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4   ஒரு TOASTMASTERS ைன்றத்மத உருவாக்குவது எப்படி? 

வருக!

"தமலமைத்துவை்" என்று நாை் தசால்வதன் அர்த்தை் என்ன? இது முன்மனாக்கிப் 
பார்க்குை், முன்மனாக்கிச் சிந்திக்குை், முன்னமர திட்டமிடுை், பின்னர் திட்டத்மதப் 
பின்ததாடர பிறரின் மீது தாக்கத்மத ஏற்படுத்துை் திறன் மபால் மதான்றக்கூடுை்.

— Ralph C. Smedley, நிறுவனர், Toastmasters International

Toastmasters ைன்றை் ததாடங்குவதற்கான உங்கள் உற்சாகைான முடிவிற்கு வாழ்த்துக்கள். 

உங்கமளப் மபான்ற அர்ப்பணிப்புமிக்க நபர்களால், ஒவ்தவாரு ஆை்டுை் 1,000- க்குை் 

மைற்பட்ட புதிய Toastmasters ைன்றங்கள் சாசனப்படுத்தப்படுகின்றன, மைலுை் உலகளவில் 

நூறாயிரக்கைக்கான ைக்கள் மிகவுை் தவற்றிகரைான ததாடர்பாளர்களாகவுை் 

தமலவர்களாகவுை் ைாறி வருகின்றனர். ஒரு ைன்றத்மதத் ததாடங்க முடிவு தசய்து, 

நீங்கள் ஒரு முக்கியைான தமலமைத்துவப் பங்மக எடுத்துள்ளீர்கள். Toastmasters 

ைன்றத்தின் வழக்கைான நடவடிக்மககளில் பங்மகற்பதன் மூலை் ைக்கள் தங்களது 

ைமறந்திருக்குை் தமலமைத்துவ திறமைகமளக் கை்டறிய முடியுை் என்று Ralph Smedley 

நை்பினார்.

உங்கள் புதிய ைன்றத்தில், உறுப்பினர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட ைற்றுை் ததாழில்சார் 

வாழ்க்மகக்குப் பயனளிக்குை் ைதிப்புமிக்க திறன்கமளக் கற்றுக்தகாள்வார்கள். உடனடி 

ைற்றுை் ஆயத்தை் தசய்யப்பட்ட உமரகமள வழங்க, கூட்டங்கமள எவ்வாறு திட்டமிட 

ைற்றுை் நிர்வகிக்க, ஆக்கபூர்வைான பின்னூட்டத்மத வழங்க ைற்றுை் தபற ைற்றுை் 

விரிவான, சுய-மவக கல்வித் திட்டத்தில் பங்மகற்க நீங்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவீர்கள்.

நல்ல தசய்தி என்னதவன்றால், நீங்கள் நிமனப்பமத விட ஒரு ைன்றத்மதத் 

ததாடங்குவது மிகவுை் எளிதானது! ததாடருவதற்கு இந்த வழிகாட்டிமயப் பயன்படுத்தி 

தவற்றிகரைான ைன்றத்மத உருவாக்குவதற்கான படிகமளப் பின்பற்றவுை். ைன்றத்மத 

உருவாக்குை்மபாது உங்களுக்கு ஏராளைான ஆதரவுை் வளங்களுை் கிமடக்குை், அவற்றில் 

பலவற்மற இந்த வழிகாட்டியில் இங்மக காைலாை். 

உங்களது புது ைன்றத்திற்கு வாழ்த்துக்கள்!
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நீங்கள் ஒரு Toastmaster மன்லறெ்லெ எெற்காகெ் சொடங்க 
விரும்புகீர்கள் ?
ஒரு ைன்றத்மதத் ததாடங்க விருை்புவதற்கு உங்களுக்கு பல காரைங்கள் இருக்கலாை். எடுத்துக்காட்டாக, 
நீங்கள் ஒரு தபருநிறுவன ைன்றத்மத உருவாக்குவதில் ஆர்வைாக இருந்தால், உங்களுக்குை் உங்கள் 
சகாக்களுக்குை் உங்கள் ததாடர்பாடல் ைற்றுை் தமலமைத்துவ திறன்கமள ஒன்றாக கட்டியமைக்குை் 
வாய்ப்மப வழங்க விருை்புவதாக இருக்கலாை். நீங்கள் ஒரு சமூக ைன்றத்மத உருவாக்குவதில் ஆர்வைாக 
இருந்தால், அது உங்களுக்குை் ைற்றவர்களுக்குை் தன்னை்பிக்மக ைற்றுை் தமலமைத்துவ திறமன வளர்க்க 
உதவ விருை்புவதாக இருக்கலாை். உங்கள் ைன்றத்மதத் ததாடங்குவதற்கு முன் கருத்தில் தகாள்ள மவை்டிய 
மிக முக்கியைான விஷயங்களில் ஒன்று Toastmasters ைன்ற குறிப்பணி:

"Toastmasters International ஆதரவான ைற்றுை் ஆக்கபூர்வைான கற்றல் அனுபவத்திமன வழங்குவதனால், 
உறுப்பினர்கள் தங்களின் மபச்சாற்றமலயுை், தமலமைத்துவப் பை்புகமளயுை் வளர்த்துக் தகாள்ளுை் 
அதிகாரை் தபற்று, அதன் மூலை் அதிக தன்னை்பிக்மக ைற்றுை் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிமய அமடகிறார்கள்."

