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برگزاری جشن تقدیر از داوطلبین
به مناسبت هفته ملی داوطلبین در سراسر کانادا ،سازمان زنان ایرانی انتاریو ،جشن سالیانه تقدیر از داوطلبان را در روز
سه شنبه 52 ،آوریل 5102 ،برگزارکرد .این جشن شاد و به یاد ماندنی به همراه معرفی محل جدید برگزاری کارگاه
های سازمان زنان به نشانی  25خیابان فینچ شرقی برگزار شد .داوطلبین ما نقش فوق العاده ارزنده ای در حمایت از
سازمان زنان ایرانی انتاریو در زمینه کارهای دفتری ،جمع آوری کمک مالی ،روابط عمومی ،تبلیغات و معرفی
سازمان ،برگزاری مراسم و جشن ها دارند .از همکاری های صمیمانه آنها با ارائه لوح تقدیر ،بازیهای سرگرم کننده،
رقص و موسیقی ،غذا ،جایزه پذیرایی شد.
در این جشن همچنین برنامه آموزشی منتورینگ در زمینه های مختلف معرفی شد و از افراد عالقمند درخواست شد تا
برای برقراری ارتباط با دیگران ،یادگیری ،شناخت افراد بیشتر و تقسیم کردن تجربیات و دانش خود با دیگران در این
برنامه ثبت نام و شرکت کنند .این برنامه برای تمامی داوطلبان و اعضاء سازمان زنان ایرانی انتاریو می باشد.
همچنین کارگاههای آموزشی ویژه داوطلبین سازمان زنان نیز در این جشن معرفی شد .ازآنجائیکه ما به دنبال راههایی
برای حمایت و تقویت ظرفیت سازمانی خود هستیم ،الزم میدانیم که داوطلبین سازمان از آموزش ها و فرصت های حرفه
ای در این رابطه برخوردار شوند .اولین سری بهار/تابستانی ،این کارگاه ها شامل معرفی سازمان زنان به داوطلبین،
آموزشهای ضدسرکوب گری و تقویت و قوی سازی داوطلبین میباشد .منتظر دیدار تمامی داوطلبین خود در این برنامه ها
می باشیم!
ما داوطلبین خود را که کارهای فوق العاده انجام میدهند و به تعهدات خود در مقابل سازمان پایبند هستند و تمایل دارند
جامعه ای که در آن زندگی میکنند را شکل دهند و کامیونیتی منسجم و انعطاف پذیری را بسازند ،تحسین میکنیم .تحسین
میکنیم .درپایان قصد داریم از تمامی و تک تک داوطلبین سازمان برای سهم مستمری که در رسیدن به اهداف سازمان
ایفاء می نمایند تشکر نماییم .ما بازخوردهای بسیار مثبتی از این برنامه دریافت کرده ایم و قصد داریم به صورت مستمر
داوطلبین خود را در سراسر سال تقدیر ،تقویت و حمایت نماییم !
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Volunteer Appreciation Event, April 2017
In honour of National Volunteer Week across Canada, the Iranian Women’s Organization of
Ontario held its annual Volunteer Appreciation Event on Tuesday, April 25, 2017. This joyful
and noteworthy occasion took place in conjunction with the launch of IWOO’s new events
venue at 72 Finch Avenue East. Our volunteers were recognized for the invaluable role they
play in leading and supporting IWOO’s administrative, fundraising, public relations, outreach,
events and programming activities. Their vital contributions were commended and celebrated
through a presentation of Certificates of Appreciation, interactive games and activities, dance,
music, food, prizes, and much more!
IWOO’s new Mentoring Matters Program was introduced at this event, encouraging interested
participants to register for a chance to connect, learn, network, and share experiences,
knowledge, and expertise across professional sectors. This group mentorship program is
available to all IWOO volunteers and members!
The commencement of IWOO’s exciting Volunteer Workshops also took place at this event.
As we look for ways to support and strengthen our capacity as an organization, we recognize
it is vital to provide our volunteers with professional development opportunities and training.
For the first Spring/Summer series, workshops include a Volunteering with IWOO orientation,
Anti-Oppressive Practice training, as well as Volunteer Empowerment and strengths
development. We look forward to seeing all of our volunteers there!
As ordinary people who accomplish extraordinary things, we applaud our volunteers on their
commitment to our organization, to shaping the society they want to live in, and to building
welcoming, resilient and inclusive communities. We would like to thank each and every one of
our volunteers for their continued dedication to the vision and values of IWOO. We have
received resoundingly positive feedback on this event and look forward to continually
celebrating, strengthening and supporting our volunteers throughout the year!
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برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه داوطلبان
72 Finch Ave. East  بعدازظِر در آدرش7  تا4  دریکی ازرّزُای سَ شٌبَ ُر هاٍ ازساعت، کارگاٍ آهْزشی ّیژٍ داّطلباى
، ٍ با شرکت در ایي کارگاٍ اطالعات بیشتری با دیدگا.  خْاُد بْد73  ایي کارگاٍ درهاٍ هی رّز سه شنبه.برگسارخْاُد شد
. ُوچٌیي با کار داّطلباًَ درسازهاى ُای خدهات اجتواعی آشٌا هیشْید،ٍ ارزش ُا ّسیاست ُای سازهاى زًاى پیدا کرد،رسالت
IWOO Volunteer Workshop Series
IWOO is presenting Educational Workshop for Volunteers in one Tuesday of each month,
from 4:00 PM to 7:00 PM at IWOO’s new venue at 72 Finch Avenue East. The first workshop
will be held on Tuesday, May 23th.The purpose of this workshop is to provide more
information about IWOO’s vision, mission, values and policies and also to become more
familiar with the working as a volunteer at the social services field.
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برگزاری برنامه جدید منتورینگ در سازمان زنان ایرانی انتاریو

