
 

 

 1 .0ورژن  سٹوری میکر                                   ایف پی یو 

 4012دسمبر  ٹرینرز گائیڈ            اینڈ ایس ڈبلیو  این  

1  

 

 سٹوری میکر ٹرینرز گائیڈ



 

 

 1 .0ورژن  سٹوری میکر                                   ایف پی یو 

 4012دسمبر  ٹرینرز گائیڈ            اینڈ ایس ڈبلیو  این  

2  

کے زیِر اہتمام شائع ہوا( سی سی) زکام کرئیٹیو کامنیہ   

  (CC BY-SA 3.0)نپورٹیڈ ا   0.0شئیرآالئیک  –انتساب 

 :آپ آزاد ہیں

 یعنی نقل کرنے، تقسیم کرنے اور بھیجنے میں کام کو کاپی  – میں شئیر کرنے

 کام کو اختیار کرنے میں – ریمیکس کرنے میں

 کام کو تجارت کے لئے استعمال کرنے میں  – بنانے میں

 :مندرجہ زیل شرائط کے تحت

مگر )نے بتایا ہو مصنّف اور الئسنس شائع کرنے والے آپ کام کو اُس طریقے سے منسوب کریں جس طرح  –انتساب 

 ۔(کام کو استعمال کرنے کی منظوری دی ہے اس طرحکہ انہوں نے آپ کو یا  چلےنہ  اس سے یہ پتہ 

یا اس  الئسنس  اس صرف  ختمی کام کوآپ تو  تے ہیں، کراگر آپ اس کام میں ترمیم، تبدیلی یا اضافہ  –شئیر آالئیک 

 تقسیم کر سکتے ہیں۔ تحت  ےک سنس ئطرح کے ال

 :بات کو سمجھتے ہوئے کہاس 

ہولڈر سے اجازت لینے کے بعد مندرجہ باال شرائط میں سے کسی بھی شرط کو ترک کیا جا سکتا  رائٹ کاپی  -بازنامہ

 ہے۔ 

عوامی دائرۂ کار میں ہو، اس پر قانون کے تحت  قابل اطالق اس کا کوئی بھی عنصرجہاں کام یا  -عوامی دائرۂ کار

 گا۔ ہوالئسنس کا کوئی اثر نہیں 

 :درجہ ذیل حقوق پر الئسنس کا کوئی اثر نہیں –دیگر حقوق 

اشاعت کی رعایت اور  و نقل قابِل اطالق حقوقِ یا دوسرے یا حقوق کا شفاف استعمال، آپ کی شفاف لین دین  

ہو یا کس طرح  کام کو استعمال میں  پر بذاِت خود کام جو حقوقدوسرے لوگوں کے مصنّف کے اخالقی حقوق؛ ؛ حدود

  رازداری کے حقوق۔الیا جاتا ہے، جیسا کہ تشہیر اور 

صاف  دوسرے لوگوں کو شرائط کی کسی قسم کے دوبارہ استعمال یا تقسیم کے لئے آپ کو اس کام کی الئسنس –اطالع 

 لِنک صفحے کی ویباس بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ طور پر بتانی چاہیئے۔ 

/sa/3.0-http://creativecommons.org/licenses/by   کے ذریعے یہ کام کریں۔ 

 :مل سکتا ہےقانونی کوڈ یہاں سے 

  sa/3.0/legalcode-http://creativecommons.org/licenses/by  

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode


 

 

 1 .0ورژن  سٹوری میکر                                   ایف پی یو 

 4012دسمبر  ٹرینرز گائیڈ            اینڈ ایس ڈبلیو  این  

3  

یہ پوری دنیا سے لوگوں کو ان کی دلچسپی انقالب برپا کیا ہے۔ انٹرنیٹ نے لوگوں کے آپس میں رابطے کے طریقے میں 

تفصیلی بحث  پر یہ لوگوں کو عالقائی، قومی اور بین االقوامی معامالتجمع کرتی ہیں۔ اور خدشات کے موضوعات پر 

 ، اور آپس میں مواد اور خیاالت کے تبادلے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ کا موقع دیتی ہے

جو ہر جگہ لوگوں  ہیں ےمزید وسیع کرنے میں سمارٹ فونز  اہم کردار ادا کرت کو رسائی  تکآج کی دنیا میں انٹرینٹ 

سمارٹ فون کے صارفین ہیں، اور ان کی دنیا میں ایک ارب سے زیادہ کو ان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ تک رسائی دیتے ہیں۔

سمارٹ فون کے ذریعے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، جیسا کہ کال، ٹیکسٹ، ای میل، تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ 

 اور اپنے فون سے براِہ راست مواد شئیر کرنا۔تصویر، ویڈیو اور آڈیو  لینا، 

 اس کو اور مواد کے معیار کو بہتر بنانےتیار کئے گئے پلیکیشن ہےجو موبائل فون سے یایک موبائل اسٹوری میکر 

بنانے، ایڈیٹ کرنے اور آسان اور محفوظ انداز  کہانییہ لوگوں کو کی گئی ہے۔  رتیاکے لئے ے میں پہنچانمحفوظ انداز 

 ے۔ دنیا سے شئیر کرنے کے قابل بناتی ہمیں  

اور کارکن خبریں تیار کرنے اور پہنچانے میں سمارٹ فونز پر  انسانی حقوق کے عالمبردارشہری اور روایتی صحافی، 

، جہاں انٹرنیٹ کی جابرانہ ممالک میں، اور نہیں ہوتا اچھا  یارمع کا تا ہم بہت سے مواقع پر موادبھروسہ کرتے ہیں۔ 

مواد بنانا آسان اور محفوظ معیاری سٹوری میکر موبائل فون پر آزادی کم ہو، سیکیورٹی اور نام ظاہر نہ کرنا اہم ہے۔ 

 ہے۔ بناتی 

کے طور پر استعمال ہو تربیتی کورس  ماڈیولر   رپورٹنگ میں واحدموبائل پلیکیشن ہےجو یسٹوری میکر ایک موبائل ا

اپنی نوعیت کی پہلی مثال موبائل ایپلیکیشن کے لئے کا مجموعہ اور جامع ایڈیٹنگ سویٹ بہتر تربیتی نصاب سکتی ہے۔ 
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 اس میڈیا ادارےصارفین اور تاکہ  ہےد ذریعہ استعمال کرنے کے لئے بنائی گئی بطوِر آزاایپلیکیشن آزاد اور جدید ہے۔ 

ہنر اور حفاظت کو بڑھانے کے صحافتی سٹوری میکر ان طریقوں اختیار کرسکے جو ان کے لئے مفید ہو۔  کو پلیٹ فارم

   ۔اہتی ہےچا لئے لوگوں کی مدد کرن

 ، آوازپیشہ ورانہ ایڈیٹنگٹریمنگ سمیت  ، تیز اور سادہ س سےیہ ایپلیکیشن ایک جامع ایڈیٹنگ سویٹ پر مشتمل ہے ج

لگنے والے وقت کو ایڈیٹنگ سافٹ وئیر کے ذریعے ایڈیٹنگ پر اور سین کو ترتیب دی جا سکتی ہے۔ مہنگے اور مشکل 

 ایپلیکیشن کے ذریعے اپنے سمارٹ فون پر کریں۔سٹوری میکر  ابھی اس کواور  بچائیں

دینے کے لئے صحافت، ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹریننگ سٹوری میکر میں صارفین کو ایڈیٹنگ خصوصیات کے عالوہ  

ملٹی میڈیا مثالیں موجود  000ہر سبق کے اختتام پر کہانیوں اور سواالت کے  اسباق موجود ہیں۔ 00وغیرہ کے بارے میں 

 ہیں۔ 

اور معلومات کے اخالقیات پر   ، معیاری مواد کے بنانے، ڈیجیٹل اور طبعی سیکیورٹیہنریہ اسباق بنیادی صحافتی 

دستیاب ہیں جو عالقائی سیاق و سباق میں ڈالے گئے ہیں ، جیسا کہ بین  اور سبق مواد کے مختلف ورژن ہیںمرکوز 

 ۔ یہ ایپلیکیشن عربی، فرانسیسی اور انگریزیفریقی اور عربیسب سہارا ا -عربی، انگریزی-االقوامی انگریزی، انگریزی

 موجود ہے۔ ترجمہ بھی  میں دستیاب ہیں جس کا فارسی، روسی اور دیگر زبانوں میں زبانوں

دیتا رہا ہے، جس میں سٹوری میکر کو مرکزی حیثیت حاصل ٹریننگ دنیا بھر کے صحافیوں کو  لمیٹیڈ   ان فری پریس

باہمی تربیت پر مشتمل ہے جس میں محفوظ ویب  وامل کے ہدف میڈیا ع مرکوز سٹوری میکر پراجیکٹایپلیکیشن پر ہے۔ 

 رائےنگرانی کی جاتی ہے، جہاں شرکاء اپنی اسائنمنٹ اور پیشہ ورانہ سائٹ کے ذریعے مالزمت کے دوران تربیت اور 

 ڈال سکتے ہیں۔

ٹریننگ میں  ، ریکارڈنگ اور معلومات اپلوڈ کرنےمشاہداتز کو صرف عالقائی سطح پر محفوظ سٹوری میکر رپورٹر

مزید برآں ان معلومات کا انتخاب، ایڈیٹ کرنا، تحقیق کرنا اور تجزیہ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ انہیں بلکہ نہیں دی جاتی 
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تیار کرنے اور دنیا سے  کہانیاں یہ ایپلیکیشن دی جاتی ہے۔ ٹریننگ اؤ کی کو ڈیجیٹل سیکیورٹی اور سائبر حملوں سے بچ

 ے۔ آلہ پیش کرتی ہ آسان اور شائستہ شئیر کرنے کے لئے 

ممالک میں مقامی عمل در آمد والے  پراجیکٹ کے ایک مفت اور اوپن سورس ایپلیکیشن ہے جس کوسٹوری میکر 

  کی رائے کی مدد سے مزید بہتر کیا جائے گا۔ ے باہر اور شراکت داروں س، اس صارفین

 جائزہمجموعی 

 کہانیسٹوری میکر کے ذریعے پانچ روزہ   دینے والوں کوٹریننگ یہ گائیڈ ۔ خوش آمدید میں سٹوری میکر ٹریننگ گائیڈ 

اس گائیڈ جامع طریقۂ کار فراہم کرنے کے لئے ترتیب دی گئی ہے۔ بتانے کی ورکشاپ ترتیب دینے اور چالنے کے لئے 

 ی مثالیں اور مشقیں شامل ہیں۔ لئے طریقے اور مختلف قسم کمؤثر ورکشاپ کے انتظام کے میں ورکشاپ کا خاکہ 

 :بتائے گیپڑھانے کے بارے میں  ہنرمندرجہ ذیل تصّورات اوردینے والے کو ٹریننگ ٹرینرز گائیڈ 

 موبائل صحافت کے اصول 

 جائے یاشوٹ اور ایڈیٹ ک کیسے سٹوری میکر کے ذریعے تصویر، ویڈیو اور آڈیو کو 

 اپ لوڈ کیسے کیا جائے/کام کو شائع 

 قارئین تک کیسے پہنچا جائے/ہدف سامعین 

 ذیل میں مخفف ورکشاپ خاکہ ہے۔

 پہال دن

 تعارف 

 ورکشاپ کا مجموعی جائزہ 

  اچھی صحافت کے بنیادی اصول –صحافت 

 سٹوری میکر 

 دوسرا دن

  تصویر کا تعارف –تصویر 

  آڈیو کا تعارف –آڈیو 
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 تیسرا دن

  ویڈیو کا تعارف –ویڈیو 

 کوئی بھی میڈیا یا ان کا مجموعہ – پِِچز سٹوری 

 چوتھا دن

 کی نصف دن ریکارڈنگ کہانی 

 بیانیہ، ٹربّل شوٹنگ، ایڈیٹنگ، اپ لوڈ –برآمد /پروڈکشن 

 پانچواں دن

  ہر اسائنمنٹ پر گروپ کا تنقیدی جائزہ –کام کا جائزہ 

 اضافی کاروبار 

 اختتامی تبصرے 

 سرٹییفیکیٹ 

 زیادہ تفصیلی خاکہ اس ٹرینرز گائیڈ کے سیکشن پانچ میں پیش کیا جائے گا۔

ہم آپ کو وہ آالت دیں گے جن عزم ہے۔  ہمارا آپ کے ساتھ یہ اچھے ٹرینرز سے شروع ہوتی ہے۔ٹریننگ اچھی میڈیا 

 چلیں شروع کرتے ہیں۔ کے ذریعے آپ بہترین ٹرینر  بن سکتے ہیں۔ 
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اچھی اچھی ورکشاپ صحیح طریقے سے ترتیب دی گئی ہوتی ہیں جن کو معلومات رکھنے والے ٹرینر چالتے ہیں۔ 

وہ ان کمیونیٹیز میں اچھی صحافت کے لئے ورکشاپ اس کمیونیٹی کے مطابق ہوتی ہیں جن سے شرکاء آتے ہیں اور 

نے خاص  سیکھٹریننگ اچھی یقین رکھتے ہیں کہ  ہم یہیہ سر انجام دینے کے لئے حقیقی دنیا کے مسائل حل کرتے ہیں۔ 

 ہدف مشق پر مبنی سیکھنا۔ : ہوتی ہےپر مبنی کی تھیوری 

کچھ میڈیا ورکشاپ بہت اچھی اگر آپ ٹرینر ہیں، آپ ضرور کسی ایک یا زیادہ ورکشاپ میں شریک ہوئے ہوں گے۔ 

جو ان کو پڑھانے کے لئے یہ ان طریقوں میں فیل ہو جاتی ہیں ۔ یںاچھی نہیں ہوت –بہت زیادہ  –ہوتی ہیں مگر بعض 

سب سے غلط یہ کہ یہ سٹوری میکر میں کمیونیٹی کے اعتماد مختص مواد کو مؤثر انداز میں سکھانے سے روکتے ہیں۔ 

 ان کی دلچسپی ختم کرتے ہیں۔ اور مستقبل کے پروگرامنگ میں  کو نظر انداز کرتے ہیں

ورکشاپ ہمیں یقین ہے کہ یہ یہ تھیوری آپ کے ساتھ شئیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور سمال ورلڈ نیوز  لمیٹیڈ   ان فری پریس

سکھانا اور صحافت کے  ہنربلکہ صرف معلومات فراہم کرنا نہیں  کا مقصدچالنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے جس 

 بارے میں رّویے میں تبدیلی النا بھی ہے۔ 

 کی کامیابی کے لئے ٹرینر ضروری ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ٹرینر کو یہ تصّورات اپنانے چاہیئے کیونکہ شرکاء 

 بڑوں اوریہ ہے کہ  بات سب سے اہملئے  مقاصد کے اس ورکشاپ کےسیکھ سکتے ہیں؟ بہتر طریقے سے  کیسے  لوگ

 ا ہے؟ کونس ہبہترین طریق اسکھانے کصحافت کے بارے میں نئی افکار و اقدار بلکہ  ہنر   یانصرف  جوانوں کو نہ نو

یہ ورکشاپ چالنے کا  ۔ےی توسیع ہڈھانچہ سکولوں میں پڑھائی کاکثر اوقات ورکشاپوں کے لئے استعمال جانے واال 

سکول میں طریقہ یہ ہے کہ استاد بولتا ہے اور طالبعلم سنتا اور نوٹ کرتا ہے۔ بہت کم سوال کیا بہترین طریقہ نہیں ہے۔ 

طالبعلم کی  کامیابی صرف استاد کی جانب سے پیش کئے گئے مواد کو ہو بہو یاد رکھنے اور دہرانے کیجاتا ہے۔ 

یاد کرنے میں مؤثر وگوں کے لئے مواد کو یہ لاس کو غیر فعال معلومات کا تبادلہ کہتے ہیں۔ حیت میں مضمر ہے۔ صال

 تا۔ دیکو حقیقی معنوں میں اپنے لئے سوچنے اور بطوِر صحافی کام کرنے میں مدد نہیں  انتو ہو سکتا ہے لیکن یہ 
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انداز میں پیش کیا جانا  جامعبڑوں کے لئے ترتیب دی گئی ورکشاپ میں مواد کو زیادہ ہمیں کچھ زیادہ کی امید ہے۔ 

ژرکاء کو اپنے طور پر سیکھنے میں مؤثر طریقے کے لئے ضروری ہے کہ اس ماحول میں سیکھنے کے چاہیئے۔ 

یہ مضبوط مباحثے، بہترین مشقوں اور حوصلہ افزائی کی جائے۔ سوچنے پر  سے اور ان کی خودمشغول رکھا جائے 

کو براِہ راست حل کرنے کے  سیکھنے میں درپیش رکاوٹوں جیسا کہ مباحثوں کی حوصلہ شکنی کرنے والے ماحول

  ہے۔ " ٹارگیٹیڈ پریکٹس لرننگ"یہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ذریعے 

 :تین بنیادی مرحلوں پر مشتمل ہے" ٹارگیٹیڈ پریکٹس لرننگ"

 ایک تصّور متعارف کیا جاتا ہے اور حقیقی دنیا سے کافی مثالوں کے استعمال سے اس پر بحث ہوتی ہے .1

اس تصّور کی مشق  کے ذریعےورکشاپ کے دوران شرکاء محتاط طریقے سے ترتیب دی گئی اعلٰی سرگرمی  .4

 کرتے ہیں

ورکشاپ راؤنڈ اپ مباحثے کے دوران سبق کا تصّور الگو کیا جاتا ہے جس میں شرکاء کو یہ بتایا جاتا ہے کہ  .0

 کے بعد اس تصّور کو اپنے کام کے دوران کیسے عمل میں الیا جائے

یا مشق / ورکشاپ کے ہر مرحلے یا حّصے میں مباحثہ اورکہ  میں دیکھیں گے ہ سیکشنخاک ایسا کہ آپ ورکشاپ کج

 ۔"ٹارگیٹیڈ پریکٹس لرننگ" --موجود ہے 

 ہے۔ چاہتی سے بہت کچھ ٹرینر " ٹارگیٹیڈ پریکٹس لرننگ"کامیاب یہ ذہن میں رکھنا اہم ہے کہ 

یہ ضروری ہے کہ ٹرینر ورکشاپ کے لئے اچھی طرح اچھی ورکشاپ کا ُگر ترتیب اور مشغول رکھنے واال ٹرینر ہے۔ 

 :ٹرینر کو چاہیئے کہتیار ہو۔ 

  ہو واقفاس گائیڈ میں فراہم کردہ مواد سے 

  نے والی ٹیکنالوجی آسانی سے استعمال کر سکتا ہوہوسٹوری میکر اور اس ورکشاپ میں استعمال 

  مشقوں کے ساتھ تیار ہوذاتی تجربات، مثالوں اور کے مطابق ورکشاپ سے پہلے ایشو 
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ضرورت کے مواد ٹرینر کے لئے ایک طریقۂ کار فراہم کرتا ہے۔ ورکشاپ کا خاکہ اور تجویز کردہ ذیل میں پیش کیا گیا 

جتنا ٹرینر ورکشاپ کے مواد سے مطمئن ہوگا، یا موافق بنانا چاہیئے۔ کرنا مواد جمع  پیش کیا جانے واال مطابق ٹرینر کو

 اُتنا ورکشاپ بہتر ہوگا۔ 

زیادہ لگانے کے لئے تیار ہونا ٹرینر کو دس گھنٹے یا اس سے ورکشاپ سے پہلے مواد ترتیب دینے کے لئے : نوٹ

عہ ذیل میں پیش کئے گئے مواد کے خاکے کا مطال یا / اور کی مثالیں  مواد ےاس وقت میں تازہ مقامی خبروں کچاہیئے۔ 

 کے مطابق ہو۔  زمثالی مواد بروقت اور شرکاء اور ان کی کمیونیٹییہ ضروری ہے کہ ۔ یںشامل ہ

اگر آپ اس بات میں  غیرمحفوظ محسوس کرتے ہیں کہ کیا اور کیسے ٹرینر کو اپنی صالحیتوں پر پُراعتماد ہونا چاہیئے۔ 

اس گائیڈ کو یہ آپ کی کامیابی کو کمزور کرے گا۔ تو میں نہیں ہے  اختیار ورکشاپ ترتیب اور اگر آپ پیش کریں گے یا 

 تیار ہو جائیں۔ غلطی کے لئے کم ُگنجائش رکھیں۔ پڑھیں۔ 
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 سٹوری میکر

 ویڈیو اور کمیونیٹی –کیسے 
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شہری ٹیبلیٹ اور فون کی اس ایپلیکیشن کے ذریعے انڈرائیڈ ۔ ویڈیو سٹوری میکر کا تعارف ہےیو ٹیوب ذیل میں دی گئی 

تیار اور محفوظ طریقے سے شئیر کر سکتے ہیں۔   کہانیبہتر  ے ساپنے موبائل فون  اور پیشہ ور صحافی  

 

 یوٹیوب چینل سٹوری میکر کمیونیٹی کی جانب سے کئے گئے اعلٰی کام کی نمائش کرتا ہے۔   لمیٹیڈ   انفری پریس 
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  ورکشاپ کی منصوبہ بندی
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ے کچھ اہم اس سیکشن میں اچھی منصوبہ بندی کاچھی ورکشاپ کے بننے کا آغاز شرکاء کے آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ 

 بات ہوگی۔عناصر پر 

سادہ چیزوں جیسا کہ تختہ سفید اور صافی سے لے کر پچیدہ  -کے آالت، ٹیکنالوجی اور رسد( پیشکش)پریزنٹیشن 

پریزنٹیشن تک اچھی ورکشاپ کا سہارا کارآمد  یڈ پروجیکٹر ہانٹرنیٹ کنکشن اور اوور چیزوں جیسا کہ قابِل بھروسہ 

