مرحبا بكم يف فريبورغ
السبت  8اكتوبر 2022
يرس المجلس البلدي لمدينة فريبورغ أن يرحب بكم يف  8اكتوبر .2022
سادت،
سيدات،
ي
ي
حضات الساكني والساكنات الجدد األعزاء،
الماض ،والذين يرغب المجلس البلدي التحيب
أنتم من ضمن األشخاص الذين وصلوا إىل مدينة فريبورغ يف غضون العام
ي
ترحيب يوم السبت الموافق  8أكتوبر .2022
بهم .لهذه الغاية ،يدعوكم المجلس المذكور إىل حضور حفل
ي
حيب مجانية ومفتوحة للجميع .رغم ذلك ،وألسباب تنظيمية بحتة ،سوف تتم المشاركة
إن المشار
كة يف هذا الحفل الت ي
َ َ
.
يف هذا الحدث عن طريق التسجيل المسبق لذلك يرج إكمال االستمارة المرفقة وإعادتها إلينا يوم الجمعة الموافق 16
ً
التاىل:
سبتمت . 2022من الممكن أيضا التسجيل عت إنتنت عىل الرابط
ي
www.ville-fribourg.ch/form/bienvenue-a-friborg
االجتماع نفسه تحت تضفكم عت الهاتف من خالل االتصال بالرقم
للحصول عىل كافة المعلومات ،يضع قطاع التابط
ي
التاىلBienvenue@ville-fr.ch :
التاىل 026 351 71 06 :أو عن طريق ارسال رسالة إليكتونية عىل العنوان
ي
ي
نلتق بكم ،ونرجو منكم ،أيها السيدات والسادة ،أيها الساكنون والساكنات الجدد األعزاء ،قبول أسىم تحياتنا.
يسعدنا أن
ي
نيابة عن المجلس البلدي لمدينة فريبورغ
رئيس البلدية (تيتي شتيتت)
سكرتت البلدية (دافيد ستولز)

التنامج
ً
ر
(العاشة صباحا) استقبال المشاركي
ابتداء من الساعة 10:00
)» Halle des Fêtes, Chemin Saint-Léonard 1, 1700 (en bus : arrêt TPF « Poya
 10:30نشاطات رسمية
•استقبال وترحيب من ِقبل رئيس البلدية السيد تيتي شتيتت والمجلس البلدي
فب لفناني من فريبورغ
•نشاط ي
•التعريف بالمدينة والخدمات البلدية
•األسئلة المتداولة والمنصات اإلعالمية
 11.30تناول المقبالت  /جولة عىل المعروضات وأقسام العرض
حيب
 12 :30انتهاء الحفل الت ي
ً
ام)
 15 :00 – 12 :30جولة إرشادية يف المدينة ستا عىل األقدام (التسجيل إلز ي

استمارة تسجيل
اسم العائلة واالسم الشخص
العنوان
رقم الهاتف
ر
االلكبون
ال ربيد
التسجيل عىل شبكة ر
إنبنت

ترحيب ()12 :30 –10:30
حفل
ر
حيب.
سوف أشارك يف الحفل الت ي
عدد األشخاص ................... :بالغون  ...................أطفال
ً
حيب ،ولكن سيتم تنظيم التجمة وفقا لإلمكانيات المتاحة .إذا كنت بحاجة
سوف يتم اعتماد اللغة الفرنسية يف الحفل الت ي
إىل ترجمة فتج إخبارنا باللغة المطلوبة................... :

جولة إرشادية ()15 :00 – 12 :30
سوف أشارك يف الجولة اإلرشادية.
عدد األشخاص:
اللغة المفضلة يف الجولة اإلرشادية :الفرنسية ،األلمانية ،اإلنجلبية ،اإليطالية ،اإلسبانية
االجتماع .باألمر.
نهات .يف حالة تعذر المشاركة ،يرج إبالغ مكتب التابط
ان التسجيل للجولة اإلرشادية هو تسجيل ي
ي
االجتماع ،وذلك لتسهيل المشاركة يف الحفل
يمكن لألشخاص ذوي القدرة المحدودة عىل الحركة االتصال بمكتب التابط
ي
الب تعقبه.
حيب وحول الجولة اإلرشادية ي
وللحصول عىل معلومات حول الوصول اىل مكان الحفل الت ي
المكان والتاري خ
إمضاء
ترسل هذه االستمارة ر
البيد
البيد العادي أو عن طريق ر
حب يوم الجمعة الموافق  16سبتمت  2022من خالل ر
ر
اإلليكبون.
بالبيد العادي عىل العنوان التال:
ر
Ville de Fribourg, Cohésion sociale, Bienvenue, Rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg
ر
اإللكبون إلBienvenue@ville-fr.ch :
البيد
عن طريق ر
لمزيد من المعلومات026 351 71 06 :