سازمان زنان ایرانی انتاریو با معرفی برنامه آموزشی منتورینگ در زمینه های مختلف ،از افراد عالقمند دعوت مینماید
تا برای برقراری ارتباط با دیگران ،یادگیری ،شناخت افراد بیشتر و تقسیم کردن تجربیات و دانش خود در این برنامه
ثبت نام و همکاری نمایند .این برنامه برای تمامی داوطلبان و اعضاء سازمان زنان ایرانی انتاریو می باشد.
IWOO’s new Mentoring Matters Program
IWOO is introducing Mentoring Matters Program and encouraging interested participants to
register for a chance to connect, learn, network, and share experiences, knowledge, and
expertise across professional sectors. This group mentorship program is available to all
!IWOO volunteers and members
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ترگساری کارگاي آمُزشی ارتثاط َ گفتگُی مُثر در خاوُادي
 بعدازظِر در7:30  تا5:30  می ازساعت7  درروز سه شنبه،ٍدّهیي جلسَ کارگاٍ آهْزشی ارتباط ّ گفتگْی هْثر در خاًْاد
ٍ درایي كارگاٍ بَ تقْیت تْاًایی ُای ارتباط ّ گفتگْ ّ ایجاد تغییرات هثبت در رّابظ خاًْاد.دفتر سازهاى زًاى برگسارخْاُد شد
.پرداختَ هیشْد
Effective Communication in Family Educational Workshop
IWOO is presenting Educational Workshop on Effective Communication on Tuesday, May
2nd, from 5:30 PM to 7:30 PM at IWOO Office. The purpose of the workshop is to empower
communication skills and to create positive changes in family relationships.
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برگزاری کلینیک سیار خدمات بهداشتی
. با ُوکاری سازهاى زًاى هِاجر برگسار هی شْد7007  هی5 َ رّز جوع،کلیٌیک سیار خدهات بِداشتی
Mobile Health Clinic
Mobile Health Clinic is going to be run on Friday, May 5, 2017 with the cooperation of
Immigrant Women’s Heath Centre.
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برگزاری انجمن شاهنامه خوانی
اًجوي شاٌُاهَ خْاًی بَ هٌظْرآشٌایی با شاٌُاهَ ّ داستاى ُای آى دردّهیي جوعَ ُر هاٍ در هحل سازهاى زًاى ایراًی آًتاریْ ،و
اینبار در روز جمعه 07می برگسارهیشْد .عالقوٌداى بَ حضْر در ایي جلسات جِت ثبت ًام ّ گرفتي اطالعات هی تْاًٌد با دفتر
سازهاى با شوارٍ تلفي  416-496- 9566تواش بگیرًد.
Reading Shahnameh
Sessions for reading Shahnameh are available on the second Friday of
each month at IWOO. This month session will be held on Friday,
May12th. For more information and to register, please call 416-496-9566.
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برگزاری کارگاه آموزشی حقوقی رایگان
کارگاه آموزشی حقوقی رایگان با همکاری وکالی مجرب ،در سازمان زنان ایرانی انتاریو هر یک ماه درمیان ،درزمینه های مختلف
برگزار می شود .درماه می این کارگاه در مورد قوانین کیفری می باشد.عالقمندان به حضور در این جلسات جهت ثبت نام و گرفتن اطالعات
می توانند با دفتر سازمان با شماره تلفن  416-496- 9566تماس بگیرند.
Free Legal Workshop
