
نقوش تیار کرنا
از اسٹیفنی ینگ لن چیونگ  میک 

لرن



آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہو گی

ایک بڑا ڈبہ •
 گتہ )پٹیوں کی صورت میں کاٹنے  •

کے لیے(
اپنے ڈیسک، میز یا اس جگہ پر  •

ڈالنے کے لیے جہاں آپ رکاز بنائیں 
گے، اخبار یا میز صاف کرنے واال 

کپڑا
کائذ کی نلکی •
 پانی •

پالسٹر آف پیرس •
لکڑی کا پیسٹری برسٹل برش •
ریت •
مکسنگ واال چمچہ •
ڈھالئی واال کٹورہ •
پانی کی پیمائش کے لیے کپ •
سفید مکسنگ کپ •
کپ اور ڈھکن •
پالسٹر کے لیے پاؤچ •
تعویذ کے لیے فیتہ •
آپ کا تصور •

اس سرگرمی کے بارے میں:
 مواد اور قدرتی دنیا کے ساتھ ان کے تعلق کو جانیں، دریافت کریں 

 اور سمجھیں۔ قدرتی مواد، اپنی بصیرت اور تصور کا استعمال کرتے 
ہوئے اپنا مستقبل کا َرکاز بنائیں۔

سیشن 1: جمع کرنا اور سوال کرنا
منی میوزیم بنائیں

 نقوش 
تیار کرنا

 از اسٹیفنی ینگ 
لن چیونگ 

1

نقوش تیار کرنا

نقش کسی شخص یا کسی چیز کے فعل یا موجودگی سے پیدا ہونے واال فرق، ایک اثر، 
ٹھپا یا احساس ہوتا ہے۔

اس سرگرمی میں تقریباً تین 
گھنٹے لگیں گے اور یہ تین 

سیشنوں میں تقسیم ہوتی ہے 
)جمع خشک ہونے کا وقت(۔

 شروع کرنے سے پہلے
اسٹیفنی کے ساتھ فلم

دیکھیں
فلم دیکھیں

1  اپنا بڑا ڈبہ لیں؛ اس میں آپ کا منی میوزیم   
بنے گا! ڈبّے کی چوڑائی اور لمبائی کی 

پیمائش کریں۔ کیا ایک سائیڈ دوسری سائیڈ 
سے لمبی ہے، یا ڈبہ مربع ہے؟ 

ٹیمپلیٹس کی بجائے اپنے گھر سے بھی اشیاء 
استعمال کر سکتے ہیں!

آپ کو سواالت کے کارڈز، ڈسپلے ایزل 
ٹیمپلیٹ اور تعویذ اسٹینڈ ٹیمپلیٹ کی بھی 

ضرورت ہو گی۔ آپ ان کو اس ورک بک 
کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں – محض 

پرنٹ کریں اور فولڈ کریں۔

اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے تو کسی 
کاغذ کے ٹکڑے پر، یا اپنی ورزش کی 

کتاب یا روزنامچے پر سواالت لکھیں اور 
اپنی بنائی ہوئی ڈرائنگز میں سے ٹیمپلیٹس 

کاٹ لیں۔ آپ جتنا چاہیں تخلیقی بنیں، آپ 

میک 
لرن



11  اپنے سواالت کے کارڈز لیں )صفحہ 12 
دیکھیں( اور اپنے منتخب کردہ ہر ایک 
مواد یا چیز کے بارے میں سواالت کے 

جواب دیں؛ ہر ایک کے لیے نیا کارڈ 
استعمال کریں۔ یہ آپ کو مواد کے متعلق 
تحقیق کرنے میں مدد دیں گے اور سوال 

کریں گے کہ انہوں نے کرہ ارض پر 
کیا نقوش بنائے ہیں۔ آپ انسائیکلوپیڈیا 
استعمال کر سکتے ہیں، اپنے والدین، 