 ورکشاپ میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں۔ ، جو کام نہیں کرتے، کہ تختہ سفید کے مارکرزجیسا بعض چھوٹی چیزیں آالت ہیں۔ 

 بجٹ اور ترتیب بنائیں۔ ان کے لئے  ضروری چیزوں کی لکھی ہوئی فہرست بنائیں۔

 :ہے لسٹ چیکیہ رسد کی تجویز کردہ 

 تختۂ سفید 

 ایچ ڈی ایم آئی کنیکٹر اور دیگر ضروری کیبل 

 بیک اپ موڈیم 

 ایریزر/ صافی 

 مارکر 

 پیپر رول اور سٹینڈ 

  پروجیکٹراوور ہیڈ 

 وائی فائی 

 مناسب میز اور کرسیاں 

ٹیکنالوجی جیسا کہ قابِل بھروسہ اور عالقوں کے تلف ممالک خمٹیکنالوجی تیاری کا خصوصاً ایک اہم عنصر ہے۔ 

مناسب طریقے سے منصوبہ بندی کریں۔ ورکشاپ انٹرنیٹ اور اوورہیڈ پروجیکٹر تک مختلف قسم کی رسائی ہوتی ہے۔ 

ایونٹ میں بیک اپ منصوبہ رکھیں مبادہ ٹیکنالوجی فیل ہو ، اور ہمیشہ مواد اور مثالیں ڈاؤن لوڈ کریںسے پہلے نمونہ 

 جائے۔ 

پر احتیاط سے آپ کو اسائنمنٹ سے متعلق اس سٹوری میکر ورکشاپ کے لئے اہم غور ہوگا۔ شرکاء کے موبائل ڈیٹا پالن 

ڈیٹا پالن فراہم کرتے ہیں۔ شرکاء کی حوصلہ افزائی کریں  کہ کچھ منصوبے شرکاء کو قابِل استعمال سوچنا چاہیئے۔ 

 ہوسٹ لوکیشن پر وائی فائی کا فائدہ اٹھائیں۔ 

 شریک ادارہ

ائی ادارے اور فیصلہ کرنے میں ملّوث نہیں ہو تدٹرینر کچھ ابورکشاپ کے تعاون اور ترتیب پر انحصار کرتے ہوئے 

پر اثر ڈالیں گے اور ٹرینر کو اس کے بارے میں بتانا چاہیئے جو ضرورت کے مطابق ٹریننگ پھر بھی یہ فیصلے سکتا۔ 

 منصوبہ بندی میں حّصہ ڈالے گا۔ 

 

 شراکت دار مقامی ایک  مسلسل  ان لمیٹیڈ    پریس فری۔ ہیں جاتی کی  کر مل ساتھ کے شریک ادارے   ورکشاپ تر زیادہ

 ۔ہوں لوگ مختلف میں جس ہے اکرت کام  کر مل ساتھ کے  ورک نیٹ اعتماد قابل  ایسے ایک   یا
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 کرتے رابطہ ساتھ کے حکام مقامی  سے حوالے کے  ضوابط اور رجسٹریشن کی ورکشاپ  شراکت دار مقامی اچھے

 ۔ہیں کرتے انتخاب کا مقام مناسب ایک لئے کے ٹریننگ اور ہیں ہوتے معاون میں انتخاب کے شرکاء بہتر ہیں،

 ۔ کرے کام شراکت دار مقامی ایک ساتھ کے آپ کہ ہے ضروری یہ

 ۔دیکھیں سے(  حوالے کے انعقاد کے ورکشاپ کامیاب)  ریکارڈ ٹریک کا ان ہوئے کرتے منتخب شراکت دار

 شراکت دار کہ ہے ضروری یہ۔ ہو ریکارڈ ٹریک ایک  کا ورکشاپس کامیاب کا جن کریں منتخب کوشراکت دار  ایسے

 کریں کنٹریکٹ واضح ایک ساتھ کے شراکت دار ادارے۔ ہیں کے آپ جو ہو ارکھت مقاصد وہی کے ٹریننگ  بھی  ادارہ

 کہ چاہئے ہونا واضح لکلاب معاہدہ یا کنٹریکٹ۔ ہوں لکھے  مقاصد کے ورکشاپ اور معیاد داریاں، ذمہ کی اس میں جس

 ۔گا کرے فراہم کچھ کیا  مقامی شراکت دار

ٹریننگ   کہ ہے اشارہ ایک یہ تو رہا کر نہیں کام صحیح شریک ادارہ کا آپ دوران کے بندی منصوبہ کہ دیکھیں آپ اگر

 ۔ہوگا رہنا تیار کےلئے اس کو آپ بھی دوران کے

 انتخاب کا شرکاء
 کے کرنے فراہمٹریننگ   کو ادارے ہی ایک  ورکشاپ کچھ۔  ہے ہوتا کردار اہم  کا شریک ادارے میں انتخاب کے شرکاء

ان   پریس فری۔ ہیں ہوتی لئے کےٹریننگ  کی پوںگرو مخصوص اور مختلف ورکشاپ کچھ جبکہ  ہیں جاتی کی  لئے

 سماجی اور صحافی،بالگرز صحافی،شہری میں جنا ہےکرت منظم ورکشاپ لئے کے شرکاء کے اقسام مختلف  لمیٹیڈ  

 ۔ہیں شامل کارکن کے تنظیموں

 کسی کو آپ اگر۔  چاہئیے ہونی 14 سے 8 تعداد  کی شرکاء تو ہیں رہے دےٹریننگ  میں ورکشاپ ہی اکیلے آپ اگر

 کے ورکشاپ کی  شرکاء زیادہ سے اس یا 40  ۔کرلیں 10 تعداد کی شرکاء تو ہے حاصل مدد کی معاون یا شراکت دار 

 سے زیادہ تاکہ  ہے جاسکتا کیا تقسیم میں پوںگرو لئے کے مشقوں  کو شرکاء۔ چاہئیے ہونے ٹرینرز تین کم از کم لئے

 ۔ سکےبنائی جا یقینی توجہ انفرادی زیادہ

ے شریک ادارے اچھ۔ہوں شریک میں ورکشاپ  کر لے دلچسپی ذاتی بجائے کی ضرورت  شرکاء اگر کہ ہوگا بہتر یہ

 بچار سوچ اتنی میں انتخاب کے شرکاء  شراکت دار خراب۔ ہیں ےکرت ذریعے کے درخواستوں  انتخاب کا شرکاء بہترین

 ۔کریں کام لئے کے مفاد کے شریک ادارے   جو ہیں کرتے منتخب کو شرکاء انپھر  یا کرتے  نہیں

 تجربے  مختلف  کو شرکاء مختلف  کہ ہے رہتا بہتر ہمیشہ یہ  تو ہے اختیار کا انتخاب کے شرکاء میں ہاتھ کے آپ اگر

 ہیں سیکھتے زیادہ بہت سے دوسرے ایک  شرکاء میں ورکشاپ اچھی ایک۔جائے کیا منتخب پر بنیاد کی مہارتوں اور

 ۔ہو ماحول کا مصروفیت ساتھ کے دوسرے ایک  ہاںو اگر
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 ہیں ہوجاتے شکار کا بوریت  اور چڑچڑے  شرکاء  کار تجربہ زیادہ  تو ہیں موجود لوگماہر  زیادہ بہت وہاں اگر تاہم

 ۔ہیں موجود میں میجک ٹرینر – 7  سیکشن  معلومات  مزید پر اس۔

  تشخیص کی شرکاء

 شرکاء کو ٹرینر سوالنامہ یا سروے سا سادہ ایک۔جائے کی تشخیص کی شرکاء پہلے سے ورکشاپ کہ ہے ضروری یہ

 کی ورکشاپ  لئے کے لوگوں  مخصوص  کو آپ سے اس۔ ہے تابتا کچھ بہت میں بارے کے دلچپسیوں  اور ہنر ےک

 ۔ہے ضروری زیادہ لئے کے ورکشاپ ترین قریب یہ۔ہوگی آسانی میں کرنے بندی منصوبہ

 مقام کا ٹریننگ

 طور الزمی مقام کا  ورکشاپ۔ ہے ہوتا لوکیشن یا  مقام   چیز اہم دوسری  ہوئے کرتے بندی منصوبہ لئے کے ورکشاپ

 دوسرے کسی جو  لئے کے ٹرینرز اُن  طورپر خاص  ،چاہئیے ہونا  رسد قابل  سے سانیآ اور  محفوظ ، کار آمد   پر

 ضروری انتہائی ہونا کا سروس ئیفا وائی پر مقام کے ٹریننگ   ۔ ہیں کرتے  قیام میں ہوٹل کسی اور ہیں آتے سے شہر

  ہوتا بہتر کرنا یقین یہ۔    ہے ہوتا موجود  (تربیتی مرکز) سنٹر ٹریننگ ایک  میں دفاتر کے   این جی اوز  تر زیادہ۔ ہے

  پنکھے  یا  ائیر کنڈیشن  تو ہو موسم کا گرمی اگر۔ رہےگا الُکھ  مرکز کیا  تو رہی جاری تک  دیر  ورکشاپ اگر کہ ہے

 فراہم الزمی یہ  لئے اس ہیں ہوتی شمار میں ضروریات اور  سروس بنیادی  کافی اور چائے۔  ہیں ضروری انتہائی بھی

 ۔ چاہئیے ہونی تصدیق بھیکی  تعداد کی میزوں اور کرسیوں۔  چاہئیے کرنی

 سرٹیفیکیٹ

 کہ چاہیے ہونا سنجیدہ  سے حوالے اس  کو اداروں  لئے اس ہے رکھتی اہمیت خاصی لئے  کے شرکاء  سرٹیفیکٹ

 ۔ہو  بہترین ٹیٹیمپل یا  ڈیزائن کا سرٹیفیکٹ

 جانچ

  اور کریں پُر کو ان کہ ہیں جاتے کئے تقسیم میں شرکاء   (جانچ فارم) فارم ایولویشن  میں  ورکشاپ  مستند ایک 

 سیکشن  میں  لمیٹیڈ   ان  پریس فری  پر طور کے مثال ،ہیں جاتے لئے لے واپس سے ان پہلے سے اختتام کے ورکشاپ

  ۔ ہے کرتا کام  سب یہ  نائن

  رہائش  اور کھانا سفر،

 ہے ہوتا بہتر یہ تاہم ،ہوتی نہیں کی ٹرینر داری ذمہ کی رہائش اور کھانے ،حمل و نقل مقامی سفر،  میں وںورکشاپ بڑی

 آپ یہ تو گیا کیا نہیں انتظام کا سب ان اگر۔ہے جاچکا کیا انتظام مناسب کا ان کہ کریںی تصدیق ک چیزوں تمام ان آپ کہ

 ۔گے ٹھہرائیں دار ذمہ کا اس کو آپ شرکاء اور  ہوگی بات کن تباہ انتہائی لئے کے ورکشاپ کی

  



 

 

 1 .0ورژن  سٹوری میکر                                   ایف پی یو 

 4012دسمبر  ٹرینرز گائیڈ            اینڈ ایس ڈبلیو  این  

17  

 

   شیڈول ورکشاپ
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 ۔ ہے گیا ادی میں انداز کا خاکہ واضح ورکشاپ روزہ پانچ ایک پر  بیان کرنے کہانی ساتھ کے میکر سٹوری  نیچے

 وقفے دوسرے کئی اور  بریک نچکی ل  گھنٹہ ایک میں جس ہیں گئے رکھے گھنٹے آٹھ لئے کے ٹریننگ   میں خاکے 

 چاہئیے اپنانا کو ورکشاپ اس کو آپ  ٹرینر بطورِ ۔ ہے طریقۂ کار فراہم کرتا ایک لئے کےٹریننگ خاکہ  یہ۔ ہیں شامل

 ۔ہیں سمجھتے بہتر وہ جہاں چاہئیے کرنا پیش اور مرتّب وہاں مواد کو ٹرینرز۔ ہیں رہے کر پیش آپ جسے

 کہ ہے منحصر پر سائز اور نوعیت کی گروپ اور یہ  ،ہے ے کے مطابقانداز ایک وقت گیا دیا لئے کے عنصر ہر 

 وقت  کہ پڑتا نہیں فرق کوئی سے اس۔  چاہئیے جانا کیا پیش مواد کا گھنٹے چھتقریباً  دن ہر۔جائے کیا کم یا زیادہ کو وقت

  خود  اور چاہئیے رکھنا برقرار اختیار اپنا پر ورکشاپ اور  انداز  دوران کے ورکشاپ کو ٹرینرز تاہم چاہئیے ہونا کتنا

 ۔ چاہئیے رکھنا پررستے صحیح  کو

  کو ٹرینرز  ۔ہے موجود میں  ذرائع -9 سیکشن جو کریں پُر سوالنامہ دیاگیا  شرکاء تمام کہ گی چاہے یو پی  ایف

 ۔ چاہئیے دینا وقت لئے کے کرنے پُر کو سوالنامے دوران کے وقفے دن دوسرے یا پہلے ےس ورکشاپ

 واضح ذریعے  کے رنگ الگ جو ہے گیا کیا تقسیم میں وںحصّ  تین کو مواد منتخب لئے کے ورکشاپ میں خاکے  اس

 ۔ ہے سکتی مل مدد بہتر میں تیاری کی  ورکشاپ کو ٹرینرز سے اس۔ہے

 ۔ہیں یلذ مندرجہ حّصے تینوں

 ایک  ہر  جو  ہے گئی کی بات پر آئیڈیاز اور  نکات بنیادی کچھ  میں اس – پریزنٹیشن

 ۔آئیں گے بحث زیر میں سیکشن
 

 کو مسائل تاکہ  ہے دیتی حل  کا مسائل اور   تجاویز  پر  پریزنٹیشن  مواد یہ – تجویز

 ۔ جائے دی اہمیت زیادہ
  

 بحث پر جن ہیں نوٹس کی نکتے ہر  یا ہیں  مشقیں  کردہ تجویز کچھ  میں اس – مشقیں

 ۔ ہے جاتی کی

– 9 سیکشن مواد یہ۔جائے کی بحث پر جس  چاہئیے جانا کیا استعمال دوران کے مظاہرے  ورکشاپ  مواد سادہ کا میڈیا

 :ہیں شامل میں اس۔ ہے موجود میں ذرائع

  ،مسئلہ پروفائل  طرح کس ، ہے گئی کی توضاح کی تصویر ترتیب بنانے  ذریعے کے جن مثالیں کی تصاویر مختلف

 دی  کی کہانیوں ویڈیو ناکام  مثالیں تین اور کی کہانیوں ویڈیو کامیاب مثالیں تین۔ ہے جاتی کی عکسبندی کی ایونٹ اور

 ۔ ہیں گئی

 ۔نا ہے جا کی استعمال لئے کے بتانے  تیکنیک کی  ڈیوآ اور ویڈیو اس کا مقصد
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 ۔ہیںچا دکھانا پر طور کے مثالوں کو ان  ٹرینرز اگر ، کہانیاں مزید ہوئی بنائی کی میکر سٹوری ٭

 کارڈز تجویز اور پاتھس سٹوری  کو صارفین کے میکر سٹوری میں جس  ہے گئی ترتیب دی  طرح اس  ورکشاپ یہ

 رہنا دھراتے کو ان میں ورکشاپ پوری  اور چاہئیے کرانے متعارف دن پہلے کے ورکشاپ یہ۔  ہیں جاتے کئے پیش

 وجہ کی سائز کے  وںفائل تاہم  ،پڑھیں  کرکے لوڈ نڈاؤ کو مواد  وہ کہ جائے کی افزائی حوصلہ کی  شرکاء۔ چاہئیے

 ۔پڑے نہ ضرورت کی اس دشای سے

 ورلڈ سمال جو چاہئے پڑھنے ضرور بھی گائیڈز میڈیا تین وہ ساتھ ساتھ کے  اسباق تمام کے میکر سٹوری  کو ٹرینرز

 میں   ذرائع -9 سیکشن جو اور   تیار کئے ہیں  کر مل ساتھ کے رپورٹنگ  پیس اینڈ وار آف یٹیویٹٹانس  نے  نیوز

 مندرجہ۔  ہے گیا کیا رکوّ  کےآالت  موبائل بطورِ  کو  اجزاء بنیادی کے   بیانیہ اور  ویڈیو و،تصویر میں اس۔  یںہ موجود

 ۔ ہے مشتمل پر گائیڈز میڈیا تین  خاکہ یلذ

 ۔ دن پہال

  گھنٹہ پہال – تعارف

 سے شرکاء  کو ٹرینرز بعد کے اس۔ چاہئیے ناکر تعارف کا یو پی ایف  اور   ورکشاپ ، اپنا پہلے سے سب  کو ٹرینرز

 حاصل سے ورکشاپ وہ جو چیز کوئی ایسی  اور  ہیں  سے کہاں ، ہیں کون وہ کہ  چاہئیے کرنا حاصل تعارف کا ان

 سے ورکشاپ وہ کہ جائے لکھا پر تختہ سفید  کو وجوہات ہوئی بتائی کی شرکاء اگر ہوگا بہتر زیادہ یہ۔ ہیں کرناچاہتے

 توضاح کی جس ہیں جاسکتی کی استعمال   وقت کرتے واضح  مقاصد کے  ورکشاپ یہ ۔  ہیں چاہتے کرنا حاصل کیا

 ۔گی جائے کی نیچے

  بلڈنگ ٹیم۔   ترتیب دیں مقاصد  اور انداز کا ورکشاپ  وہ کہ ہے ہوتا موقع پہال پاس کے ٹرینر  تعارف  – تجویز

 ۔ کر سکا ہو پیش تعارف اعلیٰ  کوئی بہت۔  ہیں دی گئی میں میجک ٹرینر – 7 سیکشن  جو کریں چیک کو  ایکسرسائز

  منٹس 03۔ جائزہ کا ورکشاپ

 لئے کے ورکشاپ کو  ٹرینر۔  چاہئیے کرنے بیان مقاصد کے اس اور  شیڈول کا ورکشاپ میں انداز واضح کو ٹرینرز

 بہتر ساتھ کے دوسروں میں گروپ اور  پابندی کی وقت ، استعمال کا فون موبائل کہ جیسا چاہیئے دینے بنا بھی اصول

 ۔رکھنا یہروّ   مثبت اور
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یہ بات مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ تعارف سے شرکاء کے جوابات مقاصد سے منسلک کیا جائے۔ یہ یقینی   :تجویز

بنائے کہ آپ کواس کے بارے میں  پتہ ہو کہ شرکاء کیا چاہتے ہیں۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ اس بات کا مظاہرہ کیا جائے 

کیا نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ورکشاپ کہ وہ اس ورکشاپ سے حقیقت میں کیا امید رکھ سکتے ہیں اور 

کے بالکل آخر میں بطوِر چیک لسٹ یہ دیکھنے کے لئے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ  اس گروپ نے کیا کچھ حاصل 

 کیا۔

 ایک گھنٹہ –سٹوری میکر کمیونیٹی کا تعارف  سٹوری میکر اور 

میں شامل  0سیکشن ٹرینر یہ ایپلیکیشن پوری ورکشاپ میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ مختصر مجموعی جائزہ ہونا چاہیئے۔ 

 ویڈیو کو چکھا سکتا ہے۔  –کیسے 

ٹرینر کو اس بات کی تصدیق کرنی چاہیئے کہ شرکاء میں سے ہر کے موبائل  – اور کمیونیٹی –سٹوری میکر کیسے  -

ازمائے گئے موبائل فون ذرائع میں  – 9سیکشن فون پر سٹوری میکر انسٹال ہو اور صحیح طور پر کام بھی کر رہا ہو۔ 

 کی فہرست موجود ہے۔ 

کی شوٹنگ اور کلپ ترتیب دینے کی اس میں لوگ کچھ وقت کے لئے سٹوری میکر سے کھیل سکتے ہیں۔ ان  –مشق 

 مشق کرنے پر حوصلہ افزائی کریں۔  اس کو آسان اور تفریحی بنائیں۔ آنے والے دنوں میں مزید مرتّب اسائنمنٹ ہوں گی۔ 

پراجیکٹ کی تاریخ اور پراجیکٹ ٹرینر ۔ نا چاہیئےسٹوری میکر کمیونیٹی متعارف کرجہاں ٹرینر  ہےبھی یہ اس جگہ 

سے بہترین کام کی چند ذرائع  – 9، اور سیکشن تنظیموں کے بارے میں تھوڑی بہت  بات کر سکتا ہےکے پیچھے 

 مثالیں پیش کر سکتا ہے۔ 

 اچھی صحافت کے بنیادی اصول –صحافت 

 (یا شرکاء کی تعداد پر منحصر اس سے زیادہ)گھنٹے  4

چاہے کی دلچسپی اور  پروفیشنل پروفائل ہے۔ کا انحصار شرکاء ٹرینر کی جانب سے پیش کئے جانے والے ہو بہو مواد 

بیان کرنے کے  کہانی، اچھی صحافت اور اچھی سرگرم کارکن ہوں، صحافی ہوں، شہری صحافی ہوں یا بالگرز ہوںوہ 

 بنیادی اصول یہاں متعارف کئے جانے چاہیئے۔ 
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، بروقت میڈیا کٗوریج کی مثالیں معلوم کرنی چاہیئے کے بارے میںملک اور صوبے اس  کو ٹرینرہے۔ تیاری بہت اہم 

متواتر گروپ سے  پوری  پریزنٹیشن کے دوران گی۔ ںمثالیں مباحثے میں استعمال ہویہ دی جا رہی ہو۔ ٹریننگ جہاں 

