
2023 
 دكتور مارتن لوثر كینج االبن 

 مسابقة في الفنون األدبیة والفنون البصریة 
 

 االحتفال بإرث الدكتور مارتن لوثر كینغ االبن 
 

نفعل  تحدث الدكتور مارتن لوثر كینغ االبن بصوت عاٍل بشأن األشخاص الذین یعاملون بشكل غیر عادل. أوضح الدكتور كینج أنھ من مسؤولیتنا أن  
قد ى شخًصا یُعامل بشكل غیر عادل بسبب عرقھ أو لون بشرتھ أو ھویتھ األخرى ، حتى لو لم یكن ھؤالء األشخاص مثلنا. كان یعتنرشیئًا عندما 

عدالة في كل  أننا یجب أن نھتم بالعدالة للجمیع. في مقالتھ الشھیرة "رسالة من سجن برمنغھام" ، قال الدكتور كینغ: "الظلم في أي مكان ھو تھدید لل
الذین   مكان ... كل ما یؤثر على شخص ما بشكل مباشر ، یؤثر على الجمیع بشكل غیر مباشر." إذا لم نرفع صوتنا نیابة عن جمیع األشخاص

 .یعاملون بشكل غیر عادل ، فسیكون لذلك تأثیر سلبي علینا جمیعًا 

 
 :األھلیة                                                                                   

 یجب أن تكون مقیًما في مقاطعة آرلینغتون أو مسجالً في إحدى مدارس     •                                                                                  
 آرلینغتون العامة                                                                                      

 .12ن تكون في أحد الصفوف من روضة األطفال حتى الصف یجب أ   •                                                                                  
 

 
 

 الفئات والقواعد: 
 الكتابة

 مواضیع  یجب أن تكون    •  
 )  K-5المرحلة االبتدائیة (      
 كلمة وال   25ال تقل عن       
 كلمة.  150تزید عن       

 )  8- 6المرحلة اإلعدادیة (   •  
 یجب أال تقل المواضیع عن        
 كلمة وال تزید عن   150      
 كلمة.  250      

 یجب أال تقل مواضیع     •  
 )  12- 9المرحلة الثانویة (      
 كلمة وال تزید   250عن       
 كلمة  350عن       

 یجب كتابة أو طباعة جمیع     •  
 المواضیع على قطعة ورق        
   11×   8بیضاء مقاس       
 بوصة.       

 ال تضع اسمك على ورقة    •  
 المقالة.       

 
 
عر ال  ّشِ
 یجب أن تكون القصائد من عملك     •  

 األصلي وغیر المنشور.        
 یجب كتابة أو طباعة جمیع المواضیع     •  

   11×   8على قطعة ورق بیضاء مقاس       
 بوصة.       

  ورقة القصیدة.  اسمك علىال تضع    •  
  

 العمل الفني 
 یمكن إنتاج األعمال الفنیة بأي شكل ،    •   

 ثنائي األبعاد أو ثالثي األبعاد.        
 ال تضع اسمك على العمل الفني نفسھ.   •   

 بدالً من ذلك ، قم بإرفاق ھذا النموذج         
 (الصفحة التالیة) بعملك الفني وابعثھ        
 لمدرجة ابالبرید أو سلمھ إلى المواقع         
   في الجزء الخلفي من ھذا النموذج.       

 
 

                 Artwork: Munachimso Nnkemakolam, Wakefield High School 
 

یجب تسلیم جمیع المواضیع قبل الساعة الخامسة من مساء  
 . 2022نوفمبر  18الجمعة یوم 

 ) جراءات التقدیم أنظر خلفھ لالطالع على إجراءات(

 الجوائز: 
 • سیتم منح جائزتین في كل مجموعة: 
 2و   1و   K• الصفوف  
 5و  4و   3• الصفوف   
 8و  7و   6• الصفوف   
 12و   11و   10و   9• الصفوف   
    • سیكون  في كل مجموعة فائزان بالمركز األول         

 وصیفان في كل فئة: إنجازات فنیة أدبیة (الكتابة أو    و   
 الشعر) وإنجازات فنیة بصریة   

 فق  األربعاء الموا سیتم اإلعالن عن الفائزین یوم•   
 . 2023ینایر  4     

 موضوع المسابقة:   
 أعِط وصفًا كتابی�ا أو على شكل عمٍل فني  

 أیت فیھ شخًصا یُعامل بشكل  ر  مرئي لوقتٍ 
   ا حدثً غیر عادل بسبب شكلھ أو ھویتھ ؛ أو 

 عومل فیھ الناس بشكل غیر عادل   ا تاریخی�
 بسبب شكلھم أو ھویتھم. 



 تقدیم المشاركات 
 

 أدناه ، والمقال  المثبت معلومات النموذج  أدخل؛ mlkentries@apsva.us بالبرید اإللكتروني إلى  مشاركتكأرسل    •
 .أو القصیدة كمرفق    
 أو
  في المكتب األمامي ، أو في مبنى APS آرلینغتون العامة رس امدإحدى م مشاركتك مع ھذا النموذج المرفق في سلّ    •
    Syphax   2210الترحیب ، في الطابق األول ، مركز Washington Blvd. 

 ____________________________________________________________________ 
 

 معلومات نموذج المشاركة: 

 اإلسم األخیر ______________________________  اإلسم األول ________________________ 

 ________________________________________________________________ العنوان: 

 آرلینغتون، الرمز البریدي فرجینیا _______ 

 رقم تعریف الطالب ______________  الصف _________  العمر _______ 

 ________________________________________________________________ المدرسة 

 اسم الوالد/الوصي ___________________________________________________________ 

 رقم ھاتف الوالد/الوصي _______________________________________________________ 

 رجى اختیار نوع مشاركتك أدناه: ی

   فنون بصریة □  فنون أدبیة: شعر  □   : كتابة ن أدبیةفنو □
 

 . 2022نوفمبر   18یجب تسلیم جمیع المشاركات قبل الساعة الخامسة من مساء یوم الجمعة 
 

 .المتأخرةمشاركات ، ولن یتم قبول ال البریدیة ختام لن یتم النظر في األ 
 
 

 

بمقاطعة أرلینغتون   لترفیھ إدارة الحدائق واو برعایة: مدارس أرلینغتون العامة   
 

 المعلومات: لمزید من 
 ، منسق االتصاالت ، على  Dawn Smithیرجى التواصل مع 

 mlkentries@apsva.usأو على  703- 228- 2581 
 

 apsva.us/mlkentryformقم بتنزیل نماذج الدخول من  
ینایر   19رس یوم الخمیس ا سیتم تكریم الفائزین في فیدیو تكریم في اجتماع مجلس إدارة المد

2023 . 
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