طلب عضوية
ومعلومات الدفع

& MEMBERSHIP APPLICATION

PAYMENT INFORMATION

لتسجيل العضوية ،يرجى اتباع التالي:
 .1امأل البيانات بالكامل وو ّقع على طلب العضوية.
 .2امأل البيانات بالكامل ووقع على نموذج معلومات الدفع (صفحة .)3
 .3أرسل كل من المستندات المكتملة والموقعة لعضو الهيئة اإلدارية بالنادي.
لالستفسار يرجى التواصل مع .membership@toastmasters.org

 | MEMBERSHIP APPLICATIONطلب العضوية
 | Club Informationمعلومات النادي
يمأل هذا الجزء مسؤول النادي.

_________________________________________________________________________________________________________________________
 | Club cityالمدينة التي يقع فيها النادي
 | Club nameاسم النادي
 | Club numberرقم النادي

 | Applicant Informationمعلومات بشأن مقدم الطلب
 | Maleذكر

يمأل هذا الجزء مقدم الطلب.

 | Femaleأنثى

 | Otherأخرى

_______________________________________________________________________________
 | Middle nameاسم األب
 | First nameاالسم األول
 | Last name/Surnameاسم العائلة

ُترسل مجلة  Toastmasterالشهرية إلى العنوان التالي:
_______________________________________________________________________________
 | Organization/In care ofالشركة/الجهة الراعية
_______________________________________________________________________________
 | Address line 1العنوان في السطر األول (بحد أقصى  35حر ًفا)
_______________________________________________________________________________
 | Address line 2تكملة العنوان في السطر الثاني (بحد أقصى  35حر ًفا)
_______________________________________________________________________________
 | State or provinceالوالية أو المقاطعة
 | Cityالمدينة
_______________________________________________________________________________
 | Postal codeالرقم البريدي
 | Countryالدولة

 | Membership Typeنوع العضوية
يمأل هذا القسم مسؤول النادي.
 | Newجديد
 | Dualعضو مزدوج
العضوية
 | Transferالتحويل
(إذا كان مقدم الطلب
يقوم بالتحويل من
نادي آخر ،يرجى ملء
األسطر الثالثة التالية).

Reinstated (break in
)| membership
إعادة االلتحاق (بعد
انقطاع العضوية)
Renewing (no break
)| in membership
تجديد (لم تنقطع
العضوية)

____________________________________
 | Previous club nameاسم النادي السابق
____________________________________
 | Previous club numberرقم النادي السابق
____________________________________
 | Member numberرقم العضو

_________________________________________________________________________________________________________________________
 | Email addressعنوان البريد اإللكتروني
 | Mobile phone numberرقم الهاتف الجوال
 | Home phone numberرقم هاتف المنزل

 | Toastmasters International Dues and Feesرسوم ومستحقات Toastmasters International

يمأل هذا الجزء مقدم الطلب بمساعدة مسؤول النادي .يتم دفع المستحقات والرسوم مقدمًا ،وال يمكن استردادها أو نقلها من عضو آلخر.

| (US$20) New member fee .1
رسوم العضوية الجديدة ( 20دوالر أمريكي).
يدفع األعضاء الجدد فقط هذه الرسوم ،وتشمل هذه الرسوم
المسار التعليمي األول ،ونسخة إلكترونية من أداة التنقل والمعالجة

دوالر أمريكي_________ .

دوالر أمريكي_________ .
 | Membership dues .2مستحقات العضوية
يدفعها جميع األعضاء مرتين سنويًا ،وتقسم مستحقات العضوية بداية من الشهر الذي
يلتحق به العضو بنسبة:
غير تابع لقطاع
تابع للقطاع
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس

أو
أو
أو
أو
أو
أو

 45.00دوالر أمريكي.
أبريل
37.50
مايو
30.00
يونيو
22.5
يوليو
أغسطس 15.00
سبتمبر 7.50

| I Want my membership to begin
أريد أن تبدأ عضويتي في

 33.75دوالر أمريكي.
28.13
22.50
16.88
11.25
________
5.63
________

��������������������������
 | Monthشهر

| Total payment to Toastmasters International .3
إجمالي المدفوعات إلى Toastmasters International
دوالر أمريكي________ .
إجمالي  1و.2

| Club Dues and Fees Worksheet
ورقة عمل مستحقات ورسوم النادي
تدفع مستحقات النادي مباشرة إلى النادي .وال يجوز للمراكز الرئيسية
استقبال أموال بطاقات االئتمان على اعتبارها مستحقات النادي.
 | International Fees and Duesرسوم ومستحقات العالمية
(من السطر الثالث أعاله)

والر أمريكي.

