Pathways

استمارة طلب المسار | PATH ORDER FORM

			

أكمل هذه اإلستمارة لبدء استالم موادك المطبوعة .إذا كنت ترغب في استكمال مسارك في  ،Base Campفيرجى زيارة الموقع
 .www.toastmasters.org/StartPathwaysهذه االستمارة مخصصة لطلب المواد المطبوعة فقط .يمكنك طلب مسار واحد لكل استمارة.
عند إكمالك لالستمارة ،يُرجى إرسالها عبر البريد اإللكتروني أو الفاكس أو البريد (وسيلة واحدة فقط) إلى:
البريد اإللكترونيsupplyorders@toastmasters.org :
فاكس+1 )303(-799-7753 :
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إرسال هذه االستمارة ،تحدث إلى عضو في اللجنة التنفيذية بالنادي.

Orders and Tracking
Toastmasters International
9127 South Jamica Street, Suite 400
Englewood, CO 80112, USA

اختيار المسار | PATH SELECTION
اختر لغتك ومساركChoose your language and path. | .
المسارات المتوفرة باللغة اإلنجليزية | Paths available in English
Presentation Mastery
Dynamic Leadership
إتقان العرض التقديمي
القيادة الديناميكية
Leadership Development
Strategic Relationships
العالقات اإلستراتيجية
تطوير القيادة

Team Collaboration
تعاون الفريق

المسارات المتوفرة بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية | Paths available in languages other than English
المسارPath: | :
إتقان العرض التقديمي | Presentation Mastery
تطوير القيادة | Leadership Development
اللغةLanguage: | :
简体中文

繁體中文

Español
Français
Deutsch

Português
     
日本語

بياناتي | MY INFORMATION
___________________________________________________________
االسم | Name
___________________________________________________________
سطر العنوان Address line 1 | 1
___________________________________________________________
سطر العنوان Address line 2 | 2
___________________________________________________________
الوالية أو المقاطعة | State or province
المدينة | City
___________________________________________________________
الرمز البريدي | Postal code
الدولة | Country

___________________________________
رقم العضو | Member number
___________________________________
رقم النادي | Club number
___________________________________
اسم النادي | Club name
___________________________________
رقم القطاع | District number

_______________________________________________________________________________________________________________
عنوان البريد اإللكتروني | Email address
رقم الهاتف | Phone number
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الرسوم وطريقة الدفع إلى FEES AND PAYMENT METHOD TO TOASTMASTERS INTERNATIONAL| Toastmasters International
 45دوالر أمريكي ( 20دوالر أمريكي رسوم المسار  25 +دوالر أمريكي رسوم إضافية للمواد المطبوعة*)
إذا كان ذلك هو مسارك األول ،فسيتم اإلعفاء من رسوم المسار والتي تبلغ قيمتها  20دوالر أمريكي.
*سكان كاليفورنيا :يُرجى تذكر إضافة ضريبة مبيعات بقيمة  % 7.75إلى رسوم المواد المطبوعة التي تبلغ  25دوالر أمريكي.
*سكان كولورادو :يُرجى تذكر إضافة ضريبة مبيعات بقيمة  % 2.9إلى رسوم المواد المطبوعة التي تبلغ  25دوالر أمريكي.

هذا القسم مخصص لالستخدام من جانب Toastmasters International
فقط.
Mastercard
Visa
AMEX
Discover
أمريكي
دوالر
_____________________________________________________
المبلغ | Amount

_____________________________________________________
رقم البطاقة | Card number
_____________________________________________________
تاريخ االنتهاء | Expiration date
_____________________________________________________
االسم على البطاقة | Name on card

This section is for use by Toastmasters International only.
شيك أو حوالة بريدية | Check or money order
يجب أن تكون أموال الشيك والحوالة من أموال الواليات المتحدة المودعة
في بنوك الواليات المتحدة.
أمريكي
دوالر
_____________________________________________________
المبلغ | Amount

_____________________________________________________
رقم الشيك المصرفي أو الحوالة البريدية | Check or money order number

أخرى | Other
_____________________________________________________
أخرى | Other

_____________________________________________________
التوقيع | Signature

______________________________________________________________________________________________________________________________

توقيع مقدم الطلب | Applicant’s signature

		

التاريخ | Date

بتقديم هذا الطلب مع  ،Toastmasters Internationalفأنت توافق على استخدام معلوماتك بواسطة موزع طرف ثالث تابع لـ  .Toastmasters Internationalسيتستخدم
الموزع معلوماتك فقط لمعالجة طلبك ولن يشارك معلوماتك .ال يمكن إتمام طلبك بدون توقيعك أعاله.
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