
 

REMINDER NOTICE TO REGISTER 

Registration for attending the ICC 2019 AGM and voting in 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.  

You should register as early as possible in order for the 2019 AGM Committee to verify your ICC 

membership and for the Technical Expert, Mr. Marcel Mongeon, to provide you with 

registration details in email. You will receive one email for Zoom (for the 2019 AGM) almost 

immediately. An additional email for Electionbuddy (for the 2019 Election) will be sent shortly 

before the opening of the election. The election will begin at 12:01am EST on December 6, 

2020. 

After registering, please check your spam or junk folders in your email system, in case the 

registration information emails are in those folders. 

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). 

 

2019 AGM Committee 

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

  

https://ca01web.zoom.us/webinar/register/5016062565558/WN_bLDWw8ydQOSVNs5fLXqiMw
https://www.iccongress.ca/2019_agm


 

 

برای ثبت نام اطالعیه یادآوری  

کت در  2019 انتخابات رأی دیه در و  2019مجمع عمویم ثبت نام جهت شر  

کت در مجمع عمویم  شما بایستی پیشاپیش با کلیک کردن روی لینک  2019و رأی دادن در انتخابات   2019جهت شر

 زیر، ثبت نام نمایید .  ثبت نام

 در اشع وقت برای این ثبت نام اقدام کنید تا کمیته برگزاری مجمع عمویم 
ً
عضویت شما را برریس کند و   2019لطفا

ایمیل ارسال کند. یک ایمیل  طریقجزئیات ثبت نام را از برای شما  ،ی مارسل مونژیانکارشناس فنی منتصب دادگاه، آقا

  برای استفاده از "زوم" در مجمع عمویم
ً
ایمیل دوم برای نرم افزار "الکشن بادی" و خواهد شد. بالفاصله ارسال تقریبا

کت در انتخابات وع  شر دسامبر  6 صبح روز  12:01انتخابات در ساعت  . میشود فرستاده انتخابات مدت کوتایه قبل از شر

غاز خواهد شد. )به وقت تورنتو( آ 2020  

 پثبت نام  بعد از 
ً
 خود را برریس کنید که ناخواسته ایمیلهای ی  وشهلطفا

ً
در آن پوشه ها قرار ثبت نام  ایمیل تأیید  احیاناا

باشد . نگرفته   

کت در مجمع عمویم و رای دیه در انتخابات ، ساعت   بعدازظهر )به وقت  0112:مهلت ثبت نام فوق، برای شر

وع انتخابات( میباشد.  2020دسامبر  5تورنتو ( روز  )روز قبل از شر  

 

کنگره ایرانیان کانادا  2019کمیته برگزاری مجمع عمویم سالیانه   

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

 

 

https://ca01web.zoom.us/webinar/register/5016062565558/WN_bLDWw8ydQOSVNs5fLXqiMw
https://www.iccongress.ca/2019_agm