 | Club new member feeرسوم العضو الجديد في النادي
 | Club duesمستحقات النادي
 | Total payment to clubإجمالي المدفوعات إلى النادي

 | Yearعام

صفحة 1

 | Sponsor of New, Reinstated or Dual Memberراعي العضو الجديد والعائد والمزدوج
يمأل هذا الجزء مسؤول النادي.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
| Sponsor’s club number
| Sponsor’s member number
| Sponsor’s first name
| Sponsor’s last name/surname
رقم نادي الراعي
رقم عضوية الراعي
االسم األول للراعي
اسم العائلة للراعي

 | Member’s Agreement and Releaseموافقة العضو وإخالء مسؤوليته

انطال ًقا من رغبتي في تحمل مسؤولية سلوكي الشخصي وسلوكي كعضو في نادي  ،Toastmastersفإني أوافق على االلتزام بالمبادئ الواردة في "تعهد  "Toastmastersوالمستندات الحاكمة
لـ“ ”Toastmasters Internationalوكذلك النادي الخاص بي .وأتعهد باالمتناع عن كل أشكال التمييز والمضايقات واالزدراء والسلوكيات غير القانونية وغير األخالقية ،وأعي تمام الوعي أنه
بانتهاجي لمثل هذه السلوكيات ،فإنني أوافق ضمنيًا على تعويض  Toastmasters Internationalوالنادي الخاص بي أو األندية األخرى أو األشخاص العاملين مع  Toastmastersعن أية أضرار أو
خسائر أو نفقات مترتبة على هذا السلوك .أتفهم أن برامج  Toastmastersتدار بواسطة متطوعين ال يمكن فرزهم أو اإلشراف عليهم بواسطة  Toastmasters Internationalأو نواديها وأعفي وأحرر
 Toastmasters Internationalونواديها والهيئات الرئاسية والموظفين والعمال والوكالء والممثلين من أي مسؤولية عن أفعال عن قصد أو تقصير وتهاون أو سهو أي عضو أو موظف بالنادي الخاص
بي أو النوادي األخرى أو موظفي  .Toastmasters Internationalفي حال نشوء أي نزاع ذي طبيعة معينة ،أوافق صراحة على حل النزاعات والدعاوي والقضايا المتعلقة بـ “”Toastmasters
والقطاعات والنوادي وأعضاء  Toastmastersوف ًقا للبروتوكول  :3.0األخالقيات والسلوك.
بإرسال هذا الطلب ،أوافق صراحة على التالي:
■ ■جمع واستخدام ومعالجة المعلومات الشخصية التي أقدمها لـ “ ”Toastmastersألغراض إدارة المؤسسة ،ودفع المستحقات الواجبة علي ،وإدراج معلومات االتصال بي في دليل األعضاء الذي
سيتم توزيعه على أعضاء  Toastmastersوموظفيها .باإلضافة إلى جمع واستخدام ومعاجلة المعلومات الشخصية التي جمعتها  Toastmasters Internationalمن خالل الموقع اإللكتروني
لـ“ ”Toastmastersمن خالل وسائل االتصال اإللكترونية.
■ ■تمكين  Toastmastersوموظفيها ووكالئها ومسؤولي القطاعات ومسؤولي النادي من الوصول إلى معلوماتي واستخدامها ،من خالل تقديمي للمعلومات الشخصية الخاصة بي إلى
 ،Toastmastersوالدخول إلى الموقع اإللكتروني لـ “ ”Toastmastersأو التواصل مع .Toastmasters
■ ■اإلخطار عن أي تغييرات تطرأ على معلومات االتصال الشخصية لضمان دقتها وتحديثها من خالل تحديث صفحة التعريف الشخصية الموجودة في الموقع اإللكتروني
لـ “ ”Toastmasters Internationalوهو  .www.toastmasters.org\loginأتفهم أن أغلبية المعلومات المطلوبة في هذا الطلب ضرورية لألغراض اإلدارية وأغراض التخطيط.
■ ■إنه يمكن لـ “ ”Toastmasters Internationalوموظفيها ووكالئها ومسؤولي القطاعات ومسؤولي النوادي إرسال دعوات التواصل ورسائل البريد االلكتروني والخطابات وأنه يمكنهم
التواصل معي من خالل وسائل التواصل االلكتروني والبريد االلكتروني والرسائل والمكالمات الهاتفية والبريد.

| A Toastmaster’s Promise
تعهد أعضاء Toastmaster
بصفتي عضو في كل من  Toastmasters Internationalوالنادي الخاص بي،
أتعهد باآلتي:
 المواظبة على حضور اجتماعات النادي
 توظيف أفضل إمكانياتي في إعداد جميع مشاريعي معتم ًدا في ذلك على
برنامج  Toastmastersالتعليمي
 إعداد مهام االجتماعات وإنجازها
 إعطاء األعضاء الزمالء تقييمات مفيدة وبناءة
 مساعدة النادي في الحفاظ على البيئة اإليجابية والودية الالزمة لتعلم
األعضاء وتطورهم
 القيام بعمل أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للنادي عندما ُ
يطلب مني ذلك
 معاملة الزمالء وضيوف النادي باحترام وأدب
 إحضار الضيوف إلى اجتماعات النادي ليّطلعوا على الفوائد التي توفرها
عضوية Toastmasters
 االلتزام بإرشادات وقواعد جميع برامج  Toastmastersالتعليمية
والتقديرية
 التحلي بالقيم األساسية لـ “ ”Toastmastersالتي تعتمد على النزاهة
واالحترام والخدمة والتميز أثناء تنفيذ كافة أنشطة Toastmasters

