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دبئی ثقافت وآرٹس اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کا پیغام
ک�ر ج� ن�رل کا پ�ی غام
ڈا�ئ ر�ی ٹ

دب�ئی ا�ی ک تخل�ی قی ش ہ�ر �ہ ے ،اس کے عزا�ئ م ال محدود �ہ ی�ں� ،ی ہ کسی بھی موڑ پر ٹھ ہ�رنے والے ن ہ� ی�ں �ہ ی�ں۔ اس کا مقصد� ،ی ہ�اں کی

سرزم���ن پر بسنے والے تمام افراد کے ئل�ے ا�ی ک ب ہ� ت�ر�ی ن اور مع�ی اری گ
زند�ی فرا�ہ م کرنا �ہ ے ،ین��� ز �ہ ن�رمندوں اور تخل�ی ق کاروں کے ئل�ے
ی

زم���ن فرا�ہ م کرنا �ہ ے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے ئل�ے،
زرخ��� ز ی
بطور نگ ہ�داشت کا کردار نبھاتے �ہ و�ئ ے ان کے ئل�ے �ہ م�ی شہ ا�ی ک ی
�ہ مارا �ی ہ عمل پ�ی ہ�م �ہ ے کہ اس کا ت ہ�ذ�ی �ب ی  ،روا�ی ت�ی  ،فکری اور تخل�ی قی لباس خوشحالی اور تر ق�ی کی راہ پر گ�امزن ر�ہ ے ج�س کا

ڈھان�ہ بطور ثبوت گواہ �ہ ے اور اس کا مشا�ہ دہ کرر�ہ ا �ہ ے۔ اسی ج
چ
و�ہ سے ،تاکہ �ہ م اپنے اس عزم مصمم کو زندہ وبرقرار
بن�ی ادی

کرسک�ں ،اور �ہ ن�رمند اشخاص اور تخل�ی ق کاروں کے ئل�ے �ہ م�ی شہ ا�ی ک
ی
سک�ں اور دب ئ�ی کی ح�ی ث�ی ت اور شان کو مز�ی د مستحکم
رکھ ی

کرسک�ں ین��� ز دب�ئی ش ہ�ر کو ثقافت کا ا�ی ک عاملی مرکزاور ما�ہ ر وباکمال افراد کے ئل�ے
ی
م�ں اپنا کردار ادا
زم���ن فرا�ہ م کرنے ی
زرخ��� ز ی
ی

سک�ں ،اس کے ئل�ے �ہ مارے عالی ج�ناب حاکم دب ئ�ی ،نا�ئ ب صدر ووز�ی ر اعظم ذی وقار واعلی عظمت ش�ی خ محمد
بطور فورم ت�ی ار کر ی

بن راشد املکتوم کے حسب منشا وطلب دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی (دب�ئی چ
کل�ر) نے اپنا ا�ی ک ادارہ ج�ا�ت ی وژن ت�ی ار ک�ی ا �ہ ے۔

م�ں ا�ہ م اور ضروری خدمات فرا�ہ م کرنے کی غرض سے� ،ہ م «دب�ئی چ
م�ں
کل�ر» ی
آثار قد�ی مہ ،ثقافت اور فنون لط�ی فہ کے م�ی دان ی
صارف���ن کی رضامندی چ�ارٹر کے عنوان سے اپنے اس م ہ�م کا آغاز کرتے �ہ ی�ں ،ج�س کو �ہ م نے بڑی محنت سے ت�ی ار ک�ی ا �ہ ے� ،ی ہ
ی

صارف���ن کی رضامندی اور ان کی توقعات کے مطابق کھرا
ی
مدنظر رکھتے �ہ و�ئ ے کہ �ہ ماری کام�ی با�ی کا مع�ی ار صرف اور صرف �ہ مارے

م�ں
مالزم���ن کی محنتوں پر مب ن�ی ج�و وہ اپنے مع�ی اری اور منفرد خدمات پ�ی ش کرنے ی
ی
اترنے پر ہ�ی منحصر �ہ ے۔ ل ہ�ذا � ،ہ م اپنے ان

گ
م�ں
رضامند�ی کے حصول کے ئل�ے اپ�نی انتھک کوششوں ی
صارف���ن کی
ی
فخر محسوس کرتے �ہ ی�ں ،ین��� ز �ہ ماری وہ سرشار اتھار�ٹ ی ج�و
گ
رضامند�ی و�ی گانگ�ی ت کے حصول کے ئل�ے اپ ن�ی کوششوں کو برو�ئ ے کار التے �ہ ی�ں ،اس مقصد
صارف���ن کی
ی
مصروف �ہ ی�ں ،وہ �ہ مارے

ج
صارف���ن کو سمارٹ چ��ی نلز �ی ا کس�ٹمر سروس ج��ی سی متعدد
ی
کنالو�ی سے بھر پور فا�ئ دہ اٹھاتے �ہ و�ئ ے �ہ م اپنے
کی خاطر ،ج�د�ی د ٹ�ی

م�ں اور مز�ی د آسا�ن ی کے ساتھ وہ
چ��ی نلز فرا�ہ م کرتے �ہ ی�ں تاکہ وہ ان چ��ی نلز کے توسط سے �ہ م سے رابطہ کر�ی ں اور ج�د�ی د تر انداز ی
�ہ مارے ان خدمات سے فا�ئ دہ اٹھا�ئ ی�ں۔

″دب�ئی چ
رک�ری پ�ی ش کرنے پر بے حد خوش �ہ ے۔ �ہ م ام�ی د کرتے �ہ ی�ں کہ �ی ہ آپ کو مف�ی د
کل�ر“ آپ کو اپ�نی خدمات سے وابستہ ڈا�ئ ٹ
معلومات فرا�ہ م کرنے کے ساتھ �ی ہ آپ کی ضرور�ی ات کو بھی پوری کرے گ�ا۔ اور آپ کی امنگوں پر منحصر مخصوص ثقاف ت�ی

خدمات تک رسا�ئ ی حاصل کرنے کے ئل�ے �ہ م آپ کے ق�ی م�تی مشوروں اور ج
ت�او�ی ز کو قبول کرنے کے ئل�ے �ہ م�ی شہ ت�ی ار �ہ وں گے۔
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صارف���ن کو دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کے ذر�ی عے فرا�ہ م کردہ سروس کی وضاحت کرنے  ،ان خدمات
ی
ک�ری �ہ مارے
�ی ہ ڈا�ئ ر�ی ٹ

کو پ�ی ش کرنے اور ان کے حصول کے ئل�ے اپنے طر�ی قہ کار کی توث�ی ق کرنے اور چ��ی نلز کی حصول�ی با�ی کے ئل�ے بح�ی ث�ی ت ا�ی ک ر�ہ �نما
اصول �ہ ے ج�و ب ہ� ت�ر�ی ن مقامی اور یب���ن االقوامی طر�ی قہ کار پر مب�نی �ہ ے۔

گ
رضامند�ی انڈ�ی کس کے نتا�ئ �ج کی رپورٹ برا�ئ ے سال  2019کے منصوبے
صارف���ن کی
ی
ک�ری دب�ئی سرکار کی طرف سے
�ی ہ ڈا�ئ ر�ی ٹ
�
تاث�ر کو مز�ی د فعال بنانے کے عزم کی
م�ں سے ا�ی ک قدم �ہ ے .ج�و دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کے خدمات کی ی
کے اقدامات ی
گ
گ
کارکرد�ی کی سطح کو بلند کرنے اور فرا�ہ م
رضامند�ی کے حصول پر زور د�ی تا �ہ ے اور ج�و
صارف���ن کی
ی
تصد�ی ق کرتا �ہ ے ،اور ج�و

کردہ خدمات کے مع�ی ار کو مز�ی د ب ہ� ت�ر بنانے پر کوشاں ر�ہ تا �ہ ے ،اور ج�س کے ذر�ی عے اتھار�ٹ ی اپ�نی سروس کے طر�ی قہ کار کا

تعارف کرنے اور اس کو مستحکم بنانے اور صارف کے ساتھ یل���ن د�ی ن کے مرحلہ کو تشک�ی ل د�ی نے کے ئل�ے ا�ی ک مربوط حوالہ
م�ں مسلسل ب ہ� ت�ری اور مع�ی اری بنانے کو �ی ق�ی �نی بنانے کی بن�ی اد �ہ ے۔
نظام قا�ئ م کرنا چ�ا�ہ تا �ہ ے  ،ج�و اس کی خدمات ی
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دبئی کلچر اتھارٹی کا
اسٹریٹجک نقشہ

Customer Service Booklet

15

دبئی کلچر اتھارٹی کا اسٹریٹجک نقشہ

ہمارا نظریہ:
س�ی کرٹر�ی ز
ا�ی کسپلورر رابط
رکنے والے
حاصل کرنے والے

ہم:

2

متنوع عاملی صالح�ی توں کو راغب
رکھ�ں
کر�ی ں اور اسے برقرار ی

4

5

پرورش کرنے والے کاروباری ماحول
کو فروغ د�ی ں

ڈ�ی ج��ی ٹل حکوم ت�ی مع�ی ارات کے كاركرد گ�ى كا مظاىره كرنا

به�رين طريقوں پر عمل كرنا
اداره ج�ا�ت ى نظام كى ت

2

ڈ�ی ٹا اور
معلومات

ثقافتی ورثہ

|

Dubai Culture

2

پارٹ�رز
ن

دب�ئی کی آبا�ئ ی ثقاف�تی پ�ی ش کش
برآمد کر�ی ں

6

تنظ�ی می چ�س�تی

3
آرٹ اور ڈیزائن

8

7

ﺧﻮﺷﻰ
�
�ﺎرﭘﻮرﯨ� ﭧ �
ﻋﻤﺪ�� اور
ﻣ��
�ﻠﺤﺮ �
ﺧﺪﻣﺎت �ﺎ ﻣﻌﯩ� ﺎر
ی
مالزم� ني� كى
خو�ی
گ�ا�ہ ک كى
ش
خو�ی
ش

8

حكمت عملى
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بدعت اور مستقبل کی ترت�ی ب

4

محصوالت کی
نمو
پ�ی داوار اور ﺗﺮﻗﯽ

5

ج
اخرا�ات اور
گ
آپريشنل عمد �ى
به�ر بنانا
كو ت

م��ز ل کی ح�ی ث�ی ت کو
دب�ئی کی ثقاف�تی ن
فروغ د�ی ں

حفاظ�تی امنگ اور ٹھوس ثقاف�تی
ورثہ

فعال کرنے والے

عالقے ہیں

آٹوم�ی شن

3

ج
ٹکنالو�ی

6

ثقافتی ذمہ داری

اداره جاتى ترجیحات

ڈیجیٹل ٹرانسفر

عاملی ثقاف�تی نقشہ پر
دب�ئی کی پوز�ی شن ل�ی نا

عالمی فوٹ پرنٹ

7
اعلی مہارت

1

16

متنوع برادری کی مصروف�ی ت کو
م�ں اضافہ
بخش�ں اور ان ی
ی
تقو�ی ت
کر�ی ں

تخلیقی معیشت

اس بات کو �ی ق�ی �نی بنانے
کے ئل�ے کہ قومی ورثہ کو
محفوظ  ،منا�ی ا اور عاملی سطح
پر تسل�ی م ک�ی ا ج�ا�ئ ے

ہماری سیکیٹری ترجیحات

1

3

م�ں آرٹ
ش ہ�ر کے ش ہ�ری مقامات ی
اور تخل�ی قی صالح�ی توں کو مربوط
کر�ی ں

ثقافت اور فنون کو
م�ں مثبت
مع�ی شت ی
کردار ادا کرنے کے قابل
بنانا

�ہ ر ج�گہ اور سب کے
ئل�ے ثقافت بنانا

رسائی اور مشغولیت

ج
نو�وان صالح�ی توں کے فروغ کے ئل�ے
ماحول�ی ا�ت ی نظام کو فروغ د�ی ں (نظام
تعل�یم اور اس کے با�ہ ر)

1

صالح�ی توں کی گا�لی نسل کو
مربوط کرنے اور تخل�ی ق کرنے
کے ئل�ے حوصلہ افزا�ئ ی کرنے
کے قابل بنانا

ہمارا  
مقصد:

ٹیلنٹ اور تعلیم

دبئی :ثقافت کا عالمی مرکز۔ قابلیت کا ایک فروغ پزیر مرکز۔ تخلیقی صالحیتوں کا انکیوبیٹر

حکومت

ادب
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گاہک کی
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گاہک کی رضامندگی کا چارٹر
ﺩﺑﺌﯽ ﮐﻠﭽﺮ ﺍﯾﻨﮉ ﺁﺭﭨﺲ ﺍ�ﮭﺎﺭﭨﯽ ﮐﺎ ﺁﭖ ﮐﮯ ﺳﺎ�ﮫ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ:

ﻤ�� درﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اور ﻏﻠﻄﯽ ﺳﮯ
ﯨ� �
ﭘﺎک ﺳﺮوس ﻓﺮاﯨ� ﻢ �� ٜﺣﺎﯨٔ ﮯ ���.

ﺧ��ﻣﻘﺪم
ﯨ� ﻢ آپ �� آراء اور ﻣﺸﻮروں �ﺎ �
ﻛﺮﺗﮯ ﯨ� ��� ﺗﺎﻛﮧ آپ �� ﺑ �� ��� ﺧﺪﻣﺖ �� ٜﺣﺎ.

آپ ﺻﺤﯩ� ﺢ وﻗﺖ ﭘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﯨ� ﮟ ﮔﮯ۔

آپ ﻛﻮ اﻋ�� ﻣﻌﯩ� ﺎر اور ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮧ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻠﮯ ���.

اﺣ��ام اور ﻣﺴﻜﺮاﯨ� ﭧ ﻛﮯ ﺳﺎﺗﮫ
آپ �ﺎ �
ﺳﻠﻮک ﻛﯩ� ﺎ ٜﺣﺎﯨٔ ﮯ ��ﺎ.

ﯨ� ﻢ آپ ﻛﻮ اﯨ� ﮏ ﻣﻠ�ؕ� �ﺣﯩ� ﻨﻞ ﺳﺮوس
ﻓﺮاﯨ� ﻢ ﻛﺮﯨ� ﮟ ﮔﮯ اور ٜﺣﺐ ﺑﻬﯽ ﻣﻤﻜﻦ
ﯨ� ﻮ ﯨ� ﻢ آپ �� ﺳ ��ﻮﻟﺖ ﭘﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮاﯨ� ﻢ
ﻛﺮﯨ� ﮟ ﮔﮯ.

ﯨ� ﻤﺎری ﺧﺪﻣﺖ �� اﻗﺪار اور ﻣﻌﯩ� ﺎر ﯨ� ﻤﺎرے
ﺻﺎرﻓ� �� �� ﺗﺮ ��� ﭘﺬﯨ� ﺮ ﺿﺮورﯨ� ﺎت ﻛﻮ ﭘﻮرا
�
ﻛﺮﻧﮯ �� ﺑﻨﯩ� ﺎد ﯨ� ﻮں ﮔﮯ.

ﯨ� ﻢ آپ ﻛﻮ ﯨ� ﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﮯ ل ،ﺧﺪﻣﺎت
�� ﺿﺮورﯨ� ﺎت  ،ﺣﻘﯩ� ﻘﺖ �� ﺗﻮﻗﻌﺎت اور
ﺗﻜﻤﯩ� ﻞ ﻛﮯ اوﻗﺎت ﻓﺮاﯨ� ﻢ ﻛﺮﯨ� ﮟ ﮔﮯ.

ﻣ�� ﻛ��
ﯨ� ﻢ آﺳﺎن اور اﻧﺘ ��ﺎ�ٔ � ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺪاز �
ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮ ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺮﻧﮯ ﻛﮯ ٔﻟﯩﮯ در�ﺎر
اﻗﺪاﻣﺎت �� ﺗﻌﺪاد ﻛﻮ ﻛﻢ ﻛﺮدﯨ� ﮟ ﮔﮯ.

آپ �� ﺿﺮورﯨ� ﺎت ﻛﻮ ﭘﯩ� ﺸﮧ وراﻧﮧ ﻃﻮر
ﭘﺮ اور ﯨ� ﻤﺎری ﺑ �� ���ﯨ� ﻦ ﺻﻼﺣﯩ� ﺖ ﭘﺮ
ﻋﻤﻠﺪرآﻣﺪ ﻛﯩ� ﺎ ٜﺣﺎﯨٔ ﮯ ��ﺎ.

ﯨ� ﻢ آپ ﻛﮯ ٔﻟﯩﮯ اﯨ� ﮏ ﻣﻤﺘﺎز ٜ
ﺗﺤﺮﺑﮧ ﺣﺎﺻﻞ
ﻛﺮﻧﮯ ﻛﮯ ٔﻟﯩﮯ ﭘﺮﻋﺰم ﯨ� ��� ﺣﺎﻻﻧﻜﮧ ٜﺣﺪﯨ� ﺪ
ﺗﺮﯨ� ﻦ ﺗﻜﻨﯩ� �� ﺣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮﻛﮯ اﭘ ���
ﻣ�� ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑ �� ���ی ﻻﯨٔ ��� ﮔﮯ.
ﺧﺪﻣﺎت �

�
ﻣﺪد�ﺎر اور ٜﺣﺎﻧﻨﮯ وا�� ﭨ��� ﻛﮯ
ﯨ� ﻢ اﯨ� ﮏ
ذرﯨ� ﻌﮧ اﭘ ��� ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﯨ� ﻢ ﻛﺮﯨ� ﮟ ﮔﮯ
ٜﺣﻮ آپ ﻛﮯ ﺳﻮاﻻت ﻛﻮ ٜ
��ﺤﻬﻨﮯ اور
ٜ
��ﺤﻬﻨﮯ ﻛﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﯨ� ﮯ۔.

ﯨ� ﻢ اﯨ� �� ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﯨ� ﻢ ﻛﺮﻧﮯ ﻛﮯ ٔﻟﯩﮯ
�ﺎم ﻛﺮﺗﮯ ﯨ� ��� ٜﺣﻮ اﯨ� ﻞ ﻋﺰم �� ﺿﺮورﯨ� ﺎت
اور ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻛﻮ ﭘﻮرا ﻛﺮﺗﮯ ﯨ� ��� اور ان ﻛﮯ
ٔﻟﯩﮯ ﻓﻮری ردﻋﻤﻞ ﻓﺮاﯨ� ﻢ ﻛﺮﺗﮯ ﯨ� ���.

ﯨ� ﻢ آپ �� ﺧﺪﻣﺖ �� ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻛﻮ ﻣﻌﯩ� ﺎر
 ،اﺳﺘﻌﺪاد  ،اور ﻣﻨﻈﻢ اور ﺷﻔﺎف اﻧﺪاز
ﻣ�� ﭘﻮرا ﻛﺮﻧﮯ ﭘﺮ ٜ
ﺗﻮﺣﮧ دﯨ� ﺘﮯ ﯨ� ���.
�

ﮨﻢ ﺳﮯ ﺁﭖ ﮐﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ:

ﺑﺮوﻗﺖ ﺧﺪﻣﺖ اور ﻣﻌﯩ� ﺎر ﻛﻮ ﯨ� ﻘﯩ� ���
ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻛﮯ ٔﻟﯩﮯ ﻋﻤﻠﮯ ﻛﮯ ﺳﻮاﻻت �ﺎ
ﺑﺮوﻗﺖ ٜﺣﻮاب دﯨ� ﮟ

ﺳﺮوس �� ﻓﺮاﯨ� ﻤﯽ ﻛﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻛﺮﻧﮯ
ﻤ��
وا�� ﻛ�� ﺑﻬﯽ ﺗﺒﺪﯨ� �� ﺳﮯ ﯨ� �
.ﻓﻮری ﻃﻮر ﭘﺮ �آ�ﺎہ ﻛﺮﯨ� ﮟ

ﻣ�� ﻛ��
ﻓﺮاﯨ� ﻢ ﻛﺮدہ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت �
ﻗ�� �� ﺗﺒﺪﯨ� �� ﯨ� ﺎ ﻏﻠﻄﯽ �� ﺻﻮرت
ﻤ�� ﻓﻮری ﻃﻮر ﭘﺮ �آ�ﺎہ ﻛﺮﯨ� ﮟ
.ﻣ�� ﯨ� �
�

ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮ ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺮﻧﮯ ﻛﮯ ٔﻟﯩﮯ در�ﺎر
.ﻣﻌﺎون دﺳﺘﺎوﯨ� ﺰات ﻓﺮاﯨ� ﻢ ﻛﺮﯨ� ﮟ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﺷﻨﺎﺧ ���
.دﺳﺘﺎوﯨ� ﺰات ﻓﺮاﯨ� ﻢ ﻛﺮﯨ� ﮟ

ﻣﻤ��وں
ﻣ�� ﻋﻤﻠﮯ ﻛﮯ ٜ
اﭘ ��� ﺧﺪﻣﺖ �
�� �ﺎوﺷﻮں �� ﺗﻌﺮﯨ� ﻒ ﻛﺮﯨ� ﮟ اور ان
اﺣ��ام ﺳﮯ ﭘﯩ� ﺶ
ﻛﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺎﯨ� ﻤﯽ �
.آ�ٔ �

ﮨﻢ ﺳﮯ �ﺍﺑﻄﮧ ﮐ��ﮟ:
info@dubaiculture.gov.ae

�ﻮﭼﮫ ﮔﭽﮫ ﮐﮯ ﻝ

ecomplain.dubai.gov.ae

ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﮐﮯ ﻝ

esuggest.dubai.gov.ae

ﺗﺠﺎﻭ�ﺰ ﮐﮯ ﻝ
ﺗﺨﻠﯿﻘﯽ ﻧﻈ��ﺎﺕ ﮐﮯ ﻝ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ �ﺍﺷﺪ ﺍﺳﻤﺎﺭﭦ ﻣﺠﻠﺲ

mbrmajlis.ae

ﺍ�ﺼﻞ ﺑﻨﺎ (٨٠٠٣DCAA) ٨٠٠٣٣٢٢٢
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کالئنٹ کے زمرہ جات

کالئنٹ کے زمرہ جات

کالئنٹ کے زمرہ جات

کالئنٹ کے زمرہ جات

کال�ئ نٹ

م�ں ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی
م�ں شامل �ہ ی�ں ج�و دب�ئی ی
وہ سبھی افراد (افراد �ی ا اداروں) اس ی
کی خدمات سے فا�ئ دہ اٹھاتے �ہ ی�ں ،اس غرض سے کہ وہ چ
سک�ں
ک�ھ معلومات حاصل کر ی
سک�ں۔
�ی ا کسی سروس کے ئل�ے اپ�نی درخواست کر ی

