
ਛਵੇ ਿਵਸ਼ਵ ਪਰੁਾਤੱਤਵ ਸੰਮਲੇਨ ਿਵੱਚ ਜੀ ਆਇਆ ਂਨੰੂ! 
 
ਆਯੋਜਕ ਕਮੇਟੀ 29 ਜੂਨ ਤ 4 ਜਲੁਾਈ 2008 ਤਕ WAC-6 ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਅਕੈਡਿਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੱੁਖ ਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਿਡਊਿਬਨ ਦਾ ਕਪਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਡਬਿਲਨ ਿਸਟੀ ਸਟਰ ਤ ਥੋੜ੍ਹਾ 

ਿਜਹਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਕ ਤੁਸ  ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (http://www.ucd.ie/wac-6) 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਅਤੇ 

ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਭਰ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 2008 ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪੇਪਰ ਜਾਂ 

ਪੋਸਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ Submit Proposals (ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ)ੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਿਨਕ ਰੂਪ ਦੀ 

ਵਰਤ ਕਰੋ। ਅਸ  ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕ ੇਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹ ੋਸਕੇ, 

ਜਲਦੀ ਤ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। 
 
ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ  ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆ,ਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤ 

ਵਰਲਡ ਆਰਿਕਆਲੌਜੀਕਲ ਕਾਂਗਰਸ (WAC) ਦੇ ਮਬਰ ਨਹ  ਹਨ, ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਬਰ ਬਣਨ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਕਉਂਿਕ WAC ਦੇ ਮਬਰਾਂ ਲਈ WAC-6 ਰਿਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਫ਼ੀਸ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸ  
ਆਨਲਾਈਨ http://worldarchaeologicalcongress.org/site/join.php 'ਤੇ WAC ਦੇ ਮਬਰ ਬਣ 

ਸਕਦੇ ਹੋ।  
WAC ਦੀਆ ਂਮੀਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਪਿਤਿਨਧਤਾ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਇਸਦੇ 

ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸ  ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ, 
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਮੁਦਾਇਆ ਂਦੇ WAC ਮਬਰਾਂ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵੈਬਸਾਈਟ http://www.ucd.ie/wac-6 ਦੇ Grants (ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ) ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ 

ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇਖੋ। 
 
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹਣੋਗੀਆ,ਂ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱਚ Abhar agus 
Meon,ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ (Materials and Mentalities), ਕਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਿਵਿਗਆਨ 

ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁੱ ਧਵਾਰ, 2 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਕਈ 

ਮੱਧ-ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਆਇਰਲਡ ਦੀ ਸਮਿਰਧ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਸੰਮੇਲਨ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦੌਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤ 

ਇਲਾਵਾ, ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਿਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਅਕੈਡਿਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwac6programme@ucd.ie 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ।ੋ 

ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਆਇਿਰਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwac6@ucd.ie 

'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
ਅਸ  ਡਬਿਲਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! 
ਗੈਬਿਰਅਲ ਕੂਨੀ, ਅਕੈਡਿਮਕ ਸੈਕਟੇ੍ਰੇਰੀ, WAC-6 ਦੀ ਆਯਜੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲ 
 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ 
ਪੇਪਰ / ਪੋਸਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਿਤਮ ਤਾਰੀਖ਼: 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 2008 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰਾਂ / ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਪੁਸ਼ਟੀ: 14 ਮਾਰਚ 2008 
(ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆ,ਂ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ੰਿਡੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੂਚਨਾ ਜਲਦੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ wac6programme@ucd.ie 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਤਾਰੀਖ਼: 26 ਮਾਰਚ 2008 ਤ ਪਿਹਲਾਂ 
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਤਾਰੀਖ਼: 26 ਮਾਰਚ 2008 ਤ ਬਾਅਦ 
ਸਾਰ ੇਆਯੋਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਰਿਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਤਾਰੀਖ਼: 1 ਮਈ 2008 
  


