
 

 رواون ـ اإللتقاء سوياً  ـ اإلحتفال سوياً
 دعوة لحضور مؤتمر معلومات

 ١٩.فبراير/شباط  ٢٠١٩ ـ الساعة ٨ مساءاً ـ أووال إيالنز

 جليل اإلحترام, أعزائنا األهل الكرام
 تعتبر بلدية إيالنز/جليون من املدن األوروبية التي تدعم اإلصالح. جميع املدن التي تدعم اإلصالح قامت

  بالسنوات اآلخيرة بعمل عدة مناسبات بموضوع اإلصالح.
 في إيالنز بشهر يونيو ٢٠١٩ ستقام بالذكرى السنوية ذروة اإلحتفاالت بمرور ٥٠٠ عام.

  يوم الجمعة, ٢١. يونيو ٢٠١٩ستطرح املدرسة في إيالنز/جليون مشروع يسمى:
  «رواون ـ اإللتقاء سوياً ـ اإلحتفال سوياً»

   في هذه الرسالة نقوم بإعالمكم عن هذا املشروع وندعوكم لحضور مؤتمر املعلومات:

 معلومات

 البلدية                                         ١
                                 عدد السكان                             ٤٧٠٠
                                    عدد املدارس                                  ٥
                            مجموع طالب وطالبات املدرسة          ٥٠١
     عدد طالب وطالبات املرحلة اإلعدادية    ١٤٥
 عدد طالب وطالبات املرحلة اإلبتدائية    ٢٥٢
          عدد األطفال في رياض األطفال        ١٠٥
عدد الجنسيات (مع السويسرية)       ٢٢

 رؤيتنا
  في مركز «رواون»  ليس اإلصالح, بل اللقاء، التبادل والنمو معاً

  لجميع األديان واألمم والفصائل واملعلمني واألطفال وأولياء
 أمورهم. 

 في هذا اليوم، سيصبح التنوع الديني والثقافي واللغوي ملجتمعنا
  واضحاً. األحكام املسبقة سوف تصبح أقل أهمية ـ

وستنشأ معارف وصداقات جديدة!

 أمسيات املعلومات
 ١١. فبراير ٢٠١٩: في  رواون
 ١٤. فبراير ٢٠١٩: في دوفني

 ١٨. فبراير ٢٠١٩: في روشاين
 ١٩. فبراير ٢٠١٩: في إيالنز

 ٢١. فبراير ٢٠١٩: في كاستريش

 يسعدنا الترحيب بكم في واحدة من هذه
 األمسيات!

 نحن بحاجة لكم!
 منذ عام ٢٠١٤ أصبح املجتمع في إيالنز\جليون يضمن عدد ال

 يحصى من الثقافات والعادات والتقاليد التي ال نعرف عنها الكثير.

 لذلك فاملدرسة في إيالنز\جليون تريد ايجاد الفرصة لجميع السكان
 املحليني للتقرب من هذه الثقافات والعادات والتقاليد, ولهذا فنحن

 بحاجة لكم كخبيرات وخبراء في هذا املجال.

 نرجو منكم حضور واحدة من تلك األمسيات في تمام الساعة
 ٢٠:٠٠ الثامنة مساءاً ملعرفة املزيد عن رواون ونوع املساعدة التي

ممكن تقديمها من قبلكم.

 رواون ـ اإللتقاء سوياً  ـ اإلحتفال سوياً
   مع دعمكم سوف يكون احتفال «رواون» بحلة ملونة باللقاء.

 نرجو منكم اتباع  تعليمات الدعوة واسمحوا لنا بشرح املشروع لحضرتكم.

 مع كل التحيات واإلحترام, فريق عمل رواون
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