 | Verification of Applicantالتحقق من مقدم الطلب
By my signature below, I agree to the terms of A Toastmaster’s Promise and the
Member’s Agreement and Release stated above, and certify that I am 18 years of
age or older (in compliance with the Toastmasters Club Constitution for Clubs of
Toastmasters International).
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally
equivalent to my handwritten signature.
يعبر توقيعي أدناه عن موافقتي على شروط تعهد  Toastmasterوشروط موافقة العضو وإخالء
المسؤولية الموضحة أعاله ،وأقر بأنني بلغت  18عامًا فما فوقها،
(عمالً بـ“)”Toastmasters Club Constitution for Clubs of Toastmasters International
أقر أن توقيعي اإللكتروني على هذا المستند يعادل توقيعي الكتابي.
���������������������������������������������������������
 | Dateالتاريخ
 | Applicant’s signatureتوقيع مقدم الطلب

 | Verification of Club Officerالتحقق من مسؤول النادي
I confirm that a complete membership application, including the signatures of
the new member and a club officer, is on file with the club and will be retained
by the club.
By my signature below, I certify that this individual has joined the Toastmasters
club identified. As a club, we will ensure that this member receives proper
orientation and mentoring.
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally
equivalent to my handwritten signature.
أشهد بأن النادي قد سجل طلب العضوية الكامل ،الذي يشتمل على كل من توقيع العضو
الجديد ومسؤول النادي ،وأن النادي يتعهد باالحتفاظ بها.
وبتوقيعي أدناه ،أقر بأن هذا الشخص قد انضم إلى عضوية النادي المذكور ،وبصفتي مسؤول
النادي ،أتعهد بأن يضمن النادي توفير التوجيه واإلرشاد الالزمين لهذا العضو.
أقر أن توقيعي اإللكتروني على هذا المستند يعادل توقيعي الكتابي.
���������������������������������������������������������
 | Dateالتاريخ
 | Club officer’s signatureتوقيع مسؤول النادي

يشترط لصحة هذا الطلب وجود التوقيعين.
البند Rev. 4/2018  AR800

الصفحة 2

يجب على مسؤول النادي االلتزام باإلرشادات الواردة أدناه بمجرد تلقي طلب العضوية ومعلومات الدفع.
1 .توقيع طلب العضوية وتأريخه.
2 .إرسال مستندات طلب العضوية ومعلومات الدفع عبر اإلنترنت من خالل الدخول على الموقع .www.toastmasters.org/clubcentral :كما يمكنك إرسال المستندات
عبر البريد على العنوان:
Membership, Toastmasters International, 9127 S. Jamaica St., Suite 400, Englewood, CO 80112, U.S.A.
أو بالفاكس على الرقم .+١ ٣٠٣-٧٩٩-٧٧٥٣
يرجى إرسال هذه المعلومات باستخدام طريقة واحدة من هذه الطرق لتفادي التكرار.
3 .بمجرد أن يتلقى مسؤول النادي تأكي ًدا بأن  Toastmasters Internationalقد تلقت طلب العضوية ومعلومات الدفع وقامت بمعالجتهما ،يجب عليه:
أ_ .االحتفاظ بطلب العضوية مع مستندات النادي األخرى؛ و
ب_.إتالف مستندات معلومات الدفع الخاصة بمقدم الطلب (صفحة  )3وأي نسخ أخرى بحوزة النادي أو مسؤول النادي ،بما في ذلك جميع النسخ اإللكترونية.

 | PAYMENT INFORMATIONمعلومات الدفع
 | Payment Method to Toastmasters Internationalطريقة الدفع إلى Toastmasters International

يمأل هذا الجزء مقدم الطلب ويتم الدفع فقط للمقر الرئيسي (المبلغ المذكور في السطر الثالث من الصفحة األولى) .ال يُحصّل المقر الرئيسي استحقاقات النادي.
Master Card

 | Check or money orderشيك مصرفي أو حوالة بريدية

Visa

يجب أن تكون أموال الشيك أو الحوالة من أموال الواليات المتحدة المودعة في
بنوك الواليات المتحدة.

AMEX
Discover
 دوالر أمريكي.
 | Amountالمبلغ

دوالر أمريكي.
 | Amountالمبلغ
�������������������������������������������������������
 | Check or money order numberرقم الشيك المصرفي أو الحوالة البريدية

�������������������������������������������������������
 | Card numberرقم البطاقة
�������������������������������������������������������
 | Expiration dateتاريخ االنتهاء
�������������������������������������������������������
 | Name on cardاالسم في البطاقة

 | Otherأخرى
�������������������������������������������������������
 | Otherأخرى
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 | Signatureالتوقيع

الصفحة 3