طلبہ

غ�ر ملکی طلباء
اسکول اور �ی ون�ی ورس�ٹی کے ملکی اور ی

ادارے G2G

ک�ر کے ادارے
سرکاری اور وفا ق�ی پبلک س�ی ٹ
متحدہ عرب امارات سرکار کے ز�ی ر انتظام محکمہ ج�ات

معذور افراد

وہ افراد ج�ن کو کسی معذوری کی ج
و�ہ سے ان ہ� ی�ں مدد کی ضرورت �ہ و�ت ی �ہ ے

ادارے G2B

ج
ن�ی شعبوں کے ادارے
ا�ی ک �ی ا ا�ی ک سے ز�ی ادہ افراد کی ملک�ی ت والی ج
ن�ی کمپن�ی اں

پنشن کارڈ رکھنے والے افراد

پنشن کارڈ کے فوا�ئ د سے مستف�ی د �ہ ونے والے افراد

ج
ان�من رفاہ عام G2A

م�ں رفاہ عام سے وابستہ ج
من�ں
ان� ی
حکومت ی
غ�ر متع�ی نہ
مم�ران ا�ی ک متع�ی نہ �ی ا ی
�ی ہ مختلف افراد پر مش�تمل ا�ی ک ا�ی سا گروہ �ہ ے ج�ن کے ب
مدت کے ئل�ے مستقل کردار کے حامل اور ع ہ�دوں پر فا�ئ ز �ہ وتے �ہ ی�ں ،ج�ن کا مقصد
معاشر�ت ی  ،ثقاف�تی �ی ا فنکارانہ سرگرم�ی وں کو ج
ان�ام د�ی نا �ہ وتا �ہ ے۔ اور چ�ا�ہ ے وہ مادی �ی ا
م�ں
اخال ق�ی مدد �ی ا تکن�ی کی م ہ�ارت کے تعاون کے ذر�ی عہ �ہ و ،اور ان کی ان تمام سرگرم�ی وں ی
کوشش�ں اور محنت شامل �ہ و�ت ی
ی
بغ�ر فقط رفاہ وب ہ�بودی عام کی
مادی منافع حاصل ک�ی ے ی
�ہ ی�ں۔

م�ی ڈ�ی ا سے وابستہ افراد اور صحا ف�ی

غ�ر ملکی م�ی ڈ�ی ا سے وابستہ افراد اور صحا ف�ی
ملکی اور ی

فن وثقافت سے وابستہ باصالح�ی ت اور
تخل�ی قی لوگ

مؤلف� ن�  /پ�ی ٹن�ر  /فنکار  /خطاط  /اداکار
ی
مصنف� ن� /
ی
أدباء  /شعراء /

اشخاص G2C

امارا�ت ی ش ہ�ری
متحدہ عرب امارات کی ش ہ�ر�ی ت کے حامل افراد اور ملک کے اندر �ی ا با�ہ ر کے اقامت پز�ی ر
افراد ج�و ف�یم�ی لی بک رکھتے �ہ وں۔

اقامت پز�ی ر افراد

ک�ے �ہ و�ئ ے �ہ ی�ں۔
مق�یم� � ن
ی
د�ی گر ممالک کے وہ
� ج�و متحدہ عرب امارات کا اقامہ حاصل ئ

اح� ن�
س�ی ی

م�ں ز�ی ارت کے مقصد کے ئل�ے ر�ہ ا�ئ ش�ی
� ج�و متحدہ عرب امارات ی
مق�یم� � ن
ی
د�ی گر ممالک کے وہ
ج
ک�ے �ہ و�ئ ے �ہ ی�ں۔
ا�ازت نامہ حاصل ئ

� تعاون کونسل ممالک کے ش ہ�ری
خل�ی ج
�

ک�ے �ہ و�ئ ے افراد
خل�ی ��ج تعاون کونسل ممالک کی ش ہ�ر�ی ت حاصل ئ

م�ں اقامت پز�ی ر
� تعاون کونسل ممالک ی
خل�ی ج
�
افراد

م�ں ر�ہ ا�ئ ش پز�ی ر افراد ج�و کسی دوسرے ملک کی
خل�ی �ج تعاون کونسل کے ممالک ی
�
ش ہ�ر�ی ت رکھتے �ہ ی�ں

ا�ہ م شخص�ی ات

م�ں وہ افراد شامل �ہ ی�ں ج�ن کو ان کی ا�ہ م ح�ی ث�ی ت کی ج
و�ہ سے خصوصی
اس زمرے ی
مراعات فرا�ہ م کی ج�ا�ت ی �ہ ی�ں  ،ج��ی سے (سفارتکار)

عمر رس�ی دہ اشخاص

ج�ن کی عمر  60سال سے ز�ی ادہ �ہ ے

چ
ب�ے

ج�ن چ
ب�وں کی عمر  12سال سے کم �ہ ے -ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کی خدمات
ج�ن چ
ب�وں کی عمر  5سال سے کم �ہ ے -م�ی وز�ی م کی خدمات

24
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کالئنٹ کے زمرہ جات

کالئنٹ کے زمرہ جات
کالئنٹ کے زمرہ جات

گروپس
اہم کالئنٹ کے زمرہ جات
ضمنی  کالئنٹ کے زمرہ جات
لوگ G2C

اماراتی ش ہ�ری افراد

اقامت پز�ی ر افراد

س�ی اح

� تعاون کونسل ممالک کے
خل�ی ج
�
ش ہ�ری

� تعاون کونسل ممالک
خل�ی ج
�
م�ی ں اقامت پز�ی ر افراد

ا�ہ م شخص�ی ات

ا�ہ م شخص�ی ات

چ
ب�ے

ا�ہ م شخص�ی ات

چ
ب�ے

چ
ب�ے

چ
ب�ے

طلبہ

چ
ب�ے

معذور افراد

طلبہ

طلبہ

معذور افراد

معذور افراد

م�ی ڈ�ی ا سے وابستہ افراد اور
صحافی

معذور افراد

معذور افراد

م�ی ڈ�ی ا سے وابستہ افراد اور
صحافی

م�ی ڈ�ی ا سے وابستہ افراد اور
صحافی

فن وثقافت سے وابستہ
باصالح�ی ت اور تخل�ی قی لوگ

پنشن کارڈ رکھنے والے افراد

م�ی ڈ�ی ا سے وابستہ افراد اور
صحافی

فن وثقافت سے وابستہ
باصالح�ی ت اور تخل�ی قی لوگ

فن وثقافت سے وابستہ
باصالح�ی ت اور تخل�ی قی لوگ

عمر رس�ی دہ اشخاص

فن وثقافت سے وابستہ
باصالح�ی ت اور تخل�ی قی لوگ

ج
ان�من رفاہ عام G2A

ادارے G2B

ادارے G2G

ﻋﻮاﻣﯽ ﻓﺎﯨٔ ﺪے ﻛﮯ ﻟﯩ� ﮯ
ﻣ�� ٜ
ﻤﻨ��۔
اﻧﺤ �
رﯨ� ﺎﺳﺖ �

حکومت م�ی ں رفاہ عام سے
وابستہ ج
ان�من�ی ں

سرکاری اور وفاقی پبلک س�ی کٹر
کے ادارے

م�ی ڈ�ی ا سے وابستہ افراد اور
صحا ف�ی
فن وثقافت سے وابستہ
باصالح�ی ت اور تخل�ی قی لوگ
26
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.0.6
اتھارٹی کی جانب سے
صارفین کے لئے پیش
کی جانے والی
خدمات
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دبئی ثقافت وآرٹس اتھارٹی کی سروس سے مستفید ہونے والے صارفین کے لئے مطلوبہ
دستاویزات کی تفصیالت صارفین سے وابستہ کارروائیوں کی تفصیالت:
صارف�ی ن سے وابستہ کارروا�ئ �ی وں کی تفص�ی الت کے ضمن م�ی ں وہ تمام مرحلے شامل �ہ �ی ں ج�ب وہ کسی سرکاری محکمہ سے
کسی مخصوص سروس کو حاصل کرنے کے ئل�ے مطلوبہ طر�ی قہ کار کو ج
ان�ام د�ی تا �ہ ے۔�ی ہ�ی ن ہ��ی ں بلکہ صارف�ی ن کے ساتھ پ�ی ش آنے
والے مرحلوں اور ان کے ج
ت�ربوں پر ق�ی اس کرتے �ہ و�ئ ے کارروا�ئ ی سے متعلق ان کے اس مرحلے کی بھی تصد�ی ق کی ج�اسکتی �ہ ے۔

صارفین سے متعلق کارروائیوں کے لئے دستاویزات کی اہمیت:
•کسی مخصوص سروس کو حاصل کرنے کے دوران صارف�ی ن کو پ�ی ش آنے والے تمام مرحلوں کا مطالعہ ،پ�ی ما�ئ ش اور ج
ت�ز�ی ہ
کرنے کے بعد ا�ی ک واضح اور ج�امع تصو�ی ر حاصل کرنا۔

•ٹھوس پوا�ئ نٹ اور ب ہ�تر مقامات کی نشاند�ہ ی کرنا۔
• ج
تر��ی حات کو ز�ی ادہ واضح شکل م�ی ں طے کرنا۔

• ج�دت طرازی کا ا�ی ک ا�ی سا طر�ی قہ ،ج� ہ�اں پر ب ہ�تری کے ئل�ے ضروری پ ہ�لوؤں کی نشاند�ہ ی کی ج�ا�ئ ے۔

•صارف�ی ن کے ئل�ے مطلوبہ سروس کی تکم�ی ل کے مرحلوں اور درکار مدت کی وضاحت پ�ی ش ک�ی ا ج�انا۔

30
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باقة الخدمات الخاصة بهيئة دبي للثقافة والفنون:
عجائب گھروں کی
سروسز

ٹور گائیڈ
کی سروس

الئبریری کی خدمات

عجائب گھروں میں داخلہ ٹکٹ خریدنے کے
لئے درخواست

عجائب گھروں میں ٹور گائیڈ کی
طلب کے لئے درخواست

دبئی پبلک الئبریریوں
میں رکنیت

آثار قدیمہ میں ٹور گائیڈ کی بکنگ کے
لئے درخواست

دبئی پبلک الئبریریوں میں رکنیت کی
تجدید

خالی مقامات کی
بکنگ سروس
عجائب گھروں میں خالی مقامات
کی بکنگ کے لئے درخواست
الئبریریوں میں خالی مقامات کی
بکنگ کے لئے درخواست

الئبریری کی ڈیزائن سے متعلق
مشاورت کی درخواست

آثار قدیمہ کی سائٹ میں خالی مقامات
کی بکنگ کے لئے درخواست

کتاب کی درجہ بندی سے متعلق
مشاورت کی درخواست

الئبریریوں کی سروس سے مستفید ہونا

تقریبات ،پروگرامز اور ثقافتی
سرگرمیوں میں رکنیت کی سروس

لیز کی خدمات

عربی خطاطی کی دبئی انٹرنیشنل نمائش میں فنکاروں کی
رجسٹریشن کے لئے درخواست

لیز کی درخواست

ادبی تقریبات میں ادباء ،ٹرینرز اور لکچررز کی شرکت کے لئے
درخواست

لیز معاہدہ نامہ کی تجدید نو کے لئے درخواست

دبئی پرفارمنگ آرٹس پروگرام کے اندر خصوصی ورکشاپوں
میں تربیت کاروں کی رجسٹریشن کے لئے درخواست

لیز پر دی گئی پراپرٹی کو خالی کرنے کی درخواست

سکہ آرٹ فیسٹیول میں فنکاروں کی رجسٹریشن کے
لئے درخواست
اتھارٹی کی سرگرمیوں کے ساتھ ہونے والی ورکشاپوں میں
پبلک کی رجسٹریشن کے لئے درخواست
عجائب گھروں کے کیمپ میں پبلک کی رکنیت کے لئے
درخواست
الئیبریری کے کیمپ میں پبلک کی رکنیت کے لئے
درخواست
آرٹس انتظامیہ کورسز اور ورکشاپوں میں شریک افراد کی
رجسٹریشن کے لئے درخواست

ج
مندر�ہ ذ�ی ل �ہ �ی ں۔
ادارے م�ی ں دست�ی اب خدمات کے حصول کے ئل�ے صارف�ی ن کے طر�ی قہ کار م�ی ں چ�ار ا�ہ م مرحلے شامل �ہ �ی ں ،ج�و

دبئی پبلک الئبریریوں میں
رکنیت کا الغاء

تجاویز ومشاورتی
خدمات

دبئی فیسٹیول برائے یوتھ تھیٹر میں شریک افراد کی
رجسٹریشن کے لئے درخواست

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

نان آبجیکشن لیٹر جاری کرنے
کی خدمات
دبئی ثقافت وآرٹس اتھارٹی کے مقامات میں تصویر کشی سے
متعلق منظوری کے لئے نان آبجیکشن لیٹر کی درخواست

تخلیقی اور صالحیتی اعتراف
کی خدمات
ﺗﺨﻠﯿﻘﯽ ﺍﻭﺭ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺖ اراكين ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ

1

خدمات سے متعلق تفص�ی الت
حاصل کرنا

خدمات حاصل کرنے کے ئل�ے
درخواست پ�ی ش کرنا

3

2

خدمات حاصل کرنے کے ئل�ے گ�ا�ہ ک
کے ساتھ رابطہ کرنا۔

خدمات حاصل کرنا

4

سکہ آرٹ فیسٹیول کی تقریب کے اندر اتھارٹی کے تعاون سے
ورکشاپوں میں شریک افراد کی رجسٹریشن کے لئے درخواست
عربی خطاطی کی دبئی انٹرنیشنل نمائش کے ساتھ منعقدہ
ورکشاپوں میں شریک افراد کی رجسٹریشن کے لئے درخواست
دبئی پرفارمنگ آرٹس پروگرام کے اندر خصوصی ورکشاپوں
میں پبلک کی رجسٹریشن کے لئے درخواست
32
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عجائب گھروں کی خدمات
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عجائب گھروں کی خدمات

عجائب گھروں کی خدمات

ﻋﺠﺎﺋﺐ ﮔﮭرﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﺩﺍﺧﻠﮧ ﭨﮑﭧ ﺧريدﻧﮯ  ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ

عجائب گھروں کے لئے داخلہ ٹکٹ خریدنے کا فارم

م�ں ج
م�ں محفوظ
ع�ا�ئ ب گھروں کے ئل�ے داخلہ ٹکٹ کے ساتھ م�ی وز�ی م ی
اس سروس ی
اش�ی اء سے واقف �ہ ونا بھی شامل �ہ ے۔

ﻋﺠﺎﺋﺐ ﮔﮭرﻭﮞ كى سروسز
سروس کی ساخت اور نوع�ی ت

ﻧﻮﭨﺲ

)

عام

دب ئ�ی چ
کل�ر

ش�ری  -ر�ہ ا�ئ ش�ی  -س�ی اح
افراد :ہ

صارف���ن کے زمرـى
ی
مطلوب
زﻣﺮے

اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ

غ�ر سرکاری ادارے
ادارے :سرکاری اور ی
ج
مندر�ہ ذ�ی ل ثبوت پ�ی ش کرنا الزمی
فقط ف�ی س کی ادا�ئ �ی گ�ی سے مستث�نی افراد کے ئل�ے
�ہ گ
و�ا:
گ
•پ�ی ش�ی بکنگ کی شرط کے ساتھ م�ی ڈ�ی ا اور صحافت سے وابستہ افراد کا ال�ئ سنس
کارڈ
•معذور اشخاص کا شناخ�تی کارڈ
•عمر رس�ی دہ افراد کا پ�ی نشن کارڈ يا پاسپورٹ
•ٹورسٹ گ�ا�ئ �ی ڈ کارڈ
•درست  AECOMکارڈ

مطلوب دستاويزات

سروس حاصل کرنے کے ئل�ے طر�ی قہ کار اور
کارروا�ئ ی

1 .م�ی وز�ی م کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے ٹکٹ خر�ی دنا
م�ں ٹکٹ خر�ی دنا
�2 .ی ا م�ی وز�ی م ی
م�ں چ�وب�ی س گھنٹے اتھار�ٹ ی �ی ا م�ی وز�ی م کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عہ
�ہ فتہ بھر ی

سروس کی فرا�ہ می کے اوقات

�ی ا ج
م�ں کام کے اوقات کے دوران
ع�ا�ئ ب گھروں ی
االتحاد م�ی وز�ی م

 25در�ہ م۔ افراد کے ئل�ے

 15در�ہ م۔ افراد کے ئل�ے

 20در�ہ م  -گروپ کے ئل�ے ( 10افراد اور
اس سے اوپر)

 10در�ہ م  -گروپ کے ئل�ے

 10در�ہ م۔ طلباء کے ئل�ے
 5سال سے کم عمر کے چ
ب�وں ،م�ی ڈ�ی ا کے
پ�ی شہ ور افراد اور پ�ی گ
ش�ی بکنگ کردہ
صحا ف�ی  ،معذور افراد ،ٹور گ�ا�ئ �ی ڈز ،بزرگ
ش ہ�ری ،اور درست  AECOMکارڈ �ہ ولڈرز
کے ئل�ے مفت �ہ ے۔

ف�ی س

الشندغہ م�ی وز�ی م

https://dubaiculture.gov.ae
اتحاد م�ی وز�ی م
اتحاد م�ی وز�ی م کی و�ی ب سا�ئ ٹ

سروس پ�ی ش کرنے والے چ��ی نلز

www.etihadmuseum.dubaiculture.gov.ae
الشندغہ م�ی وز�ی م
الشندغة م�ی وز�ی م کی و�ی ب سا�ئ ٹ
www.alshindagha.dubaiculture.gov.ae
د�ب��ي م�ی وز�ی م
املسكوكات م�ی وز�ی م
شاعر العقيل��ي م�ی وز�ی م

 5در�ہ م ۔ طلباء کے ئل�ے
 5سال سے کم عمر کے چ
ب�وں  ،م�ی ڈ�ی ا
کے پ�ی شہ ور افراد اور پ�ی گ
ش�ی بکنگ
کردہ صحا ف�ی  ،معذور افراد ،ٹور گ�ا�ئ �ی ڈز،
بزرگ ش ہ�ری ،اور درست AECOM
کارڈ �ہ ولڈرز کے ئل�ے مفت �ہ ے۔

دب ئ�ی م�ی وز�ی م

دب ئ�ی م�ی وز�ی م

م�ی نٹ�ی ننس اور آراستہ کرنے کے ل�ی ے بند
�ہ ے ،ٹکٹ کی ف�ی س تبد�ی ل �ہ و سک�تی �ہ ے۔

مسکوکات م�ی وز�ی م
شاعر العق�ی لی کا م�ی وز�ی م
تمام زمروں کے ل�ی ے مفت

36
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عجائب گھروں کی خدمات

عجائب گھروں کی خدمات

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

ج
م�ں داخلے کے ٹکٹ کے ل�ی ے درخواست  -اندرو�ن ی خدمات
ع�ا�ئ ب گھروں ی

ج
م�ں داخلے کے ٹکٹ کے ل�ی ے درخواست  -آن ال�ئ ن خدمات
ع�ا�ئ ب گھروں ی

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

1

سروس حاصل کرنے
کے لئے درخواست پیش کرنا
ٹکٹ کی بکنگ کے لیے
عجائب گھر کا رخ کرنا
داخلہ ٹکٹ کا انتخاب کرنا

ق�ی مت ادا کرنا

2

3

خدمات حاصل کرنے کے بعد اپنی
رضامندگی کے اشاریہ کی نشاندہی کرنا
سروس کی حصول �ی ابی کے بعد� ،ی ہ اخت�ی اری �ہ ے۔

38
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�ی ہ�اں پر کلک کرتے �ہ و�ئ ے سروس کا انتخاب کرنا اور ق�ی مت ادا کرنا۔

اپنی درخواست کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ
حاصل کرنا (اگر دستیاب ہو)

«درخواست» کے صفحہ پر
ادارہ کی ج�انب سے وارد شدہ نوٹ کی بن�ی اد پر دوبارہ
درخواست پ�ی ش کرنا۔ اور ف�ی س ادا کرنا

Dubai Culture

2

مطلوبہ سروس کا انتخاب کرنا

آن الئن درخواست پیش
کرنے کی صورت میں اعمار ویب سائٹ کے صفحہ پر
جانا

داخلہ ٹکٹ وصول کرنا

1

4

4

خدمات سے متعلق نتائج حاصل کرنا

خدمات  /ٹکٹ حاصل کرنا
داخلہ ٹکٹ ج�اری ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا اور �ی ہ آن ال�ئ ن ٹکٹ ا�ی م�ی ل پر وصول ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
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ثقافتی گائیڈ کی سہولیات

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

عجائب گھروں میں ٹور گائیڈ کی بکنگ کے لئے درخواست

ٹور گائیڈ کی سروس

یہ سروس عجائب گھروں کے اندر سیاحوں کی موجودگی میں یا ورچوئل ٹور
کے ذریعہ افراد  ،جماعتوں اور اداروں کی رہنمائی (گائیڈ) پر مشتمل ہے۔

تفص�ی الت
ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام
ج
م�ں ٹور فراد :ش ہ�ری -
ع�ا�ئ ب گھروں ی
ر�ہ ا�ئ ش�ی  -س�ی اح

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

چ
ور�و�ئ ل ٹور ادارے:
غ�ر سرکاری ادارے
سرکاری اور ی

معلومات اکٹھا کرنا

1

کسی ثقاف�تی گ�ا�ئ �ی ڈ کے ساتھ ٹور بک کروانا

سروس حاصل کرنے کے طر�ی قہ کار اور مراحل

1 .اتھار�ٹ ی �ی ا م�ی وز�ی م کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے گروپوں اور کمپن�ی وں کے ل�ی ے ا�ی ڈوانس بکنگ
کی س ہ�ول�ی ت۔

م�ں شامل �ہ وں۔
م�ں ٹکٹ خر�ی دنے کے بعد ثقاف�تی گ�ا�ئ �ی ڈ کے ساتھ مفت و�ی ز�ی ٹ ی
2 .م�ی وز�ی م ی

اتھار�ٹ ی �ی ا م�ی وز�ی م کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے  24/7گھنٹے