نگہداشت کنندگان اور دوستوں سے پوچھ 
سکتے ہیں یا اپنے جوابات تالش کرنے 

کے لیے آن الئن تحقیق کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سواالت کے کارڈز پرنٹ 
کرنے کے لیے گھر میں پرنٹر نہیں ہے تو پریشان نہ ہوں! آپ سواالت اور اپنے 

جوابات ایک خالی کاغذ پر لکھ سکتے ہیں۔

ہر کارڈ پر یہ سواالت ہیں:

مواد کیا چیز ہے؟• 
یہ کس طرح بنایا گیا تھا؟• 
یہ کیوں بنایا گیا تھا؟• 
یہ کہاں سے آیا؟• 
 جب یہ آپ کے کام سے ناکارہ ہو جائے • 

گا تو آپ کے خیال میں یہ کہاں جائے گا؟
کیا یہ انحطاط پذیر ہو گا؟ ایسا کتنے • 

عرصے میں ہو گا؟
  

2  اگر ڈبے کی ایک سائیڈ دوسری سائیڈ سے لمبی ہے، تو لمبی سائیڈ کو ‘لمبائی’ کہا جاتا 
ہے۔ اپنے گتے کی دو پٹیاں کاٹیں جن کی پیمائش آپ کے ڈبے کی لمبائی اور گہرائی 

کے برابر ہو )گہرائی ڈبہ کی اونچائی ہے(۔

3  اگر ڈبے کی ایک سائیڈ دوسری سائیڈ سے لمبی ہے، تو چھوٹی سائیڈ کو ‘چوڑائی’   
کہا جاتا ہے۔ اپنے گتے کی تین پٹیاں کاٹیں جن کی پیمائش آپ کے ڈبے کی چوڑائی 

اور گہرائی کے برابر ہو ۔

4  اگر آپ کا ڈبہ مربع ہے تو لمبائی اور چوڑائی کی پیمائش برابر ہوتی ہے۔ گتے کی   
تمام پٹیاں اس پیمائش کے مطابق کاٹ دیں۔ ڈبہ کی تمام شکلوں کے لیے، اب آپ 

کے پاس گتے کی پانچ پٹیاں ہونی چاہیئیں۔

5  دو لمبی پٹیوں پر چار یکساں حصوں کی پیمائش کریں اور نشان لگائیں۔ جیسا    
 کہ صفحہ 1 پر تصویر میں دکھایا گیا ہے، گتے کی پٹیوں کو گہرائی کے نصف 

تک کاٹیں۔

6  اب تین چھوٹی پٹیوں پر تین یکساں حصوں کی پیمائش کریں اور وہی سب کریں۔  

7   اب آپ اپنے ڈبے کے اندر دیواریں بنانے کے   
لیے پٹیوں کو ایک دوسرے کیے اندر پھنسا 

سکتے ہیں ، جس سے 12 خانے بن جائیں گے۔

8   چھ قدرتی مواد یا اشیاء جمع کریں جن کی 
طرف آپ کھنچے چلے گئے ہوں، آپ کو ایسا 

کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت پڑ 
 سکتی ہے۔ 

9  اپنے ارد گرد سے چھ ساخت شدہ )انسان 
کے بنائے ہوئے( مواد یا اشیاء جمع کریں۔ یہ 
ایک پوری چیز یا کسی چیز کا ایک حصہ ہو 

سکتے ہیں۔

10  اپنے جمع کردہ مواد کو اپنے منی میوزیم میں ترتیب دیں )اپنے اندر تحریک پیدا    
کرنے کے لیے تصویر پر ایک نظر ڈالیں(۔

نوٹ
شروع کرنے سے پہلے اس سرگرمی کے رہنما کتابچے میں اگلے صفحے پر 

موجود جدول چیک کریں۔

نوٹ
انحطاط پذیری کا مطلب ہے کہ تحلیل ہونا یا بتدریج تنزل کا شکار ہونا۔
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انحطاط پذیری اور تحلیل ہونے مواد 
کے لیے درکار وقت

