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 اربن ایڈوانٹج فیمیل،عزیزی 

لیں ہائی  ۔ یہ آپےک بچے ےک  ز اسکول سائنس آغازِکار ہے مبارک ہو! آپکا اسکول اربن ایڈوانٹج میں حصہ ےل رہا ہے جو ایک ولولہ انگیں

اسکول میں جانز ےس قبل نیویارک شہر ےک سائنیس اداروں یک سائنس ےس بھرپور ثقافت ےس تجربہ یافتہ ہونز کا اور اسکول ےس 

۔ آپےک بچے ےک ساتھ تمام خاندان کو شہر ےک میوزیم، زو، بوٹانیکل  با ین موقع ہے ہر سائنیس تجربوں میں مشغول ہونز کا ایک بہیر

گارڈن اور اکویریم ےس لطف اندوز ہونز کا موقع مےل گا۔ یہ کتابچہ پروگرام یک وضاحت کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ آپکا خاندان  

۔کس طرح اربن ایڈوانٹ  ج ےک آٹھ سائنیس ثقافت ےس ماال مال اداروں میں مفت داخےل کا فائدہ اٹھا سکتا ہے

؟  اربن ایڈوانٹج کیا ہے

۔ اربن ایڈوانٹج اسکولوں، اساتذہ، طلبا اور  اربن ایڈوانٹج سائنیس تعلیم اور تحقیقات یک اعانت میں ایک شہرپیما پروگرام ہے

آٹھ ممتاز سائنس ےس بھرپور ثقافتر اداروں میں دی جانز وایل آموزش ےس مربوط کرتا  خاندانوں کو سائنیس دریافتوں ےک ولوےل اور 

۔  ہے

لیں مفت داخےل یک پیشکش ےک عالوہ، اربن ایڈوانٹج سائنس اساتذہ کو نیویارک شہر ےک سائنس ےس بھرپور  طلبا اور خاندانوں ےک 

ل ، اور حصہ لینز واےل اسکولوں  میوزیم، زو، بوٹانیکل گارڈن اور اکویریم کو سائنیس تحقیق ےک  لیں تیار کرتا ہے یں استعمال کرنز ےک 

۔ لیں آالت اور سامان بیھ فراہم کرتا ہے لیں اپنز پروجیکٹس کالسوں میں جاری رکھنز ےک   کو طلبا ےک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؟  ؟ وہ کہاں پر ہیں پانچ  ہم کن جگہوں پر جاسکیر ہیں

یکن  کا اداروں امیں بروز میں واقع، آٹھ اربن ایڈوانٹج شر

ی، برونکس زو، بروکلن بوٹانیکل   میوزیم آف نیچرل ہسیر

گارڈن، نیویارک اکویرئم، نیویارک بوٹانیکل گارڈن، نیویارک 

ز بوٹانیکل گارڈن اور   ہال آف سائنس، کوئیز

ز   ، آپکو  ہر  اسٹییر ۔ اس کتابچے میں آئلینڈ زو شامل ہیں

لیں اوقات، رابےط اور داخےل یک تفصیالت اور  ادارے ےک 

طالبانہ امداد ےک بارے 

۔
ی

 میں معلومات ملیں یک

: مفت داخےل  یاد رکھیں

لیں آپکو ایک وائوچر  ےک 

۔  النا الزیم ہے

؟   ہیں
ی
یں پیش کرت ے  یہ جگہیں کس قسم یک چیں

۔ مثال ےک طور پر:  نیویارک ےک عالیم معیار  ین جگہیں ہیں لیں بہیر ، لطف اندوز ہونز اور سائنیس تعلیم ےک   ےک ثقافتر ادارے دیکھنز

  لیں ابعادی مکڑیوں ےک جاےل پر چڑھیں یا  3میں ایک دیو قامت  نیویارک ہال آف سائنسطبعیات یک سائنس یک تفتیش ےک 