ب�ے اور شام  5ج
دوپ ہ�ر  12ج
ب�ے مفت گ�ا�ئ �ی ڈڈ ٹور (اتحاد م�ی وز�ی م)

سروس کی دست�ی با�ی کے اوقات

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

حسب دست�ی اب �ی ا سابقہ طور پر ٹور کے ئل�ے بکنگ شدہ تار�ی خ کے
مطابق مطلوبہ سروس کا انتخاب کرنا

درخواست پر اور دست�ی با�ی پر مفت گ�ا�ئ �ی ڈڈ ٹور (الشنداغہ م�ی وز�ی م  /املسکوک م�ی وز�ی م  /العق�ی لی
شاعر م�ی وز�ی م)

ف�ی س

مفت

د�ی گر سروسس کے ساتھ اس سروس کا
با�ہ می ربط

م�ں شامل �ہ وتا �ہ ے ،تو وہ
م�ں داخلے کا ٹکٹ خر�ی دتا �ہ ے اور مفت گ�ا�ئ �ی ڈڈ ٹورز ی
اگر زا�ئ ر م�ی وز�ی م ی
م�ی وز�ی م کا دورہ کرتے وقت �ی ہ سروس حاصل کر سکتا �ہ ے ۔
اإلتحاد م�ی وز�ی م
اتھارٹی کا ویب سائٹ
https://dubaiculture.gov.ae
ویب سائٹ
www.etihadmuseum.
dubaiculture.gov.ae
ای میل
pvb@dubaiculture.ae

سروس فرا�ہ م کرنے والے چ��ی نلز

د�ب��ي م�ی وز�ی م
گ
آراست�ی کے ئل�ے بند �ہ ے
م�ی نٹننس اور
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تفصیالت تک رسائی

غ�ر سرکاری ادارے
ادارے:سرکاری اور ی

سروس حاصل کرنے کے شرا�ئ ط
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الشندغة م�ی وز�ی م

مطلوبہ تفصیالت پر کرنا

ٹور کے ئل�ے متع�ی نہ وقت اور سروس حاصل کرنے کے ئل�ے مطلوبہ
در� کرنا
ج
تفص�ی الت
�

3

ویب سائٹ
www.alshindagha.dubaiculture.gov.
ae
ای میل @Booking.alshindagha
dubaiculture.ae

املسكوكات م�ی وز�ی م
شاعر العقيل��ي م�ی وز�ی م

اپنی درخواست کا جائزہ لینے کے بعد
)نوٹ حاصل کرنا (اگر دستیاب ہو

درخواست” کے صفحہ پر“
ادارہ کی ج�انب سے وارد شدہ نوٹ اور �ہ دا�ی ات کی بن�ی اد پر دوبارہ درخواست پ�ی ش
کرنا۔ اور ف�ی س ادا کرنا

4

خدمات سے متعلق نتائج حاصل کرنا

سروس حاصل کرنے کے ئل�ے منظوری نامہ وصول کرنا۔ ا�ی م�ی ل کے توسط سے ز�ی ارت سے
وابستہ �ہ دا�ی ات وتنب�ی ہ�ات کے ساتھ سروس کی قبول�ی ت سے متعلق ا�ی ک نوٹ بھی ج�اری ک�ی ا
ج�ا�ئ ے گ�ا۔
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ثقافتی گائیڈ کی سہولیات

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

آثار قدیمہ کی سائٹ میں ٹور گائیڈ کی طلب کے لئے درخواست  

ٹور گائیڈ کی سروس

تفص�ی الت

م�ں ٹور گ�ا�ئ �ی ڈ کی طلب کے ئل�ے درخواست
آثار قد�ی مہ کی سا�ئ ٹ ی

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

آثار قد�ی مہ کے مقامات م�ی ں ٹور گ�ا�ئ �ی ڈ کی بکنگ کے ئل�ے درخواست پ�ی ش کرنا

تفصیالت تک رسائی

م�ں ٹور
آثار قد�ی مہ کی سا�ئ ٹ ی

معلومات اکٹھا کرنا

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

افراد :ش ہ�ری  -ر�ہ ا�ئ ش�ی  -س�ی اح

سروس حاصل کرنے کے شرا�ئ ط

کسی ثقاف�تی گ�ا�ئ �ی ڈ کے ساتھ ٹور بک کروانا

سروس حاصل کرنے کے طر�ی قہ کار اور مراحل

اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے گروپوں اور کمپن�ی وں کے ل�ی ے ثقاف�تی گ�ا�ئ �ی ڈ کے ساتھ ٹور بک
کرنے کی درخواست کرنا۔

غ�ر سرکاری ادارے
ادارے :سرکاری اور ی

اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے  24/7گھنٹے

سروس کی دست�ی با�ی کے اوقات

م�ں
آثار قد�ی مہ کے سا�ئ ٹس پر کھلنے کے اوقات کے دوران حسب طلب اور دست�ی با�ی کی صورت ی
مفت گ�ا�ئ �ی ڈڈ ٹور کی س ہ�ول�ی ت

ف�ی س

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

ا�ی م�ی ل کے توسط سے

مفت

نم�ر 20
تار�ی خی الف ہ��ی دی گ�لی  -بلڈنگ ب
رابطہ کرنے کے ئل�ے045155040 :

اتھار�ٹ ی کا و�ی ب سا�ئ ٹ
https://dubaiculture.gov.ae

مطلوبہ تفصیالت پر کرنا

ٹور کے ئل�ے متع�ی نہ وقت اور سروس حاصل کرنے کے ئل�ے مطلوبہ
در� کرنا
ج
تفص�ی الت
�

3

نم�ر 20
الفح�ی دی تار�ی خی محلہ  -مکان ب

سروس فرا�ہ م کرنے والے چ��ی نلز

Heritage.Sites@dubaiculture.ae
أم الشيف م�ی ونسپل�ی ٹ�ی
رابطہ کرنے کے ئل�ے045155207 :

حتا آثار قد�ی مہ گ�اؤں
Heritage.Sites@dubaiculture.ae

اپنی درخواست کا جائزہ لینے کے
بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

“درخواست” کے صفحہ پر
ادارہ کی ج�انب سے وارد شدہ نوٹ اور �ہ دا�ی ات کی بن�ی اد پر دوبارہ درخواست پ�ی ش
کرنا۔ اور ف�ی س ادا کرنا

4

خدمات سے متعلق نتائج حاصل کرنا

سروس حاصل کرنے کے ئل�ے منظوری نامہ وصول کرنا۔ ا�ی م�ی ل کے توسط سے ز�ی ارت سے
وابستہ �ہ دا�ی ات وتنب�ی ہ�ات کے ساتھ سروس کی قبول�ی ت سے متعلق ا�ی ک نوٹ بھی ج�اری ک�ی ا
ج�ا�ئ ے گ�ا۔
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الئبریری کی خدمات

الئبریری کی خدمات

دبئی پبلک الئبریریوں میں ممبر شپ

دبئی پبلک الئبریریوں میں ممبر شپ

تفص�ی الت

چ
کتاب�ں بطور
ی
بران�وں سے ین��� ز ڈ�ی ج��ی ٹل ال�ئ ب�ر�ی ری سے علمی مواد اور
�ی ہ سروس تمام ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں اور اس کے
ان�رن�ی ٹ استعمال کرنے ،اور بالکل کم ف�ی س کے ساتھ پان�چ سال کی مدت کے ل�ی ے
اعارہ ل�ی نے ،مفت ی
م�ں ٹ
�
مم�ر شپ کے فوا�ئ د سے مستف�ی د �ہ ونے پر مش�تمل �ہ ے۔
ال�ئ ب�ر�ی ری کی خدمات حاصل کرنے اور ال�ئ ب�ر�ی ری کی ب

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

� کے زمرہ
صارف� �ن
ی
مطلوب
ج�ات

ش�ری  -ر�ہ ا�ئ ش�ی
افراد :ہ

•متحدہ عرب امارات کا شناخ�تی کارڈ

مطلوب دستاو�ی زات

چ
م�ں �ی ہ سروس حاصل کرنے کے ئل�ے:
بران�وں ی
ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے
کے طر�ی قے کار اور کارروا�ئ ی کے
مراحل

.

1دب�ئی ثقافت و آرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ پر پبلک ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے ل�ی ے �ی ا
ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے صفحہ پر ا�ی ک ئن�ے �ی وزر کے طور پر ج
س�ر �ہ وں۔
ر� ٹ

.

مم�رشپ کی نوع�ی ت کے
 2ذا�ت ی معلومات سے وابستہ خانے کو بھر کر اور ب
مطابق مطلوبہ دستاو�ی زات منسلک کرکے اکاؤنٹ کو اپ گر�ی ڈ کرنے کی
درخواست کرنا۔

.

م�ں دست�ی اب طر�ی قہ کاروں سے ف�ی س کی
3صارف کو عوامی ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں ی
ادا�ئ �ی گ�ی کے عمل کو مکمل کرنے کے ل�ی ے ای م�ی ل کے ذر�ی عے درخواست کی
م�ں مطلع ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
منظوری کے بارے ی

.

ک�رانک
4اسمارٹ ا�ی پلی ک�ی شن کے ذر�ی عے ال�ئ ب�ر�ی ری کی ب
مم�ر شپ کے ل�ی ے ال�ی ٹ
ا�راء �ہ گ
کارڈ کا ج
و�ا۔

ف�ی س
•اداروں اور کمپن�ی وں کی رکن�ی ت کے
ل�ی ے:

و�ی ب سا�ئ ٹ اور اسمارٹ ا�ی پلی ک�ی شن کے
ذر�ی عہ �ی ہ سروس حاصل کرنا:
.

1کال�ئ نٹ دب�ئی ثقافت و آرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب
در� ای
ج
م�ں ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے صفحے پر
سا�ئ ٹ ی
�
م�ی ل کے ذر�ی عہ اپنا ج
س�ر�ی شن کروا�ئ ے گ�ا۔
ر� ٹ

.

2کس�ٹمر فا�ئ ل کے ذر�ی عے  ،وہ رکن�ی ت کی کارروا�ئ ی
کو آگے بڑھانے کے ئل�ے اکاؤنٹ کو اپ گر�ی ڈ
کرنے کی درخواست کرے گ�ا۔

.

3کال�ئ نٹ اپ�نی ج
ن�ی معلومات سے متعلق
م�ں پر کرے گ�ا ،اور اپ�نی ذا�ت ی
تفص�ی الت فارم ی
کا�ی بھی
تصو�ی ر اور شناخ�تی کارڈ کی ا�ی ک پ
منسلک کرنا مطلوب �ہ گ
و�ا۔

.

4سروس پر مامور مالزم کے ای م�ی ل پتہ پر
ا�ی ک نوٹ�ی ف�ی ک�ی شن موصول �ہ گ
و�ی ،وہ پھر ڈ�ی ٹا
ان� پڑتال کرے گ�ا ،اور اس
کی تحق�ی ق اور ج� چ
�
بات کو تاک�ی د کرے گ�ا کہ خدمات فرا�ہ م کرنے
رکاوٹ�ں پ�ی ش نہ آ�ئ ی�ں۔اور پھر �ی ہ
ی
م�ں کو�ئ ی
ی
درخواست منظور کرلی ج�ا�ئ ے گ�ی۔
5ا�ی ک نوٹ�ی ف�ی ک�ی شن کال�ئ نٹ کو مو
صول �ہ گ
“م�را اکاؤنٹ” کے پ�ی �
و�ی تاکہ وہ ی
ج
م�ں الگ ان کر کے آن ال�ئ ن ادا�ئ �ی گ�ی کی کارروا�ئ ی
ی
مکمل کرے۔

.

6پ�ی سوں کی ادا�ئ �ی گ�ی کی کارروا�ئ ی مکمل کرنے کے
مم�ر
ک�رانک ب
بعد  ،کال�ئ نٹ کے پاس اب ا�ی ک ال�ی ٹ
شپ کارڈ �ہ گ
م�ں ثقافت
و�ا اور وہ اسے دب�ئی ی
وآرٹس اتھار�ٹ ی کے تحت کسی بھی ال�ئ ب�ر�ی ری
م�ں استعمال کرسکتا �ہ ے۔
ی

ک�ے ج�انے کے
سروس پ�ی ش ئ
اوقات
48
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متع���ن �ہ ے۔
ی
مم�رشپ کے ل�ی ے سبسکرپشن ف�ی س  100در�ہ م  /س�ی ک�ی ور�ٹ ی کی رقم  200در�ہ م
•کارپور�ی ٹ ب
• چ
متع���ن ن ہ� ی�ں
ی
مم�رشپ  /س�ی ک�ی ور�ٹ ی ڈپازٹ  75در�ہ م کے ل�ی ے کو�ئ ی سبسکرپشن ف�ی س
ب�وں کے ئل�ے گولڈ ب
�ہ ے۔
متع���ن �ہ ے  /س�ی ک�ی ور�ٹ ی کی رقم  150در�ہ م
ی
مم�ر شپ کی سبسکرپشن ف�ی س  50در�ہ م
•بالغان کے ئل�ے گولڈ ب
متع���ن �ہ ے۔
ی

•کمپ�نی کی طرف سے باضابطہ ا�ی ک خط ،ج�س
مم�ر شپ کی رکن�ی ت کی
م�ں ال�ئ ب�ر�ی ری کی ب
ی
درخواست کی گ�ئی �ہ و۔
•کمپ�نی اور ادارے کا ج
ت�ار�ت ی ال�ئ سنس (�ی ہ سرکاری
اداروں پر الگو ن ہ� ی�ں �ہ گ
و�ا)
•علمی مواد اعارہ ل�ی نے کے ج
م�از افراد کے ل�ی ے
متحدہ عرب امارات کا شناخ�تی کارڈ (عدد)2 :

.

ب�ے سے شام  8:00ج
اتوار سے ج�معرات صبح  8:00ج
ب�ے تک
ب�ے سے دوپ ہ�ر  12:00ج
ج�معہ :صبح  8:00ج
ب�ے تک

متع� ن�
ی
متع���ن �ہ ے  /س�ی ک�ی ور�ٹ ی کی رقم  150در�ہ م
ی
•بالغان کی رکن�ی ت کے ل�ی ے سبسکرپشن ف�ی س  50در�ہ م
�ہ ے۔
متع� ن�
ی
متع���ن �ہ ے  /س�ی ک�ی ور�ٹ ی کی رقم  200در�ہ م
ی
مم�ر شپ کے ل�ی ے سبسکرپشن ف�ی س  50در�ہ م
•ف�ی م�ی لی ب
�ہ ے۔

غ�ر سرکاری تنظ�ی یم�ں۔
کمپن�ی اں :سرکاری ا�ی ج�نس�ی اں  -ی
چ
(بالغ/ب�وں) اور خاندانوں کی رکن�ی ت کے ل�ی ے:
•افراد

• چ
متع���ن �ہ ے۔
ی
ب�وں کی رکن�ی ت کے ل�ی ے کو�ئ ی سبسکرپشن ف�ی س ن ہ� ی�ں �ہ ے  /س�ی ک�ی ور�ٹ ی کی رقم  75در�ہ م

متع���ن �ہ ے۔
ی
مم�رشپ کے ل�ی ے سبسکرپشن ف�ی س  50در�ہ م  /س�ی ک�ی ور�ٹ ی کی رقم  200در�ہ م
•گولڈ ف�ی ملی ب
مم�ر شپ کے ل�ی ے سبسکرپشن ف�ی س  100در�ہ م  /س�ی ک�ی ور�ٹ ی کی رقم  200در�ہ م
•اداروں کے ئل�ے گولڈ ب
متع���ن �ہ ے۔
ی
الع��� ز ال�ئ ب�ر�ی ری
هور ن

سروس فرا�ہ م کرنے والے
چ��ی نلز

الراس ال�ئ ب�ر�ی ری ( ف�ی الحال بند �ہ ے)
الطوار ال�ئ ب�ر�ی ری
الراشدية ال�ئ ب�ر�ی ری
املنخول ال�ئ ب�ر�ی ری

سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے
استعمال �ہ ونے والے فارم

أم سق�ي م ال�ئ ب�ر�ی ری
حتا ال�ئ ب�ر�ی ری
الصفا آرٹ ا�ی نڈ ڈ�ی زا�ئ ن ال�ئ ب�ر�ی ری
اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ
https://dubaiculture.gov.ae
دب�ئی پبلک ال�ئ ب�ر�ی ری کا اسمارٹ ا�ی پ

و�ی ب سا�ئ ٹ �ی ا سمارٹ ا�ی پل�ی ک�ی شن کے توسط سے درخواست پ�ی ش کرنا
ت�د�ی د �ہ گ
ج
مم�ر شپ کی رکن�ی ت کی مدت  5سال �ہ ے ،اور پھر ات ن�ی ہ�ی مدت کے ل�ی ے قابل ج
خار�ی
و�ی۔
ال�ئ ب�ر�ی ری ب
اعارے کی خدمت:

نوٹس

ا�ازت �ہ گ
م�ں  10ال�ئ ب�ر�ی ری کی علمی مواد ل�ی نے کی ج
و�ی۔
مم�ر کو  28دن کی رکن�ی ت کی مدت کے ل�ی ے ا�ی ک وقت ی
• ب
ا�ازت �ہ گ
م�ں  15ال�ئ ب�ر�ی ری کی علمی مواد ل�ی نے کی ج
و�ی۔
•انفرادی رکن�ی ت (بالغ) کے ل�ی ے  28دنوں کی مدت کے ل�ی ے ا�ی ک وقت ی
م�ں  25ال�ئ ب�ر�ی ری کی علمی مواد ل�ی نے کی ج
ا�ازت �ہ ے۔
مم�رشپ کے ل�ی ے ا�ی ک وقت ی
• 28دن کی ف�ی ملی ب
دف�ری مواد ل�ی نے کی ج
ا�ازت �ہ ے۔
100
ں
م�
ی
وقت
ک
ا�ی
ے
ل�ی
کے
مدت
کی
دنوں
28
ے
ل�ی
کے
ت
رکن�ی
کی
اداروں
•کمپن�ی وں اور
ت
م�ں  20ال�ئ ب�ر�ی ری کی علمی مواد اعارہ لے سکتے �ہ ی�ں۔
مم�رشپ کے ل�ی ے ا�ی ک وقت ی
•آپ  35دن کی گولڈ کڈز ب
م�ں  25ال�ئ ب�ر�ی ری کی علمی مواد ل�ی نے کی ج
ا�ازت
مم�رشپ کے ل�ی ے ا�ی ک وقت ی
•اسے  35دنوں کی مدت کے ل�ی ے سنگل (بالغان) گولڈ ب
�ہ ے۔
م�ں  35ال�ئ ب�ر�ی ری کی علمی مواد اعارہ ل�ی نے کی ج
ا�ازت �ہ ے۔
مم�ر شپ کے ل�ی ے  35دنوں کی مدت کے ل�ی ے ا�ی ک وقت ی
•ف�ی م�ی لی گولڈ ب
دف�ری مواد اعارہ ل�ی نے کی ج
ا�ازت
مم�ر شپ کے ل�ی ے  35دنوں کی مدت کے ل�ی ے ا�ی ک وقت ی
•کمپن�ی وں اور اداروں کی گولڈ ب
م�ں  140ت
�ہ ے۔
•آن ال�ئ ن اعارہ ل�ی نے کی خدمت:
م�ں  5ای بکس ل�ی نے کی ج
ا�ازت �ہ ے۔
مم�رشپ کے ل�ی ے ا�ی ک وقت ی
•اسے  7دنوں کی مدت کے ل�ی ے �ہ ر قسم کی ب
کتاب�ں ل�ی نے کی ج
ا�ازت �ہ ے۔
ی
م�ں  5آڈ�ی و
• 7دنوں کی مدت کے ل�ی ے �ہ ر قسم کی رکن�ی ت کے ل�ی ے ا�ی ک وقت ی
م�ں  5و�ی ڈ�ی وز ل�ی نے کی ج
ا�ازت �ہ ے۔
مم�رشپ کے ل�ی ے  5دنوں کی مدت کے ل�ی ے ا�ی ک وقت ی
•�ہ ر قسم کی ب
ا�ازت �ہ گ
ن� ی�ں �ہ ے ،صارف کو کسی بھی وقت رکن�ی ت منسوخ کرنے کی ج
و�ی۔
ی
ٰ
دعو
مالی
ی
کہ
بعد
کے
بنانے
ی
�
ق�ی
کو�ئ
•اس بات کو �ی ن
ہ
مم�ر شپ کارڈ کو منسوخ تصور ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
مم�ر شپ س�ی ک�ی ور�ٹ ی ڈپازٹ واپس �ہ ونے کے ساتھ ہ�ی ب
• ب
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صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل
الئبریری کی خدمات
دب�ی پبلک ال�ئ بر�ی ر�ی وں م�ی ں ممبر شپ
ئ

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

1

2

مطلوبہ سروس کا انتخاب کرنا

رجسٹر کرنا  /الئبریری کے
اکاؤنٹ میں داخل ہونا

3

ج
ر�سٹر کرنا

سروس حاصل کرنے کے
لئے درخواست پیش
کرنا اور ادائیگی کی کارروائی مکمل کرنا

درخواست کا فارم پر کرنے کے بعد درخواست پ�ی ش کرنا اور مطلوبہ
دستاو�ی زات اور حسب طلب خدمات ف�ی س کی ادا�ئ �ی گی کرنا۔

اپنی درخواست کا جائزہ لینے کے
بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

درخواست” کے صفحہ پر“
ادارہ کی ج�انب سے وارد شدہ نوٹ اور �ہ دا�ی ات کی بن�ی اد پر دوبارہ درخواست
پ�ی ش کرنا۔ اور ف�ی س ادا کرنا

4

5

خدمات سے متعلق نتائج حاصل کرنا

سروس  /رکن�ی ت کا کارڈ حاصل کرنا۔ ممبرشپ کارڈ ال�ئ بر�ی ری کی ممبرشپ کی خصوص�ی ات
سے مستف�ی د �ہ ونے کے ئل�ے ج�اری ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا ،اسی طرح ال�ی کٹرانک ممبرشپ کارڈ ج�اری ک�ی ا ج�ا�ئ ے
گ�ا۔
50
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الئبریری کی خدمات

الئبریری کی خدمات

دبئی پبلک الئبریریوں میں ممبر شپ کی تجدید

دبئی پبلک الئبریریوں میں ممبر شپ کی تجدید

تفص�ی الت

مم�ر شپ کی خصوص�ی ات سے مستف�ی د �ہ ونے کو مز�ی د پان�چ سال تک
�ی ہ سروس ب
�
بڑھانے پر مش�تمل �ہ ے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

تکملى
ﺗﻜﻤﻴ��
�

ب�وں کی رکن�ی ت کی ج
نابالغ چ
متع���ن �ہ ے۔
ی
ت�د�ی د کی ف�ی س  50در�ہ م

ف�ی س

غ�ر سرکاری تنظ�ی یم�ں۔
کمپن�ی اں :سرکاری ا�ی ج�نس�ی اں  -ی
چ
(بالغ/ب�وں) اور خاندانوں کی
افراد
رکن�ی ت کے ل�ی ے:
•متحدہ عرب امارات کا شناخ�تی کارڈ

مطلوب دستاو�ی زات

د�ی گر سروسز کے ساتھ اس سروس کا با�ہ می ربط

•اداروں اور کمپن�ی وں کی رکن�ی ت کے
ل�ی ے:

• -علمی مواد اعارہ ل�ی نے کے ج
م�از افراد کے ل�ی ے
متحدہ عرب امارات کا شناخ�تی کارڈ (عدد)2 :

الراس ال�ئ ب�ر�ی ری ( ف�ی الحال بند �ہ ے)

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

52
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1صارف دب ئ�ی ثقافت و آرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب
سا�ئ ٹ پر ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے صفحے پر الگ ان
�ہ گ
نم�ر �ی ا ال�ئ ب�ر�ی ری سس�ٹم
مم�ر شپ ب
و�ا �ی ا اپنے ب
م�ں ج
س�رڈ اپنے ای م�ی ل کے ذر�ی عے اسمارٹ
ی
ر� ٹ
ا�ی پلی ک�ی شن کے ذر�ی عہ کارروا�ئ ی مکمل کرے
گ�ا۔

.

