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مدارس سيلم-كايزر العامة

مسابقة الهام شعار املديرية
املبادئ التوجيهيه

معلومات أساسية:

 لقد تعلم القادة يف مدارس سيلم كايزر العامة الكثري من الطالب واملوظفني واألرس واملجتمع حول آمالهم وأحالمهم للطالب يف

املنطقة. حان الوقت اآلن إلعادة تصميم الشعار ونحن بحاجة إىل مساعدتك.

.Salem-Keizer كمديرية، يجب أن يعكس شعارنا ثراء تنوع الطالب واملوظفني يف 

مدرسة.حيث يتحدث أكرث من 40,000   لغة يف65  طالب 100 

 متثل املنطقة سكانا عامليا

 يف 1 

 موقع املنطقة للعرض العام. ستساعد لجنة التحكيم يف اختيار مثانية متسابقني نهائيني، اثنان من كل مستوى مدريس: االبتدائية

.واملتوسطة والثانوية وبرنامج االنتقال املجتمعي. سيحصل جميع املتأهلني الثامنية عىل جائزة.

مسابقة تصميم إنشاء الشعار:

SKPS مارس. سيتم نرش اإلدخاالت عىل مارس مع قبول املشاركات حتى 22  لسيتم إطالق مسابقة إلهام شعار منطقة 

 يجب أن يفهم املتسابقون أن تصميامتهم ستستخدم إللهام شعار املديرية الجديد، ولكن لن يتم استخدامها كتصميم نهايئ

للشعار.

إرشادات الشعار:
استخدم خيالك! ميكن أن يكون تصميمك حرفيا أو مجردا أو رمزا.  •

يجب أن تتم الرسومات باألبيض واألسود.  •

يجب أن تتم الرسومات باألبيض واألسود.  •

إذا كانت فكرتك تتضمن أشخاصا ، فحاول التفكري يف شخصيات محايدة.  •

SKPS يجب أن تكون إدخاالت العمل الفني هي التصميم األصيل من إدخال طالب 
دون مساعدة من العائالت واألصدقاء ، وخالية من املحتوى املكتوب اآلخر.

•

 يجب أن تكون جميع املشاركات مناسبة للمدرسة. يرجى عدم تقديم أعامل فنية متيل نحو مواضيع 

دينية أو سياسية ، ويجب أال تركز عىل ثقافة واحدة محددة

•

إرشادات الشعار:

مارس. مساء يوم 22يجب تسليم جميع املشاركات بحلول الساعة 5 

أحرض النموذج والفن املكتمل إىل مكتب مدرستك ؛ أو  •

ميكنك أيضا إرسال أو تسليم النموذج والفن املكتمل إىل •
info@salkeiz.k12.or.us ؛ أو• أرسل منوذج املشاركة املكتمل والفن بالربيد اإللكرتوين إىل



مدارس سيلم-كايزر العامة

مسابقة إلهام شعار املنطقة
استامرة املشاركة يف املسابقة

اإلصدار بيان

عنوان االدخال:                                                                                                                                             

املدرسة:                                                                                                                                                      

اسم ويل أمر الطالب / ويل االمر                                                     التاريخ

توقيع ويل أمر الطالب / ويل االمر

املرحلة:                                               اسم الطالب:                                                                                     

 أقدم مشاركتي للنظر فيها يف مسابقة إلهام شعار منطقة سيلم كايزر. هذا الفن هو عميل األصيل وال يتضمن أي مواد محمية

 بحقوق الطبع والنرش. من خالل تقديم هذا اإلدخال، يصبح هذا الفن ملكا ملدارس سيلم كايزر العامة. أعطي اإلذن الستخدام

.هذا العمل من قبل مدارس سيلم كايزر العامة وأفهم أنني لن أعوض عن استخدامه

 .يجب توقيع البيان التايل من قبل والديك / ويل االمر

 أنا الوالد أو ويل االمر القانوين للمشارك يف املسابقة. من خالل تقديم منوذج املشاركة هذا ، أقر بأنني أفهم بيان اإلصدار لهذه

املسابقة وأوافق عىل االلتزام به.

ميكنك أيضا إرسال أو تسليم النموذج والفن الخاص بك بحلول 22 مارس 2023 الساعة 5 مساء إىل: 

 أكمل هذا النموذج وأحرض النموذج املكتمل وفنك إىل مكتب مدرستك بحلول 22

 .info@salkeiz.k12.or.us اإللكرتوين إىل 

 أو أرسلهام بالربيدمارس 2023
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