Sat Nam
Bem-vindo ao Eleitorado da Siri Singh Sahib Corporation (SSSC).
Como o KRI comunicou através das atualizações para os Treinadores, a SSSC está entrando
em contato com todos os Treinadores Professional e Leads para informar que a SSSC decidiu
recentemente que os Treinadores Profissional e de Leads ativos da Academia Aquariana de
Professores (ATA) estão automaticamente qualificados para serem membros votantes do
eleitorado e também são capazes de escrever recomendações para outros que desejam
qualificar-se através do processo de candidatura para se tornarem eleitores. Este e-mail é para
lhe dar as boas-vindas e dar-lhe detalhes sobre o processo de votação nas eleições da SSSC. A
SSSC dá-lhe as boas-vindas ao seu novo e importante papel como membro do eleitorado.

O papel da SSSC
O Conselho de Curadores da SSSC tem a responsabilidade de liderança e supervisão da
comunidade Sikh Dharma/3HO através do apoio ao trabalho das entidades filiadas sem fins
lucrativos e com fins lucrativos e servir a família global das nossas comunidades 3HO/Sikh
Dharma. A sua missão inclui viver e manter os valores dos nossos ensinamentos dhármicos e
yóguicos, incluindo serviço abnegado, bondade, honestidade, integridade e confiança, bem
como proteger e preservar a prosperidade da comunidade 3HO/Sikh Dharma e os seus
patrimônios. O Conselho é composto por 17 curadores, dos quais 15 são eleitos. Os mandatos
do conselho são de 5 anos. As eleições realizam-se a cada 2 anos e meio, nos quais metade
dos curadores são eleitos. Há oito (8) lugares no conselho para eleição este ano.

Papel do Eleitorado
O papel do eleitorado é votar nos 15 membros do conselho da SSSC que são eleitos. O
eleitorado consiste em líderes comunitários com determinadas funções na comunidade que são
automaticamente membros do eleitorado e em pessoas que se candidatam para se tornarem
membros do eleitorado. Com o objetivo de ter maior inclusão e representação, no dia 3 de
Novembro de 2021, o Conselho da SSSC aprovou uma moção que expande os membros
automáticos do Eleitorado para incluir treinadores Lead e Profissional da ATA. Para além dos
ministros e membros do Conselho Khalsa, os treinadores Profissional e Leads agora ativos da
ATA são automaticamente qualificados para serem membros votantes do eleitorado e podem
também escrever recomendações para outros que desejem qualificar-se através do processo de
candidatura para se tornarem eleitores.
A SSSC está contente de ter a sua participação e de incluir a sua voz coletiva na governança e
liderança das nossas organizações. Em virtude de ser um treinador Lead e/ou Professional e de
manter as suas certificações atualizadas, você se qualifica automaticamente para votar.
Se você gostaria de ler a moção completa do SSSC sobre Expansão do Eleitorado clique aqui.

O que isso significa para você
1. Agora você faz parte do grupo de votação automática. Isto significa que você receberá
automaticamente uma credencial de voto por e-mail para participar da próxima eleição dos
membros do Conselho da SSSC.
2. Agora você também pode escrever cartas de recomendação para potenciais eleitores
que estão se candidatando para se tornarem eleitores. Por favor, clique aqui para ler os critérios
para se tornar um eleitor por solicitação.

Mais uma vez, bem-vindo ao Eleitorado, a SSSC está entusiasmada com seu novo papel como
eleitorado e esperamos ansiosamente uma longa relação de colaboração. Para saber mais sobre
a SSSC e/ou o processo eleitoral, por favor clique aqui. Se você tiver alguma dúvida, por favor,
entre em contato conosco em admin@ssscorp.org.
Em serviço,
Conselho de Administração da SSSC