۔  وئز سائنس کھیل ےک میدان میں سالئڈز پر پھسلیں  بیں

 رویٹوری میں دنیا کا "ایکو ٹور" کریں یا   نیویارک بوٹانیکل گارڈن ز   ایکڑ ےک قدیم فطری جنگل یک تفتیش کریں۔  250یک کیز
 ایکڑ ےک قدیم فطری جنگل یک تفتیش کریں۔  250

 ے آئلینڈ زوا ز کریں یا بندر  سٹیی  وں، ےک ریپٹائل ونگ میں رینگیز واےل اور بر بحری جانوروں یک سلطنت یک چھان بیں

۔ موییسر خانز میں گھومیں اور جانوروں کو  لیں ٹراپیکل فاریسٹ میں گھومیں چمگادڑوں اور پرندوں کا مشاہدہ کرنز ےک 

 !  خود چارہ ڈالیں

  ے بوٹانیکل گارڈن یشن سینیر کس طرح اسیہ سائز یک روایتر عمارت یک نسبت  %  کوئیے   40کا نیا "گرین" وزییر اینڈ ایڈمنسیر

؟   80کم توانائی اور % لیں    کم پائز استعمال کرتا ہے ۔ QBGاسےک جواب اور بیھ بہت کچھ ےک   جائیں
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  ، وئز خال میں نیا کیا ہے یکن میوزیم آف اگر آپکا بچہ پتھروں اور سیاروں کو پسند کرتا ہے یا دیکھنا چاہنر ہیں کہ بیں امیں

ی ۔   نیچرل ہسی   جائیں

  ،ےک خاص مجموےع ےس لطف اندوز  بروکلن بوٹانک گارڈنچھونر بونسائی پودوں ےس ےل کر اونچے میپل درختوں تک

 میں متنوع مسکنوں کا دورہ کریں۔ Steinhardt Conservatoryہوں یا 

   ےس زائد حیوانات کو  600اور  پوری دنیا ےس   برونکس زو )چڑیا گھر ( امریکہ ےک سب بڑے شہری چڑیا گھر میں جائیں

۔ ے مکوڑے اور بہت کچھ دیکھیں ر ۔ انوکھے جانوروں، پرندوں، رینگیز واےل جانوروں، کیں  دیکھیں

 ز   نیو یارک اکویرئم  مچھلیاں، جھومنر پیں
ی

میں اپنز خاندان ےک ساتھ بحری سائنس ےس لطف اندوز ہوں اور رنگ برنگ

: شارکس! نمائش۔گوئن، وزئز والرس اور بیھ ب ۔ نیی بحری عجائب کو دیکھنا یقیتز بنائیں  ہت کچھ دیکھیں

 اور بہت یس ُپرتفری    ح 
ی

 میےل، پروگرام اور خاص تقریبات ملیں یک
ً

، آپےک خاندان کو یقینا ۔ آپ جب بیھ جائیں اور یہ تو رصف آغاز ہے

۔ خاص پروگراموں ےک بارے میں معلومات ےک   لیں یں دیکھنز  اور کرنز ےک  ز یک ویب سائٹ   UAلیں چیں

www.urbanadvantagenyc.org'  لیں  '  پر کلک کریں! Plan Your Tripپر جائیں اور خاص پروگراموں اور شگرمیوں ےک 

 

؟  ہم کتنے جگہوں پر جاسکتی ہیں

لیں طالب علم اور   اربن ایڈوانٹج ےک طلبا کیس بیھ حصہ لینز واےل میوزیم، زو، بوٹانیکل گارڈن اور اکویرئم میں مفت داخےل ےک 

لیں  ۔   ہر واوچر پر طالب علم اور  واوچر 3(  طالبانہ اور اس ےک ساتھ مفت داخےل ےک 2دو )خاندان ےک  موصول کرنر ہیں

