
 

Nomination of Candidates for the Elections of the Central Board, Shaare 

Shalom, YMJC and Shaare Tova of the United Mashadi Jewish Community of America 
 انجمن کنیساها )سازمان یهودیان متحد مشهدی آمریکا(و ی زفرم کاندیدا شدن برای انتخابات انجمن مرک

 בם"ד

to be held on 

Sunday, November 17, 2013 

 تاریخ انتخابات:

 3172نوامبر  71یکشنبه 

To make your nomination, Please fill out this form and either fax 

it or mail it to the address below, or hand it to one of the members 

of the Supervisory Council. All nominees for the Central Board 

must be at least 36 years of age, and candidates for Synagogues 

must be over 26 years of age. Nominations are open to eligible 

candidates. All nomination forms to be submitted by Tuesday 

October 29, 2013 by 5:00 pm. (No late nominations will be 

accepted). 
  

برای کاندیدا شدن لطفاً  فرم زیر را پر بمنظور پیشنهاد اشخاص 
آنرا  کرده و آنرا به آدرس زیر پست نمائید یا فکس کنید و یا شخصاً 
به یکی از اعضای هیئت نظارت برسانید.  این فرم باید قبل از 

دریافت شود.   3172اکتبر  32بعد از ظهر سه شنبه  5ساعت 
  یکاندیداها وسال باشند  23باید باالی انجمن مرکزی  یکاندیداها 

 سال باشند . 33باید باالی  کنیساها

Please send your nominations to: :لطفاً فرم های خود را به آدرس زیر ارسال نمائید 

Supervisory Council 

Mrs. Cathy Banilivy 
Mr. Ramin Gorjian 
Mr. Behnam Hakimian 

Mr. Jonathan Hazghiyan (Hezghia) 
Mr. Mansour Karimzadeh 
Mr. Eddie Levian 

Mrs. Lida Nemati 

Supervisory Council 
54 Steamboat Road 

Great Neck, NY 11024 

 اعضای هیئت نظارت بر انتخابات:
 

 خانم کتی بنی لیوی
 رامین گرجیانآقای 
 بهنام حکیمیانآقای 
 هزقیانن تاجوناآقای 

 آقای منصور کریم زاده
 ادی لیویانآقای 

 خانم لیدا نعمتی
 

SC@Mashadi.org 

  
Fax:                    :فکس 

516-977-2634  

I would like to nominate the following people:  (Any member of the community may nominate themselves.  There is no limit to 

the number of nominations). 

 من مایلم اشخاص زیر را کاندیدا نمایم. )هر عضو جامعه میتواند خود یا هر تعدادی از اعضای جامعه را که بخواهد 

 کاندیدا کند(.

Central Board 

انجمن مرکزی     

 Shaare Shalom  

 شعره شالوم 
First Name & Last Name 

نام و نام خانوادگی:    
  

  

 First Name & Last Name 

نام و نام خانوادگی:    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

YMJC 

721جوانان   

 Shaare Tova  

 شعره طوا 
First Name & Last Name 

نام و نام خانوادگی:    
  

  

 First Name & Last Name 

نام و نام خانوادگی:    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    


