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

வழிமுகறகள்
மன்ற அதிகாரிகள், அவர்களின் மன்றங்கள் மற்றும் நிறுவனம் ஆகிய இரு தரப்புகளின் தொதாடர்ந்த வளர்ச்்சிக்கும் தொவற்றிக்கும் 
முக்கியமானவர்கள் ஆவர். ஒரு Toastmaster-இன் பயணத்தில் அவர்களின் மன்றங்(களி)ன் மன்ற அதிகாரிகள் தொபரும் தாக்கத்தத 
ஏற்படுத்துகின்றனர். அதனத்து Toastmaster களும் ஒரர மாதிரியான நிதலத்தன்தமயுதடய அனுபவத்ததப் தொபறுவதத உறுதிப்படுத்த, 
அதனத்து மன்ற அதிகாரிகளும் கீழ்க்காணும் மன்ற அதிகாரி ஒப்பந்தம் மற்றும் விடுவிப்பு அறிக்தகதய மதிப்பாய்ந்து, ஒப்புக்தொகாண்டு, 
தகதொயாப்பமிடக் ரகாருகிரறாம். நிரப்பப்பட்ட இந்தப் படிவம் மன்றச்் தொச்யலாளரிடம் ச்மர்ப்பிக்கப்பட்டு மன்றப் பதிவுகளில் காலவதரயின்றி 
தக்கதவக்கப் படரவண்டும்.

விடுவிப்பு அறிக்கக
எனது மன்றச்் தொச்யற்குழுவின் உறுப்பினராக, Toastmasters International இன் மன்ற அரசியலதமப்பு, மன்றத் ததலதமத்துவக் தகரயடு, 
மற்றும் இயக்குநர் குழுவால் ஏற்றுக்தொகாள்ளப்பட்ட நிதலயான விதிகள் அல்லது தொகாள்தககளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள, தொபாறுப்புகள் 
மற்றும் கடதமகதள நான் ஏற்றுக்தொகாள்கிரறன்: கூடுதலாக, அதனத்து உறுப்பினர்களும் கீழ்ப்படிந்து ஒப்புக்தொகாள்ள ரவண்டிய 
கடதமகளாக உறுப்பினர்நிதல விண்ணப்பத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பின்வரும் கடதமகதள நான் புரிந்துதொகாண்டததயும் அவற்தற 
ஒப்புக்தொகாண்டததயும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிரறன். இவற்தற உள்ளிட்ட ஆனால் அவற்ரறாடு மட்டுதொமன வதரயறுக்கப்படாததவ:

	� "ஒரு தொச்ால்ரவந்தரின் உறுதிதொமாழி" இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ரகாட்பாடுகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்க ஒப்புக் தொகாள்கிரறன். 

	� ஒரு தனிநபராக மற்றும் Toastmasters மன்றத்தின் உறுப்பினராக எனது நடத்ததக்குத் தனிப்பட்ட முதறயில் தொபாறுப்பு ஏற்கிரறன். 

	� நான் எந்த விதமான பாகுபாடு, தொதாந்தரவு, தொகாடுதமப்படுத்துதல், இழிவான, ச்ட்டவிரராத, அல்லது தொநறிமுதறயில்லாத நடத்தத 
ஆகியவற்றிலிருந்து விலகியிருப்ரபன். அத்துடன் நான் அவ்வாறான நடத்ததயில் ஈடுபட்டால், என் நடத்தத காரணமாக ஏற்படும் 
ரச்தங்கள், இழப்புகள் அல்லது தொச்லவுகதள Toastmasters International, என்னுதடய மன்றம் அல்லது பிற மன்றங்களுக்கு அல்லது 
Toastmasters இல் ஈடுபட்டுள்ள பிற தனிநபர்களுக்கு திருப்பிக் தொகாடுக்க ஒப்புக்தொகாள்கிரறன். 