کیا اسے ری سائیکل کیا جا 
سکتا ہے؟

•ہاں )کپڑوں کے ریٹیلرز، 80 سے 100 سالمصنوعی مواد سے تیار کپڑے
جیسے ایچ اینڈ ایم، کے ذریعے(

ہاں3 سے 14 مہینےقدرتی رسی

نہیں40 سالمصنوعی رسی
ہاں40 سالچمڑا

ہاں1 سالکینوس )سوت یا لینن(
دیگر
ہاں2 سے 6 ہفتےکاغذ

ہاں10 سے 15 ساللکڑی
ہاں2 مہینےگتہ

ہاں100 سالبیٹریاں
ہاں )کمپوسٹ کے ڈھیر میں(5 دن سے 1 مہینہسبزیاں

ہاں )کمپوسٹ کے ڈھیر میں(5 دن سے 6 مہینےپھل
ہاں )کمپوسٹ کے ڈھیر میں(کئی مہینے سے کئی سالخوراک کا عمومی فضلہ

ہاںکبھی نہیںشیشہ
نہیںکبھی نہیںسٹائروفوم

ہاں )کمپوسٹ کے ڈھیر میں(1 مہینہپتے

اگرچہ ان میں سے بہت سی اشیاء انحطاط پذیر ہو سکتی ہیں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا 
چاہیئے کہ کچھ میں دیگر مواد مال ہوتا ہے مثالً سیسے جیسی بھاری دھاتیں، تیل اور 

دیگر آلودگیاں جو ماحول کو آلودہ کرتی ہیں۔ بہت سارے پالسٹک چھوٹے چھوٹے ذرات 
چھوڑ دیتے ہیں جو خطرناک ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے سمندروں میں۔

انحطاط پذیری اور تحلیل ہونے مواد 
کے لیے درکار وقت

کیا اسے ری سائیکل کیا جا 
سکتا ہے؟

پالسٹک
ہاں )کچھ بڑی سپر مارکیٹوں 10 سے 1000 سالپالسٹک کے تھیلے

میں کلیکشن بن ہوتے ہیں(
ہاں600 سالمچھلیاں پکڑنے والی ڈوری

ہاں )کچھ ہی جگہوں پر ایسا 200 سالنلکیاں
ہوتا ہے(

ہاں450 سالپالسٹک کی بوتلیں
نہیں1200 ساللیگو
ربڑ

ہاں )کمپوسٹ کے ڈھیر میں(چند مہینےقدرتی لیٹکس کے دستانے
80 سالمصنوعی ربڑ

ہاں )بذریعہ رائل میل(1 سالربڑ بینڈ
ہاں2000 سالٹائر

دھات
ہاں50 سالٹن کین

ہاں200 سے 500 سالایروسول کین
ہاںکبھی نہیںالمونیم کے ورق

ہاں80 سے 100 سالمشروبات کے المونیم کے کین
ہاںکبھی نہیںبیش قیمت دھاتیں

ہاں4 ساللوہا
کپڑے
ہاں )لیکن مہنگا کام ہے(30 سے 40 سالنائلون
ہاں6 مہینےسوت
ہاں1 سے 5 سالاون

ہاں3 سے 4 مہینےدھاگا

ذیل کے جدول میں کچھ عمومی مواد اور وہ انحطاط پذیر ہونے کے 
لیے جتنا وقت لیتے ہیں، درج ہیں۔

سوال!
کیا آپ اپنے کسی جواب سے حیران ہوئے تھے؟ مجھے امید ہے کہ اس سرگرمی 

نے آپ کو مواد کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کے قابل بنایا ہے۔



1  آپ سیشن 1 میں جمع کردہ تمام یا کوئی   
 بھی مواد استعمال کر سکتے ہیں۔

2   ریت کو ایک بڑے گول کنٹینر میں 
 خالی کریں اور پانی ڈالیں )تقریباً 

350 گرام ریت میں 100 ملی لیٹر 
پانی(۔ اچھی طرح باہم مالئیں، پھر ریت 
کے اوپری حصے کو ہموار کریں تاکہ 
اوپر کی سطح سپاٹ ہو جائے )میں نے 

