
اتفاقية مرشد النادي

  ______________ ______________________________________  رقم النادي:__________________  القطاع: اسم النادي:

التوجيهات
مدير القطاع )أو مدير جودة البرامج المنتدب أو مدير تنمية النادي( - أو المقر الرئيسي العالمي)WHQ( إذا كان النادي غير تابع لقطاع:�	

 يؤكد أن النادي الذي سيتم إرشاده يضم ما ال يقل عن ثالثة أعضاء وبما ال يتجاوز ١٢ عضًوا في وقت تعيين المرشد. 	

 يؤكد أن المرشد لم يكن عضًوا في النادي خالل األشهر الستة الماضية. 	

  يؤكد أن المرشد كان عضواً ناشطاً في Toastmasters International لمدة ال تقل عن عام واحد وعمل كعضو لجنة تنفيذية لفترة  	

    سنوية واحدة أو لفترتين نصف سنويتين.

  يؤكد أن المرشد قد أكمل المستوى الثاني من أحد المسارات على األقل، أو مستوى المتواصل البرونزي المتقدم)ACB( أو مستوى القائد  	

.)ALB( البرونزي المتقدم    

  يؤكد أن ُكٍل من أعضاء اللجنة التنفيذية بالنادي الذين سيتم إرشادهم ومرشد النادي قد أكملوا الوحدة التدريبية الخاصة ببرنامج مرشد  	

.Base Camp النادي في    

إن مدير القطاع )أو مدير جودة البرامج المنتدب PQD مدير تنمية الناديCGD ]أو مرشد اإلقليم الخاص بالمرشد إذا كان النادي غير تابع لقطاع[:�	

 يراجع هذه االتفاقية مع المرشد )المرشدين( ورئيس النادي )أو مندوبهم( ويحصل على توقيعاتهم. 	

 يُرَسل هذا النموذج إلى المقر الرئيسي العالمي وقت التعيين. 	

يمكن إرسال هذا النموذج عبر البريد اإللكتروني إلى clubcoach@toastmasters.org أو إرساله بالفاكس إلى 303-799-7753 1+.�	

.clubcoach@toastmasters.org يمكن إرسال أي أسئلة حول األهلية إلى

االتفاقية
يدرك مرشد )مرشدو( النادي ما يلي:�	

 أن مدة الخدمة ال تقل عن ستة أشهر بحلول ٣٠ يونيو مع تلبية المتطلبات التالية قبل الحصول على اعتماد مرشد النادي. 	

 يمكنهم تدريب نادي واحد فقط في كل مرة. 	

 ال يجوز أن يصبحوا أعضاءاً في النادي الذي سيتم اإلشراف عليه أثناء قيامهم بمهمة مرشد النادي. 	

  يجب عليهم إكمال  تقرير مرشد النادي المبدئي Club Coach Preliminary Report وإرساله في غضون ٣٠ يوًما من التعيين، وتقرير  	

     تقدم مرشد Coach Progress Report Club كل ٦٠ يوًما، والتقرير النهائي لمرشد النادي Club Coach Final Report  بمجرد انتهاء 
    فترة خدمتهم.

  يتطلب اعتماد برنامج تعليم مرشد النادي أن يحقق النادي وضعًا متميًزا أو أفضل بحلول ٣٠ يونيو بعد إكمال ستة أشهر على األقل من  	

    متطلب القيام بمهام مرشد النادي.
  يُمنح اعتماد قيادة القطاع لمرشد النادي أيًضا إذا حقق النادي ٢٠ عضًوا أو أكثر باإلضافة  	

     إلى كون النادي متميًزا أو أفضل بحلول ٣٠ يونيو بعد إكمال متطلب القيام بمهام مرشد النادي لمدة ستة أشهر على األقل.

  للحصول على االعتماد، يجب على رئيس النادي )أو عضو اللجنة التنفيذية المنتدب( إخطار المقر العالمي كتابةً بأن مرشد النادي كان  	

    ناجًحا.

صفحة ١ من ٢
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صفحة ٢ من ٢

 إذا لم يكن مرشد النادي ناجًحا، فيمكن تمديد التعيين لعامين إضافيين للبرنامج. 	

يوافق رئيس النادي )أو عضو اللجنة التنفيذية بالنادي( على القيام بما يلي:�	

 تشجيع أعضاء اللجنة التنفيذية واألعضاء على االستمرار بحصول النادي على درجة النادي المتميز )أو أعلى(. 	

 تشجيع أعضاء اللجنة التنفيذية واألعضاء على تحقيق ٢٠ عضًوا أو أكثر. 	

 دعوة مرشد )مرشدي( النادي لحضور اجتماعات أعضاء اللجنة التنفيذية بالنادي. 	

يوافق مدير القطاع )أو مدير جودة البرامج المنتدب PQD أو مدير تنمية النادي CGD( على القيام بما يلي:�	

 إرسال هذا النموذج إلى المقر الرئيسي العالمي وقت التعيين. 	

 قراءة تقارير مرشد النادي والرد عليها كما يلزم. 	

	 .Club Coach 360 التأكد من خضوع مرشد )مرشدي( النادي لتقييم 

إقرار
لقد قرأت ووافقت على شروط وأحكام اتفاقية مرشد النادي.

االسم الكامل لمرشد النادي )يرجى طباعته(                                                                     رقم العضو

التوقيع                                                                   تم إكمال الوحدة التدريبية الخاصة ببرنامج مرشد النادي

االسم الكامل لمرشد النادي )يرجى طباعته(                                                                     رقم العضو

التوقيع                                                                   تم إكمال الوحدة التدريبية الخاصة ببرنامج مرشد النادي

االسم الكامل لرئيس النادي أو العضو المنتدب )يرجى طباعته(                                                رقم العضو

التوقيع                                                                   تم إكمال الوحدة التدريبية الخاصة ببرنامج مرشد النادي

االسم الكامل لمدير القطاع أو العضو المنتدب )يرجى طباعته(                                                 رقم العضو

التوقيع
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