)ADVANCED LEADER/DISTINGUISHED TOASTMASTER (AL) (DTM
القائد المتقدم/التوستماستر المتميز ()DTM( )AL

AWARD APPLICATION
استمارة طلب جائزة

للتقديم على الجائزة:
يجب أن يكون المتقدم عضواً فاعالً بالنادي المذكور أدناه عندما يستلم المركز الرئيسي هذا الطلب حتى يكون مؤهالً لنيل الجائزة.

 يرجى ملء كال الجانبين بهذا الطلب.
 يجب أن يوقع أحد األعضاء الحاليين بالهيئة اإلدارية للنادي على هذا الطلب ويؤرخه.
	اطلب من أحد أعضاء الهيئة اإلدارية بالنادي تقديم طلبك عبر اإلنترنت على  .www.toastmasters.orgوإن لم يُتح ألحدهم الدخول على
اإلنترنت يرجى إكمال استمارة الطلب والبريد اإللكتروني وإرسالها بالبريد أو الفاكس (الرجاء اختيار أحداهما) إلى:
Education Awards
Toastmasters International
P.O. Box 9052, Mission Viejo, CA 92690 USA

فاكس+1 949-858-1207 :
البريد اإللكترونيeducationawards@toastmasters.org :

LLLLLLLL

للتقديم على الجائزة:

___________________ District _______________________________________ Club Name & No.
Member No.
القطاع
اسم النادي ورقمه
رقم العضو
_______________________________ Date ______________________________________________________________________________________________ Name
يرجى طباعة اسمك باللغة االنجليزية (كما تحب أن يظهر لك ذلك على الشهادة)
التاريخ
االسم
No L
Yes L
?Permanent Address Change
ال
نعم
هل تود تغيير عنوانك الدائم؟
_______________________________________________________________________________________________________________________________ Address 1
ينبغي للمتقدمين للحصول على جائزة التوستماستر المتميز كتابة عنوان الشارع وليس رقم صندوق البريد
العنوان 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________ Address 2
العنوان 2
_______________________Postal Code ______________________________State/Province _________________________________________________________City
الرمز البريدي
المنطقة/المحافظة_
المدينة
________________________________________________________________________ Email Address ____________________________________________ Country
عنوان البريد اإللكتروني
الدولة_
_________________________________________________________________________________________________________________________________ Phone
إلزامي للمتقدمين للحصول على جائزة التوستماستر المتميز
الهاتف
Complete all requirements before submitting award applications to World Headquarters. Check award for which you are applying.

يرجى استكمال كافة المتطلبات قبل تقديم طلبات الجوائز إلى المكتب الرئيسي لتوستماسترز العالمية ،كما يرجى التأكد من الجائزة التي تتقدم للحصول عليها.

Advanced Leader Bronze (complete Section I) L
القائد البرونزي المتقدم (( )ALBأكمل القسم )I

Advanced Leader Silver (complete Section II) L
القائد الفضي المتقدم (( )ALSأكمل القسم )II

Distinguished Toastmaster (complete Section III) L
التوستماستر المتميز (( )DTMأكمل القسم )III

Advanced Leader Bronze (ALB) .I
القائد البرونزي المتقدم )(ALB
_Achieved Competent Leader (CL) award	
_
for completing Competent Leadership manual
الحصول على جائزة القائد المتمكن ( )CLدليل القائد المتمكن
_Achieved Competent Communicator (CC) award	
_
��������������������� Club/District No. _______________________ Date
)(or achieved Competent Toastmaster award
رقم النادي/القطاع
التاريخ
الحصول على جائزة المتواصل المتمكن (( )CCأو الحصول على جائزة التوستماستر المتمكن المتمكن)
Served at least six months* as a club officer (president, vice president education, vice president membership, vice president public relations, secretary, treasurer, or	
sergeant at arms) and participated in the preparation of a Club Success Plan while serving in this office.
العمل كعضو بالهيئة اإلدارية بالنادي لفترة ال تقل عن ستة أشهر *(رئيس النادي أو نائب الرئيس للشؤون التعليمية أو نائب الرئيس لشؤون العضوية أو نائب الرئيس لشؤون العالقات العامة أو أمين سر النادي
أو أمين الخزينة أو أمين مراسم النادي) والمشاركة في إعداد خطة نجاح النادي أثناء مدة خدمته.
��������������������� Club/District No. _______________________ Date
رقم النادي/القطاع
التاريخ