2صارف ذا�ت ی معلومات سے متعلق خانہ کے
مطابق اپنے ڈ�ی ٹا کو اپ ڈ�ی ٹ کرکے اور رکن�ی ت
کی نوع�ی ت کے مطابق مطلوبہ دستاو�ی زات
منسلک کرکے رکن�ی ت کی ج
ت�د�ی د کی درخواست
کرسکتا �ہ ے۔

.

م�ں دست�ی اب
3صارف کو عوامی ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں ی
طر�ی قوں سے ادا�ئ �ی گ�ی کے عمل کو مکمل کرنے
کے ل�ی ے ای م�ی ل کے ذر�ی عے درخواست کی
م�ں مطلع ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
منظوری کے بارے ی

.

4سمارٹ ا�ی پ کے ذر�ی عے ال�ئ ب�ر�ی ری کی ب
مم�ر
شپ کے ل�ی ے ج
ک�رانک کارڈ کا
ت�د�ی د شدہ ال�ی ٹ
ا�راء �ہ گ
ج
و�ا۔

.

.

2کس ٹ�مر فا�ئ ل کے ذر�ی عے  ،وہ رکن�ی ت کے ئل�ے
ج
ت�د�ی د کی کارروا�ئ ی کو آگے بڑھانے کے ئل�ے
اکاؤنٹ کو اپ گر�ی ڈ کرنے کی درخواست
کرے گ�ا۔

.

3کال�ئ نٹ اپ�نی ج
ن�ی معلومات سے متعلق
م�ں اپڈ�ی ٹ کرے گ�ا ،اور اپ�نی
تفص�ی الت فارم ی
کا�ی بھی
ذا�ت ی تصو�ی ر اور شناخ�تی کارڈ کی ا�ی ک پ
منسلک کرنا مطلوب �ہ گ
و�ا۔

.

4سروس پر مامور مالزم کے ای م�ی ل پتہ پر
ا�ی ک نوٹ�ی ف�ی ک�ی شن موصول �ہ گ
و�ی ،وہ پھر ڈ�ی ٹا
کی تحق�ی ق اور ج�ان�چ پڑتال کرے گ�ا ،اور اس
�
بات کو تاک�ی د کرے گ�ا کہ خدمات کی ج
ت�د�ی د
رکاوٹ�ں پ�ی ش نہ آ�ئ ی�ں۔اور پھر
ی
م�ں کو�ئ ی
�ہ ونے ی
�ی ہ درخواست منظور کرلی ج�ا�ئ ے گ�ی۔

.

5ا�ی ک نوٹ�ی ف�ی ک�ی شن کال�ئ نٹ کو موصول �ہ گ
و�ی
م�ں الگ ان
“م�را اکاؤنٹ” کے پ�ی �ج ی
تاکہ وہ ی
�
کر کے آن ال�ئ ن ادا�ئ �ی گ�ی کی کارروا�ئ ی مکمل
کرے۔

.

6پ�ی سوں کی ادا�ئ �ی گ�ی کی کارروا�ئ ی مکمل کرنے کے
پان� سالوں کے
بعد  ،کال�ئ نٹ کی رکن�ی ت گا�لے
چ
�
ئل�ے توس�ی ع کر دی ج�ا�ئ ے گ�ی۔

الطوار ال�ئ ب�ر�ی ری
الراشدية ال�ئ ب�ر�ی ری

و�ی ب سا�ئ ٹ اور اسمارٹ ا�ی پلی ک�ی شن کے
ذر�ی عہ �ی ہ سروس حاصل کرنا:
1کال�ئ نٹ دب ئ�ی ثقافت و آرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب
م�ں ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے صفحے پر
در� ای
ج
سا�ئ ٹ ی
�
م�ی ل کے ذر�ی عہ اپنا ج
س�ر�ی شن کروا�ئ ے گ�ا۔
ر� ٹ

مم�ر شپ کے ل�ی ے سبسکرپشن سروس سے
م�ں ب
�ی ہ سروس دب�ئی پبلک ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں ی
منسلک �ہ ے۔
الع��� ز ال�ئ ب�ر�ی ری
هور ن

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ
چ
م�ں �ی ہ سروس
بران�وں ی
ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے
حاصل کرنے کے ئل�ے:

مم�ر شپ کے ل�ی ے رکن�ی ت کی ج
متع���ن �ہ ے۔
ی
ت�د�ی د کی ف�ی س  50در�ہ م
ف�ی م�ی لی ب
مم�ر شپ کے ل�ی ے رکن�ی ت کی ج
متع���ن �ہ ے۔
ی
ت�د�ی د کی ف�ی س  100در�ہ م
کارپور�ی ٹ ب

ش�ری  -ر�ہ ا�ئ ش�ی
افراد :ہ

صارف���ن کے زمرہ ج�ات
ی
مطلوب

بالغ افراد کی رکن�ی ت کی ج
متع���ن �ہ ے۔
ی
ت�د�ی د کی ف�ی س  50در�ہ م

املنخول ال�ئ ب�ر�ی ری

سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے استعمال �ہ ونے والے
فارم

نوٹس

أم سق�ي م ال�ئ ب�ر�ی ری
حتا ال�ئ ب�ر�ی ری
الصفا آرٹ ا�ی نڈ ڈ�ی زا�ئ ن ال�ئ ب�ر�ی ری
اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ
https://dubaiculture.gov.ae
دب ئ�ی پبلک ال�ئ ب�ر�ی ری کا اسمارٹ ا�ی پ

س�ر�ی شن صرف و�ی ب سا�ئ ٹ اور سمارٹ ا�ی پل�ی ک�ی شن کے ذر�ی عے �ہ گ
ج
و�ی۔
ر� ٹ
م�ں  5سال تک �ی ا چ
ب�ے کے  12سال کی
مم�ر شپ کے ل�ی ے رکن�ی ت کی مدت ی
ال�ئ ب�ر�ی ری کی ب
عمر تک توس�ی ع �ہ و سک ت�ی �ہ ے۔
دوبارہ س�ی ک�ی ور�ٹ ی کی رقم ادا کرنے کی ضرورت ن ہ� ی�ں �ہ گ
و�ی۔

ب�ے سے شام  8:00ج
اتوار سے ج�معرات صبح  8:00ج
ب�ے تک
دوپ�ر  12:00ج
ج�معہ :صبح  8:00ج
ب�ے تک
ب�ے سے
ہ

Customer Service Booklet

53

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل
الئبریری کی خدمات
دب�ی پبلک ال�ئ بر�ی ر�ی وں م�ی ں رکن�ی ت کی ج
ت�د�ی د
ئ

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

1

2

مطلوبہ سروس کا انتخاب کرنا

الئبریری کے اکاؤنٹ
میں داخل ہونا

3

در� کرنا۔
ج
�ی وزر کا نام اور پاسورڈ
�

سروس حاصل کرنے کے لئے
درخواست پیش کرنا اور
ادائیگی کی کارروائی مکمل کرنا

درخواست کا فارم پر کرنے کے بعد درخواست پ�ی ش کرنا اور مطلوبہ
دستاو�ی زات اور حسب طلب خدمات ف�ی س کی ادا�ئ �ی گی کرنا۔

اپنی درخواست کا جائزہ
لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

درخواست کے صفحہ پر
ادارہ کی ج�انب سے وارد شدہ نوٹ اور �ہ دا�ی ات کی بن�ی اد پر دوبارہ درخواست
پ�ی ش کرنا۔ اور ف�ی س ادا کرنا

4

5

خدمات سے متعلق نتائج حاصل کرنا

سروس  /رکن�ی ت کا کارڈ حاصل کرنا۔ ممبرشپ کارڈ ال�ئ بر�ی ری کی ممبرشپ
کی خصوص�ی ات سے مستف�ی د �ہ ونے کے ئل�ے ج�اری ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا ،اسی طرح
ال�ی کٹرانک ممبرشپ کارڈ ج�اری ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
54
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الئبریری کی خدمات

الئبریری کی خدمات

دبئی پبلک الئبریریوں کی رکنیت کی منسوخی۔

دبئی پبلک الئبریریوں کی رکنیت کی منسوخی۔

تفص�ی الت

مم�ر شپ سے رکن�ی ت منسوخ کرنے اور س�ی ک�ی ور�ٹ ی کی ادا کردہ رقم واپس
�ی ہ سروس ب
حاصل کرنے کے ل�ی ے مخصوص �ہ ے۔

ف�ی س

ال�ئ ب�ر�ی ری کی رکن�ی ت منسوخ کرنے کی درخواست پ�ی ش کرنے کے ل�ی ے کو�ئ ی ف�ی س ن ہ� ی�ں �ہ ے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

تکم�ی لی

د�ی گر خدمات کے ساتھ اس سروس کا با�ہ می ربط

مم�ر شپ کے ل�ی ے سبسکرپشن سروس سے
م�ں ب
�ی ہ سروس دب ئ�ی پبلک ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں ی
منسلک �ہ ے۔

افراد (بالغ  /چ
ب�وں) اور خاندانوں کی رکن�ی ت کے ل�ی ے:

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

الع��� ز ال�ئ ب�ر�ی ری
هور ن

متحدہ عرب امارات کا شناخ�تی کارڈ

الراس ال�ئ ب�ر�ی ری ( ف�ی الحال بند �ہ ے)

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ
مطلوب دستاو�ی زات

ک�ے ج�انے کے تقاضے
سروس پ�ی ش ئ

مم�ر شپ کے ل�ی ے س�ی ک�ی ور�ی �ٹی رقم کی رس�ی د
•فقط دس�تی ب

الراشدية ال�ئ ب�ر�ی ری

•متحدہ عرب امارات کا شناخ�تی کارڈ

املنخول ال�ئ ب�ر�ی ری

کو�ئ ی تقاضے ن ہ� ی�ں �ہ ی�ں اور صارف کا اگر کو�ئ ی مالی بقا�ی ہ ن ہ� ی�ں �ہ ے تو اس کی تاک�ی د کر ل�ی نے کے
بعد وہ کسی بھی وقت اپ�نی رکن�ی ت کو منسوخ کرنے کا مستحق �ہ گ
و�ا۔
چ
م�ں �ی ہ سروس
بران�وں ی
ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے
حاصل کرنے کے ئل�ے:

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ
56
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الطوار ال�ئ ب�ر�ی ری

.

1صارف دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب
سا�ئ ٹ پر ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے صفحے پر الگ ان �ہ گ
و�ا
م�ں
نم�ر �ی ا ال�ئ ب�ر�ی ری سس�ٹم ی
مم�رشپ ب
�ی ا اپنے ب
ج
س�رڈ اپنے ای م�ی ل کے ذر�ی عے اسمارٹ ا�ی پ کا
ر� ٹ
استعمال کرے گ�ا۔

.

مم�ر شپ کی منسوخی کی ج
و�ہ
2صارف اپنے ب
بتاتے �ہ و�ئ ے اپ ن�ی رکن�ی ت منسوخ کرنے کی
درخواست ج�مع کرا�ئ ے گ�ا۔

.

م�ں
3س�ی ک�ی ور�ٹ ی ڈپازٹ واپس ل�ی نے اور سس ٹ�م ی
رکن�ی ت منسوخ کرنے کے ل�ی ے صارف سے رابطہ
ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔

سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے استعمال �ہ ونے والے
فارم

أم سق�يم ال�ئ ب�ر�ی ری
حتا ال�ئ ب�ر�ی ری
الصفا آرٹ ا�ی نڈ ڈ�ی زا�ئ ن ال�ئ ب�ر�ی ری
اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ
https://dubaiculture.gov.ae
دب�ئی پبلک ال�ئ ب�ر�ی ری کا اسمارٹ ا�ی پ

س�ب م�ی شن صرف و�ی ب سا�ئ ٹ اور سمارٹ ا�ی پل�ی ک�ی شن کے ذر�ی عے �ہ گ
و�ی۔

چ
م�ں �ی ہ سروس
بران�وں ی
ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے
حاصل کرنے کے ئل�ے:
.

 1کال�ئ نٹ دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب
م�ں ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے صفحے �ی ا اسمارٹ
سا�ئ ٹ ی
مم�رشپ
ا�ی پلی ک�ی شن کے توسط سے اپنے ب
نم�ر کے ساتھ الگ ان کرے۔
ب

.

2صارف کی فا�ئ ل کے ذر�ی عے وہ اپنے ڈ�ی ٹا کے خانہ
تک رسا�ئ ی حاصل کرے گ�ا ،پھر رکن�ی ت منسوخ
کرنے کی ج
و�ہ کو ذکر کرنے کے بعد اپ�نی رکن�ی ت
منسوخ کرنے کی درخواست پ�ی ش کرے گ�ا۔

.

م�ں
3سروس پر مامور مالزم کے ای م�ی ل ی
ا�ی ک نوٹ�ی ف�ی ک�ی شن موصول �ہ گ
و�ی ،اور پھر وہ
مم�رشپ چ��ی ک کرے گ�ا کہ ک�ی ا آپ نے ا�ی ک سال
ب
مم�ر شپ کو
مکمل کرل�ی ا �ہ ے اور ک�ی ا اس ب
منسوخ کرنے کا حق �ہ ے �ی ا ن ہ� ی�ں؟

.

مم�ر کے ذمہ کسی بھی متعلقہ چ� ی��� ز کی عدم
 4ب
مو� گ
ج
م�ں ،سروس پر مامور
ود�ی کی صورت ی
مالزم رکن�ی ت کارڈ ،منسوخی کی درخواست اور
انشورنس کی اصل رس�ی د کے ساتھ شناخ�تی
کا�ی فا�ئ ل سے منسلک کرے گ�ا۔
کارڈ کی ا�ی ک پ

.

5شرا�ئ ط پورے �ہ و ج�انے کے بعد سروس پر
مم�ر سے رابطہ کرے گ�ا ،تاکہ وہ
مامور مالزم ب
انشور�ی نس کی رقم واپس وصول کر لے ،اور
رقم کی وصول�ی با�ی کی رس�ی د پر دستخط کرے۔

.

6سروس پر مامور مالزم رکن�ی ت کو منسوخ
م�ں منسوخی کو قبول
کرنے کے ئل�ے سس�ٹم ی
غ�ر فعال �ہ و ج�ا�ئ ے۔
کرے گ�ا ،تاکہ اس رکن�ی ت ی

ب�ے سے شام  8:00ج
اتوار سے ج�معرات صبح  8:00ج
ب�ے تک
ب�ے سے دوپ ہ�ر  12:00ج
ج�معہ :صبح  8:00ج
ب�ے تک
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صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل
الئبریری کی خدمات
دب�ی پبلک ال�ئ بر�ی ر�ی وں کی رکن�ی ت کی منسوخی۔
ئ

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

1

2

مطلوبہ سروس کا انتخاب کرنا

الئبریری کے اکاؤنٹ میں
داخل ہونا

3

در� کرنا۔
ج
�ی وزر کا نام اور پاسورڈ
�

سروس حاصل کرنے کے لئے
درخواست پیش کرنا التقدم بطلب الخدمة

درخواست کا فارم پر کرنے کے بعد درخواست پ�ی ش کرنا اور حسب طلب
خدمات مطلوبہ دستاو�ی زات ج�مع کرنا۔

اپنی درخواست کا جائزہ
لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

درخواست کے صفحہ پر
ال�ئ �ی ر�ی ری کی پال�ی سی کے مطابق اگر تمام شرط�ی ں دست�ی اب �ہ �ی ں تو الغاء کے ئل�ے
منظوری نامہ وصول کرنا۔

4

5

خدمات سے متعلق نتائج حاصل کرنا

چ
کس��ی ن�ج کی
سروس  /انشورنس کی رقم حاصل کرنا۔ اور انشورنس ا�ی
�
رس�ی د پر انشورنس کی رقم وصول کرنے اور اسے صارف کے حوالے کرنے کے
ئل�ے دستخط ک�ی ے ج�ا�ئ �ی ں گے۔
58
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الئبریری کی خدمات

الئبریری کی خدمات
الئبریری کی خدمات سے فائدہ اٹھانا

ﺩﺑﺌﯽ �ﺒﻠﮏ ﻻﺋﺒ����ﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﻻﺋﺒ��ﺮﯼ ﺳ�ﻭﺱ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ

تفص�ی الت

چ
مم�ران کے ل�ی ے بالکل کم �ی ا مفت
م�ں ب
بران�وں ی
�ی ہ سروس ال�ئ ب�ر�ی ری اور اس کے تمام
مم�ران کے ل�ی ے عام ف�ی س کے ساتھ فرا�ہ م کی ج�انے پر مش ت�مل �ہ ے ،مثال کے
غ�ر ب
ف�ی س �ی ا ی
کا�ی اور پرنٹنگ سروسز ،سک�ی ننگ سروس ،مختلف
طور پر :ٹ
ان�رن�ی ٹ سروسز ،فوٹو پ
اقسام کی پ�ی ک�ی ج�نگ سروسز۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام
افراد (بالغ  /چ
ب�وں) اور خاندانوں کی رکن�ی ت کے ل�ی ے:

صارف���ن کے زمرہ ج�ات
ی
مطلوب

متحدہ عرب امارات کا شناخ�تی کارڈ

مطلوب دستاو�ی زات

مم�رشپ کارڈ
•کم ف�ی سوں کو تطب�ی ق د�ی نے کے ل�ی ے ب

4

کا�ی /نارمل/
پان� صفحات �ی ا
چ
کتابوں ،دستاو�ی زات اور د�ی گر معلوما�ت ی مواد کے ل�ی ے فوٹو پ
�
اس سے کم

5

کتابوں ،دستاو�ی زات اور د�ی گر معلوما�ت ی مواد کی ی
کا�ی-:
رنگ���ن فوٹو پ
 ف�ی صفحہ  A4سا�ئ ز -ف�ی صفحہ  A3سا�ئ ز

6

ال�ئ ب�ر�ی ری کمپ�ی وٹر سے  /صفحہ سے عام پرنٹنگ

7

ال�ئ ب�ر�ی ری کمپ�ی وٹر سے  /صفحہ سے ی
رنگ���ن پرنٹنگ

8

دف�ری کام کے
کث�ر مقصدی �ہ ال کی بکنگ (ال�ئ ب�ر�ی ری ی
م�ں کسی ی
دف�ری دن ی
م�ں ت
کسی ت
اوقات کی بن�ی اد پر حساب ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔)

( )50فلس

( )50فلس

( )1در�ہ م

( )1در�ہ م

( )2در�ہ م

( )2در�ہ م

( )200در�ہ م

( )500در�ہ م

9

دو گھنٹے �ی ا اس سے کم کے ل�ی ے اسٹڈی رومز کی بکنگ

( )5در�ہ م

( )10درا�ہ م

10

دف�ری کام کے اوقات کی
ا�ی ک کام کے دن کے دوران اسٹڈی رومز کی بکنگ (ال�ئ ب�ر�ی ری ی
م�ں ت
بن�ی اد پر حساب ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا)

( )25در�ہ م

( )50در�ہ م

11

م�ں کام کے دنوں اور سرکاری اوقات
ا�ی ک �ہ فتے کے ل�ی ے اسٹڈی رومز کی بکنگ (ال�ئ ب�ر�ی ری ی
کار کی بن�ی اد پر ش�مار ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا)

( )100در�ہ م

( )200در�ہ م

12

اسک�ی ننگ ف�ی صفحہ

( )50فلس

( )1در�ہ م

13

اندرون ملک ف�ی کس ارسال کرنا /
پان� صفحات �ی ا ان سے کم کے ئل�ے
چ
�

( )50فلس

( )1در�ہ م

حتا ال�ئ ب�ر�ی ری

14

خار�ج ملک ف�ی کس ارسال کرنا  /پان�چ صفحات �ی ا ان سے کم کے ئل�ے
�
�

( )2در�ہ م

( )3در�ہ م

الصفا آرٹ ا�ی نڈ ڈ�ی زا�ئ ن ال�ئ ب�ر�ی ری

15

پان� صفحات �ی ا ان سے کم کے ئل�ے
چ
ف�ی کس وصول کرنا /
�

( )50فلس

( )1در�ہ م

16

تھرمل کور  A4سا�ئ ز 100 - :صفحات سے کم پ�ی ک�ی ج�نگ

( )2در�ہ م

( )3در�ہ م

17

تھرمل کور  A4سا�ئ ز 190 - 100 - :صفحات سے کم پ�ی ک�ی ج�نگ

( )3در�ہ م

( )4در�ہ م

18

اسپا�ئ رل با�ئ نڈنگ  A4سا�ئ ز  60 :صفحات سے کم

( )1در�ہ م

( )2در�ہ م

19

اسپا�ئ رل با�ئ نڈنگ  A4سا�ئ ز  400 - 60 :صفحات سے ز�ی ادہ

( )2در�ہ م

( )3در�ہ م

20

ل�ی م�ی ن�ی شن - :ف�ی صفحہ  A4سا�ئ ز

( )1در�ہ م

( )2در�ہ م

21

ل�ی م�ی ن�ی شن - :ف�ی صفحہ  A3سا�ئ ز

( )2در�ہ م

( )3در�ہ م

د�ی گر خدمات کے ساتھ اس سروس کا با�ہ می ربط

مم�رز کے ل�ی ے،
مم�ر شپ سروس سے منسلک �ہ ے  ،ب
�ی ہ سروس دب�ئی پبلک ال�ئ ب�ر�ی ر�ی ز کی ب
مم�ران کے ل�ی ے ،شرط الگو ن ہ� ی�ں �ہ و�ت ی
غ�ر ب
اور ی
الع��� ز ال�ئ ب�ر�ی ری
هور ن
الراس ال�ئ ب�ر�ی ری ( ف�ی الحال بند �ہ ے)
الطوار ال�ئ ب�ر�ی ری
أم سق�يم ال�ئ ب�ر�ی ری