ایسا کرنے کے لیے چمچ کی پچھلے 
 طرف کو استعمال کیا(۔

3  اب جب کہ آپ کے پاس گیلی ریت کی   
ایک سپاٹ سطح ہے، آپ اس میں نقوش بنانا شروع کر سکتے ہیں۔ فیصلہ کریں کہ 
آیا آپ اپنے جمع کردہ مواد/اشیاء میں سے ایک پوری چیز کو ریت پر دبانا چاہتے 

ہیں، یا آیا آپ اپنی ایک یا زیادہ اشیاء کی ایک یا دو اطراف کو ریت کی سپاٹ سطح 
پر دبانا چاہتے ہیں۔ ایک حتمی نقش کا فیصلہ کرنے سے قبل آپ کچھ آئیڈیاز آزما 
سکتے ہیں؛ ریت کو پھر سے سپاٹ بنائیں اور نشانات بنانے کے عمل کو دوبارہ 

شروع کریں۔

سیشن 2: تجربہ اور کھیل
اپنے مواد کی ریت میں ڈھالئی کرنا

4  جب آپ اپنے ریت کے نقش سے مطمئن ہو جائیں گے تو اب اسے پالسٹر میں    
ڈھالنے کا وقت ہو گا۔ ایک مکمل درمیانی کپ پالسٹر اور ایک مکمل چھوٹا کپ 

پانی کی پیمائش کریں )تناسب 1 حصہ ہرکوالئٹ پالسٹر اور 0.42 حصے پانی ہے، 
یا اپنے پالسٹر کے پیکٹ پر پالسٹر مکسنگ گائیڈ سے رجوع کریں(۔ اپنے سفید 

مکسنگ کپ میں پانی ڈالیں اور پھر پالسٹر شامل کریں، اچھی طرح مکس کریں یہاں 
تک کہ تمام ڈھیلے ختم ہو جائیں اور یہ پین کیک بیٹر کی طرح دکھائی دے۔ اگر یہ 

آپ کو بہت گاڑھا لگ رہا ہے تو تھوڑا اور پانی شامل کریں، اگر یہ بہت پتال ہے تو 
تھوڑا سا پاؤڈر شامل کریں۔

5  پالسٹر مکس کو یکساں طور پر ریت پر 
ڈالیں جس پر آپ نے نقوش بنا رکھے ہیں، 
اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ پہلے 

زیادہ دندانہ دار جگہیں پُر کریں۔ کسی 
بلبلوں کو ختم کرنے میں مدد کے لیے 

کنٹینر کی سائیڈ کو تھپتھپائیں۔

6   اسے 40 منٹ کے لیے سیٹ ہونے دیں، 
اس کے بعد اسے نقش سے نکاال جا سکتا 

ہے۔ سخت پالسٹر کو ہٹاتے وقت محتاط 
رہیں۔ آپ کنٹینر کو کسی ٹرے یا اخبار کے 

ٹکڑے پر الٹ سکتے ہیں تاکہ ریت بالکل 
ضائع نہ ہو کیونکہ آپ اسے آخری سیشن کے لیے دوبارہ استعمال کریں گے۔

  

7  ریت کو آہستہ سے برش سے اتاریں، کچھ ریت پھر بھی چپکی رہ جائے گی۔ رات   
بھر مکمل طور پر خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں اور باقی ریت کو مکمل خشک 

ہونے کے بعد برش سے اتاریں۔

8  رنگ یا بناوٹ کا اضافہ کر کے دوسرا نمونہ بنائیں۔ آپ پالسٹر میں مواد گاڑ کر بھی    
تجربہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پوسٹر پینٹ، یا کسی ٹیوب یا بوتل سے دیگر بہنے واال 
پینٹ استعمال کر رہے ہیں، تو اسے مرحلہ 2 کے دوران شامل کریں اور اپنا پالسٹر 

