طلب العضوية السنوي  /تجديد
معلومات لالتصال:
االسم
العنوان
مدينة ،مقاطعة ،رمز بريدي
هاتف المنزل
هاتف العمل
بريد الكتروني
رقم الفاكس
مجاالت الخبرة
___ تطوير وتقييم البرامج
___ التخطيط االستراتيجي

___ تطوير السياسة العامة
___ التسويق واالتصاالت

رسم العضوية 25 __ :دوالر
__ مرفقـًا رسم عضويتي

___ و/أو أريد تقديم تبرع بقيمة __ دوالر

___ جمع األموال

يُرجى إرسال الشيك وطلب العضوية الكامل إلى:
Immigrant Women Services Ottawa, 219 Argyle Avenue, Suite 400, Ottawa ON K2P 2H4
مالحظة :تخضع العضوية لموافقة مجلس إدارة IWSO

عضوا في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا .لقد قرأت/سمعت وفهمت أهداف هذه المنظمة وإني
أود أن أصبح
ً
أدعم فعليـًا هذه األهداف.
_____________________________
التوقيع

_____________________________
التاريخ

_____________________________
تاريخ االستالم

_____________________________
تاريخ الموافقة

*كيف سأستفيد منها؟
فوائد العضوية
استالم اتصاالت مستمرة من IWSO
*
المشاركة في كافة اجتماعات األعضاء
*
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة خالل االجتماع السنوي العام
*
العمل على قضايا معينة على مستوى اللجان
*
المشاركة في مناسبات خاصة
*
يتم تقديم وصل لضريبة الدخل على التبرعات من قيمة  20دوالر أو أكثر
*
العضوية مفتوحة لجميع األشخاص الذين يدعمون أهداف  IWSOويقدمون طلب العضوية بكامل المعلومات ومع التوقيع .ال
يمكن تحويل العضوية إلى شخص آخر( .انظر الصفحة الخلفية)

رؤيتنا
إزالة جميع أشكال سوء المعاملة ضد النساء واألطفال وتحقيق المساواة االجتماعية واالقتصادية للنساء المهاجرات والنساء من
األقليات المرئية.
رسالتنا
إن وجود مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا  IWSOهو من أجل تقديم أشكال الدعم والوسائل للنساء المهاجرات
والنساء من األقليات المرئية وعائالتهن في مدينة أوتاوا وضواحيها لتحقيق إمكاناتهن وقدراتهن الكاملة كأعضاء في المجتمع
الكندي والمشاركة في القضاء على جميع أشكال سوء المعاملة ضد النساء واألطفال.
أهدافنا
أهدافنا األساسية هي:
 .1رفع مستوى الوعي في أوساط النساء المهاجرات والنساء من األقليات المرئية اللواتي تعرضن لسوء المعاملة ،وذلك
حتى يصبحن قادرات على كسر نطاق العزلة المحيط بهن والدفاع عن حقوقهن.
 .2تقديم خدمات النصح واإلرشاد والدعم للنساء المهاجرات اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة.
 .3تقديم خدمات الترجمة اللغوية لمساعدة النساء المهاجرات على الوصول إلى كامل أنواع الخدمات في المجتمع
المحلي وفي المجال الرئيسي من الخدمات الرسمية.
 .4تقديم خدمات و/أو برامج أخرى من شأنها مساعدة النساء المهاجرات خالل رحلة تحقيق إمكاناتهن الكاملة.
 .5تقديم تدريب على التحلي بالحساسية لمقدمي الخدمات ومراكز الخدمات المختلفة وذلك فيما يتعلق بحاجات النساء
المهاجرات من أجل التأكد من أن الخدمات الموجودة حاليـًا متوفرة ويسهل الوصول إليها وتناسب النساء المهاجرات
وعائالتهن.
 .6العمل مع الجاليات المختلفة من المهاجرين وغيرها من المجتمعات المحلية من أجل التثقيف فيما يتعلق بالعنف ضد
النساء وتشجيع هذه المجتمعات ودعمها لتتحمل مسؤولية مواصلة التثقيف في هذا المجال.
 .7بناء التضامن بين النساء وتشجيعهن على القيام بعمل جماعي نحو القضاء على العنف ضد المرأة.
 .8العمل مع المنظمات المحلية ،والوطنية والدولية التي تشاركنا هدف القضاء على العنف ضد المرأة.