 مباحثے کی حوصلہ افزائی کریں۔  سواالت پوچھ کر 

یہ ضروری ہے ت کے بارے میں پریزنٹیشن تیار کر سکتا ہے۔ صحاف ٹرینر  یہاں کچھ مواد ہے جس سے – پریزنٹیشن

دی جا ٹریننگ کے مطابق اور ان کے لئے مخصوص بنائی جائے جہاں یہ قارئین /سامعینان اُس ملک اور  پریزنٹیشنکہ 

 رہی ہے۔ 

 اچھی صحافت کیا ہے؟

کے اچھی صحافت ایک عوامی خدمت ہے۔  –چاہے اس کی کوئی بھی قسم ہو  –اپنی بہترین صورت میں صحافت 

اور صحافت سواالت پوچھنے جمع اور شئیر کی جاتی ہیں۔ دلچسپی اور تحفظ کے لئے ضروری خبریں عوامی ذریعے 

  اثر اہر کےصحافیوں کو باچھی صحافت کے لئے دیانت داری بہت ضروری ہے۔ جوابات کا تجزیہ کرنے کا طریقہ ہے۔ 

یہ اصول کسی بھی ذریعے بشموِل پرنٹ، ٹیلی ویژن، ریڈیو، چا اور شفاف ہونا چاہیئے۔ سے آزاد اور کٗوریج میں س

کسی مسئلے کی وکالت کرتے یہ اصول سرگرم کارکن اور بالگرز پر بھی الگو ہیں۔ یں۔ کمپیوٹر اور موبائل فون پر الگو ہ

 ہوئے آپ کو پھر بھی اس کو پیش کرنے میں سچا رہنا چاہیئے۔ 

صحافت کا ایک انداز ہے جس حقائق پر مبنی صحافت ؟ اس کا کیا مطلب ہےآپ کی کٗوریج حقائق پر مبنی ہونی چاہیئے۔ 

یزوں کی قدر کرتی ہے جن کو آپ ذاتی آراء چیہ ان ہوتی ہے۔ پر مبنی حقائق  کٗوریج رائے اور ذاتی یقین کی جگہ میں

 پیشکی جگہ آپ قیاس آرائی کو کرتی ہے جن یہ ان چیزوں کی قدر ۔ وثابت کر سکی جگہ ک پر عمل اور ناشر کے ایجنڈا

شروع کے جوابات سے  -کون، کیا، کہاں، کب، کیوں اور کیسے  -صحافت چھ بنیادی سواالتحقائق پر مبنی کر سکو۔ 

 کے لرننگ گائیڈ میں موجود ہے۔  اسباق اور سٹوری میکر کی  ایپلیکیشن ان کی تفصیل ۔ ہوتی ہے

اسی کے بارے بیان کرنے واال بھی ہونا چاہیئے۔  کہانیسرگرم کارکن کو ایک اچھا صحافی، شہری صحافی، بالگر یا 

صحیح طریقے سے تیار اور  کہانیاگر آپ کی میں ہی سٹوری میکر ہے اور اسی کے بارے میں ہی یہ ورکشاپ ہے۔ 

   نہیں لے گا۔کوئی اس میں دلچسپی پُراثر طریقے سے پیش نہیں ہوتی ہے، تو 
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 نامہ منظر کا میڈیا بدلتی

  کا اداروں خبری روایتی کیونکہ ہے، کیا تبدیل کو منظرنامے کے میڈیا میان انداز ڈرامائی نے آالت موبائل اور انٹرنیٹ

 ۔رہا نہیں اختیار پر کرنے فراہم معلومات کو سامعین پر پیمانے بڑے

 اور صحافی، بالگرز شہری۔ ہیں گئے آ میں ہاتھوں کے لوگوں کےساتھ بیان کرنے کہانی اہم اب آالت دیگر اور موبائل

کمیونیٹی اورروایتی میڈیا کی جانب سے نظر انداز کئے گئے ایشوز یا ان کمیونیٹی، جن تک روایتی  اکثر کارکن گرم سر

 جسے ہیں کرتے رپورٹ پر مسائل ان شہری صحافی پر مواقع بعض۔  ہی کرتے نمائندگی کی میڈیا کی رسائی نہ ہو،

 ۔ملے کٗوریج کہ چاہتے نہیں گروپ دوسرے اور حکومت

 ناظرین /قارئین/سامعین اور صحافی۔ہے بھی  مختلف سے حوالوں اہم سےکئی صحافت کی پہلے سال چند صحافت کی آج

 معلومات صحافی: ہیں پابند کے طریقے ایک خبریں پر طور روایتی۔ ہے مثال  اہم ایک تبدیلی میں تعلقات درمیان کے

 میں ہےجس طرح کی ڈائیالگ ایک صحافت کی آج۔ ہیں استفادہ کرتے اسے ناظرین /قارئین/سامعین اور ہیں کرتے فراہم

 میں  ماحول میڈیا سوشل۔ ہیں لیتے حصہ راست براہ میں کرنے مباحثہ پر اس دینے اور کوریج کو واقعات سامعین

 ۔ہیں لیتے حصہ میں کوریج سامعین

 میں سامعین اور پروڈیوسر نیوز میں جس ہے، کی پیدا صحافت کی قسم جمہوری ایک مزید نے تبدیلیوں ان طرح  اسی

 اور عالقائی سینکڑوں ، سی بی بی اور الجزیرہ کہ جیسے میڈیا ملکی غیر بڑے کہ حتیٰ ۔ہیں ہوتے پیدا روابط قریبی مزید

 ہیں، کرتے تعاون فراہم سے مواد ورک نیٹ سوشل اور الئن آن مزید اپنی نشریات کو اب کئے بغیر، ذکر کا ابالع قومی

 ۔ہوتی نہیں رسائی کی ان تک جن کوریج میں کی واقعات ان پر طور خاص

 اور پیش مواد میں وہ وقت حقیقی صحافی اچھے   ، تک تصاویر مزاحیہ کی اوربچوں آفات قدرتی کر لے سے الیکشن

 ۔ہیں چاہتے سامعین کہ جو ہیں کرتے اپلوڈ

 ۔ہیں دیتی مدد میں کرنے بیان کہانی بننےاور صحافی بہتر کہ جو ہیں تجاویز کچھ پر یہاں

 تک حد ممکنہ میں کوریج  ہو، جوش پُر اس کے بارے میں آپ جتنے بھی یا ہو واقعہ ڈرامائی بھی جیسا چاہے 

   ۔نہیں آپ کی ذات چاہئے، ہونا جذبہ کا آپ میں پیش کئے جانے والے ذرائع کہانیآپ کی  ۔رہیں جانبدار غیر
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 کر کوریج معلوماتی مزید کی واقعے اُس آپ تاکہ کریں تحقیق پہلے سے اس تو ہے پیش آتا واقعہ کوئی جب 

 چاہیئے، اور  پوچھنے سواالت کونسے کہ  گی بنائے بہتر کو اس کے بارے میں فیصلے  کے آپ  یہ۔سکیں

 ۔نہیں کونسی اور ہیں اہم متعلق کے کہانی  کونسی چیز

 کّور کئے جانے والے واقعے کے بارے میں بنیادی معلومات کے مطابق بنانے کے لئے   کو رپورٹنگ اپنی 

اس )۔ معلومات متعلقہ دیگر اور وہاں ہے کون ہے، ہوتا کب کہاں ہے، بہو ہو  --کریں  رپورٹنگ کچھ   پر منظر

 (ہیں میں اسباق کے رپورٹنگ کے بنیادی اصول مزید کچھ کے بارے میں

 میں بارے کے تنازعات ممکنہ کے اور ایڈیٹروں کے ساتھ آپ کے مباحثے میں دلچسپی تکنیک کوریج اپنی 

 رہیں۔ شفاف

 ۔کریں منسوب سے ذرائع مخصوص کو میں معلومات بیانیہ اپنے 

 رکھتا اہمیت معیار اچھا کا آڈیو۔ہونے چاہیئے ورانہ پیشہ پر طور تکنیکی پریزنٹیشن ، ٹول نہیں اگر کوئی بات 

 ۔لکھا جائے صحیح اورمقام نام کا سبجیکٹ  کہ کریں دہانی یقین کی بات اس۔ہے

 لئے کے کرنے کّور کو مسئلے کے آپ یہ اور  ہیں رہے کر کہانی کی قسم کس آپ کہ لیں جان کو بات اس 

 ہے؟کرتا  میں کیسے اضافہ کا کام اس  آپ اور ہیں چکے ہو کیسے رپورٹ دوسری۔ ہے موزوں کیسے

 مگر مکمل  زیادہ محدود  ۔کریں نہ ظاہر کو اس سکتے کر نہیں توثیق کی اس یا نہیں سمجھتے آپ کو چیز کس

 ۔ہو مبنی پر آرائیوں قیاس کہ وسیع ہو مگر جو کے کہانیاُس  بنسبتِ   ہے قیمتی زیادہ کہانی  صحیح طور پر

 

  تجویز
۔ ہے بنا لئے کے کرنے  قائم نسبت ڈی لئے کے کے صارفین میکر سٹوری اور مباحثے پر معیار حّصہ یہ کا ورکشاپ 

 مختلف لئے کے ملک دوسرے سے ملک ایک اور ثقافت دوسری سے ثقافت  ایک نہیں، کیا اور ہے کیا صحافت اچھی

 بحث کے موضوعات ہیں، یہ بھی ہوتے الگو پر صحافی اور وکیل شہری طرح کس معیار کے صحافت اچھی۔ہے ہوتی

  رکھیں عملی کو مباحثے۔ ہیں ہوتے غیر واضح اور لمبے مخفی، بہت مباحثے کے قسم اس میں بہت سی ورکشاپ ۔ہیں

 ۔ہے جاتی کی پیش میں حقیقت کہ جو رکھیں مرکوز پر کہانی توجہ کی اس اور
 

  مشق
 رکھتی مطابقت سے سامعین کہ جو ہے کرتا کشی تصویر کی مثالوں کچھ کی کٗوریج  میڈیا عالقائی/مقامی ٹرینر 

 اور متوازن ، مکمل پیش، سے طریقے بہتر کٗوریج اچھی۔ہیں مثالیں کی کٗوریج خراب اور اچھی یہ پر طور معیاری۔ہیں

 ۔  گی ہو منصفانہ
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 یا تین کو شرکاء۔ہوگی مثاتر سے  خیاالت کے  گروپ مخصوص کسی اور  طرفہ یک ، سے طریقے برے  کٗوریج خراب

 کو گروپ پورے پھر گروپ ورکنگ ہر۔چاہیئے کرنی بحث تنقیدی پر  کہانیوں کرکے تقسیم میں گروپ ورکنگ کے چار

کا  کہانی کو درجہ باال معیار کے مطابق اپنی  گروپ ہر۔ہوگی بحث پر اس بعد کے جس دے گا پریزینٹیشن کی منٹ دس

 ۔چاہیئے جائزہ پیش کرنا تنقیدی
 

 دن  دوسرا
 

 گھنٹے تین -اُصول بنیادی کے  گرافی فوٹو اچھی – گرافی فوٹو

 ۔ہے بتاتا کیا میں بارے کے تصاویر  میکر سٹوری کہ ہیئےچا ہونا پتہ کو ٹرینر۔ ہوگا شروع سے گرافی فوٹو  دن دوسرا

 ۔ہیں گئے دئیے مثال بطور سیٹ فوٹو تین میں ذرائع – 9 سیکشن

 سوچنے پر طور بصری کی شرکاء یہ۔ ہے رتصوّ   بنیادی کا کمپوزیشن کی فریم کے  ویڈیو اور فوٹو یہ -ڈزتھر آف رول

 ۔ہوگا گار مدد میں کرنے تیار کہانی بہتر  اور

 درجوں پانچ کو اقسام کی ٹشا  میکر سٹوری۔ہے کرتا توضاح کی اقسام کی ٹشا سیٹ یہ کا تصاویر – اقسام یک ٹشا

 اقسام پانچ کی ٹشا۔ہیں کافی لئے کے خیال بنیادی کے کہانی تین پہلے ۔ہے مقصد الگ کا ایک  کا ہر۔ہے کرتا تقسیم میں

 ۔ ہے ذیل مندرجہ

 ۔ہے کراتا متعارف کرداریہ  – کردار 

 ۔ہے کرتا توضاح  کی رویے یا  ایکشن مرکزی ایک  یہ - ایکشن 

 ۔ ہے دکھاتا نتیجہ کا رویہیہ  – نتیجہ 

 پہلو بڑے کے  مسئلے کسی کے اس یا ہے کرتا واضح خیال بنیادی کا کہانییہ  –(  ایڈوانسڈ) سیگنیچر 

 ۔ہے جوڑتا سے

 ۔ ہے بتاتا مقام کا کہانییہ  –( ایڈوانسڈ)  مقام 

 ۔ہیں کرتے بیان کہانی بصری ایک  ہوکر اکٹھے  طرح کس اقسام کی ٹشا کہ ہے بتاتا یہ  سیٹ کا فوٹوز – سٹوری فوٹو
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 حیثیت عالمگیر  تصاویر۔ہیں بالک بنیادی بلڈنگ تصاویر جبکہ  ہے ماحول بصری ایک ماحول موبائل - پریزنٹیشن

 ایک بارے کے منظر کسی۔ہوتی نہیں ضرورت کی زبان مخصوص  کسی  کو آپ لئے کے سمجھنے کو ،ان ہیں رکھتے

 کے لفظوں ہزار  تصویر ایک۔کرسکتے نہیں بھی پیراگراف کئی کے تحریر وہ کرتی ہے مہیّا معلومات جتنی تصویر

 دیکھنے جو ہے ہوتا قید ڈرامہ  اور  جذبات انسانی عالمگیر تصاویر میں اچھی کہ یہ بات اہم سے سب۔ ہے ہوتی برابر

 ۔ہے دیتا مدد میں سمجھنے کے لوگوں موجود میں تصویر کو والے

  وکیلوں دونوں کو آجکل خبریں پڑھنے اور دیکھنے والوں کو اور صحافیوں شہری صحافی بننے کے لئے  کامیاب

 لوگوں زیادہ بہت آجکل جو ہیں ہوتے ٹولز بہترین کے گرافی فوٹو  میں  آالت موبائل۔ چاہئیے کرنی فراہم تصاویر اچھی

 والوں دیکھنے سے اس ۔ہے رہا جا ہوتا بہتر بدن دن کا معیار تصاویر کی  آالت موبائل اور  ہوتے ہیں میں ہاتھوں کے

 شائع اور بنا جلد تصاویر  بہتر آپ جس سےکہ  تیار کی کی گئے ہے طرح اس میکر سٹوری۔ہیں بڑھی مزید توقعات کی

 ۔کرسکتے ہیں

 کو آپ جتنا ہوتا نہیں میں اُتنا پتہ بارے کے سین پوری کو والے دیکھنے کہ رکھیں یاد بات یہ تو لیں تصاویر آپ بھی جب

 کا بات اس ہوئے لیتے تصویر کہ چاہئیے کو آپ۔دکھایا نہیں کیا میں تصاویر نے آپ کہ پاتے جان نہیں یہ وہ۔ہے ہوتا

 صرف نہ صحافی فوٹو اچھے ۔ہے آتی  نظر مختلف بہت دنیا میں تصویر ۔کرسکیں قید کو لمحے بہتر کہ رکھیں دھیان

 کا تصویر اپنی بھی کو  عناصر بصری وہ  بلکہ ہیں کی تصویر میں قید کرتے ایکشن اور ڈرامے  موجود میں ایونٹ

 آپ کہ ہے ضروری لئے کے اس۔آئے نظر تعلق بھی  مقام سے  اور وجوہات کی ایونٹ  کا تصویر تاکہ ہیں بناتے حّصہ

 ۔ہے ہوسکتا چیلنج بھی لئے کے صحافی فوٹو اچھے ایک  کہ جو سوچیں پر طور بصری

 ان وہ ۔لگتی نہیں دیر ہوتے تخلیق تصویر اچھی ایک تو ہیں دیکھتے اجزاء اچھی تصویر کے کسی  جب صحافی فوٹو

  اور پوزیشن، ٹائمنگ  سب یہ وہ ۔ہیں بتاتے کہانی بصری  شدہ تیار اچھی  ایک  کے کر یکجا میں فریم ایک کو حّصوں

 دینے کر پریشان پر طور بصری  کیونکہ یہ  ہے ہوتا باہر سے فریم ہیں۔ یہ اس لئے کرتے ذریعے کے ویویو آف اینگل

 جتنا ہے حامل کا اہمیت ہی اتنا اور یہ بھی ہے کرتا واضح غیر  کو نکتے بیان ہونے والے  کے تصویر یا ہے ہوتا واال

 ۔اجزاء والے جانے پائے اندر کے فریم
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۔ تھرڈز یا تہائی کا قانون ہے آف رول اُصول بنیادی  یا کی حیثیت رکھنے واال ہڈی کی ریڑھ کے لئے  کمپوزیشن اچھی

 میں خانوں  برابر نو  کو کینوس یا فریم  یہ۔ ہے تصّور یورپی کا کرنے تیار تصویر  سے قدیم زمانۂ تھرڈز آف رول

 ۔ہیں دکھاتے پر سکرین ڈسپلے  تھرڈز آف رول کو آپ کیمرے کے  فونز سمارٹ کئی۔ ہے تا کر تقسیم

 لئے کے بتانے کہانی اپنے اور  ہیں کرتے کمپوز کو تصویر میں  الئنز کے انٹرسیکشنز کے فریم  گرافرز فوٹو اچھے

 کر رکھ میں درمیان کے فریم  کو سبجیکٹ گرافرز فوٹو  کار تجربہ غیر جبکہ ہیں التے میں استعمال کو خانوں نو تمام

 ۔ہیں دیتے کر ضائع کو جگہ باقی د موجو میں فریم اور  ہیں لیتے تصویر

 کرنی افزائی حوصلہ کی بحث  کر دکھا  سیٹ فوٹو کے  تھرڈز آف رول  کو ٹرینر بعد کے کرنے پیش مواد گیا دیا اوپر

 ۔ چاہئیے

 ، ہے ہوتا مستطیل  ایک  گراف فوٹو۔ہے کرنا کام پر تہوں  کو اُصول  اور ایک لئے کے  کمپوزیشن اچھی – پریزنٹیشن

ہیں،  کرتے تخلیق کو تہوں  الگ الگ میں فریم۔ہیں کرتے  کمپریس  کو  خیال بصری ایک  ہم میں سپیس جہتی دو ایک

 کرتے مدد کی آپ(  منظر پس اور منظر پیش  صرف  اوقات اکثر طور پر عملی) منظر پس اور  وسط منظر ، منظر پیش

 ایک  کو تصویر  یہ۔سکیں بتا ذریعے کے فوٹوگرافی  اپنی کو کہانیوں بصری مشکل  میں انداز واضح زیادہ  آپ تاکہ ہیں

 ۔ہیں دیتے(  منظر پس)  وسباق سیاق   اور(  منظر پیش)  کی تہہ سبجیکٹ  واضح

تصویر میں   ۔ہیں کرتے مکمل  اندر کے  فریم کو خود  معلومات یا صورتیں اہم  تصویر میں کی گئی اچھی تیار ایک

باورچی کے ہاتھ عجیب انداز میں کاٹے  نہیں جاتے۔ اہلکار کی کیرئیر، جو تصویر میں موقع محل فراہم کرتی ہے، فریم 

کھیلنے والے کھالڑی کی جانب سے گول کی طرف کے کنارے پر پِس منظر تہہ میں آدھی کاٹی نہیں جاتی۔ سامنے سے 

ِکک کی جانے والی گیند آدھی نہیں کاٹی جاتی۔ فوٹوگرافر ان کو ورکنگ ایجز کہتے ہیں۔ گراف کی سطح پر جاذِب نظر 

اور گراف کے لحاظ سے مضبوط شکلیں جیسا کہ دروازے کی فریم یا درخت یا تیز رنگ کی اشیاء اس کو حل کرتے 

 کنارے کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ہوئے فریم کے 
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 بتاتا ہے کہانیخود  دور جانا چاہتے ہیں۔ انسان کا ایکشن سے تصاویر میں آپ مرکوز ساکن  گرافی فوٹو کی خبروں

 اور  متحرک  زیادہ سے سب  سبجیکٹ لمحہ ہوتا ہے جب  میں وہ یہ ایونٹ – سوچیں کے بارے میں ایکشن عروج کے۔

 ۔ ہوتا ہے ظاہر

 اور  ایکشن  گرافرز فوٹو اچھے۔ہیں رکھتے اہمیت خاص  وقت اور پوزیشن تو ہو کرنی بیان کہانی بصری کوئی جب

 نہ سے گھومنے  اُدھر ادھر گرافر فوٹو  بطور ۔سکے بن تصویر بہتر ایک تاکہ  ہیں لگاتے اندازہ میں آپس کا پوزیشن

 ۔ہیں ہوتے بنیاد کی تصویر بہتر ایک  لمحات ڈرامائی گھبرائیں،

 ۔ دکھائے  سیٹ فوٹو ٹائپ ٹشا وہ میں بعد  یا ہو رہا کر بات سے حوالے کےتکنیک   شوٹنگ  ٹرینر چاہے 

 ان کا اس ہے پڑتی کرنی محنت کتنی لئے کے لینے تصاویر اچھی تاہم ہیں کرتے پسند تصویریں  لوگ تر زیادہ – تجویز

  شرکاء اگر دیں کہ زور پر اس۔ہیں دیتے کر بس  کر لے تصاویر خراب تین دو میں تقریب کسی وہ ۔ہوتا نہیں اندازہ کو

 ان۔چاہیئے اور حقیقی کام کرنا چاہیئے کرنا صرف وقت  ان زیادہ  تو ہیں چاہتے میں محض سنیپ شاٹ سے بہتر تصاویر