۔  مہ ز مہمان داخل ہوسکیر ہیں ۔ آپےک بچے کا سائنس کا استاد یا والدین ربط دہندہ تیں مانوں میں ےس ایک کا بالغ ہونا الزیم ہے

۔  آپےک دورے یک منصوبہ بندی میں مدد کرسکیر ہیں اور واوچر ےک بارے میں سواالت ےک جواب دے سکیر ہیں

؟  اسکول یک برادری کا تفرییح دورہ کیا ہے

ے دن یا اسکول کی چھٹی کے دن اسوکل کی برادری کے تفریحی دورے کا اہتمام اربن ایڈوانٹج اسکول کسی ہفتہ اتوار ک

کرتے ہیں۔ مفت نقل و حمل اور مفت داخلہ فراہم کیا جاتا ہے۔ براِہ مہربانی اپنے بچے کے سائنس کے استاد یا والدین ربط 

 دہندہ سے اسکول کی برادیر کے تفریحی دورے کے بارے میں پوچھیں۔

؟کیا یہ ادارے میں   تحقیق میں مدد کرسکتی ہیں
ی
یک طویل مدت  ے بچے

پرجا سکتے ہیں اور طویل مدتی سائنسی تحقیق مدد   www.urbanadvantagenyc.orgکی ویب سائٹ  UAجی ہاں! طلبا 

 " کے عنوان پر کلک کریں۔Do SCienceای میل فارم کے لنک کے لیے "

 
کیا خاص اربن ایڈوانٹج یک خاص تقریبات  

؟ جی ہاں! ہم ایک ُپرجوش سال ےک  ہیں

متمتز ہیں اور خاص طور پر آپےک بچے کو 

اربن طویل مدئر سائنس تحقیق میں 

 1ایڈوانٹج سائنس ایکسپو میں بروز ہفتہ، 

یکن میوزیم آف نیچرل   2019جون،  کو امیں

۔  ی میں دیکھنا چاہنر ہیں ایکسپو        ہسیر

ام طلبا کو اپنا کام اہل خانہ، دوستوں اور عو 

۔  الناس کو دکھانز کا موقع فراہم کرتا ہے

آپکو  اپنز بچے ےک اسکول یک جانب ےس ایکسپو 

 ےک بارے میں ایک مراسلہ مےل گا۔
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میں اپنے بچے ےک لتں سائنس یک تعلیم یک 

 معاونت کس طرح کر سکتا ہوں؟

لتں ہم اپنے اربن ایڈوانٹج دوروں یک منصوبہ بندی کرنے ےک   

 اداروں ےک بارے میں معلومات کس طرح تالش کریں؟

 
 

 گھر پر: 

