
 
 

 

 

 تمدید عضویت ساالنه/درخواست

 تماس مشخصات
  نام

  آدرس

  شهر، استان، کدپستی

  تلفن منزل

  تلفن محل کار

  آدرس ایمیل

  شماره فکس

 

  های تخصصی زمینه
 مالی آوری کمک جمع  _ ها توسعه سیاست   توسعه و ارزیابی برنامه  
 بازاریابی و ارتباطات   برنامه ریزی استراتژیک  

 
 $ 25.00 __________ :حق عضویت

 .کمک مالی کنم$   یا مایلم مبلغ /و    باشد می پیوستحق عضویت من   
 

 :تکمیل شده را به این آدرس ارسال کنیدلطفاً چک و فرم درخواست 
Immigrant Women Services Ottawa 219 Argyle Avenue, Suite 400 Ottawa ON K2P 2H4 

 

 است IWSOعضویت منوط به تأیید هیئت مدیره  :توجه
 

 .کنم اهداف حمایت میام و فعاالنه از این  و درک کرده  شنیده/مطالعه کردهمن اهداف سازمان را  .شوم IWSOمایلم عضو 
 

 

 تاریخ امضا
 

 

 تاریخ تایید تاریخ دریافت
 

 چه مزایایی برای من در پی دارد؟*  مزایای عضویت
  دریافت اطالعات مداوم از سویIWSO 
 شرکت در کلیه جلسات عضویت 
 انتخاب اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی سالیانه 
 ها کار روی موضوعات خاص در سطح کمیته 
  در رویدادهای ویژهشرکت 
 دالر یا بیشتر 20.00های  ارائه رسید مالیات برای کمک 

 

عضویت قابل انتقال  .کنند آزاد است پشتیبانی کرده و فرم عضویت را تکمیل و امضا می IWSOعضویت برای کلیه افرادی که از اهداف 

(پشت صفحه را ببینید) .نیست



 انداز ما چشم
 .ها علیه زنان و کودکان و دستیابی به برابری اجتماعی و اقتصادی برای زنان مهاجر و اقلیت مشهود سوءاستفاده از بین بردن انواع

 
 ماموریت ما

های آنها در شهر  برای تامین حمایت و ابزارهای مورد نیاز زنان مهاجر و اقلیت مشهود و خانواده( IWSO) سازمان خدمات زنان مهاجر اتاوا

در و های کامل خود دست پیدا کنند  اطراف آن ایجاد شده تا آنها قادر باشند به عنوان اعضای جامعه کانادا به پتانسیل و توانمندیاوتاوا و مناطق 

 .ها علیه زنان و کودکان مشارکت داشته باشند از بین بردن انواع سوءاستفاده
 

 اهداف ما
 :اهداف اصلی ما عبارتند از

 
اند، تا بتوانند انزوای خود را بشکنند و به نیابت از  مشهود که تحت آزار قرار گرفته های مهاجر و اقلیتافزایش آگاهی در میان زنان  .1

 .آنها به مدافعه بپردازند
 

 .ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی در شرایط بحران برای زنان مهاجر مورد آزار قرار گرفته .2
 

 .برای دسترسی به طیف کاملی از خدمات محلی و اصلیارائه خدمات ترجمه شفاهی جهت کمک به زنان مهاجر  .3
 

 .کند های کامل آنها کمک می ها و توانایی های دیگری که به زنان مهاجر در مسیرشان برای دستیابی به پتانسیل یا برنامه/ارائه خدمات و .4
 

ان مهاجر جهت حصول اطمینان از اینکه دهندگان خدمات و نهادها در حوزه نیازهای زن های حساس برای ارائه ارائه آموزش در زمینه .5

 .های آنها قابل دسترسی و مناسب هستند خدمات موجود برای زنان مهاجر و خانواده
 

دار شدن  های مربوط به خشونت علیه زنان و تشویق و حمایت از آنها برای عهده کار با با مهاجران و سایر جوامع در زمینه آموزش .6

 .موزش درباره این موضوعمسئولیت ادامه کسب اطالعات و آ
 

 .ایجاد همبستگی در میان زنان و تشویق آنها به اقدامات جمعی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان .7
 

 .المللی که هدف مشترک آنها پایان دادن به خشونت علیه زنان است های محلی، ملی و بین همکاری با سازمان .8


