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Club Officer Agreement and Release Statement |
اتفاقية عضو اللجنة التنفيذية بالنادي وإخالء المسؤولية

التوجيهات
تطلب Toastmasters International من أي عضو منتخب يؤدي دوراً في اللجنة التنفيذية للنادي بأن يوافق ويوقع على اتفاقية عضو اللجنة التنفيذية وإخالء المسؤولية أدناه. ال 

بد من تقديم االستمارة المملوءة إلى أمين سر النادي، وأن تبقى في سجالت النادي إلى أجل غير مسمى. 

إخالء المسؤولية
 ،210C المادة( Club Constitution for Clubs of Toastmasters International بصفتي عضو في اللجنة التنفيذية للنادي فإنني أقبل المسؤوليات والواجبات الموضحة في

باإلنجليزية فقط( ـ  وكتيب قيادة النادي )المادة AR1310(، وبالقواعد أو السياسيات التي يتبناها مجلس اإلدارة، وتتضمن على سبيل المثال ال الحصر:

	 .Toastmasters Internationalسأتصرف دوًما بأسلوب احترافي والتزم بالقيم الرئيسية لـ

	 ".Toastmasters أوافق على االلتزام بالمبادئ الموضحة في "تعهد أعضاء التوستماسترز

	  .Toastmasters أتولى المسؤولية عن سلوكي، على نحو فردي، وبصفتي قائًدا لنادي

أتفهم حدوث حاالت عدم توافق. ولذا، أعد بأن أركز على المشكلة المطروحة وليس على الفرد. 	

سأمتنع عن أي شكل من أشكال التمييز، أو التحرش، أو اإلزدراء، أو السلوكيات غير القانونية، أو غير األخالقية، وأتفهم أنني إذا انخرطت في مثل هذا السلوك، فقد أكون  	
مسؤواًل عن تعويض Toastmasters International، والنادي، أو نواٍد أخرى، أو أشخاص آخرين مرتبطين بـToastmasters، عن أي أضرار أو خسائر أو تكاليف 

ناتجة عن سلوكي.

أتفهم أن برامج Toastmasters ينفذها متطوعون ال يمكن لـToastmasters International أو أي من نواديها القيام بالتحري عنهم أو اإلشراف عليهم. ولذا، أعفي  	
وأبرئ ذمة Toastmasters International ونواديها وهيئاتها الحاكمة وممثليها من أي مسؤولية عن التصرفات الدولية أو الناتجة عن إهمال أو حذف ألي عضو أو 

.Toastmasters Internationalعضو في اللجنة التنفيذية في النادي أو أي نواٍد أخرى، أو أي عضو لجنة تنفيذية لـ

سألتزم بالكامل بواجباتي االئتمانية نحو Toastmasters International في ظل الوثائق الحاكمة وقوانين البالد التابعة. 	

أتفهم أن األعضاء، واألندية، والقطاعات ال يمكنهم إنشاء شعار خاص بهم أو لكي يحل محل شعار Toastmasters أو العالمة التجارية النصية. 	

أتفهم أن جميع البرامج والمواد والمحتويات تمثل ملكية لـ Toastmasters International وال يمكن استخدامها ألي شخص و/أو الشركات التابعة لهم، و/أو المنظمات  	
لتحقيق أي أرباح مالية.

	 .Toastmasters International أوافق على تلقي جميع االتصاالت من المقر الرئيسي لـ

بالتوقيع على هذه االتفاقية، فإنني أقر وأقبل بالمهام والمسؤوليات الموصوفة في Club Constitution for Clubs of Toastmasters International )المادة 210C، باإلنجليزية 
فقط( وأي وثائق داعمة أخرى، متضمنة على سبيل المثل ال الحصر كتيب قيادة النادي.

Confirmation｜ التأكيد
I have read and agree to the terms and conditions of the Club Officer Agreement and Release Statement. | 

لقد قرأت ووافقت على شروط وأحكام اتفاقية عضو اللجنة التنفيذية بالنادي وإخالء المسؤولية.

 Full Name | االسم بالكامل

 Member Number | رقم العضو

Officer Position | منصب عضو اللجنة التنفيذية

Club Number | رقم النادي     Club Name | اسم النادي

Date (MM/DD/YYYY) | )التاريخ )الشهر/ اليوم/ السنة      Signature | التوقيع
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