 ساری بہت  اور سوچیں میں انداز بہتر پر طور بصری کو اس چاہتے ہیں بتانا کہانی جو وہ کہ کریں افزائی حوصلہ کی

 ۔کریں افزائی حوصلہ کی ان میں کے خاکے کو عمل میں النے تکنیک درجہ باال۔لیں تصاویر

 

 پانچ  میکر سٹوری۔ہوتی نہیں کافی گراف فوٹو صرف ایک اوقات اکثر لئے کے کرنے واضح کو کہانی – پریزنٹیشن

 کرنے واضح  کو عنصر  ہر کے کہانی۔ہے جاسکتی بنائی کہانیاں فوٹو ساتھ کے جس ہیں کرتے فراہم  ٹائپ ٹشا بنیادی

 ہر قسم   والوں کو کرنے استعمال کے میکر سٹوری۔ ہیں گئے کیے ڈیزائن یہ لئے کے

 ٹس شا ڈیٹیل یا اپ کلوز ٹس،کچھشا وائڈ 

 اس کام کا انحصار۔ کریں کوشش کی رکھنے   ترتیب منطقی ایک تصاویر کو ۔چاہیئے لینی تصاویر میں سے مختلف  

 یا ،سیریز رپورٹ ، پروفائل: کا طریقہ کوریج کی آپ اور ایشو، یا ایونٹ ہے جیسا کہ کردار، ہوتا پر قسم کی کہانی

 ۔جھلکیاں

 ۔ چاہئیے دکھانی سیٹ فوٹو کہانی کو آپ میں بعد یا  کریں بات میں بارے کے  تکنیک شوٹنگ آپ چاہے
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  تجویز
 طرح ایک جو کہانیاں فوٹو وہ۔دیتی ہے نظر نقطہ اور  معلومات نئی  تصویر ہر میں سیٹ فوٹو ہر  کہ کریں واضح یہ  

 تو ہے دیکھتا تصویر دوسری بعد کے ایک  واال دیکھنے جب۔ ہے ہوتی بورنگ ہوں، مبنی پر تصاویر گئی کی کمپوز

 ۔ہوتی ہوئی نہیں فراہم معلومات نئی کوئی میں اس
 

 

 پسند ایک کوئی سے میں ان کے مناسبت سے آپ وقت اور  پسند کی گروپ ہیں۔ جارہی دی مشقیں دو یہاں - مشق

 ۔کرسکتے ہیں

 حرکت وہ چاہے ۔لیں تصاویر کی دوسرے ایک  اور بنائیں ساتھی  کو دوسرے ایک شرکاء – تصویر ماحولیاتی (1

  ماحول۔چاہئیے ہونی  تصاویر روشن  اور  تیار سے طریقے بہتر یہ۔تصاویر مرکوز یا ہو تصویر ہوئی کرتی

 ۔گا بتائے کچھ نہ کچھ میں بارے کے  سبجیکٹ ہمیں جو گا کرے فراہم وسباق سیاق بصری

 ۔چاہیئے لینی تصاویر تین نو میں سے پر ُکل موضوع ہر  کو آپ۔ لیں تصاویر تین ذیل مندرجہ -سکیونجر ہنٹ (4

 وہ تاہم ہو رنگ جگہ ایک  یا ہو رنگ ہی ایک میں تصویر پوری  چاہے ۔ں ہو رنگین جو  تصاویر ایسی: رنگ .1

 کا کنٹرول تکنیکی اچھی۔ ہو روشن اور رنگ رنگا سین میں جس تصویر ایسی ایک چاہئیے، نظر آنا زیادہ

 ۔کریں مظاہرہ

 کی منظر پسِ ۔ہے ہوتا مائل سیاہی کچھ سب جب گئے رات  یا  سویرے روشنی،صبح ڈرامائی  :روشنی .4

 ۔اندھیرا یا نیان الئٹ کے ساتھ رات کا روشنی، کی روشنی،اطراف

 ۔اظہار ہو کا واحد مضبوط جذبے جس میں  تصویر ایسی: جذبات .0

 خاندان،کوئی ایک میں پارک۔ ہو گیا دکھایا مکالمہ دلچسپ درمیان کے لوگوں میں جن تصاویر وہ :لمحات .2

 بتا کہانی کوئی آپ کیا۔ہے مکالمہ درمیان کے لوگوں سب ہو، یہ رہے کر سیر ساتھ ایک جو نوجوان جوڑا،

 ہیں؟ سکتے

 غور بھی سے نکتے  ترین پست  پر خیال اسی۔ ہو بڑا سے معلومات گئی دی جو خیال ایسا ایک – نظر نقطۂ .5

 (سیریز کی تصاویر دو)کریں 
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 کھیل کسی  یا ہوں شامل تاثرات کے ناظرین اور  ایکشن کے اداکاروں میں جس پرفارمنس سٹریٹ – ایکشن .0

 کی تصاویر۔ حرکات اور  ایکشن کے کھالڑیوں دوران کے

 ۔ اجنبی ایک میں تصویر ایک کی منٹ دس سے پانچ :(تصویر) پورٹریٹ .7

 سبجیکٹ اپنے۔ دیکھیں ساتھ کے فریزنگ اور  ،بلر فیننگ کو حرکت۔کریں تبدیل کو کی رفتار شٹر :شٹر سپیڈ .8

 ۔کریں حرکت ساتھ کے اس رہ کر قریب کے

 تصویر۔کریں کشی تصویر کی عمل ساتھ کے منظر پس اور منظر وسط منظر، پیش میں مناظر تین :لئیرنگ .9

 ۔رکھیں خیال کا نظر نقطۂ ہوئے بناتے تہہ کی

 سے تصویر کو بحث اور کریں شامل بحث بطور کو تنقید۔ چاہئیے کرنی لوڈ اپ لئے کے تنقید تصاویر اپنی کو شرکاء

 ۔ہیں سکتے جا پوچھے سے گروپ جو ہیں گئے دئیے سواالت کچھ یہاں۔رکھیں محدود تک مسائل متعلق

 ہے؟ شارپ تصویر کیا 

 ہے؟ بہتر روشنی کی تصویر کیا 

 ہے؟ اچھی کمپوزیشن کیا 

 ؟ کیا پورا مقصد اپنا نے تصویر کیا 

 ہے؟ کرسکتی بہتر مزید چیز کونسی کو اس 

 

 تجویز

معمولی سی مشق کرنے سے بہتر فوٹوگرافی کی جا سکتی ہے۔ درجہ باال مشقیں مزیدار ہونی چاہیئے۔ اس بات کا یقین  

کریں اور تنقیدی جائزے کے دوران شرکاء کی کچھ بہتر تصاویر دکھائیں۔ ان کو توڑیں اور یہ نکتہ سامنے رکھیں کہ 

 ی اس تکنیک کو اپنے کام پر الگو کریں۔شرکاء نظرثانی شّدہ تصاویر پر کئے جانے والے کام ک

 

  گھنٹے تین  -ا تعارف ک ڈیوآ  

  ہحصّ  یہ کا ورکشاپ کی میکر سٹوری۔ہے میں بارے کے ریکارڈنگ کی ڈیوآ سے آلے موبائل  ہحصّ  آدھا کا دن دوسرے

تیار  کی میکر سٹوری میں ذرائع – 9 سیکشن۔ہے مختص لئے کے کرنے ریکارڈنگ  ڈیوآ بہترین لئے کے کہانیوں ویڈیو

 مثالوں ان دوران کے تعارف  کہ چاہے ٹرینر اگر۔ہیں گئی دی ڈیوآ اچھی اور خراببمع  مثالیں کی کہانیوں ویڈیو کردہ

 ۔دکھائی نہ دیں ویڈیو تاکہ دیں انپڈھ کو لیمپ یا کریں بند لیمپ کی  پروجیکٹر تو جائے سنائی ڈیوآ کوئی سے میں
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 نسل دوسری سے نسل ایک کہانیاں یہ اوقات بعض۔ ہیں کرتے پسند سنانا کہانیاں  کو دوسرے ایک لوگ  – پریزینٹیشن

 کے ویڈیو  ہم میں ورکشاپ اس۔ہے قسم مؤثر سے سب کی رابطے  پر ارض کرۂ شاید  آڈیو کی آج۔ہیں ہوتی منتقل کو

 کے کرنے ریکارڈ آڈیو بہتر ایک۔ہے ہوتا مشتمل پر آڈیو  حّصہ دھاآ کا سٹوری ویڈیو۔  گے کریں بحث پر آڈیو میں تناظر

 ۔ ہے ہوتی ضرورت کی مشق مسلسل کو آپ لئے

 کی ہیں، جیسا کہ لوگوں سکتے کر بنا تصویر ایک  میں دماغ کے سامعین آپ کرکے استعمال کو آوازوں کی قسم مختلف

 کرسکتی فراہم مناظر لئے کے کہانی کی آپ آوازیں جو  وہ ہیں اور کرتی بیان کہانی ایک میں آواز اپنی آوازیں،آپ کی

 ۔محیطی آواز اور بیانیہ ، انٹرویو: ہے گیا کیا تقسیم میں حّصوں تین کو ریکارڈنگ  آڈیو کی طرح اس۔ہیں

 انٹرویو یہاں۔ہے ہوتی مبنی پر جواب و سوال ہے،جو ہوتی ریکارڈنگ آڈیو کی  سبجیکٹ کے آپ میں کہانی  انٹرویو ایک

 ۔ہیں گئی دی تجاویز کچھ لئے کے کرنے ریکارڈ میں انداز اچھے

 بہتر زیادہ نسبت کی دوسروں لوگ کچھ۔ہوتےہیں باصالحیت زیادہ نسبت کی دوسروں لوگ کچھ –کریں تالش ذرائع بہتر

 اور  کہانی آڈیو اچھی ایک۔ہیں سمجھتے کو تاثر کے خیال بنیادی کے کہانی کی آپ وہ کیونکہ ہیں کرسکتے ادا کردار

 ۔چاہئیے کرنے تالش کردار بہتر کو آپ کےلئے انٹرویو

 پُر سکون سبجیکٹ کا آپ پہلے سے ہونے شروع انٹرویو کہ ہے بات اہم ایک یہ – کریں وضاحت کی عمل پورے

 ۔کرےگا کام طرح کس انٹرویو کہ بتائیں یہ اور کریں وضاحت کی کہانی اپنی پر طور مختصر۔کرے محسوس

  وہ تاکہ کریں سوال ایسے تو ہو رہے کر سوال سے افسر سرکاری کسی آپ  اگر – کریں سوال والے کرنے متوجہ

 ایسے تو ہوں رہے کر انٹرویو  سے شہری عام کسی آپ اگر تاہم ہو مجبور پر بتانے حقائق زمینی پر بنیاد کی ریکارڈ

  کہ کرتےہیں بیان لوگ ہیں؛ ہوتی وضاحتی اوقات اکثر  کہانیاں آڈیو اچھی۔ہو نمایاں کیفیت جذباتی میں جس کریں سوال

 ۔ہیں ہوتے انداز اثر پر زندگی کی ان طرح کس مسائل
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 کریں سواالت غیر محدود

 حوصلہ افزائی پر دینے جوابات لمبے کر سوچ  بجائے کی نہ یا ہاں والے کی دینے جواب کریں کہ طرح سواالت اس  

 کی آپ اگر۔کریں نہ شور یا مداخلت میں اس آپ تو ہو رہا دے جواب سبجیکٹ جب کہ رکھیں خیال بھی کا بات اس۔ہو

 واضح سے جواب کے سبجیکٹ گا، سوال سنے نہیں سے غور  سواالت کے انٹرویو  واال دیکھنے تو نہیں بیانیہ کہانی

 ۔ہونا چاہیئے

 رکھیں میں کواپنے اختیار انٹرویو

 اگر۔ کریں نہ ضائع وقت میں باتوں کی اُدھر ادھر رکھیں، متوجہ  پر سوال صرف پوچھے گئے  کو  سبجیکٹ اپنے 

 ۔ہے رہا ہچکچا سبجیکٹ  ہوئے دیتے جواب کا جس پوچھیں میں انداز اور کسی سوال وہی تو ہو ضروری

 

 پر اس لئے کے منٹ چند  ۔کریں پیش یںمثال تین یا دوکی  کہانیوں ڈیوآ والی جوابات اور انٹرویو طور بہتر معمولی غیر

 ذرائع – 9 سیکشن ٹرینر تھے؟ ےہیئچا پوچھنے سوال کونسے مزید دوران کے انٹرویو کیا؟ کام کیوں نے اس۔کریں بحث

 ۔جائیں دی مثالیں مقامی کہ ہوگا بہتر زیادہ یہ  یا  ہے کرسکتا پیش مواد سے
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 جاتی چالئی اوپر کے  امیجز ویڈیو  آواز کی ہیں، رپوٹر کہتے بھی اور وائس کو اس اوقات بیانیہ،بعض – پریزینٹیشن

 سے احتیاط وہ ۔ ہے پڑتا کرنا کام بہت پر  بیانیہ اچھی۔ہے جاتی کی استعمال لئے کے کرنے واضح کو کہانی اور  ہے

 ۔ہونی چاہیئے بتائی ہوئی میں انداز پیشہ ورانہ  ہوئی اور لکھی

 :سکریپٹ لکھے اور اچھی بیانیہ تیار کرنے کی کچھ خصوصیات دی گئی ہیںیہاں 

زبان   رسمی  پر صفحے کی بیانیہ ایک آپ۔ لکھیں الفاظ والے بولنے  بجائے کی الفاظ والے لکھنے– لکھنا لئے کے آڈیو

 بولنا  میں انداز کے عہدیدار کسی کو ایک ہی وقت میں آپ۔ چاہیئے ہونی ہوئی لکھی میں انداز کے گفتگو  کی جگہ

 نہ ہو۔میں  بول چال عام استعمال کا الفاظ اور انداز کا بولنے  تاکہ چاہیئے
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  ۔کریں نہ کوشش کی ہوشیاری زیادہ اور  رکھیں پر توجہ کہانیاپنائیں،  انداز ضح وا اور جامع – اس کو سادہ رکھیں

 ایک آپ اگر۔ہیں ہوتے بہترین جملے مختصر۔ہوں مشکل میں پڑھنے  جو کریں گریز سے جملوں اور  الفاظ  مشکل ایسے

 ۔چاہیئے ہونا جملہ مختصر بعد کے اس تو  ہیں رہے جملہ بتا لمبا

 ایسی چیز بھی کسی کہ ہے یہ مقصد کا بیانیہ۔ چاہیئے ہونا نہیں مبہم یا عام بہت میں بیانیہ اپنے کو آپ – رہیں مخصوص

 تک موضوع اپنے۔ ہو کرتا پیدا سوال کوئی لئے کے سامع یا ہو کن پریشان جو کرے مہیّا وسباق سیاق لئے کے

 ۔رہیں مخصوص

 لئے لکھ کے اظہار کے کام اس اور روانی آپ -کریں استعمال (وائس ایکٹیو)  اور فعال آواز (پریزنٹ ٹینس)فعل حال 

 سب یہ تک سامعین ہو جہاں تک ممکن۔ہوتی ہیں کوشاں لئے کے فوری خبر دینے نشریات۔ ہے ہورہا ابھی جو ہیں رہے

  فارمولہ کا (object) مفعول  –(verb) فعل –(subject)فاعل  میں انگلش۔کریں استعمال وائس ایکٹیو لئے کے پہنچانے

   پر طور کے مثال۔ کریں کوشش کی کرنے استعمال

Police (subject) have arrested (verb) 21 activists (object) for staging a protest at Bryant Park on 

Saturday afternoon. 

 اہمیت کی اس بیانیہ کو ۔ہوا کیوں واقع کچھ کہ گے دیکھیں ناظرین کے ویڈیو اور وی ٹی – لکھیں لئے کے تصاویر

 کی سکرپٹ کہانی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ "کرنے کے لئے لکھیں ٹیپ"ٹیلی ویژن میں یہ جملہ ۔بڑھانی چاہیئے

 ۔ بنی ہوتی ہے گرد کے  تصاویر بصری  ہوئی کی جمع کی آپ

 اسم۔کریں ذکر کا چیزوں اور ،مقامات لوگوں موجود میں کہانی کی آپ کہ چاہیئے کو ناظرین -لکھیں میں انداز واضح

 سے روی سست  یا ہے چلتا کر اکڑ وہ کہ کہیں آپ اگر پر طور کے مثال۔ کریں استعمال فعل وضاحتی بجائے کی صفت

 استعمال الفاظ زیادہ بہت لئے کے کشی منظر تاہم ہیں رہے دے تصویر ایک  بغیر کئے استعمال صفت اسم آپ تو ہے چلتا

 ۔کریں سے کفایت استعمال کا الفاظ اور کریں نہ

 

 ذرائع – 9سیکشن ٹرینر۔کریں بحث پر اس لئے کے منٹ چند ۔کریں پیش مثالیں تین یا دو کے  بیانیہ چھی ا معمولی غیر

 ۔جائیں دی مثالیں مقامی اگر ہوگا بہتر تاہم  ہے سکتا کر استعمال  مواد گیا دیا میں
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 کو اس اور جائے لکھا سے طریقے بہتر کو ترجمے کہ ہے ضروری۔ ہے لگتا وقت میں کرنے ترجمہ اچھا – تجویز

بیانیہ تیار کرنے پر تفصیلی خاکہ فراہم   گائیڈ آر پی ڈبلیو آئی بیانیہ پر ۔جائے کی مشق لئے کے دینے آواز کی پیشہ ور

 اس یا(  دیکھیں کو اختیار مشق گئی دی نیچے) لگائیں  وقت زیادہ پر اس میں ماڈیول آڈیو ٹرینر کہ ہے ہوسکتا ۔کرتی ہے

 ۔دیکھیں سے تفصیل کے دوران مزید ویڈیو دن تیسرے کو

 

 تجویز

کے مقابلے  کہانیوںکی جا رہی ہے، جو ریڈیو کے لئے صرف آواز والی  پیش آڈیو میں تناظر کے ویڈیو میں ورکشاپ 

بیان کرنے کے لئے اچھی  کہانیپھر بھی اس بات پر زور دینا کتنا اہم ہے کہ  میں پِس منظر آواز کو محدود کرتی ہے۔

 پِس منظر آواز کتنی فائدہ مند ہے، چاہے وہ ویڈیو تصاویر کے ساتھ کیوں نہ ہوں۔ 

 

 یہ۔  ہیں کہتے بھی  (nat sound)ساؤنڈ نیٹ اوقات بعض ،جسے ہے آواز منظر پسِ   کیٹگری تیسری کی آڈیو – پیشکش

 پر طور کے مثال۔ ہیں دیتی مدد میں سمجھنے کو سین یا انداز کے کہانی کی آپ کو سامع جو ہیں ہوتی آوازیں قدرتی

 گئی کی ریکارڈ پر طور خاص کے ویڈیو میں میکر سٹوری۔آواز کی ٹپکاؤ سے ڈرپ میں ہسپتال یا نعرے کے مظاہرین

 ہے آلہ مؤثر ایک لئے کے بتانے کہانی آواز منظر پسِ  بغیر کے اس  یا ویڈیو۔ گا جائے کیا پیش کل کو آوازوں منظر پسِ 

 ۔

 ۔ ہیں رہی جا دی یہاں خصوصیات  کی کرنے استعمال اور کرنے جمع  کو آواز منظر پس

 طریقہ بہترین کا کرنے شروع کو کہانی  آواز منظر پس -استعمال کا آواز منظر پس   لئے کے کرنے سیٹ کو سین

 منظر پسِ  آپ اگر کہ حتیٰ ۔ ہے سکتی کر بھی کام کا اوقاف درمیان کے سین مختلف درمیان کے کہانی یہ۔  ہے ہوسکتی

 ۔ویڈیو پُرکشش ہے آپ کلپ کا انتخاب کر سکتے ہیں کیونکہ  ،تو ہیں رہے کر ریکارڈ ساتھ کے  ویڈیو آواز

 جو سنیں کوبھی آوازوں  ایسی۔ کریں انتخاب میں کرنے ریکارڈ  آواز منظر پس -ایونٹ میں جذبے کو عکسبند کرنا

 کے ویڈیو آپ اگر پھر دفعہ ایک۔ ہوں ہوسکتی گار مدد میں بنانے دلچسپ کو  سین تاہم ہوں نہ واضح، پر طور فوری

 دلچسپ بہت آڈیو وہ کیونکہ ہیں مجبور لئے اس پر کرنے منتخب کو کلپ اس آپ تو ہیں رہے کر پِس منطر ریکارڈ ساتھ

 ۔ ہے
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 مزید ساتھ کے  آواز کی منظر پس اہمیت کی اس تاہم ہے ہوتا اہم ہمیشہ بہترمعیار کا ریکارڈنگ –بہترمعیار کا ریکارڈنگ

  ۔جاسکے کی استعمال لئے کے ایڈیٹنگ  آخری کہ ہو لمبی انتی  اور ہو واضح کلپ یہ یقینی بنائیں کہ ۔ہے جاتی بڑھ

 ؟یہ کیسے کا کرتا ہے۔  کریں بحث پر اس لئے کے منٹ چند۔چالئیںمثالیں  تین دو کی ڈیوآ ساتھ کے آوازپِس منظر   بہتر

 کہ  ہوگا بہتر یا ہیں کرسکتے شامل مواد سے ذرائع – 9 سیکشن آپ چیز ریکارڈ ہو سکتی ہے؟تیار کی گئی اور کونسی 

 ۔ کریں شامل مثالیں مقامی

 دی تجاویز مفید چند لئے کے کوالٹی آڈیو بہتر نیچے۔ ہے حّصہ اہم ایک کا کہانی کی آپ آواز کہ رکھیں یاد -پریزنٹیشن

