ਦਿਨ ਭਰ
ਦੀ ਸੈ ਰ
ਗਲਾਸਗੋ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਜ਼ਾ
ਇੱ ਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਇਕੱ ਠਿਆਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ – ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ!
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਕੰ ਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਸਟਿੱ ਕਰ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ :
.....................................................................
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ਗਲਾਸਗੋ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱ ਥੇ ਸੁਆਗਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ
ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਉਹ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੌ ਰ�ੇ ਤੋ ਂ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।
ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨੌ ਂ ਅਜਾਇਬਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇ ਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਫ਼ਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ , ਪੜਚੋ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ
ਕਿ ਇੱ ਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ
ਇੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਹਨ,ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜਾਇਬਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ :
1) ਗਲਾਸਗੋ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮਸ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ
2) ਆਪਣੀ ਸੈ ਰ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਓ
3) ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ
4) ਛੋ ਟੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਥੱ ਕਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬੱ ਗੀ ਨਾਲ
ਲਿਆਓ
5) ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿ ਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਫ਼ੋਟੋ ਆਂ ਖਿੱ ਚੋ
6) ਆਪਣੇ ਦੌ ਰ�ੇ ਦੌ ਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ
ਛੋ ਟੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇ ਂ ਸਿਲ ਲਿਆਓ
7) ਗੈ ਲਰੀ ਸਹਾਇਕ ਤੋ ਂ ਮਦਦ ਮੰ ਗੋ
8) ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋ ਈ ਦੂਜਾ ਅਜਾਇਬਘਰ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸੇ
ਦਿਨ ਸੈ ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇ ਸਬੁਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱ ਟਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਅਜਾਇਬਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਪਿਕਨਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ਦੇ ਖੋ ।

ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾ ਦੀ ਗੈ ਲਰੀ

ਦੇ ਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਸੁਆਗਤੀ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਵਾਲੀਆਂ ਕੰ ਧਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਵੈ ਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਡਿਉਕ ਦਾ
ਬੁੱਤ।

[Gallery of Modern Art
(GoMA)]

ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਪਰ ਗੈ ਲਰੀ 2 ਵਿੱ ਚ ਜਾਓ।
• ਸਾਰੇ ਰੰ ਗੀਨ ਬੁੱਤਾਂ, ਪੇ ਂ ਟਿੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ
ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਖੋ ।
• ਸਭ ਤੋ ਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕਲਾਕ੍ਰਿ ਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
• ਆਕਾਰ, ਰੂ ਪ, ਵੰ ਨਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਖਦੇ ਹੋ ,
ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।

ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣੋ

ਗੈ ਲਰੀ 2 ਵਿੱ ਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਥਾਨ ਲੱ ਭ�ੋ ।
• ਬਣਤਰ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰੋ ।
• ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਫੈ ਮਿਲੀ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਮੁਹੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
• ਆਪਣੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿ ਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਾਂ ਦਿਓ।

ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕਲਾ

ਛੱ ਤ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਵੱ ਡੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿ ਤੀ ਦੇ ਖੋ ।
• ਇਸਦਾ ਕੀ ਆਕਾਰ ਹੈ ?
• ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋ ਈ ਹੈ ?
•	ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਛੀ ਅਤੇ ਮੱ ਛੀ ਵਾਂਗ ਹਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਘੰ ਟੀ ਵਾਂਗ
ਝੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਹੋ ਰ ਲੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ?
GoMA ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕਰੋ । ‘ਜੋ ਰਜ
ਸਕਵੇ ਅਰ’ (George Square) 'ਤੇ ਬ੍ਰੇ ਕ
ਲਈ ਰੁ ਕੋ , ਜਾਂ ਉਚਾਈ ਤੋ ਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਪੈ ਦਲ ‘ਲਾਈਟਹਾਉਸ’ (The
Lighthouse) ਤੱ ਕ ਜਾਓ।

ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨ ਤੋ ਂ
ਆਪਣੇ ਸਟਿੱ ਕਰ
ਲਵੋ

ਗਲਾਸਗੋ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮਸ
ਸਰੋ ਤ ਕੇ ਂਦਰ (Glasgow Museums
Resource Centre)

ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨ ਤੋ ਂ
ਆਪਣੇ ਸਟਿੱ ਕਰ
ਲਵੋ

ਸਟੋ ਰ ਵਿੱ ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱ ਭਣ ਵਾਲੇ

ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱ ਡ�ੇ ਸਟੋ ਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦੀ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰੋ ।
• ਹਰੇ ਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ 1.30 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ
ਤੱ ਕ, ਮੁਫ਼ਤ, ਡ੍ਰੌ ਪ-ਇਨ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਵਧੀਆ ਲੱ ਗੀਆਂ , ਅਤੇ ਕਿਉਂ?

ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰ ਮ 'ਤੇ ਜਾਓ।
• ਪੁਰਾਤੱ ਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣੋ , ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰ ਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਰੇ ਤ ਵਿੱ ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੱ ਭ�ੋ ।

ਖਿਡੌ ਣੇ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਬਕਸਾ
ਖਿਡੌ ਣੇ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਬਕਸਾ ਮੰ ਗੋ।
• ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਿਡੌ ਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ।
• ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਡੌ ਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇ ਡੋਗੇ ?

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਹੋ ਰ ਲੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰ ਖੋ ਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ
ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ‘ਡੈ ਮਸ ਟੂ ਡਾਰਨਲੇ
ਕੰ ਟਰੀ ਪਾਰਕ’ (Dams to
Darnley Country
Park) ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕਰੋ ।

ਦੇ ਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਪੌ ਦਿਆਂ
ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ।
ਦੇ ਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਕੁਦਰਤ
ਦੀ ਸੈ ਰ ਤੋ ਂ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

‘ਕੈ ਲਵਿਨ ਹਾਲ’

ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨ ਤੋ ਂ
ਆਪਣੇ ਸਟਿੱ ਕਰ
ਲਵੋ

(Kelvin Hall)

ਜਾਦੂ ਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੋ ਰਟਸ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱ ਥ�ੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇ ਡਾਂ ਖੇ ਡੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
• ਜਾਦੂਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱ ਭ�ੋ ਅਤੇ ਖੇ ਡਾਂ ਖੇ ਡੋ – ਦੇ ਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੇ ਵੱ ਖਰੇ
ਦਿੱ ਸਦੇ ਹੋ ।

ਕਲਗੀ ਖੋ ਜ
‘ਕਲੈ ਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਅਕੇ ਸ’ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਜ ਚਿੰ ਨ੍ਹ
ਲੱ ਭ�ੋ ।
• ਮੱ ਛੀ, ਦਰਖ਼ਤ, ਘੰ ਟੀ ਅਤੇ ਪੰ ਛੀ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰ ਸਤ
ਸੰ ਤ ਸੇ ਂ ਟ ਮਅੰ ਗੋ (St Mungo) ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ।
• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ਗੇ?

ਦੇ ਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੰਟ ਡੈ ਸਕ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ‘ਆਈਸਪਾਈ’ (I-Spy) ਟ੍ਰੇਲ ਸ਼ੀਟ ਲਵੋ ।
ਵਸਤਾਂ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ
ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਹੋ ਰ ਲੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ?

ਬਗੀਚੇ ਵਿੱ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਗੇ ਂ ਦਾਂ ਦੇ ਸੈ ਸ਼ਨ ਲਈ
‘ਕੈ ਲਵਿਨ ਵੇ ’ (Kelvin Way) 'ਤੇ
‘ਕੈ ਲਵਿਨਗ੍ਰੋ ਵ ਲਾਅਨ ਬਾਲਸ ਅਤੇ ਟੈ ਨਿਸ
ਸੈ ਂਟਰ’ (Kelvingrove Lawn
Bowls & Tennis Centre) ਦਾ
ਦੌ ਰਾ ਕਰੋ।

