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خبرنامه الکترونیکی سازمان زنان ایرانی انتاریو
،دّضتبى ػسیس

 ثَ یوي تقبرى. ثرگسار خْاُذ کرد7132  اکتجر31 َضبزهبى زًبى ایراًی اًتبریْ ُػتویي جػي ثبغکٍْ کجْتر ضفیذ خْد را در رّز جوؼ
 ُیئت هذیرٍ ضبزهبى زًبى ایراًی اًتبریْ ثرآى غذ کَ در جػي کجْتر ضفیذ خْد از ثبًْاى،ثب یکصذ ّ پٌجبُویي ضبل تػکیل کػْرکبًبدا
. تقذیر ًوبیذ، کبًبدایی کَ دضت آّردُبی فْق الؼبدٍ ّ ارزًذٍ ای در جبهؼَ ایراًی داغتَ اًذ-ایراًی
ثرای دریبفت اطالػبت ّ جسئیبت ثیػتر هیتْاًیذ ثَ ّة ضبیت ضبزهبى زًبى ایراًی اًتبریْ هراجؼَ کردٍ ّ یب ثب دفتر ضبزهبى توبش
.ثگیریذ
http://iwontario.com/farsi/gala-2017-farsi/#Tickets

 اکتثرُستین ّازجاهعَ ایراًی ترای حوایت ُای هداّم ّ حضْر ُویشگی شاى در ترًاهَ ُای31هٌتظر دیدار ُوگی شوا در رّز
.سازهاى تقدیرّتشکر هیٌوایین
،ثب ضپبش
ْ ضبزهبى زًبى ایراًی اًتبری،ٍُیئت هذیر
Dear Friends,
On Friday, October 13th, the Iranian Women’s Organization of Ontario (IWOO) will be celebrating their 8th
Annual Dove Gala. In honour of Canada’s 150th year of Confederation, the Board of Directors have decided to
celebrate the occasion by making this year’s Gala into an awards ceremony and recognizing achievements and
accomplishments by Iranian-Canadian Women.
For purchasing the ticket, please visit our website or call our office to learn more.
http://www.iwontario.com/gala-2017/#Tickets
We look forward to seeing you on October 13th and we thank our amazing community for their ongoing
support.
Thanks,
IWOO Board of Directors
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تبریک به کاندیدهای هشتمین جشن باشکوه کبوتر سفید سازمان زنان ایرانی انتاریو که به عنوان بانوان موفك ایرانی -کانادایی درجامعه
ما شناخته شده اند.
 -1خاللیت (هنر)
رکسانا ملکی ،پروانه رادمرد ،شمسی شاهرخی

 -6کارآفرینی
شیوا امیری

 -2نوآوری (فناوری و علوم)
شهره صباغ پور ،هلیا زاهدی

 -7خدمات اجتماعی
پرناز صدیمی ،افسانه شیخ االسالمی

 -3تحصیالت
بیتا امانی ،نیوشا کیزاد ،آزاده یداللهی ،هانیه یوسف پور

 -8ستاره درخشان (بانوان موفك زیر سی سال)
پارمیدا بارز ،شیما حیدری ،سارا هوشمند ،هلیا زاهدی

