
2023 
Др. Мартин Лютер Кин Жр 

Утга зохиолын болон уран зургийн уралдаан  
Мартин Лютер Кинг Жр-н үлдээсэн өв уламжлалыг тэмдэглэх нь 

Доктор Мартин Лютер Кинг шударга бусын золиос хүмүүсийн төлөө дуугарсан. Доктор Кингийн 
тайлбарлаж буйгаар хэн нэгэн бидэнтэй адилгүй байсан ч арьсны өнгө болон бусад онцлог шинж 
чанараас нь болж шударга бусаар харьцаж байгааг харсан бол ямар нэг зүйл хийх нь бидний үүрэг юм. 
Бид хүн бүрийн шударга ёсны талаар санаа тавих ёстой гэдэгт тэр итгэдэг байсан. Доктор Кинг 
"Бирмингемийн шоронгийн захидал" хэмээх алдарт өгүүлэлдээ: "Хаана ч байгаа шударга бус байдал нь 
хаана ч байсан шударга ёсонд заналхийлдэг... Хэн нэгэнд шууд нөлөөлж буй бүх зүйл шууд бусаар 
нөлөөлдөг." Хэрэв бид шударга бус хандсан бүх хүмүүсийн төөө дуугарахгүй бол энэ нь бидэнд бүгдэд 
нь сөрөг нөлөө үзүүлдэг. 

 

 

ОРОЛЦОГСДОД ТАВИХ ШААРДЛАГА: 
• Та Арлингтон тойргийн оршин суугч байх 

эсвэл АТӨС-иудад элсэн орсон байх. 
• Та цэцэрлэгээс 12-р ангийн сурагч байх ёстой. 

 

АНГИЛАЛ БОЛОН ЖУРАМ: 
Зохион бичлэг 
• Бага ангийн  (K-5) 

оролцогсдын бүтээл 25-
аас багагүй боловч 150 
үгээс хэтрэхгүй байх 
ёстой. 

• Дунд сургуулийнхны (6-8) 
бүтээл  150 доошгүй боловч 
250 үгээс хэтрэхгүй байх 
ёстой. 

• Ахлах сургуулийнхны  (9-
12) бүтээл 250  үгээс 
багагүй боловч 350 үгээс 
хэтрэхгүй байх ёстой. 

• Бүх бүтээлийг 8 ½ x 11”  
хэмжээтэй цагаан цаасан 
дээр шивэх ёстой. 

• Зохион бичлэгийн цаасан дээр 
нэрээ тавихгүй байна уу. 

 
 
Яруу найраг 
• Яруу найраг нь таны 

өөрийн чинь давтагдашгүй 
бөгөөд хэвлэгдээгүй 
бүтээл байх ёстой. 

• Бүх бүтээлийг 8 ½ x 11”  
хэмжээтэй цагаан цаасан 
дээр шивэх ёстой. 

• Яруу найргийн цаасан дээр 
нэрээ тавихгүй байна уу. 

Дүрслэх урлагийн бүтээл 
• Уран бүтээлийг 2 хэмжээст, 

3 хэмжээст аль ч хэлбэрээр 
бүтээж болно. 

• Уран бүтээл дээр өөрийнхөө 
нэрийг бүү бич. Харин оронд 
нь энэ маягтыг (дараагийн 
хуудас) уран бүтээлдээ 
хавсаргаж, шуудангаар илгээх 
эсвэл энэ маягтын ард байгаа 
газруудад хүргүүлээрэй. 

Уран бүтээл: Муначимсо Ннкемаколам, Уэйкфилд ахлах сургууль 

Бүх бүтээлийг 2022 оны 11-р 
сары 18-ны Баасан гарагийн 5 
p.m. гэхэлд ирүүлсэн байна. 

(Арын хуудаснаас бүтээл явуулах 
журмыг харна уу.) 

шагналл: 
• Бүлэг бүрт 2 шагнал өгнө: 

• Цэцэрлэг, 1 ба 2-р анги 
• 3, 4, 5-р ангиуд 
• 6, 7, 8-р ангиад 
• 9, 10, 11, 12-р ангиуд 

• Бүлэг бүрээс хоёр оролцогч ангилал 
бүрээс эхний байрт шалгарах юм: Утга 
зохиол (Зохион бичлэг болон яруу 
найраг) Мөн уран зургийн төрөл 

• Тэмцээнд тэргүүлэгсдийг 2023 
оны 1-р сарын 4-ний Лхагва 
гарагт зарлах болно. 

СЭДЭВ: 
Хэн болох гадаад төрх нь ямар байгаагаас 
шалтгаалан шударга бус хандлагын золис болсон 
тохилдлыг харснаа утга зохиолын бичвэр болон уран 
зурагт буулгах ЭСВЭЛ; Түүхэнд хүмүүс хэн болох 
болон гадаад төрх нь ямар байгаагаас шалтгаалан 
шударга бус хандлагын золис болж байсан тохиодлыг 
дүрсэлж утга зохиолын төрөл болон уран зургаар 
илэрхийлэх. 



БҮТЭЭЛ ЯВУУЛАХ 
 

• Бүтээлээ mlkentries@apsva.us; хаяг руу явуулахдаа доор мэдээллийг оруулан зохион 
бичлэг болон яруу найргаа хавсарган явуулна уу. 

ЭСВЭЛ 
• Бүтээлдээ энэхүү хуудсыг дагалдуулан АТӨС-иудын хүлээн авах хэсэгт үлдээх 

буюу  .  2210 Washington Blvd дахь Syphax байрны 1-р давхар дахь Хүлээн авах 
хэсэгт орхино уу. 

 
 

Мэдээл оруулах хуудас: 
 
Овог Нэр    

Хаяг: АРЛИНГТОН, ВА  Зип код    

Нас Анги Сурагчийн ID#   
 

Сургууль  

Эцэг эх/Асран хамгаалагчийн нэр                                                                

Эцэг эх/Асран хамгаалагчийн утасны дугаар                                                              

Бүтээлийнхээ төрлийг сонгоно уу: 

□Утга зохиол: Зохион бичлэг □Утга зохиол: Яруу найраг □Уран зураг 

 
 
 

БҮТЭЭЛИЙГ 2022 ОНЫ 11-Р САРЫН 18-НЫ  БААСАН ГАРАГИЙН  5 P.M. ХҮРТЭЛ 
ХҮЛЭЭН АВНА. 

Оройтсон бүтээлийгү хүлээн авахгүй болно. 
 

Арлингтоны Төрийн Өмчит Сургуулиуд болонАрлингтон тойргийн цэцэрлэгт хүрээлэнгээс ивээн тэтгэв. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах: 
Харилцаа Холбооны асуудал зохицуулагч Дон Смиттэй  703-228-2581 

утсаар эсвэл mlkentries@apsva.us мэйлээр харилцана уу. 
Оролцох хуудсыг apsva.us/mlkentryform-с авна уу. 

Тэргүүн байр эзлэгсдийг 2023 оны 1-р сарын 19-ний Пүрэв гарагт 
болон сургуулийн зөвлөлийн хуралд дээр видеог нь гаргаж, хүндэтгэл 

үзүүлнэ. 
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