நீங்கள் உருவாக்குை் ைன்றை் இந்தக் குறிப்பணிமயக் 
உருவகப்படுத்த மவை்டுை். Toastmasters ைன்றத்மதத் ததாடங்குவது ஒரு 
முக்கியைான தபாறுப்பு ைற்றுை் தபாறுப்பு. அமனத்து உறுப்பினர்களுை் 
ஆதரிக்கப்படுவமத உறுதிதசய்வதுை், உங்கள் உறுப்பினர்கமளத் 
தக்கமவத்துக்தகாள்வதற்குை் வளர்ப்பதற்குை் உங்களிடை் வளங்கள் 
உள்ளன என்பமத உறுதிப்படுத்துவது உங்கள் மவமல. தரைான 
ைன்ற அனுபவத்மத வழங்குவது உங்கள் முதன்மை இலக்காக 
இருக்க மவை்டுை். தவற்றிகரைான ைன்றத்மத இயக்குவதற்கான 

உதவிக்குறிப்புகளுக்கு, பக்கை் 11 ஐப் பார்க்கவுை்.

 
படிநிமல 1: Toastmasters எப்படி மவமல 
தசய்கிறது என்று ததரிந்து தகாள்ளுங்கள்

சிை மன்றங்கலளப் பாருங்கள்
ஒவ்தவாரு Toastmasters ைன்றத்திற்குை் அதற்தகன்மற ஒரு தன்மை 
உள்ளது, எனமவ நீங்கள் எந்த வமகயான ைன்றச் சூழமல உருவாக்க 
விருை்புகிறீர்கள் என்பமதப் பார்க்க ஒன்றுக்கு மைற்பட்டவற்மறப் 
பார்ப்பது நல்லது. 141 நாடுகளில் 16,400 ைன்றங்களில் உறுப்பினர் 
எை்ணிக்மக 352,000 ஐத் தாை்டியுள்ள நிமலயில், உங்களுக்கு 
அருகாமையில் ஒரு Toastmasters ைன்றத்மதக் கை்டுபிடிப்பது எளிது. 
Toastmasters ைன்றங்களின் புதுப்பிக்கப்பட்ட பட்டியமல புவியியல் 

பகுதி அடிப்பமடயில் www.toastmasters.org/find இல் காைலாை்.

ஒரு அனுபவமிக்க சொை்வவந்ெரிடம் ஆவைாெலனப் சபறுங்கள்
உங்கள் பகுதியில் அனுபவை் வாய்ந்த தசால்மவந்தரிடை் மபசுவது அல்லது அவமரச் சந்திப்பது உங்கள் 
ைன்றத்மதத் ததாடங்க ஒரு சிறந்த வழியாகுை். அவர் உங்களுக்கு ஊக்கத்மதயுை் ஆமலாசமனமயயுை் 
வழங்க முடியுை், அவர் தபருை்பாலுை் உற்சாகைாகவுை் உதவத் தயாராகவுை் இருப்பார். 

நீங்கள் ைன்றை் ததாடங்குவதற்கு உதவிபுரிய Toastmasters உலகத் தமலமையகத்தில் புதிய ைன்றங்கள் 
குழுமவயுை் நீங்கள் 1 720-439-5050 அல்லது newclubs@toastmasters.org -இல் நீங்கள் ததாடர்புதகாள்ளலாை். 
ஒரு கூட்டை் தபாதுவாக எப்படி இயங்குகிறது என்பமதப் பார்க்க Club Experience Video (மன்ற அனுபவ 

காசணாளிலயப்) பாருங்கள்.

4  உங்களுக்குெ் செரியுமா?
      உங்கள் பகுதியிை் அனுபவம் வாய்ந்ெ சொை்வவந்ெரிடம் வபசுவது அை்ைது அவலரெ் ெந்திப்பது 

உங்கள் மன்றெ்லெெ் சொடங்க ஒரு சிறந்ெ வழியாகும். அவர்கள் உங்களுக்கு உெவி, ஊக்கம் 
மற்றும் ஆவைாெலனகலள வழங்க முடியும்.

