یاد دہان
تاری خ:

[] 09/01/2019

بجانب:

ی
ہائ اسکول فنون ےک اساتذہ

منجانب:

Karen Rosner

موضوع:

ر
سینیئز ےک ےلی فنون ےک وظیفوں ےک مواقع
سندیافتہ ہون واےل
 Dedalusفاؤنڈیشن وظیفہ

برصی فنون یک ربط کار ،ر
دفت بر یائ فنون اور خاص پراجیکٹس

___________________________________________________________________________
ی
دین یک دعوت دی ر
ے
ے
ی
وظیف ےک لی درخواست ے
جائ ےہ جو فنکاری یک عمدیک ےک ےلی دیا جاتا ےہ۔
سینیتز کو  Dedalusفاؤنڈیشن
ہوئ واےل
سندیافتہ
ے
ے
کروائ ےک ےلی رہنما خطوط اور تواری خ منسلک ےہی۔ براہ کرم مطلوبات کو دھیان ےس
جمع
04/21/2020
____________________] ےہ۔
پڑھی۔ نوٹ کریں کہ آخری تاری خ [
ے
اگر آپ ےک ی
بھیجی krosner@schools.nyc.gov
کوئ سواالت ےہی تو ذیل رپن پر  Karen Rosnerکو ای میل
ے
یا  917-521-3716پر رابطہ کریں۔ ہم طلبا یک رشکت ے
ے
متمن ےہی۔
کرئ ےک

رہنما خطوط ےک صفحہ  2پر فنون لطیفہ (فائن آرٹس) ےک درخواست دہندگان ےک ےلی فنون لطیفہ کا ایک اہم نوٹ مالحظہ کریں

C: Paul King
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Dedalus Foundation Scholarship
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Dedalusفاؤنڈیشن وظیفہ
پروگرام
ے
ہوئ واےل ان طلبا کو
 Dedalusفاؤنڈیشن وظیفوں کو نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم ےک ذریےع منتظم کیا جاتا ےہ۔ فاؤنڈیشن فراغ دیل ےک ساتھ سندیافتہ
ی
ی
یونیورسن یا فنون ےک ایک
معتت کالج،
فائن آرٹس ےک  $2000ف وظیفہ ےک  7وظیف فراہم کرے یک جو
فائن آرٹس یا فن یک تاری خ یک مزید تعلیم کو ایک ر
ً
ی
اسکول می حاصل ے
ے
ی
کرئ کا ارادہ ر ر
چاہین۔
شمائ کو الزما اسکول ےک اخراجات ےک ےلی استعمال کیا جانا
وظیف ےک
کھن ےہی۔
ے
 Dedalusفاؤنڈیشن یک بنیاد فنکار  ،Robert Motherwellے
می عجائب
ئ رکیھ تیھ ،یہ عالمانہ تحقیق ،تعلیم ،مطبوعات ،نمائشوں اور اس
شعی ے
ر
ر
گھر ےک عجوبوں کو اکٹھا ے
کرئ ےک عمل کو سہل بنا کر اور اس یک معاونت ےک ذریےع جدید فنون اور جدیدیت ےک عوایم فہم کو پروان چڑھائ ےہ۔ فاؤنڈیشن
ر
کا عطیات کا ایک شگرم عمل پروگرام ہ جس ےک ذریےع یہ مختلف تعلییم اور عجائب گھر ےک پروگراموں یک معاونت کرئ ہ۔ یہ ے ے
تی قسم ےک ساالنہ
ے
ے
ر
ی
ے
می فنون
می سینت وظیفہ ،اور مصوری اور مجسمہ سازی ے
می ڈاکٹورل توضیع وظیفہ ،فن یک تاری خ اور تنقید ے
انفرادی وظیف عطا کرئ ےہ :فنون یک تاری خ ے
ی
لطیفہ ماہر (ماستز) وظیفہ۔
 ،Robert Motherwellاظہاریت پسندی ےک مجرد فن ےک پیش پیش ے
رہن واےل ایک فنکار ےہی ،فنون ےک ےلی تعلیم جو کردار ادا کر ریہ ےہ اس ےک متعلق
کن عجائب گھروں اور اسکولوں می تقاریر یک ہی۔  1944می انہوں ے
ہوئ ،انہوں ے
ی
ان کو دل گہرائیوں ےس تشویش تیھ۔  1940ےس آغاز ر
ی
ئ
ئ
کرئ
ے
ے
ے
ی
ڈاکیومنٹ آف ماڈرن آرٹ ( )Document of Modren Artیک بنیاد رکیھ ،کتب کا ایک ایسا سلسلہ جس ے
ابتدائ جدت پسندوں یک
ئ اس وقت ےک
کرئ والوں کو جنہوں ے
انجان تحریروں کو( اور ان تنقید ے
ئ ان یک معاونت یک) انگریزی ے
ی
ےے
سامعی ےک ےلی دستیاب بنایا۔ کن سالوں تک،
بولن واےل
ی
ر
ی
ر
ے
رہ ےہی۔
رہ اور یہ اپن پوری زندیک ے
 ،Motherwellہنت کالج ے
می فن ےک تعلیم ےک مختلف پہلوؤں پر کام کرئ ے
می تعلیم دین ے
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ﺋﻦ آرٹﺲ درﺧﻮاﺳﺖےک ل ےی رەﻨﻤﺎ ﺧﻄﻮطاف
Dedalus