الراشدية ال�ئ ب�ر�ی ری
املنخول ال�ئ ب�ر�ی ری

60
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ان�رن�ی ٹ وا�ئ ی فا�ئ ی
ٹ

مفت

مفت

( )1در�ہ م

ف�ی س
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ان�رن�ی ٹ دو ( )2گھنٹے
ٹ

مفت

پان� ( )5در�ہ م �ہ ر دو
چ
گھنٹے

( )2در�ہ م

سروسز کی ق�یمت کی ف ہ�رست منسلک �ہ ے۔

|

1

ان�رن�ی ٹ ف�ی گھنٹہ
ٹ

مفت

یت� ن� ( )3در�ہ م ف�ی گھنٹہ

( )50فلس

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

Dubai Culture

مم�ران کے ئل�ے
ب

مم�ران کے ئل�ے
غ�ر ب
ی

( )1در�ہ م

ب�ے سے شام  8:00ج
اتوار سے ج�معرات صبح  8:00ج
ب�ے تک،

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

م

سروس کی نوع�ی ت

مال�ی ا�ت ی االؤنس
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صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل
الئبریری کی خدمات
ال�ئ بر�ی ری کی خدمات سے مستف�ی د �ہ ونا

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

سروس حاصل کرنے
کے لئے درخواست پیش کرنا

1

2

مطلوبہ سروس کا انتخاب کرنا

خدمات سے متعلق نتائج حاصل کرنا

ال�ئ بر�ی ری م�ی ں الگو ف�ی س کی ادا�ئ �ی گی کے بعد سروس حاصل کرنا۔

62
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.4.6
خالی جگہوں کی بکنگ سروس
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خالی جگہوں کی بکنگ سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

عجائب گھروں کے احاطے میں خالی جگہوں کی بکنگ سروس

خالی جگہوں کی بکنگ سروس

تفص�ی الت

م�ں ج
درخواست�ں ج�مع کروانا شامل �ہ ی�ں ج�و
ی
م�ں خالی ج�گ ہ�وں اور س ہ�ول�ی ات کی بکنگ کے ئل�ے
ع�ا�ئ ب گھروں کے احاطہ ی
اس خدمت ی
ج
ا�الس ،پروگراموں اور ورکشاپس کے مقصد کے ئل�ے استعمال �ہ وں گے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

افراد :ش ہ�ری  -مق�یم

مطلوب دستاو�ی زات

کا�ی
شناخ�تی کارڈ اور پاسپورٹ کی پ

ک�ے ج�انے کے تقاضے
سروس پ�ی ش ئ

پروگرام اور ا�ی ج�نڈا کی پ�ی شکش

ج
ع�ا�ئ ب گھروں کے احاطے م�ی ں خالی ج�گ ہ�وں کی بکنگ سروس

غ�ر سرکاری ادارے
ادارے :سرکاری ادارے  -ی

غ�ر سرکاری اداروں کے ل�ی ے ا�ی ک درست ج
ت�ار�ت ی ال�ئ سنس
ی

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے
طر�ی قے کار اور کارروا�ئ ی کے مراحل

.

1آن ال�ئ ن درخواست پ�ی ش کرنا۔

.

م�ں ج�گ ہ� ی�ں اور س ہ�ول�ی ات بک کرنے کے ل�ی ے ا�ی ک فارم ُپ�ر کرے گ�ا۔
3درخواست کرنے واال فر�ی ق م�ی وز�ی م ی

.
.

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

2بکنگ کی درخواست کا ج�واب  48گھنٹوں کے اندر د�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔

معلومات اکٹھا کرنا

4بکنگ کی تصد�ی ق م�ی وز�ی م انتظام�ی ہ کی طرف سے ای م�ی ل کے ذر�ی عے کی ج�ا�ئ ے گ�ی۔

م�ی وز�ی م کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے  7/42گھنٹے

م�ی وز�ی م کے کام کے اوقات کے دوران م�ی وز�ی م کا دورہ کرکے

م�ں داخلے کے ٹکٹ کی ف�ی س �ہ ر م�ی وز�ی م کے مطابق حاضر�ی ن کی تعداد کے ل�ی ے ادا کی ج�ا�ئ ے
گروپ کی شکل ی
اتحاد م�ی وز�ی م
سمس�ر =  2000در�ہ م
پ ہ�ال �ی ا دوسرا تعل�یمی
ٹ
سمس�ر =  3000در�ہ م
پ ہ�ال اور دوسرا تعل�یمی
ٹ
باال�ئ ی سو�ی ٹ  /گر�ی نڈ اسٹ�ی نڈ  /ر�ی سپشن ا�ی ر�ی ا =  12000در�ہ م
بند تھ�ی ٹ�ر =  15,000در�ہ م
کث�ر مقصدی �ہ ال =  6000در�ہ م
ی
یب�رو�ن ی خال�ئ ی حصہ =  20000در�ہ م
الشنداغہ م�ی وز�ی م
کم�ی ون�ی ک�ی شن فورم =  10000در�ہ م
معاصرہ دب�ئی =  8000در�ہ م
وز�ی ٹ�ر ر�ی سپشن س�ی ٹن�ر =  12000در�ہ م
وا�ئ لڈ ال�ئ ف =  3000در�ہ م
املکتوم �ہ اؤس =  25000در�ہ م
ا خل�ور �ہ اؤس (س�ی ن�ما) =  2000در�ہ م
پرف�ی وم �ہ اؤس (پرف�ی وم �ہ ال) =  700در�ہ م
م�ں  5%ٹ�ی کس و�ی ل�ی و شامل ن ہ� ی�ں �ہ ے)
نوٹ( :اوپر کی تمام ف�ی سوں ی

ف�ی س

تفصیالت تک رسائی

1

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

ا�ی م�ی ل کے توسط سے ارسال کرنا

اپنی درخواست کا
جائزہ لینے کے بعد نوٹ
حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

ا�ی م�ی ل کا ج�واب د�ی نا ،اور ادارہ کی ج�انب سے وارد شدہ نوٹ اور
�ہ دا�ی ات کی بن�ی اد پر دوبارہ درخواست پ�ی ش کرنا

3

اإلتحاد م�ی وز�ی م

اتحاد م�ی وز�ی م کا و�ی ب سا�ئ ٹ

https://etihadmuseum.dubaiculture.gov.ae

سروس فرا�ہ م کرنے والے چ��ی نلز

الشندغة م�ی وز�ی م

الشندغة م�ی وز�ی م کا و�ی ب سا�ئ ٹ

https://alshindagha.dubaiculture.gov.ae

سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے استعمال
�ہ ونے والے فارم

ج
م�ں خالی ج�گ ہ�وں اور س ہ�ول�ی ات کے ل�ی ے بکنگ فارم
ع�ا�ئ ب گھروں ی

نوٹس

پروگرام �ی ا تقر�ی ب کی تار�ی خ سے دو �ہ فتے قبل درخواست ج�مع کر�ی ں

66
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خدمات سے متعلقہ نتائج وصول کرنا۔

خدمات سے متعلق منظوری نامہ کو وصول کرنا۔ بکنگ سے وابستہ
�ہ دا�ی ات وتنب�ی ہ�ات پر مشتمل خدمات کی قبول�ی ت کے ئل�ے ا�ی ک اطالع
نامہ بذر�ی عہ ا�ی م�ی ل موصول �ہ گ
و�ا۔
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خالی جگہوں کی بکنگ سروس

خالی جگہوں کی بکنگ سروس

پبلک الئبریری کے احاطہ میں میں خالی جگہوں کی بکنگ سروس

پبلک الئبریری کے احاطہ میں خالی جگہوں کی بکنگ سروس

تفص�ی الت

کث�ر
م�ں حسب دست�ی اب ی
مم�ران کے ئل�ے ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے احاطہ ی
غ�ر ب
مم�ران اور ی
م�ں ال�ئ ب�ر�ی ری کے ب
اس خدمت ی
مقصدی �ہ ال اور دار املطالعہ کے کمرے فرا�ہ م کرنا شامل �ہ ے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

ف�ی س

مم�ران کے ل�ی ے  50در�ہ م
غ�ر ب
مم�ران کے ل�ی ے ا�ی ک کام کے دن کے دوران اسٹڈی رومز کی بکنگ  25در�ہ م /ی
ب
مم�ران کے ل�ی ے  200در�ہ م
غ�ر ب
مم�ران کے ل�ی ے ا�ی ک �ہ فتے کے دوران اسٹڈی رومز کی بکنگ  100در�ہ م اور ی
ب

مم�ران کے ل�ی ے  500در�ہ م
غ�ر ب
مم�ران کے ل�ی ے  200در�ہ م اور ی
کث�ر مقصدی �ہ ال کی بکنگ ا�ی ک کام کے دن کے دوران ب
ی

د�ی گر خدمات کے ساتھ اس
سروس کا با�ہ می ربط

ش�ری  -مق�ی م ،زا�ئ ر
فراد :ہ

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

مم�ران کے ل�ی ے  10در�ہ م
غ�ر ب
مم�ران کے ل�ی ے دو گھنٹے �ی ا اس سے کم کے ل�ی ے اسٹڈی رومز کی بکنگ  5در�ہ م /ی
ب

غ�ر سرکاری ادارے
ادارے :سرکاری ادارے  -ی
اسٹڈی رومز بک کرنے کے ل�ی ے:

مم�ران کے ل�ی ے شناخ ت�ی کارڈ
غ�ر ب
مم�ران اور ی
• ب

مطلوب دستاو�ی زات

کث�ر مقصدی �ہ ال کو بک کرنے کے ل�ی ے:
ی

مم�ران کے ل�ی ے� :ی ہ کسی دوسری سروس سے وابستہ ن ہ� ی�ں �ہ ے۔
غ�ر ب
ی

الع��� ز ال�ئ ب�ر�ی ری
هور ن

•متحدہ عرب امارات کا شناخ�تی کارڈ  +پاسپورٹ  +اقامہ
(ر�ہ ا�ئ ش�ی وں کے ل�ی ے)
•با�ی و ڈاٹا

مم�ر شپ کے ل�ی ے سبسکرپشن سروس سے منسلک �ہ ے۔
مم�ران کے ئل�ے� :ی ہ سروس دب�ئی پبلک ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کی ب
ب

الراس ال�ئ ب�ر�ی ری ( ف�ی الحال بند �ہ ے)

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

الطوار ال�ئ ب�ر�ی ری
الراشدية ال�ئ ب�ر�ی ری

کث�ر مقصدی �ہ ال کی بکنگ کے ئل�ے:
ی

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے
طر�ی قے کار اور کارروا�ئ ی کے مراحل

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ
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1صارف دب�ئی ثقافت اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ �ی ا سمارٹ
ا�ی پ پر ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے صفحے پر ج
س�ر کرے گ�ا۔
ر� ٹ

2صارف بکنگ کی تفص�ی الت کے ل�ی ے خانوں کو بھر کر اور
کث�ر مقصدی �ہ ال
مطلوبہ دستاو�ی زات منسلک کر کے ی
بک کرنے کی درخواست کرے گ�ا۔

.

ک�رانک
3درخواست د�ہ ندہ کو بکنگ کی منظوری اور ال�ی ٹ
م�ں مطلع
طور پر ادا�ئ �ی گ�ی کے عمل کی تکم�ی ل کے بارے ی
ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔

اسٹڈی رومز کی بکنگ

و�ی ب سا�ئ ٹ اور اسمارٹ اپل�ی ک�ی شن کے توسط سے کسی بھی
کث�ر مقصدی �ہ ال کی بکنگ سروس کے ئل�ے:
ی
.

.

 1صارف دب�ئی چ
کل�ر اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ پر ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں
م�ں �ی ا اس کی ای م�ی ل کے ذر�ی عہ اسمارٹ
کے صفحے ی
ا�ی پل�ی ک�ی شن پر ج
س�ر�ی شن کرسکتا �ہ ے۔
ر� ٹ

کث�ر مقصدی
2آن ال�ئ ن سروس کے صفحے کے ذر�ی عے  ،وہ ی
�ہ ال کی بکنگ کے ئل�ے اپ�نی درخواست پ�ی ش کر سکتا �ہ ے
اور اس کو بکنگ کے طر�ی قہ کار کے ساتھ کارروا�ئ ی کو
آگے بڑھنے کے ئل�ے �ہ ال کی بکنگ سے متعلق ضروری
شرا�ئ ط سے متفق �ہ ونا �ہ گ
و�ا۔

.

گ
کرے�ا اور پھر مطلوبہ
3صارف مطلوبہ خانوں کو ُپ�ر
دستاو�ی زات پ�ی ش کرے گ�ا۔

.

4سروس پر مامور مالزم کے ای م�ی ل پر ا�ی ک نوٹ�ی فک�ی شن
ارسال ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔

.

5منظوری کے بعد  ،محاضر کو بکنگ کی قبول�ی ت سے
متعلق اطالع موصول �ہ گ
“م�را اکاؤنٹ” پ�ی �
و�ی ،پھر وہ ی
ج
کے ذر�ی عہ ادا�ئ �ی گ�ی کی کارروا�ئ ی کو مکمل کرے گ�ا۔

املنخول ال�ئ ب�ر�ی ری

سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے
استعمال �ہ ونے والے فارم

نوٹس

أم سق�ي م ال�ئ ب�ر�ی ری
حتا ال�ئ ب�ر�ی ری
الصفا آرٹ ا�ی نڈ ڈ�ی زا�ئ ن ال�ئ ب�ر�ی ری
دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ
https://dubaiculture.gov.ae
دب�ئی پبلک ال�ئ ب�ر�ی ری کا اسمارٹ ا�ی پ

کو�ئ ی کاغذی فارم ن ہ� ی�ں �ہ ے (صرف و�ی ب سا�ئ ٹ اور سمارٹ ا�ی پ کے ذر�ی عے ج�مع کرانا �ہ گ
و�ا)
کث�ر مقصدی �ہ ال کے بکنگ کی مطلوبہ تار�ی خ سے  10کام کے دن پ ہ�لے بک اور ٹرانسفر ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا � /ہ ال اور
• ی
م�ں کام کے دنوں اور سرکاری اوقات کار
اسٹڈی روم کی بکنگ کی مدت کو مدنظر رکھا ج�ا�ئ ے گ�ا ،اور ال�ئ ب�ر�ی ری ی
م�ں ز�ی ادہ سے ز�ی ادہ  4افراد کی ج
گن�ا�ئ ش �ہ ے۔
کی بن�ی اد پر اس کا حساب لگا�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔ اسٹڈی روم ی
م�ں دست�ی اب �ہ ی�ں۔
الع��� ز ال�ئ ب�ر�ی ری ی
•اسٹڈی رومز صرف الراشد�ی ہ ال�ئ ب�ر�ی ری اور �ہ ور ن

و�ی ب سا�ئ ٹ اور اسمارٹ اپل�ی ک�ی شن کے توسط سے کسی بھی
داراملطالعہ کی بکنگ سروس کے ئل�ے:

.

1صارف دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ �ی ا
سمارٹ ا�ی پ پر ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کے صفحہ پر ج
س�ر کرے گ�ا۔
ر� ٹ

.

.

2صارف بکنگ کی تفص�ی الت کے ل�ی ے خانہ کو بھر کر،
ک�رانک
مطلوبہ دستاو�ی زات کو منسلک کرکے ،اور ال�ی ٹ
م�ں دست�ی اب طر�ی قوں سے
طور پر �ی ا پبلک ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں ی
ادا�ئ �ی گ�ی کے عمل کو مکمل کرے گ�ا ،پھر اسٹڈی روم کی
بکنگ کی درخواست پ�ی ش کرے گ�ا۔

1صارف دب�ئی چ
کل�ر اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ پر ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں
م�ں �ی ا اس کی ای م�ی ل کے ذر�ی عہ اسمارٹ
کے صفحے ی
ا�ی پل�ی ک�ی شن پر ج
س�ر�ی شن کرسکتا �ہ ے۔
ر� ٹ

.

2آن ال�ئ ن سروس کے صفحے کے ذر�ی عے  ،وہ داراملطالعہ
کی بکنگ کے ئل�ے اپ�نی درخواست پ�ی ش کر سکتا �ہ ے اور
اس کو بکنگ کے طر�ی قہ کار کے ساتھ کارروا�ئ ی کو آگے
بڑھنے کے ئل�ے �ہ ال کی بکنگ سے متعلق ضروری شرا�ئ ط
سے متفق �ہ ونا �ہ گ
و�ا۔

.

گ
کرے�ا اور پھر مطلوبہ
3صارف مطلوبہ خانوں کو ُپ�ر
دستاو�ی زات پ�ی ش کرے گ�ا۔

.

4منظوری کے بعد  ،صارف کو بکنگ کی قبول�ی ت سے
متعلق اطالع موصول �ہ گ
“م�را اکاؤنٹ” پ�ی �
و�ی ،پھر وہ ی
ج
کے ذر�ی عہ ادا�ئ �ی گ�ی کی کارروا�ئ ی کو مکمل کرے گ�ا۔

ب�ے سے شام  8:00ج
اتوار سے ج�معرات صبح  8:00ج
ب�ے تک
دوپ�ر  12:00ج
ج�معہ :صبح  8:00ج
ب�ے تک
ب�ے سے
ہ
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صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل
خالی جگہوں کی بکنگ سروس
پبلک ال�ئ بر�ی ری کے احاطہ م�ی ں م�ی ں خالی ج�گ ہ�وں کی بکنگ سروس

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

1

2

مطلوبہ سروس کا انتخاب کرنا

رجسٹر کرنا  /الئبریری کے اکاؤنٹ
میں داخل ہونا

3

اکاؤنٹ م�ی ں الگ ان کر�ی ں �ی ا ئن�ے اکاؤنٹ کے ل�ی ے
ج
ر�سٹر �ہ وں۔

سروس کے لئے درخواست پیش کرنا
درخواست کا فارم پر کرنے کے بعد درخواست پ�ی ش کرنا
اور حسب طلب خدمات مطلوبہ دستاو�ی زات ج�مع کرنا۔

اپنی درخواست کا جائزہ
لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

درخواست کے صفحہ پر
ادارہ کی ج�انب سے وارد شدہ نوٹ اور �ہ دا�ی ات کی بن�ی اد پر دوبارہ درخواست
پ�ی ش کرنا۔ ج��ی سے �ہ ال کی بکنگ تار�ی خ

4

5

سروس کے نتائج وصول کرنا

خدمات سے متعلق منظوری نامہ کو وصول کرنا۔ بکنگ سے وابستہ �ہ دا�ی ات وتنب�ی ہ�ات پر
مشتمل خدمات کی قبول�ی ت کے ئل�ے ا�ی ک اطالع نامہ بذر�ی عہ ا�ی م�ی ل موصول �ہ گ
و�ا۔
سروس کی طلب کے مطابق ف�ی س کی ادا�ئ �ی گی کی ج�ا�ئ ے گی۔
70
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خالی جگہوں کی بکنگ سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

آثار قدیمہ کے احاطوں میں خالی جگہوں کی بکنگ کے لئے درخواست

خالی جگہوں کی بکنگ سروس

تفص�ی الت

م�ں خالی ج�گ ہ�وں اور س ہ�ول�ی ات کی بکنگ کے ئل�ے
م�ں آثار قد�ی مہ والے مقامات ی
اس خدمت ی
درخواست پ�ی ش کرنا شامل �ہ ے ،ج�و ج
ا�الس ،پروگراموں اور ورکشاپس کے مقصد کے ئل�ے
استعمال �ہ وں گے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام
افراد :ش ہ�ری  -مق�یم

صارف���ن کے زمرہ ج�ات
ی
مطلوب

تفصیالت تک رسائی

غ�ر سرکاری ادارے
ادارے :سرکاری ادارے  -ی
کا�ی
شناخ�تی کارڈ اور پاسپورٹ کی پ
غ�ر سرکاری اداروں کے ل�ی ے ا�ی ک درست ج
ت�ار�ت ی
• ی
ال�ئ سنس

آثار قد�ی مہ کے احاطوں م�ی ں خالی ج�گ ہ�وں کی بکنگ کے ئل�ے درخواست

غ�رسرکاری محکموں کے
سرکاری اور ی
ئل�ے خالی ج�گ ہ�وں اور س ہ�ول�ی ات کی بکنگ
کے ئل�ے:

معلومات اکٹھا کرنا

1

•سرکاری محکمہ کا ا�ی ک باضابطہ خط  +تقر�ی ب
کی تفص�ی الت والے فارم کو ُپ�ر کر�ی ں۔

مطلوب دستاو�ی زات

•درست ج
کا�ی  +محکمہ
ت�ار�ت ی ال�ئ سنس کی ا�ی ک پ
کی ج�انب سے ا�ی ک سرکاری خط  +تقر�ی ب سے
متعلق فارم کو پر کرنا  +کمپ�نی کے مالک کا
کا�ی۔
کا�ی  +شناخ�تی کارڈ کی پ
پاسپورٹ پ

