فوز سبعة طالب في مسابقة () HLSR School Art Competitionالفنية

تحول مدخل مركز المنطقة التعليمية الرئيسي ( )Hattie Mae White Educational Support Centerيوم الخميس الى
معرض فني رائع ليعرض  200عمالً فنيا للطالب المشاركين في حفل
( )Houston Livestock Show and Rodeo (HLSR) Art Receptionالفني.
وفي المساء تم تكريم الطالب السبعة الفائزين في مسابقة الفنون المدرسية ( )HLSRلعام  2019وقد حصل الطلبة الفائزين
على تصنيف افضل عمل فني وعلى الميدالية الذهبية وكان الطلبة من الروضة الى الصف الثاني عشر.
وقال شانديل بونر-هانكوك( )Chandel Bonner-Hancockمسؤول المناهج الفنية في المدارس الثانوية في المنطقة
العليمية(")HISDنحن فخورون جدا ً بهؤالء الطالب المبدعين وبعملهم الشاق وقدرة تخيلهم " "هذه الليلة هي فرصة ليست
لإلحتفال بالطالب الفائزين فحسب بل لإلحتفال بالمعلمين الذين ساعدوا في تنمية مواهبهم ".
وحصل الفائزون على جائزة "أفضل عرض فني وعلى كأس وعلى الميداليات الذهبية وسيستمر الجميع في المنافسة على
المستوى األعلى القادم من المسابقة .جميع األعمال الفنية المعروضه مؤهلة للمزاد.
وسوف يتلقى بعض الطالب دعوات من مدرستي ( )Glassel School of Artو()Western Art Academy
المتخصصتين في الفنون وأن الطلبة الفائزين الذين في المراحل الدراسية المتقدمة في المنطقة التعليمية سيكونوا مؤهلين للتقدم
بطلب للحصول على منحة دراسية من خالل لجنة الفنون المدرسية()HLSR

في شهر كانون الثاني /يناير من كل عام يتم تنطيم المسابقة على مستوى المنطقة التعليمية للمدارس المشاركة في مسابقة
( .)HLSR School Art Contestوفي هذا العام لقد حكمت لجنة المسابقة الفنية في المنطقة التعليمية ( HISD Rodeo
 )School Art Contestرقما ً قياسيا ً بلغ  1000عمال فنيا ً للطالب ومن  131مدرسة ومن جميع أنحاء المنطقة التعليمية .
يستضيف برنامج ( )The Houston Livestock Show and Rodeo School Art Programمسابقات في المناطق
العليمية المستقلة للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة داخل مدينة هيوستن .أكثر من  200000طالبا ً في المراحل الدراسية
من ماقبل الروضة الى الصف الثاني يشاركون في البرنامج سنويا ً والذي يعرض ثقافة وتاريخ وتراث الغرب أألمريكي.
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