ے
وظیف
 Dedalusفاؤنڈیشن فائن آرٹس
درخواست ےک ےلی رہنما خطوط

آخری تاری خ:

ی
چاہین (تفصیالت ےک ےلی صفحہ  2مالحظہ کریں۔)
پورٹ فولیو کو بروز منگل 9 ،اپریل ،سہ پہر  3:30اور  5:30ےک درمیان النا

اہلیت:

ے
ی
ے
ی
سینیتز
جائ واےل
می
سندیافتہ ہوئ واےل ،رصف نیو یارک شہر ےک پبلک ہائ اسکول ےک کالج ے

میڈیا

ی
 2-Dمیڈیا 3- D ،میڈیا ےک کام یک نمائندیک تصاویر ےک ذریےع کرنا الزیم ےہ (کم ےس کم ”)5” x 7

پیمائش
می سما سےک " 40” x 32ےس بڑا نہ ہو۔
کام ےک ےلی الزیم ےہ کہ یہ ایک مستحکم پورٹ فولیو ے

ر
ی
سکن ےہ:
کتن تعداد جمع کروان جا
ے

ف طالب علم ایک پورٹ فولیو۔ ( تفصیالت ےک ےلی درخواست کو مالحظہ کریں)

درخواست یک مطلوبات :درخواست دہندگان ےک ےلی ذیل جمع کروانا الزیم ےہ:
نہی اصل کام شامل ہوں جس یک پشت پر طالب
می فن ےک کم ےس کم چھ ( )6لیکن دس ( )10ےس زیادہ ے
 .1ایک پورٹ فولیو جس ے
ے
علم ےک نام اور اسکول یک نشان دیہ یک ی
نموئ۔
گن ہو۔  3-Dکام یک تصاویر چار ( )4تک
توجہ :طلبا کو ان یک سکیچ بک (مصوری ےک کام) کو شامل ے
کرئ یک اجازت ےہ۔
ً
می امنگوں اور مستقبل یک تعلیم  /طرز
 .2طالب علم یک جانب ےس تقریبا  200الفاظ پر مشتمل ایک ٹائپ کردہ بیان جس ے
معاش یک وضاحت یک ی
گن ہو۔
 .3فنون نگران استاد یک جانب ےس سفارش کا ایک خط۔
 .4درخواست کا ایک مکمل کردہ فارم۔ ( منسلکہ )A
 .6ر
دفت بر یائ فنون اور خاص پراجیکٹ ےک ےلی اجازت کا فارم (منسلکہ )C
لیبل لگانا :فراہم کردہ لیبلوں کو استعمال کریں ( منسلکہ .)B

