
Yeni hem ehirle-

rimiz için kabul 
töreni Fribourg’a 
ho geldiniz
Cumartesi 24 Kasım 2018



Program

Saat 08.00-10.30 Yaya olarak  ve rehber e liğinde eski tarihi ehir gezintisi 
 Arzu edenler için bulu ma saat 08.00’da Nova Friburgo Mey 

 danı’ndaki terasta (Rue de Lausanne adlı sokağın alt ba ında) 

Saat 10 .30’ Katılımcıları kar ılama
dan Itibaren Almanca Ortaokul  (DOSF), gösteri salonu, 
 Avenue Général-Guisan 61a, 1700 Fribourg (Otobüs ile: TPF 
 «Guisan» durağında inilir)

Saat 10 .45 Resmi tören
 • Belediye Ba kanı Bay Thierry Steiert tarafından kar ılama 

 • Fribourglu sanatçıların gösterileri 
 • Fribourg Belediyesi’nin yönetim birimlerinin tanıtımı 
 • Soru-yanıt forumu ve bilgilendirme standı

Saat 12.00 Aperitif

Saat 13.00 Etkinliklerin sonu

For information in English
Per informazioni in italiano
Para informaciones en español
Para obter informações em português
Türkçe bilgiler için
Për informacionet në gjuhën shqipe
For information in Tigrinya
www.ville-fribourg.ch/manifestation-bienvenue



Fribourg Belediye Yönetimi, 24 
Kasım 2018 cumartesi günü sizlere 
ho geldiniz demekten memnunluk 
duyacaktır.
Bayanlar, Baylar,

ehrimizin yeni sakinleri,

Geçtiğimiz yıl içinde Fribourg ehrine yerle en ki iler arasında siz de bulunuyorsu-

nuz. Belediye Yönetimi, sizlere en içten ho geldiniz dileklerini sunmak arzusundadır. 

Bu amaçla, Belediye Yönetimi, sizleri 24 Kasım 2018 cumartesi günü gerçekle ecek 
yeni hem ehrileri kabul etkinliğine davet eder.

Bu sabah etkinliğine katılım serbest ve ücretsizdir. Ancak, hazırlık ve düzenleme 
nedeniyle kayıt yaptırmak zorunludur. Bunun için, ekteki kayıt formunu doldurarak                 
2 Kasım 2018 cuma gününe kadar geri göndermenizi rica ederiz.

Her türlü ek bilgi için, Sosyal Uyum Bürosu hizmetinizdedir.

E-mail: bienvenue@ville-fr.ch

Telefon: 026 351 71 23

Belirtilen bulu ma için imdiden memnuniyetimizi belirtir, siz bayanlara, baylara ve 
yeni hem ehrilerimize en içten selamlarımızı sunarız.

FRIBOURG  EHRİ BELEDİYE YÖNETİMİ ADINA

Belediye Ba kanı  Belediye Sekreteri

Thierry Steiert Catherine Agustoni



Kayıt bülteni
Soyad   

Ad   

Adres  

Telefon  

E-posta   

Rehberli şehir gezisi  (08.00 - 10.30)

 Rehberli ehir gezisine katılıyorum

Katılacak ki i sayısı:  

Gezi için dil:      Fransızca         Almanca           İngilizce         Portekizce       

                      İtalyanca            Ispanyolca       Lehçe     
 

 Engelli ki i (Lütfen bize telefon numaranızı bildiriniz. Katılımınızı en iyi ekilde düzenlemek 
için sizinle ili kiye geçeceğiz)

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

Karşılama töreni (10.30 - 13.00)

 Kar ılama törenine katılıyorum

Katılacak ki i sayısı: ...................Yeti kin ...................Çocuk 

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

Yer ve tarih    

İmza   

Son gönderme tarihi : 2 Kasım 2018 cuma

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


