
Welcome to Ramallah

Dear Ramallah 2018 Convention Members & Visitors
We have the pleasure and Privilege to host the next AFRP convention (# 60) in our sweet home Ramallah. On 
behalf of Ramallah Steering Committee, we would like to welcome you in Ramallah, your city as well as your 
ancestors’ home town, and we are looking forward to making Ramallah Convention 4 -7 July 2018 one of the 
most unforgettable conventions over the past 60 years. We have a very energized and talented team of people 
from Ramallah Municipality, Ramallah Federation Society, Sareyyet Ramallah and other organizations and clubs 
in partnership with Ramallah community who are doing all needed preparations to cover two weeks of activities 
that will ful�ll the needs of all generations and will cover day and night activities full of fun such as hiking trips, 
parties, disco, folkloric dance and culturally rich events such as museum visits, city tour and many other activities.
We are looking forward to hosting you in the second Ramallah convention, offering very good hotel deals and 
regional as well as local trips to Bethlehem, Jerusalem, Nazareth, the Dead Sea and other cities that accommo-
date your taste, so that your visit to Ramallah - Palestine may be the �rst but, de�nitely, not the last.

Registration Prices: 
• For Adults: 150.00 USD including banquet dinner
• Ages 12-18 without banquet $75, with banquet dinner $120.
• Children below 12 free of charge, with banquet dinner $50.

Registration time table:
• Early registration ends on March 15.
• March 16th to April 15th, $20 increase on registration for Adults. 
• April 16th onwards, $50 increase for Adults only.

Registration Cancelation Policy:
• Until May 1st, 2018. You are allowed to cancel your registration for the “Ramallah Convention 2018” and receive 

full refund in exception of bank fees or other processing fees. 
• May 2nd until June 1st 2018 we will return 50% of total registration amount in exception of bank or other 

processing fees that may arise. 
• Cancellation starting from June 2nd 2018 will not be refunded but full refund of trips chosen in exception of bank 

or other processing fees that may arise

We look forward to seeing you in Ramallah Convention 2018 July 4 -7th, 2018.
Please visit convention website for reservations www.ramallahconvention2018.com

For information and clari�cations e-mail: info@ramallahconvention.com
Ramallah Telefax: 00970-2-2966380

USA Magic Jack telephone: 6504771481
With Compliments

Ramallah Convention Chairman in Ramallah-Palestine 
Adnan Andrawes Faramand



اهًال و سهًال بكم في رام الله

الى االهل ابناء راشد الحدادين في الواليات المتحدة االمريكية والعالم

تتألق مدينة رام الله الحبيبة في صيف 2018 الستقبال بناتها وابنائها في المؤتمر (60) لالتحاد االمريكي البناء رام الله فلسطين كما تتجهز العروس 
الستقبال عريسها. فاللجنة العليا لمؤتمر ابناء رام الله 2018 المشَكلة من بلدية رام الله وممثله بشخص سعادة رئيس البلدية المهندس موسى 
حديد واتحاد ابناء رام الله- فلسطين وسرية رام الله االولى وممثلة اتحاد ابناء رام الله في الواليات المتحدة في رام الله ورئيس المؤتمر في رام 
الله وجميع مؤسسات المدينة وانديتها تعمل ليل نهار من اجل التحضير لهذا الحدث الهام من خالل تأمين جميع احتياجات المؤتمر من ترتيبات مع 
الفنادق والتي استطعنا بعد جهود كبيرة الحصول على اسعار مناسبة لضيوف ومشاركي المؤتمر. تعمل اللجان حاليا على ترتيب برامج تمتد لمدة 
اسبوعين من بداية شهر تموز لغاية منتصف تموز بحيث تتكثف النشاطات خالل فترة المؤتمر من 4 - 7 تموز 2018 وتشمل النشاطات رحالت داخلية 
الى القدس وبيت لحم والناصرة وغيرها من المدن داخل فلسطين التاريخية ورحالت الى دول الجوار واروربا ورحالت مشي الى الوديان والينابيع 
الطبيعية، وحفالت دبكة وفلولكلور فلسطيني وعمل تطوعي وتدريب دبكة وحفالت غذاء وعشاء وديسكو ونشاطات ثقافية وزيارات للمتاحف 

واالماكن التاريخية والدينية وغيرها من النشاطات التي تلبي احتياجات كل االعمار من الصغير الى الكبير.

سنكون سعداء باستقبالكم ونحن ننتظر حضوركم بفارغ الصبر وعلى استعداد لتلبية جميع احتياجاتكم لتكون زيارتكم ومشاركتكم في مؤتمر ابناء رام 
الله المنعقد بتاريخ 7-4 تموز 2018 رحلة من العمر ولهذا سارعوا بالتسجيل للمؤتمر وحجز غرفكم في الفنادق من خالل صفحة المؤتمر التي تحتوي 

  www.ramallahconvention2018.com على جميع المعلومات المطلوبة عن التسجيل والفنادق والبرامج

رسوم التسجيل في المؤتمر:
- رسوم التسجيل 150 $ لالشخاص 18 سنة او اكبر شامل حفلة العشاء بالحفل الختامي

- رسوم تسجيل للشباب من عمر 12 - 17 سنة $75 بدون حفلة العشاء، مع حفلة العشاء 120 $
- رسوم تسجيل لالطفال اقل من 12 سنة مجانا بدون حفلة العشاء، مع حفلة العشاء 50 $

جدول موعيد التسجيل:
- هذه االسعار لغاية 15 اذار 2018 والتسجيل مفتوح حاليا على الصفحة.

- االسعار من 16 اذار 2018 ولغاية 15 نيسان يتم اضافة 20 دوالر على التسجيل لالشخاص فوق 18 سنة فقط وليس للشباب واالطفال.
16 نيسان 2018 ولغاية تاريخ انعقاد المؤتمر يتم اضافة 50 دوالر على التسجيل لألشخاص فوق 18 سنة فقط وليس للشباب  - االسعار من 

واالطفال
سياسة الغاء التسجيل والتعويض: 

- اذا كان االلغاء قبل 1 ايار 2018 سوف يتم دفع الرسوم كاملة بعد خصم العموالت البنكية على التحويل.
- اذا كان االلغاء بعد 2 ايار وقبل 1 حزيران 2018 سوف يتم دفع %50 من الرسوم.

- اذا كان االلغاء بعد 1 حزيران 2018 ال يوجد تعويض عن رسوم التسجيل.
- اذا كان االلغاء بعد 1 حزيران 2018 ال يوجد تعويض عن رسوم التسجيل. سوف يتم اعادة رسوم تسجيل الرحالت بعد خصم العموالت البنكية للحوالة.

نحن بانتظاركم في رام الله العزة والشموخ هذا الصيف.

  info@ramallahconvention.com لمزيد من المعلومات ال تتردوا بالتواصل واالتصال معنا على
او على تلفاكس رام الله رقم 2966380-2-00970 او على ماجيك جاك 6504771481 امريكا.

مع االحترام
رئيس مؤتمر ابناء رام الله 2018 في رام الله – فلسطين

عدنان اندراوس فرمند