  ، لیں اپنز بچوں یک مشاہدہ کرنز لیں انگ فہم کو بڑھانز ےک   سائنس ےک 

 سواالت پوچھنز اور تجربات کرنز یک حوصلہ افزائی کریں۔

    اکویرئم، گارڈن اور نیچر  گھر ےس باہر کھیل، پارک، میوزیم، زو اور

ز اور اپتز برادری میں دیگر سائنیس مقامات ےک ذریےع گھر پر اور  سینیر

 برادری میں سائنس یک آموزش ےک متعدد مواقع فراہم کریں۔

  UA  اداروں کا دورہ کرنز کا منصوبہ اپنز بچے یک دلچسپیوں، تجسس

لیں اعداد وشمار یا  معلومات  یا انےک طویل مدئر سائنس تحقیق ےک 

۔ ورت ےک مطابق بنائیں  جمع کرنز یک رصز

   ۔ یری ےل کر جائیں لیں اپنز بچے کو الئیی  مطالعہ یا سائنیس تحقیق ےک 

، اخبارات اور رساےل جیےس   Naturalیا    Natioanl Wildlifeکتابیں

History ۔  معلومات ےک اچھے وسیےل ہیں

 
  :  اپنز بچے ےک استاد ےس  اپنز بچے یک تعلیم میں ایک حصہ دار بنیں

۔  باقاعدہ رابےط میں رہیں

  فیلڈ ٹرپس میں رضاکاری کریں۔ 

  کت کریں۔  یہ  اسکول اوپن ہاوس اور خاندائز سائنیس شبوں میں شر

لیں اپنز بچے ےک استاد ےس رابطہ کریں کہ انگ طویل مدئر  جانیز ےک 

۔  سائنس تحقیق کییس جاریہ ہے

 
؟اربن ایڈوانٹج کس طرح مدد کرسک  تا ہے

  لیں واوچر کو  کیس بیھ دو اداروں ےک  UA طالب علم اور خاندان ےک 

لیں استعمال کریں۔ اگر آپ ےک کوئی سواالت ہوں تو  مفت دورے ےک 

 برانی مہربائز اپنز بچے ےک سائنس ےک استاد ےس رابطہ کریں۔

  ،اپنز بچے ےک سائنس استاد یا اسکول ےک والدین ربط دہندہ ےس زو 

اسکول یک برادری ےک فیلڈ ٹرپ  UAیرئم یا گارڈن ےک مفت میوزیم، اکو 

اسکول یک برادری ےک فیلڈ ٹرپ میں مفت  ےک بارے میں معلوم کریں۔

۔UAداخےل اور   حصہ دار اداروں تک مفت بس شامل ہے

 ویل مدئر سائنیس تحقیقات ےک بارے میں مزید جانیز اور خاص ط

تقریبات اور آٹھ اربن ایڈونٹج حصہ دار اداروں میں خاص تقریبات 

لیں  یک ویب سائٹ   UAاور نمائشوں یک معلومات ےک 

www.urbanadvantagenyc.org   ۔ ادی طویل انفر  پر جائیں

۔  مدئر سائنیس تحقیق مدد دستیاب ہے

  :بذریعہ ای میل  UA   یک ویب سائٹ

www.urbanadvantagenyc.org   پر جائیں اور طویل مدئر

لیں   ”Do Science“سائنیس تحقیق مدد ای میل فارم ےک لنک ےک 

 عنوان پر کلک کریں۔
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امریکن میوزیم آف نیچرل 
ی  ہسی 

amnh.org 

  5100-769-212فون: 

، تھیکنس گیونگ 5:45تا شام 10:00روزانہ صبح  اوقات: 

 اور کرسمس ےک دن بند۔

واوچر عام داخےل اور ایک خاص نمائش،  واوچر یک معلومات: 

IMAX   ۔ واوچر میں پارکنگ لیں کارگر ہے فلم یا اسپیش شو ےک 

 ۔نہیں ہے کا خرچہ شامل 

یک ویب سائٹ   UA طالبانہ مدد: 

www.urbanadvantagenyc.org   پر جائیں اور طویل مدئر

لیں   ”Do Science“سائنیس تحقیق مدد ای میل فارم ےک لنک ےک 

۔عنوان پر کلک کریں

http://www.urbanadvantagenyc.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و
ُ
 برونکس ز

bronxzoo.com 

  5100-220-718فون: 

، بند ہونز ےک اوقات موسم ےک  10:00روزانہ صبح  اوقات:  بچی

۔  مطابق تبدیل ہونر ہیں

زو تھینکس گیونگ، کرسمس، نیی سال اور مارٹن لوتھر کنگ جونیی ڈے 

 پر بند ہوگا۔

ز دیگر افراد تک  UAواوچر ایک  واوچر یک معلومات:  طالب علم اور تیں

، اس ےک عالوہ یہ ذیل نمائشوں میں  لیں مستند ہیں ےس ایک ےک داخےل ےک 

: جنگل ورلڈ )تمام تر سال(، وائلڈ ایشیاء مونوریل   ہے
ی

لیں ادائیگ ےک 

فالئی گارڈن )اپیل تا اکتوبر(، یا کونگو گوریال فارسٹ  )مارچ تا اکتوبر(، بیر

۔ (۔ پارکنگ شامل نہیں  )اپریل تا دسمیی

یک ویب سائٹ   UA طالبانہ مدد: 

