)COMPETENT COMMUNICATOR (CC
المتواصل المتمكن ()CC

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.
 استكمال كل المشاريع العشرة في دليل المتواصل المتمكن.

 أتم هذا الطلب وأرفق معه سجل انجاز المشاريع.
 يجب أن يوقع أحد أعضاء الهيئة اإلدارية بالنادي 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
9127 South Jamaica Street, Suite 400, Englewood, CO 80112, USA

فاكس+1 303-799-7753 :
البريد اإللكترونيeducationprogram@toastmasters.org :

يرجى إرفاق سجل انجاز المشاريع
يرجى طباعة أو كتابة:

LLLLLLLL

_________________ 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
العنوان 1
_______________________________________________________________________________________________________________ Address 2
العنوان 2
__________________ Postal Code _________________________ State/Province __________________________________________________ City
الرمز البريدي
المنطقة/المحافظة_
المدينة
______________________________________________________________ Email Address _______________________________________Country
عنوان البريد اإللكتروني
الدولة_
__________________________________________________________________________________________________________________ Phone
الهاتف
Complete all requirements before submitting award applications to World Headquarters.

يرجى استكمال كافة المتطلبات قبل تقديم طلبات الجوائز إلى المكتب الرئيسي لـ.Toastmasters International

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:
االسم مطبوعا ً

التوقيع

المنصب الذي شغله في النادي

(ال يجوز لألعضاء التوقيع على طلباتهم حتى لو كانوا من أعضاء الهيئة اإلدارية بالنادي).

Advanced Communication Series Check the boxes to indicate your selections.
سلسلة التواصل المتقدم حدد المربعات للداللة على اختياراتك.
الخطيب الترفيهي ()AR226A

)Speeches by Management (226F

رواية القصص ()AR226K

الخطب اإلعالمية ()AR226B

الخطيب المحترف ()AR226G

)Interpretive Reading (226L

)Public Relations (226C

)Technical Presentations (226H

)Interpersonal Communication (226M

)Facilitating Discussion (226D

الخطابة اإلقناعية ()AR226I

)Special Occasion Speeches (226N

)Specialty Speeches (226E

)Communicating On Video (226J

الخطابة الفكاهية ()AR226O

إذا كان هذا الطلب هو أول طلب لك لنيل جائزة المتواصل المتمكن ،فيمكنك اختيار كتابين من القائمة اعاله مجانا .أو يمكنك شراء كتيبات اضافية من
 www.toastmasters.org/productsاالتصال على طلبات التوريد عبر الهاتف .+1 720-439-5050

سجل إنجاز المشاريع
رقم المشروع

عنوان الخطبة

التاريخ

توقيع نائب الرئيس
للشؤون التعليمية

المشروع 1
المشروع 2
المشروع 3
المشروع 4
المشروع 5
المشروع 6
المشروع 7
المشروع 8
المشروع 9
المشروع 10
OPTIONAL: Please send a letter about my award to my employer or supervisor listed below.
اختياري :يرجى إرسال خطاب بشأن جائزتي إلى صاحب العمل أو المشرف الوارد أسماؤهم أدناه.
_____ By initialing here, I am confirming that I have written consent to provide Toastmasters International the below person’s contact information for the
purpose of sending confirmation of my education award achievement.
_____ بالتوقيع بالحروف األولى من اسمي هنا ،أقر بأنني قد حصلت على موافقة كتابية لتوفير معلومات االتصال الخاصة بجهة االتصال الواردة أدناه إلى Toastmasters International
لغرض إرسال تأكيد الحصول على جائزة التعلم.
)(Type or print neatly and do not abbreviate company name.
(اكتب أو اطبع بدقة وال تختصر اسم الشركة).
���������������������������������������������������������������������������������������������� Name of Employer/Supervisor
اسم رئيسك في العمل
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� Company Name
اسم الشركة
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Email
البريد اإللكتروني
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المادة AR1225

