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وزیٹر میپ

شاپ

دستیابی تبدیل ہو سکتی ہے۔

میوزیم شاپ
پالنیٹیریم شاپ زیریں منزل ،روز سنٹر فار ارتھ اینڈ اسپیس
کاسمک شاپ دوسری منزل ،روز سنٹر فار ارتھ اینڈ اسپیس
 dino storeچوتھی منزل
آن الئن اسٹور انوکھے تحائف کے لیے  shop.amnh.orgمالحظہ کریں۔
پہلی اور دوسری منزل

ڈائن

دستیابی تبدیل ہو سکتی ہے۔

فوڈ کورٹ
café on one
 café on 4چوتھی منزل
زیریں منزل

پہلی منزل

 Explorerڈاؤن لوڈ کریں

 Explorerڈاؤن لوڈ کریں ،جو میوزیم کی مفت موبائل ایپ ہے! نقشہ ،موڑ در موڑ ڈائریکشنز،
دیکھنے الئق چیزوں کے لیے تجاویز اور بہت کچھ حاصل کریں!
تعاون یافتہ بذریعہ Bloomberg Philanthropies۔

شامل ہوں

میوزیم کی رکنیت کے ضمن میں اپنے ٹکٹوں کے لیے درخواست دیں! کسی بھی ممبرشپ ڈیسک
پر جا کر یا  212-769-5606پر کال کر کے ممبر بنیں اور ال محدود مفت عمومی داخلہ اور خصوصی
نمائش کے ٹکٹوں ،خصوصی رسائی ،وغیرہ کا مزہ لیں۔

ہمیں اس پر فالو کریں

 Explorerڈاؤن لوڈ کریں ،جو میوزیم کی مفت موبائل
ایپ ہے! نقشہ ،موڑ در موڑ ڈائریکشنز ،دیکھنے الئق
چیزوں کے لیے تجاویز اور بہت کچھ حاصل کریں!
اپنے فون سے amnh.org/getMap
مالحظہ کریں

 getMapلکھ کر  33222پر ٹیکسٹ کریں

اپنے فون پر کیمرا ایپ النچ کریں اور ایک
لنک کے لیے اس کا رخ اس طرف کریں:

میوزیم کی نمائشوں اور سہولیات کا گائیڈ

AMNH.ORG

facebook.com/naturalhistory

youtube.com/amnhorg

@AMNH

@amnh

نچلی منزل

LL

Columbus Avenue

گیریج ایلیویٹر

West 77th Street

West 81st Street

پارکنگ گیرج
(ویسٹ  81ویں اسٹریٹ سے
رسائی حاصل کریں)

مسرح
الثقب األسود

پالنیٹیریم
شاپ

فوڈ کورٹ

کلمین ہال آف
دی یونیورس

اسکول لنچ رومز

روز سنٹر فار ارتھ
اینڈ اسپیس

دودھ پالنے کا مقام زیریں
منزل پر واقع ہے (قابل
رسائی ہے)

