استمارة

1

Application to Organize a Toastmasters Club
طلب تنظيم نادي Toastmasters
أرسل االستمارات المكتملة والمدفوعات إلى:
9127 South Jamaica Street, Suite 400 • Englewood, CO 80112
هاتف • +1 720-439-5050 :فاكس • +1 303-799-7753 :البريد اإللكتروني newclubs@toastmasters.org:

يتقدم مقدم طلب النادي الموقع أدناه بموجبه لعضوية  Toastmasters Internationalطبقًا للمادة  ،3قسم  3من عقد التأسيس واللوائح الداخلية الخاصة ب
،)Article III, Section 3, of the Articles of Incorporation and Bylaws of Toastmasters International( Toastmasters International
ويطلب التصريح بتنظيم نادي  Toastmastersفي | City :المدينة __________________ | State/Provinceالوالية/المقاطعة _________________
 | Postal codeالرمز البريدي _____________________  | Countryالدولة ____________________  | Dateالتاريخ ����������������.
من المفهوم أنه عند منح هذا التصريح ،فإنه بذلك يمنح الحق للمجموعة باستخدام اسم  Toastmasters Internationalوإجراءاتها وموادها بوصفه ناديًا تحت
شهرا ( )12من تاريخ استالمه من قبل المقر الرئيسي.
التأهيل لمدة اثني عشر
ً
ً
من المتفق عليه أن استخدام شعار  Toastmastersواسم  Toastmastersأو  Toastmasters Internationalالبد وأن يكون مشروطا بتصريح يخول
المستخدم بهذا ،على أن يكون هذا التصريح ممنو ًحا من قبل Toastmasters International؛ ويتوقف هذا االستخدام إذا لم يمنح عقد التأسيس ،أو إذا طلب من
مقدم طلب النادي القيام بذلك في أي وقت في المستقبل لسبب تراه  .Toastmasters Internationalتوافق أندية  Toastmastersعلى عدم استخدامها للعالمات
التجارية والمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر الخاصة بالكيانات األخرى بأي طريقة دون تصريح خطي صريح من المالك .ويشمل هذا ،على سبيل المثال
وليس الحصر ،استخدامه في اسم النادي واسم مجال النادي أو المواد األخرى أو النشرات.
ً
عضوا منهم ال ينتمون إلى نوادي  Toastmastersأخرى*.
17
عضوا على األقل،
مؤهل للتأسيس ،يجب أن يكون لدى النادي 20
لكي يصبح النادي
ً
ً
يتعيَّن على الهيئة اإلدارية للنادي اتخاذ التدابير الالزمة لضمان امتثال ناديهم واألعضاء للسياسات المحددة من جانب مكتب مراقبة األصول األجنبية.
يتعين على نوادي  Toastmastersتلبية الحد األدنى من المتطلبات التالية :االجتماع ( )12مرة سنويًا على االقل؛ أن يضم أعضا ًء يقدمون خطبًا ويعطون
التقويمات الشفهية ويتلقونها؛ ويتيح لألعضاء الفرصة لتطوير مهارات القيادة وممارستها.
تكون العضوية في نادي  Toastmastersبالدعوة فقط ،وتخضع للتصويت من أعضاء النادي .ال يُستبعد أي شخص من عضوية نادي ،Toastmasters
وال يجوز التمييز عمدًا ضد أي عضو عند تسيير برامج  Toastmastersالرسمية بسبب عمره (باستثناء األشخاص تحت  18عا ًما) أو بسبب العرق أو اللون أو
قادرا من خالل جهوده الشخصية ،على المشاركة في
العقيدة أو الجنس أو الهوية القومية أو العرقية أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية ،طالما كان الفرد ً
البرنامج.
وإذا تم منحها ،يجوزلـ  Toastmasters Internationalإبطال عقد التأسيس والعضوية ألسباب  ،من بينها على سبيل المثال ال الحصر :تأسيس نادي
 Toastmastersبشكل غير الئق ،والفشل في الحفاظ على وضع جيد في  ،Toastmasters Internationalأو التخلي عن التأسيس والعضوية من قِبل مقدم طلب
النادي.
As club coordinator and on behalf of the applicant club, I agree to the terms and conditions listed above.
بصفتي منس ٌّق شؤون النادي ،وبالنيابة عن مقدم طلب النادي ،أوافق على الشروط واألحكام ال ُمدرجة أعاله.
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.
أعطي تصري ًحا لعرض موقع النادي ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني المدرج ضمن هذا النموذج على صفحة الويب "البحث عن أحد األندية" الخاصة بـ Toastmasters
 | Yesنعم
 Internationalأثناء عملية التأسيس .كما أعطي تصري ًحا أيضًا لـ  Toastmasters Internationalلالتصال بي عند الضرورة إلتمام عملية التأسيس..

 | Noال

 | Signedالتوقيع | Date ____________________________________________________________________ ،التاريخ ������������������������.

 | Please type or print the following informationيُرجى نسخ أو طباعة المعلومات التالية:
 | Coordinator or president’s nameاسم المنسق أو اسم رئيس النادي ����������������������������������������������������������������
) | Organization name (if applicableاسم المنظمة (إن وجد)���������������������������������������������������������������
 | Address 1العنوان ������������������������������������������������������������������������������������������ 1
 | Address 2العنوان ������������������������������������������������������������������������������������������ 2
 | Cityالمدينة ___________________________________________  | State/Provinceالوالية/المقاطعة ������������������������������
 | Countryالدولة _______________________________________  | Postal codeالرمز البريدي ���������������������������������
 | Phoneالهاتف �����������������������������������������������������������������������������������������������
 | Emailالبريد اإللكتروني �����������������������������������������������������������������������������������������
*اطلع على الملحق أ ،قسم "األندية المتقدمة"
يرحى نسخ نسخة من هذه الوثيقة وإرسالها بالبريد االلكتروني إلى المقر الرئيسي.
احتفظ بالنسخة األصلية في سجالت ناديك الدائمة.

