
2023 
ዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግ፣ ጁኒየር 

የስነ ጽሁፍና የእይታ ጥበባት ውድድር 
የዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግን፣ ጁኒየር ትሩፋትን ማክበር  

ዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግ፣ ጁኒየር ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ ለሚስተናገዱ ሁሉ ድምጽ ነበር፡፡ ዶ/ር ኪንግ አንዳንድ ሰዎች ከእኛ ወገን ባይሆኑም እንኳን 
በዘር፣ በቆዳው ቀለም ወይም በሌላ ማንነት ምክንያት ኢፍትሃዊ ድርጊት ሲፈጸምባቸው ስናይ አንድ ነገር ማድረግ የኛ ኃላፊነት እንደሆነ ገልጿል፡፡ ለሁሉም 
ሰው ፍትሃዊነት በሆነ መንገድ መጨነቅ እንዳለብን በጽኑ ያምን ነበር፡፡ ዶ/ር ኪንግ “ከበርሚንግሃም እስር ቤት የተላከ ደብዳቤ” በተሰኘው ታዋቂ ጽሁፉ 
“የትም ቦታ ያለ ኢፍትሃዊነት በሁሉም ቦታ ለፍትህ ጠንቅ ነው… በቀጥታ የሚነካው በተዘዋዋሪ ሁሉንም ይነካል” ብሏል፡፡ ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ 
ለሚስተናገዱ ሰዎች ሁሉ መናገር ካልቻልን፣ በሁላችንም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳድራል፡፡ 

 

 
ብቁነት፡ 
•  በአርሊንግተን ነዋሪ ወይም በ APS  ተሳታፊ መሆን 
ይኖርብዎታል፡፡  

• ከመዋእለ ሕጻናት እስከ 12 ኛ ክፍል መሆን ይኖርብዎታል፡፡ 
 
 

 
ምድቦችና ደንቦች 
ስነጽሁፍ 
• ለመጀመሪያ ደረጃ (K-5) 
ተሳታፊዎች ቢያንስ 25 ቃላት 
መሆን ያበት ሲሆን ነገር ግን ከ 
150 ቃላት ያልበለጠ መሆን 
አለበት፡፡  

• ለመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (6-8) 
ተሳታፊዎች ቢያንስ 150 ቃላት መሆን 
ያበት ሲሆን ነገር ግን ከ 250 ቃላት 
ያልበለጠ መሆን አለበት፡፡  

• ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (9-12) 
ተሳታፊዎች ቢያንስ 250 ቃላት 
መሆን ያበት ሲሆን ነገር ግን ከ 350 
ቃላት ያልበለጠ መሆን አለበት፡፡   

• ሁሉም ተሳታፊዎች በ 8 ½ x 11 
” ኢንች ነጭ ወረቀት ላይ መጻፍ 
ወይም አትሞ ማቅረብ አለባቸው፡፡ 

• ስምዎን በድርሰቱ ወረቀት ላይ መጻፍ 
አይኖርብዎትም፡፡ 

 
 
 
ግጥም 
• ግጥምዎ የመጀመሪያ ያልታተመ ስራ 
መሆን ይኖርበታል፡፡ 

• ሁሉም ገቢዎች በ 8 ½ x 11 ” 
ኢንች ነጭ ወረቀት ላይ መጻፍ 
ወይም አትሞ ማቅረብ አለባቸው፡፡   

• ስምዎን በግጥሙ ወረቀት ላይ መጻፍ 
አይኖርብዎትም፡፡   

 
የስነ ጥበብ ስራ 
• የስነ ጥበብ ስራ በማንኛውም ዘዴ፣ 2D 
ወይም 3D ሊሰራ ይችላል፡፡  

• በስነ ጥበብ ስራው ላይ ስምዎን 
አያስፍሩ፡፡ ከዛ ይልቅ፣ ይህንን ቅጽ 
(ቀጣይ ገጽ) ከስነ ጥበብ ስራዎ ጋር 
ያያይዙና በፖስታ ይላኩ ወይም በዚህ ቅጽ 
ጀርባ ላይ ባሉ ቦታዎች ያቅርቡ፡፡   

 
 

የስነ ጥበብ ስራ፡ ሙናቺምሶ ንከማኮላም፣ ዋኬፊልድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ሁሉም ገቢዎች እስከ አርብ፣ ሕዳር 18/2022፣ 5 
ፒ.ኤም. ተጠናቀው መግባት ይኖርባቸዋል  