 81ویں اسٹریٹ سب وے اسٹیشن نکاسی

Central Park West

پہلی منزل

1

Columbus Avenue

خصوصی نمائش
حالیہ خصوصی نمائشوں کے
لیے amnh.org/exhibitions
مالحظہ کریں۔

روس ہال آف
میٹیورائٹس

مگنون ہالز آف
جیمز اینڈ منرلز
میسٹر گیلری
کوفمان
تھیٹر

گیریج ایلیویٹر

اسپٹزر
ہال آف
ہیون
اوریجنز

لنڈر
تھیٹر

فیملی/سبھی
جنس کے لیے
ریسٹ روم

ب َلَم
کالس روم

لی فراک
تھیٹر داخلی
دروازہ

 81ویں اسٹریٹ
داخلہ  /نکاسی

نارتھ ویسٹ کوسٹ ہال

چھوٹے میملز

برنارڈ فیملی
ہال آف نارتھ
امریکن میملز

ٹش
گرانڈ
فویر

میوزیم
شاپ

ملسٹین
ہال آف
اوشن الئف

وربرگ
ہال آف
نیو یارک
اسٹیٹ
انوائرنمنٹ

قابل رسائی
داخلہ

گوٹسمین ہال آف
پالنیٹ ارتھ
روز سنٹر فار ارتھ
اینڈ اسپیس

گرینڈ
گیلری

تھیوڈور روزولٹ
میموریل ہال

ہال آف بائیو ڈائیورسٹی

شمال
امریکی
جنگالت

سیکورٹی آفس
سنٹرل پارک ویسٹ (زیریں منزل)
ممبر کا داخلہ  /نکاسی

Central Park West

آرام گاہیں زیریں
منزل پر
واقع ہیں

77th Street
Exit

West 77th Street

West 81st Street

پارکنگ
گیرج

اسکول
گروپ
چیک ان

لی فراک
تھیٹر

کیفے آن ون

دوسری منزل

2

Columbus Avenue

خصوصی نمائش
حالیہ خصوصی نمائشوں کے
لیے amnh.org/exhibitions
مالحظہ کریں۔

جنوب امریکی لوگ

والک فیملی
لرننگ زون

راس ٹیریس

قابل رسائی
ڈھالن
ٹیرس سے داخلہ
 /نکاسی
قابل رسائی
ڈھالن

ڈیویس
کالس روم
ایسٹ

افریقی لوگ
اکیلے گیلری

روز سنٹر فار
ارتھ اینڈ اسپیس
ّ
ہیلبرن
کاسمک
پاتھ وے

ڈیویس
کالس روم
ویسٹ

برڈز
آف دی
ورلڈ

ایسٹ
گیلیریا
اسکیلس آف دی یونیورس

ہائڈن بگ
بینگ
تھیٹر

اکیلے
ہال آف
افریقن
میملز

میوزیم
شاپ

اسٹاؤٹ
ہال آف
ایشین
پیپلز

کاسمک شاپ

تھیوڈور روزولٹ
روٹنڈا
ممبر
الؤنج
سنٹرل پارک ویسٹ داخلہ  /نکاسی

Central Park West

ایشین میملز

West 77th Street

West 81st Street

میکسیکو
اور
وسطی
امریکہ

تیسری منزل

3

Columbus Avenue

خصوصی نمائش
حالیہ خصوصی نمائشوں کے
لیے amnh.org/exhibitions
مالحظہ کریں۔

مارگریٹ میڈ
ہال آف پیسفک پیپلز

پلینز
انڈینز

نیو یارک اسٹیٹ
میملز

سینفورڈ ہال
آف نارتھ امریکن برڈز

حیوانات
رئیسہ

نیو یارک سٹی برڈز

ہیڈن پالنیٹیریم

اکیلے ہال
آف افریقن
میملز

اسپیس شو
بورڈنگ

گیلری 3

رینگنے والے اور
خشکی و تری میں
رہنے والے جانور

روز سنٹر فار ارتھ
اینڈ اسپیس

Central Park West

West 77th Street

West 81st Street

ایسٹرن
ووڈلینڈز
انڈینز

چوتھی منزل

4

Columbus Avenue

خصوصی نمائش
حالیہ خصوصی نمائشوں کے
لیے amnh.org/exhibitions
مالحظہ کریں۔

ریسرچ
الئبریری

فقاری حیوانات کی
اصل

West 77th Street

West 81st Street

دی ٹائٹینوسور

والچ
اوریئنٹیشن
سنٹر

کیفے آن فور
لی فراک
فیملی
گیلری

ساؤریشین
ڈائناسور

والیس ونگ برائے
میملز اور ان کے ناپید
رشتے دار

کوک ڈائنا سور ونگ

ڈائنو
اسٹور

Central Park West

آرنیتھیشین
ڈائناسور

ملسٹین
ہال آف
ایڈوانسڈ
میملز

قدیم
میملز
ایسٹر
ٹیوریٹ

میوزیم کے اوقات

روزانہ کھال ہے 10،بجے صبح سے  5:30بجے شام تک۔ تھینکس گیونگ ڈے اور کرسمس ڈے کو
بند رہتا ہے۔ اوقات میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔

معلومات
ٹکٹوں کی فروخت
عورتوں کا بیت الخالء  /کپڑے تبدیل کرنے کی جگہ
مردوں کا بیت الخالء  /کپڑے تبدیل کرنے کی جگہ
فیملی  /سبھی جنس کے لوگوں کا بیت الخالء /
کپڑے تبدیل کرنے کی جگہ
دودھ پالنے کی جگہ
داخلہ  /نکاسی
زینے
ایسکلیٹر
ایلیویٹر
آٹومیٹڈ ٹیلر مشین
میوزیم اسٹور
ریستوران
کوٹ چیک
ممبر سروسیز

حالت رسائی

روز سنٹر کا داخلی دروازہ وھیل چیئر سے قابل رسائی ہے۔ میوزیم کے تمام عوامی عالقوں تک وہیل
چیئر سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ویڈیو ڈسپلے پر کیپشن لگے ہوئے ہیں۔ تجویز پیش کی
جاتی ہے کہ مالقاتی حضرات اعانت یافتہ سماعتی ڈیوائسز کے ساتھ استعمال کے لیے خود اپنے
ہیڈ فون یا گردن میں لٹکانے کے لوپس لے کر آئیں۔ اسپیس شو اور عظیم الشان اسکرین فلم کے
لیے کلوزڈ کیپشننگ دستیاب ہے۔ اسپیس شو ،بگ بینگ تھیٹر اور عظیم الشان اسکرین فلم کی
نقول حرفی دستیاب ہیں۔

امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری ایک نجی غیر منفعتی تعلیمی ادارہ ہے جس کو داخلہ فیس،
رکنیت اور زر تعاون کا سہارا حاصل ہے۔
سٹی آف نیو یارک کو میوزیم کی عمارتوں اور اس زمین کی ملکیت حاصل ہے جس پر وہ واقع
ہیں اور انہیں چالنے اور ان کے مینٹیننس کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے۔
مزید معلومات یا ٹکٹوں کی خریداری کے لیے،
دیکھیں  amnh.orgیا  212-769-5200پر کال کریں۔
تمام اوقات اور پروگراموں میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔
American Museum of Natural History
200 Central Park West | New York, New York 10024-5102
212-769-5100 | amnh.org
© 2022 American Museum of Natural History
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قابل رسائی
معاون سماعتی آالت دستیاب ہیں
کلوزڈ کیپشن دستیاب ہے

تصویر کشی

دستی کیمروں سے جس میں الئٹ یا الکٹرانک فلیش لگے ہوں شخصی استعمال کے لیے
فوٹوگرافی کی اجازت ہے (سوائے ان جگہوں کے جہاں ہدایت کی گئی ہو)۔ ٹرائی پوڈز اور الئٹس
کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ وزیٹرز اور نمائش کی گئی چیزوں کی سالمتی کے لیے ،سیلفی
اسٹکس کی اجازت نہیں ہے۔ بغیر اجازت تصویروں کی باز تخلیق یا فروخت کی اجازت نہیں
ہے۔ ہیڈن پالنیٹیریم اسپیس تھیٹر یا سموئیل جے۔ اور ایتھل لی فراک تھیٹر میں فوٹوگرافی کی
اجازت نہیں ہے۔

