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 - چائلڈ ايکسپلورنگ:  ميڈ ہينڈ ٹو آپروچ اين- کنسٹرکشن آف کلچرس‘ ميں اسالميہ مليہ جامعہ
انعقاد کا ورکشاپ الئن آن پرʼ ڈيزانس سينٹرک  

 
 کنسٹرکشن آف کلچرس'  سے جانب کی اکسٹکس اينڈ ٹيکچر آرکی آف فيکلٹی کے   اسالميہ مليہ جامعہ

 ہفتوں دو سے عنوان کے ،'  ڈيزائن سينٹرک-  چائلڈ ايکسپلورنگ ، ٹيکچر آرکی ميڈ ہينڈ ٹو اپروچ اين -
 ان اور سرائے سيکه پيوش ڈيزائنر معروف ورکشاپ يہ ۔ آيا ميں عمل نعقاد کا ورکشاپ ايک مشتمل پر

۔ پہنچا کو اختتام خوبی و بخير ميں نگرانی کی عالم اقتدار پروفيسر اسسٹنٹ کے شعبے معاون کے  
 

 فارم آرکيٹيکچر ارته ميں جغرافيہ سے سوربون ميں پيرس اور ہيں معمار ايک سرائے سيکه پييوش
 ساته کے آفس ہندوستان کے بينک ورلڈ وه وقت اس ہيں فل ايم ايک ميں جغرافيہ اور ماسٹر ميں

ہيں۔ کررہے کام ميں شعبے ترقياتی سے حيثيت کی اسپيشلسٹ مينجمنٹ ڈيزاسٹر  
 

 پولی يونيورسٹی اور انجينئرنگ ٹيکنولوجيکل جيو ، انجينئرنگ سول ، تعمير فن لئے کے ورکشاپ
۔ تها کرايا رجسٹريشن نے لوگوں زياده سے 90 کی ممبروں فيکلٹی کے ٹيکنک  

 
 اينڈ آرکيٹيکچر آف فيکلٹی ، ڈين ، ضيا حنا پروفيسر کو ء 2020 جوالئی 4 افتتاح کا ورکشاپ

 کے تعميرات فن شعبہ کے اسالميہ مليہ جامعہ ، اختر ايم ايس پروفيسر اور ، آئی ايم جے ، يکٹيکسٹسا
ہوا۔ ميں موجودگی کی ، سربراه  

 
 ، اہميت کی آرکيٹيکچر بنے سے ہاته ميں دور عصری ميں تقرير افتتاحی اپنی نے ضيا حنا پروفيسر

 کے اس ميں بهر ملک اور ڈيزائن رسپانسيو لڈچائ نے انہوں ۔ کی چيت بات پر طريقوں کے طرح اس
ديا۔ زور بهی پر اہميت کی اس ميں ترقی کی مراکز ترقياتی اور بهال ديکه  

 
 مرکزی کے ورکشاپ ہوئے ديتے حوالہ کا جگہوں مختلف کے بهر ملک نے اختر ايم ايس پروفيسر

 انداز ديسی کو مقام اس نے ثقافت کسی طرح کس کہ بتايا اور کی بات ميں بارے کے اہميت کی خيال
ہيں۔ قائم طرح کس جڑيں کی تعمير فن پر جگہ اس اور ہے دی شکل کی تعمير ميں  

 
ʼ پهلواریʼ پروگرام ميں بالکس قبائلی کے گڑه چهتيس کو ورکشاپ پر بنياد کی تجربات کے پيوش
تها۔ گيا کيا منتخب لئے کے کام پرʼ ہيں لگاتے پهول بچے چهوٹے جہاں  

 



 سے غذائيت ، پهلواری پروگرام جاری کا حکومت گڑه چٹيس چلتی انتظام زير کے سی آر ايچ ايس
 تقريبا ميں بالکس قبائلی 85 کے رياست ہوئے کرتے مرکوز توجہ پوری پر معامالت بنيادی کے نمٹنے

ہے۔ ہوا پهيال ميں کرچوں 3000 3  
 

 ابتدائی نے شموليت کی داروں تشراک دوسرے جيسے گڑه چٹيس يونيسف ، بعد کے مرحلے اس 
 ذريعہ کے تنظيموں خصوصی جيسی) آر ايل سی( ريسورسز لرننگ فار سنٹر اور نشوونما کی بچپن

 نے لوگوں والے چالنے پروگرام ، ميں مرحلے اس کيا۔ پيش بهی کو پہلوؤں جيسے تعليم کی والدين
ہے۔ ضرورت کی بنانے موافق کے بچوں کو خود کو جگہوں خالی کہ کيا محسوس  

 
 پر نشوونما کی بچوں اور تصور کے ڈيزائنوں دوستانہ کے بچوں ميں سالوں 03 ابتدائی ميں ورکشاپ

گئی۔ کی کوشش کی دينے فروغ کو تعارف کی عناصر ڈيزائن مرکوز  
 

 ايک رہا۔ مرکوز پر تعميرات اور تصورات ، ڈيزائن کے بچوں ، تعمير فن تيار سے ہاته مباحثہ يہ
 ڈائريکٹر ايگزيکٹو کے) سی آر ايچ ايس( سينٹر ريسورس ہيلته رياستی کے گڑه چهتيس ميں سيشن
۔ کی شرکت نے   گرگ سمير ڈاکٹر  

 
 مبنی پر وغيره ، تعمير فن تيار سے ہاته ، قلت غذائی ، نشوونما کی بچوں ، انسروپوميٹرکس کو طلباء

تها۔ گيا کرايا متعارف سے مشقوں  
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