
 الفنية( HLSR School Art Competition) في مسابقةسبعة طالب  فوز

 

الى يوم الخميس  (Hattie Mae White Educational Support Center) مدخل مركز المنطقة التعليمية الرئيسيل تحو  

 حفلفي عمالً فنيا للطالب المشاركين  200 ليعرض معرض فني رائع 

 (Houston Livestock Show and Rodeo (HLSR) Art Reception)  .الفني 

وقد حصل الطلبة الفائزين   2019عام ل (HLSRنون المدرسية )الف مسابقةفي  الفائزين الطالب السبعة تم تكريمالمساء  وفي

 من الروضة الى الصف الثاني عشر.   لبةالط على تصنيف افضل عمل فني وعلى الميدالية الذهبية وكان

في المنطقة  نوية امسؤول المناهج الفنية في المدارس الث (Chandel Bonner-Hancock)هانكوك-قال شانديل بونرو

 تهذه الليلة هي فرصة ليس" " وقدرة تخيلهم عملهم الشاق وبالطالب المبدعين  هؤالءب نحن فخورون جداً "(HISDالعليمية)

  ".المعلمين الذين ساعدوا في تنمية مواهبهملإلحتفال ب بل فحسب بالطالب الفائزينحتفال إلل

 علىوسيستمر الجميع في المنافسة الميداليات الذهبية على وعلى كأس و  فني جائزة "أفضل عرضعلى وحصل الفائزون 

 .للمزاد مؤهلة عروضهمن المسابقة. جميع األعمال الفنية المألعلى القادم االمستوى 

 (Western Art Academy( و)Glassel School of Artمن مدرستي )سوف يتلقى بعض الطالب دعوات و

ن للتقدم يمؤهل كونوايس ة المتقدمة في المنطقة التعليميةراسيدالفائزين الذين في المراحل الن الطلبة وأ تين في الفنونصالمتخص

 (HLSR)بطلب للحصول على منحة دراسية من خالل لجنة الفنون المدرسية



 مدارس المشاركة في مسابقةلل يتم تنطيم المسابقة على مستوى المنطقة التعليميةيناير من كل عام شهر كانون الثاني / في 

(HLSR School Art Contest) .  في المنطقة التعليمية المسابقة الفنية لجنة لقد حكمت هذا العام وفي (HISD Rodeo 

School Art Contest)  ً ً  رقما ً فني عمال 1000 بلغ  قياسيا  .نطقة التعليمية جميع أنحاء الم ومن مدرسة 131من و للطالب ا

المناطق  فيمسابقات  (The Houston Livestock Show and Rodeo School Art Program)يستضيف برنامج 

ً طالب 200000أكثر من   والمدارس الخاصة داخل مدينة هيوستن. الحكوميةللمدارس   العليمية المستقلة المراحل الدراسية  في  ا

ً   في البرنامجيشاركون  من ماقبل الروضة الى الصف الثاني  أألمريكي. الذي يعرض ثقافة وتاريخ وتراث الغربو سنويا

 

 أفضل األعمال الفنية 

المدرسة واسم المعلموأسم الطالب   

Nawar Ahmed, Debakey High School 

Teacher: Neda Khan 

Sophie Hinh, Pershing Middle School 

Teacher: Stephanie Perugini 

Ted Yun, Roberts Elementary School 

Teacher: Marina Jenkins 

 جائزة الميدالية الذهبية 

Leslie Aguilar, Houston MSTC High School 

Teacher: Wendy Bejarano 

Janice Liang, Debakey High School 

Teacher: Neda Khan 

Matthew Jeong, Pin Oak Middle School 

Teacher: Cindy Sather 

Anabel Roman Gonzalez, Grissom Elementary School 

Teacher: Alayah Frazie 

 