www.urbanadvantagenyc.org   پر جائیں اور طویل مدئر

لیں   ”Do Science“سائنیس تحقیق مدد ای میل فارم ےک لنک ےک 

پر جائیں  www.urbanadvantagenyc.orgعنوان پر کلک کریں۔ 

لیں  اور طویل مدئر سائنیس تحقیق مدد ای میل فارم ےک لنک ےک 

“Do Science”  . عنوان پر کلک کریں۔ 

 بروکلن بوٹانیک گارڈن 
bbg.org 

  718-623-7200 فون: 
 اوقات: مارچ تا اکتوبر

 10:00سنیچر اور اتوار: صبح  6:00تا شام  8:00جمعہ صبح  -منگل 
 بچی تک 6:00تا شام 

تا  10ہر پیں کو بند ہو گا ) لیکن مموریل ڈے اور کولمبس ڈۓ کو صبح 
 بچی تک کھال ہو گا( 6شام 

 لییی ڈے کو بند ہو گا
 

 نومیی 
تا  10بچی سنیچر اور اتوار صبح  4:30تا شام  8جمعہ صبح  -منگل 

 بچی  4:30شام 

جمعہ صبح  -دسمیی تا فروری منگل  

 بچی تک 4:30تا سہ پہر  10:00

 بچی تک 4:30تا سہ پہر  10:00سنیچر اور اتوار صبح 

نز ڈے، مارٹن لوتھر کینگ جونییی  ہر پیں کو بند ہو گا ) لیکن وییر

کھال بچی تک  4:30تا سہ پہر  10ڈے، اور پریذیڈینٹس ڈے کو صبح 

 ہو گا( تھینکس گیونگ، کرسمس اور نیی سال ےک دن بند ہو گا۔ 

براہ مہربائز ہمارے پودوں ےک مجموےع، موسیم  واوچر یک معلومات: 

پروگراموں اور نمائشوں، بشمول خزاں میں  ےسر شخیوں، اور خاص

ی بلوسم میےل  ہمارے چیل پییر میےل اور ساکورا متسوری، ہمارے چیں

لیں ہماری ویب سائٹ  پر  www.bbg.orgےک بارے میں معلومات ےک 

۔   جائیں

یک ویب سائٹ   UA طالبانہ مدد: 

www.urbanadvantagenyc.org   پر جائیں اور طویل مدئر

لیں   ”Do Science“سائنیس تحقیق مدد ای میل فارم ےک لنک ےک 

 عنوان پر کلک کریں۔
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 نیویارک بوٹینیکل گارڈن 

nybg.org 

  8700-817-718 فون: 

، بند ہونز ےک اوقات موسم ےک  10:00پیں ےس اتوار تک صبح  اوقات:  بچی

۔  مطابق تبدیل ہونر ہیں

 تعطیالت ےک( اور تھینکس  
ر

پیں کو بند ہوتا ہے )ماسوا پیں ےک دن وفاق

 گیونک اور کرسمس ےک دن۔

۔ واوچر یک معلومات:   فیس درکار ہے
ز

لیں اضاق  پارکنگ ےک 

  www.urbanadvantagenyc.orgیک ویب سائٹ   UA طالبانہ مدد: 

لیں  پر جائیں اور طویل مدئر سائنیس تحقیق مدد ای میل فارم ےک لنک ےک 

“Do Science” عنوان پر کلک کریں۔ 
 

Julie Larsen Maher ©WCS 
 

 

 نیویارک اکویریم
nyaquarium.com 

  FISH (3474) -265-718 فون: 

