
SHINDANO LA KUBUNI MSUKUMO WA 
NEMBO MPYA KWA WILAYA 

MWONGOZO

MAELEZO YA MWANZONI:
Viongozi wa Shule za Umma za Salem-Keizer wamejifunza mambo mengi kutoka kwa 
wanafunzi, wafanyakazi, familia na jamii kuhusu matumaini na ndoto zao kwa wanafunzi kwa 
wilaya ya shule. Sasa ni wakati wa kutengeneza upya nembo ya wilaya na tunahitaji msaada 
wako.

Kama wilaya nembo yetu inapaswa kuonyesha utajiri wa utofauti kwa wanafunzi na 
wafanyakazi ndani ya  Salem-Keizer. Wilaya yetu inawakilisha  na watu mbalimbali 
ulimwenguni takribani ya zaidi ya wanafunzi 40,000 huzungumza lugha 100 katika shule 65.
 
SHINDANO LA KUBUNI MSUKUMO WA NEMBO MPYA: 
Mashindano ya msukumo wa nembo ya wilaya ya SKPS yatazinduliwa Marchi 1 na mashindano 
ya kuingia  yatapokelewa hadi Marchi 22. Mashindano yatawekwa kwenye tovuti ya wilaya 
kwa ajili ya kutazamwa na umma. Kamati ya kuchagua itasaidia kuchagua watu sita, wawili 
katika kila ngazi ya shule: msingi, sekondari na high skuli. Washiriki wote sita watapata zawadi. 

Washindani wanatakiwa kuelewa kuwa ubunifu utatumika kuwa msukumo wa nembo mpya ya 
wilaya, lakini hautatumika kama ndiyo nembo ya mwisho kwenye ubunifu.
 
MWONGOZO WA NEMBO:
• Tumia ufikiri wako!  Ubunifu wako unaweza kuwa halisi, dhahania au ishara.
• Michoro inatakiwa kuwa kwenye rangi nyeusi au nyeupe.
• Kama mawazo yako yatahusisha watu, jaribu kufikiria kutokuwa na upande wowote.
• Mashindano ya kazi ni lazima kuwa ya ubunifu asili kutoka kwa mwanafunzi wa SKPS na 

siyo msaada kutoka kwa familia na rafiki, na yawe huru kutoka kwa maudhui yaliyo na 
hakimiliki.

• Mashindano yote lazima kuwa yanayofaa kwa shule. Tafadhali usitume kazi ambayo 
inategemea kwenye madhari ya dini au siasa na isiyokuwa inaangalia mtazamo wa 
tamaduni moja.

NJIA YA KUTUMA: 
Mashindano yote yawe yametumwa kufikia saa 11 jioni siku ya Marchi 22.
• Rudisha fomu iliyokamilika na kazi ya ubunifu kwenye shule yako; 
• Tuma kwa njia ya Emaili fomu iliyokamailika na kazi ya ubunifu kwa info@salkeiz.k12.or.us; or
• Unaweza pia kutuma au kupeleka fomu ilikamilika na kazi ya sanaa kwa:

Community Relations and Communications 
Salem-Keizer Public Schools 

2450 Lancaster Dr. NE Suite #140
Salem, OR 97305

Shule za Umma za Salem-Keizer



Shule za Umma za Salem-Keizer

SHINDANO LA KUBUNI 
MSUKUMO WA NEMBO 

FOMU YA KUINGIA KWENYE MASHINDANO

Kichwa cha shindano:                                                                                                                                    

Jina la mwanafunzi:                                                                                Darasa:                               

Shule:                                                                                                                                           

TAARIFA YA KUTOLEWA 

Ninawasilisha kuingia kwenye ushindani ili kuzingatiwa katika mashindano ya 
msukumo wa nembo ya wilaya ya Salem-Keizer. Sanaa hii ni kazi yangu ya awali na 
haijumuishi nyenzo zozote zenye haki miliki. Kwa kuwasilisha  huu ubunifu wangu, 
unakuwa mali ya Shule za Umma za Salem-Keizer. Ninatoa ruhusa kwa kazi hii 
kutumiwa na Shule za Umma za Salem-Keizer na kuelewa sitalipwa fidia kwa matumizi 
yake.

Mimi ni mzazi au mlezi kisheria wa mshiriki wa mashindano. Kwa kuwasilisha fomu hii 
ya kuingia kwenye mashindano, ninawakilisha kwamba ninaelewa taarifa ya kutolewa 
kwa mashindano haya na kukubali kufungwa nayo.

                                                                                                                                                                        
Jina la mzazi/mlezi wa mwanafunzi     Tarehe 

                                                                                    
Sahihi ya mzazi/mlezi wa mwanafunzi 

Kamilisha fomu hii na ulete kazi yako ya ubunifu kwenye ofisi ya shule yako ifikapo 
Marchi 22, 2023 au tuma Emaili info@salkeiz.k12.or.us.

Unaweza pia kutuma au kupeleka fomu na kazi ya ubunifu 
ifikapo Marchi 22, 2023 saa 11 jioni  kwa:

Community Relations and Communications 
Salem-Keizer Public Schools 

2450 Lancaster Dr. NE Suite #140
Salem, OR 97305
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