کو  کہانیکا معیار آپ کی ویڈیو کے معیار کو بہتر کرنے اور بیان کی جانے والی  ریکارڈ کی جانے والی آواز۔ ہیں گئی

 ۔ہے طریقہ آسان بہتر کرنے  کا سب سے

 جیسے --آوازوں سے بچیں  کی کمرے۔کریں تالش جگہ خاموش کوئی لئے کے کرنے ریکارڈ کو آڈیو-خاموشی اہم ہے

 یہ  ۔( کریں بند کو کھڑکی) آواز  کی اور حتٰی کہ ٹریفک(  پلگ نکالیں) آواز کی ، ریفریجٹر( کریں بند) آواز کی پنکھے

 جگہ اپنی تو ہے رہا ہو مسئلہ سے شور یا  آواز کسی ایسی کو آپ  اگر۔ گی کریں پریشان کو سامعین کے آپ آوازیں سب

 برداشت کو ویڈیو خراب ناظرین۔ہے سکتا کر تباہ کو اڈیو کی آپ معیار کا خراب آڈیو اور شور کا منظر پسِ ۔کریں تبدیل

 ۔کرتے نہیں برداشت کو آڈیو خراب تاہم ہیں لیتے کر

 ریکارڈ نے ریکارڈر کے آپ جو ہے دیتا مدد میں سننے آواز یا چیز ہر کو آپ ہیڈفون -کریں استعمال کا فون ہیڈ ہمیشہ

ڈنگ نے آپ کیا کہ گے سنیں آپ۔ ( ہیں گئے بھول کرنا آن کو مائک آپ کیونکہ کی نہیں یا) ہے کی  صحیح ریکار 

 دوسرا یا ہوا کی جیسے ہونگے کامیاب میں کرنے ختم جلد کو اس تو ہے مسئلہ کوئی اگر اور ہے، کی سے طریقے

 آپ بعد کے جس ہے کرسکتی خراب کو انٹرویو تمام کے آپ شور یا مداخلت کی ہوا پر طور کے مثال۔شور اضافی

 ۔گی رہے نہیں کی کام کسی شاٹ کیپوری

 یقین سے آپ کو اس۔کریں چیک آواز اپنی بعد فوری کے کرنے شروع ریکارڈنگ – کریں ریکارڈنگ ٹیسٹ پہلے

 ریکارڈنگ ٹیسٹ پہلے تو کریں انٹرویو کوئی بھی جب ۔ ہیں رہے کر کام میں حالت بہتر آالت کے آپ کہ گا ہوجائے

ڈنگ  راست براہ آپ بار ایک  جب۔ کریں ضرور  نہیں ریکارڈ صورت کسی دوبارہ کو اس آپ تو گے کریں شروع ریکار 

 ۔ہیں رہے ناکام میں کرنے ریکارڈ جو کرسکتے
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  چاہتے کرنا نہیں ریکارڈ کو شور اور  ہیں رہے کر ریکارڈ بیانیہ اپنی ہی پر موقع آپ  اگر –کرلیں پیٹھ طرف کی شور

 پیٹھ اپنی جانب اس ہے رہی آ آواز سے جہاں۔ ہے سکتا بن روکاٹ ایک درمیان کے  شور اور کے آپ جسم کا آپ تو

 فون کے آپ کہ ہے ضروری جاننا یہ: نوٹ ۔جائیں لے دور سے ذریعے کے آواز مائک کا فون موبائل اپنے  اور کرلیں

 ۔ہے واقع کہاں مائک  پر

 کے آپ  کیونکہ کریں نہ حرکت تو ہے رکھا پکڑ فون اپنا نے آپ اگر-رکھیں سے حفاظت  اور مستحکم کو موبائل فون 

 مستحکم بھی میں انٹرویوز لمبے آپ تاکہ رکھیں قریب کے جسم کو ہاتھوں اپنے۔  ہے کرسکتی پیدا شور  آواز کی ہاتھوں

 ۔سکیں رہ

 

 تجویز

 کو ان۔کریں آگاہ سے حوالے اس  کو شرکاء۔ ہے کام مشکل ایک لینا آڈیو بہتر سے فون موبائل کسی کے مائک بغیر 

بھی  کو آوازوں ان  ڈیوائس موبائل۔چاہئیے کرنی احتیاط ، ہو شور اور آوازیں ناپسندیدہ طرف ہر جہاں میں، ماحول ایسے

 ۔چاہئیے رہنا بولتے میں مائیکروفون  لئے کے کچھ کو ان میں سے  آپ۔ روکتےہیں ہی باہر کان کے آپ جسے ہے پکڑتا

 ۔ ہے موجود مواد حوالےسے کے فونز موئیکرو میں گائیڈ آر پی ڈبلیو آئی پر بیانیہ

 

 ہے جلد کرنے والی  اور آسان زیادہ سے سب پہلی مشق میں جن ہیں گئیں رکھی مشقیں تین سے حساب کے وقت – مشق

 ۔

 ۔ہو گیا کیا تعین کا سین یا مقام میں جس کرائیں ریکارڈ انتخاب سا چھوٹی ایک کا سے پِس منظر آواز شرکاء .1

 آخری جو کریں انٹرویو کا دوسرے ایک میں آپس کہ کہیں سے اُن اور دیں کر تقسیم میں جوڑیوں کو شرکاء .4

 ۔ہے ہوسکتا دلچسپی کا کوئی ایشو یا پروفائل سی مختصر ایک یہ۔ہو نہ کا زیادہ سے سیکنڈ 00 بعد کے  ایڈیٹنگ

 وضاحت کی مشقوں  آڈیو یہ :نوٹ -بنوائیں کلپ ویڈیو  کی سیکنڈ 25  اور لکھوائیں سکرپٹ ایک  سے شرکاء .0

 کہ چاہئیے کو ٹرینرز۔ نہیں ضرورت کی کرنے کو اس تو ہوں نہ سیکنڈ 00 پاس کے آپ تک جب۔ چاہئیے ہونی لئے کے

 ۔کرے فراہم ویڈیو سی چھوٹی ایک بغیر کے آواز
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 کی مباحثے  تنقیدی جائزے کو ۔اپ لوڈ کرنی چاہیئے جو تنقیدی جائزے کے لئے جمع ہوں گی  مشقیں وہ آڈیو  کو شرکاء

 :چاہیئے کئے جانے سے گروپ جو ہیں سواالت کچھ یہاں ۔ چاہئیے دینی شکل

 ہے؟ واضح اور گئی کی ریکارڈ سے طریقے مناسب آڈیو کیا 

 ہے؟ کرتی پورا کو ضروریات کی اسائمنٹ یہ کیا 

 ایک اگر ہے؟ دلچسپ کیا تو ہے انٹرویو یہ ہے؟ اگر کرتی وضاحت کی سین پِس منظر آواز ایک کیا 

 ہے؟ گیا بوال طرح کیا اچھی تو ہے بیانیہ

 ہے؟ کونسی چیز بہتر سب سے کی اس 

 ہے؟ سکتی کر بہتر مزید چیز کونسی کو اس 

 

  دن تیسرا
 

  اجزاء بنیادی کے ویڈیو اچھی – ویڈیو

 گار مدد میں کرنے تخلیق تصّورات   کچھ میں سیکشن ہر  جو  ہے مشتمل پر باتوں بنیادی کچھ  مواد یہ  - پریزنٹیشن

 ۔ہوں گی
 

 ساتھ ساتھ کے اس مثالیں اور کی کہانیوں ویڈیو بری اور اچھی سٹوری میکر کے ذریعے ۔ہے متعلق سے ویڈیو دن تیسرا

 ۔موجود ہیں میں ذرائع – 9 سیکشن تصاویراور  کلپس ویڈیو اضافی فریمنگ میں آسانی پیدا کرنے کے لئے

 ۔بنانے کے دوران الگو کریں ویڈیو وہ سیکھا کچھ جو دن دوسرے اور پہلے نے انہوں کہ کرائیں یاد کو شرکاء  - تجویز
 

 ہوتی کافی نہیں لئے کے کرنے واضح میں انداز بہتر کو کہانی  کوئی ویڈیو کلپ پوری  طرح کی تصویر  - پریزنٹیشن

۔ ہیں سکتے بنا کہانی فوٹو بہترین ایک آپ ساتھ کے جس ہے کرتی فراہم شاٹ کی پانچ ایسے کو آپ میکر سٹوری۔ہے

  اپ کلوز شاٹس، کچھ وسیع کچھ۔۔۔ چاہیئے لینی شاٹس مختلف لئے کے امیج کے قسم ہر  کو یوزرز کے میکر سٹوری

 کی کہانی اس کا کام بالکل۔کرسکیں بیان کو کہانی ایک وہ تاکہ رکھیں منطقی ترتیب میں   کو تصاویر۔شاٹس ڈیٹیل اور

 ۔جھلکیاں یا ،رپورٹ، مباحثہ انٹرویو:کی قسم فارمیٹ  اور مسئلہ یا تقریب کردار، ہے، جیسا کہ منحصر  پر نوعیت
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 کی تقریبات آپ سے سیکھنے اُصول بنیادی کچھ۔ہے دیکھتا میں انداز مختلف بہت  کو دنیا نسبت کی آنکھ انسانی کیمرہ

 ۔گے دیں مدد میں دینے توجہ پر عناصر اہم کے کہانی کو ناظرین کے آپ جو ہیں کرسکتے شروع ریکارڈنگ

 کرتے شروع آپ جب پر طور خاص۔ جائے کیا ریکارڈ کیا کہ ہے ہوتا مشکل بہت جاننا یہ میں درمیان کے شوٹنگ ویڈیو

 ۔کا شکار ہو جانا الزمی بات ہے یقینی بے اور پریشان وقت نا اُمید، اس ہیں۔ 

 :رکھیں میں ذہن کو چیزوں بنیادی تین  لئے کے بننے گرافر ویڈیو اچھا ایک

 مقصد 

 اختیار 

 وابستگی 

 

 سٹوری کو والوں،ٹریننگ لینے  ہے کرتا کام طرح کس کیمرہ کہ لئے کے لینے جائزہ گہرائی سے کا بات اس  - تجویز

 ۔چاہیئے لینا جائزہ کا کیمرہ کے بنیادی اصول سبق میں  سبق فوٹوگرافی کی  میکر

 

  مقصد

 (دیکھیں 1 کلپ ویڈیو میں 9 سیکشن نیچے تیسرے روز کے )ہیں رہے چاہ کرنا ریکارڈ کیا آپ کہ چاہئیے ہونا پتہ کو آپ

 بنائیں یقینی یہ اور ہیں، رہے چاہ کرنا ریکارڈ کو ایکشن یا سبجکٹ کونسے آپ کہ دیں توجہ پوری  پر اس بات 

 ۔ہیں رہے دیکھ میں انداز واضح کو چیز اس میں فریم آپ کہ

 اختیار

 (دیکھیں 4 کلپ ویڈیو) رکھیں  مستحکم کو کیمرے اپنے

 کی کیمرے جبکہ  کریں مستحکم طرف ایک کی جسم اپنے کو کریں،کیمرے مستحکم کو کیمرے پر جسم اپنے 

 ۔رکھیں اپنے سامنے  وسط

 ہو رکھی روک سانس اپنی نے آپ لئے کے بچانے سے حرکت  کو کیمرے کہ ہے ہوسکتا۔ رکھیں یاد لینا سانس 

 ۔کریں شروع نگ ریکارڈ تو ہو تیار شاٹ جب اور کرلیں سیٹ لینا شاٹ اور  سانس اپنی  کہ ہوگا بہتر یہ تاہم
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 (دکھائیں 0  کلپ  ویڈیو)ں کر نہ فین کو کیمرے

 نقصان  بجائے کی ہونے  مددگار تر زیادہ یہ۔ ہے ہوتی پیدا حرکت زیادہ بہت  میں فریم سے ہالنے  کو کیمرے 

 کی شاٹ نئے اور کریں تبدیل  کو فریم دیں، روک ریکارڈنگ تو ہیں چاہتے زاویہ  دوسرا آپ  اگر۔ہے ہوتی دہ

 ۔دیں کر شروع ریکارڈنگ

  وابستگی

 ریکارڈنگ تو ہو نہ مکمل عمل تک جب۔ کریں ریکارڈ کو عمل مکمل ایک اور رکھیں  مقصد کوئی لئے کے شاٹ اپنی

 ۔روکیں نہ

 (دکھائیں 2 کلپ ویڈیو)

آپ نے کب شاٹ   آپ یہ جان پائیں گے کہ  پہلے ریکارڈنگ کی نوعیت کے بارے میں جاننے سے سے کرنے شروع

 ۔ مکمل کی تھی

  لگائیں پر ریکارڈنگ کو کیمرے لئے کے  سیکنڈ  10 سے 5   پہلے تو ، گے کریں  ریکارڈ کو ایکشن کسی آپ جب

 مکمل کی ایکشن کہ گے دیکھیں آپ۔ رکھیں جاری تک سیکنڈ 10 سے 5 کو  ریکارڈنگ اور ایکشن ختم ہونے کے بعد

 ۔گے سمجھ جائیں سے آسانی ناظرین  ویڈیو

 ۔ہے دیتی دکھائی طرح کس  ایکشن مکمل  ایک میں فریم کہ ہے جاتی دی مثال ایک  یہاں

فاعل روٹی کا دراز اپنی طرف کھینچتا ہے، اور دو لوگ روٹی کو گول کرتے ہیں، پھر روٹی کو واپس دھکیلتے ہیں اور 

 دوسرے دراز کو کھینچتے ہیں۔ اس طرح ایکشن کو پورا کرتے ہیں۔

ے ہیں۔ جب ہم یہ کلپ استعمال اس میں ایکشن روٹی پکانے سے پہلے اس کو گول کرنا ہے، اور ہم یہاں پورا عمل دیکھت

کرتے ہیں تو یہ بڑا آسان ہوگا کہ روٹی کے گول کئے جانے کی ایکشن کو ہم کلوز اپ میں کاٹے یا کیمرے کے زاویے 

کو واپس کرتے ہوئے ریورس شاٹ لیں تاکہ سبجیکٹ کو ایکشن ادا کرتے ہوئے ریکارڈ کریں۔ یہ ممکن ہے کیونکہ اس 

 میں مکمل ایکشن ہے۔ 

 وہ کہ کی بات سے سبجکٹ اپنے بعد کے اس اور کیا سیٹ فریم نے گرافر ویڈیو پہلے سے کرنے ریکارڈ  کو شاٹ اس

 اس عمل کو صحیح طریقے سے ریکارڈ کرنے کے لئے آپ ہوجائےکہ ضروری بھی شاید یہ۔ ہے چاہتا کرنا ریکارڈ کیا

 آپ تک جب ہے ٹھیک تک تب یہ کرنے کے لئے  کہنا پڑے۔  تخلیق دوبارہ سے اس کو  دھرانے یا سبجیکٹ کو اپنے

 ۔ کہتے نہیں لئے کے کرنے عمل وہ دوبارہ کو کسی
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 دکھانی   "( نیوز بریکنگ) ایونٹ " ویڈیو پہلی  کو آپ بعد کے بتانے تکنیک  بنیادی کے بنانے کہانیاں ویڈیو اچھی

 ۔ کریں موازنہسے - ویڈیو ایونٹ دوسری  - پراجیکٹ خراب دوسرے  اک اس اب ۔ےہیئچا

فرق کو  جلدی نمایاں کرنے اور یہ بتانے کے لئے کہ پہلی ویڈیو کیوں واضح ہے، ان دونوں ویڈیو کا استعمال – تجویز

 بحث لمبی پر ہے۔ اس کہانیبتائیں، جبکہ دوسری ویڈیو کا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ ہی اس کی  کہانیکریں، اور مکمل 

 ۔ آئیں گے دوبارہ میں  اس پر  بعد، کیونکہ آپ  کریں نہ

 

 ریکارڈ نے انہوں کلپ جو  ہیں۔ ہوجاتے پریشان اوقات اکثر وہ ، ہیں کرتے شروع شوٹنگ کی ویڈیو  صحافی نئے جب

 کیمرہ کہ ہے یہ وہ ہے ہوتا سامنا کا مسئلے جس انہیں۔ ہیں چاہتے وہ جو جھلکتا نہیں تجربہ وہ میں ان ہیں ہوتے کئے

 ہیں ہوسکتے قابل اس آپ سے سمجھنے اُصول بنیادی کچھ۔ ہے دیکھتا میں انداز مختلف بہت کو دنیا برعکس کے انسان

 جو کردیں مجبور لئے کے  دینے توجہ کی طرف عناصر ان  کو  ناظرین  جو کرسکیں ریکارڈ ویڈیو ایسی کی ایونٹ کہ

 ہیں۔ چاہتے آپ

 ہیچکاک کا قانون

 ۔ چاہیئے ہونا برابر ساتھ کے اہمیت کی اس  میں  کہانی اس وقت  سائز کا شے میں فریم

  ہیچکاک  الفریڈ -

 ۔ چاہیئے ہونا فیصد 50 کا سیکرین  کو سبجیکٹ

 غیر کی عنصر اہم میں فریم کے ان وہ ہے ہوتا سامنا کا مسئلے عام سے سب جو ہوئے کرتے شوٹ لوگوں کو  نئے

 50)  موجودہو میں حّصے تر زیادہ کے فریم شے اہم سے سب کا آپ کہ کرلیں یقین کا بات اس۔ ہے ہوتی موجودگی

 ۔ہیں چاہتے دکھانا کو ان میں شاٹ اپنی آپ جو گے دیکھیں وہی ناظرین کی آپ(  زیادہ سے اس یا فیصد

 ۔ ہوگی متعلق کے چیز کس کہانی  کہ  سوچیں اور  دیکھیں دوبارہ شاٹ۔ دیکھیں مثال ایک آئیں

 ) دکھائیں 5 کلپ ویڈیو (

 کہ یہ ہے ہوسکتا تاہم ہیں، رہے  دیکھ کہانی  متعلق کے  مارکیٹ ایک آپ  پر طور ممکنہ کہ  ہیں سکتے دیکھ آپ

 ضرورت کی دینے توجہ پر  چندعناصر تاہم ہے شاٹ اچھی ایک یہ طورپر مجموعی۔ ہو متعلق کے شاپنگ کی خواتین

 ۔ہے

  



 

 

 1 .0ورژن  سٹوری میکر                                   ایف پی یو 

 4012دسمبر  ٹرینرز گائیڈ            اینڈ ایس ڈبلیو  این  

45  

 ۔ ہے  متعلق کے  چیز کس کہانی کہ سوچیں اور ، دیکھیں دوبارہ شاٹ یہ اب

 (دکھائیں 0 کلپ ویڈیو)

 بڑھتی آگے کہانی طرح جس۔ ہے پر اس توجہ کی ناظرین لئے ،اس کرتاہے پُر کو  فیصد 50 کے فریم  پورے نے سیب

 شاٹ یہ سے وجہ اس۔ ہے متعلق کے سیبوں کہانی یہ کہ جاتے ہیں سمجھ  پر بات کی جاتی ہے، ناظرین سیبوں اور  ہے

 ۔کریں نمایاں کو  عناصر دوسرے موجود میں کہانی اپنی  اور بڑھیں جانب کی شاٹ دوسری آپ اب۔ ہے کامیاب

 ہیں  سپیس ہیڈ  اور  سپیس نوز رولز اہم دو  دوسرے ۔کرتا ہے فراہم بنیاد کی بنانے کہانیاں ویڈیو اچھی قانون کا ہیچکاک

 ۔کریں گے مدد کی آپ میں بنانے فریم لئے کے کرنے سپورٹ کو کہانی جو

  سپیس نوز

 (دکھائیں 1 گرافک فریمنگ) 

 ۔ہے ہوتی سپیس جانب اس ہو رہا کر حرکت طرف جس سبجیکٹ یا ہے ہوتا طرف جس چہرہ کا سبجیکٹ میں شاٹ اچھی

 (دکھائیں 4 گرافک فریمنگ)

 سمت وہ آپ۔ ہے طرف بائیں کے فریم چہرہ کا اس۔ ہے  طرف سیدھی میں  الئن تیسری  سبجیکٹ میں، شاٹ درمیانی اس

 ۔ ہے باقی فریم دوتہائی جہاں اور ہے چہرہ کا اُس طرف جس ہیں سکتے دیکھ

 (دکھائیں  0 گرافک  فریمنگ)

 کی پیروی مثال اسی اور کرے تبدیل سمت اپنی کہ ہیں سکتے کہہ  کو اس آپ تو ہو سمت میں مخالف چہرہ کا اس اگر

 ۔ ہے میں سمت مخالف چہرہ کا اس جہاں ہوتا ہے  فریم طرف سیدھی شاٹ کریں، پس ٹھیک خود فریم اپنا یا کریں

 قانون اس آپ۔ ہے موجود جگہ کافی میں فریم  سامنے کے سبجیکٹ آپ کے  کہ گا بنائے یقینی کو بات اس الئن گائیڈ یہ

 ۔ہیں سکتے کہہ بھی روم لیڈ یا سپیس لوکنگ کو
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  سپیس ہیڈ

 (دکھائیں 2 گرافکس فریمنگ)

 کہ ہے سے حوالے اس  الئن گائیڈ یہ۔ ہیں کہتے سپیس ہیڈ کو فاصلے درمیانی کے سر کے سبجیکٹ  اور  اوپر کے فریم

 ۔ ہو نہ نیچے زیادہ یا  اونچا  زیادہ میں فریم سر  کا  سبجیکٹ کے آپ

 (دکھائیں  7-5 گرافک فریمنگ )

 ہیڈ۔ ہے میں الئن اوپر والی  مرکوز نکتہ کا سبجیکٹ میں تمام ان  تاہم  ہے مختلف سپیس ہیڈ میں شاٹس مختلف تینوں ان