مکس بنانے کے لیے تھوڑا کم پانی استعمال کریں۔

میری بہت سی بہترین دریافتیں مادوں کی تحقیق سے اور اپنے آپ کو کھیلنے اور تجربے 
کے لیے وقت دینے سے سامنے آئی ہیں۔
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نوٹ
پالسٹر کو احتیاط سے استعمال کریں۔ خشک ہونے٭ کے دوران اس کا درجہ حرارت 
زیادہ ہو جاتا ہے، لٰہذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے 

کو سخت ہوتے ہوئے پالسٹر میں نہ رکھیں کیونکہ ایسا کرنا جلنے کا سبب بن سکتا ہے۔

*عاللت یا بیماری کی عالمات کو دور کرنے کے عالوہ to cure کا مطلب یہ بھی 
ہے کہ نمک لگا کر یا دھوئیں کی مدد سے گوشت کو محفوظ کرنا، یا اس صورت 

میں خشک ہونا۔



 سکاٹ لینڈ کے قومی عجائب گھر میں تعویذ )اوپر(؛
 ہنٹیرین میوزیم میں رکاز )نیچے(

 ریت میں نقوش بنانا )اوپر(؛ پالسٹر 
کےسانچے سے ریت صاف کرنا )نیچے(



سیشن 3: جواب دیں اور پیش کریں
مستقبل کا َرکاز بنانا

رکاز ماضی کے کسی جغرافیائی دور سے کسی جانور یا پودے کی 
باقیات، نقش یا نقش پا ہیں جو زمین کی پرت میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ 

کسی رکاز سے لی گئی معلومات کو سائنسدان زمین پر زندگی کی تاریخ 
کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رکاز عام طور پر عجائب 

گھر میں اسٹینڈز پر یا الماریوں میں دکھائے جاتے ہیں۔

ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے اینتھروپوسین کہا جاتا 
ہے – یہ انسانوں کے زمانے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، پہلی بار ہم 

سیاروں کے پیمانے پر تبدیلی کے بنیادی ایجنٹ بنے ہیں۔ ہم اس آئیڈیا کا 
استعمال یہ تصور کرنے کے لیے کریں گے کہ مستقبل کا رکاز کیسا ہو 

سکتا ہے۔

آپ نے جو مواد اکٹھا کیا ہے اس پر تحقیق کا استعمال کرتے ہوئے آپ 
اب مستقبل کا رکاز بنا سکتے ہیں جو یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ ہم بطور 

انسان زمین پر کیا نقوش چھوڑ سکتے ہیں۔

آپ اپنے رکاز کو بطور شے یا تعویذ بنا سکتے ہیں۔ تعویذ ایک قسم کی 
چیز ہوتے ہیں، یا تو قدرتی یا انسان کی بنائی ہوئی، جس کے متعلق 

خیال کیا جاتا ہے کہ اسے حفاظت کرنے یا قسمت بدلنے کے خصوصی 
اختیارات دیے گئے ہیں۔ وہ عام طور پر بآسانی قابل منتقلی ہوتے ہیں 

اور ان کے ساتھ ڈوری، فیتہ یا زنجیر ہوتی ہے، اس لیے انہیں پہنا جا 
سکتا ہے یا ضرورت کے مطابق کہیں رکھا جا سکتا ہے۔

1  آپ اس کرہ ارض پر کیا نقش چھوڑنا چاہیں گے؟ اپنی رکاز شے یا تعویذ کو   
ڈیزائن کرنے کے لیے اپنے میوزیم کے ذخیرے سے کسی ایک شے یا ملی جلی 

 اشیاء کا انتخاب کریں۔ رنگ، بناوٹ، شکل اور جسامت کے بارے میں سوچیں۔

2  اپنا رکاز بنانے کے لیے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا شکل درکار ہے۔ 
آپ اپنے پالسٹر مکس کو ڈالنے کے لیے ایک مختلف کنٹینر استعمال کر سکتے 
ہیں، یا پالسٹر کے لیے ایک نئی دیوار بنانے کے لیے دبیز کارڈ کے ٹکڑے کو 
کوئی شکل دے سکتے ہیں - یہ لہراتی یا دندانہ دار ہو سکتی ہے یا جو کچھ آپ 

