... Do Diretor Executivo
Bem-vindo à edição de dezembro de 2015, de ISAAC E-News. O escritório da ISAAC
International continua seu trabalho em nome de todos os membros ao redor do mundo, e está
entusiasmada para aconselhar sobre as seguintes iniciativas:
Conference 2016
A Conference Call for Papers 2016 já terminou, e nossa incrível grupo de colaboradores
começaram seu trabalho! Em nome da equipe da Conferência de Liderança de 2016, gostaria de
aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os nossos colaboradores, os quais serão
reconhecidos publicamente durante a Conferência de 2016.
O planejamento para a conferência continua, e estamos ansiosos para recebê o mundo em
Toronto, Canadá, em agosto 2016! Temos agora lançado preços da Conferencia 2016,
informações adicional do hotel, bem como informação da programação para ambas, as oficinas
pré-conferência e AAC Camp. Por favor, verifique todas as informações atualizada para a
conferência, incluindo a Star Alliance e outros patrocíniadores pelo https://www.isaaconline.org/english/conference-2016/.
O muito esperado sistema de inscrição para a Conferência 2016 está agora aberta! Você pode
encontrar um link para o nosso sistema de inscrição on-line em https://www.isaaconline.org/english/conference-2016/conference-registration-information/.
Estamos
antecipando um grande numero de inscrições para a Conferência de 2016, em Toronto,
Canadá.
ISAAC 2016 Renovação de associados
2016 notificações de renovação de adesão estão sendo enviados por e-mail a todos os
membros da ISAAC internacionais e ISAAC Canadá. Os membros do ISAAC através da nossa rede
de outros capítulos em todo o mundo são encorajados a renovar diretamente com seu
Capítulo. Se você tiver alguma dúvida, ou ainda não recebeu notificação de seu capítulo, sintase livre para se comunicar diretamente com o Coordenador ISAAC International Membership,
Teraiz El-Deir, em isaac@isaac-online.org.
Comissão de Nomeações ISAAC
Em antecipação da reunião do Conselho ISAAC do próximo ano, a Comissão de Nomeações
ISAAC está começando o trabalho de assegurar que uma Diretoria apropriado estará pronto
para a apresentação. Todos os membros do Conselho em breve será solicitado a contribuir para
o processo de indicações, e estamos ansiosos para o seu envolvimento neste aspecto
importante do processo de governança da ISAAC.
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Como sempre, convido a compartilhar comigo o seus pensamentos e feedback. Por favor, não
hesite em contactar-me diretamente, franklin@isaac-online.org, caso precise de mais
informações ou assistência.
Cumprimentos e obrigado,
Franklin Smith
ISAAC Executive Director
December 2015
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