(*ينبغي لك أن تكون قد شغلت أحد المناصب اإلدارية من  1يوليو حتى  31ديسمبر أو من  1يناير حتى  30يونيو ،الستيفاء هذا الشرط مع العلم أن أي فترات أخرى ال تؤهلك للحصول على الجائزة حتى وإن كانت ستة أشهر .وينبغي
أن تكتمل الشهور الستة عند تقديم الطلب)

������������������������������� in Club No._________________________________________________________________________________Office held
في نادي رقم
المنصب السابق_
)Served six months as follows (check one and fill in year
عمل لمدة ستة أشهر على النحو التالي (راجع البيانات واكتب السنة)
______ ______ January 1 – June 30,
______ ______ July 1 – December 31,
 1يناير حتى  30يونيو
 1يوليو حتى  31ديسمبر
)Date you helped prepare a Club Success Plan for your club (must coincide with above officer term
تاريخ مشاركتك في وضع خطة نجاح النادي بالنادي الذي تعمل به ( ينبغي أن يتوافق مع فترة العمل المذكورة أعاله)

______________________________ _________________
YEAR
MONTH

شهر

سنة

While serving in above officer term, participated in a district-sponsored club-officer training program.	
_
)(Applicants in undistricted clubs need not complete this requirement.
المشاركة أثناء العمل في أحد المناصب المذكورة أعاله في البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء الهيئة اإلدارية للنادي التي يرعاها القطاع.
(المتقدمون من األندية الجديدة ليسوا بحاجة الستيفاء هذا الشرط).
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Date attended training
تاريخ حضور التدريب
Rev. 10/2016

المادة AR1228

Conducted two presentations from The Successful Club Series and/or The Leadership Excellence Series. (Success/Communication, Success/Leadership, Youth_ 
Leadership and The Better Speaker Series do not qualify.) Presentation date may not be one used previously.
تقديم عرضين من سلسلة  The Successful Club Seriesو/أو ( The Leadership Excellence Seriesال يجوز إلتمام هذا المطلب تقديم  Success Communicationو  Success/Leadershipو
 Youth Leadershipو  The Better Speaker Seriesلنيل هذه الجائزة ).قد ال يكون تاريخ العرض التقديمي مستخدمًا من قبل.
Date Presented
تاريخ التقديم

Presentation Name
اسم العرض التقديمي

______________________________________________________________________________________________________________ -1
______________________________________________________________________________________________________________ -2

Advanced Leader Silver (ALS) .II
القائد الفضي المتقدم )(ALS
Received Advanced Leader Bronze award (ALB) (or “old” Competent Leader award)_ 
الحصول على جائزة القائد البرونزي المتقدم (( )ALBأو جائزة القائد المتمكن “ساب ًقا”)

�������������������������������������������������������������

		
CLUB NO.
		
رقم النادي

DATE RECEIVED
تاريخ االستالم

Served a complete term* (July 1 – June 30) as a district officer (district director, program quality director, club growth director, public relations manager,_ 
)administration manager, finance manager, division director, area director). (Applicants in undistricted clubs need not complete this requirement.
العمل لفترة دورية كاملة* مسؤوالً بالقطاع (من  1يوليو – حتى  30يونيو) (مدير القطاع أو مدير جودة البرامج أو مدير نمو األندية أو مدير العالقات العامة أو مدير الشؤون اإلدارية أو المدير المالي أو
مدير القسم أو مدير المنطقة)( .المتقدمون من األندية الجديدة ليسوا بحاجة إلى استيفاء هذا الشرط).
(*يجب أن تكتمل الفترة عند تقديم هذا الطلب).
(**المناصب التي تقلدها عضو الهيئة التنفيذية للقطاع قبل تغيّر اللقب اعتبارً ا من  1يوليو 2015 ،تبقى مؤهلة لالئتمان).

