
ي فريبورغ
 مرحبا بكم ف 

 2022اكتوبر  8السبت 

ي يرس المجلس البلدي لمدينة فريبورغ أن يرح  
 2022.   اكتوبر  8ب بكم ف 

 

، ي
، سادت  ي

 سيدات 

ات   ،الساكني   والساكنات الجدد األعزاء حض 

ي غضون العامالذين وصلوا إىل مدينة فريبورغ األشخاص  أنتم من ضمن
 
ي  ف

حيب الماض  ، والذين يرغب المجلس البلدي الت 

ي   المجلس المذكور إىل حضور لهذه الغاية، يدعوكم بهم.   2022.    أكتوبر  8 الموافق يوم السبت حفل ترحيب 

 
 
ي هذا إن

 
ي المشاركة ف حيب 

انية ومفتوحة للجميع الحفل الت   سوف تتم  المشاركة، بحتة ألسباب تنظيميةو ، رغم ذلك. مج 

ث
َ
ي هذا الَحد

 
 16 الموافقإلينا يوم الجمعة  ا وإعادته االستمارة المرفقةرج  إكمال ي  لذلك . المسبق عن طريق التسجيل ف

نت من الممكن. 2022 سبتمت   ا التسجيل عت  إنت 
ً
:  أيض  عىل الرابط التاىلي

www.ville-fribourg.ch/form/bienvenue-a-friborg 

ابطقطاع  يضع معلومات،ال كافةللحصول عىل   من خالل االتصال بالرقم عت  الهاتف  متحت تضفك نفسه االجتماعي  الت 

 : ونية عىلعن طريق أو  026 351 71 06التاىلي : العنوان  ارسال رسالة إليكت   fr.ch-Bienvenue@villeالتاىلي

 

ي بكم
 .قبول أسىم تحياتنا، الجدد األعزاء الساكنون والساكنات أيها السيدات والسادة، أيها  ،منكمونرجو ، يسعدنا أن نلتق 

 

 نيابة عن المجلس البلدي لمدينة فريبورغ

ت( رئيس البلدية ي شتيت   )تيت 

 فيد ستولز(ا)د البلديةسكرتت  

 

نامج  الت 
 

( 10:00من الساعة ابتداء 
ً
ة صباحا  استقبال المشاركي    )العاشر

 

Halle des Fêtes, Chemin Saint-Léonard 1, 1700 (en bus : arrêt TPF « Poya ») 

 

 رسمية نشاطات 10:30

 

ت والمجلس البلدي السيد  رئيس البلديةمن ِقبل  استقبال وترحيب • ي شتيت   تيت 

ي  •
  نشاط فب  

 
 اني   من فريبورغلفن

 التعريف بالمدينة والخدمات البلدية •

ات األسئلة المتداولة  •  اإلعالميةوالمنص 

 

الت 11.30   وأقسام العرض المعروضاتجولة عىل /  تناول المقب 

 

ي  الحفل انتهاء 30: 12  حيب 
 الت 

 

ا عىل األقدام )التسجيل 30: 12 – 00: 15  ً ي المدينة ست 
 
 (إلزامي جولة إرشادية ف

 

mailto:Bienvenue@ville-fr.ch


 تسجيل استمارة
 

 اسم العائلة واالسم الشخص  

 عنوانال

 هاتفرقم ال

يد ال   بر
 
ون  االلكبر

 

نتالتسجيل   عىل شبكة إنبر

 

 (30: 12 –10:30ترحيبر  ) حفل
ي سوف 

 
ي  الحفلأشارك ف حيب 

 .الت 

 ................... أطفال الغونبعدد األشخاص: ................... 

ي سوف  حيب 
ي الحفل الت 

 
ا لإلمكانياتيتم اعتماد اللغة الفرنسية ف

ً
جمة وفق . إذا كنت بحاجة المتاحة ، ولكن سيتم تنظيم الت 

 ................... المطلوبة: ج  إخبارنا باللغة إىل ترجمة فت   

 

 (30: 12 – 00: 15جولة إرشادية )
ي الجولة اإلرشاديةسوف 

 
 .أشارك ف

 عدد األشخاص: 

ي الجولة اإلرشاديةاللغة المفضلة 
 
ية، األلمانية، الفرنسية،: ف  اإلسبانية اإليطالية، اإلنجلب  

 
 
.  هو تسجيل للجولة اإلرشاديةالتسجيل ان ي

ر المشاركةنهات 
 
ي حالة تعذ

 
ابطرج  إبالغ مكتب ، ي  ف  باألمر.  .االجتماعي  الت 

ابطيمكن لألشخاص ذوي القدرة المحدودة عىل الحركة االتصال  ي الحفلاالجتماعي  بمكتب الت 
 
 ، وذلك لتسهيل المشاركة ف

ي اىل مكان الحفل ال للحصول عىل معلومات حول الوصولو  حيب 
ي تعقبه.  وحول الجولة اإلرشادية ت 

 الب 

 

 تاري    خالو  المكان

 إمضاء

 

يد العادي من 2022 سبتمت   16 الموافق الجمعة يوم حبر  ترسل هذه االستمارة يد  خالل البر أو عن طريق البر

 .  
 
ون  اإلليكبر

يد العادي  : عىل العنوان التال   بالبر

Ville de Fribourg, Cohésion sociale, Bienvenue, Rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg 

  
 
ون يد اإللكبر    fr.ch-Bienvenue@ville  : إلعن طريق البر

 06 71 351 026لمزيد من المعلومات: 

 

mailto:Bienvenue@ville-fr.ch