 -4للب تپنده (زمینه های بهداشتی)
پرناز صدیمی ،مریم صاحب آل زمانی

 -9ورزش و سالمتی جسم
سونیا اصلی ،ژیال حیدری

 -5کسب و کار
فرح جاهد ،شهره صباغ پور ،تینا تهرانچیان

 -11حموق و مسائل حمولی در جامعه
شری درویش ،آتوسا مهدویان ،روژان ملک زاده

فراموش نکنید که به کاندیدهای منتخب خود تا چهارشنبه  00اکتبر ،ساعت  00شب رای دهید .سازمان زنان عضویت سه ماهه
رایگان به اعضای جدید ،از طریك پلت فرم رای گیری ارائه می دهد .بنابراین اگر دوستانتان عضو نیستند ،هنوز هم می توانند با
عضویت سه ماهه رایگان ،در رای گیری شرکت نمایند .برای اطالع از نتایج ،به جشن ما در روز جمعه  13اکتبر بپیوندید .جهت
دریافت اطالعات و جزئیات بیشتر در این مورد میتوانید به وب سایت سازمان زنان ایرانی انتاریو مراجعه کنید.
https://www.surveymonkey.com/r/IWOOGALA
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Congratulations to our nominees who have been recognized as outstanding Iranian women in our community!
Voting is underway for IWOO's 8th Annual White Dove Gala. The voting period is only until Wed. Oct 11th by
11 pm so make sure you vote and encourage others to vote as well.
IWOO is offering free 3-month membership to all new members through our voting platform. So if you have a
friend who is not a member, they can still vote if they sign up for our 3 month promotion free of charge! You can
access the voting platform at: https://www.surveymonkey.com/r/IWOOGALA
To help the voting process, the biographies and resumes of nominees have been posted to our Gala
website here.
Make sure to come to our Gala on Friday October 13th at Parkview Manor Banquet Centre to see the results of
your vote! Tickets are going fast, so make sure to purchase yours here."
1. Creative Spirit Award - Arts
Roxanna Maleki, Parvaneh Radmard, Shamsi Shahrokhi
2. The Innovator Award - Science/Technology
Shohreh Sabaghpour, Helia Zahedi
3. High Achiever Award
Bita Amani, Niyosha Keyzad, Azadeh Yadollahi, Haniyeh Yousofpour
4. Beating Heart Award - Health Care Professional
Parnaz Sadighi, Maryam Saheb-Al-Zamani
5. The Business Impact Award
Farah Jahed, Shohreh Sabaghpour, Tina Tehranchian
6. The Entrepreneur of the Year Award
Shiva Amiri
7. The Making the Community a Better Place Award
Parnaz Sadighi, Afsaneh Sheikholeslami
8. The Rising Star Award - Under 30 Achievement
Parmida Barez, Shima Heidari, Sara Houshmand, Helia Zahedi
9. The Sports and Recreation Award
Sonia Asli, Zhila Heidari
10. Law and Society award
Shery Darvish, Atoosa Mahdavian, Rojan Malekzadeh
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حامیان گرامی،
از پشتیبانی مستمر شما در طی سالهای متمادی از سازمان زنان ایرانی انتاریو و همچنین ازحمایت های شما در برگزاری
جشن ب اشکوه کبوتر سفید تمدیر و تشکر می نماییم .همچنین از شما دعوت می نماییم که اسپانسر این برنامه فوق العاده شوید.
سازمان زنان ایرانی انتاریو فرصت های اسپانسر شدن مختلفی برای شما ترتیب داده است که طبك آن نه تنها میتوانید از
سازمان زنان حمایت کنید بلکه برای سازمان و بیزینس خود نیز فرصت های بیشتر در زمینه تبلیغات فراهم خواهید کرد.
برای دریافت اطالعات و جزئیات بیشتر میتوانید به وب سایت سازمان زنان ایرانی انتاریو مراجعه کرده و یا با دفتر سازمان
تماس بگیرید.
http://iwontario.com/farsi/wp-content/uploads/2017/08/Sponsorship-Farsi.pdf
Dear Supporters,
We would like to invite you to consider becoming a sponsor of our wonderful Gala event. We have developed