 ۔ ہیں کہتے کو توازن کے  اوپر کے فریم اور  (تہائی کے قانون)تھرڈ  آف رول  سپیس

 اُصولوں ان۔کرسکیں استعمال میں انداز مؤثر  کو سپیس موجود میں فریم تاکہ چاہیئے رکھنے یاد قوانین یہ ہمیشہ آپ کو

 ۔ رہے مرکوز پر کہانی توجہ کی ناظرین کے آپ تاکہ کریں فالو کو

 ( دکھائیں 8 گرافک فریمنگ ایس این ڈی)

 اس آپ اگر  پر طور عام۔گا دے دکھائی ہوئے کرتے باتیں سے کسی سبجیکٹ کا آپ تو گے دیں نہیں سپیس نوز آپ اگر

 دوسری توجہ کی ناظرین اور ہوگا محسوس ہوا جکڑا میں فریم  سبجیکٹ کا آپ  تو گے کریں نہیں کی پیروی قانون

 ۔ گی جائے چلی  جانب

 (دکھائیں 10 سے 8 گرافک فریمنگ سپیس ہیڈ بیڈ)

 سر کا اس یا گا آئے نظر ہوا کٹا سر کا سبجیکٹ کے آپ تو گے دیں نہیں سپیس ہیڈ  برابر  لئے کے سبجیکٹ آپ اگر

 ۔ گے دیں نہیں توجہ ناظرین میں صورتوں دونوں۔ہوگا نیچے بہت میں فریم

 

 گروپ ہر ۔ کرے ریکارڈ انٹرویو کا سیکنڈ 00 سے ساتھی اپنے ایک ہر اور کریں تقسیم میں جوڑیوں کو شرکاء -مشق

 کا دوسرے ایک اور کرے کسی ایک کا انتخاب میں سے زیل مندرجہ گروپ ہر۔ کہیں کا بنانے ویڈیوز مختصر دو کو

 ۔کرے انٹرویو

 ہیں؟ رکھتے تجربہ کیا آپ میں ے بار کے صحافت موبائل 

 رہا؟ کیسا دورہ یا سفر کا آپ لئے کے ورکشاپ 

 رہا؟ پسندیدہ کا آپ حّصہ کونسا کا ورکشاپ 

 کو شرکاء۔ چاہیئے کرنی کوشش کی کرنے مشاہدہ کا سپیس نوز اور  سپیس ہیڈ مناسب کو شرکاء ہے کہ گیا بتایا جیسے

 سے گروپ۔  چاہیئے دینی شکل کی بحث کو تنقیدی جائزے ۔ چاہیئے کرنی پیش لئے کے تنقیدی جائزے ویڈیو اپنی

 :ہیں رہے جا  دیئے سواالت چند یہاں لئے کے پوچھنے
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 کرتی ہے؟ پوری ضروریات کی اسائمنٹ ویڈیو کیا 

 ہے؟ واضح اور گئی ہے کی ریکارڈ طورپر مناسب  آڈیو کیا 

 کرتی ہے؟ مظاہرہ کا قانون کے ہیچکاک میں  فریمنگ کیا 

 کرے گی؟ بہتر مزید کو اس چیز کونسی 

 

 ہے کرتی فراہم معلومات خاص شاٹ اچھی ایک۔ہے ہوتی گئی کی ریکارڈ پر طور بہتر شاٹ کامیاب ایک -پریزنٹیشن

 کے شاٹ اور کسی آپ ہے ہوسکتا۔  ہے  ہوتا مقصد خاص ایک کا  شاٹ ہر۔  ہے بڑھتی آگے کہانی ذریعے کے جس

  شاٹ وائڈ پر طور کے مثال۔  ہے انتخاب ترین آسان  لئے کے اس شاٹ وائڈ تاہم کریں وضاحت کی اپنےمقام  ذریعے

 کو  عالقے کے گرد ارد کے سبجیکٹ   سے وضاحت فاصلہ درمیانی ہے۔ یہ جاتا کیا ریکارڈ  دور بہت سے سبجیکٹ

 ۔ ہے شاٹ بہترین یہ لئے کے وضاحت کی مقام لئے اسی  ہے بتاتا

 سیٹ مکمل ایک کے شاٹ۔  ہے دیتا جواب کا سوال خاص کسی کے کہانی  جو ہے ہوتا مقصد ایک کا شاٹ کے قسم ہر

 شاٹ الگ الگ لئے کے اس اور ہیں سکتے دے توجہ پر حّصے دوسرے کے کہانی آپ بعد کے  کرنے ریکارڈ کو

 ۔ گے بتائیں کہانی مکمل ایک وہ  میں گروپ ایک  اور  ہیں سکتے کر ریکارڈ

 ایک صرف کو شاٹ وائڈ میں سین۔  ہے ہوتی پذیر وقوع کہانی جہاں ہے دکھاتا کو سین یا جگہ اس  شاٹ وائڈ -شاٹ وائڈ

 ۔ میں ہوتا ہے آغاز پر طور عام ہے جو جاتا کیا استعمال مرتبہ ہی

 (دکھائیں کلپ ویڈیو کی شاٹ وائد)

   پر طور کے مثال۔ ہوگی دکھانا تبدیلی ڈرامائی کوئی میں لوکیشن کو آپ تو گے دکھائیں مرتبہ کئی کو شاٹ وائڈ آپ اگر

 کا شاٹ وائڈ آپ۔  ہے مثال بہترین کی شاٹ کی مقامات دو چوک ہوا بھرا سے لوگوں  پھر  اور چوک خالی کا  شہر کسی

 ۔ ہو ہوئی تبدیلی کوئی میں لوکیشن اگر ہیں، کرسکتے بھی دوبارہ استعمال  اضافی

 کو کردار میں اس۔ہیں کرتے رابطہ سے لوکیشن طرح کس کردار کہ ہے جاتا دکھایا یہ میں شاٹ النگ – شاٹ النگ

 ۔  ہے جاتا دکھایا مصروف  میں نتیجے   کے عمل یا میں عمل کسی

 ) دکھائیں کلپ ویڈیو شاٹ کا النگ (

  کرنے کے لئے شامل کو کرداروں دوسرے اور استعمال ہوتی ہے کی ایکشن کو نمایاں کرنے کے لئے کردار شاٹ النگ

 ہے۔ سکتیہو  مؤثر ثابت
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  شارٹ میڈیم

 تی ہو ثابت گار مدد میں کرنے متوجہ طرف کی کرداروں دو یا ایک کو ناظرین یہ کہ ہے یہ بات خاص کی شاٹ میڈیم

 ۔ کرتیں نہیں فراہم معلومات خاص کوئی سے حوالے کے لوکیشن کسی شاٹ یہ تاہم ہیں

 میں انداز بہترین کو شارٹس میڈیم ہیں۔ سکتی کر بیان طرح اچھی بھی جسم کی زبان کو کی کردار کسی شاٹ میڈیم

 جائے۔ رکھا خیال کا الئن آئی سٹرانگ اور سپیس ہیڈ  کہ ہے ضروری لیے کے کرنے استعمال

 شاٹ اپ کلوز

 ہیں۔ کرتی عکاسی کی جذبات کے کردار اسی اور ہیں رکھتی مرکوز پر کردار خاص کسی توجہ کی ناظرین شاٹ یہ

 اپنے بس نہیں، ضرورت کی ہونے پریشان سے حوالے کے کرنے شامل کو مناظر کے پاس آس میں شاٹ اپ کلوز

 کریں۔ کوشش ہرممکن کی کرنے بیان کو جذبات اسکے اور رکھیں توجہ پر آنکھوں کی کردار

 شاٹ ڈیٹیل

 ہوتی پر ایکشن یا چیز یا کردار ہی ایک پر طور کی توجہ مکمل ان کہ ہے یہ بات دلچسپ اور خاص ایک کی شاٹ ان

 ہے۔

 ناظرین آپ معلومات کی قسم جس ہیں۔ سکتی دکھا سے آسانی تفصیالت والی جانے کی انداز نظر میں شاٹ وائیڈ شاٹ یہ

 کو ہاتھوں کے کردار کسی میں ابتدا کی شاٹ ڈیٹیل کریں۔  فریم بھی شاٹ ڈیٹیل سے حساب اسی ہیں چاہتے پہنچانا تک

 ہے۔ سکتا ہو آغاز بہترین نا جا دکھایا پہلے سے سب

 کلپس اور شاٹس میکر سٹوری

 تی ہے۔ کر برتاؤ میکر شاٹ کی اقسام کے معیاری ویڈیو تصّور کو لیتی ہے اور ان کے ساتھ تھوڑا مختلف سٹوری

اور کچھ  میں کیسے استعمال ہوتی ہیں، کہانیکہ وہ   ہے کرتی تقسیم میں حّصوں کو اس بناء پر شاٹس میکر ان سٹوری

 درجہ ذیل ہیں اقسام کی کلپس کلپس شاٹ کی کئی اقسام استعمال کرتی ہیں۔ 

 فاصلے کافی اور سکیں کر بیان تفصیل مکمل کی منظر کسی یہ کہ ہے تی جا کی فریم میں انداز اس کلپ جگہ کی -جگہ 

  سکیں دکھا تصویر مکمل بھی سے

تی  ہو استعمال وقت اس تر زیادہ کلپس یہ ہے۔ تا جا کیا فریم طرح کی شاٹ اپ ز کلو یا میڈیم کو کی کلپ کردار -کردار 

 ۔ ہے رہا کہہ بات کوئی میں بارے کے آپ اپنے یا ہو رہا دے جواب کا سوال کسی کردار کوئی جب ہیں
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 تفصیل ہوئے ہوتے کو کام کسی مقصد اسکا ہے۔ تی جا کی فریم پر طور کے شاٹ ڈیٹیل  یا طویل کلپ ایکشن -ایکشن 

 ہے۔ دکھانا سے

 اس ہے مگر نتیجے کو اخذ کرنے کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔  رکھتی کلپ اگرچہ ایکشن سے مماثلت کی  نتیجے -نتیجہ 

 چاہیئے۔ کرنا فریم پر طور کے شاٹ یا میڈیم ڈیٹیل کو

 کے کہانی آپ کی مقصد کا کلپس ان ہے۔  تی جا کی فریم پر طور کے شاٹ ڈیٹییل اکثر  کلپ ثبت کی –( سگنیچر)ثبت 

 ہے۔ کرنا بیان کو نکتے اہم

 

 ۔ےئچاہی دکھانے ٹشا ویڈیو  کو پآ بعد کے کرنے بات پر تکنیک کی بنانے کہانیاں ویڈیو بہترین

 

کیا۔ ایک ہی طرح کے  فراہم معلومات اور ایک نیا پہلو نئے کلپ نے ہر میں اس بات کی نشاندہی کریں کہ ویڈیو – تجویز

ہیں۔ کلپ تبدیل ہونے کے ساتھ کوئی نئی  کرنے والی ہوتی بور ویڈیو عام موضوع پر کئی ایک جیسی کلپس پر مبنی 

 معلومات نہیں دی جاتی۔

 

استعمال ہوئی ہیں،  ٹسشاکہ کن اقسام کی  اس پر بات کریں کہ دیں موقع کو ءشرکا اور، ئیںدکھا، پروفائل ویڈیو دوسری

 کن نے نہیں کیا۔ اوران میں سے کن اقسام نے کام کیا 

 

کا انتخاب کریں، جہاں وہ تین  اقسام شاٹ کی تین شرکاء سے کہیں کہ زیر عمل کہانی کو شوٹ کرنے کے لئے – مشق

ہیں، یا سٹوری میکر میں اوپن پاتھ  سکتے کر استعمال کا 1 نمبر گائیڈ لرننگ سے زیادہ کلپس استعمال نہ کریں۔ شرکاء

  سے آزادانہ شوٹ کر سکتے ہیں۔ 

تنقیدی جائزے کو بطوِر مباحثے کے منظّم  جن کا تنقیدی جائزہ لیا جائے گا۔  چاہیے، کرنی لوڈ اپ مشقیں ویڈیو کو شرکاء

 سواالت ہیں۔  کچھ کرنا چاہیئے۔ ذیل میں گروپ سے پوچھنے کے لئے

 ہیں؟ کیے استعمال شاٹس لگا الگ تین نے انھوں کیا 

 ہیں؟ ہوئی پوری ضروریات تمام کی اسائنمنٹ سے کرنے ایسا کیا  

 ہے؟ گئی کی ریکارڈ میں انداز واضح اور صحیح آڈیو کیا 

 تصویر  لیے کے کرنے بیان کہانییہ   کیا)ہے؟ کیا یہ ویڈیو کا اچھا استعمال ہے  کرتی بیان کہانی مکمل یہ کیا

 جو دونوں عناصر پر منحصر ہے؟ کرتا ہےاور آواز کو یکجا 

 بڑی مضبوطی کیا ہے؟ سے سب اسکی 

 اس کو اور کونی چیز بہتر کرے گی؟ 
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 دن چوتھا
 

  گھنٹے 0  - میں فیلڈ
 پر لوکیشن کے ٹریننگ سے ٹشا کی  کہانیوں شرکاء کہ نہیں ضروری یہ لئے کے ٹرینر۔کے لئے ہے  شوٹنگ صبح 

 شرکاء پاس کے آپ کرلیں یقین یہ۔ ےیئچاہ ہونا دستیاب ے لئےک شرکاء اور ہونا چاہیئے پر لوکیشن کو ٹرینرز۔پہنچیں

 ۔ہو نمبر موبائل کا پآ پاس کے ان اور  نمبرز موبائل کے
 

 کو شرکاء کچھ جبکہ ہوں گی نہیں کی کام کہانیاں کچھ کہ ہے ضروری یہ۔ہوجائیں تیار لئے کے شاٹ مشکل   - تجویز

 کرنے حل کو مسائل۔بہانے نہیں چلیں گے کوئی سے حوالے کے کرنے تیار نہ کہانی۔ ہے ہوسکتا سامنا کا مسائل تیکنکی

 ۔رکھیں جاری مطالبہ کا  بہتر سے ان تاہم کریں مدد کی شرکاء میں

 

 ہونگے مختلف کار اوقات -پروڈکشن پوسٹ

 کرنا ایکسپورٹ اور  ایڈیٹ کو کہانیوں اپنی  اور ےچاہیئ ہونا واپس پر مقام کےٹریننگ  کو شرکاء  بعد فوری کے لنچ

 شرکاء میں کرنے ایڈیٹ کو کہانیوں پر طور انفرادی کو  ٹرینرز۔ لیں رکھ  طور کے  ٹائم ورکشاپ اوپن  کو اس۔ےئچاہی

 ۔ ےچاہیئ کرنی مدد کی

 ۔چاہیئے پتہ ہونا  کا باتوں درجہ ذیلہوئے کرتے کام پر مواد  کے شرکاء

 ہے گیا کیا ریکارڈتیار کردہ اور  پر طور بہترمستحکم، ) ہے مضبوط پر طور کینیکت  کلپ ویڈیو کیا 

 ؟(

 ؟ ہے واضخ ڈیوآ کیا 

 ؟ہیں موجود کی مختلف اقسام کلپس کیا 

 ؟ہے موجود ارک سٹوریپیچیدگی کے ساتھ /تنازعہ/یا مرکزی سوال/اور  ہوک کیا 

 ہیں؟ میں تعداد کافی انٹرویوز کیا 

  دلچسپ ہے؟ کہانیکیا 

 ؟ ہے سکتیہو  بہتر مزید کہانی سے جس ہے کمی کی چیز کونسی 

 ہے؟ کی سیوپروڈ کہانینے   شرکاء کیا 

 

 کمزور نہایت پر طور تکنیکی  مواد یا تھی نہیں کی کام کہانی۔ گے آئیں واپس ساتھ کے مواد کمزور شرکاء کچھ  - تجویز

شرکاء  اگر۔ہچکچائیں نہ سے بھیجنے میں فیلڈ واپس کو  ان ہو بھی جو وجہ۔ہوگی کی نہیں کوشش زیادہ نے شرکاء یا ہے

 یہ ساتھ کے یقین ۔کرائیں کہانی دوسری کوئی سے ان یا کریں مدد کی ان تو کیا نہیں کام پر خیال بنیادی کے کہانی نے

 ۔کی جا سکیں نشاندہی کی  مسائل تاکہ  ہے کمزور کیوں مواد کہ کریں ضروری وضاحت
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 وہ کہ اس بات کی تصدیق کریں اور کریں لوڈ اپ کہانیاں ختمی اپنی ءشرکا کہ ہے ضروری  پہلے سے اختتام کے دن

 کو کہانی وہ کہ ےیئچاہ کو  ٹرینرز کریں، لوڈ اپ کام ختمی اپنا شرکاء کی پہلے سے اس ۔یںہ رہی لچ سے حطر ٹھیک

 ۔ہے ہوسکتی جتنی ہے مضبوط اتنی وہ کہ دیکھیں دوبارہ

تو اس سے یہ پتہ  ایڈیٹنگ اور اپ لوڈنگ کر سکتا ہے جلدیغیر معمولی طور پر  شرکاء میں سے کوئیاگر   - تجویز

پچھلے ویڈیو تجربے سے شرکاء کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ چلے گا کہ اس نے زیادہ سخت محنت نہیں کی ہوگی۔ 

 کریں۔ خود کو چیلنج بنانے اور ایڈیٹنگ کے ذریعے  کہانی تجرباتی مزید
 

 دن پانچواں
 

   ہیں ہوسکتی مختلف کار اوقات  ۔جائزہ تنقیدی خریآ

 تعداد کی  ٹرینرز تو ہے ورکشاپ بڑی ایک یہ اگر۔ ئیےیئچاہ کرنا سکرین کو پراجیکٹ یا کہانی ہر کو ٹرینرز دن آخری

  ویڈیو بہتر سے میں گروپ ورکنگ کو آپ پھر۔جائے یاک تقسیم میں گروپوں سکرین چھوٹے کو شرکاء  سے لحاظ کے

 ۔چاہیئے دکھانی کو گروپ پورے

 کے بحث سے لحاظ کے تعداد کی ؎  ویڈیوز سکرین کی گئی بحث کے لئے وقت مقرر کریں۔  دکھانے کے بعد ویڈیو ہر

 فزائیا حوصلہ کی شرکاءلینے کے لئے  ہحصّ  زیادہ سے زیادہ میں بحث ۔یںرکھ وقت  کا منٹ دس سے پانچ لئے

 ۔ہیں سکتے پوچھ تسواال زیل مندرجہ لئے کے کرنے شروع بحث ٹرینر۔کریں

 ہے؟ مضبوط پر طور کنیکیت ویڈیو کیا 

 ؟ ہے واضح کہانی کیا 

 ہے؟ دلچسپ کہانی کیا 

 ہے؟ متعلقہ اور  پر وقت کہانی کیا 

 ہے؟ رتیپوری ات پر پچ وہ کیا 

 ہے؟ کرسکتی بہتر مزید کو اس  چیز کونسی 

 چاہئیے؟ لگنی بہتر چیز کونسی ہمیں میں ویڈیو اس 

 چاہئیے؟ لگنی خراب یا بری چیز کونسی ہمیں میں ویڈیو اس 

  ہے؟ ہوسکتایسے الگو کعنصر کامیاب یہعالمگیر طور پر 
 

 تجویز 

 لئے کے تاثر اچھے تو ہوسکے اگر۔ رہیں تیار لئے کے مشاہدات اہم۔ دیکھیں کو ویڈیوز خود پہلے سے سیکریننگ 

 مخصوص کہ کریں کوشش۔ہو سے لحاظ کے خراب اور اچھے ترتیب یہ کہ کریں کوشش۔ دیں ترتیب ایک  کو ویڈیوز

 ۔سکیں بتا حل  تخلیقی کے اس  کو گروپ اور کرسکیں نشاندہی کی مسائل
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 منٹ 54 - دینا سرٹیفیکٹس  اور ریمارکس آخری
 کیاگیا پُر ساتھ کے ناموں صحیح ان کہ بنائیں یقینی کو بات اس۔ہیں لیتے سے سنجیدگی کو سرٹیفیکٹ شرکاء تر زیادہ

 ۔ہے دستیاب میںذرائع  – 9 سیکشن کا ڈیزائن سرٹیفیکٹ۔ہے

 کہانیزیادہ معلوم اور آزاد معاشرہ  بنانے کے لئے  اچھی  – تخیاال بنیادی کچھ کے ورکشاپ  میں خیالختمی اظہاِر 

 بھی کا بات اس ساتھ کے گروپ—چاہئیے ہونا اعادہ کا  -بیان کرنے اور سوشل میڈیا کی طاقت کی بطوِر ٹول کی اہمیت 

 ان ٹرینر دوران کے جائزے اگر۔  ہوئے پورے وہ کیا تھے گئے رکھے مقاصد جو دن پہلے کے ورکشاپ کہ لیں جائزہ

 ۔ہوگا بہتر زیادہ تو لگالیں پر دیوار کر لکھ پر کاغذ بڑے یا تختۂ سفید کسی کو
 

 کچھ نہ کچھ کے بارے میں  ایک  ہر سے میں دوران شرکاءدینے کے  سرٹیفیکٹ یا ختمی اظہاِر خیال – تجویز

 ۔کی تیار کہانیاں نے بہترین کس سیکھا؟ زیادہ نے کس تھا؟ لیڈر کون۔کہیں
 

 ۔کہیں شکریہ سے جانب کی  نیوز ورلڈ سمال اور  ٹیڈیلم ان پریس فری اک  شرکاء تمام

 ۔ رہے بہترٹریننگ  کی آپ
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 داسنای تعریف
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 کارعالقے کے تجربہ  لئے کے ز کو بہتر ٹرینرز بننےٹرینر نئے والے کرنے کام میں افریقہ شمالی  اور وسطیٰ  مشرق

