
 

 

 

 

 

 

غن ن ي يرل زج ظهر  هول لم ي ع  ال

ليسا ذلك و والتماسك التضامن. كبيرة تحديات يوجد نفسه الوقت في ولكن ، القيود من العديد معها تجلب كورونا أزمة ظل في  
.تماما بديهية  

من العديد ويظهر ، الصعبة األوقات في حتى نهولزجيرلينغ مدينة و  
المساعدة إلى بحاجة آخرين مواطنين أجل من حاليا   يعملون الذين المتطوعون  

وتجنب بك الخاصة جدران ٤ بين البقاء خالل من أيضا ولكن   
لكم حماية تعتبر االجتماعي  التواصل من والحد الرياضية والساحات المالعب  

  البشرية ةباألخو به يقتدى مثال هولزجيرلينغن سكان

.طويلة لفترة العظيم التعايش هذا نتذكر أن ونود  

  عظيم عمل في فكرنا لذلك

" الراية"  العلم تظهر هولزجيرلينغن  

! والكبار للصغار مشاركتنا حملة شعار هو هاذا  

!والتماسك التضامن على كعالمة المدينة بلدية قاعتي بين الممر في نعلّقه وسوف باأللوان قلبك احساس و محتوى خالل من علمك ارسم  

:االنضمام كيفية إليك  

 المكتبة مبنى امام و  المدينة صالة مبنى أمام و البلدية مبنى أمام المطلية غير األعالم نضع وفسالسادس من أبريل يوم األثنين  بدأ من

. والمخابز الصيدليات أمام وكذلك العامة  

ا يمكنك و لديك المفضل الفريق أو بلدك ألوان المثال سبيل على بك الخاص نباأللوا العلم هذا وصمم علمأحّضر   الملصقات استخدام أيض 

رسوماتك تعرض التي  
.هوايتك أو  

  العلم على لصقها و الملون الورق من المصنوعة األشكال قص يمكنك اليدوية الفتية األعمال تفضل كنت إذا و

.لإلبداع حدود توجد ال  

 

أيضا صنع األعالم كاملة بنفسكو من ال يريد األنتظار طويال يمكنك   

:تحتاجه ما إليك  

 ورقتين بيضاء من الورق 

(A4 جرام 120 سماكة  ) 

 عصا خشبية              

(   0,6طول و سماكة   cm  60-50  ) 

واحدة مسطرة  

واحد مقص  

الصق قلم 1  
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و األلوان المائية لوان التخطيط أ وأالشمعية  أيضا يمكنك استخدام األلوانو   

 طريقة صنع العلم : 

 

تمكن الحقا سم لت ١،٥متين و لكن أنتبه أن تترك على الجانب مساحة ليكون علمك قوي و قم بلصق الورقتين مع بعضهما البعض . 1

العصا الخشبية  بتثبيت  

  التي تناسبك العلم بلطريقةجهتين أرسم على . 2

 تكون أن يجبو على ذلك قم بلف العصا الخشبية  بعدو المكان المخصص للعصا في  الغير ملصقة  الجوانبعلى ضع االصق . 3

  الخشبية العصي نهاية من العلوي الطرف مع بمحاذاة  مثبتة الورقة

لكي يصمد جيدا عندما نلوح بأعالمنا  القلم الشفاف االصق بأستخدامألصق الورقة بأحكام. بداية قمنا . 4  

الخشبية بين الورقة و العصا االصق مرة أخرى  كانت الورقة تنزلق لألسفل. قم بوضعاذا . 5  

األن أصبح علمك جاهزا     .6  

من صنع العلم الخاص بك، أفعل ما يلي  عندما تنتهي  

 هل أنتهيت! هذا رائع 

البريد علبة في ضعها أو  المذكورة األماكن في المجموعة حاويات في أخرى مرة بك الخاص العلم ضع   

!أجلك من نعلقهم سوف نحن. المدينة بلدية  

  إلى اإللكتروني البريد طريق عن والعلم لنفسك صورة لنا ترسل أن يمكنك  أيضا تريد كنت إذا

collage@holzgerlingen.de 

  األسبوعية األخبار جريدة في بنشرها نقوم ثم

 

  األعالم نشر نكمل سوف أيضا فقط ذلك ليس

" عربات التقليديال سباق"  الكبيرة المدينة مهرجان في  

. المقبل العام أو العام هذا من يوليو في إما  

سويةّ  أنجازه على عملنا ما لنتذكر المسار حافة علىالسباق و  بداية في األعالم إظهار يتم سوف و  

 

  بينهم من بك الخاص العلم يكون أن يمكن.  الجوي التصوير طريق عن لألعالم  رائعة صورة نلتقط سوف

  المدينة بلدية في الكبير المدينة مهرجان تسبق التي األيام قبل بك الخاص العلم أخذ تستطيع بلنهاية و

كورونا فايروس ضد هولزجيرلينغن مدينتا مع نتحد لكي أعالمك نرى أن إلى نتطلع ونحن  

 