ਸਕਾਟਲੈ ਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਦਾ ਚੱ ਲਦੇ ਚਿੱ ਤਰਾਂ
ਦਾ ਸੰ ਗ੍ਰਹਿ
ਪੈ ਦਲ ਚੱ ਲ ਕੇ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਚੋ ਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਹੇ ੍
ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱ ਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਵੇ , ਤਾਂ ਅੰ ਦਰ ਜਾਓ।
• ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਕਿੰ ਝ ਖੇ ਡਦੇ ਸਨ ਕੁਝ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।

ਕੈ ਲਵਿਨਗ੍ਰੋਵ ਕਲਾ ਗੈ ਲਰੀ ਅਤੇ
ਅਜਾਇਬਘਰ (Kelvingrove Art
Gallery and Museum)
ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨ ਤੋ ਂ
ਆਪਣੇ ਸਟਿੱ ਕਰ
ਲਵੋ

ਦੇ ਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਿਨੇ ਮਾ (Object
Cinema) – ਜੀਵ ਜੰ ਤੂਆਂ ਦਾ
ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਵਨ ਵਿੱ ਚ
ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖੋ ।

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਹੋ ਰ ਲੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ?
‘ਕੈ ਲਵਿਨਗ੍ਰੋ ਵ ਪਾਰਕ’ (Kelvingrove
Park) ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਖੋ , ਖੇ ਡੋ, ਸਕੇ ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਓ। ਕੈ ਲਵਿਨ ਹਾਲ ਦੇ ਪਾਰ ਸੜਕ 'ਤੇ
ਹੋ ਰ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਚਿਹਰੇ
‘ਈਸਟ ਕੋ ਰਟ’ (East Court)
ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੈ ਰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵੱ ਲ
ਦੇ ਖੋ ।
• ਇੱ ਕ ਸਿਰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ
ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ ।
• ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ।
• ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਿਰ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰ ਦਾ?

ਜਾਨਵਰ ਸਫ਼ਾਰੀ
ਵੈ ਸਟ ਕੋ ਰਟ (West Court) 'ਤੇ
ਜਾਓ।
•	ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਦਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ?
• ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਕਿਉਂ ਹੋ ਵੇਗਾ?
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ
ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋ ਂ
ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਿਆ
ਹੈ ?

‘ਸੇ ਂਟ ਕਿਲਡਾ’ (St
Kilda) ਦਾ ਟਾਪੂ
ਪਹਿਲੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ
ਉੱਤਰਜੀਵਤਾ ਗੈ ਲਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਡਾਕ
ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਖੋ ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ
ਫਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰ ਗੋਗੇ?
• ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਨੇ ਹਾ ਕਿਵੇ ਂ
ਭੇ ਜੋ ਗੇ?

ਦੇ ਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਪਹਿਲੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ‘ਸਟੀਮੀ’
(Steamie) ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ
ਕੱ ਪੜੇ ਧੋ ਵੋ।

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱ ਲ

(People’s Palace)

‘ਬਟਰਕਪ ਡੇ ਅਰੀ’
(Buttercup Dairy)

‘ਸਿੰ ਗਲ ਏਂ ਡ’
(Single End)

‘ਬਟਰਕਪ ਡੇ ਅਰੀ’ ਲੱ ਭ�ੋ ।
• ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋ ਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਟਰ ਤੋ ਲੋ ।
• ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਡੇ ਅਰੀ ਤੋ ਂ ਕੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਗੇ ?
• ਤੁਸੀਂ ਬਟਰਕਪ ਡੇ ਅਰੀ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਤੋ ਂ ਹੋ ਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ?

ਸਭ ਤੋ ਂ ਉਪਰਲੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਸਿੰ ਗਲ ਏਂਡ ਨੂੰ ਲੱ ਭ�ੋ ।
• ਪੰ ਜ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਇੱ ਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦਾ
ਸੀ।
• ਸਾਰੇ ਕਿੱ ਥੇ ਸੌ ਦਂ�ੇ ਹੋ ਣਗੇ ?
•	ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਉਹ ਟੌ ਇਲਟ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਣਗੇ ?
• ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱ ਥੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਣਗੇ ?