ی
ے
می
می پختہ انداز ے
دائی جانب باالئ حےص ے
 .1ہر ایک پورٹ فولیو ےک ےلی الزیم ےہ کہ اس یک ےبتوئ سطح پر پورٹ فولیو یک ے
ے
لگائی۔
پورٹ فولیو کا مکمل کردہ لیبل لگا ہو ا ہو۔  Dedalusفاؤنڈیشن وظیف ےک خائ پر نشان ے
ی
می
دائی جانب باالئ حےص ے
می پشت پر ے
 .2پورٹ فولیو ےک اندر فنون ےک کام پر فنون ےک کام کا مکمل کردہ لیبل پختہ انداز ے
لگا ہونا الزیم ےہ۔
ے
کھی اور لفاف کو فن ےک پورٹ
می ر ے
درخواست ےک فارم ،مضمون ،سفارش ےک خط اور اجازت ےک فارم کو ایک منیال لفاف ے
می ڈال دیں۔
فولیو ے
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 Dedalusفائن آرٹس درخواست ےک ےلی رہنما خطوط
فیصلہ کرن کا دائرہ کار:
فیصلہ ے
کرئ وایل جماعت (جیوری) فنون ےک اساتذہ ،فنون ےک نگراں ،اور فنون ےک پیشہ ور اسکولوں اور عجائب گھروں ےک نمائندگان پر مشتمل ےہ۔
ے
ے
ے
ے
ے
می فیصلہ سازی ےک عمل ئ اصولوں کو چیلنج کرئ ،فنون ےک متعلق خیاالت پر دوبارہ کام کرئ اور ان یک دوبارہ ترجمائ کرئ ،فن ےک کام
گذشتہ سالوں ے
ر
ی
چاہین۔
می گہر یائ ہو اس ےک ساتھ ساتھ موضوع کو واضح ہونا
طریف
ےک
تحقیق
تکنیک،
تھا۔
گیا
دیا
زور
پر
توانائیوں
واضح
می
ے
ےک شاہکار ے
پورٹ فولیو دینا:

تاری خ04/21/2020 :
وقت :سہ پہر  3:30تا شام 5:30
بﻣﻖامMuseum of Modern Art :
Cullman Education Building
West 54th Street (between 5th and 6th Avenues) 4
New York, New York 10019
لیبل لگانا:
منسلکہ  Bکو مالحظہ کریں
انعامات:

ی
می ی
می ی ے
 $2000ےک  7انعامات ےہی جن کو ے ے
جائ گا۔
می پیش کیا
من ےک دوران انعامات یک ایک تقریب ے
می واقع  Dedalusفاؤنڈیشن ے
ہیی ے
ی
ی
دین ی
می ی
چاہین۔ طلبا ےک
گی پیےس کو رصف کالج ےک اخراجات ےک ےلی استعمال کیا جانا
طلبا کو تقریب ےس قبل تفصیالت ر
جائی یک۔ انعام ے
بھیج ے
ے
ُ
ر
ر
می یہ شکت کرئ کا ارادہ رکھن ےہی۔
می شامل کردہ اس کالج یا پیشہ وران اسکول یک جگہ کو پر کرنا الزیم ےہ جس ے
ےلی درخواست ے

انعام جیتن والوں ےک ےلی اطالع نامہ:
ے
ی
ے
خائ کو مالحظہ کریں)
جائ گا۔ (ذیل
جیتن والوں ےک اساتذہ کو  10اپریل یک دوپہر کو مطلع کیا
اہم Dedalus :پورٹ فولیو مقابےل کو
کام یک واپیس:

اپن پورٹ فولیو ذیل کو ےل جا ر
 Dedalusےک دیگر درخواست دہندگان اور  Rothkoےک تمام درخواست دہندگان ے
سکی ےہی:
[_______________]__04/21/2020
رہپوﺗﺎ1:00د ش ما5:00
Studio in a School
)410 West 59th Street (off of Columbus Avenue
New York, New York 10019

ر
جائ ر
ی
سکن ےہ۔
نہی یل جا
بج ےک بعد تک نہ ےل
گی کام یک ذمہ داری ے
[____________] کو شام  5:00ے

