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CUỘC THI 
THIẾT KẾ 
ÁP PHÍCH 
NGÀY  
TRÁI ĐẤT  
 

KÊU GỌI SỰ THAM GIA CỦA MỌI 
HỌA SĨ, BẤT KỂ TUỔI TÁC HAY 
TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG! 
 
Thành Phố Burien sắp tổ chức một cuộc thi Thiết Kế 
Áp Phích Mừng Ngày Trái Đất. Vào ngày 22 tháng 4 
năm 2021, người dân trên khắp thế giới sẽ mừng 
Ngày Trái Đất lần thứ 51. Chủ đề Ngày Trái Đất năm 
nay là "Restore Our Earth" (Khôi Phục Trái Đất của 
Chúng Ta). Hãy thể hiện sức sáng tạo của quý vị khi 
hình dung về hành động khôi phục Trái Đất! 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT: YÊU CẦU ĐỐI VỚI ÁP PHÍCH: 
 

•  Bài dự thi phải được nộp không muộn hơn 
ngày 1 tháng 4 năm 2021.  

•  Họa sĩ chỉ được nộp một (1) bản thiết kế áp 
phích duy nhất để được xem xét.  

•  Họa sĩ được lựa chọn sẽ được công nhận trực 
tuyến.  

•  Áp phích phải là tác phẩm nguyên gốc – không 
có yếu tố nhãn hiệu hay bản quyền.  

•  Bản thiết kế áp phích có thể được sử dụng trên 
vật phẩm quảng bá (bản in hoặc trực tuyến).  

•  Thành Phố có quyền sử dụng và chỉnh sửa 
mỗi bài dự thi nếu thấy phù hợp.  

•  Người chiến thắng sẽ được trao giải thưởng 
do Thành Phố tài trợ và thiết kế của họ sẽ 
được sử dụng trong vật phẩm quảng cáo cho 
Thành Phố Burien.  

• Trên bản thiết kế áp phích phải có các từ 
sau: Burien, 2021 và Earth Day.  

• Thiết kế của áp phích phải đi theo chủ đề 
"Khôi Phục Trái Đất Của Chúng Ta". Các bài 
dự thi có thể lồng ghép các chủ đề khác như: 
công lý môi trường, năng lượng tái tạo, công 
nghệ xanh, giảm chất thải, tính bền vững, 
cây xanh, vườn tược, hoạt động đi xe đạp, đi 
bộ hoặc đi chung xe, hay tiết kiệm nước.  

• Nếu quý vị vẽ tay áp phích, vui lòng sử dụng 
khổ giấy 8,5" x 11" (21,59cm x 27,94cm).  

 

CÁCH NỘP BẢN THIẾT KẾ: 
 

Đối với tất cả các áp phích, vui lòng cung cấp tên họ đầy đủ, độ tuổi và cảm hứng để cho ra được 
thiết kế, trong email hoặc trên mặt sau của bản cứng thiết kế áp phích. Quý vị có thể nộp áp phích 
theo một trong các cách sau: 

1. Chụp ảnh áp phích và gửi ảnh về địa chỉ email environment@burienwa.gov 
2. Scan hoặc đính kèm áp phích trong email gửi về environment@burienwa.gov. Định 

dạng tệp ưu tiên gồm PDF, JPEG hoặc PNG.  
3. Nộp áp phích tận nơi tại Trung Tâm Cộng Đồng Burien (Burien 

Community Center). Vui lòng gửi email về 
environment@burienwa.gov để đặt lịch hẹn.  

 