ਬੈ ਰੋ ਲੈ ਂਡਸ
(Barrowlands)
ਪਹਿਲੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਬੈ ਰੋਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕਰੋ ।
• ਜਦੋ ਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲਰੂ ਮ ਖੁੱਲ੍ਹਿ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਕਿਸ
ਸਟਾਇਲ ਦਾ ਨ੍ਰਿ ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ?
• ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ?
•	ਨ੍ਰਿ ਤ ਦੇ ਸਟੈ ਪ ਦੇ ਖੋ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿ ਤ ਕਰੋ ।

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਹੋ ਰ ਲੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ?
‘ਗਲਾਸਗੋ ਗ੍ਰੀਨ’ (Glasgow Green) 'ਤੇ
ਡਾਲਟਨ ਫੁ ਹਾਰਾ (Doulton Fountain),
ਧੋ ਣ ਵਾਲੇ ਪੋ ਲ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈ ਂਪਲਟਨ
ਦਰੀ ਦੀ ਫੈ ਕਟਰੀ (Templeton carpet
factory) ਦੀ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰੋ । ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ
ਝੂਟਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ।

ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨ ਤੋ ਂ
ਆਪਣੇ ਸਟਿੱ ਕਰ
ਲਵੋ

‘ਪ੍ਰੋਵੈਂਡ ਦੀ ਲੋਰਡਸ਼ਿਪ’

(Provand’s Lordship)

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਲੁਕਣ-ਮਿਚੀ

ਚਿਹਰੇ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱ ਥਰ, ਲੱ ਕੜ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ
ਜਾਨਵਰ ਛੁਪੇ ਹੋ ਏ ਹਨ।
• ਸਭ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌ ਣ ਲੱ ਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
• ਘੋ ੜਿਆਂ , ਸ਼ੇ ਰਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ , ਬਕਰੀਆਂ , ਪੰ ਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱ ਛੀ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ।

ਬਾਗ਼ ਵਿੱ ਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟੋ ਨਟਾਇਨ ਸਿਰ (Tontine Heads)
ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖੋ ।
• ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
•	ਟੋ ਨਟਾਇਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਕਲ ਕੌ ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ?

ਦੇ ਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਪ੍ਰੋ ਵੈਂਡ ਦੀ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ
‘ਸੇ ਂ ਟ ਨਿਕਲਸ ਗਾਰਡਨ’ (St
Nicholas Garden)।

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਹੋ ਰ ਲੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਗਲਾਸਗੋ ਕੈ ਥੇ ਡਰਲ ਦੀ
ਸੈ ਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ
ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧੁੰਦਲਾ ਕੱ ਚ
ਅਤੇ ਲੱ ਕੜ ਦੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ
ਦੇ ਖੀ ਜਾਏ।

ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨ ਤੋ ਂ
ਆਪਣੇ ਸਟਿੱ ਕਰ
ਲਵੋ

ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨ ਤੋ ਂ
ਆਪਣੇ ਸਟਿੱ ਕਰ
ਲਵੋ

ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਅਜਾਇਬਘਰ

(Riverside Museum)

ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਸਵੀਰ
ਫ਼ੋ ਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਟੂ ਡੀਓ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕਰੋ ।
•	ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੋ ਜ਼ ਕਰੋ – ਇੱ ਕ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਰਹੋ ।
• ਹੁ ਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਵੇ ਂ ਖਿੱ ਚਦੇ ਹੋ ?
• ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱ ਡ�ੇ ਲੋ ਕ ਜਦੋ ਂ ਬੱ ਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇ ਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱ ਚਦੇ ਸਨ?

‘ਮੌ ਰਿਸ ਮਿਨੀ ਮਾਇਨਰ’
(Morris Mini Minor)
ਸਿਲਵਰ ਡ੍ਰੈ ਸ ਦੇ ਕੋ ਲ ਲਾਲ ਮਿਨੀ ਕਾਰ ਦੇ ਖੋ । ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ।
• ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
• ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੈ ਕ ਕਰੋ ਗੇ?
• ਤੁਸੀਂ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾਓਗੇ ?
• ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਕਿੱ ਥੇ ਰੁ ਕੋ ਗੇ ?

ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ
(Doon the Watter)
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਨਵੇ ਅਰ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜਾਓ।
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਗਾਇਲ ਦੀ ਮੇ ਡ (Maid of Argyll)
ਨੂੰ ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ, ਕੁੱਤ�ੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਬੈ ਂਡ
ਸਵਾਰ ਹੈ ।
• ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਦੇ ਖੋ ।
• ਕਲਾਈਡ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੋ ।

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਹੋ ਰ ਲੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਕੈ ਲਵਿਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰ ਗਲੀ
ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੜੀ ਦੇ ਖਦੇ ਚਲੋ ,
ਸਾਡਾ ਛੋ ਟਾ ਸਕੇ ਟ ਪਾਰਕ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ
ਗੁਆਂ ਢੀ, ਲੰ ਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ (Tall
Ship) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਦੇ ਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੰ ਦਰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋ ਰਟ।

ਸੇ ਂਟ ਮਅੰ ਗੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ
ਅਜਾਇਬਘਰ (St Mungo Museum
of Religious Life & Art)

ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨ ਤੋ ਂ
ਆਪਣੇ ਸਟਿੱ ਕਰ
ਲਵੋ

ਸ਼ਿਵ ਵਾਂ ਗ ਨ੍ਰਿ ਤ ਕਰੋ

ਨ੍ਰਿ ਤ ਕਰਦਾ ਪਿੰ ਜਰ

ਆਰਟ ਗੈ ਲਰੀ ਵਿੱ ਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਟਰਾਜ – ਨ੍ਰਿ ਤ ਦੇ
ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਖੋ ।
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਵਾਂਗ ਨ੍ਰਿ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
•	ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਫੜਿਆ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ?
•	ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਪੋ ਜ਼ ਬਣਾਓ।

ਲਾਈਫ਼ ਗੈ ਲਰੀ ਅੰ ਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿ ਤ ਕਰਦਾ ਪਿੰ ਜਰ ਦੇ ਖੋ ।
• ਤੁਸੀਂ ਪਿੰ ਜਰ 'ਤੇ ਕਿੰ ਨੇ ਕੀਟ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
• ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਰੰ ਗ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ
ਤੀਜੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਵੱ ਡੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਖੋ ।
• ਦੇ ਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?
• ਪੱ ਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ੈ ਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਖੋ ।
• ਕੀ ਲੈ ਂ ਪ-ਪੋ ਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋ ਈ ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ?

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਹੋ ਰ ਲੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ?
‘ਨੈ ਕ੍ਰੋਪੋ ਲਿਸ’ (Necropolis)
ਦੀ ਸੈ ਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵ ਵੀ ਹਨ;
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਨ ਤੱ ਕ ਨਜ਼ਰ ਆ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਦੇ ਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਗੈ ਲਰੀ ਵਿੱ ਚ
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ
ਅੰ ਤਰਕਿਰਿਆ

ਦੇ ਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਸਕਾਟਲੈ ਂਡ ਸਟ੍ ਰੀਟ ਸਕੂਲ ਅਜਾਇਬਘਰ

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿੱ ਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਲੈ ਕਬੋ ਰਡ
'ਤੇ ਲਿਖੀ ਰੈ ਸਿਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ
ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

(Scotland Street School
Museum)

ਅਤੀਤ ਵਿੱ ਚ ਜਾਓ

ਖੇ ਡਾਂ ਖੇ ਡੋ

ਕਲੌ ਕਰੂ ਮ ਵਿੱ ਚ ਜਾਓ।
• ਇੱ ਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈ ਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਣ ਕੇ ਦੇ ਖੋ ।