IWOO is presenting free, legal consultation workshop by experienced lawyers. This service is
available every other month and covers different fields of law. In May, the workshop is on the field of
Criminal law. For information and registration, please call 416-496-9566.
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ترگساری کارگاي آمُزشی صلح
جلسات آهْزشی درزهیٌَ صلح ،درسْهیي جوعَ ُر هاٍ در هحل سازهاى زًاى ایراًی آًتاریْ ،و اینبار در روز جمعه  01می
ازساعت  7:30تا  5:00بعدازظِر با هْضْع صلح ّ دیدى دیگرٓ در دفتر سازهاى زًاى برگسارخْاُد شد .درایي كارگاٍ گسترٍ
هعٌایٔ صلح از ًبْد جٌگ ّ خشًْت تا دیگر بْدگٔ ّ فرٌُگ صلح هْرد گفتگْ قرار هٔ گیرد.
Peace Workshop series
Sessions for Peace workshop series are available on the third Friday of
each month at IWOO’s office. This month session will be held on Friday,
May 19th from 2:30 pm to 5:00 pm.
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برگزاری رایگان کالسهای آموزش زبان فرانسه برای کودکان  8تا  07سال
کالسهای آموزش زبان فرانسه ،دوشنبه اول و سوم هر ماه ،بین ساعات  5 :11تا  6 :01بعدازظهر در دفتر سازمان زنان برگزارمی شود.
برای ثبت نام در این برنامه می توانند با دفتر سازمان با شماره تلفن  416-496- 9566تماس بگیرند.
Free French Club for age 8-12
French Club sessions are running on the first and third Monday of every Month, and this time on
Monday, May 1st and 15th, from 5:00 pm to 6:30 pm at IWOO’s Office. For more information and
registration, please call 416-496-9566.
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برگزاری رایگان جلسات فناوری اطالعات
ّرکشاپ ُای فٌاّری اطالعات ،یکشٌبَ ُرُفتَ بیي ساعات  9:00تا  00:00در دفتر سازهاى زًاى برگسارهی شْد .لطفا برای
گرفتي اطالعات ّ ثبت ًام در ایي برًاهَ با دفتر سازهاى با شوارٍ تلفي  416-496- 9566تواش بگیرید.
Free IT Workshops
IT sessions are running every Sunday, from 9:00 am to 11:00 am at IWOO’s Office. For more
information and to register, please call 416-496-9566.
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برگزاری دوره جدید یوگا
دوره ی جدید یوگا ،به زودی توسط سازمان زنان برگزار خواهند شد .زمان هرجلسه یک ساعت در هفته خواهد بود .در صورت عالقه مند
بودن خواهشمند است جهت ثبت نام به دفتر سازمان زنان ایرانی انتاریو مراجعه کنید یا باشماره  606-666-6566تماس بگیرید.
New Yoga Workshops
IWOO is going to have the new Yoga workshops in the New Year. Workshops will be held once a
week for an hour. For more information and to register, please refer to IWOO or call 416-496-9566.
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برگزاری برنامه گروه بزرگساالن
 ایجاد شبکه های، بعد ازظهر در فضایی صمیمانه برای استحکام دوستی ها6  تا05:01 برنامه این گروه هر ماه پنجشنبه ها از ساعت
.حمایتی و چگونگی لذت بردن از زندگی برگزار می شود