_________________________ District No._________________________________________________________________________________ Office held
رقم القطاع
عضو الهيئة اإلدارية بالنادي
____________ through June 30,
____________ July 1,
)Date served (fill in years
حتى  30يونيو،
 1يوليو،
تاريخ العمل (اكتب السنوات)
Completed the High Performance Leadership program._ 
استكمال برنامج “قيادة األداء العالي”.
______________________________________ Date Received__________________________ Club No.
تاريخ االستالم
رقم النادي
Served successfully as sponsor* (up to two allowed) or mentor** (up to two allowed, appointed by the district director) of a new club. Name must appear on_ 
Application to Organize (Form 1)).
تقلد منصب راعي* (مسموح باثنين كح ٍد أقصى) أو مرشد** (يسمح بتعيين اثنين كحد أقصى يعينهما محافظ القطاع) أحد األندية الجديدة بنجاح .يجب وضع االسم على طلب تأسيس نادي جديد (نموذج )1

(*يُقصد بالراعي الناجح العضو الذي يُرسل رئيس النادي الجديد خطابًا بشأنه إلى المركز الرئيسي يفيد بتأديته للمهام المكلف بها على أكمل وجه ،وينبغي أن يتلقى المركز الرئيسي هذا الخطاب في مدة ال تتجاوز  90يومًا من تاريخ
إصدار النادي للخطاب).
(* *يُقصد بالمرشد الناجح العضو الذي يعمل مع النادي الجديد لمدة ال تقل عن ستة أشهر بعد إصدار الخطاب ويرسل رئيس النادي الجديد خطابًا للمركز الرئيسي يؤكد أداؤه للواجبات المنوطة به خالل هذه الشهور الستة).

_____________________ Date Chartered___________________ New Club No._______________________________________________New Club Name
تاريخ التأسيس
رقم النادي الجديد_
اسم النادي الجديد
OR    Served successfully as a club coach or club specialist (Up to two allowed per club. Coaches and specialists must be appointed by the district director or club
)growth director and World Headquarters must have the appointment notice on file.
أو  يشغل وظيفة مدرب النادي أو اختصاصي النادي بنجاح (مسموح باثنين لكل نادي .يجب على مدير القطاع أو مدير نمو األندية تعيين المدربين واالختصاصيين ،كما يجب تقديم إخطار التعيين في ملف
إلى المركز الرئيسي)
__________________________ Appointment Date__________________ Club No.________________________________________________Club Name
تاريخ التعيين
رقم النادي_
اسم النادي

Distinguished Toastmaster (DTM) .III
التوستماستر المتميز )(DTM
Received Advanced Communicator Gold award (ALG) (or Advanced Toastmaster Gold award) 
الحصول على جائزة المتواصل الذهبي المتقدم )( (ALGأو جائزة التوستماستر الذهبي المتقدم)

�������������������������������������������������������������

Received Advanced Leader Silver award (ALS) (or Advanced Leader award) 
الحصول على جائزة القائد الفضي المتقدم (( )ALSأو الحصول على جائزة القائد المتقدم)

�������������������������������������������������������������

		
CLUB NO.
		
رقم النادي

		
CLUB NO.
		
رقم النادي

DATE RECEIVED
تاريخ االستالم

DATE RECEIVED
تاريخ االستالم

CLUB OFFICER VERIFICATION
تصديق أحد أعضاء الهيئة اإلدارية بالنادي
The Toastmaster whose name appears above has completed all of the requirements for this award.
لقد استوفى التوستماستر الموضح اسمه أعاله كافة شروط نيل هذه الجائزة.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������___________________ :Date
C L UB OF F I C E HEL D
P R IN T N A ME
SIGNATURE
التاريخ:
التوقيع

االسم مطبوعًا

المنصب الذي شغله في النادي

(ال يجوز لألعضاء التوقيع على طلباتهم حتى لو كانوا من أعضاء الهيئة اإلدارية بالنادي).
OPTIONAL: Please send a letter about my award to my employer or supervisor listed below.
اختياري :اكمل هذا القسم إذا رغبت أن يرسل المقر الرئيسي خطابا ً يبين إنجازاتك إلى رئيسك في العمل.
)(Type or print neatly and do not abbreviate company name.
(اكتب اسم الشركة أو اطبعه بدقة وال تكتبه مختصرً ا).
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������Name of Employer /Supervisor
اسم صاحب العمل/المشرف
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Company Name
اسم الشركة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Address 1
العنوان 1
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Address 2
العنوان 2
������������������������ Postal Code______________________________________________ State /Province _____________________________________ City
الرمز البريدي
المنطقة/المحافظة
المدينة
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Country
الدولة
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Email
البريد اإللكتروني