ਡਰਿੱ ਲ ਹਾਲ ਵਿੱ ਚ
• ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੂ ਲਾ-ਹੂ ਪਿੰ ਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ।
•	ਰੱ ਸੀ ਟੱ ਪਣ ਅਤੇ ਸਟਾਪੂ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇ ਡ ਦੇ ਮੈ ਦਾਨ ਦੀਆਂ
ਹੋ ਰ ਖੇ ਡਾਂ ਖੇ ਡੋ।
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਤਾੜੀਆਂ
ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਖੇ ਡ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸਰੂ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਓ।
• ਡੈ ਸਕ 'ਤੇ ਬੈ ਠੋ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਅੱ ਜ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂ ਮ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਅਲਗ ਹੈ ?
• ਇਹ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਬਹੁ ਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱ ਚੇ
ਕੀ ਸਿੱ ਖਦੇ ਸਨ, ਸੁਰਾਗ ਲੱ ਭ�ੋ ।

ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨ ਤੋ ਂ
ਆਪਣੇ ਸਟਿੱ ਕਰ
ਲਵੋ

ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋ ਣਾ
1950/1960 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਰਾਮ
ਨਾਲ ਬੈ ਠੋ।
• ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ।
• ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ।
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ਸਾਰੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਸਵੇ ਰੇ 10 ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ
ਹਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰਾਂ ਤੋ ਂ ਛੁੱਟ, ਜਦੋ ਂ ਅਜਾਇਬਘਰ
ਸਵੇ ਰੇ 11 ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱਲਹੇ ੍ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਅਜਾਇਬਘਰ ਸੋ ਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ: ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱ ਲ
(People’s Palace), ‘ਪ੍ਰੋ ਵੈਂਡ ਦੀ ਲੋ ਰਡਸ਼ਿਪ’ (Provand’s
Lordship), ਸੇ ਂ ਟ ਮਅੰ ਗੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ
ਅਜਾਇਬਘਰ (St Mungo Museum of Religious
Life and Art), ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈ ਂ ਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਕੂਲ ਅਜਾਇਬਘਰ
(Scotland Street School Museum)।
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ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋ ਰਟ, ਪਾਰਕਿੰ ਗ, ਕੈ ਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵ੍ ਹੀਲਚੇ ਅਰ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ
www.glasgowmuseums.com 'ਤੇ ਜਾਓ
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enu G1 3AH
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e

Burnside

Duke’s Road

ਗਲਾਸਗੋ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮ ਸਰੋ ਤ ਕੇ ਂਦਰ (Glasgow Museums
B Resource Centre)
200 Woodhead Road G53 7NN

C

ਕੈ ਲਵਿਨ ਹਾਲ (Kelvin Hall)

1431–1451 Argyle Street G3 8AW

ਕੈ ਲਵਿਨਗ੍ਰੋਵ ਕਲਾ ਗੈ ਲਰੀ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ (Kelvingrove Art
D Gallery and Museum)
Argyle Street G3 8AG

E

ਸਹੂ ਲਤਾਂ

ਅਧੁਨਿਕ B762
ਕਲਾ ਦੀ ਗੈKingਲਰੀ
[Gallery of Modern Art (GoMA)]
’s

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱ ਲ (People’s Palace)
Glasgow Green G40 1AT

‘ਪ੍ਰੋਵੈਂਡ ਦੀ ਲੋ ਰਡਸ਼ਿਪ’ (Provand’s Lordship)
F 3 Castle Street G4 0RB
ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਅਜਾਇਬਘਰ (Riverside Museum)
G 100 Pointhouse Place G3 8RS
ਸੇ ਂਟ ਮਅੰ ਗੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਅਜਾਇਬਘਰ (St Mungo
H Museum of Religious Life & Art)
2 Castle Street G4 0RH

‘ਗਲਾਸਗੋ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮਸ’ (Glasgow Museums) ‘ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਸਪੋ ਰਟ
ਗਲਾਸਗੋ ’ (Culture & Sport Glasgow) ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨਾਮ ਹੈ । ਕਲਚਰਲ
ਐਂਡ ਸਪੋ ਰਟ ਗਲਾਸਗੋ ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਚੈ ਰਿਟੀ ਨੰਬਰ SC037844 ਵਜੋ ਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ।

I

ਸਕਾਟਲੈ ਂਡ ਸਟ੍ ਰੀਟ ਸਕੂਲ ਅਜਾਇਬਘਰ (Scotland Street School
Museum)
225 Scotland Street G5 8QB

