
 

 

NOTICE OF POSTPONEMENT OF 2019 ICC ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) 

 

March 19, 2020 

 

Dear ICC Members, 

 

There have been rapid developments regarding COVID-19, including public health recommendations to 

avoid travel where possible and to take steps to support the temporary social distancing measures 

currently being implemented to arrest the spread of COVID-19. 

 

Considering these events, and the advice of public health experts, and with the goal of protecting the 

health and safety of the community, including ICC members, volunteers, ICC AGM attendees and staff, 

the decision has been taken to postpone the 2019 ICC AGM (currently scheduled for May 3, 2020) to a 

date to be determined.  

 

We will continue to monitor the situation and will provide further updates, including a decision on a new 

date for the 2019 ICC AGM in the coming weeks. 

 

Marvin J. Huberman, Court Appointed Monitor 

2019 Iranian Canadian Congress AGM Committee 

 

  



 

 

 اطالعیه تعویق مجمع عمویم سالیانه کنگره ایرانیان کانادا 

 

 2020مارس  19

م کنگره  ایرانیان  کانادا   اعضای محتر

 

 
ً

ا از مسافرت  خودداریصورت گرفته است ، از جمله توصیه های بهداشت عمویم برای  COVID-19 ارتباط با تحوالت رسییع در اختر

یدر صورت امکان و انجام اقدامات الزم برای فاصله   ی از اجتمایع که در حال حاضر برای  گتر انجام یم  COVID-19شیوع پیشگتر

 شود. 

 

،  ICCسالمت و ایمنر جامعه از جمله اعضای  رعایتو توصیه های کارشناسان بهداشت عمویم و با هدف  تحوالت  با توجه به این

کت کنندگان کارکنان و داوطلبان ،    تشکیل مجمع عمویم کنگرهتصمیم گرفته شده است که ،  کانادا   درمجمع عمویم کنگره ایرانیانرسر

ر خواهد شد به تعویق بیافتد تا تاریخر برنامه ریزی شده(  2020مه  3در حال حاضر برای که )  تعیی 
ً
 .   که بعدا

 

خواهیم کرد ، از جمله  ارائهدر هفته های آینده  ادامه خواهیم داد و به روزرسانر های دیگری را جاری  ما به نظارت بر وضعیت 

 . ICC AGM 2019در مورد تاری    خ جدید برای   تصمیم

 

 

، ناظر منتخب دادگاه ماروین هوبرمن  

کنگره ایرانیان کانادا  2019برگزاری مجمع عمویم سالیانه  کمیته  

 


