November 6th, 2020
Notice to ICC Members
Take notice that:



The 2019 Annual General Meeting (“2019 AGM”) of the Iranian Canadian Congress (“ICC”)
will be held virtually and the 2019 election of the board of directors of the ICC (“2019
Election”) will be held by on-line voting as a result of the health and safety restrictions in
place due to the COVID-19 pandemic.



The date for the virtual 2019 AGM is set for Sunday, December 13, 2020 starting at 12:00
pm Eastern Time (ET).



The 2019 Election will start at 12:01 am ET on December 6, 2020 and will end at 2:00 pm ET
on December 13, 2020.



The 2019 AGM will be chaired and presided over by the Court-Appointed Monitor, Mr.
Marvin J. Huberman (the “Monitor”), who has full and final authority over the entire
process and all matters relating to the 2019 AGM and 2019 Election.



The 2019 AGM and 2019 Election will be held through the use of Zoom videoconferencing
software for all communications during the 2019 AGM between the ICC membership,
Monitor, and Technical Expert (Mr. Marcel Mongeon of Mongeon Consulting Inc.), with the
use of ElectionBuddy voting software to facilitate all required voting at the 2019 Election.



The Technical Expert, Mr. Mongeon, has been appointed by the court to manage and host
the 2019 AGM and the 2019 Election virtually via the Zoom and Election Buddy platforms
under the authority and direction of the Monitor, and he will also oversee the process of
verifying eligible voters for the 2019 Election. You will be receiving an email from
marcel@mongeonconsulting.com in the coming days. You must read and respond to this
email promptly, failing which you will not be entitled to attend at the 2019 AGM or vote at
the 2019 Election.



To view membership eligibility and criteria please see Article 15: Members of the ICC By-laws at:
https://www.iccongress.ca/by_laws .



In order to be entitled to attend the 2019 ICC AGM and cast your vote in the 2019 Election, you
must become a Regular Member in good 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 20th, 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 .

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

رتاری خ  6نوامبر 2020

اطالعیه به اعضا

توجه کنید که ر:ر
داشت ی
ی
اگبیرکوویدر،19-رمجمعرعمویمرسالیانهر2019راعضایرکنگرهرایرانیانرکانادرار("مجمعر
ربهردلیلررعایتراصولربهرناشرازرفر ر
أیرگبیرآنالینربرگزاررخواهدرشد.ر
عمویم")رردررفضایرمجازیرورانتخاباتر2019راعضایرهیئترمدیرهرکنگرهر("انتخابات")ربصورترر ر
رن
نتو)رتعییرشدهراست.ر
ر-رتاری خرورزمانر یشوعرمجمعرعمویمربرایرساعتر12رظهررروزریکشنبهر13ردسامبر(بهروقترتور
رر-رانتخاباترازرساعتر12:01ربامدادر(بهروقترتورنتو)رروزر6ردسامب یرشوعرمیشودروردررساعتر2:00ربعدرازرظهر(بهروقترتورنتو)رر
رو رزر13ردسامبرپایانریمریابد.ر
یاراترتامرورکاملردرر
مجمعرعمویمربارریاسترجلسهرورنظارترماروینرهوبرمن،رناظررمنصوبرشدهرا رزرطرفردادگاهر("ناظر")رباراخت ر
ر
رر-ر
همهراموررمربوطربهرمجمعرعمویمرورانتخاباتر,2019ربرگزاررخواهدرشد.ر
رن
عروبیراعضرا،رناظررور
کنفرانسرتصویریر"زوم"ربرایرتسهیلرمکالماترمجم
ر-رمجمعرعمویمر2019رورانتخاباتر2019رازرطریقرنرمرافزا ررر ر
ی
ن
ایرگبیر"الکشنربادی"ربرایرانتخاباتر
کارشناسرفت
ر(رآقایرمارسلرمونژیان،رازرشکترمشاورهرمونژیان)ر روربراراستفادهرازرنرمرافزا رررر ر
انجامرخواهدرشد.ر
ن
شناسرفتر،رآقایرمارسلرمونژیان،رازرطرفردادگاهربهرعنوانرگردانندهرمجمعرعمویمرورانتخاباتر2019رازرطریقر"زوم"رور"الکشنر
کار
رر-ر ر
بادی"رورتحتراختیاراتروردستورالعملرهایرناظ رر،رمنصوبرگشتهراست.رایشانربررروندرتأییدرصالحیتراعضاربر ی
ایرشکتردررانتخاباتر
رن
2019رنظارتریمرکنند.ردررروزهایرپیشررورشمارایمییلرازرآدرسرذیلردریافترخواهیدرکرد.
ردرراولیرفرصترایمیلررارمطالعهرکنیدروربهر
غی ان صورت شما امکان حضور در مجمع عمویم  2019و رشکت در انتخابات را نخواهید داشت.
آنرپاسخردهید.ردر ر

marcel@mongeonconsulting.com
ً
ییرنامهرداخیلرکنگرهرمراجعهرکنی رد:ر
رر-ربرایرمشاهدهر یشایطرورمعیارهایرعض رویتر،رلطفاربهرمادهر15رآ ر نر
https://www.iccongress.ca/by_laws
ر-ربرایراینکهربتوانیدردررمجمعرعمویمرسالیانهرکنگرهرایرانیانرکانادرار یشکترکردهرودررانتخاباتررأیردهیدر،ریمربایستربهرعنوانریکر
ر
حداکی تا
عضورعادیربهرعضویترکنگرهردرآیی ردریارعضویترساالنهرخودرراربهرعنوانرعضورعادیرکنگرهرتمدیدرکنیدر.رمهلت این کار
ساعت  11:59شب (به وقت تورنتو ) جمعه  20نوامی یم باشد .در صورت عدم عضویت تا زمان ر ن
تعیی شده  ،شما حق رشکت
در مجمع عمویم سالیانه و انتخابات کنگره را نخواهید داشت.

ً
رر-ربرایرعض رویتردررکنگرهرایرانیانرکاناداربهرعنوانریکرعض رورعادیریرارتمدی ردرعض رویترساالنهرخودربهرعنوانریکرعضورعادیر،رلطفاربهر
تارنمایرزیررمراجعهرکنی رد:ر
رhttps://www.iccongress.ca/become-a-member

کمیتهربرگزاریرمجمعرعمویمرسالیانهر2019رکنگرهرایرانیانرکانادا
https://www.iccongress.ca/2019_agm