ک�ے ج�انے کے تقاضے
سروس پ�ی ش ئ

پروگرام اور ا�ی ج�نڈا کی پ�ی شکش

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

ا�ی م�ی ل کے توسط سے

 1 .آن ال�ئ ن درخواست پ�ی ش کرنا۔

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور کارروا�ئ ی
کے مراحل

2 .کنگ کی درخواست کا ج�واب  48گھنٹوں کے اندر د�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
م�ں ج�گ ہ�وں اور س ہ�ول�ی ات بک
3 .درخواست کرنے واال فر�ی ق آثار قد�ی مہ کی سا�ئ ٹس ی
کرنے کے ل�ی ے ا�ی ک فارم ُپ�ر کرے گ�ا۔
4 .بکنگ کی تصد�ی ق آثار قد�ی مہ کی سا�ئ ٹس ڈ�ی پارٹمنٹ کے ذر�ی عہ ای م�ی ل پر موصول
�ہ گ
و�ی۔
اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے  24/7گھنٹے

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

آثار قد�ی مہ کے کام کے اوقات کے دوران م�ی وز�ی م کا دورہ کرکے

ف�ی س

اپنی درخواست کا
جائزہ لینے کے بعد نوٹ
حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

ا�ی م�ی ل کا ج�واب د�ی نا ،ادارہ کی ج�انب سے ج�اری شدہ �ہ دا�ی ات
وتنب�ی ہ�ات کے مطابق درخواست ج�مع کرنا۔

3

مفت

اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ

https://dubaiculture.gov.ae

نم�ر 20
الفح�ی دی تار�ی خی محلہ  -مکان ب

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

Heritage.Sites@dubaiculture.ae

حتا آثار قد�ی مہ ول�ی
�ج
Heritage.Sites@dubaiculture.ae

سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے استعمال �ہ ونے والے فارم

تقر�ی ب کی تشخ�ی ص کا فارم

نوٹس

پروگرام �ی ا تقر�ی ب کی تار�ی خ سے دو �ہ فتے قبل درخواست ج�مع کر�ی ں
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سروس کے نتائج وصول کرنا

خدمات سے متعلق منظوری نامہ کو وصول کرنا۔ بکنگ
سے وابستہ �ہ دا�ی ات وتنب�ی ہ�ات پر مشتمل خدمات کی
قبول�ی ت کے ئل�ے ا�ی ک اطالع نامہ بذر�ی عہ ا�ی م�ی ل موصول �ہ گ
و�ا۔
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مشاورتی خدمات

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

الئبریری کی ڈیزائن سے متعلق مشاورت کی درخواست

مشاورتی خدمات

تفص�ی الت

م�ں ال�ئ ب�ر�ی ری کی عمارت کے ڈ�ی زا�ئ ن سے متعلق مختلف موضوعات پر صالح
اس سروس ی
م�ں عمارت کا مطلوبہ مال ،ساز
ومشورے اور آراء وخ�ی االت اکٹھا کرنا شامل �ہ ی�ں ،ج�ن ی
وغ�رہ۔
زخ�روں کی چ� ی��ز �ی ں ی
وسامان اور ی

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

� کے زمرہ ج�ات
صارف� � ن
ی
مطلوب

کمپن�ی اں:
غ�ر سرکاری ادارے
سرکاری اور ی

مطلوب دستاو�ی زات

م�ں رابطہ کرنے سے متعلق
متعلقہ اتھار�ٹ ی کی ج�انب سے باضابطہ درخواست ،ج�س ی
تمام تفص�ی الت  /عمارت کے منصوبے کی وضاحت �ہ و۔
چ
بران�وں کے ذر�ی عہ مطلوبہ
1 .متعلقہ اتھار�ٹ ی آن ال�ئ ن چ��ی نلز کے ذر�ی عہ �ی ا ال�ئ ب�ر�ی ری کی
دستاو�ی زات کے ساتھ سروس کے ئل�ے درخواست پ�ی ش کرے گ�ی۔

سروس حاصل کرنے کے شرا�ئ ط اور کارروا�ئ �ی اں

2 .انتظام�ی ہ کا مالزم درخواست اور اس کی شرا�ئ ط کی تکم�ی ل کی ج�ان�چ کرے گ�ا ،اور
�
درخواست کو ال�ئ ب�ر�ی ری انتظام�ی ہ کے متعلقہ شخص کے حوالہ کر دے گ�ا۔

3 .متعلقہ شخص درخواست کی ج�ان�چ پڑتال کرے گ�ا اور م�ی ٹنگ کی تار�ی خ اور ج�گہ کا
�
تع���ن کرے گ�ا۔
ی

ال�ئ بر�ی ری کی ڈ�ی زا�ئ ن سے متعلق مشاورت کی درخواست

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

1
1

2

دب�ی کی پبلک ال�ئ بر�ی ر�ی وں م�ی ں سے کسی ا�ی ک ال�ئ بر�ی ری م�ی ں مطلوبہ
ئ
سروس کا انتخاب کرنا۔

4 .انتظام�ی ہ کا مالزم درخواست د�ہ ندہ کو م�ی ٹنگ کی تار�ی خ اور تفص�ی الت سے گآ�اہ کرے
گ�ا۔
5 .متعلقہ شخص مقررہ م�ی ٹنگ کے دوران مطلوب سروس فرا�ہ م کرے گ�ا۔

سروس کی دست�ی با�ی کے اوقات

ب�ے سے شام  2ج
اتوار سے ج�معرات تک؛ صبح  8ج
ب�ے تک

ف�ی س

مفت

سروس کی درخواست جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات ج�مع کرنا۔

3

الع��ز ال�ئ ب�ر�ی ری
•هور ن
•الراس ال�ئ ب�ر�ی ری
•الطوار ال�ئ ب�ر�ی ری
•الراشدية ال�ئ ب�ر�ی ری
•املنخول ال�ئ ب�ر�ی ری

سروس فرا�ہ م کرنے والے چ��ی نلز

•أم سق�يم ال�ئ ب�ر�ی ری

اپنی درخواست کا
جائزہ لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

ج
م�از کارکن کے توسط سے درخواست کی نظر ثانی کرنا ،اور ج�لسہ منعقد کرنے
کی تار�ی خ ومکان کی نشان د�ہ ی کرنا اور صارف کو متع�ی نہ وقت کی اطالع د�ی نا۔

4

•حتا ال�ئ ب�ر�ی ری
•الصفا ال�ئ ب�ر�ی ری برا�ئ ے آرٹس وڈ�ی زا�ئ ن
•دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ
•دب ئ�ی پبلک ال�ئ ب�ر�ی ری کا اسمارٹ اپل�ی ک�ی شن
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مشاورتی خدمات

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

کتابوں کی درجہ بندی کی مشاورت کے لئے درخواست پیش کرنا

مشاورتی خدمات

تفص�ی الت

م�ں کتابوں کی ج
در�ہ بندی ،انڈ�ی کس ،اس کی ت�ی ار�ی اں ،انتظامات اور متعلقہ
اس سروس ی
قواعد وضوابط سے متعلق مختلف موضوعات پر مفت مشورے ،ج
ت�او�ی ز وآراء فرا�ہ م کرنا
شامل �ہ ے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام
أفراد:
غ�ر حكومية
ج�هات حكومية  -ج�هات ي

� کے زمرہ ج�ات
صارف� � ن
ی
مطلوب

کتابوں کی ج
در�ہ بندی کی مشاورت کے ئل�ے درخواست پ�ی ش کرنا

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

1
1

ادارے:
غ�ر سرکاری ادارے
سرکاری اور ی
م�ں رابطہ کرنے سے متعلق
متعلقہ اتھار�ٹ ی کی ج�انب سے باضابطہ درخواست ،ج�س ی
تمام تفص�ی الت  /ج
در�ہ بندی کرنے کے ئل�ے علمی مواد کے عنوانات �ی ا ابواب کی ا�ی ک
ف ہ�رست

مطلوب دستاو�ی زات

چ
بران�وں کے ذر�ی عہ مطلوبہ
1 .متعلقہ اتھار�ٹ ی آن ال�ئ ن چ��ی نلز کے ذر�ی عہ �ی ا ال�ئ ب�ر�ی ری کی
دستاو�ی زات کے ساتھ سروس کے ئل�ے درخواست پ�ی ش کرے گ�ی۔

سروس حاصل کرنے کے شرا�ئ ط اور کارروا�ئ �ی اں

2 .انتظام�ی ہ کا مالزم درخواست اور اس کی شرا�ئ ط کی تکم�ی ل کی ج�ان�چ کرے گ�ا ،اور
�
درخواست کو ال�ئ ب�ر�ی ری انتظام�ی ہ کے متعلقہ شخص کے حوالہ کر دے گ�ا۔

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

دب�ی کی پبلک ال�ئ بر�ی ر�ی وں م�ی ں سے کسی ا�ی ک ال�ئ بر�ی ری م�ی ں مطلوبہ
ئ
سروس کا انتخاب کرنا۔

3 .متعلقہ شخص درخواست کی ج�ان�چ پڑتال کرے گ�ا اور م�ی ٹنگ کی تار�ی خ اور ج�گہ کا
�
تع���ن کرے گ�ا۔
ی

4 .انتظام�ی ہ کا مالزم درخواست د�ہ ندہ کو م�ی ٹنگ کی تار�ی خ اور تفص�ی الت سے گآ�اہ کرے
گ�ا۔
5 .متعلقہ شخص مقررہ م�ی ٹنگ کے دوران مطلوب سروس فرا�ہ م کرے گ�ا۔

سروس کی دست�ی با�ی کے اوقات

ب�ے سے شام  2ج
اتوار سے ج�معرات تک؛ صبح  8ج
ب�ے تک

مفت

مفت
الع��ز ال�ئ ب�ر�ی ری
•هور ن
•الراس ال�ئ ب�ر�ی ری
•الطوار ال�ئ ب�ر�ی ری
•الراشدية ال�ئ ب�ر�ی ری

سروس کی درخواست جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات ج�مع کرنا۔

3

اپنی درخواست کا
جائزہ لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

ج
م�از کارکن کے توسط سے درخواست کی نظر ثانی کرنا ،اور ج�لسہ منعقد کرنے
کی تار�ی خ ومکان کی نشان د�ہ ی کرنا اور صارف کو متع�ی نہ وقت کی اطالع د�ی نا۔

4

•املنخول ال�ئ ب�ر�ی ری

سروس فرا�ہ م کرنے والے چ��ی نلز

•أم سق�يم ال�ئ ب�ر�ی ری
•حتا ال�ئ ب�ر�ی ری
•الصفا ال�ئ ب�ر�ی ری برا�ئ ے آرٹس وڈ�ی زا�ئ ن
•دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ

سروس کے نتائج وصول کرنا

مطلوبہ سروس کے ئل�ے متع�ی نہ کارکن کے ساتھ مخصوص مالقات
کے دوران خدمات حاصل کرنا

5

•دب�ئی پبلک ال�ئ ب�ر�ی ری کا اسمارٹ اپل�ی ک�ی شن
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لیز سے متعلق خدمات
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لیز (کرایہ) کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

لیز کی درخواست

لیز (کرایہ) کی سروس

تفص�ی الت

�ی ہ سروس ج
ت�ار�ت ی مقاصد کے ل�ی ے مکان کرا�ی ہ پر ل�ی نے کی درخواست پر مش�تمل �ہ ے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

� کے زمرہ ج�ات
صارف� � ن
ی
مطلوب

غ�ر سرکاری ادارے
کمپن�ی اں :سرکاری ادارے  -ی

ل�ی ز کی درخواست

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

کا�ی
کا�ی اور شناخ�تی کی پ
 1 .پاسپورٹ کی فوٹو پ

مطلوب دستاو�ی زات

 2 .ج
کا�ی
ت�ار�ت ی ال�ئ سنس کی ا�ی ک پ
3 .اگر شراکت دار �ہ ی�ں تو کمپ ن�ی کا م�یمورنڈم آف ا�ی سوسی ا�ی شن ۔

ک�ے ج�انے کے تقاضے
سروس پ�ی ش ئ
سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

ج
مو�ود ن ہ� ی�ں �ہ ے
4 .درخواست آن ال�ئ ن ج�مع کروا�ئ ی�ں۔
5 .کم�ی �ٹی کی طرف سے منظوری نامہ۔

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ
ف�ی س

مفت

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ
سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے استعمال �ہ ونے والے
فارم

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

مطلوبہ سروس کا انتخاب کرنا اور ا�ی م�ی ل ارسال کرنا۔

6 .ف�ی س ادا کر�ی ں اور معا�ہ دہ نامہ پر دستخط کر�ی ں۔
ب�ے سے دوپ ہ�ر  3:30ج
دف�ری کام کے اوقات کے صبح  7:30ج
ب�ے
یپ�ر سے ج�معرات تک ت
تک ،ج�معہ :صبح  7:30سےدوپ ہ�ر  12:00ج
ب�ے تک

اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ
https://dubaiculture.gov.ae

سروس کی درخواست
جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات ج�مع کرنا۔

3

دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی ج
و�ہ سے کرا�ی ہ کا معا�ہ دہ  /ادا�ئ �ی گ�ی وں کا ش�ی ڈول

اپنی درخواست کا جائزہ
لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو

ج
م�از کم�ی ٹی کے توسط سے درخواست کی نظر ثانی کرنا

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

معا�ہ دہ نامہ پر دستخط کرنے اور ف�ی س کی ادا�ئ �ی گی کے بعد خدمات حاصل کرنا۔
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لیز (کرایہ) کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

کرایہ داری کے معاہدہ نامے کی تجدید کی درخواست

لیز (کرایہ) کی سروس

تفص�ی الت

�ی ہ سروس کرا�ئ ے کے مکانات کے ل�ی ے یل��� ز کے معا�ہ دے کی ج
ت�د�ی د کی درخواست پر مش�تمل
�ہ ے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

تکميل�ي

� کے زمرہ ج�ات
صارف� � ن
ی
مطلوب

وغ�ر سرکاری ادارے
کمپن�ی اں اور سرکاری ی

کرا�ی ہ داری کے معا�ہ دہ نامے کی ج
ت�د�ی د کی درخواست

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

کا�ی
کا�ی اور شناخ�تی کارڈ کی پ
1 .پاسپورٹ پ

مطلوب دستاو�ی زات

1
1

 2 .ج
کا�ی
ت�ار�ت ی ال�ئ سنس کی ا�ی ک پ

ک�ے ج�انے کے تقاضے
سروس پ�ی ش ئ
سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

ن ہ� ی�ں
1 .درخواست ای م�ی ل کے توسط سے ج�مع کروا�ئ ی�ں۔
2 .کم�ی �ٹی کی طرف سے منظوری نامہ۔
3 .ف�ی س ادا کر�ی ں اور معا�ہ دہ نامہ پر دستخط کر�ی ں۔

سروس کی دست�ی با�ی کے اوقات

ب�ے سے دوپ ہ�ر  3:30ج
دف�ری کام کے اوقات کے صبح  7:30ج
ب�ے
یپ�ر سے ج�معرات تک ت
تک ،ج�معہ :صبح  7:30سےدوپ ہ�ر  12:00ج
ب�ے تک

ف�ی س

مفت

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

ا�ی م�ی لRentCommittee@dubaiculture.ae :

سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے استعمال �ہ ونے والے
فارم

ن ہ� ی�ں

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

مطلوبہ سروس کا انتخاب کرنا اور ا�ی م�ی ل ارسال کرنا۔

سروس کی درخواست
جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات ج�مع کرنا۔

3

اپنی درخواست کا جائزہ
لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو

ج
م�از کم�ی ٹی کے توسط سے درخواست کی نظر ثانی کرنا

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

معا�ہ دہ نامہ پر دستخط کرنے اور ف�ی س کی ادا�ئ �ی گی کے بعد خدمات حاصل کرنا۔
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لیز (کرایہ) کی سروس

صارفین کے لیے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

لیز پر دی گئی پراپرٹی کو خالی کرنے کی درخواست پیش کرنا

لیز (کرایہ) کی سروس

تفص�ی الت

�ی ہ سروس کرا�ی ہ دار کی طرف سے یل��� ز پر دی گ�ئی ج�گہ کو خالی کرنے کی درخواست پر
مش�تمل �ہ ے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

تکم�ی لی

� کے زمرہ ج�ات
صارف� � ن
ی
مطلوب

وغ�ر سرکاری ادارے
کمپن�ی اں اور سرکاری ی

مطلوب دستاو�ی زات

ن ہ� ی�ں

ک�ے ج�انے کے تقاضے
سروس پ�ی ش ئ

انخال کی تار�ی خ سے یت���ن ماہ قبل انخال کے ئل�ے درخواست کا خط ج�مع کروا�ئ ی�ں

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

1 .درخواست ای م�ی ل کے توسط سے ج�مع کروا�ئ ی�ں۔
2 .کم�ی �ٹی کی طرف سے منظوری نامہ۔
3 .سامان حوالہ کر�ی ں اور انخالء نامہ کی تصد�ی ق کر�ی ں۔

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

ب�ے سے دوپ ہ�ر  3:30ج
دف�ری کام کے اوقات کے صبح  7:30ج
ب�ے
یپ�ر سے ج�معرات تک ت
تک ،ج�معہ :صبح  7:30سےدوپ ہ�ر  12:00ج
ب�ے تک

ف�ی س

مفت

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

ا�ی م�ی لRentCommittee@dubaiculture.ae :

سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے استعمال �ہ ونے والے
فارم

انخالء نامہ

گ�ی پراپرٹی کو خالی کرنے کی درخواست پ�ی ش کرنا
ل�ی ز پر دی ئ

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

مطلوبہ سروس کا انتخاب کرنا اور ا�ی م�ی ل ارسال کرنا۔

سروس کی درخواست
جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات ج�مع کرنا۔

1
1

3

اپنی درخواست کا جائزہ
لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو

ال�سٹک سپورٹ سے متعلق حتمی رپورٹ اور پانی و ج
ج
ب�لی کے بل کے حتمی آڈٹ
کی بنا پر ج
م�از کم�ی ٹی سے درخواست کا ج�ا�ئ زہ ل�ی نا۔

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

گ�ی پراپرٹی کو خالی
مطلوبہ سروس پر مامور کارکن کے توسط سے اور ل�ی ز پر دی ئ
کرنے سے متعلق ا�ی ک ل�ی ٹر ج�اری �ہ ونے کے بعد اس سروس سے مستف�ی د �ہ ونا۔
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.7.6
)نو آبجیکشن سرٹیفیکیٹ (عدم اعتراض سرٹیفیکیٹ
جاری کرنے کی سروس
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نو آبجیکشن سرٹیفیکیٹ (عدم اعتراض سرٹیفیکیٹ) جاری کرنے کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

دبئی ثقافت وآرٹس اتھارٹی کے مقامات پر تصویر کشی کے لئے نو آبجیکشن سرٹیفیکیٹ (عدم اعتراض سرٹیفیکیٹ) کی
درخواست پیش کرنا

نو آبجیکشن سرٹیفیکیٹ (عدم اعتراض سرٹیفیکیٹ) جاری کرنے کی سروس

تفص�ی الت

م�ں ا�ی ک ا�ی سا پرمٹ ج�اری کرنا شامل �ہ ے ج�و دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی
اس سروس ی
ک�ی اور فلمی پروڈکشن کے ئل�ے استعمال �ہ وتا �ہ ے۔
کے مقامات پر تصو�ی ر ش

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام
افراد :ش ہ�ری  -ر�ہ ا�ئ ش�ی  -زا�ئ ر

� کے زمرہ ج�ات
صارف� � ن
ی
مطلوب

تنظ�یم�ں۔
ی
غ�ر سرکاری
کمپن�ی اں :سرکاری ادارے  -ی

دب�ی ثقافت وآرٹس اتھارٹی کے مقامات م�ی ں تصو�ی ر کشی سے متعلق منظوری کے
ئ
ئل�ے نان ج
آب��ی کشن ل�ی ٹر کی درخواست

تفصیالت پیش کرنا
معلومات اکٹھا کرنا

1
1

افراد اور سرکاری اداروں کے ل�ی ے:
1 .اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے نان ج
اع�راض نامہ) ج�اری کرنے
اب��ی کشن ل�ی ٹ�ر (عدم ت
کے فارم کو ُپ�ر کرنا۔
2 .درخواست کا ج�ا�ئ زہ ل�ی نا اور اسے منظور کرنا۔

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

م�ں دو دنوں کے اندر آرڈر کی تصد�ی ق کا نوٹس
3 .ای م�ی ل کے ذر�ی عے کام کے ا�ی ام ی
بھ�ی ج�نا
غ�ر سرکاری اداروں کے ل�ی ے:
ی

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

مطلوبہ سروس کا انتخاب کرنا اور ا�ی م�ی ل ارسال کرنا۔

1 .اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے نان ج
اع�راض نامہ) ج�اری کرنے
اب��ی کشن ل�ی ٹ�ر (عدم ت
کی درخواست کو ُپ�ر کر�ی ں۔
2 .درخواست کا ج�ا�ئ زہ ل�ی نا اور اسے منظور کرنا۔

م�ں دو دنوں کے اندر آرڈر کی تصد�ی ق کا اطالع نامہ
3 .ای م�ی ل کے ذر�ی عے کام کے ا�ی ام ی
بھ�ی ج�نا۔

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

ب�ے سے دوپ ہ�ر  3:30ج
دف�ری کام کے اوقات کے صبح  7:30ج
ب�ے
یپ�ر سے ج�معرات تک ت
تک ،ج�معہ :صبح  7:30سےدوپ ہ�ر  12:00ج
ب�ے تک

ف�ی س

سرکاری اداروں کے ل�ی ے مفت

شراکت دار ادارے

دب�ئی ڈ�ی ول�پ منٹ اتھار�ٹ ی کی دب�ئی �ٹ ی وی اور فلم پروڈکشن کم�ی �ٹی

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

ا�ی م�ی لinfo@dubaiculture.ae :

سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے استعمال �ہ ونے والے
فارم

ن�نے کے ئل�ے ج
دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی سا�ئ ٹس پر تصو�ی ر کھ�ی چ
ا�ازت نامہ

سروس کی درخواست
جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات ج�مع کرنا۔

3

اپنی درخواست کا جائزہ
لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو

ج
م�از کارکن سے درخواست کی نظر ثانی کرنا ،درخواست کی تصد�ی ق کرنا اور
گ
منظوری نامہ اور فوٹوگرافی کے ئل�ے مخصوص مقام کو �ا�ہ ک کی خدمت م�ی ں
ارسال کرنا

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

مطلوبہ سروس کے ئل�ے ج
م�از کارکن کے توسط سے خدمت حاصل
ج
کرنا اور صارف کو فوٹوگرافی کی ا�ازت د�ی نا۔
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 پروگراموں اور،ثقافتی تقریبات
سرگرمیوں میں شرکت کی سروس
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

