November 13, 2020

Notice from Technical Expert for the ICC 2019 AGM and 2019 Election
I am the court-appointed Technical Expert engaged to manage and host the 2019 AGM and
2019 Election for the Iranian Canadian Congress (ICC) via the Zoom and Electionbuddy
platforms and to oversee the process of verifying eligible voters for the 2019 Election.
In order to attend the ICC 2019 AGM and to vote in the 2019 Election for ICC directors, you
must register in advance. You may do so by clicking on this link.
Only Regular Members who have joined/renewed and paid their ICC membership by November
20, 2020, at 11:59 pm ET will be entitled to attend the 2019 AGM and vote in the 2019
Election.
You should register as early as possible in order for the 2019 AGM Committee to verify your ICC
membership and for me to provide you with the emails, one for Zoom (for the 2019 AGM) and
one for Electionbuddy (for the 2019 Election) with your registration information. Registration to
attend and vote will close at 12:01pm ET on December 5, 2020 (the day before the online
voting in the 2019 Election begins).
You may register whether or not you have received an email from me.
If you have any questions about registering, you may contact me by email at:
marcel@mongeonconsulting.com. Before you contact me, it will be useful for you to first
review the information available at this link and on the ICC Website .

Marcel D. Mongeon
Technical Expert for ICC 2019 AGM and 2019 Election
Mongeon Consulting Inc.

نوامب 2020
تاری خ 13
ر

اطالعیه کارشناس ی
فن مجمع عمویم  2019و انتخابات  2019کنگره ایرانیان کانادا

من کارشناس ی
فن منتصب از طرف دادگاه برای برگزاری مجمع عمویم  2019و انتخابات  2019کنگره ایرانیان کانادا
بوسیله نرم افزارهای "زوم" و "الکشن بادی" هستم.
ی
بایسن پیشاپیش با کلیک کردن روی لینک
جهت رشکت در مجمع عمویم  2019و رأی دادن در انتخابات  2019شما
زیر ،ثبت نام نمایید  .ثبت نام
نوامب  2020به عضویت کنگره در آمده اند یا
اعضای که تا ساعت  11:59بعدازظهر (به وقت تورنتو) روز 20
تنها
ر
ی
عضویت خود را تمدید کرده اند حق رشکت در مجمع عمویم  2019و رأی دادن در انتخابات  2019را خواهند داشت.
لطفا در اشع وقت برای این ثبت نام اقدام کنید تا کمیته برگزاری مجمع عمویم  2019عضویت شما را برریس کند و من
برای شما دو ایمیل ارسال کنم .یک ایمیل برای استفاده از "زوم" در مجمع عمویم وایمیل دوم برای نرم افزار "الکشن
بادی" و رشکت در انتخابات خواهد بود .مهلت ثبت نام فوق ،برای رشکت در مجمع عمویم و رای دیه در انتخابات ،
دسامب ( 2020روز قبل از رشوع انتخابات) میباشد .
ساعت  12:01بعدازظهر (به وقت تورنتو ) روز 5
ر
شما یم توانید از طریق لینک باال برای ثبت نام اقدام کنید ،ی
حن اگر هنوز مستقیما ایمییل از من دریافت نکرده اید.
بگبید،
بگبید  .لطفا قبل از آنکه با من تماس ر
اگر سوایل درمورد ثبت نام دارید یم توانید با من از طریق ایمیل زیر تماس ر
ی
اطالعات را که در صفحه ثبت نام زیر ودر تارنمای کنگره در ی
دسبس هست را مطالعه کنید.
marcel@mongeonconsulting.com
اطالعات ثبت نام

https://www.iccongress.ca/2019_agm

مارسل مونژیان
کارشناس ی
فن مجمع عمویم  2019و انتخابات  2019کنگره ایرانیان کانادا
رشکت مشاوره مونژیان

