
!چهٹی ورلڈ آرکيالوجيکل کانگرس ميں خوش آمديد  
 

WAC-6 ميں خوش آمديد کہنے کيلۓ      تک ہونے والی 2008 جوالئ 4 جون تا 29آرگنائزنگ کميٹی آپ کو آئر لينڈ ميں  
    جگہ يونيورسٹی کالج ڈبلن کا کيمپس ہوگا، جو کہ ڈبلن سٹی سنٹر کے قريب جنوباکيڈمک پروگرام کی مرکزی  - منتظر ہے

(http://www.ucd.ie/wac-6)  پر ديکه سکيں گے کہ    جيسا کی آپ ہماری ويب سائيٹ  -کی سمت ميں واقع ہے  
پيپرز اور پوسٹرز  -حصہ لے سکتے ہيں تهيمز اور سيشنوں کے رنگا رنگ پروگرام شام کيے گۓ ہيں جن ميں شرکاء اس ميں 

والے  ‘submit proposals’  ،براۓ مہربانی ويب سائيٹ کے- ہے 2008 فروری 22کے جمع کروانے کی آخری تاريخ   
پروپوزلز جلد از جلد جمع کروانے کيلۓ ہم  -پيپرز يا پوسٹرز جمع کروائيں اليکٹرانک صفحے کو استعمال کرتے ہوۓ اپنے 

  -شرکاء کی بڑی حوصلہ افزائ کرتے ہيں 
 

ہم ان شرکاء کی جو پہلے سے ورلڈ آرکيالوجيکل کانگرس  -يں ويب سائيٹ پر درج کی گئ ہيں ن کی فيسکانگرس کی رجسٹريش  
اس کے اپنے ممبرانکے ممبر نہيں ہيں، ممبر شپ حاصل کرنے کی پرزور حوصلہ افزائ کريں گے کيونکہ         (WAC) 

  کيلۓ WAC-6  -کے ممبر بن سکتے ہيں  اس  آں الئن،  آپ اس لنک کے ذريعے -کی رجسٹريشن فيس خاصی کم ہے  
ممکنہ حد تک ميٹنگز کی رسائ پوری -  http://worldarchaeologicalcongress.org/site/join.php. 

  دنيا تک ممکن بنانے کيلۓ، جو کہ  WAC رجسٹريشن اورہم بڑی خوشی کے ساته کے مقصد کے عين مطابق ہے،      
 ہم ترقی پزير اور محروم ملکوں و معاشروں  فراہم کرنے کی پيشکش کرتے ہيں، عالوہ ازيںکيلۓ مفت مددرہائش کے حصول 

اس کے عالوہ ہم ترقی پزير اور پسماندہ ملکوں و  -کے باسيوں کو سفری مدد کی بهی بخوشی مدد کی پيشکش کرتے ہيں                 
کے گرانٹ کی ويب سائيٹ   WAC-6   براۓ مہربانی-معاشروں کے باسيوں کيلۓ سفری سپورٹ کی بهی پيشکش کرتے ہيں  
 http://www.ucd.ie/wac-6. : پيج پر ٹريول سپورٹ فارم مالحظہ فرمائيے، اس لنک پر    

 
ميٹيريلز اينڈ ،     Abhar agus Meon  کانگرس کے دوران کئ طرح کی نمائيشيں اور ڈيمانسٹريشنز ہوں گی، بشمول  

 شرکاء کو آئر لينڈ کے آثار -تعلق کو جاننے کے حوالے سے ايک بڑی نمائش کے آرٹ اور آرکيالوجی کے درميان منٹيليٹيز، 
کانگرس ٹورز -مختلف طرح کے مڈالئ کو  جو2قديمہ  کے ضخيم ورثہ سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرنے کيلۓ بده 

ہ ازيں يہ کانگرس تمام  عالو-کانگرس آرکيالوجيکل ٹورز دستياب ہوں گے -اء کيلۓ تين پوسٹہوں گے اور خواہش مند شرک
- ايک بهر پور سوشل پروگرام بهی ترتيب دے گی شرکاء کے لطف اندوز ہونے کيلۓ  

 
رجسٹيشن، -  wac6programme@ucd.ie : اکيڈمک پروگرام کے متعلق معلومات کيلۓ براۓ مہربانی ای ميل کريں   

 wac6@ucd.ie   : رہائش اور آئرش ويزا کی معلومات کيلۓ، رابطہ کريں
 

!ہم آپ سے ڈبلن ميں مالقات کرنے کے منتظر ہيں  
-  کی آرگنائزنگ کميٹی کی ايماء پر                     WAC-6اکيڈمک سيکٹری،1گيبريل کونے ،          

 
 اہم تاريخيں

2008 فروری 22: پوسٹرز جمع کروانے کی آخری تاريخ / پيپرز   
2008 مارچ 14: پوسٹرز کی حتمی تصديق/ منظور شدہ پيپرز   

: ز کی تصديق جلدی درکار ہو وہ رابطہ کريںايسے شرکاء جن کو مالی امداد کے حصول کيلۓ پروپوزل(   
( wac6programme@ucd.ie

  سے پہلے2008 مارچ 26: ابتدائ رجسٹريشن کی آخری تاريخ 
  کے بعد2008 مارچ 26: ليٹ رجسٹريشن کی آخری تاريخ

2008يکم مئ : جسٹريشنتمام منتظمين اور سپيکرز کيلۓ آخری تاريخ براۓ ر  
 
    
 

                                                      
1 Gabriel Cooney   
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