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ናብ Fribourg እንቋዕ ብደሓን መጻእኹም
ቀዳም 8 octobre 2022

ምምሕዳር ከተማ Fribourg ንዕለት 8 octobre 2022
እንቃዕ ብደሓን መጻእክኹም ክንብለኩም ደስ ይብለና።
ክቡራትን፣ ክቡራንን
ክቡራት ኣጋይሽና (ሓደስቲ ተቀመጥቲ)፣
ንስኻ ሓደ ካብቶም ዓሚ ናብ ፍሪበርግ ዝመጹ ኢኻ፡ ምምሕዳር ኮሙን ድማ ብሓጎስ ይቕበለካ። ነዚ
ንምትግባር ድማ ሰንበት 8 ጥቅምቲ 2019 ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ስነ-ስርዓት ክካየድ መደብ
ተታሒዙ ኣሎ።
ኣብዚ መዓልቲ ንምስታፍ ነጻን ብነጻን እዩ። ብምኽንያት ዝግበር ምድላዋት ግና፣ ብምዝገባ’ዩ ዝኸውን።
ስለዚ፣ ምስ እዛ ደብዳቤ ኣተሓሒዝና ልኢኽናያ ዘለና ፎርም ክሳብ ሮቡዕ ዕለት 16 septembre
2022.ዘሎ ግዜ መሊእኩም ንኽትሰዱልና፣ ኣቀዲምና ነመስግነኩም። ኦንላይን ውን ክትምዝገቡ ትኽእሉ
ኢኹም።: www.ville-fribourg.ch/form/bienvenue-a-fribourg.
ነቲ ኣብ ውሽጢ እተወደበ ፍጻመታት ዚውዕል ናይ ጥዕና ሕግታት ንምምላእ ኣብ መእተዊ ናይ ኮቪድ
ሰርትፊከት ኪሕተት እዩ።
ንኻልእ ተወሳኺ ሓበሬታ፣ ብተሌፎን 026 351 71 06 ወይ ብኢመይል bienvenue@ville-fr.ch ንቤት
ጽሕፈት ማሕበራዊ ምትሕብባር (bureau de la Cohésion sociales) ተወከስ።

ኢመይል: bienvenue@ville-fr.ch
ቁጽሪ ተሌፎን: 026 351 71 06
ክንረኽበኩም ብሃረርታ እንዳ ተጸበና፣ ዝኸበርኩምን፣ ዝኸበርክንን፣ ክቡራትን ክቡራንን ሓደስቲ
መጻእቲ ካንቶንና ፣ ምዉቅ ሰላምታና ተቀበሉ።
ብስም ወከልቲ ምምሕዳር ከተማ Fribourg
Le Syndic (Thierry Steiert)
Le Secrétaire de Ville (David Stulz)

ፕሮግራም
ካብ ሰዓት 10h00 ኣጋይሽ ንቅበል

ፌስታ ዝግበረሉ ሆል, Chemin Saint-Léonard 1, 1700 Fribourg
(en bus: arrêt TPF «Poya»)
ካብ ሰዓት 10h30 መደረ ዝጅምረሉ

 እንቋዕ ብደሓን መጻእኹም ንምባል M. le Syndic Thierry Steiert :
ኣማኻሪ ናይ ምምሕዳርን
 ምርኢት ብደቂ ዓዲ ፍሪቦርግ
 ናይ ከተማን፣ ናይ ምምሕዳርን ኣገልግሎታት ሌላ
 ሕቶታትን፣

11h30 ኣፔሮ-ሓበሬታ ዝሓዘሉ ስታንዳት ቪዚት ምግባር

12h30 መደብ ኣቀባብላ ዝውድኣሉ ሰዓት

12h30 - 15h00 ተመራሪሕካ ጉዕዞ ቪዚት ናይ ከተማ ብእግሪ (ብምዝገባ)

ናይ ምዝገባ ፎርም
ስም ኣቦ
ቀዳማይ ስም
ኣድራሻ
ተሌፎን
ኢመይል
ምዝገባ ኦንላይን

ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኹም መደብ (10h30 - 12h30)
ኣብዚ ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኹም መደብ ክሳተፍ እየ ፣
ቁጽሪ ሰባት ፥................... እኹላት ................... ቆልዑ
እዚ መደብ ብቋንቋ ፈረንሳይ ክካየድ እዩ። ብመጠን እቲ ተኽእሎታት፣ ትርጉም ከነዳልው ኢና። ትርጉም
ዘድልየኩም እንተድኣ ኮይኑ ፣ በየናይ ቋንቋ ከመዝደለኹም ክትሕብሩና ብትሕትና ንሓትት።
ናይ ሓባር ቪዚት (12h30 - 15h00)
ኣብዚ ናይ ሓባር ጉዕዞ ኣብ ከተማ ክሳተፍ እየ፣
ቁጽሪ ሰባት ፥
ቋንቋ ናይተን ቪዚት እንበጽሐን ቦታታት ፥ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ብእንግሊዝ፣ፖርቱጋል፣ጥልያን፣
ስፓኒሽ።

ንስንኩላን ብዝምልከት (ምምጻእኩም ብዝበለጸ ምእንቲ ከነዳልዎ ፣ ናብ ናይ ሓባር ቪዚት ብቀሊል
ክትመጹ ንኽትኽእሉ ሓበሬታ ንክውሃበኩም ምስ bureau de la Cohésion sociale ተዘራረቡ።
ምዝገባ ናይ ሓባር ጉዕዞ ቪዚት ክስረዝ ኣይከኣልን እዩ። ዝኾነ ዕንቅፋት ምስ ዘጋጥም፣ ንቤት ጽሕፈት
ማሕበራዊ ምትሕብባር (bureau de la Cohésion sociale) ከተመልክቱ ብትሕትና ንሓትት።
ቦታን ዕለትን
ፌርማን
ብኢመይል ወይ ብፖስጣ ክሳብ ዓርቢ ዕለት 16 septembre 2022 ዘሎ ስደድዎ።
ብፖስጣ ናብዚ ኣድራሻ :
Ville de Fribourg, Cohésion sociale, Bienvenue, Rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg
ብኢመይል ናብ: bienvenue@ville-fr.ch

