
மன்றப் பயிற்சியாளர் ஒப்பந்தம்

மன்றப் பபயர்: ______________________________  மன்ற எண்: ______________ மாவட்டம்: _________

வழிமுறறகள்

	�மாவட்டத்்திற்்குள் உட்படாத் மன்ற்மாக இருந்த்ால் மன்ற் இயக்குனர் (அல்லது நியமிக்கப்பட்ட திட்டத்் த்ர 
இயக்குர் அல்லது மன்ற் வளர்ச்்சி இயக்குர்)—அல்லது உலகத்் த்லலலமயகம் (WHQ):

 �  பயிற்்சியாளர் நியமனத்்தின்்பபாது பயிற்்சி அளிக்கப்பட்பவண்்டிய மன்ற்த்்தில் குலற்ந்த்து மூன்று 
உறுப்பினர்கள் ஆனால் 12 உறுப்பினர்களுக்கு ்பமல் மிலகக்காமல் இருக்கிற்ார்கள் என்பலத் 
உறுதிப்படுத்்துகிற்து.

 �  பயிற்்சியாளர் கடந்த் ஆறு மாத்ங்களில் அந்த் மன்ற்த்்தின் உறுப்பினராக இல்லல என்பலத் 
உறுதிப்படுத்்துகிற்து.

 �  பயிற்்சியாளர் Toastmasters International-இல் குலற்ந்த்பட்ச்ம் ஓர் ஆண்்டிற்்குச்் சச்யல்நிலலயில் உள்ள 
உறுப்பினராக இருந்துள்ளார் மற்்றும் ஓர் ஆண்்டு காலத்்திற்்கு அல்லது இரண்்டு அலரயாண்்டுகள் 
காலத்்திற்்கு மன்ற் அதிகாரியாக பணியாற்்றியுள்ளார் என்பலத் உறுதிப்படுத்்துகிற்து.

 �  பயிற்்சியாளர் ஒரு பாலத்யில் குலற்ந்த்பட்ச்ம் நிலல 2-ஐ முடித்்துள்ளார் அல்லது ்பமம்பட்ட சத்ாடர்பாளர் 
சவண்்கலம் (ACB) அல்லது ்பமம்பட்ட த்லலவர் சவண்்கலம் (ALB) என்ற் நிலலலய முடித்்துள்ளார் 
என்பலத் உறுதிப்படுத்்துகிற்து.

 �  மன்ற்த்்தின் மன்ற் அதிகாரிகள் மற்்றும் மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர் இருவரும் Base Camp-இல் மன்ற்ப் 
பயிற்்சியாளர் திட்டப் பயிற்்சித்் சத்ாகுதிலய முடித்்துள்ளனர் என்பலத் உறுதிப்படுத்்துகிற்து.

	�மாவட்ட இயக்குநர் (அல்லது நியமிக்கப்பட்ட PQD அல்லது CGD) [அல்லது மாவட்டத்்திற்்கு உட்படாத் 
மன்ற்மாக இருந்த்ால் பயிற்்சியாளரின் பிராந்திய ஆ்பலாச்கர்]:

 �  பயிற்்சியாளர்(கள்) மற்்றும் மன்ற்த்் த்லலவர் (அல்லது அவர்களின் ்பபராளர்) ஆகி்பயாருடன் இந்த் 
ஒப்பந்த்த்்லத் மதிப்பாய்வு சச்ய்து அவர்களின் லகசயாப்பங்கலளப் சபறுகிற்ார்.

 �  நியமனத்்தின் ்பபாது இந்த்ப் படிவத்்லத் உலகத்் த்லலலமயகத்்திடம் ஒப்பலடக்கிற்ார்.

	�இந்த்ப் படிவத்்லத் மின்னஞ்ச்ல் மூலம் clubcoach@toastmasters.org என்ற் முகவரியில் ச்மர்ப்பிக்கலாம் 
அல்லது  +1 303-799-7753 என்ற் எண்்ணுக்குத்் சத்ாலலநகல் மூலம் அனுப்பலாம்.