  جو  کئے سواالت کئی سے  ٹرینرز کار تجربہ تین نے ہم۔ہے سننے کے عالوہ اور کوئی بہترین طریقۂ نہیں کو ٹرینر

 ۔ہیں کرتے اعادہ کا مسائل بیشتر درپیش کو ٹرینرز نئے

 

 منصف کےیزہ خوب  بالگ مشہور اور یںہ ےرکھت تعلق سے ردنا  ،عمان اقالق محمد

 سپیس اینڈ  آرٹ کے 7iber آپ  ۔ہے بالگ ویڈو  پہلی کی کے عالقے عرب جو ہیں

 ۔ ہے میکر فلم اور  سنگر ، آرٹسٹ ویڈیو ایک۔ آپ ہیں  بھی ڈائریکٹر

 

 

  

 

 اس آپ ۔ہیں بانی کے  رائٹس ہیومن فار  سوسائٹی یوتھ بحرین یمسقط ال  محمد

  ڈیجیٹل ایک  اور  ٹریرڈینکوآ  اے این  ای  ایم میں ڈیفینڈر  الئن فرنٹ وقت

 ۔ہیں ٹرینر سیکیورٹی

 

 

 

 

  

 کے کمیونٹی  وائس گلوبل اور  ڈائریکٹر کے  سییکوایڈو وائس  گلوبل  میرات ال ہاشم

 میرات وی،آل جی ۔ہیں بھی بالگر اور  ڈاکٹر میڈیکل ایک آپ ۔ ہیں رکن طویل ا لمّدت

 کے شریک بانی تھے۔" مامفاکینچ"اور " ٹاک موروکو" آپ قبلکے ساتھ کام کرنے سے
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  میجک ٹرینر
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 سیکھنا استعمال کا میکر سٹوری خود کو ان اورا فائدہ نہیں پہنچتا ک ورکشاپ کوصارفین  کئی کے میکر سٹوری ونکہچ

بہترین  کہ  ہے آگاہ بخوبی سے ضرورتکے لئے اس بات کی   ایپلیکیشن اس  ورلڈ سمال اور  یو پی ایف، ہے پڑتا

 اس ہم۔یںکرمنعکس ممکنہ حد تک ے کو اس میں کرنے کا تجرب کام ساتھ کے ٹرینر اچھے ایک کے لئے  بتانے کہانیاں

 ۔ہیں کہتے   "میجک  ٹرینر" کو

 دنیوی اور تجربہ عملی  پاس کے ٹرینر اچھے ایک۔تاہےکے دکھا کر زیادہ کچھ سے سکھانے ہنرصرف  ٹرینر اچھا ایک

صرف معلم   ٹیرینر اچھا بہت ایک۔ ہے تاختیار بنااکو با  آپ اور ہے کرتا متاثر کو آپ ٹرینر اچھا ایک۔ ہے ہوتی انتذہ

  ۔ہے ہوتا سرپرست  ٹرینر اچھا ایکسے کچھ زیادہ ہوتا ہے، 

 کرنی خواہش کی بننے سرپرست اعتماد قابل ایک کو آپ  تو بنیں ٹرینر باصالحیت انتہائی کہ ہیں چاہتے آپ اگر

 ایک۔ ہوگا سمجھنا کو طاقت کی گروپ پر طور مجموعی  اور کو  شخصیت دیاانفر کی شرکاء مختلف کو آپ۔چاہیئے

 بڑھایا طرح کس کو فائدے کے اس  اور جائے کی حاصل صالحیت کوئی طرح کس کہ ہے بتاتا کو لوگوں سرپرست

 ۔ جائے بنایا بہتر طرح کس کو خود بھی بعد کے ہونے ختم ورکشاپ اور جائے سوچا طرح کس میں بارے اپنے جائے،

ی جائزہ لیتے تنقید کا کام کسی آپ جب۔ ہےرہنمائی پر مبنی مباحثہ اچھی ورکشاپ کی ہدایات اور سرپرستی کا اہم حّصہ 

 کی ڈھونڈنے میں اُن کو صحیح جوابات بتانے کی بجائے خود جوابات  شرکاء تو ہیں کرتے بحث پر  خیاالت نئے  یا ہیں

 ۔کریں افزائی حوصلہ

 میں بارے کے کلپ یا ٹشا اس وہ  کہ یںپوچھ یہ سے شرکاء ،یکر رہ نہیں کام  کلپ ڈیوآ یا ٹشا کہ بجائے کی بتانے یہ

اپنے  کی ان آپ ہے؟ کرسکتی بہتر مزید  چیز اس کو کونسی ہے؟ کرتا کام یہ کہ ہیں سمجھتے وہ کیا۔ ہیں سوچتے کیا وہ

 ۔ہیں رہے کر افزائی حوصلہ نے میںکر تالش کو حل خود پر الگو کرنے والے  بعد میں لئے سوچنے اور

 ۔پیدا کرتے ہیں دوران کے  ورکشاپ اپنی گروپ محرکات ہیں جو آپ   عنصر اہم اور ایک کا میجک ٹرینر

ی مشقوں سے کا آغاز ٹیم بنانے ک ورکشاپ  ٹرینرز کار تجربہ۔ ہے مرحلہ پہال اک اس تعارف آغاز پر کے ورکشاپ

 ۔شرکاء کے درمیان حدود ختم کرکے اعتماد کی فضا قائم کریں کرتے ہیں تاکہ

مشق  ہرکی جانے والی  کالسلئے  کے  ڈیوآ ،اور ویڈیو ، تصویرصحافت،۔ہیں شامل میں کی مشقیں نصاب بنانے ٹیمکچھ 

 شرکاء کہ ہے ضروری لئے کے اس۔ ہوں مصروف ساتھ کے دوسرے ایک چاہیئے کہ وہ اس عمل میں  کو شرکاءمیں 

 ۔ یںساتھی ڈھونڈلئے مختلف  کے مشق ہر
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 ۔ٹیم بنانے کی اضافی مشقوں کے لئے ذیل میں تین خیاالت دئیے گئے ہیں، جو آسان سے لے زیادہ وضاحت پر محیط ہیں

 کراتے وقت دائرے تعارف اپنا وہ کہ کہیں ہر ایک سے سے میں    شرکاء آپ کہ ہے یہ طریقہ آسان سے سب .1

 ۔ ہو کھڑے میں وسط کے

 مکمل ایک  سے مدد کی ڈرائنگ یا تصاویرتسلسل والی  اُن فرہم کردہ کہ ہیں سکتے کہہ سے یہ بھی گروپ آپ .4

 تصویر ایک پاس کے شخص  ہر تصاویر بے ترتیب دی جاتی  ہیں۔  ۔ہیں گئے دئیے بے ترتیب  جو بنائیں کہانی

 ورکشاپ بڑی ۔  ہے جاسکتی بنائی کہانی  بہتر ایک طرح کس کہ ہے کرنی بحث پر اس میں آپس کو ان اور ہے

 ۔ہیں کرسکتے تقسیم میں وںگروپ چھوٹے چھوٹے یہ مشقیں کرنے کے لئے کو شرکاء آپ دوران کے

  صبح ہر  مائیکل کرس  سہولتکار ورکشاپ میں کیمپ کے میکر سٹوری میں اردن ، مانع میں 4012 جنوری .0

 ۔ناچ کرتے تھے  زومبا حتٰی کہ شرکاء۔ آغاز کرتے تھے سے طبعی مشقوں

 ۔ہیں مطمئنوہی ہے جس سے آپ  یہ کہ کرلیں یقین کا بات اس تو ہیں چاہتے کرنا بنانے والی مشق  ٹیم کوئی آپ اگر

 ۔ چاہئیے ہونا ساتھ کے توانائی اور  جلدی وہ تے ہیں،کر بھی جوکچھ آپ چاہے

 ہرکسی  ۔ہو جانتے طور انفرادی کو شرکاء آپ کہ ہے ضروری بھی یہ تاہم ہے ضروری کرنا متحرک کو گروپ چہ اگر

اس بات کا اندازہ لگائیں کہ شرکاء میں سے ہر  ۔ہے  ہوتا سامنا کا مسائل اور کاوٹوںر مختلف دوران کے  سیکھنے کو

شرکاء کو  ان اور ملے وقت مطلوبہ  کو ایک ہر کہ بنائیں یقینی کو بات اس ایک بہتر سیکھنے واال کیسے بن سکتا ہے۔

 ۔تے ہیںفراہم کی جانے والی رائے سے آپ ن کیا سیکھ

ٹرینرز کے لئے اس اختالف سے نمٹنا  ۔دیکھیں گے  اور جذبات کی مختلف سطح ہنرناگزیر طور پر  آپ اپنے شرکاء میں

مشکل شرکاء بہت جلد ورکشاپ کو  ۔ہے ہوتا مسئلہ بھی کا شرکاء گروپ یا شرکاء مشکل  اںیہبہت بڑا چیلنج ہے۔ 

مسئلے  براِہ راست اور تعمیری طریقے سے کو ٹرینر میں صورتوں تمام اتقریبً کرتے ہیں۔  کمزوریرغمال بناتے ہیں یا 

 اور دی گئی ہیں اقسام عام تین کی شرکاء مشکل نیچے رکھ سکتا ہے۔ کو منظّم  شرکاء مشکلتوجہ دینے سے کی طرف 

 ۔ ہیں گئی دی  بھی تجاویز مختلف لئے کے نےرکھ کو منظّم ان

کہ   ہےکوشش کر رہا  مسلسل کے ساتھ ہوتا ہے، سب کچھ جانیئے شرکاء مشکلجیسا کے بہت سے  -جانیئے کچھ سب

جانیئے میں زیادہ تر مباحثہ ہوتا کچھ ۔ سب ےادا کر زیادہ معاوضہبرتری کو نمایاں کرتے ہوئے غیر محفوظ ہونے پر 

 ۔تنقید کرتا ہے  خود بذات پر ورکشاپ اوقات بعض اور شرکاء دوسرے  سب کچھ جانیئے ۔ ہے
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بحث پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، ص خجب کوئی ش طریقہ یہ ہے کہ پہال کےلئےسب کچھ جانیئے سے نمٹنے 

 کہ ہے یہ طریقہ دوسرا ۔ ں گےنا چاہیکا احترام ہے مگر اب دوسرے شرکاء بول تو ٹرینر کہہ سکتا ہے کہ اس کی رائے

 کے آپشخص  وہ کر دیکھ سامنے کینڈی۔جائے دی رکھ مٹھائی یا کینڈی سامنے کے ایک ہر میں شرکاء دوران کے بحث

 ۔گا جائے سمجھ کو پیغام

 اگر۔  ہیں کرسکتے بات الگ دوران کےوقفے  سے شخص اس آپ   بعد کے ورکشاپ تو  کریں نہ کام طریقے یہ اگر

 عزت ۔ہو کوئی سے میںکے انتظام کرنے والوں  ورکشاپ یا معاون کہ جو رکھیں ساتھ کو فرد تیسرے کسی تو ہو ممکن

 یہ پھر  تو ہیں سمجھتے وہ اگر کہ پوچھیں سے ان۔بتائیں میں بارے کے  مسئلے خاص اس کو شخص مطلوبہ ساتھ کے

 شرکاء  تمام دوسرے کہ ہیں چاہتے آپ یا نہیں میں مفاد کے  گروپ یہ کہ ہیں سکتے کر توضاح آپ ہے؟ کیوں مسئلہ

 ۔ جائے دیا  موقع اور وقت برابر  کو

 کی جانے پری سطح دوسر کو آپ  تو آئے اتر پر بدتمیزی سے آپ  شخص وہ اور کریں نہ کام بھی طریقہ یہ اگر

 اس۔ ہیں بھیجتے لئے کے کرنے شرکت ادارے شریک یا  کمپنی کی ان  کو شرکاء کئی میں ورکشاپ۔ ہے ضرورت

 سرٹیفیکٹ بغیر کو اس اور گے کریں بات سے انتظامیہ آپ  تو ہوا نہیں تبدیل یہروّ  کا اس  اگر کہ کریں واضح پر شخص

 ۔گا پڑے جانا کے

 خراب کو ورکشاپ تاہم ، پڑے کہنا کا چھوڑنے ورکشاپ کو کو کسی شرکاء میں سے  کو آپ کہ ہے ہوتا کم بہت یہ

 ۔ ہے ہوتا بہتر یہ لئے کے روکنے سے بات اس  کو دوسروں اور  کرنے

 نہیں ہحصّ  سے وجہ کی مواد وہ کیونکہ ہیں ہوتے شکار کا تذبذب میں لینے ےحصّ  لوگ کچھ -شرکاء شکار کے تذبذب

 شریک وہ تاہم ہے بھیجتی لئے کے شرکت میں ورکشاپ کمپنی کی ان کو شرکاء کچھ۔ ہیں ہوتے شرمیلے وہ یا پاتے لے

 بدلتی کی میڈیا اور ٹولز نئے کو ان کیونکہ ہے ہوتا سامنا کا مشکالت بھی کو شرکاء برزگ اوقات بعض۔ چاہتے ہونا نہیں

 ۔ ہیں کرتے عزت کی تجربے کے ان شرکاء نوجوان کہ ہوتا نہیں محسوس یہ کو ان۔  ہے ہوتی پریشانی سے  فضا ہوئی

 کو آپ اگر۔ کرسکیں محسوس  پُرسکون وہ تاکہ ہے رکھنا مصروف  کو شرکاء شکار کے تذبذب کو آپ ،ہو وجہ بھی جو

 حل سے آسانی مسئلہ ایسا  ۔ کریں بات سے حوالے س ا سے ان دوران کے وقفے تو نہیں مصروف شرکاء کوئی کہ لگے

 کے ٹیکنالوجی نئی پر طور انفرادی سے ان ،ہے مسئلہ سے ٹیکنالوجی نئی کو جن لوگ وہ یا شرکاء بزرگ۔ ہے ہوسکتا

 شہیہم۔ چاہئیے رکھنا میں گروپ ایک ساتھ کے شخص کار تجربہ زیادہ  کو شرکاء ایسے کو آپ۔کریں بات میں بارے

 کی ترقی اور کیا ہو کام اچھا درحقیقتنے  جنہوں  رکھیئے سامنے کے سب کام کا ان سے میں شرکاء شکار کے تذبذب

 آپ دوران کے بحث متعلقہ۔  اعتمادی خود یا پن شرمیال جیسا کہ کریں ختم کو روکاٹ کسی وہ اگر  پر طور خاص  ،ہو

 ۔ کرے شیئر تجربات اپنے کہ ہیں سکتے بال کو شخص بزرگ کسی شرکاء میں سے
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 ادارے اس اوقات ثراک ۔ ہے ہوتی  لئے کے  (آرگنائزیشن  ز نیو )خبری ادارے  ایک کسی  ورکشاپ  اوقات بعض -باس

 اور قابلیت کی شرکاء اور  نشاندہی کی  مسائل ضروری اور بنیادی باس۔  ہے ہوتا موجود میں پ ورکشا بھی باس کا

 ہے پڑتا کرنا سامنا کابھی مسائل سے وجہ  کی باس  اوقات بعض تاہم  ،ہے ہوتا ثابت گار مدد  میں بارے کے صالحیت

 رد کو آپ  دوران کے ورکشاپ وہ سکتاہے ہو۔  جائے کیا تسلیم کو  برتری  کی اس کہ ہے کرسکتا محسوس یہ باس۔

 خوش باس سے شرکاء جن کہ ہے سکتا ہو۔  سکیں بول نہ  سے آزادی  شرکاء وجہ کی  ڈر کے باس ہے ہوسکتا ۔ کرے

 کی ٹیسرٹیفیک بھی پھر اور آئے نظر میں دنوں کچھ کے ورکشاپ باس ہے ہوسکتا ۔   کرے تنقید جا بے پر اُن ، ہو نہ

  ۔ہے سکتا بھیج باہر لئے کے کام  کو مالزمین دوران کے ورکشاپ  باس یا  ،کرے توقع

 کر دے زور ساتھ کے احترام کو ن اُ ۔  ےچاہیئ کرنا نہیں سمجھوتہ پر  اختیارات اپنے ساتھ کے باس مشکل ایک  کو آپ

 حاصل ٹیسرٹیفیک مالزمین کے ان اور  ہو فائدہ کچھ سے ورکشاپ کہ ہیں چاہتے وہ اگر ۔ہے ورکشاپ کی آپ کہ بتائیں

 موجودگی کی فرد تیسرے کسی دوران کے چیت بات اس۔  ہوگی کرنا پیروی کی  ضوابط و شرائط  کو ان تو کریں

 ۔ ہیں سکتے کہہ کا  موجودگی کی  نمائندے اپنے  آپ  تو ہے رہی چال پارٹی تیسری کوئی ورکشاپ اگر۔  ہے ضروری

 کا شرکاء معمولی غیر۔ ہیں سکتے بن مسئلہ دوران کے ورکشاپ شرکاء معمولی غیر اوقات بعض - شرکاء معمولی غیر

 کام کا شرکاء معمولی غیر۔  ہیں ہوتے  ترقی یافتہ بہت وہ کیونکہ  ہے ہوسکتا عجیب ساتھ کے شرکاء  دیگر برتاؤ

 ۔ ہے سکتا بن شرمندگی باعث لئے کے دوسروں

 معاون کہ ہیں سکتے کہہ  سے اُن آپ۔ کریں چیت بات پر  مسئلے اس  ساتھ کے شریک نامور/ذہین کہ ہے ضروری یہ

 مختصر پر اپنےکام  کہ ہیں سکتے کہہ خص سےش ذہین شرکاء میں سے آپ ۔کریں مدد  کی شرکاء دوسرے پر طور کے

 کو چیزوں نئی اور تجربوں  کو ان ۔ہیں کرسکتے ا تبادلہک اسائنمنٹ کی شرکاء ذہین آپ میں آخر۔ کریں تیار پریزنٹیشن

 ۔ ہو نہ موقع کا کرنے یہ مالزمت پردوران طور عام ون کج دیں اجازت جاننےکی
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 خصوصیات بڑی دس کی ورکشاپ اچھی
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 کو ہنر خاص کسی  ٹریننگز اچھی کہ ہے گیا بتایا میں  4 سیکشن کہ جیسا   - پر مبنیٹارگیٹڈ پریکٹسڈ لرننگ  .1

 شرکاء کہی بنائیں یقین یہ پھر اور مشق کریں کی پر ہنر ،اسیکرانے کے لئے ترتیب دی گئی ہوتی ہیں متعارف

 .گے کریں الگو میں کام اپنے کو ہنر مخصوص اس طرح کس بعد کے ورکشاپ

 استعمال طرح کس میکر سٹوری کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہےترتیب دی گئی  طرح اس ورکشاپ -متاثرُکن .4

 لگتی بات معمولی ایکبتائیں تو یہ ہنر  کہانیاگر شرکاء اس بات سے متاثر نہ ہو کہ اچھی  ۔ ہے جاتی کی

 ۔ ہےپڑتا کرنا سامنا کا  محنت سخت کو شرکاء کئی۔ ہے کام مشکل بہت صحافت اچھی  اور بتانا کہانی اچھی۔ہے

 ۔ ےآپ کو ان کو اس بات پر راغب کرنا چاہیئے کہ ٹریننگ کے بعد سیکھی گئی چیزوں کو کام میں الگو کر

  اسائمنٹ انفرادی ،مشقیں گروپ ، بحث ،پریزنٹیشن  میں ورکشاپ اچھی - شدہ رکھنے کے لئے ترتیب مصروف .0

وقفے اور  ہحصّ  بھی کوئی کا ورکشاپ۔ ہیں رکھتے مصروف پر طور عملی اور نیذہ کو شرکاء  نظر ثانی   اور

 بہت نہ جو ہے ہوتا منفرد انداز  کا ورکشاپس اچھی۔ہو نہزیادہ  سے گھنٹے ایک  سرگرمی میں تبدیلی کے بغیر

  اور نماز ، کھانے۔  ان کو مختلف حّصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے آہستہ ہوتا ہے زیادہ بہت ہی نہ  اور تیز زیادہ

 ۔ہوتے ہیں وقفے کافی لئے کے بحث عمومی

میں  دنیا حقیقی شرکاء  موادپیش کیا جانے واال   میں ورکشاپ اچھی  - قہمتعل سےکے ماحول  کام کے شرکاء .2

 کو ٹولز ان۔حقیقت میں کئے جا سکتے ہیںہوتی ہیں جو  پر کہانیوں۔ ان کی توجہ ایسی الگو کر سکتے ہیں

دوران مسلسل ان کو حقیقی زندگی میں الگو  کے ورکشاپ۔ ہو رسائی کی شرکاء تک جن ہے جاتا کیا استعمال

  ۔ کرنے پر زور دیا جائے

  اگر۔ ےیئچاہ ہونا اعتماد پر صالحتیوں اپنی  کو ٹرینرز۔ ہے متعلق سے اسی  گائیڈ یہ – ٹرینر باخبر  اور جوشپر .5

 آپ اور  ہے نہیں ممنظّ   ورکشاپ یا ہے، کرنا پیش کیسے اور کیا کہ ہوں شکار کا تذبذب حوالےسے اس آپ
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امکانات  کے  غلطی ۔کریں تیار ۔پڑھیں  کو گائیڈ اس۔کم ہوگی کامیابی کی آپ اس سے تو  ہے نہیں میں اختیارکے

  ۔کو کم کریں

 کے ورکشاپ پوری اور ےیئچاہ ےنکر واضح مقاصد کے اس میں  آغاز کے ورکشاپ کو آپ-مقاصد ضح وا .0