، بند ہونز ےک اوقات موسم ےک مطابق  10:00روزانہ صبح  اوقات:  بچی

۔  تبدیل ہونر ہیں

۔ واوچر یک معلومات:  لیں اضاقز فیس درکار ہے  پارکنگ ےک 

  www.urbanadvantagenyc.orgیک ویب سائٹ   UA : طالبانہ مدد

لیں  پر جائیں اور طویل مدئر سائنیس تحقیق مدد ای میل فارم ےک لنک ےک 

“Do Science” عنوان پر کلک کریں۔ 
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ے بوٹینیکل گارڈن  کوئیے
queensbotanical.org 

  7800-886-718 فون: 

 بچی  4:30تا سہ پہر  8:00مارچ: منگل تا اتوار، صبح  30نومیی تا  1 اوقات: 

 بچی   6:00تا شام  8:00اکتوبر: منگل تا اتوار، صبح  30 –اپریل  1

۔ لیں پیں ےک دنوں میں کھال ہے جو قویم تعطیالت ہونر ہیں  عوام ےک 

لیں واوچرز الزیم ہیں  1اپریل ےس  1 واوچر یک معلومات:  اکتوبر تک داخےل ےک 

یٹ یا پارکنگ گارڈن ےک داخیل دروازے پر پیش کیا جانا  ز اسیر اور انہیں میں

۔ گارٹن   چاہینی

لیکن واوچر کچھ خاص مارچ تک مفت ہے  30نومیی ےس  1میں داخلہ 

۔ لیں موثر ہیں  تقریبات ےک 

  www.urbanadvantagenyc.orgیک ویب سائٹ   UA : طالبانہ مدد 

لیں  پر جائیں اور طویل مدئر سائنیس تحقیق مدد ای میل فارم ےک لنک ےک 

“Do Science” عنوان پر کلک کریں۔ 

 

 

 

 

 نیویارک ہال آف سائنس 

nysci.org 

  0005-699-718 فون: 

بچی سنیچر اور اتوار،  5:00تا شام  9:30پیں تا جمعہ صبح  اوقات: 

 بچی  6:00تا شام  10:00صبح 

ہم تمام تعطیالت میں کھےل ہونر ہیں ماسوا تھینکس گیونگ،  

 کرسمس اور لییی ڈے ےک۔

ز دیگر اہِل خانہ   واوچر یک معلومات:  واوچر طالب علم اور تیں

۔ NYSCIکو   ز لیب میں داخلہ دیتا ہے  اور ڈیزئیں

 طالبانہ مدد: 
 UA   یک ویب سائٹwww.urbanadvantagenyc.org   پر جائیں

لیں  اور طویل مدئر سائنیس تحقیق مدد ای میل فارم ےک لنک ےک 
“Do Science” عنوان پر کلک کریں۔ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ے آئلینڈ زُو   اسٹیی 

statenislandzoo.org 

  3101-442-718فون: 

 سہ پہر 4:45 –  10:00روزانہ صبح  اوقات: 

 تھینکس گیونگ، کرسمس، اور نیی سال ےک دن بند ہوگا۔

واوچر کو کیس بیھ گیٹ پر چار مالقاتیوں تک  واوچر یک معلومات: 

لیں استعمال کریں۔   کا پارکنگ الٹ   Clove Roadےک 

۔   مفت ہے

یک ویب سائٹ   UA طالبانہ مدد: 

www.urbanadvantagenyc.org  پر جائیں اور طویل مدئر

لیں   ”Do Science“سائنیس تحقیق مدد ای میل فارم ےک لنک ےک 

 عنوان پر کلک کریں۔
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اکت دار  اربن ایڈوانٹج شر
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لیں عوایم مدد اسپیکر اور کونسل برانی  اربن ایڈونٹج پروگرام ےک 

ئہ تعلیم ےک ذریےع فراہم یک  نیویارک شہر ، اور نیویارک شہرمحکم

 ۔ہے گتی 


