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Club Officer Agreement and Release Statement |
மன்ற அதிகாரி ஒப்பந்தம் மற்றும் விடுவிப்பு 
அறிக்கக

வழிமுகறகள்
மன்ற அதிகாரிப் பதவிக்குத் ததர்ந்ததடுக்கப்படும் எந்த ஒரு உறுப்பினரும் கீதேயுள்ள மன்ற அதிகாரி ஒப்பந்தம் மற்றும் விடுவிப்பு 
அறிக்கககை ஏற்று ககதைாப்பமிடுவது  Toastmasters International-இன் ததகவைாகும். நிரப்பப்பட்ட இந்தப் படிவம் மன்றச் தசைலாளரிடம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டு மன்றப் பதிவுகளில் காலவகரயின்றி தக்ககவக்கப் படதவண்டும்.

விடுவிப்பு அறிக்கக
எனது மன்ற தசைற்குழுவின் உறுப்பினராக, Club Constitution for clubs of Toastmasters International (உருப்படி 210C, ஆங்கிலத்தில் மட்டும்), 
மன்ற தகலகமத்துவ ககதைடு (TA1310), மற்றும் இைக்குனர் குழுவால் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட நிகலைான விதிகள் அல்லது தகாள்கககளில் 
தகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள, பின்வருவன உள்ளிட்ட ஆனால் அவற்தறாடு மட்டும் வகரைறுக்கப்படாத தபாறுப்புகள் மற்றும் கடகமககள 
நான் ஏற்றுக்தகாள்கிதறன்:

	� நான் எப்தபாதும் ததாழில்முகற முகறயில் நடந்துதகாள்தவன் மற்றும் Toastmasters International-இன் முக்கிை விழுமிைங்ககளக் 
ககடபிடிப்தபன்.

	� "ஒரு Toastmaster இன் உறுதிதமாழி" இல் தகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள தகாட்பாடுகளுக்கு உடன்பட்டு நடப்தபன்.

	� ஒரு தனிநபராக மற்றும் என் Toastmasters மன்றத்தின் தகலவராக என் நடத்கதக்கு தனிப்பட்ட முகறயில் தபாறுப்பு ஏற்தபன். 

	� கருத்து தவற்றுகமகள் ஏற்படலாம் மற்றும் ஏற்படும் என்பது எனக்குப் புரிகிறது. ஆதலால், நான் அப்தபாதுள்ள பிரச்சகனயின் மீது கவனம் 
தசலுத்துதவதன தவிர தனிநபரின் மீது அல்ல என்று வாக்குறுதிைளிக்கிதறன். 

	� நான் எந்த விதமான பாகுபாடு, ததாந்தரவு, தகாடுகமப்படுத்துதல், இழிவான, சட்டவிதராத, அல்லது தநறிமுகறயில்லாத நடத்கத 
ஆகிைவற்றிலிருந்து விலகியிருப்தபன், அத்துடன் நான் அவ்வாறான நடத்கதயில் ஈடுபட்டால், என் நடத்கத காரணமாக ஏற்படும் 
தசதங்கள், இேப்புகள் அல்லது தசலவுககள Toastmasters International, என்னுகடை மன்றம் அல்லது பிற மன்றங்களுக்கு அல்லது 
Toastmasters இல் ஈடுபட்டுள்ள பிற தனிநபர்களுக்கு திரும்பிக் தகாடுக்க ஒப்புக்தகாள்கிதறன்.

	� Toastmasters நிகே்ச்சிகள் தன்னார்வலகர்களால் நடத்தப்படுகிறது. அவர்ககள Toastmasters International அல்லது அதன் மன்றங்களால் திறம்பட 
பரிதசாதகன தசை்ைதவா அல்லது தமற்பார்கவயிடதவா முடிைாது என்பகதப் புரிந்துதகாள்கிதறன். எனதவ, எனது மன்றம் அல்லது பிற 
மன்றங்களின் எந்ததவாரு உறுப்பினர் அல்லது அதிகாரி அல்லது Toastmasters International-இன் எந்ததவாரு அதிகாரியின் தவண்டுதமன்தற 
தசை்யும் அல்லது அலட்சிைமான தசைல்கள் அல்லது குகறபாடுகளுக்கான எந்ததவாரு தபாறுப்பிலிருந்தும் Toastmasters International, அதன் 
மன்றங்கள், நிர்வாகக் குழுக்கள் மற்றும் பிரதிநிதிககள நான் விடுவித்து தவளிதைற்றுகிதறன்.

	� Toastmasters International-க்கு அதன் தபாறுப்பிலுள்ள கடகமககள அதன் ஆளும் ஆவணங்கள் மற்றும் நாட்டின் சட்டத்தின் கீே் நான் 
முழுகமைாக பின்பற்றுதவன்.

	� தனிப்பட்ட உறுப்பினர்கள், மன்றங்கள் மற்றும் மாவட்டங்கள் Toastmasters சின்னம் மற்றும் தசால்குறி ஆகிைவற்கற மாற்றதவா அல்லது 
தசர்க்கதவா தங்கள் தசாந்த சின்னத்கத உருவாக்கதவா பைன்படுத்ததவா கூடாது என்பகத நான் புரிந்துதகாள்கிதறன்.

	� எல்லா நிகே்ச்சிகளும், தபாருட்களும், உள்ளடக்கங்களும் Toastmasters International-இன் தசாத்து என்பகதயும் எந்ததவாரு தனிநபருக்கும், 
அவர்களின் துகண நிறுவனங்கள் மற்றும் / அல்லது அகமப்புகளுக்கும் எந்ததவாரு நிதி ஆதாைத்கதயும் தபற அவற்கறப் பைன்படுத்த 
முடிைாது என்பகதயும் நான் புரிந்துதகாள்கிதறன்.

	� Toastmasters International உலகத் தகலகமைகத்திலிருந்து அகனத்து தகவல்ததாடர்புககளயும் தபற நான் ஒப்புக்தகாள்கிதறன்.

இந்த ஒப்பந்தத்தில் ககதைாப்பமிடுவதன் மூலம், Club Constitution for Clubs of Toastmasters International (உருப்படி 210C, ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) 
மற்றும் மன்ற தகலகமத்துவக் ககதைடு உள்ளிட்ட ஆனால் அததாடு மட்டும் வகரைறுக்கப்படாத பிற ஆதரவளிக்கும் ஆவணங்களில்பரிந்த 
கரக்கப்பட்டுள்ள கடகமகள் மற்றும் தபாறுப்புககள ஒப்புக்தகாண்டு ஏற்றுக்தகாள்கிதறன்.

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

மன்ற அதிகாரி ஒப்பந்தம் மற்றும் விடுவிப்பு அறிக்ககயின் விதிமுகறககளயும் நிபந்தகனககளயும் படித்து ஒப்புக்தகாள்கிதறன்.

Full Name | முழுப் தபைர்

Member Number｜உறுப்பினர் எண்

Officer Position | அதிகாரிப் பதவி

Club Name | மன்றப் தபைர்    Club Number | மன்ற எண்

Signature | ககதைாப்பம்    Date (MM/DD/YYYY) | தததி (மாமா/நாநா/வவவவ)
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