dynamic sponsorship opportunities that would not only be of tremendous support to the organization but also
provide incredible visibility and promotional value for your organization. For more information, please visit our
website:
http://www.iwontario.com/wp-content/uploads/2017/08/Sponsorship-Package-English.pdf
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کودی کتاب تیشعْری در تْرًتْ تا حضْر هحوْد فرجاهی
روز پنج شنبه 01 ،اکتبر ،ساعت 03:1-03:1
Parkway Forest Community Center
55 Forest Manor Rd, North York, ON M2J 1G3
هحوْد فرجبهی هتْلذ  ۶۵۳۱در هػِذ ،طٌسًْیص ّ طٌسپژٍّ ایراًی اضت کَ از ضبل  ۶۵۳۱در رضبًَُبی فبرضیزثبى داخل ّ خبرج
ایراى فؼبل ثْدٍ اضت .اّ دارای هذرک دکتری ارتجبطبت در غبخَ رّزًبهًَگبری اضت ّ پبیبىًبهَ خْد را ثب هْضْع اًگیسٍُبی طٌس
ضیبضی در ایراى ًْغتَ اضت .از فرجبهی تب کٌْى صذُب هقبلَ ّ یبدداغت ّ دٍ ػٌْاى کتبة در داخل ّ خبرج از ایراى هٌتػر غذٍ اضت کَ
از هیبى آىُب ثیػؼْری ّ فلطفَ طٌس (ترجوَ) ّ راًٌذٍتبکطی ،قصَ قطوت ّ ثیػؼْراى (تبلیف) هػِْرترًذ .تبزٍتریي اثر اّ ثب ػٌْاى
Iranian Political Satiristsکتبثیضت پژُّػی درثبرٍ طٌس ضیبضی هؼبصر ایراى کَ تْضظ اًتػبرات داًػگبُی جبى ثٌجبهیٌس در
آهطتردام چبپ غذٍ اضتّ .ی ػالٍّ ثر فؼبلیتُبی ًگبرغی در ػرصَ کوذی ًیس فؼبل اضت ّ ػالٍّ ثر اجرای اضتٌذآپکوذیُبیی در
داخل ّ خبرج از ایراى ،تبکٌْى ًسدیک ثَ یک صذ اجرای طٌسآهیس ّیذیْیی در غجکَ «خْراضبًیبى» هٌتػر کردٍ اضت کَ هیلیًِْب ثبر
دیذٍ غذٍاًذ .ثرًبهَ «غت ثیػؼْری» کَ ّی از آى ثب ػٌْاى «کوذیکتبة» یبد هیکٌذ هخلْطی از ارایَ ّ اهضبی کتبة ّ ،اضتٌذآپ کوذی
اضت کَ پیع از ایي در غِرُبی کلي ،پبریص ،لْزاى ّ هیالى ثب هْفقیت ثرگسار غذٍ اضت.
در غت کوذی کتبة ثیػؼْری فرجبهی ثر رّی دّ کتبة پر فرّظ خْد ثیػؼْری(ترجوَ) ّ ثیػؼْراى (تبلیف) هتورکس هی غْد تب درثبرٍ
هِلک تریي ػبرضَ ثػر هؼبصر صحجت کٌذ .صحجت درثبرٍ ثیػؼْری ًَ ،ثَ ػٌْاى یک ًبضسا یب ثرچطت ثلکَ ثَ ػٌْاى یک ثیوبری ّ
اػتیبد .اػتیبد ثَ حوبقت خْد خْاضتَ ّ خْدخْاُی احوقبًَ کَ ُر کطی هی تْاًذ ثَ آى هجتال ثبغذ ّ هرد ّ زى ّ پیر ّ جْاى ّ  ...کبًبدا
ًػیي ّ غیر کبًبداًػیي ًذارد!
اػضبی ضبزهبى ثرای تِیَ ثلیت ثب تخفیف هی تْاًٌذ ثَ دفتر ضبزهبى ّاقغ در  1761 Sheppare Ave Eastهراجؼَ کٌٌذ.
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برگزاری انجمن شاهنامه خوانی
اًجوي غبٌُبهَ خْاًی ثَ هٌظْرآغٌبیی ثب غبٌُبهَ ّ داضتبى ُبی آى در دّهیي جوؼَ ُر هبٍ در هحل ضبزهبى زًبى ایراًی آًتبریْ ،و اینبار
در روز جمعه  0اکتبر ثرگسارهیػْد .ػالقوٌذاى ثَ حضْر در ایي جلطبت جِت ثجت ًبم ّ گرفتي اطالػبت هی تْاًٌذ ثب دفتر ضبزهبى ثب
غوبرٍ تلفي  6۶۱-66۱-6۳۱۱توبش ثگیرًذ.
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, October 6th. For
more information and to register, please call 416-496-9566.
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ترگساری کارگاٍ آهْزشی صلح
72  و اینبار در روز جمعه، ٍ در ضْهیي جوؼَ ُر هب، در جلطبت آهْزغی در زهیٌَ صلح،جلطبت آهْزغی در زهیٌَ صلح
 ثؼذازظِر ثب اداهَ ثحث در هْرد اُویت گفت ّ گْ در ارتقبء فرٌُگ صلح دردفتر ضبزهبى۳:۱۱  تب2:۵۱ اکتبر ازضبػت
. درایي جلطَ ثَ اُویت گْظ دادى ّ درك دیگرٓ در فرآیٌذ صلح پرداختَ هي غْد.زًبى ثرگسارخْاُذ غذ
Peace Workshop series
Sessions for Peace workshop series are available on the third Friday of each month at IWOO’s
office. The title of this month session is “The importance of conversation in promoting the culture
of peace”. This month session will be held on Friday, October 27th from 2:00 pm to 5:00 pm. We
will discuss the importance of listening to and understanding each other in the peace process.

