)ADVANCED COMMUNICATOR (AC
المتواصل المتقدم ()AC

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 الخمسة في كتيبين مختلفين من سلسلة التواصل المتقدم.

 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
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. 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.

L
L

)Advanced Communicator Bronze (complete Section I
المتواصل البرونزي المتقدم )( (ACBأكمل القسم )I

L
		

)Advanced Communicator Silver (complete Section II
المتواصل الفضي المتقدم )( (ACSأكمل القسم )II

)Advanced Communicator Gold (complete Section III
المتواصل الذهبي المتقدم )( (ACGأكمل القسم )III

Advanced Communicator Bronze (ACB) .I
المتواصل البرونزي المتقدم )(ACB
Received Competent Communicator award 
()Or received Competent Toastmaster award
الحصول على جائزة المتواصل المتمكن (أو جائزة التوستماستر المتمكن)
Completed two Advanced Communication manuals 
)(Attach Project Completion Record from each manual.
استكمال كتيبين من سلسلة التواصل المتقدم( .يرجى إرفاق سجل إنجاز المشاريع من كل كتيب).
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المادة AR1226

������������������Club/District No. ___________________ Date
رقم النادي/القطاع
التاريخ_

Advanced Communicator Silver (ACS) .II
(ACS) المتواصل الفضي المتقدم
Received Advanced Communicator Bronze (Or received Able Toastmaster award 
or A
 dvanced Toastmaster Bronze award)
الحصول على جائزة المتواصل البرونزي المتقدم (أو الحصول على جائزة التوستماستر المتمكن أو
�����������������������������������������������������������������������������������
DATE RECEIVED
		
CLUB NO.
)جائزة التوستماستر المتقدم البرونزي
تاريخ االستالم

		

رقم النادي

Completed two Advanced Communication manuals (Attach Project Completion Record from each manual.) 

) (يرجى إرفاق سجل إنجاز المشاريع من كل كتيب.استكمال كتيبين من سلسلة التواصل المتقدم
Conducted two presentations from The Better Speaker Series and/or The Successful Club Series. (Success/Communication, Success/Leadership, Youth Leadership 
workshops and The Leadership Excellence Series do not qualify.) Presentation date may not be one used previously.
Success/ وSuccess/Communication  (ال يجوز إلتمام هذا المطلب تقديم ورش عمل.The Successful Club Series أو/ وThe Better Speaker Series تقديم عرضين من السالسل التعليمية التالية
. وقد ال يكون تاريخ العرض التقديمي مستخدمًا من ذي قبل.)The Leadership Excellence Series  وسلسلةYouth Leadership وLeadership
Date Presented
تاريخ التقديم

Presentation Name
_اسم العرض التقديمي

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -1
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -2

Advanced Communicator Gold (ACG) .III
(ACG) المتواصل الذهبي المتقدم
Received Advanced Communicator Silver (Or received Able Toastmaster Bronze 
)or Advanced Toastmaster Silver
����������������������������������������������������������������������������������
جائزة
أو
المقتدر
التوستماستر
جائزة
على
الحصول
(أو
المتقدم
الحصول على جائزة المتواصل الفضي
DATE RECEIVED
		
CLUB NO.
تاريخ االستالم
		
رقم النادي
)التوستماستر المتقدم الفضي
Completed two Advanced Communication manuals (Attach Project Completion Record from each manual.) 

) (يرجى إرفاق سجل إنجاز المشاريع من كل كتيب.استكمال كتيبين من سلسلة التواصل المتقدم
Coordinated and conducted one Success/Communication, Success/Leadership or Youth Leadership workshop. (The Better Speaker Series, The Successful Club Series, 
and The Leadership Excellence Series do not qualify.) Presentation date may not be one used previously.
The Successful Club وThe Better Speaker Series  (ال يجوز إلتمام هذا المطلب تقديم السالسل. و إحداهاYouth Leadership  أوSuccess/Communication, Success/Leadership تقديم ورشة عمل
. وقد ال يكون تاريخ العرض التقديمي مستخدمًا من ذي قبل. )The Leadership Excellence Series  وSeries
Date Presented
تاريخ التقديم

Workshop Name
اسم ورشة العمل

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Coached a new member with his or her first three speeches  

مساعدة وتوجيه عضو جديد بأول ثالث خطب
Year Coached
سنة التوجيه

New Member Number (if known)
)رقم العضو الجديد (إذا علم

Name of New Member
اسم العضو الجديد

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

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
المنصب الذي شغله في النادي

االسم مطبوعًا

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

التوقيع

OPTIONAL: Please send a letter about my award to my employer or supervisor listed below.
. يرجى إرسال خطاب بشأن جائزتي إلى صاحب العمل أو المشرف الوارد أسماؤهم أدناه:اختياري
_____ 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.
Toastmasters  أقر بأنني قد حصلت على موافقة كتابية لتوفير معلومات االتصال الخاصة بجهة االتصال الواردة أدناه إلى،_____ بالتوقيع بالحروف األولى من اسمي هنا
. لغرض إرسال تأكيد الحصول على جائزة التعلمInternational
(Type or print neatly and do not abbreviate company name.)
).(اكتب أو اطبع بدقة وال تختصر اسم الشركة
______________________________________________________________________________________________ Name of Employer /Supervisor
المشرف/اسم صاحب العمل
_________________________________________________________________________________________________________ Company Name
اسم الشركة
______________________________________________________________________________________________________________ Address 1
1 العنوان
______________________________________________________________________________________________________________ Address 2
2 العنوان
____________________ Postal Code_________________________ State/Province _______________________________________________ City
الرمز البريدي
المحافظة/المنطقة
المدينة
________________________________________________________________________________________________________________ Country
الدولة
__________________________________________________________________________________________________________________ Email
البريد اإللكتروني

