چهل و یکمین سمینار ساالنه تشکل های مستقل زنان و زنان دگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان
فوریه  ۲۰۱۷در هاتینگن

روز دیدارمان نزدیک است.

دوستان گرامی  ,ما زنان انجمن پرتو شادمانیم که برای اولین بار میزبانتان هستیم.
این سمینار در روزهای  ۱۷تا  ۱۹فوریه  ۲۰۱۷در شهر هاتینگن برگزار میشود.

موضوع سمینار:

 راهکارهای جنبش زنان بر علیه بنیادگرایی و راسیسم -پیشنهادات جنبش زنان برای همپیوندی زنان مهاجر در کشور میزبان

محتوای سمینار و سخنرانان:
جمعه
الهه امانی  :مهاجرت جنسی  ,تعصبات جنسیتی و سیستم های مهاجرت در کشورهای گوناگون
شنبه
شهال شفیق  :زنان مهاجر ,سکسیسم  ,راسیسم و اسالمیسم
میزگرد در مورد راهکارهای جنبش زنان بر علیه بنیادگرایی و راسیسم با مدیریت اقدس شعبانی
تیبا بنیاد :پیشنهادات جنبش زنان برای همپیوندی زنان مهاجر در جامعه
سپیده جدیری  :نوشتار زنانه و فراجنسیتی ( گروه کاری) و گروه های کاری دیگر
برنامه هنری :استند آپ کمدی شادی امین  ,رقص  ,گروه کر  ,تکخوانی  ,دیسکو
یکشنبه
گزارشات گروه های کاری
ارزیابی سمینار
تعیین موضوع و محل سمینار آینده

هزینه شرکت در سمینار:
) ) (all inclusive :-سه روزه
ثبت نام تا آخر دسامبر ۲۰۱۶

۸۵ €

ثبت نام از اول تا آخر ژانویه ۲۰۱۷

۹۵ €

ثبت نام ازاول فوریه ۲۰۱۷

۱۰۰ €

جمعه

۲۰ €

شنبه ( با نهار و شام و برنامه هنری )

۵۰ €

برنامه هنری و دیسکو

۲۰ €

تنظیم و زمان بندی برنامه ها را در اعالمیه های آینده به اطالع شما عزیزان میرسانیم.
*** تمامی اتاقها دو تخته و دارای دستشویی و دوش میباشند ,قیمت شامل نوشیدنی و ملحفه  ,لطفا حوله همراه بیاورید***.
با توجه به اینکه تعداد اتاقها محدود میباشد و فقط برای صد نفر در نظر گرفته شده اند  ,از شما عزیزان خواهش میکنیم هر چه
سریعتر برای ثبت نام اقدام کنید.
حساب بانکی جهت واریز مبلغ ثبت نام:
Kontoinhaber: Parto e. V.
DE80 3606 0488 0452 7088 00

IBAN:

GENODEM1GBE

BIC:

)(Geno Bank Essen
> Verwendungszweck: Frauenseminar 2017 < Vor – und Nachname

ارتباطات:
Email: Seminar2017parto@yahoo.com
01784302549

Tel:

محل برگزاری سمینار:
Haus Friede
Schreppingshöhe 3
45527 Hattingen

