
فنی تربیت کے ورچوئل کیمپ کے پروگرام کا عمومی جائزہ
 بالٹی مور کاؤنٹی کا بصری فنون کی ورچوئل تربیت کا موسم گرما کا پروگرام 12-3 گریڈ تک کے طلباء

 کو اپنے ذاتی فنّی مہارتوں کی تعمیر کرنے اور سیکھنے کے ایک محفوظ اور ورچوئل ماحول میں
 اپنے فنّی پورٹ فولیو میں انہیں شامل کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ طلباء کی ضروریات اور ان کی
 دلچسپیوں پر پورا اترنے کے لیے متعدد تجربوں کی پیشکش کی جاتی ہے، آیا وہ اپنی فنّی مہارتیں
 بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہوں یا میگنیٹ پروگرام میں زیِر غور الئے جانے کے لیے اپنا پورٹ

 فولیو تیار کرنا چاہتے ہوں، کالج پروگرام میں داخلہ چاہتے ہوں، یا ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے امتحان کے
 لیے تیاری کرنا چاہتے ہوں۔ ورچوئل طور پر، 2 گھنٹے کی طوالت کے سیشنز منعقد کیے جاتے ہیں۔

 طلباء اپنے کیمپ سیشنز میں استعمال کے لیے اپنی عمر کی مناسبت سے فنّی ساز و سامان اور
امواد وصول کریں گے۔

ورچوئل فنّی کیمپ میں ایک عمومی سیشن
 طلباء صبح یا دوپہر کے سیشنز میں سے کسی ایک میں سائن اپ کر سکتے ہیں، جو کہ 5-16
 جوالئی 2021 کے درمیان پیر تا جمعہ جاری رہیں گے۔ سیشنز کی طوالت 2 گھنٹے ہو گی اور یہ

 آن الئن ہوں گے لیکن اگر دستیاب ہوا تو طے کردہ مقام پر سیکھنے کے مواقع بھی میسر ہوں گے٭۔
 کا Schoology اور Google Meet تعلیم کے بنیادی وسائل کے طور پر براہ راست، چھوٹے گروپس

 استعمال کرنا جاری رکھیں گے۔ طلباء سے توقع ہے کہ ان کے پاس رابطے، گفتگو، اور ڈیجیٹل فنی
تخلیق اور دستاویز بندی کے لیے کارآمد ڈیوائسز موجود ہوں گی۔

 ٭2021 میں نیا – اگر حاالت نے اجازت دی، تو شخصی طور پر فنّی تخلیق کے اضافی تجربات کو بھی
 شیڈول کیا جائے گا۔ یہ اختیاری ہوں گے اور باقاعدگی سے چلنے والے 2 گھنٹے کے ورچوئل سیشن

کے عالوہ منعقد کیے جائیں گے۔ مزید تفصیالت فراہم کر دی جائیں گی۔

آن الئن ورچوئل نمائش
 دو ہفتے کے عرصے کے اندر تشکیل پانے والے تجربات اور تخلیق کردہ فنّی کام کو ظاہر کرنے اور شیئر
 کرنے کے لیے کیمپ کے انعقاد کی تاریخوں کے بعد ایک آن الئن ورچوئل نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔

 طلباء کیمپ کے دوران فراہم کیے جانے والے ایک آن الئن فارم کے ذریعے اپنے تخلیق کردہ فنّی کام
کو جمع کروا سکیں گے۔ شخصی طور پر نمائش کے دیگر مواقع بھی دستیاب ہو سکتے ہیں۔

 مالزمین کے بچوں کو فنّی تربیت کے موسم گرما کے کیمپ میں اندراج کے لیے ترجیح حاصل ہے۔ اگر جگہ ہوئی تو اضافی BCPS طلباء، اس کے ساتھ ساتھ BCPS گریڈز میں داخل ہونے والے موجودہ 3-12
درخواستوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔
 اگر آپ کے طالب علم کے پاس مستقل یا مناسب رہائش موجود نہیں ہے، وہ معاشی مشکالت کی وجہ سے عارضی طور پر شیلٹر، اجتماعی گھر، یا دوستوں/خاندان والوں کے ساتھ رہ رہا ہے، تو بالٹی مور
 کے عنوان والے بروشر کی نقل اور رعایت مانگنے کے لیے براہ کرم اس بچے/بچی (Homeless Children and Youth in Baltimore County Public Schools) پبلک اسکولز کے بے گھر بچوں اور نوجوان افراد
 کے پرنسپل سے رابطہ کریں۔ اگر آپ فی الوقت مالی مشکالت کا سامنا کر رہے ہیں اور اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ کا طالب علم فنّی تربیت کے موسم گرما کے ورچوئل کیمپ میں شرکت
سے رابطہ کریں۔ (BCPS Office of Visual Arts) دفتر برائے بصری فنون BCPS کرے، تو براہ کرم