صفحة  1من  -2كال الصفحتان مطلوبتان الستكمال الطلب.
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الدفع:

دوالرا أمريكيًا .يتعين أن
دوالرا أمريكيًا غير قابلة لالسترداد أو التحويل .يتعين أن تشمل اجتماعات النادي في والية كاليفورنيا ضريبة مبيعات  %7.75اإلجمالي 134.69
رسوم التأسيس 125
ً
ً
دوالرا
دوالرا أمريكيًا .بمجرد استالم الطلب المكتمل لتنظيم نادي توستماسترز ودفع مبلغ 125
تشمل اجتماعات النادي في والية كولورادو ضريبة مبيعات بنسبة  %2.9من إجمالي 128.62
ً
ً
أمريكيًا رسوم تأسيس ،سيتلقي النادي حقيبة التأسيس ،والتي تشمل المواد اإلدارية للنادي ومواد األعضاء الجدد*.
ال يجوز دفع رسوم تأسيس النادي واستحقاقات العضوية والرسوم من أموال القطاع أو األموال الشخصية لقائد القطاع ،باستثناء أن يكون قائد القطاع هو أيضًا رئيس أو نائب رئيس أو أمين
صندوق النادي .يجوز دفع رسوم التأسيس من قبل نا ٍد آخر؛ ولكن ،ال يجوز دفع مستحقات العضوية والرسوم.

 | Mail check / postal money orderيجب إرسال الشيك بالبريد /أو الحوالة بالبريد
( | U.S. funds drawn on a U.S. bank, payable to Toastmasters Internationalمن أموال الواليات المتحدة المودعة في بنوك الواليات المتحدة وتستحق الدفع لمنظمة )Toastmasters International

 | Numberالرقم ___________ _

 | Amount US$المبلغ بالدوالر األمريكي ________________

 | Mail or fax credit cardأرسل معلومات بطاقة االئتمان بالبريد أو الفاكس
 | Visaفيزا     | MasterCardماستر كارد     | Discoverديسكفر     | AMEXأميركان اكسبريس
 | Card numberرقم البطاقة______________________________________________________ _  | Expiration dateتاريخ االنتهاء ___________________
 | Name as it appears on credit cardاالسم كما هو مذكور في بطاقة االئتمان ____________________________________________________________________
 | Signatureالتوقيع ________________________________________________________________________________________________________
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.
| CLUB TYPE
نوع النادي

 | Communityمجتمعي
 | Companyشركة
 | Government agencyوكالة حكومية
 | Correctional institutionمؤسسة إصالحية
 | College or universityكلية أو جامعة
 | Religious organizationمنظمة دينية

| LANGUAGE FOR OFFICER MANUALS
اللغات لدليل الهيئة اإلدارية

English

العربية

简体中文
繁體中文
Français
Deutsch
日本語

Check here if this is an
 | advanced clubعلّم هنا إذا كان هذا
نادي متقدم

Português
Español
Accessible PDF on CD for the
)| visually impaired (English only
مستند بصيغة بي دي إف على إسطوانة
مدمجة األندية المتقدمة لضعاف البصر
(باللغة اإلنجليزية فقط)

 | Sponsoring Clubالنادي الراعي ( | up to twoمتاح حتى ناديين):
يقصد به نادي  Toastmastersالحالي الذي ساعد في تأسيس النادي المرشح.

 | Club numberرقم النادي ___________________

 | Club numberرقم النادي ______________________

 | Individual Toastmaster Sponsors, must be assigned within 60 days of charterيجب تعيين رعاة فرديين لـ
 Toastmasterفي غضون  60يو ًما من التأسيس (( | up to twoاثنين كحد أقصى):
يقصد بهم األشخاص المساعدين في تأسيس النادي قبل منح عقد التأسيس.

 | Nameاالسم __________________________________________________________ _  | Member numberرقم العضو ________________ _
 | Nameاالسم __________________________________________________________ _  | Member numberرقم العضو ________________ _

 | Individual Toastmaster Mentors, must be assigned within 60 days of charterيجب تعيين رعاة فرديين لـ
 Toastmasterفي غضون  60يو ًما من التأسيس ( | up to twoاثنين كحد أقصى):

يقصد بهم األفراد الذين سيساعدون النادي لمدة ستة أشهر على األقل بعد الموافقة على التأسيس.

 | Nameاالسم __________________________________________________________ _  | Member numberرقم العضو ________________ _
 | Nameاالسم __________________________________________________________ _  | Member numberرقم العضو ________________ _
 | New club alignmentتنسيق النادي الجديد | District **:القطاع ____________  | Divisionالقسم _____________  | Areaالمنطقة__________________________
.إذا كان التنسيق غير معروف ،يُرجى ترك هذا القسم خاليًا**
صفحة  2من  -2الصفحتان مطلوبتان الستكمال الطلب.
تعتبرعالمة  Toastmasters Internationalو Toastmastersوالعالمات التجارية لمنظمة  Toastmasters Internationalعالمات مسجلة في الواليات المتحدة وكندا والعديد من الدول األخرى.
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