த்குதி குறித்்த் எந்த்க் ்பகள்விலயயும் clubcoach@toastmasters.org என்ற் மின்னஞ்ச்ல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம்.

ஒப்பந்தம்

	�மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர்(கள்) பின்வருவனவற்்லற்ப் புரிந்துசகாள்கிற்ார்:

 �  மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர் நன்மதிப்லப சபறுவத்ற்்கு முன் பின்வரும் ்பத்லவகள் பூர்த்்தி சச்ய்யப்பட்டு, 
பணிக் காலம் ஜூன் 30 ஆம் ்பத்திக்குள் குலற்ந்த்பட்ச்ம் ஆறு மாத்ங்கள் ஆக இருக்கும், 

 �  அவர்கள் ஒரு ச்மயத்்தில் ஒரு மன்ற்த்்திற்்கு மட்டு்பம பயிற்்சியளிக்க முடியும்.

 �  மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர் பணியின் ்பபாது அவர்கள் பயிற்்சியளிக்கும் மன்ற்த்்தின் உறுப்பினர் 
ஆகமாட்டார்கள்.

 �  அவர்கள் Club Coach Preliminary Report (மன்றப் பயிற்சியாளர் தொ�ாடக்கநிலை அறிக்லக)-ஐ நியமனம் 
சச்ய்யப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள், Club Coach Progress Report (மன்றப் பயிற்சியாளர் முன்னனற்ற 
அறிக்லக)-ஐ 60 நாட்களுக்கு ஒருமுலற் மற்்றும் Club Coach Final Report (மன்றப் பயிற்சியாளர் இறுதி 
அறிக்லக)-ஐ பணிக்காலம் முடிந்த் பிற்கும் நிரப்பிச்் ச்மர்ப்பிக்க்பவண்்டும்.

பக்கம்1 / 2
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பக்கம்2 / 2

 �  மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர் கல்வித்் திட்ட நன்மதிப்பு, குலற்ந்த்பட்ச்ம் ஆறு மாத்த்் ்பத்லவலய நிலற்வு 
சச்ய்த்லத்த்் சத்ாடர்ந்து ஜூன் 30 ஆம் ்பத்திக்குள் மன்ற்ம் ்பமன்லமமிகு அல்லது சிற்ந்த் நிலலலய 
அலடய ்பவண்்டும்.

 �  குலற்ந்த்பட்ச்ம் ஆறு மாத் காலத்் ்பத்லவ முடிந்த்லத்த்் சத்ாடர்ந்து ஜூன் 30க்குள் மன்ற்ம் ்பமன்லமமிகு 
அல்லது சிற்ந்த்த்ாக இருப்பத்ற்்குக் கூடுத்லாக 20 அல்லது அத்ற்்கு ்பமற்்பட்ட உறுப்பினர்கலள மன்ற்ம் 
சபற்்ற்ால், மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர் மாவட்டத்் த்லலலம நன்மதிப்பும் வழங்கப்படும்.

 �  நன்மதிப்லபப் சபறுவத்ற்்கு, மன்ற்ப் பயிசியாளர் சவற்்றிசபற்்ற்த்ாக மன்ற்த்் த்லலவர் (அல்லது ்பபராளர் 
அதிகாரி) எழுத்்துப்பூர்வமாக உலகத்் த்லலலமயகத்்திற்்குத்் சத்ரிவிக்க்பவண்்டும்.

	�மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர் சவற்்றியலடயாவிட்டால், அந்த் நியமனத்்லத் கூடுத்லாக இரண்்டு திட்ட 
ஆண்்டுகளுக்கு நீட்டிக்கமுடியும்.மன்ற்த்் த்லலவர் (அல்லது நியமிக்கப்பட்ட மன்ற் அதிகாரி) 
பின்வருவனவற்்றுக்கு ஒப்புக்சகாள்கிற்ார்:

 �  ்பமன்லமமிகு (அல்லது சிற்ந்த்) மன்ற் நிலலலய தீவிரமாகப் பின்பற்்றுவதில் அதிகாரிகள் மற்்றும் 
உறுப்பினர்கலள ஊக்குவித்்த்ல்.