پٹڑی    کو ورکشاپ  یا  کریں نہ وعدے اضافی اور رکھیں منظّم توقعات آپ۔ ےیئچاہ رہنا دھراتے کو  ان دوران

،  مسائل اخالقیوہ  جہاں ہیں جاتی بن فارم پلیٹ ایسی  لوگوں کے لئے ورکشاپ تر زیادہ  ۔ دیں نہ اُترنے سے

 نہیں مگر ا یہ اہم باتیںکے بارے میں ال محدود باتیں کرتے ہیں۔ خراب قانونی مسائل اور کام کے خراب حاالت 

بتانے کے  کہانیاںبہترین کہ  یںیہ سکھانے کے مقصد پر توجہ د نا چاہیئے۔ہوسے ورکشاپ کا وقت ضائع نہیں 

 ورکشاپ  خاکے میں کرنے کے لئے  بحثدوسرے مسائل پر  ۔لئے سٹوری میکر کو کیسے استعمال کیا جائے

  ۔ ہے مختص کیا گیا وقت  دن خریآ کے

 ملوث میں سرگرمیوں مختلف  کو شرکاء طرح کس وہ کہ ہے پر صالحیت کی ٹرینر یہ - کرنا ملوث کو شرکاء .7

 اچھا ایک  برعکس کے اس۔ ںہو شکار کا  چکچاہٹہ میں کت کرنےشر  لوگ یہ جب پر  طور خاص  ہے  کرتا

 کوئی  اگر حتٰی کہ ۔ دیتا ہونے نہیں  حاوی پر  بحث  کو گروپ سے چھوٹے یا  شخص خاص  کسی ٹرینر

  ملوث کو شرکاء کو آپلوگوں کو ؐسروف رکھنے کے لئے صحیح طریقے سے ترتیب دی گئی ہو، پھر  ورکشاپ

  ورکشاپ سے  ملوث ہونےاور شرکت کی شرکاء۔  چاہیئے رکھنی جاری  کوشش مسلسل  لئے کے کرنے

 ۔ ہے لگتی  مبنی پر  حقیقت  اور  بھرپور سے توانائی

 کے آپ  ٹرینر بطورِ  ۔ چاہیئے ےنکر واضح ورکشاپ خاکے کے آغاز ہی میں  ضوابط کے  ورکشاپ - منظّم  .8

 چیلنج بڑا ایک لئے کے آپ یہ بالشبہ ۔ نا اہم ہےرکھ   برقرار کو  معیار اس  دوران کے  ورکشاپ پوری لئے

 ایسے ۔ آپ ڈٹے رہیںگےہوں  غائب لئے کے دنوں کئی لوگ  کچھ۔ گے پہنچیں  سے   تاخیر لوگ کچھ۔ ہوگا
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 شرکاء میں سے کسی کو  اگر ۔ کرتے نہیں احتراما ک ضوابط   جو  چاہیئے دینے نہیں  سرٹیفیکٹ کو شرکاء

 احترام کا اُصولوں بھی خود کو آپ۔ دے سکتے ہیں  استثنی وک ان آپ  تو درپیش ہو مسئلہ یا دفتری ذاتی کوئی

واضح ا نے اُس یا  پہنچتا ہو سے  تاخیر  ٹرینر ایک کہ  ہوسکتی نہیں چیز کوئی بدترین سے اس۔  چاہیئے  کرنا

 ۔ ہو کی نہ تیاریطور پر 

  اور پُر سکون  کو خود شرکاء تمام کہ ہے ضروری لئے کے ورکشاپ  کامیاب ایک - ماحول بہتر  لئے کے کام  .9

  جیسا کہ  مشکل اتنی  یا ، پنکھا یا  کرسی  دہ آرام  کہ جیسا ہے ہوسکتی سادہ اتنی بات یہ۔  کریں رتصوّ  محفوظ

 کو شرکاء۔ یںکر کام سےصحیح طریقے   پر اقسام مختلف کی انڈرائڈ  جو  یا موبائل ایپلیکیشن فائی وائی تیز ایک

وہ  یہ احساس ہونا چاہیئے کہ وہ سواالت کر سکتے ہیں اور حتٰی کہ وہ ارباِب اختیار سے سوال کر سکتے ہیں۔ 

 موجود  ایڈیٹر  یا  مینجر کوئی  جب  پر طور خاص ،کریں محسوسسے خود کو محفوظ  وک ٹوکگروپ میں ر

 ۔ ہو

 بندی منصوبہ کے لئے ورکشاپ اچھی  گائیڈ ٹرینریہ  - کریں مظاہرہ کا لچک وہاں ہو ضروری لچک جہاں .10

 کے صورتحال متوقع غیر گائیڈ ٹرینر کوئی۔ ہے کرتا فراہم رہنمائی ایک لئے کےاور اس کو چالنے   کرنے

 یا آ سکتی ہے نیوز بریکنگ بڑی کوئی یا ہو سکتی ہے عطلم بجلی ٹریننگ کے دوران  ۔تاسک بتا نہیں میں بارے

 آپ ۔کے مطابق ڈھالیں حاالت نا کو آپ خود ۔کوئی ایک درپیش ہو سکتا ہے مسائل میں سے بہت سے ان دیکھے

 بڑے کو ورکشاپ اگر ضرورت پڑی تو  چاہیئے۔ کرنا ادا کردار فعال قابو کرنے کے لئے ایسی صورتحال پر کو

 ۔یںنے سے نہ گھبرائکر ممنظّ  سے دوبارہ  پر پیمانے چھوٹے اور
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 وسائل ہموجود کے ٹریننگ
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 :میں شامل ہیں سیکشن اس

  لنکس مختلف کی مثالوں میڈیامشقوں اور مظاہروں کے لئے 

 سٹوری میکر سائٹ کی لنک 

 ضروریات کین ا اور کرنا موبائل فونقابِل استعمال  کے  میکر سٹوری 

 فارم  تشخیص لئے کے  شرکاء 

 تکمیل فارم سرٹیفیکیٹ دی جانے والی و کے آخری دن شرکاء ک ورکشاپ 

 مواد تعلیمی  اضافی لئے کے ٹرینرز  

 مثالیں کی  تصویر – دن دوسرا

 کی پیش مثال بطور دوران کےاور اس کے مظاہرے  تصویر پر بحث   یہ  ۔ہیں گئی دی مثال بطورِ  سیٹ فوٹو تین نیچے

 نیکر توضاح کی اس کو ٹرینرز  ۔ ہے مشتمل  پر ویڈیو پھر اور  اڈیو تصویر سے ورکشاپ یہ:  نوٹ۔ہیں  جاسکتی

 ۔ں گےہو الگو پر  ویڈیو وہ  ،ہیں رہے جا بتائے اُصول جو لئے کے کمپوزیشن ر او  کی ساخت کہانی  یہاں کہ چاہیئے

 تھرڈول آف رُ  –سیٹ فوٹوپہلی 

 گئی دی ترتیب لئے کے توضاح کی (تہائی کے قانون)رول آف تھرڈ   سیٹ فوٹو پہلی 

 یہ خیال بنیادی کا اس۔ ہے رکھتا  اہمیت بنیادی میں ویڈیو اور فوٹو  رول آف تھرڈ ۔ہے

 ۔ جائے کیا استعمال لئے کے بتانے کہانی  کو فریم پورے کہ ہے

 

  اقسام کی ٹشا –سیٹ فوٹودوسری 

 ،نتیجہ ایکشنکردار،:  ہے کرتا تقسیم میں حّصوں پانچ کو اقسام کی ٹشا  میکر سٹوری 

 ہوتا نتیجہ اور عمل کردار، صرف  میں کہانیوں  بنیادی زیادہ تر ۔ جگہ اور ،سیگنیچر

  کئی یا ایک سے میں حّصے ہر کو آپ لئے کے بنانے کہانی بیانیہ بصری اچھی۔ ہے

 ۔ں گیہو لینی ٹشا

 

  سٹوریز فوٹو - سیٹ فوٹوتیسری 

 توضاح کی خیال بنیادی تاکہ ہے ترتیب دیتی مثال بطور کو  کہانیوں کئی سیٹ یہ

 ۔ہیں جاتی دی مثالیں کی سیریز  اور کہانیوں بیانیہ یہاں۔ہوسکے
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 مثالیں کی ویڈیو اور ڈیوآ– دن تیسرا اور دوسرا

 ۔ہیں گئی دی مثالیں چھ کی ویڈیو نیچے لئے کے بحث پر  اس اور مظاہرے کے ویڈیو  اور ڈیوآ

  آواز صرف شرکاء تاکہ دیں کر دھیمہ کو اس یا دیں کر آف کو ویڈیو  میں کے حّصے ڈیوآ دن دوسرے تو ہو ممکن اگر

 ۔سکیں دے توجہ پر

 پر طور کییکنت یہ۔ہیں کی تیار نے میکر سٹوری  جو  ہیں مثالیں بہترین کی ویڈیو اور ڈیوآ  کہانیاں تین گئی دی نیچے

 کو ٹرینر۔ ہیں کلپس ویڈیو مختلف میں اس  اور ہیں ارک مضبوط کے کہانیجن کے  ہیں، گئی کی تیار سے طریقے بہتر

 نے چیز کس –اور اس پر بحث کرنی چاہیئے ےچاہیئ لینا جائزہ تنقیدی کا اس میں گروپ اور  ےیئچاہ دکھانی ویڈیو ہر

 ۔ کیا نہیں کیوں اور کیا نہیں نے کیا،کس کام

   

  اور  ہیں گئی دھرائی  ٹسشا تاہم  ہے مضبوط میں شروع  پروفائل ۔ہیں مثالیں کی پراجیکٹس خراب کہانیاں تین اگلی

 میں اس اور  نہیں امتیاز درمیان کے اقسام کی کلپس۔ہے بورنگ سے لحاظ کے ویڈیو کہانی ایونٹ۔ہے نہیں واضح اختتام

کی  ہوا) ہے مسئلہ کا آواز میں اس اور  ہے گئی کی شوٹ سے طریقے خراب  کہانی ایشو۔ ہے نہیں شامل انٹرویو  کوئی

 شرکاء ہیں مسائل کیا  میں اس کہ بجائے کی بتانے یہ کو شرکاء کہ  ےیئچاہ کرنی پیش کہانیاں یہ کو  ٹرینر ۔(وجہ سے

 بہتر طرح کس کو ان کہ ےچاہیئ پوچھنا یہ سے ان اور  ےچاہیئ کہنا کا لینے جائزہ تنقیدی سے حوالے کے کہانیوں سے

 ۔ ہے جاسکتا کیا
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 مثالیں کی فریمنگ  اور کلپس  ویڈیو صرف - دن تیسرا

 فیصلہ کا اس کو  ٹرینر ۔ےیئچاہ استعمال کرنی میں  پریزنٹیشن  مثالیں کی فریمنگ اور  کلپس یلذ مندرجہ دن تیسرے

 ۔چاہیئے مظاہرہ کرنا  پیش کرنے کے بعد اس کا  یا ےیئچاہ اکرنمیں استعمال   بحث مسلسلان کو  آیا کہ ےیئچاہ کرنا

 دیتے ہوئے پر انحصار کو ترجیح  کہانیوںمکمل پیش کئے جانے والے خیاالت کا مظاہرہ کرنے کے لئے  کو ٹرینر

 سے  رسرو   راست براہ  کو ٹرینر۔ ۔ےیئچاہ کرنا استعمال  کرکے منتخبمیں سے صرف چند کو  کلپس اور  تصاویر

 ۔ سکے جا بچا سے مسائل کییکنت تاکہ  ےچاہیئ اکرن استعمال کرکے لوڈ نڈاؤ کلپ ویڈیو یا تصویر  بجائے کی دکھانے
  https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.6/2.mp4       1 کلپ ویڈیو

 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.6/4.mp4      4 کلپ ویڈیو

 //mp4https://storymaker.cc/appdata/lessons/en.5/5.6/5      0 کلپ ویڈیو

 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.1/7.mp4      2 کلپ ویڈیو

 c/appdata/lessons/en//5/5.1/3.mp4https://storymaker.c      5 کلپ ویڈیو

 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.1/4.mp4      0 کلپ ویڈیو

  سپیس نوز
 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.2/2.png  1 گرافک فریمنگ

 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.2/3.png  4 گرافک فریمنگ

 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.2/4.png  0 گرافک فریمنگ

  سپیس ہیڈ 
 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.2/5.png   2گرافک فریمنگ

 ghttps://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.2/6.pn  5 گرافک فریمنگ

 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.2/7.png   0 گرافک فریمنگ

 /lessons/en//5/5.2/8.pnghttps://storymaker.cc/appdata   7 گرافک فریمنگ

  سپیس نوز خراب 
 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.2/9.png  8 گرافک فریمنگ

  سپیس یڈہ خراب
 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.2/10.png   9 گرافک فریمنگ

 /pnghttps://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.2.11  10 گرافک فریمنگ

 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.4/8.mp4  کلپ ویڈیو ٹشا وائڈ

 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.4/9.mp4   کلپ ویڈیو ٹشا النگ

 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.4/10.mp4   کلپ ویڈیو ٹشا میڈیم

 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.4/11.mp4   کلپ ویڈیو ٹشا اپ کلوز

 https://storymaker.cc/appdata/lessons/en//5/5.4/12.mp4      کلپ ویڈیو ٹشا ڈئیٹل

  

https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.6/2.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.6/4.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.6/4.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.6/5.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.6/5.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/7.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/7.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/3.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/3.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/4.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/4.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/2.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/2.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/3.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/3.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/4.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/4.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/5.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/5.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/6.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/6.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/7.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/7.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/8.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/8.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/9.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/9.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/10.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/10.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/11.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.2/11.png
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.4/8.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.4/8.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.4/9.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.4/9.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.4/10.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.4/10.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.4/11.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.4/11.mp4
https://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.4/12.mp4


 

 

 1 .0ورژن  سٹوری میکر                                   ایف پی یو 

 4012دسمبر  ٹرینرز گائیڈ            اینڈ ایس ڈبلیو  این  

69  

 کہانیاں اضافی  گئی کیتیار  سے  میکر سٹوری 

 پر ٹیوب یو جو ہے  مجموعہ کا  کہانیوں اضافی کچھ ئیگ کی  تیار سے  میکر سٹوری  یہاں

  ۔کرتا ہے وسٹہ  لمیٹیڈ ان پریس فری
 

  اسباق میکر سٹوری 

 میکر سٹوری  ریعےذ کے جس ہے کرتی فراہم لنک ایک  سائٹ ویب کی  میکر سٹوری

 میں  بھر دنیا  اور  اسباق مختلف  کے  میکر سٹوری یہ ۔ ہے سکتی جا کی لوڈ نڈاؤ لیکیشنایپ

 ۔ ہے دیتی بھی رسائی تک  کہانیوں ہوئی کی تیار کی  میکر سٹوری
 

 :ضروریات کی نا اور قابل  استعمال موبائل فون

 : استعمال کرنے کے لئے موبائل فون میں درجہ ذیل باتیں ضرور ہونی چاہیئے  میکر سٹوری

 تک + (4.4 2.3وی ،انڈرائیڈ او ایس   ( [Android OS  v2.3+(up to 4.4)] 

 3.5    انچ سکرین[3.5 inch screen]   

 0 +    میگا پیکسل کیمرہ            [3+ megapixel camera] 

 1جی ایچ زیڈ پروسیسر    [1GHZ processor] 

 8  8] یا میموری کارڈ کے ذریعے بڑھائی جا سکتی ہے۔)جی بی انٹرنل میموریGB internal memory (or  

upgradeable via  microSD)] 

 ہے کرتا تجویز  ماڈلزموبائل   ذیل مندرجہ   نیوز  ورلڈ سمال  پر بنیاد کی  خصوصیات ابتدائی ان

  4ی جموٹو جی موٹو [Moto G, Moto G2] 

  سونی ایکسپیریا[SONY XPERIA] 

  اے 47آئی، ایڈوانس ایس ٹی  47ایکسپیریا گو ایس ٹی [Xperia Go ST27i, Advance ST27A] 

  اے  45ایکسپیریا یو ایس ٹی  –ایس ڈبلیو این ٹیسٹڈ[SWN Tested- XPERIA U ST25A] 

  ایکسپیریا ٹی  –ایس ڈبلیو این ٹیسٹڈ[SWN Tested-XPERIA T] 

  7آپٹیمس ایل  –ایس ڈبلیو این ٹیسٹڈ [SWN Tested- OPTIMUS L7] 

  19100 –ایس اے  4، گیلیکسی ایس 190000 –جی ٹی  0گیلیکسی ایس  –ایس ڈبلیو این ٹیسٹڈ 

[SWN Tested-GALAXY S3 GT-I9300, Galaxy S2 SA 19100] 

  19450گیلیکسی نیکسس  –ایس ڈبلیو این ٹیسٹڈ [SWN Tested- Galaxy Nexus I9250] 

  زوم  2کے زوم، ایس  –ایس ڈبلیو این ٹیسٹڈ[SWN Tested- K Zoom, S4 Zoom] 

  5، 2نیکسس  –ایس ڈبلیو این ٹیسٹڈ [SWN Tested – Nexus 4, 

5]  

  صخیشت کی شرکاء 

  معلومات کی  شرکاء پر مواد پیش کئے گئے میں ورکشاپ کی میکر سٹوری

  معلومات ہوئی کی اکھٹی۔ ہے جاتا دیا  سوالنامہی تشخیص پر ک رویے اور

 کا سوالنامے۔ہیں جاتی کی استعمال لئے کے کرنے بہتر مزید کو ٹریننگ

 ۔ ےچاہیئ کرنا میں شروع کے ورکشاپ  انتظام
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 ہیںسیکشن  چھ کی سوالنامے

  استعمال کا میڈیا سوشل .1

 معیار  کے صحافت .4

  سیکیورٹی اور سییپرائیو .0

  ویڈیو اور  گرافی ،فوٹو ڈیوآ .2

 تعلق کا ان سے میڈیا موجودہ  اور صحافت شہری .5

  تعلق کا ان سے صحافت شہری  اور  میڈیا موجودہ .0

 

  سرٹیفیکٹ کے لیکمت 

کرکے ان پر دستخط ہونے کے   پُر کو سرٹیفیکیٹ دن خریآ کے ورکشاپ

  منصوبے ورکشاپ میں 2 سیکشن لئے کے اس۔  ےیئچاہ کرنا تقسیم بعد

 ۔ دیکھیں رہنما اصول یک
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  وسائل اضافی پاس کے ٹرینر

 ورکشاپ۔ہیں تیار کئے  ماڈیولز تین ذیل مندرجہ  لئے کے رپورٹنگ  پیس اینڈ وار  فار انسٹیٹیوٹ  نے نیوز  ورلڈ سمال

 ہیں گئے کئے فراہم وسائل مییتعل اضافی  کو ز ٹرینر میں اس۔  ہے گئی لی مدد سے ماڈیولز ان ہوئے کرتے تیار کا خاکہ

 ۔ہیں سکتے کر شیئر بھی ساتھ کے دوسروں اور  ہیں سکتے کر استعمال بھی لئے کے فائدے ذاتی جو

       

https://bit.ly/socialfirstnewsroom  

 گیا بتایا میں اس۔  ہے دستیاب بھی   "How to Craft a Social-first News Strategy" بعنوان گائیڈ اور ایک:  نوٹ

 ۔ ہے جاتا چالیا طرح کس  کو  آرگنائزیشن  نیوزپر مبنی   میڈیا سوشل  ایک کہ ہے

 

  

https://bit.ly/socialfirstnewsroom
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 کچھ اس کے بارے میں

۔  ہے رکھا کر تہیہ کا  دینے ٹریننگ میڈیاکی  درجے پہلے  میں  بھر دنیا نے  نیوز ورلڈ سمال اور  لمیٹیڈ ان  پریس فری

 اچھی  لئے کے  بحث بھر پور سے معلومات  اور  آزادنہ  پر مسائل سماجی اہم اور صحافت اچھی  کہ ہے یقین یںہم

 ۔ ہے ضروری ٹریننگ میڈیا

 

 
 دنیا اور ہے  بناتا یقینی کو معلومات اور خبروں مصدقہ  جو ہے آرگنائزیشن  پمنٹیلڈیو میڈیا  ایک  لمیٹیڈ ان  پریس فری

 اور  صحافیوں مقامی جو ہے عمل سرگرم میں ممالک 20 کے دنیا  لمیٹیڈ ان پریس فری۔ ہے سرمیّ  کو لوگوں میں بھر

 موقع  یہ کو لوگوں ہم کر مل ساتھ کے شراکت داروں  دوسرے۔  نے کے لئے کوشاں ہےبڑھا کو  صالحیت کی اداروں

 رہا ہو کیا گرد ارد کے ان کہ سکیں دیکھ  یہ اور  سکیں کر بحث  پر مسائل ،سماجی سکیں بول سے آزادی کہ  ہیں دیتے

 ۔ ہے

https://www.freepressunlimited.org  

 

 
 

بیان  کہانی ، صحافی تا کہ وہ کرتاہے کی تربیت  لوگوں دوسرے  اور  نیکارا کے کمیونٹی دنیا بھر میں نیوز ورلڈ سمال

 نے ہم   کر مل ساتھ کے این  ڈبیلیو ایس  شراکت دار اپنے۔ والے بن جائیں بنانے فلمیںدستاویزی  یا   کرنے والے

 کی ٹولز اور گائیڈز سے حوالے کے سیاست جغرافیائی   اور پراجیکٹ  میڈیا فرسٹ سوشل میں  ٹوںمارکی ہوئے ابھرتے

 ۔ ہے دستیاب کو ایک ہر جو ہے بنائی  سیریز ایک

https://www.smallworldnews.tv  

https://www.freepressunlimited.org/
https://www.smallworldnews.tv/

