
 ريڊالرٽ ڪالئيميٽ آرٽ وزم مقابلو

 ھدايتون  نرجسٽريشن ۽ جمع ڪرائڻ جو

 ريڊالرٽ ڪالئيميٽ آرٽ وزم مقابلو 

 ماحولياتي بحران جو مقابلو آرٽ وسيلي ڪري ٿو 

نومبر  12فڪر رھي ٿي ۽  يڪڏھن توھان ھڪ تخليقي ذھن رکو ٿا، ماحولياتي تبديلي جي باري ۾ بہ توھان کي ج 
 سال يا ان کان گھٽ ھوندي تہ پوِء ھي مقابلو توھان الِء آھي! 17تائين توھان جي عمر  2021

نمونو تخليق ڪريو، جنھن ۾ اھو ڏيکاريل اھڙو  توھان پينٽنگز، گانن، شاعري يا فلم جي صورت ۾ آرٽ جو ڪو
ڪاروبارن يا عام ماڻھن کي ماحولياتي تبديلي کي منھن ڏيڻ الِء ڪھڙي قسم جا  جوڳا قدم  ھجي تہ حڪومتن، 

ريڊالرٽ ڪالئيميٽ آرٽ وزم جي مقابلي   کان اڳ ۾ 2021آگسٽ  15کڻڻ گھرجن. ان کان پوِء پنھنجي آرٽ کي 
 ۾ جمع ڪرائي ڇڏيو.

انعام کٽڻ جو بہ موقعو ملي سگھي ٿو. ڀلي توھان انعام نہ کٽيان ۾ توھان ک ، پر پوِء بہ توھان پاران وي نقد 
ٿي جمع ڪرايل آرٽ جو نمونو نہ رڳو توھان جي ملڪ ۾ بلڪہ پوري دنيا جي عام ماڻھن جي سامھون پيش 

احولياتي بحران کي بہ شامل ٿي سگھن ٿيون، جتي عالمي ليڊر م  COP26. ان ۾ عالمي تقريبات جھڙوسگھي ٿو
 منھن ڏيڻ الِء عملي قدمن جي باري ۾ ڳالھ ٻولھ ڪندا.

جا ٻار ۽   12ويو آھي:  ھايو۾ ور  حصنھن مقابلي ۾ عمر کي ٻن   جا ٻار. 17سال کان  13سال تائين   سالن تائين 

جي فن جو مظاھرو ڪري حصو وٺي سگھو ٿاھن  آواز، شاعري ۽ فلم يا    ،تصويرون :مقابلي ۾ توھان چار قسمن 
ڊرامو. ھن ۾ جيڪي شيون شامل ٿي سگھن ٿيون انھن ۾ ڊرائينگ يا پينٽنگ )جنھن ۾ ڊجيٽل آرٽ بہ شامل 

گانا يا ريپ، نظم، وڊيو ايني ميشن يا ڪجھ ٻيو )وڌيڪ تفصيالت ھيٺ ڏسو(. توھان جا  آھي(، فوٽوگراف، ڊانس، 
 ٿا.   لفظ )جيڪي بہ ھجن( اھي ڪنھن بہ ٻولي ۾ ٿي سگھن

توھان آرٽ جو جيڪو نمونو پيش ڪريو ان ۾ ھيٺ ڏنل موضوعن مان ڪنھن ھڪ )يا ھڪ کان وڌيڪ( جي  
جي باري ۾ عالمي ليڊر عالمي تقريب   حوالي سان دنيا آڏو ڪو حل پيش ڪيل ھجي. ھي اُھي موضوع آھن جن 

COP26 .۾ ڳالھ ٻولھ ڪندا 

ماحولياتي تبديلي جا اھڙا اثر جن کي روڪي سگھڻ ممڪن  . يل ڪرڻ د خود کي تب تياري ۽ ماحول مطابق   .1
نہ آھي، انھن الِء تيار رھڻ ۾ ماڻھن جي مدد ڪرڻ، تہ جئين ھو مستقبل ۾ ايندڙ قدرتي آفتن الِء 