 �  20 உறுப்பினர்கள் அல்லது அத்ற்்கு ்பமற்்பட்ட உறுப்பினர்கலள அலடய அதிகாரிகள் மற்்றும் 
உறுப்பினர்கலள ஊக்குவித்்த்ல்.

 �  மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர்(கலள) மன்ற் அதிகாரிகள் கூட்டத்்திற்்கு அலழத்்த்ல்.

	�மாவட்ட இயக்குநர் (அல்லது நியமிக்கப்பட்ட PQD அல்லது CGD) பின்வருவனவற்்றுக்கு ஒப்புக்சகாள்கிற்ார்:

 �  நியமனத்்தின் ்பபாது இந்த்ப் படிவத்்லத் உலகத்் த்லலலமயகத்்திடம் ஒப்பலடத்்த்ல்.

 �  சபாருந்தும் வலகயில் மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர் அறிக்லககலளப் படித்்து அவற்்றுக்கு பதிலளித்்த்ல்.

 �  மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர்கள் Club Coach 360-evaluation (மன்றப் பயிற்சியாளர் 360-மதிப்பீடு)-இற்்கு 
உட்படுவலத் உறுதிசச்ய்த்ல்.

 உறுதிப்பாடு    

இந்த் மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர் ஒப்பந்த்த்்தின் விதிமுலற்கலளயும் நிபந்த்லனகலளயும் நான் படித்்துவிட்்படன் 
மற்்றும் அவற்்லற் ஏற்்கி்பற்ன். 

மன்ற்ப் பயிற்்சியாளரின் முழுப் சபயர்  
(த்யவுசச்ய்து சபரிய எழுத்்துக்கலளப் பயன்படுத்்த்வும்) ______________________  உறுப்பினர் எண்் ______________

லகசயாப்பம் ________________________________________     மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர் திட்ட பயிற்்சித்் சத்ாகுப்லப  
நிலற்வுசச்ய்துவிட்்படன்.

மன்ற்ப் பயிற்்சியாளரின் முழுப் சபயர் 
(த்யவுசச்ய்து சபரிய எழுத்்துக்கலளப் பயன்படுத்்த்வும்) _____________________   உறுப்பினர் எண்் ______________

லகசயாப்பம் ________________________________________     மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர் திட்ட பயிற்்சித்் சத்ாகுப்லப  
நிலற்வுசச்ய்துவிட்்படன்.

மன்ற்த்் த்லலவர் அல்லது ்பபராளரின் முழுப்சபயர்  
(த்யவுசச்ய்து சபரிய எழுத்்துக்கலளப் பயன்படுத்்த்வும்) _____________________   உறுப்பினர் எண்் ______________

லகசயாப்பம் ________________________________________     மன்ற்ப் பயிற்்சியாளர் திட்ட பயிற்்சித்் சத்ாகுப்லப  
நிலற்வுசச்ய்துவிட்்படன்.

மாவட்ட இயக்குநர் அல்லது ்பபராளரின் முழுப்சபயர்  
(த்யவுசச்ய்து சபரிய எழுத்்துக்கலளப் பயன்படுத்்த்வும்) _____________________  உறுப்பினர் எண்் ______________

லகசயாப்பம் ____________________________________________________________

© 2021 Toastmasters International. எல்லா உரிலமகளும் காக்கப்பட்டுள்ளன Toastmasters International, Toastmasters International 
இலச்்சிலன, Toastmasters International வணிகச்்சின்னங்கள் மற்்றும் பதிப்புரிலமகள் Toastmasters International நிறுவனத்்தின் 
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https://toastmasterscdn.azureedge.net/medias/files/department-documents/club-documents/930ev-club-coach-360-degree-evaluation.pdf
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