	� Toastmasters நிகழ்ச்்சிகள் தன்னார்வலர்களால் நடத்தப்படுகின்றன. அவர்கதள Toastmasters International அல்லது அதன் மன்றங்களால் 
திறம்பட பரிரச்ாததன தொச்ய்யரவா அல்லது ரமற்பார்தவயிடரவா முடியாது என்பததப் புரிந்துதொகாள்கிரறன். எனரவ, எனது மன்றம் 
அல்லது பிற மன்றங்களின் எந்ததொவாரு உறுப்பினர் அல்லது அதிகாரி அல்லது Toastmasters International-இன் எந்ததொவாரு அதிகாரியாலும் 
ரவண்டுதொமன்ரற தொச்ய்யப்படும் அல்லது அலட்சியமான தொச்யல்கள் அல்லது குதறபாடுகளுக்கான எந்ததொவாரு தொபாறுப்பிலிருந்தும் 
Toastmasters International, அதன் மன்றங்கள், நிர்வாகக் குழுக்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகதள நான் விடுவித்து தொவளிரயற்றுகிரறன். 

நான் பின்வருவனவற்தறயும் ஒப்புக்தொகாள்கிரறன்: 

	� கருத்து ரவற்றுதமகள் ஏற்படலாம் மற்றும் ஏற்படும் என்பதத நான் புரிந்துதொகாள்கிரறன். ஆதலால், நான் தகயாளும் பிரச்்ச்தனயின் மீது 
கவனம் தொச்லுத்துரவரன தவிர தனிநபரின் மீது அல்ல என்று வாக்குறுதியளிக்கிரறன். 

	� மன்றத்தின் நிதிகளுக்குப் தொபாறுப்ரபற்கிரறன் ரமலும் மன்றத்தின் நிதிகள் தொதாடர்பான Toastmasters International இன் தொநறியாளும் 
ஆவணங்கள் மற்றும் உள்ளூர் நீதிபரிபாலன வரம்புகதளப் ரபணுவதில் இணக்கமாக நடப்ரபன்.

	� தனிப்பட்ட உறுப்பினர்கள், மன்றங்கள் மற்றும் மாவட்டங்கள் Toastmasters சின்னம் மற்றும் தொச்ால்குறி ஆகியவற்தற மாற்றரவா அல்லது 
ரச்ர்க்கரவா தங்கள் தொச்ாந்த சின்னத்தத உருவாக்கரவா பயன்படுத்தரவா கூடாது என்பதத நான் புரிந்துதொகாள்கிரறன்.

	� எல்லா நிகழ்ச்்சிகளும், தொபாருட்களும், உள்ளடக்கங்களும் Toastmasters International-இன் தொச்ாத்து என்பததயும் எந்ததொவாரு தனிநபருக்கும், 
அவர்களின் துதண நிறுவனங்கள் மற்றும் / அல்லது அதமப்புகளுக்கும் எந்ததொவாரு நிதி ஆதாயத்ததயும் தொபற அவற்தறப் பயன்படுத்த 
முடியாது என்பததயும் நான் புரிந்துதொகாள்கிரறன்.

	� ஒரு மன்ற உறுப்பினராக அல்லது மன்ற அதிகாரியாக இருப்பது தொதாடர்பான அதனத்துத் தகவல்கதளயும் Toastmasters International உலகத் 
ததலதமயகத்திலிருந்து தொபறுவதற்கு ஒப்புக்தொகாள்கிரறன்.

இந்த ஒப்பந்தத்தில் தகதொயாப்பமிடுவதன் மூலம், Toastmasters International இன் மன்றங்களுக்கான மன்ற அரசியலதமப்பு மற்றும் மன்ற 
ததலதமத்துவக் தகரயடு உள்ளிட்ட ஆனால் அரதாடு மட்டுதொமன வதரயறுக்கப்படாத பிற ஆதரவு ஆவணங்களில் பரிந்துதரக்கப்பட்டுள்ள 
கடதமகள் மற்றும் தொபாறுப்புகதள ஒப்புக்தொகாண்டு ஏற்றுக்தொகாள்கிரறன்.

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 அறிக்தகயின் விதிமுதறகதளயும் நிபந்ததனகதளயும் படித்து ஒப்புக்தொகாள்கிரறன்.

Full Name | முழுப் தொபயர்

Member Number｜உறுப்பினர் எண்

Officer Position | அதிகாரிப் பதவி

Club Name | மன்றப் தொபயர்                              Club Number | மன்ற எண்

Signature | தகதொயாப்பம்    Date (MM/DD/YYYY) | ரததி (மாமா/நாநா/வவவவ)
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