خجرًبهَ الکترًّیکی ضبزهبى زًبى ایراًی اًتبریْ
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ترگزاری دوره جدید یوگا
دوره ی جدید یوگا ،چهارشنبه هر هفته ساعت  2011تا  3011بعدازظهر در هبٍ ضپتبهجر درهحل  72 Finch Ave. Eastبرگزار
خواهد شد .در صورت عالله مند بودن خواهشمند است جهت ثبت نام به دفتر سازمان زنان ایرانی انتاریو مراجعه کنید یا با
شماره  416-496-9566تماس بگیرید.

New Yoga Class
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برگزاری رایگان جلسات فناوری اطالعات
ّرکػبپ ُبی فٌبّری اطالػبت ،چِبرغٌجَ ُرُفتَ ازضبػت  ۱:۱۱تب  ۳:۱۱در دفتر ضبزهبى زًبى ثرگسارهی غْد .لطفب ثرای
گرفتي اطالػبت ّ ثجت ًبم در ایي ثرًبهَ ثب دفتر ضبزهبى ثب غوبرٍ تلفي  6۶۱-66۱-6۳۱۱توبش ثگیریذ.
Free IT Workshops
IT sessions are running every Wednesdays, from 6:00 pm to 8:00 pm at IWOO’s Office.
For more information and to register, please call 416-496-9566.

خجرًبهَ الکترًّیکی ضبزهبى زًبى ایراًی اًتبریْ

IWOO’s E-news October 2017

برگزاری برنامه منتورینگ در سازمان زنان ایرانی انتاریو
سازمان زنان ایرانی انتاریو با معرفی برنامه آموزشی منتورینگ در زمینه های مختلف ،از افراد عاللمند دعوت مینماید تا برای
برلراری ارتباط با دیگران ،یادگیری ،شناخت افراد بیشتر و تمسیم 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 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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برگزاری برنامه گروه بزرگساالن
برنامه این گروه در این ماه پنج شنبه ها از ساعت  12031تا  4بعد ازظهر در فضایی صمیمانه برای استحکام دوستی ها،
ایجاد
شبکه های حمایتی و چگونگی لذت بردن از زندگی ،در پارک وی فورست کامیونیتی سنتر برگزار می شود.
Older Adults’ Program
Older Adults’ Program is held at Parkway Forest Community Center every Thursday, from 12:30
to 4:00 pm to provide a supportive network and an opportunity to have fun.
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کالس مکالمه زبان انگلیسی – سودابه مفرد

