
   2019 الفني للسيلرات لعامهيوستن  ستشارك في موكب (HISD) من المنطقة التعليمية مدرسة 19

 

 الثاني والثالثين الفني السنوي  موكب السيارات عندما ينطلق(HISDمدرسة من مدارس المنطقة التعليمية ) 19ستشارك  

 (.Allen Parkway)ألين باركواي  إمتداد للفنون يوم السبت على

بتداًء من إوسط مدينة هيوستن في  شوارع الوسيارات بأشكال مبتكرة ستطوف   ومتزلجهوائية ودراجة  سيارة 250أكثر من 

. للحصول على مسار العرض (Allen Parkway)يعلى طول ألين باركوا مرة أخرى وتعود نية بعد الظهراالثالساعة 

   Houston Art Car Parade إضغط على  والتفاصيل الكاملة

د داإمت "Lineup Party" علىنضموا إلىإوالتحدث مع المالكين  السيارات عن قرب مشاهدةفي بالنسبة ألولئك الذين يرغبون 

(Allen Parkwayما )بين (Montrose) شارع و(Sabine Street Bridge)  صباًحا الحادية عشرفي الساعة. 

الغذاء والموسيقى  عرباتكون هناك تسو بعد الظهرة عشرفي الساعة الثاني في وسط مدينة هيوستن الموكبينطلق س

 إللقاء نظرة على الفعالية. . يمكن للمشاهدين أن يصطفوا في أي مكان على طول مسار العرض وغيرهماوالمشروبات 

ذات الثالثة لفنية على سيارتها االثانوية  (Heights High School)في مدرسة  (Rebecca Bass)تعمل ريبيكا باس

الروك آند  مجرد "إنها" Rolling Stones حتلت في العام الماضي تكريم "رولينج ستونزي إوالت عاًما 30منذ عاما ووالثالثين 

تكريًما أليقونة  2019 لعام (High High School) لكني أحببت ذلك". تعتبر منافسة السيارات الفنية في مدرسةرول 

 ".Pride and Joy" التي تحمل عنوان(Stevie Ray Vaughn) تكساس

وفقًا  ."Sprinkle Kindness" تحمل اسم بالمعجنات والتيسيارة فنية مليئة (Horn Elementary) ت مدرسةصمملقد 

(Debbie Guelzow)  في مدرسة فنونة الرسد  م(Horn) متنوعة  بمجاميع معجنات ابتكر كل طالب في المدرسةإلبتدائية لقد إا

 .ماوالصحون وغيرهالجوارب واللوحات واألوعية  مثلمن المواد 

 Best)المركز الثاني في  تنصيف في العام الماضي علىتوسطة الم (Frank Black Middle School)حصلت مدرسة قد و

Youth Entry) أن مدارس  قبل الموعد المحدد.  2019ام وأدخلها المشاركة لعHamilton Middle School  و

Kashmere Gardens Elementary School  و Lovett Elementary لديهما مشاركتين لك منهما في العرض. 

. 

http://www.thehoustonartcarparade.com/


بما في ذلك أسماء وأرقام  رقام السيارات الفنية : أتتضمن أسماء و يالت (HISD)المنطقة التعليميةفيما يلي قائمة بمدارس 

  :سياراتهم الفنية

* Arabic Immersion Magnet School 

* Baylor College of Medicine at Ryan (No. 65): Nerve Central 

* Black Middle School (No. 66): Bangarang Megatron Peevish LeMuy 

* Carnegie Vanguard High School (No. 39): Rhinos for Monarchs 

* Condit Elementary School (No. 90): Condit E.S. Car 

* Eastwood Academy 

* Gallegos Elementary School (No. 122): Jeep Abstract  

* Hamilton Middle School (No. 69): Jurassic Carnage 

* Hamilton Middle School (No. 68): Ecto-A-7 

* Harvard Elementary School (No. 152): E-Car-ology 

* Heights High School (No. 44): Pride and Joy 

* Herrera Elementary School (No. 124): The Voyager 

* Horn Elementary (No. 92): Sprinkle Kindness 

* Kashmere Gardens Elementary School (No. 150): Wakanda Forever 

* Kashmere Gardens Elementary School (No. 151): Past & Present: Unresolved History 

* Lewis Elementary School  

* Love Elementary School (No. 93): Crush City Cruiser 

* Lovett Elementary School (No. 89): Owltta This World 

* Lovett Elementary School (No. 91): OWL van GO 

* Mandarin Immersion Magnet School 

* Northside High School 

* Sam Houston MSTC: CATastrophe 

   http://www.thehoustonartcarparade.comلمزيد من المعلومات يرجى زيارة
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