ی
جائ گا۔ ان طلبا کو ے
ے
اپن
جیتن والوں ےک اساتذہ کو  10اپریل یک دوپہر کو مطلع کیا
 Dedalusپورٹ فولیو مقابےل کو
ے
ی
نہی کرنا چاہین؛ جیتن واےل پورٹ فولیوز کو  Dedalusفاؤنڈیشن کو
حاصل
ےس
اسٹوڈیو
می
ے
پورٹ فولیو کو اسکول ے
ی
 MoMAیک جانب ےس براہ راست بھیجا جائ گا۔
ی ی
ی
ے
ی
جیتن واےل طلبا ،ان ےک والدین اور
جائ گا۔
جائ یک اور فنکار کو ایک استقبالیہ دیا
من ےک دوران کام یک نمائش یک
ی
ی
می مدعو کیا جائ گا۔ طلبا کو تمام کام واپس کر دیا جائ گا۔
اساتذہ کو دعوت ے
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منسلکہ  :Aفائن آرٹس درخواست

 DEDALUSفاؤنڈیشن وظیفہ 2020
فائن آرٹس درخواست فارم
ے
مہربائ درخواست کردہ تمام معلومات مکمل کریں۔ اس
بر یائ
ے
فارم کو اور درخواست کردہ دیگر مواد ےک منیال لفاف کو
می شامل کر دیں۔
پورٹ فولیو ے
_________________________________________
طالب علم کا نام
_________________________________________
گھر کا پتہ
_________________________________________
برو  /زپ کوڈ
_________________________________________
گھر کا فون

طلبا ےک ےلی تمام ذیل اشیا کو شامل کرنا الزیم ےہ۔
طلبا ےک لی جانچ یک فہرست

ے
ے
لگائی۔
می ایک (چیک مارک) کا نشان ے
براہ کرم خائ ے
می ے
ئ ذیل جمع کروادیا ےہ:
ے



نہی) فنون ےک اصل کام جن یک پشت پر معقول
کم ےس کم ( 6لیکن  10ےس زیادہ ے
لیبل ٹیپ  /گوند ےس لگا ہوا ےہ۔



ً
متے مستقبل
می ے
تقریبا  200الفاظ پر مشتمل ایک ٹائپ کردہ بیان جس ے
ےک طرز معاش ےک منصوبوں اور امنگوں یک وضاحت یک ی
گن ےہ۔



متے فنون ےک استاد یک جانب ےس سفارش کا
اسکول ےک شناےم ےک ساتھ ے
ایک خط۔



ر
دفت بر یائ فنون اور خاص پراجیکٹ ےک ےلی اجازت کا فارم

_________________________________________
طالب علم کا ی
ہائ اسکول



ایک درخواست فارم ،بیان ،سفارش ےک خطوط اور اجازت ےک ایک فارم ےک
می ڈال دیا گیا ےہ
ساتھ ایک منیال لفافہ ،پورٹ فولیو ے

_________________________________________
ی
ہائ اسکول کا پتہ



ی
کروائ ی
گی کام یک اصلیت یک تصدیق کرتا ہوں۔
می جمع
ے

_________________________________________
برو  /زپ کوڈ
_________________________________________
اسکول کا ٹیلیفون
_________________________________________
فنون ےک استاد
_________________________________________
فنون یک نائب پرنسپل
_________________________________________
پرنسپل
_________________________________________
کالج  /پیشہ ورانہ اسکول جس می طالب علم رشکت ے
کرئ کا ارادہ رکھتا ےہ
ے
اس کو ُپر کرنا الزیم ےہ۔
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_____________________________________________
درخواست دہندہ ےک دستخط  /تاری خ
منظور کردہ بذریعہ:
_____________________________________________
پرنسپل ےک دستخط  /تاری خ
_________________________________________

والدین  /شپرست ےک دستخط  /تاری خ
پہر  3:30تا شام  5:30درمیان النا الزیم
کو__
پورٹ فولیو کو [_____]0202/12/40
سہ___]
ےہ۔

Museum of Modern Art
Cullman Education Building
West 54th Street 4
New York, New York 10019