کیمپ کی تاریخیں: 16-5 جوالئی 2021
پروگرام کی الگت: 200$

صبح کے سیشن کے اوقات: 11:30 – 9:30
دن کے سیشن کے اوقات: 3:00 – 1:00

 ،(Clara Britt) کالرا برٹ
 کی جانب سے ES ہیمپٹن
“کپ کیک” کا مجسمہ



Artwork by: 
Page 1 - Julia Deise, Ridgely MS; Anna Rusins, Hereford HS; Kaylee Busatti, Honeygo ES; 
Page 2 - Emmerson Crist, Dumbarton MS; Sage Bauland, Towson HS; Dylan Holloway, Hillcrest ES; Emmelina S. Westowne ES

کورس کی پیشکشیں 2021
داخلے کے گریڈز: 3-5

فنکاروں اور ان کے امواد کی کھوج
 یہ پروگرام طلباء کو متعدد فنّی امواد کے ذریعے ایک تصور کو جاننے کے مواقع فراہم کرتا ہے کیونکہ وہ مختلف

 فنکاروں کے کام کے بارے میں جانتے ہیں۔ مختلف امواد کے ساتھ تجربہ کرنے اور -2 ابعادی کاغذی تصویر کشی
 و مصوری میڈیا اور -3ابعادی امواد کو استعمال کر کے اپنی موجودہ فنّی مہارتوں کو بہتر کرنے اور نئی مہارتیں پیدا
 کرنے میں طلبا کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ طلباء جیسے جیسے بصری مسائل کو حل کریں گے، تھیم کے

 متعلق اپنے ذاتی خیاالت کو پروان چڑھائیں گے، اور اپنا ذاتی فن تخلیق کریں گے ویسے ویسے وہ فنکاری کے عمل
.کے بارے میں سیکھیں گے۔

داخلے کے گریڈز: 6-8

:میڈیا اور تکنیک کی تحقیق
پورٹ فولیو کی تخلیق

 یہ پروگرام ان طلبا کے لیے ہے جو میگنیٹ آرٹ پروگرامز میں زیرِ غور الئے جانے کے لیے پورٹ فولیوز بنانے میں
 دلچسپی رکھتے ہیں۔ دو ہفتوں کے اس پروگرام کے دوران، طلباء روایتی فنّی صورتوں جیسا کہ کاغذی تصویر

 کشی، مصوری، اور مجسمہ سازی، اس کے ساتھ ساتھ کمپوٹر فنون پر مشتمل فنّی کام تخلیق کریں گے۔
 طلباء اپنے خیاالت، مہارتوں، اور تصاویر کی پیش رفت کا ریکارڈ فراہم کرنے والے کام کے پورٹ فولیو کی تخلیق

کے دوران براہ راست مشاہدے اور تخیل سے کام لیں گے۔

داخلے کے گریڈز: 9-12

 مشاہدے کی مدد سے مصوری اور کاغذی تصویر کشی کرنا: پورٹ فولیو کی
تخلیق

 یہ پروگرام ان طلباء کے لیے ہے جو ہائی اسکول کی سطح پر ترتیب وار تصویری کہانی کے فنّی پروگرام میں
 دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہے جو ایڈوانسڈ پلیسمنٹ یا کالج میں داخلے کے لیے پورٹ فولیوز تخلیق کر

 رہے ہیں۔ یہ طلباء کو اپنی ذاتی فنکارانہ پیش قدمی کا سروے کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی دلچسپی کا
 ایک ایسا میدان منتخب کر سکیں جو ان کی ذاتی فنکارانہ نمو میں مزید اضافہ کر سکے۔ طلباء اپنے ذاتی کام کے

 لیے تاثرات تالش کرنے کی غرض سے فنکاروں پر تحقیق کریں گے۔ طلباء مصوری، واٹر کلر، اور آئل پینٹنگ پر توجہ
مرکوز کریں گے۔

 فنّی تربیت کے لیے موسم گرما کے ورچوئل کیمپ کے
 فنّی تربیت کے لیے موسم گرما کے ورچوئل کیمپ 2021 کے لیے سائن اپ کا عمل

 رجسٹریشن اور ادائیگی دونوں کے سلسلے میں مکمل طور پر آن الئن پورا کیا گیا ہے۔
 براہ کرم عمل کاری کا آغاز کرنے کے لیے اس بروشر میں موجود لنک کو استعمال کریں یا

QR کوڈ اسکین کریں!
 Registration اگر آن الئن رجسٹریشن یا ادائیگی کے عمل کے لیے آپ کو معاونت درکار ہو، تو براہ کرم

Website

https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/visual_arts/summer_art_enrichment_program
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/visual_arts/summer_art_enrichment_program