سوچ سکتے ہیں۔

3  رکاز شے یا تعویذ کو ڈیزائن کریں، کچھ آئیڈیاز کو خاکے کی شکل دینے کے لیے   
نیچے کی جگہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے، تو اپنے رکاز کو 

کسی کاغذ پر ڈیزائن کریں۔



مستقبل کے رکازوں کی نمائش



4   پالسٹر کو پہلے کی طرح مالئیں اور    
خشک کرنے کے عمل کو دہرائیں۔ اگر 
آپ تعویذ بنا رہے ہیں تو کاغذ کی نلکی 
کا استعمال کریں اور اسے وہاں رکھیں 

جہاں آپ اپنے ربن کے لیے سوراخ 
چاہتے ہیں۔ ایک بار خشک ہونے کے 

بعد تعویذ کے سوراخ میں سے ربن کو 
گزار کر اس کا حصہ بنائیں۔

5  کاٹے ہوئے ڈسپلے ٹیمپلیٹس )صفحات 
13 اور 14 دیکھیں( کا استعمال کرتے 

ہوئے اپنے رکاز یا تعویذ کے لیے اسٹینڈ 
بنائیں جس پر اس کی نمائش کی جا سکے۔ اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے، تو آپ 
ٹیمپلیٹس کو کاپی کر سکتے ہیں یا اپنے گھر میں ایسی اشیاء تالش کر سکتے ہیں 

جن پر رکاز کی نمائش کی جا سکے – تخلیقی بنیں!
 

6  اپنی بنائی ہوئی تمام چیزوں ٹکڑوں کو دکھانے کے لیے اپنے دوستوں یا گھر 
والوں کے ساتھ ایک نمائش کا انعقاد کریں۔ وضاحت کریں کہ آپ نے وہ چیز بنانے 

کا انتخاب کیوں کیا جو آپ نے بنائی تھی! سواالت پوچھیں اور ایک دوسرے کے 
کام سے لطف اٹھائیں۔

دستکاری کو اکثر خوبصورت، اور مہارتوں اور تکنیک کا اظہار ہی سمجھا جاتا ہے 
لیکن اسے کوئی خیال یا تصور پیش کرنے یا غیر لفاظی اظہار کے لیے بھی بنایا جا 

سکتا ہے۔

ایک بار جب آپ تین سیشن مکمل کر لیں، تو چیک کریں کہ اس پیکٹ میں کون سا مواد 
دوبارہ استعمال یا ری سائیکل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے بھورے برتنوں کو اس رہنما 

کتابچے میں موجود لنکس سے آرڈر کیا ہے، تو انہیں کمپوسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن 
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ پہلے انہیں تمام پالسٹر اور ریت سے خالی کریں۔ ریت 

فطرت کو لوٹائی جا سکتی ہے۔

4

مستقبل کے رکازوں کی تفصیالت، جو مختلف رنگوں کے پینٹ 
سے رنگے گئے ہیں



میکر کے بارے میں
اسٹیفنی ینگ لن چیونگ

اسٹیفنی ینگ لن چیونگ ایک آرٹسٹ جیولر ہیں جو خود سے سیکھی ہوئی 
پتھروں سے کام کرنے کی مہارتوں کی حامل ہیں۔ پڑھائی کے دوران اس نے 
جیولرز کے زیر استعمال آنے والے مواد، جیسے سونا، ہیرے اور دیگر قیمتی 

جواہرات اور دھاتوں کی پروسیسنگ میں بہت زیادہ استحصال، تنازعات اور 
ماحولیاتی مضرات دریافت کیے۔

ویب سائٹ
stefaniecheong.co.uk

سماجی میڈیا
instagram.com/stefaniecheong

facebook.com/stefanieyinglincheong

اسٹیفنی ینگ لن چیونگ کے مجموعہ ‘انٹرچینج ایبل’ سے



ضمیمہ
اضافی وسائل اور ٹیمپلیٹس

  — اینتھروپوسین کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں 
nhm.ac.uk/discover/what-is-the-anthropocene.html

