
 قم بخياطتها و انقذ األرواح

 تبرع بها اصنعها      

 

 وباء فيروس الكورونا لم ينته بعد.
نقاذ األرواح   نا للخياطة وإ ت   - نحن نطلب منكم المساعدة في دعم حمل

 صنع وتوزيع أغطية الوجه لألشخاص الضعفاء في مدينة برادفورد. 

نتشار   ا ا ألن نؤدي دورنا في وقف  الفيروس، فهذه هي  نحتاج جميعً

 الطريقة للمشاركة بذلك. 

 قم بالعمل الصحيح لك ولعائلتك ومجتمعك. 



 هذا كل ما ستحتاج اليه: 

قطعتين من القماش السميك 

 سم  25سم ×  25

 * بإمكانك استخدام قميًصا قديًما، 

 قطع اضافية أو لحاف الفراش 

 

 

 مقص

 

 

قطعتين من الشريط 

 سم   20طوله  -المطاط 

 

 

 إبرة وخيط  

 أو ماكينة خياطة



 كيفية عمل غطاء للوجه: 
قطعتين من القماش فوق   قم بوضع

بعضهما البعض، ثم قم بطيهما من  

سم وقم  0.75األعلى واألسفل بمقدار 

 بتثبيته )عن طريق خياطته( 

 

 

لمرور المطاط عبرها  اصنع قناتين 

من خالل طي الجانبين بمقدار وذلك 

 . لتثبيتها خياطتهماقم بسم و 1.5

 

 

 لجانبالمطاطي من خالل ا مرر الشريط 

كل جانب لحلقة األذن. اربط   فياألوسع 

الجانب ، من ببعضه  شريط المطاطال

يسر إلى الجانب األيسر، ومن الجانب  اال

 األيمن إلى الجانب األيمن. 

 

 

على   قنوات التيأدخل العقدة في ال

على المطاط   قماشال  كمشجانب. اال

واضبطها بحيث يناسب الغطاء وجهك.  

في مكانه   شريط المطاطيط الثم خي

 . هلتجنب انزالق

 سم 0.75

 سم 0.75

 سم 1.50 سم 1.50



 هذا هو مكان ومواعيد تسليمهم:

Central Bradford: City Hall 

City Hall Reception, Centenary Square, Bradford, 

BD1 1HY 

يوليو، من يوم االثنين حتى يوم الجمعة   06األيام: ابتداءا من يوم االثنين الموافق   

مساءا 04.30صباحا حتى  08.30الوقت:   

 

Shipley: HALE 

HALE, 1 Westgate (above Yorkshire Bank), Shipley, 

BD18 3QX 

 األيام: يوم الجمعة 

مساءا 01.00صباحا حتى  09.00الوقت:   

 

Keighley: Action Point 
 

Action Point, 23 Temple Row, Keighley, BD21 2AH 

 الخميس ثنين حتى يوم  يوم االمن  األيام: 

 مساءا 02.00صباحا حتى  10.00الوقت: 

 

 



 كيف يمكنك المشاركة؟

 على شبكات التواصل االجتماعي:

 : التالية جالهاش تا واستخدم عالمات  الخبرنشر قم ب

 

 انشر الخبر: 

قم بزيارة   وباء فيروس الكورونا  للحصول على معلومات حول

nhs.uk/coronavirus 

 عن طريق  NHS111إذا كنت قلقًا بشأن األعراض، فاتصل بـ  

 www.111.nhs.ukأو زيارة  111االتصال برقم 

 

 شارك الرسائل الرئيسية: 

 ابق في المنزل قدر اإلمكان  

 قدر اإلمكان  ن عن االخريابق على بعد مترين 

 باآلخرين حتكاكقلل من اال

   ستمراراغسل يديك بالماء والصابون با

 أال تلمس وجهك حاول 

 الكورونا  عزل نفسك إذا ظهرت عليك أعراض فيروسأ

#SewAndSaveLives 

#MakeItDonateIt 

#StayHomeSaveLives 


