
 

 

  2018 موسم گرما میں آرٹ کی افزودگی  
 نٹی پبلک سکولزؤپرنس ولیئم کا                                                        

 
“Artists Alive”! " زندہ ہیں"!آرٹسٹ  

 

تعارف: فن میں کاکردگی بڑھانے کا یہ دو ہفتوں کا پروگرام  ایسے طلباء 
 2018 جونجو طلباء ے جنہیں فن میں دلچسپی ہے۔ کیلیئے تیار کیا گیا ہ

انہیں اس تک دوسرے گریڈ سے  آٹھویں گریڈ کو مکمل کر چکے ہیں، 
س گروپوں کو کال ۔پروگرام میں درخواست دینے پر خوش آمدید کہا جاتا ہے
پرنس ولیئم کاؤنٹی  داخلے کی بنیاد پر شیڈول کیا جاتا ہے۔ تمام تدریسی عملہ

ن کے اساتذہ ہیں جو ورجینیا سے الئسنس یافتہ ہیں۔کے ف پبلک سکولز  
 

سٹوڈیو میں کام کرنے کے تجربے میں کئی اقسام کا آرٹ میڈیا، سٹوڈیو کے 
دنوں آرٹ کی اقسام  کی فنی مہارتیں بھی شامل  ڈی 3 اور ڈی 2 جدید ہنر،

ہیں۔ طلباء کو الزمی پروگرام کے دونوں ہفتوں کو حاضر ہونے کی منصوبہ 
نی چائیے۔ روایتی اور جدید آرٹ میڈیا پر کام کیا جائے گا۔بندی کر  

 

 بجے 12تا دوپہر  9 صبح ،2018جوالئی،  20 تا 9 :کب

 
 

 سکول  The Nokesville :کہاں

12375 Aden Road, Nokesville VA 
 

 رجسٹریشن کے  کاغذات ایلیمنٹری و مڈل کے  :درخواست کیسے دی جائے

 htttps://www.pwcs.edu/artsن الئن اور آفن کے تمام اساتذہ  سے  
  سے  osmap.pwcs.eduاور 
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 ڈالر، کاؤنٹی سے باہر رہائشیوں 200کے رہائشیوں کیلیئے  PWC :واجبات

 قابل قبول PWCSصرف منی آرڈر یا کیشیئر چیک بنام  ۔ڈالر 250کیلیئے  
 یا کریڈٹ کارڈز قابل قبول نہیں۔ذاتی چیک، نقد رقم، ہوں گے۔ 

 

 واحبات درج ذیل پتے پر بھیجے جا سکتے رجسٹریشن اور :بھیجنے کا پتہ

   Attn:Phoebe Giannini KLC/Student Learning/Arts ہیں

PWCS, P.O. Box 389, Manassas, VA 20108 
 

 :رجسٹریشن کی آخری تاریخ
 بجے تک 5بروز پیر شام  2018اپریل،  30

 
 میں داخلے کی گنجائش محدود ہے؛ رجسٹریشن پہلے آئیے پہلے پائیے کال س

 کی بنیاد پر ہو گی۔ کالس مکمل ہونے کے بعد رجسٹریشن نہیں کی جائے گی۔
 داخلے کی باری کا انتظار کرنے کی فہرست نہیں ہے۔

 
 اپریل کے بعد فیس واپس نہیں کی جائے گی۔ 30

 کو جون میں ڈاک کے  طالبہ/علمخطوط ہر طالب مالقات کے بارے میں تعارفی
 ذریعے بھیجے جائیں گے۔

 

 ے س Phoebe Giannini, Secretaryسسیکریٹری برائے آرٹمعلومات کیلیئے، مزید 
giannipc@pwcs.edu  پر رابطہ کیجیئے۔  703.791.8105پر یا 
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