Dedalus Foundation Scholarship
Deadline: [[04/21/2020]]
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(منسلکہ )C
اجازت کا فارم
دفئ بر ر
می طالب علم اور طالب علم ےک فنون ےک کام یک تصاویر کھینچن اور وڈیو ٹیپ بنائ یک اجازت دیتا ہوں جس کو ی
ان فنون اور خاص پراجیکٹس یا محکمئہ
ے
ے
غئ نفیع مقاصد ےک ےلی استعمال کریں ےک۔
فاؤنڈیشن
Dedalus
یا
مطبوعات
تعلیم
ے
طالب علم کا نام:

گریڈ:

اسکول:

اسکول کا پتہ:

وظیف کا نام  /تقریب  /نمائش:

لگائی:
ایک پر نشان
ے

ضلع:

برو:

□
□ فنون یک تاری خ پر مضمون
آرٹ پورٹ فولیو

ے
بنائ یک اجازت دیتا ہوں جس یک نمائش ر
ے
می ے
دفت بر یائ فنون اور خاص پراجیکٹس
کھینچن اور وڈیو ٹیپ
اپن فنون ےک کام اور  /یا فنون یک تاری خ ےک مضمون یک تصاویر
ے
ی ی
ے
ے
می یک جائ یک ،یا  Dedalusفاؤنڈیشن اس یک نمائش کرئ ےک ےلی اسکو اپن ویب سائٹ پر یا تیار
یک ویب سائٹ یا محکمئہ تعلیم ےک تیار کردہ مواد اور مطبوعات ے
کردہ مواد یا مطبوعات می استعمال کرے گا۔ می نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم اور  Dedalusفاؤنڈیشن کو اس کو غت نفیع مقاصد ےک لی تدوین ے
کرئ ،استعمال
ے
ے
ے
ے
ے
ے
ےے
مالزمی کو اور  Dedalusفاؤنڈیشن کو مذکورہ باال
می بذریعہ ہذا نیویارک شہر محکمئہ تعلیم اور اسےک ایجنٹ اور
کرئ اور دوبارہ استعمال کرئ کا حق دیتا ہوں۔ ے
می تمام تر مطالبات ،تقاضوں ،اور جو کچھ بیھ واجبات ہوں اس ےس بری الذمہ کرتا ہوں۔
ےک سلسےل ے

_____________________________________________________________________________
تاری خ

طالب علم ےک دستخط

والدین /رسپرست یک رضامندی
اس حےص کو مکمل کرنا الزیم ےہ اگر طالب علم  18سال ےس کم عمر ےہ۔
__________________________________

____________________________________________________

لکھی)
والدین  /رسپرست کا نام (براہ کرم جیل حروف ے

والدین رسپرست کا پتہ

ے
انتویوز ،حوالوں کا استعمال ے
می بذریعہ ہذا نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم کو مذکورہ باال نایم طالب علم کا ی
کرئ اور تصاویر ے
بنائ اور اس ےک فن ےک کام یا فن
لین یا وڈیو ٹیپ
ے
ے
ے
ی
ر
می استعمال کرئ یا اس یک نمائش کرئ یک
می یا مطبوعات ے
یک تاری خ ےک مضمون کو  -دفت برائ فنون اور خاص پراجیکٹس یک ویب سائٹ یا محکمئہ تعلیم ےک تیارکردہ مواد ے
ے
می نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم اور  Dedalusفاؤنڈیشن
می استعمال کرئ یک اجازت دیتا ہوں۔ ے
اور  Dedalusفاؤنڈیشن یک ویب سائٹ یا ان ےک تیار کردہ مواد یا مطبوعات ے
کرئ اور دوبارہ استعمال ے
کرئ ،استعمال ے
کو اس کو غت نفیع مقاصد ےک لی تدوین ے
می بذریعہ ہذا نیویارک شہر محکمئہ تعلیم اور اسےک ایجنٹ اور
ہوں۔
دیتا
حق
کا
کرئ
ے
ے
ے
ےے
می تمام تر مطالبات ،تقاضوں ،اور جو کچھ بیھ واجبات ہوں اس ےس بری
می نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم اور  Dedalusفاؤنڈیشن کو مذکورہ باال ےک سلسےل ے
مالزمی اور ے
الذمہ کرتا ہوں۔
_________________________________________________________________________
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