ኩነታት ተሳትፎ ንተቐማጦ ኣብዚ ናይ “ላ ቪል ኤት ኣ ቩ” ዝበሃል በዓል
ላ ቪል ኤት ኣ ቩ ዝበሃል ኣዝዩ ዓቢ በዓል፣ ዘይክፈሎ ናይ ኩሉሰብ ተሳትፎ ዝዕድም፣ ምሉእ ቀዳመ-ሰንበት ነቲ
ጎደናታት ናይታ ከተማ ናይ ምሓዝ ዝዓለመ እዩ።
ፌስታ ኣብ ጎደናታት
● ነፍስ-ወከፍ ሰብ ቦታ ምስ ዝወሃቦ፣ ዝኾነ ሓደ ንጥፈት ብነጻ ወይ ዝኽፈሎ ንጥፈት ክዕድም ይኽእል
(ጸወታታት፣ምሻጦ፣ሉቺዶ ናይ ጫማ፣ ሙዚቃ፣ ስኬች)
● ተንቀሳቐስቲ ምዝንግዓት እውን ቅቡል እዩ (ፋንፋር፣ ትያትር ናይ ጽርግያ …)

ቪድ ግረንየ
● ኣብ ቪድ ግረንየ ውልቀሰባት፣ ሸቃጦ ዘይኮኑ ጥራይ እዮም ክሳተፉ ዝፍቀደሎም
● እቲ ኣብቲ ፌስታ ክሽየጥ ዝፍቀደሉ ንብረት ናይ ውልቅኻ ንብረትን ልባስን ክኸውን ኣለዎ
● ነፍስ ወከፍ ሰብ ነቲ ዘይተሸጠ ንብረቱ ክእክብ ኣለዎ

ዘይፍቀዱ ኣቕሑት
● ሓደስቲ ኣቕሑትን ፣ ኣብ ፋብሪካ ብብዝሒ ዝተሰርሑ ኣቕሑት ምሻጥ ክልኩል እዩ
● ምስባኽ/ሮሰሊትይዝም : ፕሮፓጋንዳ ወይ ከኣ ሬክላም ክልኩል
● ልዑል ድምጺ ዘለዎ ሙዚቃ

ቦታ ምሓዝ
● ምዝገባ ኣየድልን
● እቲ ዝወሃብ ቦታ 3 ሚትሮ ዝምንውሑ እዩ
ሌ ሪቨራን (እቶም ተቐማጦን ነጋዶን ኣብቲ ከባቢ እቲ ፌስታ ዝግበረሉ ቦታ ዝነብሩ) እቲ ቦታኦም ካብ ሰዓት 7:30 ይመርጹ።
እቶም ካልኦት ተሳተፍቲ ካብ ሰዓት 8:00 ንንየው ኣብቲ ጎደናታት ክመጹ ይኽእሉ :

ብመጀመርያ፣
እቲ ጎደናታት ንቆልዑን ንኣረጋውያንን ፣ በቶም ናይ ምቕባል ኣጋይሽ ጋንታና ዝተሰነዩ ስንኩላንን ክፉት ይኸውን።

ቀጺሉ
እዞም ዝተጠቕሱ ሰባት ቦታኦም ምስ ሓዙ፣ እቲ ካልእሰብ ከም ድላዩ ኣብቲ ፌስታ ክሳተፍ ይኽእል።

መጠንቀቕታ !
● ግፍሓቱ 3,5 ሜትሮ ዝኸውን ናይቲ ጽርግያ ክፋል ነጻ ክኸውን ኣለዎ፣ እዚ ከኣ ኣምቡላንሳ ክትሓልፍ
መታን ክትክእል።
● ዝኾነ ይኹን ካብቶም ኣወሃሃድቲ ዝወሃብ ንብረት የለን ነፍስ-ወከፍ ከም መንፍዓቱ !
● ገለገለ ቦታታት ነቲ ፕሮግራም ንምምዳብን ነቲ ናይ ወለንታ ሰራሕተኛታትን ተሓዚኡ ኣሎ።
● ዝኾነ ንብረት ኣብቲ መገዲ ክግደፍ የብሉን።

ምግቢ ንምሻጥ ዝወሃብ ቦታ
● መግቢ ምሻጥ ዝፍቀደለን ቦታታት እተን ኣብታ ኣተሓባባሪት ኮሚቴ ዝተመዝገባ ቦታታት ጥራሕ እየን።
● ሻሂ፣ ቡን፣ ቢስኮቲ፣ ፒክኒክ ክትሸጡ ትኽእሉ ! (ብዘይ ምዝገባ ኣብቲ ኣወሃሃዲ ኮሚቴ)
● ነፍስ-ወከፍ ጎሓፉ ኣኣብ ቦትኡ ኣብቲ ተዳልይልኩም ዘሎ እንዳጎሓፋት ምጉሓፍ።

ምንቅስቓስ መካይን
● እቲ ፌስታ ዝካየደሉ ቦታ፣ እቲ በዓል ክሳብ ዝውዳእ ንምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ መካይን ካብ ቀዳም ሰዓት 6:00
ክሳብ ሰንበት ሰዓት 23:00 ኣይፍቀድን እዩ።
● እቲ ናይ ግሊ ፓርኪንግ ነቶም ተቐማጦ ናይቲ ጎደና/ንሪቨራን ክፉትን ፍቑድን እዩ።

