December 3, 2020

FINAL REGISTRATION NOTICE FROM TECHNICAL EXPERT
This email is to remind you about the upcoming 2019 Election for Directors and the 2019
Annual General Meeting (AGM) for the Iranian Canadian Congress (ICC).
If you have already registered to vote in the Election and participate in the AGM, you will have
received an email from me with the link to participate in the AGM. Before you contact me to
question why you did not receive this email, please ensure that you check any spam,
promotions or junk folders that may be set up in your email system.
If you have not registered, and you paid for a membership in ICC before November 21, 2020,
you need to register to vote in the Election and participate in the AGM. To apply to register,
please click this link:
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/4416069320865/WN_bLDWw8ydQOSVNs5fLXqiMw

Please share this link with others if you feel that it may be useful.
You must complete the registration form no later than 12:01pm ET (this is the same as
Toronto-time) on December 5, 2020 (Saturday).
Please note that I will not register anyone who did not pay for their membership by 11:59 pm
ET on November 20, 2020.
The 2019 Election for Directors will begin at 12:01 am ET on December 6, 2020, at which time
or shortly thereafter, you will receive your voting ballot by email from the computer system,
ElectionBuddy. If you are not registered, you will not be provided a ballot. The election will
close at 2 pm ET on December 13, 2020 and the 2019 Election results will be announced at the
2019 AGM.
The 2019 Annual General Meeting will take place via the videoconferencing platform, Zoom,
starting at 12 noon ET, on Sunday, December 13, 2020. You received a link to this meeting

when your registration was accepted. Those who are registered will also be sent reminders one
week, one day and one hour prior to the 2019 AGM.
You may address questions to me at: marcel@mongeonconsulting.com. Please ensure that you
check any spam, junk or promotions folders in your email system before you ask me to assist to
confirm your registration.

Marcel D. Mongeon
Court-appointed Technical Expert
2019 Election and 2019 Annual General Meeting
Iranian Canadian Congress

دسامب 2020
تاری خ 3
ر

اطالعیه نهای ثبت نام ازطرف کارشناس فن
این ایمیل جهت یادآوری در مورد انتخابات  2019پیش رو برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و برای مجمع عمویم ساالنه
 2019کنگره ایرانیان کانادا میباشد.
ً
اگر قبال برای رأی دادن در انتخابات و رشکت درمجمع عمویم ثبت نام کرده اید ،ایمییل از طرف من به همراه لینک رشکت
پیگبی در مورد عدم دریافت این ایمیل با من تماس بگ ربید
درمجمع عمویم را باید دریافت کرده باشید  .قبل از اینکه برای ر
ً
ی
تبلیغات سیستم خود را برریس کنید.
لطفا پوشه های ایمیلهای ناخواسته و
نوامب  2020هزینه عضویت در کنگره را پرداخت کرده اید ،باید برای رأی دادن در
اگرهنوز ثبت نام نکرده اید و قبل از 21
ر
انتخابات و رشکت درمجمع عمویم با کلیک .کردن روی لینک زیرثبت نام نمایید :
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/4416069320865/WN_bLDWw8ydQOSVNs5fLXqiMw

اگر فکر یم کنید این لینک مفید است لطف ًا آن را با دیگران نب به ی
اشباک بگذارید.
ر
ر
دسامب( 2020به وقت تورنتو ) تکمیل کنید.
حداکب تا ساعت  12:01بعدازظهر تاری خ شنبه 5
شما باید فرم ثبت نام را
ر
ً
نوامب ( 2020به وقت
لطفا توجه داشته باشید که من کیس که هزینه عضویت خود را تا ساعت  11:59بعدازظهرروز 20
ر
تورنتو) پرداخت نکرده باشد را ثبت نام نخواهم کرد.
دسامب سال ( 2020به وقت تورنتو) آغاز
انتخابات  2019برای اعضای هیئت مدیره در ساعت  12:01بامداد در تاری خ 6
ر
یم شود .در آن زمان یا اندیک پس از آن از سیستم "الکشن بادی" برگه رای خود را به طریق ایمیل دریافت خواهید کرد .اگر
ثبت نام خود را تکمیل نکرده باشید برگه رای دریافت نیم کنید .انتخابات در ساعت  2:00بعد از ظهر (به وقت تورنتو )
دسامب  2020بسته یم شود و نتایج آرا انتخابات  2019در جلسه مجمع عمویم اعالن خواهد شد.
روز یکشنبه 13
ر
مجمع عمویم عادی ساالنه  2019از طریق پلتفرم کنفرانس ویدیوت " ،زوم"  ،از ساعت  12ظهر روز یکشنبه 13 ،
دسامب  2020برگزار یم شود .هنگام دریافت تایید ثبت نام  ،لینک به این جلسه را دریافت کرده اید .همچن ری برای افرادی
ر
که ثبت نام کرده اند یک هفته  ،یک روز و یک ساعت قبل از رشوع مجمع عمویم  2019پیام یادآوری ارسال یم شود.

ً
پیگبی کنم ،لطفا اطمینان حاصل کنید که هرگونه پوشه ایمیل های
قبل از اینکه از من بخواهید برای تأیید ثبت نام خود ر
ناخواسته و یا تبلی ی
غات را در سیستم ایمیل خود برریس یم کنید .سواالت خود را یم توانید از طریق ایمیل زیر برای من ارسال
کنید .
marcel@mongeonconsulting.com

مارسل مونژیان
کارشناس فن منصوب دادگاه
انتخابات  2019و مجمع عمویم ساالنه 2019
کنگره ایرانیان کانادا