 — اسکاٹش جیالوجی اینڈ فوسلز: وسائل کے سیکشن میں مزید لنکس اور 
 ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب مطبوعات  

scottishgeology.com

  — مٹیریلز الئبریری اور مزید 
instituteofmaking.org.uk/materials-library

— فیوچر میٹریلز الئبریری: ایسے مواد جو بطور ایک آرٹسٹ کام 
کرنے کے زیادہ پائیدار طریقے کی طرف منتقلی کی تحریک دیتے 

 ہیں، اسے فروغ دیتے ہیں اور اس کی وکالت کرتے ہیں
futurematerialsbank.com/

 — معلوم کریں کہ آپ برطانیہ میں کیا ری سائیکل کر سکتے ہیں اور 
 کیا نہیں ری سائیکل کر سکتے 

recycling.co.uk

  — اسکاٹش اور برطانیہ بھر کی ہم عصر دستکاریوں کی عمدہ مثالیں
craftscotland.org 

craftscouncil.org.uk

Materials List

Boxes 

Plaster of Paris
 
Wooden Pastry Bristle Brush 

Sand 

Mixing Spoon

Casting Bowl 

Water Measure Cup 

Mixing Cup  

Cup and lid

Pouch for Plaster 

Ribbon for Amulet 

راک ود مررز از اسٹیفنی ینگ لن چیونگ



فولڈ ہونے والے سواالت کے کارڈز

مواد کیا چیز ہے؟

یہ کس طرح بنایا گیا تھا؟

یہ کیوں بنایا گیا تھا؟

مواد کیا چیز ہے؟

یہ کس طرح بنایا گیا تھا؟

یہ کیوں بنایا گیا تھا؟

یہ کہاں سے آیا؟

جب یہ آپ کے کام سے ناکارہ ہو جائے گا تو آپ کے 
خیال میں یہ کہاں جائے گا؟

کیا یہ انحطاط پذیر ہو گا؟ ایسا کتنے عرصے میں ہو گا؟

یہ کہاں سے آیا؟

جب یہ آپ کے کام سے ناکارہ ہو جائے گا تو آپ کے 
خیال میں یہ کہاں جائے گا؟

کیا یہ انحطاط پذیر ہو گا؟ ایسا کتنے عرصے میں ہو گا؟
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ڈسپلے ایزل ٹیمپلیٹ



تعویذ اسٹینڈ ٹیمپلیٹ



میک | لرن میک اور کرافٹ اسکاٹ لینڈ کے مابین ایک شراکت ہے جو 
اسکاٹ لینڈ کے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں اور ان سے آگے 

دستکاری کی تعلیم کے جائزے کے ذریعہ اسکاٹ لینڈ کے دستکاری کے 
شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔

اسکاٹ لینڈ میں دستکاری کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے کری ایٹو 
 اسکاٹ لینڈ کی جانب سے اہدافی مالی معاونت کے ایک حصے کے طور 

پر مالی مدد فراہم کی گئی۔

کری ایٹو کامنز الئسنس / ایٹریبیوشن-نان کمرشل-نو ڈیریویٹوز 4.0 انٹرنیشنل 
)CC BY-NC-ND 4.0( کے تحت شائع کردہ

میک مینیفیسٹو کے لیے سائن اپ کریں اور میلنگ لسٹ میں شامل ہوں۔ 
makemanifesto.com

سوئزیگ کیری نے میک کے لیے پیش کیا
گرافک ڈیزائن از نیل میک گائر + فیونا ہنٹر )اے ٹی این( 

کور کے خاکہ جات از ایلس ڈینسی-رائٹ

جیومیٹرک جیالوجی اسٹیک رنگز از اسٹیفنی 
ینگ لن چیونگ



مزید جانیں:
makemanifesto.com میک

لرن


