خبر صحفي

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تنظم يوم تفريغي للنساء في بيتا

2021/07/12
بالتعاون مع برنامج مناهضة العنف يف جمعيةة المةر ا العام ةة الط نةة لية ل تنميةة يف نةاب عي وجمعيةة نةا
بيتا التنمويةي نظمة

ةليس ل لنةا بسمعيةة نةا بيتةا التنمويةة يف ب ةتا بيتةاي
ضضةتام مس ةع بةت بيتةا فةتغ يط ي

ةايي بر ةةت
بالن ةةامن م ة يم ةةت الف ة ي

يذ ةةت ل الرضا ةةة ال ايي ةةة لتذ ي ةةت الض ة ت ام ال ة ي يم ةةر بر ةةا اللن ةةا ن يس ةةة

األحة ة تاث ال ة ة ي يمة ةةر برة ةةا ب ة ةةتا بيتة ةةا بم ة ةةا ة  54امة ةةر مي نظم ة ة

ضضة ةةتام مس ة ةةع بة ةةت بيتة ةةا مسمتضة ةةة م ة ة

الطعاليام التطلي ية والتف ريةة مةع اللنةا ي مةم مسمتضةام ضمةت بةاغ برةا ةابل متالةر مة المر ةتام
والمتةتضة ةةام يفة ةةتء اللنة ةةا ضة ة يسة ةةا أةةر اللة ةةاممة الة ة ي ءة ةةرم ض ة ة ر يف المنة ةةتتع العذة ة يةد والسنة ةةت
والعا يفي ءل يل يزويته باستاييسيام ساهم
اللة ةةاممة واألحة ةةتاث األليمة ةةةي باهمة ةةافة لتوية ةةته

يف التاطيةف مة حةتا األضةرات الة ي نتسة

ضة التسلأةة

باسة ةةتاييسيام هما ا المتابة ةةف اللة ةةع ة و ما ا اهجرة ةةام

العة ةةا يفي ل تإة ةةتك في التيية ةةف والنة ةةيةرا ضة ةةد األضة ةرات الناجمة ةةة ضة ة الفة ةةتث اللة ةةع

ومنة ةةاضتير يف

ساب يف حياير .
التعامت مع األفكا والم اضر المؤلمةي ل مناهمة يف ي رت ف ي
وف نرا ةةة ال ذةةا ي ضةةتم الم ةةا دام ضة مةةتع الراحةةة النطنةةية الة ي
ي

ةةعرن برةةا مة

ة ك الم ةةا ة بالطعاليةةة

ةاب الة
واأل ةة و كتن ض متع احتياجر لمثت ه م ال ذا امي دما ضتن ض الت رةت اه س ي
يف ياما مافع تر لفياا افضت

حلةت معرةا