(የማስረከቢያ ሂደቱን ከጀርባ ይመልከቱ) 
  

ሽልማቶች፡ 
• ለእያንዳንዱ ቡድን 2 ሽልማቶች ይሰጣሉ፡   

• ክፍሎች K፣ 1 እና 2 
• ክፍሎች 3፣ 4፣ 5 
• ክፍሎች 6፣ 7፣ 8 
• ክፍሎች 9፣ 10፣ 11፣ 12 

• እያንዳንዱ ቡድን በእያንዳንዱ ምድብ ሁለት አንደኛ 
ደረጃ አሸናፊዎችና ሁለት ተፎካካሪዎች ይኖሩታል፡ 
የስነ ጽሁፍ ጥበባት ስኬት (ጽሑፍ ወይም ግጥም) 
እና የእይታ ጥበባት ስኬት   

• አሸናፊዎች እሮብ ጥር 4/2023 
ይታወቃሉ፡፡ 

ዝግጅት፡ 
አንድ ሰው በሚመስለው ወይም በማንነቱ ምክንያት 
ኢፍትሃዊ በመሆነ መንገድ ሲስተናገድ የተመለከቱትን፣ ወይም 
ሰዎች በሚመስሉት ወይም በማንነታቸው ምክንያት ኢፍትሃዊ 
የሆነበት የታሪክ ክስተትን በጽሑፍ ወይም በእይታ ጥበብ 
ይግለጹ፡፡ 



ያ 
 
ማስረከቢያ 

 
• ከታች ያለውን የቅጽ መረጃና ድርሰቱን ወይም ግጥሙን እንደ አባሪ በማካተት የሚያስገቡትን በ mlkentries@apsva.us 
ኢሜል ያድርጉ፡፡    

      ወይም 

• የሚያስገቡትን ከዚህ ቅጽ ጋር አያይዘው በ APS ትምህርት ቤት ከቢሮው ፊት ለፊት ወይም በሲፋክስ ህንጻ 1ኛ ፎቅ የእንኳን 

ደህና መጣችሁ ማእከል 2210 Washington Blvd. ያስገቡ፡፡   

የማስገቢያ ቅጽ መረጃ፡ 
 
የመጀመሪያ ስም   የመጨረሻ ስም 

  አድራሻ፡ 

 

  የአርሊንግተን ቨርጂኒያ ዚፕ ኮድ 

  

እድሜ   ክፍል   የተማሪ መታወቂያ ቁጥር    
  

ትምህርት ቤት 

  

የወላጅ/አሳዳጊ ስም

  

የወላጅ/አሳዳጊ ስልክ ቁጥር 

  

እባክዎን የሚያስረክቡትን አይነት ከዚህ በታች ይምረጡ፡ 

☐ ስነጽሑፋዊ ጥበባት፡ ጽሁፍ           ☐ ስነጽሑፋዊ ጥበባት፡ ግጥም           ☐ የእይታ ጥበባት 
 

mailto:mlkentries@apsva.us


የሚረከበተው ነገር እስከ አርብ፣ ሕዳር 18/2021፣ 5 ፒ.ኤም. ድረስ መግባት ይኖርበታል፡፡ 
የፖስታ ምልክቶች ከግምት የማይቆጠሩ ሲሆን እንዲሁም ዘግይተው የገቡት ተቀባይነት አይኖራቸውም፡፡ 

 

ስፖንሰር የተደረገው፡ በአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች የአርሊንግተን ካውንቲ የፓርኮችና መዝናኛ ክፍል ነው 
 

 
 

ለበለጠ መረጃ፡ 
እባክዎ የማስታወቂያ አስተባባሪውን ዳውን ስሚዝን በ 703-228-2581 ወይም በ 

mlkentries@apsva.us ያግኙት፡፡ 

የማስገቢያ ቅጾችን ከ apsva.us/mlkentryform ያውርዱ 
አሸናፊዎች ሐሙስ ጥር 19/2023 በትምህርት ቤት ቦርድ ስብሰባ ላይ በቪዲዮ ይገለጻሉ፡፡ 

mailto:mlkentries@apsva.us
https://www.apsva.us/mlkentryform