عجائب گھروں کے کیمپوں میں عام افراد کی شرکت کی درخواست پیش کرنا

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

تفص�ی الت

�ی ہ سروس ج
م�ں شرکاء کی
ع�ا�ئ ب گھروں کے ک�ی مپوں ،پروگراموں اور ورکشاپس ی
ج
س�ر�ی شن پر مش ت�مل �ہ ے۔
ر� ٹ

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

ش�ری  -مق�ی م  -زا�ئ ر
افراد :ہ

مطلوب دستاو�ی زات

ن ہ� ی�ں �ہ ے
 1 .ج
س�ر�ی شن کا آغاز کرنے کے ئل�ے پبلک ال�ئ ب�ر�ی ر�ی ز ڈ�ی پارٹمنٹ �ہ ر ال�ئ ب�ر�ی ری کے
ر� ٹ
مطابق ک�ی مپوں اور پروگراموں کا اعالن کرے گ�ا۔

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

س�ر�ی شن فارم کا استعمال کرتے �ہ و�ئ ے حصہ ل�ی نے کے خوا�ہ ش�مند چ
2 .آن ال�ئ ن ج
ب�ے
ر� ٹ
کو ج
س�ر ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
ر� ٹ

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

سروس کے لئے اشتہار

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

ک�ی مپ ،پروگرام �ی ا ورکشاپس کا اعالن کرنے کی مدت کے دوران

ف�ی س

تع���ن ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
ک�ی مپ ،پروگرام �ی ا ورکشاپس کی مدت اور نوع�ی ت کے حساب سے ی

د�ی گر خدمات کے ساتھ سروس کا با�ہ می ربط

�ی ہ سروس داخلہ ٹکٹ سروس سے منسلک �ہ ے
•اتحاد م�ی وز�ی م انسٹاگرام اکاؤنٹ @etihadmuseum
•اتحاد م�ی وز�ی م ای م�ی لpvb@dubaiculture.ae :
•الشنداغہ م�ی وز�ی م انسٹاگرام اکاؤنٹ @alshindaghamuseum
•الشنداغہ م�ی وز�ی م ای م�ی لBooking.alshindagha@dubaiculture.ae :

2

سروس کا اشت ہ�ار سوشل م�ی ڈ�ی ا اور م�ی وز�ی م کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے
توسط سے آن ال�ئ ن نشر ک�ی ا ج�انا۔

سروس کی درخواست جمع کرنا
اور اگر فیس درکار ہو تو ادا کرنا۔

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو ا�ی م�ی ل کے ذر�ی عہ ج�مع کرنا۔

اپنی درخواست کا جائزہ
لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

ج
م�از کارکن کے ذر�ی عہ درخواست پر نظر ثانی کرنا

3

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

درخواست پر گ�ا�ہ ک کی تصد�ی ق کرنے کے بعد سروس
حاصل کرنا۔
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

الئبریری کے کیمپوں میں عام افرادکی شرکت کے لئے درخواست پیش کرنا۔

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

تفص�ی الت

م�ں شرکاء کی ج
س�ر�ی شن پر مش�تمل �ہ ے۔
�ی ہ سروس ال�ئ ب�ر�ی ری کے ک�ی مپوں ی
ر� ٹ

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

ش�ری  -مق�ی م  -زا�ئ ر
افراد :ہ

مطلوب دستاو�ی زات

ن ہ� ی�ں �ہ ے
 1 .ج
س�ر�ی شن کا آغاز کرنے کے ئل�ے پبلک ال�ئ ب�ر�ی ر�ی ز ڈ�ی پارٹمنٹ �ہ ر ال�ئ ب�ر�ی ری کے
ر� ٹ
مطابق ک�ی مپوں اور پروگراموں کا اعالن کرے گ�ا۔

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

س�ر�ی شن فارم کا استعمال کرتے �ہ و�ئ ے حصہ ل�ی نے کے خوا�ہ ش�مند چ
2 .آن ال�ئ ن ج
ب�ے
ر� ٹ
کو ج
س�ر ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
ر� ٹ
 3 .چ
ب�ے کا سرپرست مقررہ ف�ی س ادا کرے گ�ا (اگر کو�ئ ی �ہ ے) ۔
4 .سروس پر مامور مالزم ثقاف ت�ی پروگرام کی تکم�ی ل تک چ
ب�وں کی حاضری اور
شرکت کی یپ�روی کرے گ�ا۔

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

ک�ی مپ ،پروگرام �ی ا ورکشاپس کا اعالن کرنے کی مدت کے دوران

ف�ی س

م�ں نابالغ چ
مم�ران کے ل�ی ے
م�ں شرکت کے ل�ی ے :ب
ب�وں کے ک�ی مپوں ی
ال�ئ ب�ر�ی ری کی شاخوں ی
مم�ران کے ل�ی ے  400در�ہ م
غ�ر ب
 200در�ہ م /ی

د�ی گر خدمات کے ساتھ سروس کا با�ہ می ربط

�ی ہ سروس دب�ئی پبلک ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کی رکن�ی ت کی سروس سے منسلک �ہ ے۔
الع��ز ال�ئ ب�ر�ی ری
هور ن
الصفا ال�ئ ب�ر�ی ری آرٹ ا�ی نڈ ڈ�ی زا�ئ ن
الطوار ال�ئ ب�ر�ی ری

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

الراشد�ی ہ ال�ئ ب�ر�ی ری

ال�ئ �ی بر�ی ری کے ک�ی مپ م�ی ں پبلک کی رکن�ی ت کے ئل�ے درخواست

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

سروس کے لئے اشتہار

2

سروس کا اشت ہ�ار سوشل م�ی ڈ�ی ا ،اتھارٹی کی و�ی ب سا�ئ ٹ اور
ال�ئ بر�ی ری اسمارٹ فون اپل�ی ک�ی شن کے توسط سے آن ال�ئ ن نشر ک�ی ا
ج�انا۔

سروس کی درخواست
جمع کرنا اور فیس ادا کرنا۔

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو ال�ئ بر�ی ری م�ی ں شخصی طور پر اور چ
ب�ہ کی حاضری اور
ج
ف�ی س کی ادا�ئ �ی گی کے ساتھ �مع کرنا۔

اپنی درخواست کا جائزہ
لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

ج
م�از کارکن کے ذر�ی عہ درخواست پر نظر ثانی کرنا

1
1

3

4

املنخول ال�ئ ب�ر�ی ری
ام سق�ی م ال�ئ ب�ر�ی ری
حتا پبلک ال�ئ ب�ر�ی ری
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

ادبی پروگرامز پیش کرنے میں ٹرینرز اور لیکچررز کی شرکت کے لئے درخواست جمع کرنا

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

تفص�ی الت

ک�ررز کا ج
م�ں ان ادباء ،ٹر�ی ن�رز اور ل�ی چ
س�ر�ی شن شامل �ہ ے ج�و کم�ی ون�ی �ٹی
اس سروس ی
ر� ٹ
اد�ی سرگرم�ی اں پ�ی ش کر تے �ہ ی�ں۔
اد�ی ذوق رکھنے والے افراد کے ئل�ے ب
کے اندر اور ب
م�ں ادب سے متعلق
اور �ی ہ تقر�ی بات س�ی شن ،فورم ،س�ی م�ی نار اور کانفرنسوں کے ی
پروگراموں پر مش�تمل �ہ وتے �ہ ی�ں۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

أفراد:
ش ہ�ری  -ر�ہ ا�ئ ش�ی  -س�ی اح

مطلوب دستاو�ی زات

کا�ی  /شرکت
کا�ی  /شناخ�تی کارڈ کی ا�ی ک پ
شرکت کرنے والے کے ئل�ے :پاسپورٹ کی ا�ی ک پ
کرنے والے کا پروفا�ئ ل (با�ی و ڈاٹا)

سروس حاصل کرنے کے شرا�ئ ط اور
کارروا�ئ �ی اں

م�ں در�
اتھار�ٹ ی کے سوشل م�ی ڈ�ی ا چ��ی نلز کے ذر�ی عہ تقر�ی ب کا اعالن کرنا  /چ��ی نلز ی
ج
اندرا� کرنا  /رضامندی سے متعلقہ سوالنامہ (اخت�ی اری) کو پر
ج
شدہ لنک کے ذر�ی عے
�
کرنا۔

سروس کی دست�ی با�ی کے اوقات

تع���ن تقر�ی ب کی نوع�ی ت اور مدت کے مطابق ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
اس کا ی

ف�ی س

مفت

سروس فرا�ہ م کرنے والے چ��ی نلز

تع���ن ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
تقر�ی ب کے اشت ہ�ار کے دوران چ��ی نلز کا ی

سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے استعمال �ہ ونے
والے فارم (اختياري)

کن�رول کا منظوری فارم  /معا�ہ دہ فارم  /مارک�ی ٹنگ فارم /
حسب ضرورت انتظامی ٹ
ج
ال�سٹک درخواست فارم۔

ادبی تقر�ی بات م�ی ں ادباء ،ٹر�ی نرز اور چ
لک�ررز کی شرکت کے ئل�ے درخواست

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

سروس کے لئے اشتہار

2

سروس کا اشت ہ�ار سوشل م�ی ڈ�ی ا �ی ا اتھارٹی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے
توسط سے آن ال�ئ ن نشر ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔

سروس کی درخواست جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو ال�ی کٹرانک لنک کے ذر�ی عہ ج�مع کرنا۔

اپنی درخواست کا جائزہ
لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

ج
م�از کارکن سے درخواست کی نظر ثانی کرنا ،درخواست کی تصد�ی ق کرنا اور
منظوری نامہ گ�ا�ہ ک کی خدمت م�ی ں ارسال کرنا

3

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

را�ئ ے عامہ سے متعلق سوالنامہ کو پر کرنے اور صارف
کی شرکت کے توسط سے سروس سے مستف�ی د �ہ ونا۔
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

سکہ آرٹ فیسٹیول میں فنکاروں کی رجسٹریشن کے لئے درخواست پیش کرنا

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

تفص�ی الت

�ی ہ سروس سکہ آرٹ ف�ی سٹ�ی ول کے ل�ی ے فنکاروں کی ج
س�ر�ی شن پر مش�تمل �ہ ے۔
ر� ٹ

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام
م�ں
� تعاون کونسل کے ممالک ی
ش�ری  -مق�ی م  -خل�ی ج�ی ممالک کے افراد  -خل�ی ج
افراد :ہ
�
ر�ہ ا�ئ ش پذ�ی ر

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

غ�ر سرکاری تنظ�ی یم�ں۔
کمپن�ی اں :سرکاری ادارے  -ی

سکہ آرٹ ف�ی سٹ�ی ول م�ی ں فنکاروں کی ج
ر�سٹر�ی شن کے ئل�ے درخواست

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

کا�ی
•پاسپورٹ کی پ

1
1

•امارا�ت ی ش ہ�ر�ی وں کے ل�ی ے متحدہ عرب امارات کا شناخ�تی کارڈ �ی ا خل�ی ج�ی ش ہ�ر�ی وں کے
ل�ی ے  GCCشناخ�تی کارڈ

مطلوب دستاو�ی زات

� تعاون کونسل کے ممالک کے ر�ہ ا�ئ ش�ی وں کے ل�ی ے ا�ی ک
•متحدہ عرب امارات �ی ا خل�ی ج
�
درست ر�ہ ا�ئ ش�ی ج
ا�ازت نامہ
1 .اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے آن ال�ئ ن درخواست ج
س�ر کرنا۔
ر� ٹ
ت�و�ی ز اور چ
پرو��ی کٹ کی ج
 2 .ج
پ�ھلے کام کا ڈ�ی ٹا ج�مع کروانا۔

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

و�ی ب سا�ئ ٹ م�ی ں سبسکرا�ئ ب کے ذر�ی عہ

3 .شناخ�تی کاغذات کو ڈاؤن لوڈ کرنا۔
گ�ے ج
پرا��ی کٹس کی
4 .کم�ی ٹ�ی کے سامنے کاموں کی تشخ�ی ص کرنے اور پ�ی ش ک�ی ے ئ
درخواست پ�ی ش کرنا۔

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

ان�رو�ی و
5 .ابتدا�ئ ی طور پر درخواست کی ح�ی ث�ی ت کی اطالع د�ی نے کے ل�ی ے فنکاروں کے ساتھ ٹ
(مس�رد  -قبول�ی ت  -نظر ثا�ن ی)
کرنا،
ت
مرا�عہ والے درخواست د�ہ گ
م�ں ب ہ� ت�ری اور ج
ج
ت�او�ی ز پر تبادلہ
ند�ان کے ساتھ م�ی ٹنگ ی
6 .
خ�ی ال ،ترم�ی م اور اضافہ کرنا

سروس کی درخواست جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
ج
پرو��ی کٹ کی
دستاو�ی زات کو ال�ی کٹرانک لنک کے ذر�ی عہ ج�مع کرنا اور
ج
ت�و�ی ز اپ لوڈ کرنا۔

3

7 .تمام درخواست د�ہ گ
مس�رد کی صورت
� ارسال کرنا۔ (قبول -
ند�ان کو ح�تمی نتا�ئ ج
ت
�
حال)
8 .حصہ ل�ی نے کے ل�ی ے نامزد تمام فنکاروں سے مالقات ج
(ت�ز�ی ہ کار کے کاموں کی ج�ان�
چ
کے ل�ی ے)
م�ں کاروبار اور ان کے مقامات کی تقس�ی م
9 .ا�ی ونٹ ی

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ
ف�ی س

دف�ر کے اوقات کار کے دوران ،اگر آپ کسی متعلقہ شخص سے� ،ی ا ٹ�ی لی فون کے
مرکزی ت
ذر�ی عے ملنا چ�ا�ہ تے �ہ ی�ں۔
مفت

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ
سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے استعمال �ہ ونے والے
فارم
100

نوم�ر تک و�ی ب سا�ئ ٹ اور ای م�ی ل پر چ�وب�ی س گھنٹے دست�ی اب
ب
�ی ہ سروس اگست سے
�ہ گ
و�ا۔
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دب ئ�ی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ www.dubaiculture.ae
نم�ر 055155000
اتھار�ٹ ی ب

 Info@dubaiculture.aeپر ای م�ی ل کر�ی ں۔
دف�ر کا و�ی ز�ی ٹ کر�ی ں۔
اتھار�ٹ ی کے مرکزی ت

اپنی درخواست کا جائزہ
لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

ج
م�از کم�ی ٹی سے درخواست کی نظر ثانی کرنا ،درخواست کی تصد�ی ق کرنا اور
کم�ی ٹی کے ف�ی صلہ سے متعلق گ�ا�ہ ک سے رابطہ قا�ئ م کرنا۔

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

اور �ی ہ کاموں کی تقس�ی م ن�ی ز پروگرام م�ی ں ان کے مقامات کی تقس�ی م
کے ذر�ی عے گ�ا�ہ ک کے ساتھ م�ی ٹ�ی نگ کرنا اور سروس حاصل کرنا۔

5

ک�رانک نمونہ
اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ پر ا�ی ک ال�ی ٹ
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

عربی خطاطی سے متعلق دبئی انٹرنیشنل نمائش میں فنکاروں کے اندراج کی درخواست پیش کرنا۔

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

تفص�ی الت

م�ں فنکاروں کی ج
س�ر�ی شن
عر�ی خطاطی ی
ر� ٹ
�ی ہ سروس دب�ئی ٹ
ان�رن�ی شنل نما�ئ ش برا�ئ ے ب
پر مش�تمل �ہ ے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

ش�ری  -مق�ی یم� ن�  -زا�ئ ر�ی ن
افراد :ہ
کا�ی
شناخ�تی کارڈ �ی ا پاسپورٹ کی پ

مطلوب دستاو�ی زات

دب�ی انٹرن�ی شنل نما�ئ ش م�ی ں فنکاروں کی ج
ر�سٹر�ی شن کے ئل�ے درخواست
عربی خطاطی کی ئ

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

کا�ی کے ساتھ)
فن کار کا با�ی و ڈاٹا (اس کے فن پاروں کے نمونوں کی پ

ک�ے ج�انے کے تقاضے
سروس پ�ی ش ئ

م�ں فنکار حصہ یل�ں گے ان کے کاموں کا ا�ی ک پر�ی ز�ی نٹ�ی شن۔
ج�س ی
1 .آن ال�ئ ن درخواست کو اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے ج
س�ر کرنا۔
ر� ٹ

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

2 .آرگنا�ئ زنگ کم�ی �ٹی کی طرف سے درخواست کا ج�ا�ئ زہ
3 .شرا�ئ ط کا ج�واب آرگنا�ئ زنگ کم�ی �ٹی کے ذر�ی عہ د�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
4 .شرا�ئ ط کے ئل�ے آرٹسٹ کی ج�انب سے منظور شدہ �ہ وں گے۔

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

نما�ئ ش کا اعالن کرنے کی مدت کے دوران

ف�ی س

مفت

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

دب�ئی ثقافت و آرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

شرکت سے متعلق اپنی رغبت کا اظ ہ�ار ا�ی م�ی ل کے ذر�ی عہ کرنا۔

سروس کی درخواست جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو ا�ی م�ی ل کے ذر�ی عہ ج�مع کرنا اور اپنے سابقہ اعمال
م�ی ں سے چ
ک�ھ نمونوں کو اپ لوڈ کرنا۔

اپنی درخواست
کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)

ج
م�از کم�ی ٹی سے درخواست کی نظر ثانی کرنا ،اور منتظمہ کم�ی ٹی کی شرا�ئ ط کے
مطابق درخواست کی تصد�ی ق کرنا ۔

3

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

گ�ا�ہ ک کے ساتھ م�ی ٹ�ی نگ کرنے اور شرا�ئ ط کی تصد�ی ق کرنے کے
بعد سروس حاصل کرنا۔
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

دبئی پرفارمنگ آرٹس پروگرام کے تحت خصوصی ورکشاپس میں ٹرینرز کو رجسٹر کرنے کی درخواست
پیش کرنا۔

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

تفص�ی الت

�ی ہ سروس دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کے ز�ی ر ا�ہ �تمام پرفارمنگ آرٹس (تھ�ی ٹ�ر -
م�ں ٹر�ی ن�رز کے اندرا�ج کرنے پر
م�ں خصوصی ورکشاپس ی
م�ی وزک  -سن�ی ما) کے شعبے ی
�
مش�تمل �ہ ے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام
م�ں پرفارمنگ
اتھار�ٹ ی کے الگو کردہ مع�ی ارات کے مطابق تھ�ی ٹ�ر ،سن�ی ما اور موس�ی قی ی
م�ں م ہ�ارت رکھنے والے تمام ترب�ی ت �ی افتہ
آرٹس کے شعبے ی

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

دب�ی پرفارمنگ آرٹس پروگرام کے اندر خصوصی ورکشاپوں م�ی ں ترب�ی ت کاروں کی ج
ر�سٹر�ی شن کے
ئ
ئل�ے درخواست

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

م�ں تھ�ی ٹ�ر ،سن�ی ما اور موس�ی قی کی م ہ�ارت حاصل کرتے �ہ ی�ں۔
شعبے ی
کا�ی  +مق�ی م افراد کے ل�ی ے ر�ہ ا�ئ ش�ی ج
کا�ی
ا�ازت نامہ کی پ
پاسپورٹ کی ا�ی ک پ

مطلوب دستاو�ی زات

با�ی و ڈاٹا

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

1 .اس سروس کے ل�ی ے درخواست پ�ی ش کر�ی ں اور ای م�ی ل کے ذر�ی عے مطلوبہ
دستاو�ی زات منسلک کر�ی ں۔
2 .درخواست کا ج�ا�ئ زہ ل�ی نے کے بعد منظوری کے ساتھ ج�واب د�ی ں۔

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

نوم�ر تک فرا�ہ م کی ج�ا�ت ی �ہ ے۔
ب
�ی ہ سروس ج�ون سے

ف�ی س

مفت

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

پروگرام کا ای م�ی لdfytworkshops@dubaiculture.ae :

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

ا�ی م�ی ل ارسال کرنے کے ذر�ی عہ

سروس کی درخواست جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو ا�ی م�ی ل کے ذر�ی عہ ج�مع کرنا۔

اپنی درخواست
کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)
ج
م�از کارکن کے ذر�ی عہ درخواست پر نظر ثانی کرنا

3

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

گ�ا�ہ ک کی تصد�ی ق کرنے کے بعد سروس حاصل کرنا۔
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

دبئی فیسٹیول برائے یوتھ تھیٹر میں تھیٹر گروپوں کے اندراج کی درخواست پیش کرنا

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

تفص�ی الت

�ی ہ سروس ملک کے مقامی تھ�ی ٹ�ر گروپس سے �ی وتھ تھ�ی ٹ�ر کے ل�ی ے دب�ئی ف�ی سٹ�ی ول
م�ں شرکت کرنے والوں کی ج
س�ر�ی شن پر مش�تمل �ہ ے۔
ی
ر� ٹ

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

عوامی مفاد کے تھ�ی ٹ�ر گروپس
فنکاروں کے پاسپورٹ کی کاپ�ی اں  +مق�ی یم���ن کے ل�ی ے ر�ہ ا�ئ ش�ی ج
ا�ازت نامے

مطلوب دستاو�ی زات

دب�ی ف�ی سٹ�ی ول برا�ئ ے �ی وتھ تھ�ی ٹر م�ی ں شر�ی ک افراد کی ج
ر�سٹر�ی شن کے ئل�ے درخواست
ئ

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

م���ن کا حق ملک�ی ت کی ج�انب سے ج
ا�ازت نامہ
تھ�ی ٹ�ر اسکرپٹ  +ت

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

1
1

اس سروس کے ل�ی ے درخواست پ�ی ش کر�ی ں اور ای م�ی ل کے ذر�ی عے مطلوبہ
دستاو�ی زات منسلک کر�ی ں۔
درخواست کا ج�ا�ئ زہ ل�ی نے کے بعد منظوری کے ساتھ ج�واب د�ی ں۔

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

ج
س�ر�ی شن �ہ ر سال فروری سے ج�ون تک �ہ و�ت ی �ہ ے۔
ر� ٹ

ف�ی س

مفت

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

ا�ی م�ی ل ارسال کرنے کے ذر�ی عہ

دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

https://dubaiculture.gov.ae
ای م�ی ل
fatma.almheiri@dubaiculture.ae

سروس کی درخواست جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو ا�ی م�ی ل کے ذر�ی عہ ج�مع کرنا۔