 پنھنجي پاڻ کي تيار ڪري سگھن.
 ڻتحفظ ڏيڻ ۽ ان کي بحال ڪر کي ماحولياتي تبديلي سان مقابلو ڪرڻ الِء قدرتي ماحولقدرتي ماحول.  .2
وسيلن جو استعمال جيڪي صاف سٿرا ۽   نگھرن ۽ صنعتن الِء توانائي جي اھڙماحول دوست توانائي.  .3

 محفوظ ھجن.
بجاِء صاف سٿري ۽ ماحول دوست  تيلروڊن تي ھلندڙ گاڏين ۾ روايتي ماحول دوست ٽرانسپورٽ.  .4

 متبادل توانائي جي وسيلن جو استعمال
ليات.  .5 ته غريب   ائينڻکي يقيني ب  الههڳرهن ۽ انهي   ائينداڀعهد ن  يلڪپنهنجا    نڪامير صنعتي مل  ما

 رقم موجود هجي  يڳالِءجو ڻڻقدم ک  نلڏ يٿاهي م  وٽ  نڪمل



پھرين ۽  آرٽ جي نمونن کي مٿي ڏنل ڪنھن بہ موضوع سان ڳنڍي سگھجي ٿو. آرٽ جا اھڙا نمونا جيڪي 
۽ ماحولياتي ماليات( تي ھوندا، انھن کي ڻ رڪيل دمطابق خود کي تبپنجين نمبر تي موجود موضوعن )ماحول 

 ڌيان ڏنو ويندو.خاص طور تي وڌيڪ  

تہ ھو انھن پنجن موضوعن مان گھٽ ۾ گھٽ ڪنھن   جو فيصلو ان بنياد تي ڪيو ويندو  مقابلي ۾ شامل نمونن 
سان پيش ڪيو ويو آھي، نمونو    اندازھڪ موضوع سان ڪيتري حد تائين ٺھڪن ٿا، ان ۾ حل ڪيتري واضح  

 .ڪيل آھيسان پيش عمل جي ترغيب کي ڪيتري اثرائتي انداز  ڪيترو تخليقي آھي ۽ ان ۾ مثبت تصورات ۽  

 کٽيندڙن سان اي ميل يا فون وسيلي رابطو ڪيو ويندو

جيڪو نمونو قومي سطح تي مقابلو کٽيندو، ان کي ريڊالرٽ ڪالئيميٽ آرٽ وزم پاران عالئقي سطح تي ٿيندڙ  
جنھن ۾ ايشيا پيسيفڪ جا    ملڪ شامل ھوندا. 10مقابلي ۾ شامل ڪيو ويندو، 

ريڊ الرٽ مھم پاران  ايشيا پيسيفڪ جي نوجوانن جي ھڪ تحريڪ آھي، جيڪا   ھي  ،ڪرايا پيا وڃنھي مقابال 
ڏيڻ چاھي  سيو دي چلڊرن جي مدد سان ماحولياتي تبديلي جو مقابلو ڪرڻ چاھي ٿي ۽ قدرتي ماحول کي تحفظ 

 ٿي.

ڏيارڻ ماحولياتي بحران جي باري ۾ ٻارن جي خيالن کي اڀارڻ ۽ عام ماڻھن ۽ حڪومتن کي عمل جي ترغيب 
۽ عام ماڻھن سامھون بہ پيش  پاران کٽيندڙ نمونن ۽ ڪجھ چونڊيل نمونن کي حڪومتن  الِء، سيودي چلڊرن 

 ڪيو ويندو.

