
Fribourg’a hoş 
geldiniz
20 Kasım 2021 Cumartesi



Program Fribourg şehir belediyesi meclisi 
20 Kasım 2021 Cumartesi günü sizi 
ağırlamaktan memnuniyet duyar.
 
Saygıdeğer yeni sakinler,

Son iki yıl içinde, şehrimize ikamet etmeye gelenler arasında bulunuyor olmanızdan 
ötürü, belediye konseyimiz sizi gönülden selamlamak istiyor. Bu nedenle, 20 Kasım 
2021 Cumartesi günü düzenlenen belediyemize hoş geldiniz etkinliğine sizi davet 
ediyoruz. 
 
Cumartesi sabahı gerçekleşecek olan bu etkinliğe katılmak serbest ve ücretsizdir. 
Organizasyon nedenleriyle alakalı olarak, etkinliğe kayıt üzeri katılabilirsiniz. 5 Kasım 
2021 Cuma gününe kadar ekteki formu doldurup bize ulaştırırsanız müteşekkür 
oluruz. Ayrıca çevrimiçi olarak da kayıt yaptırabilirsiniz: www.ville-fribourg.ch/form/
bienvenue-a-fribourg.

Kapalı alanda düzenlenen etkinliklerde uygulanması gereken sağlık kurallarına uymak 
için girişte (16 yaşından itibaren) geçerli bir COVID sertifikası talep edilecektir 
 
Her türlü bilgi için, Sosyal Birlik sektörü 026 351 71 23 numaralı telefon ve bienve-
nue@ville-fr.ch e-posta adresi ile hizmetinizdedir.

Saygıdeğer yeni sakinler, sizinle tanışmaktan memnuniyet duyar, saygı ve  se-
lamlarımızı sunarız.

FRIBOURG  ŞEHRİ BELEDİYE YÖNETİMİ ADINA

Belediye Başkanı  Fribourg şehri sekreterliği 

Thierry Steiert David Stulz

Saat 10 .00 itibariyle Karşılama 
 Halle des Fêtes, Chemin Saint-Léonard 1, 1700 Fribourg 
  (otobüs ile : TPF «Poya» durağı) 

Saat 10 .45 Resmi etkinlik
 • Belediye başkanı, bay Thierry Steiert’in konuşması 
 • Fribourglu artistler tarafından hazırlanan animasyonlar 
 • Şehrin ve belediye hizmetlerinin tanıtımı 
 • Sorular ve informasyon standları

Saat 12.00 Aperitif / stant gezileri

Saat 13.00 Etkinliklerin sonu

13:00-15:30  Saatleri arasında şehirde yaya olarak rehberli bir gezi   
 düzenlenecek (kayıt üzerine) 



Kayıt bülteni
Soyad   

Ad   

Adres  

Telefon  

E-mail   

Karşılama töreni (10.30 - 13.00)

 Karşılama törenine katılıyorum

Katılacak kişi sayısı: ...................Yetişkin ...................Çocuk 

Tören Fransızca dilinde olacak, olanaklar ölçüsünde bir çevirmen görevlendirilecektir. 
Eğer çeviri gereksiniminiz varsa, arzu edilen dili belirtiniz  

Rehberli şehir gezisi  (13.00 - 15.30)

 Rehberli şehir gezisine katılıyorum

Katılacak kişi sayısı:  

Gezi için (kayıt üzerine) dil:      Fransızca        Almanca        İngilizce  

                                               İtalyanca            Ispanyolca       

Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler, gelişlerinin rahat olabilmesi amacıyla erişim ve rehberli 
tur hakkında bilgi almak için Sosyal Birlik ile iletişime geçebilir.

Rehberli geziye kayıt kesindir. Engel çıkması halinde Sosyal Uyum Bürosuna bildirmeniz 
rica olunur.

Yer ve tarih    

İmza   

5 Kasım 2021 Cuma gününe kadar, e-posta veya posta yoluyla geri gönderiniz.

Posta ile : 
Ville de Fribourg, Cohésion sociale, Bienvenue, Place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg
e-posta ile : bienvenue@ville-fr.ch


