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 کانادا  انیرانیمحترم کنگره ا یاعضا

 .دیگویکانادا خوشامد م انیرانیکنگره ا ۲۰۱۸شرکت در انتخابات  یانتخابات به شما برا تهیکم

سالن اجتماعات بعد از ظهر در  ۵تا  ۲از ساعت  لیاپر ۲۹ کشنبهیکانادا روز  انیرانیکنگره ا انهیسال یمجمع عموم انتخابات

 شود.  یبرگزار م خیابان یانگ، تورنتو( ۵۱۰۰، واقع در سنتر کیویس ورکینورت شهرداری نورت یورک )

 :دیتوجه کن رینکات مهم زبه  لطفا

 دادن یرا یالزم برا طیشرا

 رهیمد اتیهشرکت در انتخابات  یالزم برا طی: شراالف

 مهلت مقرر: انیدر کنگره تا پاعضویت  -۱

  نیدادن آنال یرا یبرا ۲۰۱۸ لیاپر ۱۵ -

آوریل آخرین زمان برای تمدید عضویت یا ثبت نام جدید  ۲۳. )یدادن حضور یرا یبرا ۲۰۱۸ لیاپر ۲۳ -

  است(

 میتوانند در انتخابات هیات مدیره شرکت کنند. هستند  ویکه ساکن انتار ییتنها اعضا -۲

 شده است  شنهادیکنگره پ رهیمد اتیکه توسط هآیین نامه اخالقی اساسنامه و شرکت در رای گیری تغییرات  یالزم برا طی: شراب

 مهلت مقرر: انیدر کنگره تا پاعضویت  -۱

  نیدادن آنال یرا یبرا ۲۰۱۸ لیاپر ۱۵ -

  یدادن حضور یرا یبرا ۲۰۱۸ لیاپر ۲۳ -

ی کنگره ایرانیان کانادا میتوانند در رای گیری برای تغییرات اساس نامه و آیین نامه اخالقی شرکت کنند. تمام اعضا -۲

 توجه داشته باشید که اعضای کنگره خارج از استان انتاریو تنها از طریق رای گیری آنالین میتوانند شرکت کنند.  

 

 دادن یمهلت را

 . ۲۰۱۸آپریل  ۲۸تا  ۲۰۱۸ لیاپر ۲۲ کشنبهی:  نیدادن آنال یرا ی: براالف

 بعد از ظهر ۵:۰۰تا  ۲:۰۰ساعت   ۲۰۱۸ لیاپر ۲۹ کشنبهی:  یدادن حضور یرا ی: براب

 

 وکالتیدادن  یرا

با  دیتوانیمندارید را یا شرکت در رای گیری آنالین امکان حضور در روز انتخابات  یول دیبه شرکت در انتخابات هست لیما اگر

 . دیخواهد داد در انتخابات شرکت کن یرا یکه از طرف شما حضور یدادن به شخصوکالت 

 :دیاو قرار ده اریمدارک را در اخت نیا دیدهد با یاز جانب شما رافردی بتواند به عنوان وکیل شما  نکهیا یبرا

 دولت صادر شده باشد یمعتبر که از سو تیکارت هو کی ی: کپالف



 .که توسط شما پر شده باشد یندگی: فرم نماب

 :دیکنگره بدست آور تیسا ریز وندیدر پ دیتوانیفرم را م نیا
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 شما عضو کنگره باشد. ندهیندارد که نما یتوجه: لزوم

 گذشته خواهد شد: یکه به را یموارد

 دارد: ازیشما ن یبه را شنهادیبصورت پ ریز موضوعات

 چند تن از نامزدها؛ یداتوریبودن کاند طیواجد شرا یاساسنامه برا یاستثناها دییتا -

 ساله انتخاب خواهند شد؛ ۲دوره  کی یکه برا رهیمد اتیه دینفر اعضا جد ۶انتخاب  -

 شده است؛ شنهادیپ رهیمد اتیاساسنامه کنگره که توسط ه تغییرات پیشنهادی -

 شده است؛ شنهادیپ  رهیمد اتیکه توسط همقررات/آیین نامه اخالقی پیشنهادی   -

کنگره  تیدر سا ریز وندیداده شود لطفا به پ یبه آن را دیبا یدر باره نامزدها و آنچه که م شتریب اتیاز جزئ یآگاه ی: براتوجه

  :دیمراجعه کن
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 ای آیین نامه ه با عدم اجرای مقرراتهمواج

 لیآپر ۲۹) یدر روز مجمع عموم یدادن حضور یمقررات در رابطه با روند را یعدم اجراهرگونه تخلف یا  مشاهدهصورت  در

 خواهد کرد: یقدردان ریشما طبق روش ز یرسم تیشکا افتیانتخابات کنگره از در تهیکم(, ۲۰۱۸

 و محل شمارش آرا وجود خواهد داشت(. یریگ یفرم در محل را نی)ا تیشکا یپر کردن فرم رسم -

 مدارک مربوط به شکایت شما.  -

 ؛ و شودو ارائه  دیانتخابات تائ یاز نامزدها یکیاز جانب  تیشکا -

 انتخابات:  تهیکم لیمیا قیانتخابات از طر تهیبه کم تی)ارسال شکاشود ر انتخابات پ تهیاز اعضا کم یکیدر حضور  تیشکا -

 icc.agm2018(at)gmail.com است(. ریامکان پذ زین 

 .شودیم یدگیشده باشد در اسرع وقت مورد توجه قرار گرفته و رس افتیانتخابات در تهیکه بروش فوق توسط  کم یاتیشکا تمام

 

 شما قرار داده باشد. اریرا در اخت یکنگره اطالعات کاف ۲۰۱۸مشارکت فعال شما در انتخابات  یکه دستورالعمل فوق برا میدواریام 

 .میکنگره دعوت کن ۲۰۱۸شرکت فعال در انتخابات  یاز تمام اعضا کنگره برا میهست لیخاتمه ما در

 

 ،احترام با

 ۲۰۱۸انتخابات  تهیکم

 است( هیاطالع نیا یمصداق رسم هیاطالع نیا یسی)توجه: نسخه انگل
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