ان الِء سماجي ميڊيا، نيوزميڊيا، ويب سائيٽس، آن الئن نمائشن کي استعمال ڪري سگھجي ٿو يا حڪومتن ۽ 
سان ٿيندڙ ميٽنگن ۾ انھن کي پي ش ڪري سگھجي ٿو. ڀلي توھان نہ بہ کٽيو، پر پوِء  عالمي ادارن جي نمائندن 

آھي تہ پوري دنيا ۾ ان کي ڏٺو وڃي   ،بہ توھان جو آرٽ نہ رڳو توھان جي ملڪ ۾ ڏٺو ويندو بلڪہ ممڪن 
 وغيرہ بہ شامل ٿي سگھن ٿيون. COP26جنھن ۾ عالمي سطح تي ٿيندڙ تقاريب جھڙوڪ  

 انعام:

 xxx  -پھرين پوزيشن •
 xxx  -ٻئين پوزيشن •
 xxx  -ٽئين پوزيشن •

 نموني جا شرط

سالن کان گھٽ  18تائين توھان جي عمر  2021نومبر  12مقابلي ۾ شرڪت ڪرڻ الِء اھو الزمي آھي تہ   •
 ھجي.

قاعدن ۽ ضابطن ۽ مقابلي ۽ ان جي متنظمين پاران فيصلن کي قبول  مقابلي ۾ شرڪت ڪرڻ واري کي  •
 ڪرڻو پوندو.

پيا ڪن تہ انھن مقابلي ۾  پنھنجو نمونو جمع ڪرائي،  • مقابلي ۾ شرڪت ڪندڙ ان ڳالھ جي تصديق 
شرڪت ڪرڻ الِء پنھنجي والدين يا سرپرستن کان اجازت وٺي ڇڏي آھي ۽ اھو تہ انھن جا والدين يا 

 سرپرست مقابلي جي قاعدن ۽ ضابطن ۽ فيصلن کي قبول ڪن ٿا.



مقابلي ۾ شامل ٿي، شرڪت ڪندڙ ۽ انھن جا والدين يا سرپرست ريڊالرٽ جي مھم ھالئيندڙن ۽ سيو   •
دي چلڊرن کي ھميشہ الِء اجازت ڏين ٿا تہ ھو آرٽ جي جمع ڪرايل نموني ۽ ان کان عالوہ مقابلي ۾  

جي نالي کي عام ماڻھن جي سامھون پ پوريشرڪت ڪندڙ ٻار جي  يش  نالي، عمر، جنس ۽ ان جي ملڪ 
ن ۽ سوشل ميڊيا جا اڪائونٽ بہ شامل آھن. ان الِء ڪنھن بہ قسم جي ڪري سگھن، جن ۾ ويب سائيٽو

 عوٰي نٿا ڪري سگھجن.ادائيگي جا درائلٽي يا ڪنھن بہ 
مقابلي ۾ شامل آرٽ ۾ جيڪڏھن ٻيا ماڻھو بہ ڏسڻ ۾ اچن )جھڙوڪ وڊيوز يا تصويرن وغيرہ ۾( ٿا، تہ   •

ٻڌايو وڃي تہ آرٽ جو ھي نمونو انھن جي  کي ان اڳ ۾ انھن ماڻھنان صورت ۾ نمونو جمع ڪرائڻ ک
کان عالوہ عالمي سطح تي عام ماڻھن جي سامھون بہ پيش ڪيو ويندو ۽ ان الِء انھن کان   پنھنجي ملڪ 

 اڳواٽ اجازت بہ ورتي وڃي.
يا ٻن دوستن سان ملي ڪري بہ مقابلي ۾ شرڪت الِء گڏيل طور ڪو نمونو ٺاھي  شرڪت ڪندڙ ھڪ   •

پر ان الِء اھو ضروري آھي تہ ان ۾ شامل سڀني ماڻھن ج    18تائين  2021نومبر  12عمريون    ونسگھن ٿا، 
 .نسالن کان گھٽ ھج 

ڪرائڻ تي ايندڙ سموري خرچ جي ذميواري مقابلي ۾ شرڪت ڪندڙ جي  • نمونو ٺاھڻ ۽ مقابلي ۾ جمع 
 ھوندي.