Older Adults’ Program
Older Adults’ Program is held every Thursday, from 12:30 to 4:00 pm to provide a supportive
network and an opportunity to have fun.

Days

12:3012:45

12:451:00

1:00- 01:30

1:30-01:45

Welcoming
IWOO
news

Fitness

4 May

by Sadigheh
Gandomi

Lunch / Coffee
Conversations

Public news
Entertainment 1:
Idioms

11 May

Welcoming
IWOO
news

by Mahnaz
Khorsandii

Lunch / Coffee
Conversations

Public news
Entertainment:
Blood sugar
screening

18 May

Welcoming
IWOO
news

by Sadigheh
Gandomi

Lunch Party/
Coffee
Conversations

25 May

Welcoming
IWOO
news

by Mahnaz
Khorsandii

Lunch / Coffee
Conversations

Fitness

Fitness

Fitness

1:452:30

2:30-03:30

3:003:45

Bingo

Entertainment 2:
Group Dance

Dessert

Bingo

Entertainment 2:
Memory Empowerment

Dessert

Public news
Entertainment 1:
Idioms

Bingo

Entertainment 2:
Singing Song

Dessert

Book Club

Bingo

May Theme
Sympathy

Entertainment 2:
Poetry

Dessert
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نظرخواهی از برنامه های برگزار شده در سازمان ایرانی زنان انتاریو
در راستای رشد برنامه های سازمان ایرانی زنان انتاریو ضمن تشکر از حضور عالقه مندان به برنامه های آموزشی و اطالع
رسانی به تعدادی از نظرات که راهگشای ما در برگزاری بهتر این گونه برنامه هاهستند اشاره می شود:

IWOO’s Testimonials:
Thank you for your feedback on our programs. We count on your feedback for continued
growth and improvement of our programs.

شاهنامه خوانی
همه مي دانیم تا ثیر شاهنامه در پاسداري از اصطال حات فارسي ،و دستور زبان فارسي  ،تأثیر شاهنامه در حفظ ملیت و قومیت
إیراني غیر قابل انكار است  .سه سال پیش افتخار شركت در جلسات شاهنامه خواني را در دبي داشتم  .ان روزها از روزهاي
به یاد ماند ني در عمرم است و زماني كه شنیدم به همت سازمان زنان جلسات شاهنامه خواني در تورنتو نیز برگزار خواهد شد
بسیار خوشحال شدم و در این جلسات شركت كردم .

Reading Shahnameh

We all know the impact of Shahnameh in safeguarding the Persian idioms, grammar and
retaining the Iranian nationality and ethnicity. Three years ago, I have been honored to attend
Shahnameh meetings of Dubai. These days are of memorable days of my life and when I
have been informed about the Shahnameh sessions in IWOO; I attended the sessions
cheerfully.
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کالس مکالمه زبان انگلیسی – سودابه مفرد

خدمات تً مٍاجریه تازي َارد – مصی تاتاری

پنج شنبه ها از ساعت  5تا 2بعدازظهر

پىج شىثً ٌا از ساعت  9صثح تا 12ظٍر

مشکالتتان را با پزشک خانواده خود به راحتی در میان بگذارید.
امور بانکی خود را بطور مستقل انجام دهید.
مهارت های مربوط به گفتگوهای تلفنی خود را افزایش دهید.
درباره اخبار روز گفتگو کنید.
نقطه نظرات شخصی خود را به راحتی ارایه دهید.
به راحتی از اینترنت استفاده کنید.
مهارت های درک مفاهیم خود را با تماشای فیلم های کوتاه
بهترکنید.

