
Mirësevini në 
Fribourg
E shtunë 20 nëntor 2021



Programi Këshilli komunal i Fribourg-ut me 
kënaqsi ju mirëpret më 20 nëntor 
2021. 

Të nderuar banorë të rinj,

Ju jeni në mesin e njerëzve që arritën në qytetin e Fribourg-ut gjatë në  ëto dy vitet e 
fundit. Këshilli Komunal ju dëshiron mirëseardhje më të ngrohtë. Për këtë qëllim, ju 
fton në një manifestim mirëseardhje që do të mbahet të shtunën më 20 nëntor 2021.  

Pjesëmarrja në këtë mëngjes është e lirë dhe falas. Megjithatë, për arsye organiza-
tive, bëhet me regjistrim. Ju lutemi që të plotsoni formularin dhe te naj dërgoni deri 
të mërkurrën e premte, 5 nëntor 2021. Mund të regjistroheni edhe online : www.
ville-fribourg.ch/form/bienvenue-a-fribourg. 

Për më shumë informata, Zyra e Bashkimit Social është në dispozicionin tuaj. 

E-mail: bienvenue@ville-fr.ch
Numeri i telefonit: 026 351 71 23

Për të përmbushur rregullat shëndetësore të zbatueshme për ngjarjet e organizuara 
në ambiente të mbyllura, në hyrje do të kërkohet një certifikatë të vlefshmë COVID 
(nga mosha 16).

Në pritje të një përgjigje, ne ju dërgojm përshëndetjet tona të sinqerta.

Në emër të Këshillit Komunal i Fribourg-ut 

Kryetari  Sekretari i qytetit  

Thierry Steiert David Stulz

Nga ora 10h00  Mirëpritje 
 Salla e Festave, Chemin Saint-Léonard 1, 1700 Fribourg 

 (me autobus: ndalesa TPF «Poya») 

10 h 30	 Manifestimi	zyrtar 
 • Pritja nga Kryetari Thierry Steiert dhe këshillit bashkiak  
 • Show nga artistët e Friburg-ut 
 • Prezantim për qytetin dhe shërbimet komunale  
	 •	Pyetje	dhe	Pergjigje	tek	tavolinat	me	informata 

12h00	 Aperitif	/	Vizita	e	tendave

13h00	 Fundi	i	manifestimit

13h00	-	15h30	 Vizitë	qytetit	duke	ecur	me	udhëheqës	(me	regjistrim)



Formulari i regjistrimit
Mbiemri   

Emri   

Adresa  

Numeri i telefonit  

E-mail   

Manifestim i mirëseardhjes (10:30 – 13:00)

 O Do	të	marr	pjesë	në	manifestimin	e	mirëseardhjes

Numeri	i	personave:	...................të	rritur...................fëmij

Manifestimi	do	të	mbahet	në	gjuhën	frenge,	me	një	përkthim	sipas	mundësive.	Nëse	

keni nevoj për përkthim, ju lutemi të shenoni gjuhën e dëshiruarë.   

Vizitë me udhëheqës (13:00 – 15:30)

 O Do të marr pjesë në vizitën me udhëheqës

Numeri i personave:  

Gjuhët e vizitës:          	frengjisht  	  gjermanisht     anglisht       

 italianisht     spanjollisht      

Njerëzit	me	lëvizshmëri	të	limituar	mund	të	kontaktojnë	Cohésion	sociale	(	mështetje	
sociale)	për	informacion	mbi	aksesin,	turneun	me	guidë	dhe	për	ta	bërë	më	të	lehtë	
vizitën tuaj.

Regjistrimi	tek	vizita	me	udhëheqës	është	përfundimtar.	Nëse	nuk	mund	të	vini,	ju	
lutemi	të	kontaktoni	Zyrën	për	Bashkim	social.		

Vendi dhe data   

Nënshkrimi   

Duhet dërguar deri të e premte, 5 nëntor 2021, me email ose në postë

Në postë tek adresa : 
Ville	de	Fribourg,	Cohésion	sociale,	Bienvenue,	Place	de	l’Hôtel-de-Ville	3,	1700	Fribourg
Me email: bienvenue@ville-fr.ch