 مقابلي ۾ شرڪت ڪندڙن وٽ ئي رھندا.آرٽ جي نموني جا ڪاپي رائيٽ حق  •
کي اصل ھجڻ گھرجي ۽ اھو تہ ڪنھن بہ ٻئي ماڻھو جي ڪاپي رائيٽ واري  • مقابلي ۾ شامل نمونن 

مواد کي استعمال نہ ڪيو وڃي. پر جيڪڏھن فنڪاراڻي ضرورت محسوس ٿيئي جھڙوڪ ڪنھن خاص  
ا ڪرڻ الِء تہ پوِء ان صورت ۾ ٻين ماڻھن پاران تخليق ڪيل لفظن،  ڳالھ کي اڀارڻ يا مذاح وغيرہ پيد

تصورن يا تصويرن کي استعمال ڪري سگھجي ٿو )جھڙوڪ قومي يا گڏيل قومن جو جھنڊو، ڪمپني 
 .جو لوگو يا ڪو مشھور قول وغيرہ(

پوِء • ان  مقابلي ۾ شرڪت ڪندڙ ان ڳالھ سان اتفاق ڪري ٿو/ٿي تہ ھو جمع ڪرايل آرٽ جي نموني ۽ 
بدنام ڪرڻ جا  جي اشاعت جي نتيجي ۾ ڪنھن بي ٽئين ُڌر پاران ٿيندڙ دعون، جنھن ۾ ڪاپي رائيٽ ۽  

ان دعوا بہ شامل آھن، مان مقابلي جي منتظمين کي قانوني طور تي ذميواري کان آجو ڪري ٿو/ٿي ۽  
 جي ذميواري پاڻ قبول ڪري ٿو/ٿي.

پنھجي آرٽ الِء ڪا بہ  •  ٻولي استعمال ڪري سگھن ٿا.مقابلي ۾ شرڪت ڪندڙ 
جا آرٽ جا نمونا پيش ڪري سگھن ٿا، جن ۾ ھڪ ئي   شرڪت ڪندڙ مقابلي ۾ ٽن مختلف قسمن •

پيغام ٿي سگھن ٿا.  موضوع يا مختلف موضوعن جي باري ۾ 

 آرٽسٽ جو بيان

 پنھنجا نمونا جمع ڪرائڻ وقت، مھرباني ڪري ھيٺ ڏنل تفصيالت بہ ڏيو:

 امل ڪرڻ الزمي ڪونھي(نالو )خانداني نالو ش پورو .1
 ملڪ  .2
 تي توھان جي عمر  2021نومبر   2 .3
 رابطي جي معلومات )اي ميل جو پتو ۽ ٽيلي فون جو نمبر( .4
 توھان جيڪو نمونو جمع ڪرايو آھي، ان ۾ انھن پنجن موضوعن مان ڪنھن ھڪ تي ڳالھ ڪيل ھجي. .5
 توھان جي ڪم جو نالو يا عنوان .6



لفظن تائين(، جنھن ۾   150صر وضاحت )تجي باري ۾ مخ توھان جيڪو نمونو جمع ڪرايو آھي، ان  .7
پيغام، توھان ان خيال جي چونڊ ڇو ڪئي ۽ توھان جي خيال ۾ ماڻھو توھان جو ڪم  مرڪزي خيالي يا 

 شامل ھجي.  ،ڏسي ڇا سوچيندا يا محسوس ڪندا

 :[اختياري]

ضاحت ڪريو ھڪ ڪلوز اَپ وڊيو رڪارڊنگ جنھن ۾ توھان پنھنجي جمع ڪرايل نموني جي باري ۾ و ˗
پيغام، توھان ان خيال جي چونڊ ڇو ڪئي ۽ توھان کي  ۾  لفظن تائين(، جنھن 150) مرڪزي خيال يا 

