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  نوامبر 20شورای شهرداری شهر فریبورگ ، 

 خواهد اورد. به عملا ز شما استقبال  2021

  
  

 خانم ها، آقایان  
 تازه واردساکنین محترم 

  
هستید که  سال گذشته دودرشما بخشی از افراد تازه وارد به شهر فریبورگ 

میکند. شورای شهرداری به شما خوش آمد گفته و بهترین ها را برای شما آرزو 
آمد گویی تدارک جشن  خوش یک  2021 نوامبر 20روز  رمنظور دهمین  هب

 است.دیده 

  

و شرکت در صبح  روز جشن برای شما آزاد و مجانی میباشد. برای برنامه ریزی 
 تدارکات الزم  هتهی

روز جمعه  شما خواهش می کنیم پرسشنامه زیر را تا  زمیباشد. انیاز به ثبت نام 
شما همچنین میتوانید از طریق ادرس پر کرده و برای  ما ارسال نمایید.نوامبر  5

 .الین ثبت نام کنید زیر بصورت آن
fribourg-a-fribourg.ch/form/bienvenue-www.ville 

 

سال  16داخل سالن از افراد باالتر ار  اجرابمنظور رعایت نکات بهداشتی الزم 
 گواهی بیماری کوید درخواست خواهد شد.

  

برای دریافت اطالعات اضافی ، دفتر انسجام اجتماعی در خدمت شما بوده و  
 آماده پاسخگویی میباشد.

  

           

E-mail: bienvenue@ville-fr.ch  

http://www.ville-fribourg.ch/form/bienvenue-a-fribourg


Téléphone: 026 351 71 23  

  

، احترامات بی دریغ ما را خانم ها، آقایان و ساکنین جدیددر انتظار دیدن شما ،  
 بپذیرید.

 

  

 به نمایندگی از شورای  شهرداری شهر فریبورگ  

   Thierry Steiert   استاندار   

  
  

شهرشورای منشی              

David Stulz  
   

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 برنامه
 
 
 پذ یرایی                     : 10از ساعت  
 

 سالن برگزاری جشن 
Halle des Fête. Chemin Saint-Léonard, 1700 Fribourg   

یا میتوانید ماشین سوار شویدودر ایستگاه اتوبوس پ    

 
 اجرای رسمی برنامه                دقیقه  :      30و  10ساعت 

 
 شورای شهرداریتوسط استاندارد آقای تیری اشتایر و  پذیرایی

 فریبورگبرنامه های هنری توسط هنرمندان 
 معرفی شهر و شوراهای محلی

 معرفی شهر و شوراهای محلی
 معرفی شهر و شوراهای محلی

 سواالت متداول و غرقه های اطالعاتی
 

 بازدید از غرفه هاغذا و                 12ساعت 
 

 گاهیپایان پذیرایی صبح                13ساعت 
 

بنا به ثبت به همراه راهنما)  بصورت پیاده بازدید از شهر  13.30تا  13ساعت 
 نام قبلی(

 
 



  

  

 بولتن ثبت نام 
 

 ................................................................نام و نام خانوادگی 
 ................................................................................آدرس
 .................................................................................ایمیل
 ..................................................................................تلفن

   

  
  

 (13دقیقه تا ساعت  30و  10 ) از ساعت  جشن خوش آمد گویی 

  

 من در جشن خوش آمد گویی شرکت میکنم 

تعداد افراد .............  
 بزرگسال.........اطفال 

  
برنامه به زبان فرانسه خواهد بود، اما در صورت نیاز مترجم در 

، لطفا زبان  داریدچنانچه به  مترجم احتیاح محل حاضر خواهد شد. 
 مورد نظر را قید بفرمایید.

  

  

  

  

من در برنامه ویزیت هدایت شده  
 شرکت خواهم کرد

 .........................تعداد افراد:  



  

  زبان برنامه ویزیت:  
 

 پرتقالی          اینگلیسی         آلمانی فرانسوی           
 اسپانیایی      ایتالیایی 

 

جهت کسب اطالعات  و مشکل جابجایی دارند بودهافرادی که از تحرک کمتری برخوردار
الزم برای ورود و شرکت در ویزیت با راهنما و تسهیل حضورشان میتوانند با بخش امور 

 .تماس حاصل نمایند لسوسیا
  

   مکان و تاریخ  
   امضاء 

 با ایمیل ویا پست ارسال شود  2021نوامبر  6 جمعه تا 

  

 برای ارسال پستی به آدرس زیر ارسال کنید 

  

Ville de Fribourg, Cohésion sociale, Bienvenue, Place de l’Hôtel-
de-Ville 3, 1700 Fribourg  

  

  

 از طریق ایمیل به آدرس زیر بفرستید: 

  bienvenue@ville-fr.ch  

  
  

تماس بگیرید.   زیر با شمار تلفنبرای دریافت اطالعات بیشتر میتوانید   
0263517123 

       

  

  


