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Addendum of Standard Club Options
ملحق خيارات النادي القياسية
 | Club nameاسم النادي

___________________________________________________________

 | Club Numberرقم النادي

_____________________________

 | Club Locationموقع النادي __________________________________________________________________  | District Numberرقم القطاع

__________________

يتعين على النادي ،بعد اعتماد هذا الدستور وبعد ذلك كلما دعت الحاجة ،استكمال ملحق النظام الداخلي للنادي لتحديد االختيارات المفصلة التي قام بها إلدارة عملياته .يتعين
موافقة أغلبية أعضاء النادي العاملين على األقل ،والحاضرين والمصوتين في االجتماع الذي تمت الدعوة له حسب األصول وأرسل به إخطار إلى األعضاء ،وكان النصاب
حاضرا في جميع األوقات.
القانوني
ً

 | Name .1االسم:
ينبغي أن يكون اسم النادي وموقعه على النحو المبين أعاله .يجوز تغيير اسم النادي وموقعه عن طريق تعديل هذا الملحق على النحو المنصوص عليه في  ،Article Xالقسم
 7من .club’s constitution

 | Membership Composition .2تكوين العضوية

مع مراعاة متطلبات عدم التمييز الموضحة في  Section 1 of Article IIمن  ،Club Constitutionتقتصر عضوية األفراد في هذا النادي على.
__________________________________________________________________________________________________________
(إذا لم يكن هناك قيود ستوضع على عضوية هذا النادي اكتب "ال توجد قيود" في السطر أعاله).

 | Membership Composition .3تكوين العضوية

تمنح العضوية الشرفية لألفراد في هذا النادي لمدة_________عام (أعوام) ،وبخالف ذلك يكون على النحو المنصوص عليه في .Club Constitution

 | New Member Fee .4رسوم العضوية الجديدة

ينبغي أن تكون رسوم العضوية الجديدة لعضوية األفراد بالدوالر األمريكي_________ ،وتستحق الدفع على النحو المنصوص عليه في .Club Constitution
(ينبغي أن تشمل االستحقاقات ال ُمحصلة من عضوية األعضاء الجديد باإلضافة إلى رسوم العضو الجديد ،مبلغ العضوية المدفوع إلى ،Toastmasters International
باإلضافة إلى أي استحقاقات للنادي).

 | Club Dues .5استحقاقات النادي

تقدر استحقاقات العضوية لهذا النادي لألعضاء األفراد العاملين بـ___________دوالر أمريكي لكل شخص يجب دفع هذه االستحقاقات مقدما ً أو في ________________
____________________________________.
(ينبغي أن تشمل استحقاقات النادي مبلغ مدفوعات العضوية إلى ).Toastmasters International

 | Reinstatement Fee .6رسوم إعادة العضوية

يتطلب إعادة العضوية لعضو سابق دفع رسوم إعادة العضوية والتي تقدر بمبلغ ___________ دوالر أمريكي.
(تعتبر رسوم إعادة العضوية رسو ًما اختيارية ،وإذا حصلت ،يحتفظ بها النادي .إذا لم يُحصل النادي رسوم إعادة عضوية ،فضع " "0في السطر أعاله).

 | Transfer Fee .7رسوم النقل

ينبغي أن تكون رسوم نقل عضوية عضو من نادي  Toastmasters Internationalآخر إلى هذا النادي _________دوالر أمريكي .يتعين أن تكون شروط التحويل األخرى
إلى هذا النادي على النحو المنصوص عليه في .Club Constitution
(تعتبر رسوم نقل العضوية رسو ًما اختيارية ،وإذا ُحصلت ،يحتفظ بها النادي .إذا لم يُحصل النادي رسوم إعادة نقل عضوية ،فضع " "0في السطر أعاله).
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 | Inactive Member Dues .8استحقاقات العضو غير العامل

تقدر استحقاقات العضوية لهذا النادي لألعضاء غير العاملين بمبلغ________ دوالر أمريكي لكل شخص _________________ .يجب دفع هذه االستحقاقات مقدما ً

أو في ____________________________________________________.
(يجوز للنادي تحديد االستحقاقات واجبة الدفع من جانب األعضاء غير العاملين بأي مبلغ يصل حتى مبلغ استحقاقات األعضاء العاملين ،شريطة أن تشمل رسوم األعضاء
العاملين مدفوعات العضوية الالزمة لهذا النادي إلى  ،Toastmasters Internationalوتُدرج تحت بند األعضاء غير العاملين ،على النحو المنصوص عليه في
).Club Constitution

 | Regular Meetings .9االجتماعات الدورية

يجب عقد االجتماعات الدورية في هذا النادي ،والتي يجب أن تتضمن أي اجتماعات أعمال لألعضاء األفراد الفاعلين كل ______________________في تمام
الساعة_______ في هذا المكان _________________________________________________________________________ :في هذا النادي من
وقت آلخر.

 | Executive Committee Meetings .10اجتماعات اللجنة اإلدارية

يتعين اجتماع اللجنة اإلدارية لهذا النادي على األقل _____________________في التوقيتات واألماكن التي قد تحددها اللجنة.

 | Additional Officers .11أعضاء اللجنة التنفيذية اإلضافيين

ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة التنفيذية لهذا النادي على النحو المذكور في  Club Constitutionمع االختيار والواجبات والشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
باإلضافة إلى ذلك ،يتعين أن يكون هناك مسؤول للنادي _______________________________________________________________________,
تكون مهامة على النحو التالي_______________________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ .
(في حالة عدم رغبة النادي في انتخاب أعضاء إضافيين للجنة التنفيذية ،فقم بكتابة"ال يوجد" في الفراغات الموضوعة أعاله)

 | Terms of Office .12مدد شغل الوظيفة

ينتخب هذا النادي أعضا ًء للجنة التنفيذية بنا ًء على المدد التالية (اختر واحدًا):
_______ Half-year terms, from July 1 to December 31 and from January 1 to June 30
مدد نصف سنوية من  1يوليو حتى  31ديسمبر ومن  1يناير حتى  30يونيو.
_______ Full-year terms, from July 1 to June 30
مدد سنوية من  1يوليو حتى  30يونيو.
(يجوز اختيار مدد نصف سنوية الجتماعات النادي األسبوعية طوال العام بأكمله؛ ويجب على جميع النوادي األخرى اختيار مدد سنوية .تكون بداية ونهاية المدد على النحو
المنصوص عليه في  ،Article VI, Section 3من ).Club Constitution

 | Rules of Order .13قواعد النظام

حيث إن قواعد روبرت ال تُعد قواعد ُمعترف بها في اإلجراءات البرلمانية في السلطة القضائية التي يقع بداخلها النادي ،فإنه يتعين اعتبار ______________________
_________________________________________________________________ بديل عن قواعد روبرت في  ،Article IX, Section 1من Club
 Constitutionفيما يتعلق بهذا النادي.
ً
(امأل هذه المادة فقط إذا كان النادي يقع داخل اختصاص قضائي ال يُعترف فيه بقواعد نظام روبرت ال ُمراجعة حديثا على أنها سلطة برلمانية.
 | Last modified by required vote of club onتم آخر تعديل بموجب تصويت النادي المطلوب في __________________________20_________ ،
 | Signedتوقيع______________________________________________________________________________________________ :
                                            | Club Secretaryأمين سر النادي

.I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature

أقر بأن توقيعي اإللكتروني على هذا المستند يعادل قانونيا توقيعي الكتابي.
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