Thursdays, 5:00- 7:00 pm

Use the internet with ease
Improve your comprehension skills through watching
short movies






Settlement Service, Macy Tatari

English Conversation Class, Soudabeh Mofrad

Talk with your family doctor about your problems
Manage your personal banking
Improve your telephone conversation skills
Talk about the daily news
Express your point of view



اطالعات درزمینه مسکن ،تحصیالت ،بهداشت ،مسایل حقوقی،
مهاجرت ،کمک های مالی دولتی و تفریحات سالم
ارجاع متخصصان تحصیلکرده وصاحبان رشته های فنی
وحرفه ای جهت اخذ الیسنس به منابع مربوطه
پرکردن فرم های مختلف دولتی
ارجاع به کالس های زبان انگلیسی
ارجاع به مراکزآموزشی جهت یادگیری و کسب مهارت
کاریابی









Thursdays, 9:00 am- 1:00 pm
Information regarding Housing, Education, Legal
issues, Immigration, Social assistance and
recreation
Referral of skilled workers and trades to their
licensing bodies
Filling out various government forms
Referral to English classes
Referral to learning centres that can help teach job
searching skill








کاوُن ادتی /کتاب خُاوی ٌماٌىگ کىىدي سلُرا لسرجاوی
دَمیه َ چٍارمیه دَشىثً ٌر ماي از ساعت  5:30تعد از ظٍر تا  9شة

جلسات این کانون در دومین و چهارمین دوشنبه هر ماه از ساعت  5:01بعد از ظهر تا  6شب بر گزار می شود .شرکت کنندگان
در این جلسات از خواندن ،نوشتن و بحث و نقد آثار یکدیگر لذت میبرند .این برنامه در حال رشد بوده و گنجایش آن را دارد که
به سایر بخشهای ادبیات و هنر هم بپردازد .ایي جلسات تحت ًظارت خاًن هرضیَ ستْدٍ ّ آقای ساساى قِرهاى برگسار هیشًْد.
جلسات ایي هاٍ ،دّشٌبَ  77 ّ 8هی خْاُد بْد.
Literary/Book Club- Selora Lazarjani, Coordinator
Second and fourth Monday of every month 5:30pm- 9:00 pm
This program runs on the second and fourth Monday of every month from 5:30 pm until 9:00 pm. Participants enjoy reading,
writing, debating and critiquing each other's literary work. This program is expanding to include others forms of art and culture.
Sessions run under supervision of Ms.Marzieh Sotoudeh and Mr.Sasan Ghahreman.
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IWOO Staff

ْخبرًاهَ الکترًّیکی سازهاى زًاى ایراًی اًتاری

IWOO Programs & Office Volunteers

7006 دساهبر

Sima Erdos
Sara Alimardani

Bookkeeper

Dr.Fariba Bashiri
Sama Bassidj
Negar Hashemi
Tina Hessami
Selora Lazarjani

Parisa Habibi
Youth Community
Animator
Zahra Hosseini
Office Admin

Farzaneh Lotfi
Mina Rohani
Afsaneh Vakilian

Dr. Noushin Khavarian
Program Coordinator

Samireh Yazdani
Sabra Rezaei
Project Coordinator

Volunteer Executive Director
Sussan Salek

Maryam Abdollahi
Sedigheh Aldavood
Sonia Asli
Sonbol Bayani
Nooshin Beheshtii
Paria Doustmohammadi
Ali Esnaashari
Ahmad Fallah
Parnian Fathi
Maryam Feizi
Sasan Ghahreman
Sedigheh Gandomi
Tania Ghazinejad
Pedram Habibi
Salomeh Halaj
Zhila Heidari

Soheila Hosseinkhah
Masoumeh Khorsandi
Rohangiz Lotfi
Pantea Jafari
Poroshad Mahdi
Tina Mirzaei
Mina Mohammadi
Fatemeh Mossavat
Roufia Niazi
Leila Oreizi
Neda Rezaeiazar
Mitra Saffari
Mehri Shahmoradi
Marzieh Sotoudeh
Azam Taghizadeh
Farimah Tehrani

Director of Legal Clinic
Sherry Darvish

Contact us:
Iranian Women’s Organization of Ontario (IWOO)
1761 Sheppard Ave. East, Ground Floor
North York, ON M2J 0A5
Tel: 416-496-9566
Email: info@iwontario.com
Website: www.iwontario.com
https://www.facebook.com/IranianWomenOrganizationofOntario/
https://twitter.com/iwontario

Volunteer Coordinator for
Literary Club
Selora Lazerjani

Volunteer Instructor for
English Class
Soudabeh Mofrad

!نظرات شما موجب تقویت برنامه های ما خواهد شد