 شامل ھجي.  ،ڪھڙي توقع آھي تہ ماڻھو جڏھن ان کي ڏسندا تہ پوِء ڇا ٿيندو
ھُجوتوھان جي ھڪ ڪلوز اَپ تصوير جنھن ۾ توھان نموني کي جھل ˗ )يا توھان ان کي ادا ڪندا يو ويٺا 

 ھجو(

ڏيو:  جيڪڏھن نمونو ٻن يا ٽن ٻارن گڏجي ٺاھيو آھي تہ مھرباني ڪري ھيٺ ڏنل تفصيالت 

 ٻيون ٻار

 پورو نالو )خانداني نالو شامل ڪرڻ الزمي ڪونھي( .1
 ملڪ  .2
 تي توھان جي عمر  2021نومبر   2 .3
 رابطي جي معلومات )اي ميل جو پتو ۽ ٽيلي فون جو نمبر( .4

 ٽيون ٻار

 شامل ڪرڻ الزمي ڪونھي(پورو نالو )خانداني نالو  .1
 ملڪ  .2
 تي توھان جي عمر  2021نومبر   2 .3
 رابطي جي معلومات )اي ميل جو پتو ۽ ٽيلي فون جو نمبر( .4

آھي.   پاران ھالئي ويندڙ ھڪڙي تحريڪ  ماحولياتي  ھي سڀني ماڻھن کي ريڊالرٽ جي مھم ٻارن ۽ نوجوانن 
آھي. جيڪڏھن توھان ريڊالرٽ مھم  تبديلي جو مقابلو ڪرڻ ۽ قدرتي ماحول کي تحفظ ڏيڻ جي ترغيب ڏيندي 

پنھنجا خيال  جي سپورٽ ڪرڻ گھرو ٿا تہ مھرباني ڪري توھان سوشل ميڊيا تي ماحولياتي تبديلي جي باري ۾ 
 .جو ھيش ٽيگ استعمال ڪريو  RedAlertOnClimate# پيش ڪريو تہ ان ۾

 پنھنجي نموني جي وضاحت ڪرڻ الِء شروعاتي جملن جون مثالون

 منھنجي نموني جو عنوان ”......“ آھي، ڇا ڪاڻ تہ......

 منھنجي ڊرائنگ/شاعري/ايني ميشن ۾ توھان ڏسي سگھو ٿا تہ.......

 منھنجو آرٽ وزم ھي ٻڌائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو تہ.......

 آئون تبديلي.....مون ھي ڪرڻ جو فيصلو ان ڪري ڪيو جو 

 ماحولياتي تبديلي منھنجي الِء اھميت رکي ٿي، ڇا ڪاڻ تہ.....



 ماڻھو جڏھن منھنجي شاعري/تصوير/پتلي تماشو ڏسندا تہ مونکي اميد آھي تہ.....

 سياستدان جڏھن منھنجو نمونو ڏسندا، تہ مونکي اميد آھي تہ ھو قدم کڻدا

 جمع ڪرائڻ جا ضابطا ۽ گھرجون

۽ بيان سان گڏ جمع  مقابلي ۾ نمون • ا الزمي طور مٿي ڏنل وضاحت مطابق آرٽسٽ جي ذاتي معلومات 
 ڪرايا وڃن.

ڪرايو وڃي • ان ۾ مقابلي ۾ شامل موضوعن مان گھٽ ۾ گھٽ ڪنھن ھڪ جي باري  ،  جيڪو ڪم جمع 
 يو وڃي۾ توھان جي ذاتي خيالن کي بہ پيش ڪ

ھُجڻ  • کي ھيٺ ڏنل درجن مان   گھرجي:مقابلي ۾ شامل نمونن 
پينٽنگز، پوسٽر، فوٽو( .1  تصويرون )ڊرائنگ، 
 آواز )رڪارڊ ڪيل گانو، ريپ يا ميوزڪ وغيرہ( .2
 لفظن تائين( 300شاعري ) .3
پتلي تماشو، ايني ميشن وغيرہ(. .4  فلم ۽ ڊرامون )ڊانس، 

 
موضوعن مان ڪنھن ھڪ يا ھڪ کان    نجيڪو نمونو جمع ڪرايو وڃي، ان کي مقابلي ۾ شامل پنج  •

قدرتي   ،ڻرڪيل  دمطابق خود کي تبوڌيڪ موضوعن سان الزمي طور تي ڳنڍيل ھجڻ گھرجي )حاالت  
 ماحول، ماحول دوست ٽرانسپورٽ ۽ ماحولياتي ماليت(.