اپنی درخواست
کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)
ج
م�از کارکن کے ذر�ی عہ درخواست پر نظر ثانی کرنا

3

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

گ�ا�ہ ک کی تصد�ی ق کرنے کے بعد سروس حاصل کرنا۔
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

اتھارٹی کی سرگرمیوں کے ساتھ میوزیم ورکشاپس میں عام افراد کے اندراج کی درخواست پیش کرنا

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

تفص�ی الت

�ی ہ سروس اتھار�ٹ ی کی سرگرم�ی وں کے ساتھ ج
م�ں عوام
ع�ا�ئ ب گھروں کی ورکشاپس ی
کو ج
س�ر کرنے پر مش�تمل �ہ ے۔
ر� ٹ

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام
ش�ری  -مق�ی م  -زا�ئ ر
افراد :ہ

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

غ�ر سرکاری تنظ�ی یم�ں۔
کمپن�ی اں :سرکاری ادارے  -ی

ورکشاپ کی نوع�ی ت کا انتخاب کرنا۔

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

پروگرام کے دوران �ی ہ سروس چ�وب�ی س گھنٹے فرا�ہ م کی ج�ا�ت ی �ہ ے۔
مفت  -دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کے تعاون سے ورکشاپس کے ل�ی ے
رمزی ف�ی س  -شرکت کرنے والے ثقاف ت�ی اداروں کی طرف سے ورکشاپس کے ل�ی ے
اتحاد م�ی وز�ی م انسٹاگرام اکاؤنٹ @etihadmuseum

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

ای م�ی ل کے ذر�ی عے ج
س�ر کرنا۔
ر� ٹ

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

ف�ی س

اتھارٹی کی سرگرم�ی وں کے ساتھ �ہ ونے والی ورکشاپوں م�ی ں پبلک کی ج
ر�سٹر�ی شن کے ئل�ے درخواست

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

ا�ی م�ی ل ارسال کرنے کے ذر�ی عہ

اتحاد م�ی وز�ی م ای م�ی لpvb@dubaiculture.ae :
الشنداغہ م�ی وز�ی م انسٹاگرام اکاؤنٹ @alshindaghamuseum
الشنداغہ م�ی وز�ی م ای م�ی لBooking.alshindagha@dubaiculture.ae :

سروس کی درخواست جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو ا�ی م�ی ل کے ذر�ی عہ ج�مع کرنا۔

اپنی درخواست
کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)
ج
م�از کارکن کے ذر�ی عہ درخواست پر نظر ثانی کرنا

3

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

گ�ا�ہ ک کی تصد�ی ق کرنے کے بعد سروس حاصل کرنا۔
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

آرٹس مینجمنٹ کورسز اور ورکشاپس کیلئے عام افراد کے رجسٹریشن کی درخواست پیش کرنا

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

م�ں شرکت کرنے
اد�ی ورکشاپس (تحر�ی ری) ی
�ی ہ سروس ادب کے انتظامی کورسز اور ب
ج
اندرا� پر مش�تمل �ہ ے۔
ج
م�ں د چل�س�پ ی رکھنے والوں کے
اد�ی امور ی
والوں کو
سما�ی اور ب
�

تفص�ی الت
ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

ش�ری  -مق�ی م  -زا�ئ ر
افراد :ہ

مطلوب دستاو�ی زات

ن ہ� ی�ں �ہ ے

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

آرٹس انتظام�ی ہ کورسز اور ورکشاپوں م�ی ں شر�ی ک افراد کی ج
ر�سٹر�ی شن کے ئل�ے درخواست

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

1 .ااتھار�ٹ ی کے سوشل م�ی ڈ�ی ا چ��ی نلز کے ذر�ی عے پروگرام کا اعالن کرنا

1
1

گ�ے لنک کے ذر�ی عے ج
س�رڈ �ہ ونا۔
 2 .چ��ی نلز ی
ر� ٹ
م�ں بتا�ئ ے ئ

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

تع���ن ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
سرگرمی کی نوع�ی ت اور مدت کے لحاظ سے ی

ف�ی س

مفت

سروس فرا�ہ م کرنے کے ئل�ے استعمال �ہ ونے
والے فارم

کن�رول کی منظوری کا فارم  /معا�ہ دہ نامہ فارم  /مارک�ی ٹنگ فارم  /ج
ال�سٹک
انتظامی ٹ
درخواست فارم اگر ضرورت �ہ و۔

سروس کے لئے اشتہار

2

ا�ی م�ی ل ارسال کرنے کے ذر�ی عہ

سروس کی درخواست جمع کرنا

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو ا�ی م�ی ل �ی ا ال�ی کٹرانک لنک کے ذر�ی عہ ج�مع کرنا۔

اپنی درخواست
کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)
ج
م�از کارکن کے ذر�ی عہ درخواست پر نظر ثانی کرنا

3

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

گ�ا�ہ ک کی تصد�ی ق کرنے کے بعد سروس حاصل کرنا۔
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

سکہ آرٹ فیسٹیول پروگرام میں اتھارٹی کے تعاون سے چلنے والی ورکشاپس میں عام افراد کے لئے
رجسٹریشن کی درخواست پیش کرنا۔

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

تفص�ی الت

م�ں
�ی ہ سروس سکہ آرٹ ف�ی سٹ�ی ول کے اندر اتھار�ٹ ی کے تعاون سے ورکشاپس ی
شرکاء کو ج
س�ر کرنے پر مش�تمل �ہ ے۔
ر� ٹ

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام
ش�ری  -مق�ی م  -زا�ئ ر
افراد :ہ

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

غ�ر سرکاری تنظ�ی یم�ں۔
کمپن�ی اں :سرکاری ادارے  -ی

ورکشاپ کی نوع�ی ت کا انتخاب کر�ی ں۔

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

�ی ہ سروس نما�ئ ش کے دوران چ�وب�ی س گھنٹے فرا�ہ م کی ج�ا�ئ ے گ�ی۔
مفت  -دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کے تعاون سے ورکشاپس کے ل�ی ے
رمزی ف�ی س  -شرکت کرنے والے ثقاف ت�ی اداروں کی طرف سے ورکشاپس کے ل�ی ے

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے ج
س�ر�ی شن
ر� ٹ

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

ف�ی س

سکہ آرٹ ف�ی سٹ�ی ول کی تقر�ی ب کے اندر اتھارٹی کے تعاون سے ورکشاپوں م�ی ں شر�ی ک افراد کی
ج
ر�سٹر�ی شن کے ئل�ے درخواست

دب ئ�ی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

ا�ی م�ی ل ارسال کرنے کے ذر�ی عہ

سروس کی درخواست
جمع کرنا اور اگر فیس درکار ہو تو ادا کرنا ۔

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو ا�ی م�ی ل کے ذر�ی عہ ج�مع کرنا۔

اپنی درخواست
کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)
ج
م�از کارکن کے ذر�ی عہ درخواست پر نظر ثانی کرنا

3

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

گ�ا�ہ ک کی تصد�ی ق کرنے کے بعد سروس حاصل کرنا۔
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

عربی خطاطی کی دبئی بین االقوامی نمائش کے ساتھ ورکشاپس میں عوامی رجسٹریشن کی
درخواست۔

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

تفص�ی الت

م�ں
عر�ی خطاطی کے ساتھ ورکشاپس ی
�ی ہ سروس دب�ئی یب���ن االقوامی نما�ئ ش برا�ئ ے ب
شرکاء کی ج
س�ر�ی شن پر مش�تمل �ہ ے۔
ر� ٹ

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

� کے زمرہ ج�ات
صارف� �ن
ی
مطلوب

ش�ری  -ر�ہ ا�ئ ش�ی  -زا�ئ ر
افراد :ہ

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

1 .اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے ج
س�ر�ی شن کرنا
ر� ٹ

دب�ی انٹرن�ی شنل نما�ئ ش کے ساتھ منعقدہ ورکشاپوں م�ی ں شر�ی ک افراد کی
عربی خطاطی کی ئ
ج
ر�سٹر�ی شن کے ئل�ے درخواست

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

2 .ورکشاپ کی قسم کا انتخاب کرنا۔

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

پروگرام کی مدت کے دوران

ف�ی س

مفت

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

دب ئ�ی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

1
1

2

ا�ی م�ی ل ارسال کرنے کے ذر�ی عہ

سروس کی درخواست جمع کرنا کرنا ۔

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو نما�ئ ش م�ی ں شخصی طور پر حاضر �ہ و کر اور ورکشاپ
کی نوع�ی ت کا انتخاب کرتے �ہ و�ئ ے ج�مع کرنا۔

اپنی درخواست
کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)
ج
م�از کارکن کے ذر�ی عہ درخواست پر نظر ثانی کرنا

3

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

گ�ا�ہ ک کی تصد�ی ق کرنے کے بعد سروس حاصل کرنا۔
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ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

دبئی پرفارمنگ آرٹس پروگرام کے تحت خصوصی ورکشاپس میں عام افراد کی رجسٹریشن کے لئے
درخواست پیش کرنا

ثقافتی تقریبات ،پروگراموں اور سرگرمیوں میں شرکت کی سروس

تفص�ی الت

�ی ہ سروس دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کے ز�ی ر ا�ہ �تمام پرفارمنگ آرٹس (تھ�ی ٹ�ر -
م�ں شرکاء کی ج
س�ر�ی شن پر
م�ں خصوصی ورکشاپس ی
م�ی وزک  -سن�ی ما) کے شعبے ی
ر� ٹ
مش�تمل �ہ ے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

عام

صارف���ن کے زمرہ ج�ات
ی
مطلوب

اﻓﺮ اد
اورﻋﻤﺮ
سالﺎدہ
ﺳﺎل7ﺳﮯ زﯨ�
7
اوپر
اسﻛﮯسے
افراد:
زﻳﺎده

دب�ی پرفارمنگ آرٹس پروگرام کے اندر خصوصی ورکشاپوں م�ی ں پبلک کی ج
ر�سٹر�ی شن کے ئل�ے
ئ
درخواست

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

1 .اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے ج
س�ر�ی شن
ر� ٹ

سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

2 .ورکشاپ کی نوع�ی ت کا انتخاب کرنا۔
گ�ے لنک کے ذر�ی عے اتھار�ٹ ی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر الگ ان کر�ی ں
�ی ا با�ی و ڈاٹا ی
م�ں د�ی ے ئ
اور براہ راست ج
س�ر �ہ وں۔
ر� ٹ

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ

نوم�ر تک فرا�ہ م کی ج�ا�ت ی �ہ ے۔
ب
�ی ہ سروس ج�ون سے

ف�ی س

مفت

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

1
1

اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹhttps://dubaiculture.gov.ae :

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

ا�ی م�ی ل ارسال کرنے کے ذر�ی عہ

اتھار�ٹ ی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ @dubaiculture

سروس کی درخواست جمع کرنا کرنا ۔

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو مطلوبہ ورکشاپ کی نوع�ی ت کا انتخاب کرتے �ہ و�ئ ے
ج�مع کرنا۔

اپنی درخواست
کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)
ج
م�از کارکن کے ذر�ی عہ درخواست پر نظر ثانی کرنا

3

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

گ�ا�ہ ک کی تصد�ی ق کرنے کے بعد سروس حاصل کرنا۔
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تخلیقی اور صالحیتی اعتراف کی خدمات
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تخلیقی اور صالحیتی اعتراف کی خدمات

صارفین کے لئے خدمات سے متعلق طریقہ کار کے مراحل

تخلیقی اور صالحیتی اعتراف

تخلیقی اور صالحیتی اعتراف کی خدمات

تفص�ی الت

�ی ہ سروس تخل�ی قی اور باصالح�ی ت افراد کے ل�ی ے ا�ی ک طو�ی ل مد�ت ی ثقاف�تی و�ی زا ج�اری کرنے
م�ں کی ج�ا�ت ی �ہ ے اور �ی ہ باصالح�ی ت ،فنکاروں اور تخل�ی ق
کی غرض سے سرٹ�ی فک�ی ٹ د�ی نے ی
کاروں کو راغب کرنے کے ل�ی ے پ�ی ش کی ج�ا�ت ی �ہ ے۔

ساخت اور سروس کی نوع�ی ت

مرکزی
مق�یم� ن�
ی
افراد:

� کے زمرہ ج�ات
صارف� � ن
ی
مطلوب

تخل�ی قی اور صالح�ی تی اعتراف

تفصیالت تک رسائی
معلومات اکٹھا کرنا

•ثقافت اور فن کے باصالح�ی ت اور تخل�ی قی افراد

وغ�رہ۔
•اد�ی ب /شاعر /مصنف  /مصور /آرٹسٹ  /خطاط /اداکار ...ی
کا�ی (ر�ہ ا�ئ ش�ی ج
ا�ازت نامہ اور شناخ�تی کارڈ کے ساتھ منسلک ،اگر دست�ی اب
•پاسپورٹ پ
�ہ و)

مطلوب دستاو�ی زات

•ام�ی دوار کی ثقاف�تی با�ی و ڈاٹا۔

ک�ے ج�انے کے تقاضے
سروس پ�ی ش ئ
سروس سے مستف�ی د �ہ ونے کے طر�ی قے کار اور
کارروا�ئ ی کے مراحل

عمر  25سال سے ز�ی ادہ
1 .آن ال�ئ ن درخواست پ�ی ش کرنا۔

3 .ا�ی ک سرٹ�ی فک�ی ٹ کا ج
ا�راء (تخل�ی قی اور باصالح�ی ت ا�ی کر�ی ڈ�ی شن)

ک�ے ج�انے کے اوقات
سروس پ�ی ش ئ
ف�ی س

مفت

شر�ی ک ادارے

ڈمنس�ر�ی شن
غ�ر ملکی امور کی ج� ن�رل ا�ی
ر�ہ ا�ئ ش اور ی
ٹ

ک�ے ج�انے کے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش ئ

سروس حاصل
کرنے کے لئے درخواست پیش کرنا

2

ا�ی م�ی ل ارسال کرنے کے ذر�ی عہ

2 .صارف کو اس کی درخواست کی ح�ی ث�ی ت سے متعلق ای م�ی ل کے ذر�ی عے مطلع ک�ی ا
ج�ا�ئ ے گ�ا۔

اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ کے ذر�ی عے  7/24گھنٹے

سروس کی درخواست جمع کرنا کرنا ۔

درخواست فارم کو پر کرنا اور سروس کی ضرور�ی ات کے مطابق
دستاو�ی زات کو ا�ی م�ی ل کے ذر�ی عہ ج�مع کرنا۔

3

اتھار�ٹ ی کی و�ی ب سا�ئ ٹ
https://dubaiculture.gov.ae

اپنی درخواست
کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ حاصل کر نا (اگر دستیاب ہو)
ج
م�از کارکن کے ذر�ی عہ درخواست پر نظر ثانی کرنا

4

سروس کے نتائج وصول کرنا

تخل�ی قی اور صالح�ی تی اعتراف کا ال�ئ سنس ج�اری کرتے �ہ و�ئ ے
سروس حاصل کرنا۔
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سروس پیش کرنے والے چینلز
سروس پ�ی ش کرنے والے چ��ی نلز
سروس پ�ی ش کرنے والے چ��ی نلز
اإلتحاد م�ی وز�ی م
م�ی وز�ی م کی و�ی ب سا�ئ ٹ
www.etihadmuseum.dubaiculture.gov.ae
الشندغة م�ی وز�ی م
م�ی وز�ی م کی و�ی ب سا�ئ ٹ
www.alshindagha.dubaiculture.gov.ae
التطبيق الذك�ي alshindaghamuseum :
د�ب��ي م�ی وز�ی م

7.0.
سروس پیش کرنے والے
چینلز
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سروس پ�ی ش کرنے والے چ��ی نلز کے ساتھ رابطہ کرنے کی
تفص�ی الت
@etihadmuseum
04 - 515 5771

@alshindaghamuseum

04 - 515 5336

م�ی وز�ی م کا ا�ی م�ی ل آ�ئ ی ڈیDubai.Museum@dubaiculture.ae :
04 - 515 5387

نايف م�ی وز�ی م

04 - 227 6484

الشاعر العقيل��ي م�ی وز�ی م

04 - 234 2385

املسكوكات م�ی وز�ی م

04 - 515 5000

الع��� ز ال�ئ ب�ر�ی ری
هور ن

04 - 515 5271

الراس ال�ئ ب�ر�ی ری

04 - 515 5301

الطوار ال�ئ ب�ر�ی ری

04 - 515 5221

الراشدية ال�ئ ب�ر�ی ری

04 - 515 5281

املنخول ال�ئ ب�ر�ی ری

04 - 515 5200

أم سق�ي م ال�ئ ب�ر�ی ری

04 - 515 5251

حتا ال�ئ ب�ر�ی ری

04 - 515 5291

الصفا ال�ئ ب�ر�ی ری برا�ئ ے آرٹس وڈ�ی زا�ئ ن

04 - 515 5241

ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں کا اسمارٹ اپل�ی ک�ی شن dubai library

@dubaipubliclibraries

الفهيدي تار�ی خی گ�لی

04 - 515 5040

الراس تار�ی خی گ�لی

04 - 515 5040

أم الشيف م�ی ونسپل�ی �ٹی

04 - 515 5207
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سروس پیش کرنے والے چینلز

سروس پیش کرنے والے چینلز
شکایات پیش کرنا
صارف���ن کو دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی خدمات سے
ی
اس سروس کے توسط سے
متعلق شکا�ی ات بھ�ی ج�نے کی س ہ�ولت مل�تی �ہ ے تاکہ ان کے شکا�ی ات کا حل تالش ک�ی ا
ج�اسکے۔

تفص�ی الت

اس سروس کو مکمل کرنے کے ئل�ے درکار وقت

• ج
ت�او�ی ز کی تفص�ی الت

صارف���ن اپ�نی شکا�ی ات در�ج ذ�ی ل چ��ی نلز کے ذر�ی عے ارسال کر سکتے �ہ ی�ں:
ی
�

•شکا�ی ت در�ج کرنے کے ئل�ے دب�ئی سرکار کا متحدہ آن ال�ئ ن پورٹل https://
�
ecomplain.dubai.gov.ae
•اتھار�ٹ ی کا و�ی ب سا�ئ ٹ www.dubaiculture.gov.ae

•صارف کا پورا نام

ج
کےل�ے مطلوبہ ڈ�ی ٹا
ت�او�ی ز پ�ی ش کرنے
ئ

• ج
ت�او�ی ز پ�ی ش کرنے کی تار�ی خ

•اتھار�ٹ ی کا ا�ی م�ی ل آ�ئ ی ڈی Info@dubaiculture.ae
نم�ر 045155000
•رابطہ ب
• ج
م�ں سے کسی عمارت کا
ع�ا�ئ ب گھروں ،ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں �ی ا اتھار�ٹ ی کی مرکزی عمارتوں ی
دورہ کرنا
•سوشل م�ی ڈ�ی ا پر اتھار�ٹ ی کے صفحات

اس سروس کو مکمل کرنے کے ئل�ے درکار وقت

م�ں اس ک�ی س کو بند کرد�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔
شکا�ی ات حل ک�ی ے ج�ا�ئ ی�ں گے اور  7کاروباری دنوں ی
•شکا�ی ت کی تفص�ی الت
• گ�ا�ہ ک کا پورا نام

م�ں مطلوبہ ڈ�ی ٹا
شکا�ی ت ی

نم�ر
•ٹ�ی لی فون ب
•ای م�ی ل
•شکا�ی ت کی تار�ی خ

نم�ر
•فون ب
•ا�ی م�ی ل

•اتھار�ٹ ی کا اسمارٹ اپل�ی ک�ی شن Dubai Culture

در� کرنے کا طر�ی قہ
ج
شکا�ی ات
�

اس نوع�ی ت کے ج
ت�او�ی ز پر غور وخوض کی کارروا�ئ ی کی ج�ا�ئ ے گ�ی اور ج�وابات  15کاروباری
ک�ے ج�ا�ئ ی�ں گے۔
دنوں ی
م�ں ارسال ئ

ہم سے رابطہ کریں 
کال س�ی ٹن�ر

)80033222 (8003DCAA

نم�ر
دب ئ�ی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کا رابطہ ب

04 - 515 5000

دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کا و�ی ب سا�ئ ٹ

www.dubaiculture.ae

دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کا ا�ی م�ی ل آ�ئ ی ڈی

Info@dubaiculture.ae

دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کا اسمارٹ اپل�ی ک�ی شن

Dubai Culture

م�ں �ہ مارے صفحات
سوشل م�ی ڈ�ی ا ی

@Dubai Culture

نوٹ :دست�ی اب سروسز م�ی ں کسی بھی قسم کی ترم�ی م کی صورت م�ی ں� ،ی ہ تفص�ی الت اتھارٹی کی و�ی ب سا�ئ ٹ اور سمارٹ ا�ی پل�ی ک�ی شن پر دست�ی اب �ہ وں گے۔

تجاویز پیش کرنا
م�ں مز�ی د
صارف���ن دب�ئی ثقافت وآرٹس اتھار�ٹ ی کی خدمات ی
ی
اس سروس کے توسط سے
سدھار اور اصالح النے سے متعلق اپ�نی ج
ت�او�ی ز اور تبصرے بھ�ی �ج سکتے �ہ ی�ں
�

تفص�ی الت

صارف���ن اپنے ج
ت�او�ی ز در�ج ذ�ی ل چ��ی نلز کے ذر�ی عے ارسال کر سکتے �ہ ی�ں:
ی
�

• ج
ت�او�ی ز در�ج کرنے کے ئل�ے دب�ئی سرکار کا متحدہ آن ال�ئ ن پورٹل https://
�
esuggest.dubai.gov.ae
•اتھار�ٹ ی کا و�ی ب سا�ئ ٹ www.dubaiculture.gov.ae
•اتھار�ٹ ی کا اسمارٹ اپل�ی ک�ی شن Dubai Culture

ج
ت�او�ی ز پ�ی ش کرنے کا طر�ی قہ

•اتھار�ٹ ی کا ا�ی م�ی ل آ�ئ ی ڈی Info@dubaiculture.ae
نم�ر 045155000
•رابطہ ب
• ج
م�ں سے کسی عمارت کا
ع�ا�ئ ب گھروں ،ال�ئ ب�ر�ی ر�ی وں �ی ا اتھار�ٹ ی کی مرکزی عمارتوں ی
دورہ کرنا
•سوشل م�ی ڈ�ی ا پر اتھار�ٹ ی کے صفحات
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