خدهات تَ هِاجریي تازٍ ّارد – هصی تاتاری

پنج شنبه ها از ساعت  5تا 2بعدازظهر

پٌج شٌثَ ُا از ساعت  9صثح تا 32ظِر

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

Settlement Service, Macy Tatari

English Conversation Class, Soudabeh Mofrad
Thursdays, 5:00 - 7:00 pm
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
Use the internet with ease
Improve your comprehension skills through watching
short movies

 اطالعات درزمینه مسکن ،تحصیالت ،بهداشت ،مسایل حمولی،
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
IWOO’s
E-news
2017 
زبان انگلیسی
Mayکالس های
ارجاع به
 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








کاًْى ادتی /کتاب خْاًی ُواٌُگ کٌٌدٍ سلْرا لسرجاًی
دّهیي ّ چِارهیي دّشٌثَ ُر هاٍ از ساعت  5:10تعد از ظِر تا  9شة

جلسات این کانون در دومین و چهارمین دوشنبه هر ماه از ساعت  5031بعد از ظهر تا  9شب بر گزار می شود .شرکت کنندگان در این
جلسات از خواندن ،نوشتن و بحث و نمد 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 جلطبت تحت ًظبرت خبًن هرضیَ ضتْدٍ ّ آقبی ضبضبى قِرهبى ثرگسار هیػًْذ.
جلطبت ایي هبٍ ،دّغٌجَ  2۳ ّ ۶۶ضپتبهجر خْاُذ ثْد.
Literary/Book Club- Selora Lazarjani, Coordinator
Second and fourth Monday of every month from 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 will 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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BRA Day is a FREE, once-a-year event that brings leading breast reconstruction experts together
to answer all your questions.





Learn about the options available
Connect with women who have been through it
See real results of reconstruction in the Show & Tell Lounge
Get answers to your reconstruction questions
Wed, 18 October 2017
6:00 PM – 9:00 PM

Humber River Hospital, Paul B. Helliwell Foundation Auditorium, Level 3
1235 Wilson Ave
Toronto, ON M3M 0B2

For getting more information, please visit the below link:
https://www.eventbrite.ca/e/bra-day-humber-river-hospital-tickets37125732064?aff=erellivmlt
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IWOO Programs & Office Volunteers
IWOO Board of Directors
2014-2015

IWOO Staff
Sima Erdos

Sara Alimardani

Bookkeeper

Dr.Fariba Bashiri
Parisa Habibi
Youth Community
Animator

Sama Bassidj
Negar Hashemi
Tina Hessami

Zahra Hosseini

Selora Lazarjani

Office Admin

Farzaneh Lotfi
Mina Rohani
Afsaneh Vakilian

Dr. Noushin Khavarian
Program Coordinator

Samireh Yazdani
Sabra Rezaei
Project Coordinator

Maryam Abdollahi
Ladan Abbasian
Sedigheh Aldavood
Romina Asli
Sonia Asli
Nooshin Beheshtii
Paria Doustmohammadi
Ahmad Fallah
Parnian Fathi
Sasan Ghahreman
Sedigheh Gandomi
Pedram Habibi
Salomeh Halaj
Zhila Heidari
Rojan Malekzadeh

Sahar Kakapour
Neda Rezaeiazar
Shohreh Rezvani
Ramin Sabet
Marzieh Sotoudeh
Mehri Shahmoradi
Mozhgan Parsa
Zari Pirjeddi
Sarah Tabandeh
Nasim Moteghayer
Mina Mohammadi
Tina Mirzaei
Mitra Saffari
Neda Rezaeiazar
Fatemeh Mossavat

Volunteer Executive Director
Sussan Salek

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

!نظرات شما موجب تقویت برنامه های ما خواهد شد

Soudabeh Mofrad