لفظن کان    300اھڙو نمونو جيڪو لفظن جي صورت ۾ ھجي )جھڙوڪ شاعري يا گانو وغيرہ( تہ ان کي   •
 ھجڻ گھرجي.وڌيڪ نہ 

ڪرائي رھيا آھيو تہ ان صورت ۾ توھان ھڪ  • پنھنجي شاعري جمع  جيڪڏھن توھان لکيل صورت ۾ 
پنھنجي شاعري توھان پاڻ پڙھي رھيا ھُجو. بہ  رڪارڊنگ  شامل ڪري سگھو ٿا جنھن ۾ 

اھڙا نمونا جن ۾ موسيقي )گانا يا ريپ وغيرہ( ھجن، تہ آرٽسٽ کي گھرجي تہ ھو انھن کي وڊيو جي   •
 ت ۾ رڪارڊ ڪري.صور

ڪنھن بہ آرٽسٽڪ فلم يا موسيقي جي رڪارڊنگ )جنھن ۾ شاعري، ڊرامون، گانن يا ريپس جي   •
 سيڪنڊن کان وڌيڪ نہ ھجڻ گھرجي. 20منٽ   1رڪارڊنگ شامل آھي( 

پوِء ان  آرٽ جو نمونو جيڪڏھن ھٿ سان ٺاھيل آھي • ، جھڙوڪ روايتي پينٽنگ يا ڊرائنگ وغيرہ تہ 
 سٺي معيار جي ڊجيٽل تصوير ڪڍي جمع ڪرائي وڃي.صورت ۾ نموني جي ھڪ 

 جمع ڪرايا ويندڙ نمونا الزمي طور تي ھيٺ ڏنل فارميٽ ۾ ھجڻ گھرجن: •

  JPEG/PNGتصويرون/ڊرائنگ/اسڪيچز:

 PDF/Wordشاعري: 

 MP4شارٽ ڪلپ/وڊيو:  

 ٿا( رنگھ)مقابلي ۾ شرڪت ڪندڙ اھڙا ماڻھو جيڪي رڳو آڊيو جي صورت ۾ جمع ڪرائڻ   MP3/MP4گانا:  

 جمع ڪرائڻ جون ھدايتون ۽ مشورو



مقابلي ۾ شرڪت ڪندڙ قبول ٿيندڙ فارميٽ ۾ نموني کي اسڪين ڪن/ھڪ سٺي تصوير ڪڍن/رڪارڊ 
ڪن  ڪن/محفوظ 

 
جي مقامي دفتر ۾   پنھنجي نموني ۽ آرٽسٽ جي بيان کي ھدايتن مطابق سيو دي چلڊرن  مقابلي ۾ شرڪت ڪندڙ 

 *موڪلين. 

 
 ھفتن اندر مقابلي ۾ شرڪت ڪندڙن سان رابطو ڪيو ويندو. 2آگسٽ( جي    15جمع ڪرائڻ جي آخري تاريخ )

 
پاران جمع ڪرايو نمونو جيڪڏھن عام ماڻھن ج  ي سامھون پيش ڪرڻ الِء چونڊيو ويو مقابلي ۾ شرڪت ڪندڙ 

پاران انھن کي اڳواٽ ئي مطلع ڪيو ويندو.  آھي تہ سيو دي چلڊرن 

 

 اھو فيصلو ملڪي دفتر پاڻ ڪندا تہ ھو مقابلي ۾ شريڪ نمونن کي ڪھڙي ريت جمع ڪندا.*


