NOTICE OF THE IRANIAN CANADIAN CONGRESS
2019 ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that the 2019 Annual General Meeting ( the “2019 AGM”) of the Iranian
Canadian Congress (ICC) will take place online, on Sunday, December 13, 2020 at 12:00 PM
Eastern Time (ET) as a result of the health and safety restrictions in place due to the COVID-19
pandemic.

The 2019 election of the board of directors of the ICC (the “2019 Election”) will be held by
online voting and will start at 12:01 AM ET on December 6, 2020 and will end at 2:00 PM ET on
December 13, 2020.

The Court-Appointed Monitor has determined that there will be no proxy or absentee voting at
the 2019 AGM or the 2019 Election as the 2019 AGM will take place online and voting for ICC
directors will be online and open for one week from December 6, 2020, 12:01 am ET until
December 13, 2020, 2:00 pm ET.

In order to be entitled to attend the 2019 AGM and cast your vote in the 2019 Election, you
must become a Regular Member in standing of the ICC or renew your annual membership as a
Regular Member in the ICC by no later than 11:59 PM ET on Friday, November 20, 2020, failing
which you will not be entitled to attend at the 2019 AGM or vote at the 2019 Election.

To become a Regular Member in good standing or to renew your annual membership as a
Regular Member in the ICC, please visit: https://www.iccongress.ca/become-a-member.

As a Regular Member in good standing of the ICC, in order to attend at the 2019 AGM and vote
in the 2019 Election, you must register in advance. You may do so by clicking on this link.

You should register as early as possible in order for the 2019 AGM Committee to verify your ICC
membership and for the court-appointed Technical Expert, Mr. Marcel Mongeon of Mongeon
Consulting Inc., 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 12:01 pm ET on December 5, 2020 (the day before the online voting in
the 2019 Election begins).

If you have any questions about registering, you may contact Mr. Mongeon by email at:
marcel@mongeonconsulting.com. Before you contact him, it will be useful for you to first
review the information available at this link and on the ICC Website.

2019 AGM Committee

اطالعیه مجمع عمویم سالیانه  2019کنگره ایرانیان کانادا
بهداشت و محدودیتهای ی
ی
اگیی کووید  ،19-مجمع عمویم سالیانه  2019کنگره ایرانیان
به دلیل رعایت اصول
ناش از فر ر
دسامی (به وقت تورنتو) برگزار خواهد
کانادا ("مجمع عمویم") در فضای مجازی و در ساعت  12ظهر روز یکشنبه 13
ر
شد.
گیی آنالین برگزار خواهد شد .انتخابات از ساعت
انتخابات  2019اعضای هیئت مدیره کنگره ("انتخابات") بصورت رأی ر
دسامی  2020یشوع میشود و در ساعت  2:00بعد از ظهر(به وقت تورنتو) روز
 12:01بامداد (به وقت تورنتو) روز 6
ر
دسامی  2020پایان یم یابد.
13
ر
به دلیل اینکه مجمع عمویم در فضای مجازی برگزار یم شود و انتخابات ر ز
نی بصورت آنالین و به مدت یک هفته از ساعت
دسامی 2020
دسامی  2020تا ساعت  2:00بعد از ظهر(به وقت تورنتو) روز 13
 12:01بامداد (به وقت تورنتو) روز 6
ر
ر
تعیی کرده است که رأی دیه ی
ادامه خواهد داشت ،ناظر منتصب دادگاه ر ز
نیابت (پراکیس) در این دوره وجود نخواهد
داشت.
برای اینکه بتوانید در مجمع عمویم سالیانه کنگره ایرانیان کانادا یشکت کرده ودر انتخابات رأی دهید  ،یم بایست به عنوان
یک عضو عادی به عضویت کنگره درآیید یا عضویت ساالنه خود را به عنوان عضو عادی کنگره تمدید کنید  .مهلت این
ر
ن
تعیی
نوامی یم باشد .در صورت عدم عضویت تا زمان
حداکی تا ساعت  11:59شب (به وقت تورنتو ) جمعه 20
کار
ر
شده  ،شما حق رشکت در مجمع عمویم سالیانه و انتخابات کنگره را نخواهید داشت.
برای عضویت در کنگره ایرانیان کانادا به عنوان یک عضو عادی یا تمدید عضویت ساالنه خود به عنوان یک عضو عادی ،
ً
لطفا به تارنمای زیر مراجعه کنید:
https://www.iccongress.ca/become-a-member
ی
بایست پیشاپیش با کلیک کردن روی لینک
جهت یشکت در مجمع عمویم  2019و رأی دادن در انتخابات  2019شما
زیر ،ثبت نام نمایید .
لینک ثبت نام
ً
لطفا در اشع وقت برای این ثبت نام اقدام کنید تا کمیته برگزاری مجمع عمویم  2019عضویت شما را بررش کند و
کارشناس ز
فت منتصب دادگاه ،آقای مارسل مونژیان از یشکت مشاوره مونژیان ،برای شما دو ایمیل ارسال کند .یک ایمیل

برای استفاده از "زوم" در مجمع عمویم وایمیل دوم برای نرم افزار "الکشن بادی" و یشکت در انتخابات خواهد بود .مهلت
ثبت نام فوق ،برای رشکت در مجمع عمویم و رای دیه در انتخابات  ،ساعت  12:01بعدازظهر (به وقت تورنتو ) روز
دسامب ( 2020روز قبل از رشوع انتخابات) میباشد.
5
ر
بگیید.
اگر سوایل درمورد ثبت نام دارید یم توانید با آقای مونژیان از طریق ایمیل زیر تماس ر
marcel@mongeonconsulting.com
ً
ی
اطالعات را که در صفحه ثبت نام زیر ودر تارنمای کنگره در ی
دسیس هست را مطالعه کنید.
لطفا قبل از تماس با ایشان،
اطالعات ثبت نام
https://www.iccongress.ca/2019_agm
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