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مسابقات K2C لألعمال الفنية والفيديو لعام 2022

اربح ما يصل إىل 500 دوالر في شكل منح

دراسية للكلية!

بداية المسابقة:

آخر موعد للتقديم

الثالثاء، 1 مارس 2022

الخميس، 31 مارس 2022 الساعة 5:00 مساًء

مسابقات K2C لألعمال الفنية والفيديو لعام 2022 تحت شعار "مستقبل يستحق االدخار من أجله" هنا!

الطالب من مرحلة رياض األطفال الحالية إىل الصف الحادي عشر في مقاطعة سان فرانسيسكو الموحدة

K2C نشط، مدعوون للمشاركة في أي من المسابقتين. سوف يختار K2C والذين لديهم حساب (SFUSD)

ثالثة فائزين عىل مستوى المدينة لكل نطاق درجة وسيمنح منحًا دراسية تصل إىل 500 دوالر. سوف تتلقى

أول 50 مشاركة في المسابقتين، األعمال الفنية أو الفيديو، حافًزا بقيمة 20 دوالًرا في حساب K2C الخاص

بهم من أجل مدخرات الكلية. 

األهلية

(SFUSD) طالب رياض األطفال إىل الصف الحادي عشر بمنطقة سان فرانسيسكو الموحدة الحالية

الذين لديهم حسابات توفير نشطة في برنامج من رياض األطفال إىل الكلية (K2C). البريد اإللكتروني

k2c@sfgov.org ألسئلة K2C العامة أو elisa.rodriguez-furey@sfgov.org لألسئلة الخاصة

بالمسابقة.

الجوائز

الفائزون عىل مستوى المدينة

·شهادات بالجائزة للفائزين عىل مستوى المدينة 
·التقدير عىل منصات التواصل االجتماعي K2C وموقع K2C باإلضافة إىل ذكر خاص في االحتفال

بالذكرى السنوية العاشرة لـ K2C في أبريل 

·المركز األول: منحة K2C بقيمة 500 دوالر

·المركز الثاني: منحة K2C بقيمة 300 دوالر

·المركز الثالث: منحة K2C بقيمة 100 دوالر

نطاقات الصف - (رياض األطفال إىل الصف الثاني) (الصف الثالث إىل الخامس) (الصف السادس

إىل الثامن) (الصف التاسع إىل الحادي عشر) سيتم منحهم ما يلي:

تابع في الصفحة التالية



قواعد مسابقات K2C لألعمال الفنية والفيديو (يُتبع)

الموضوع

"مستقبل يستحق االدخار من أجله" 

شروط التقديم (انظر أقسام األعمال الفنية أو الفيديو أدناه)

أ. قم بإنشاء عمل فني أصلي بتنسيق بورتريه بمقاس 8.5 × 11 بوصة (خطاب أمريكي) مع تصميم أو صورة

إبداعية تنقل موضوع "ما المستقبل الذي يستحق االدخار من أجله؟" 

تابع في الصفحة التالية

ب- يجوز أن تكون جميع الرسومات/األعمال الفنية في أي شكل من أشكال الوسائط. عىل سبيل المثال،

القلم أو األلوان المائية أو رسومات الكمبيوتر أو غيرها من األوضاع اإلبداعية. 

ج. أرسل عملك الفني إىل نموذج Google الخاص بنا مع معلوماتك. ألية أسئلة أو دعم، يمكنك إرسال بريد

elisa.rodriguez-furey@sfgov.org إلكتروني إىل

د. سيجمع K2C األعمال الفنية األصلية للحائزين عىل الجوائز عىل مستوى المدينة، حيث سيتم عرضها في

City Hall (قاعة المدينة) حتى صيف عام 2022. بعد ذلك سيتم إرجاع حزم التقديمات األصلية للطالب.

هـ. الصور الخاضعة لحقوق التأليف والنشر غير مسموح بها. 

متطلبات التقديم للمسابقة الفنية

متطلبات التقديم لمسابقة الفيديو:

أ. أنشئ مقطع فيديو أصلًيا ينقل فكرة "ما المستقبل الذي يستحق االدخار من أجله؟"

ب. يجب أن تبدأ جميع اإلدخاالت بـ "شاشة عنوان" قصيرة (عىل سبيل المثال، 5 ثواٍن) تتضمن

المعلومات التالية:

اسم الطالب بالكامل 

اسم المدرسة 

الصف 

عنوان الفيديو

https://forms.gle/FdBhhjqFfwW6LA7QA
mailto:elisa.rodriguez-furey@sfgov.org


بالنسبة لجميع تقديمات الطالب

معايير التقييم 

قواعد مسابقات K2C لألعمال الفنية والفيديو (يُتبع)

ج. يجب أن تكون مدة مقاطع الفيديو المرسلة حوالي دقيقة واحدة (ال تشمل شاشة العنوان التي تبلغ 5 ثواٍن)

د. أرسل مقطع الفيديو الخاص بك إىل نموذج Google الخاص بنا مع معلوماتك. بالنسبة للملفات الكبيرة

جًدا بحيث ال يمكن إرسالها بالبريد اإللكتروني أو تحميلها، أرسلها باستخدام خدمة مشاركة الملفات (عىل

سبيل المثال، Google Drive ،Dropbox). للحصول عىل الدعم، أرسل بريًدا إلكترونًيا إىل

elisa.rodriguez-furey@sfgov.org 

(MP3, MP4, M-JPEG, Mov, iMovie ،عىل سبيل المثال) بتنسيق شائع K2C هـ. أرسل الفيديو إىل

جميع الطالب المسجلين في مقاطعة سان فرانسيسكو الموحدة (SFUSD) مدعوون للمشاركة، ولكن

سيتم منح الجوائز للطالب الذين لديهم حساب توفير K2C نشط فقط

و. الصور الخاضعة لحقوق التأليف والنشر غير مسموح بها.

يمكن للطالب المشاركة فقط في فئة مسابقة واحدة - إما الفيديو أو األعمال الفنية.

يجب استالم جميع الطلبات المقدمة من الطالب بحلول الساعة 5:00 مساًء يوم الخميس 31 مارس

 2022

يجب أن تتضمن التقديمات اسم الطالب والصف والمدرسة ورقم الهوية ومعلومات االتصال

سيكون قرار K2C نهائًيا - سيتم اإلعالن عن الجوائز في www.K2CSF.org أواخر أبريل جنًبا إىل جنب

K2C مع اإلشارة إىل الفائزين في االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لـ

تفسير موضوع "مستقبل يستحق االدخار من أجله" - هل يُظهر العمل الفني أو الفيديو بوضوح تمثيالً

للمستقبل الذي يستحق االدخار من أجله؟ 

اإلبداع - هل يُظهر العمل الفني الخيال واألصالة والتعبير؟ 

االرتباط ببرنامج K2C - هل يتماشى العمل الفني أو الفيديو مع مهمة K2C لتشجيع الطالب عىل

االدخار واألهداف المالية والجامعية والوظيفية؟

https://forms.gle/Nt24VDfmPb9T8car9
mailto:elisa.rodriguez-furey@sfgov.org
http://www.k2csf.org/