“நான் 2011 ஆை் 

ஆை்டின் 

இறுதியில் 

பிமரசிலுக்குச் 

தசன்மறன், 

ஏதனன்றால் என் 

வாழ்க்மகயில் 

புதிய சவால்கமள நான் விருை்பிமனன். 

நான் ஆங்கிலை் மபசுை் VOETM ைன்றத்மதத் 

ததாடங்கிமனன், அதன் தமலவராக மிகவுை் 

ஈடுபாடு தகாை்டிருந்மதன். ைக்கள், ைன்ற 

அதிகாரிகளாக தங்கள் பங்குகளில் அதிக 

நை்பிக்மகயுடன் இருப்பமதப் பார்ப்பது மிகவுை் 

பலனளித்தது. ”

Susan Hawkins, DTM

Toastmasters வளருை் சந்மத நிபுைர்

VOETM and São Paulo Toastmasters ைன்றங்கள்,  

São Paulo, Brazil

http://www.toastmasters.org/find
http://www.toastmasters.org/find
mailto:newclubs%40toastmasters.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=WStG9TnG0Gw
https://www.youtube.com/watch?v=WStG9TnG0Gw
https://www.youtube.com/watch?v=WStG9TnG0Gw
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படிநிமல 2: எந்த ைாதிரியான ைன்றத்மத நீங்கள் ததாடங்க 
விருை்புகிறீர்கள் ?
Toastmasters ைன்றத்தில் இரை்டு முக்கிய வமககள் உள்ளன — தபருநிறுவன ைற்றுை் சமூக 

அடிப்பமடயிலானது.  

சபருநிறுவன மன்றம்
ஒரு தபருநிறுவன ைன்றை் ஒரு ஆதரவளிக்குை் நிறுவனத்துடன் இமைக்கப்பட்டுள்ளது ைற்றுை் அதன் 
பணியாளர் தளத்திலிருந்து உறுப்பினர்கமள மசர்க்கிறது. உதாரைைாக, AT&T, ஆப்பிள் (Apple), மபாயிங் (The 
Boeing Company), தகாக்கா-மகாலா (The Coca-Cola Companies), கூகிள் (Google), ம�ானி (Sony) ைற்றுை் பல பார்ச்சுன் 
(Fortune) 500 நிறுவனங்கள் Toastmasters ைன்றங்களுக்கு ஆதரவளிக்கின்றன. சில தபருநிறுவன ைன்றங்கள் 
ஊழியர்களாக அல்லாதவர்கமளயுை் உறுப்பினர்களாகச் மசர்க்க முடிவு தசய்யலாை்; இந்த சந்தர்ப்பத்தில் 

ைன்றங்கள் "திறந்தமவ" என்று அமடயாளை் காைப்படுகின்றன.
ஒரு தபருநிறுவன ைன்றத்மதத் ததாடங்க நீங்கள் முடிவு 

தசய்தால், சில விஷயங்கமள ைனதில் தகாள்ள மவை்டுை். ஊழியர்கள் 
கலந்துதகாள்வதற்கு வசதியாக வணிக மநரங்களில் ைன்றக் 
கூட்டங்கமள அலுவலகத்தில்/வளாகத்தில் நடத்தலாை். உங்கள் 
நிறுவனை் உங்கள் ைன்றத்திற்கு ஆதரவளிக்கத் மதர்வுதசய்தால், 
பின்வருவன உள்ளிட்ட பல வழிகளில் ஆதரமவ வழங்கக்கூடுை்:

 4 கூட்ட வசதிகமள வழங்குதல்

 4 ஒரு முமற சாசனக் கட்டைத்மதச் தசலுத்துதல்

 4  முழு அல்லது பகுதி உறுப்பினர் கட்டைை் ைற்றுை் புதிய 
உறுப்பினர் கட்டைங்கமள திருப்பிச் தசலுத்துதல்

 4  கல்வி இலக்குகமள அமடவதற்கான சலுமககள்

 4 நிறுவனத்தின் பயிற்சி திட்டத்தில் Toastmasters கூட்டங்களின் 

முமறயான ஒருங்கிமைப்பு

ஒரு தபருநிறுவன ைன்றத்மதத் ததாடங்குவது பற்றிய அதிகத் 
தகவலுக்கு, corporaterelations@toastmasters.org -க்கு மின்னஞ்சல் 
அனுப்பவுை். இந்த குழு உங்கமள உலதகங்கிலுை் உள்ள தன்னார்வ 

Toastmasters தமலவர்களுடன் இமைப்பில் மவக்கலாை், அவர்கள் உங்கள் மதமவகமள ைற்றுை் Toastmasters 
எவ்வாறு உதவ முடியுை் என்பமதத் தீர்ைானிக்க உங்கள் நிறுவன நிர்வாகத்மதச் சந்திப்பார்கள்

4  உங்களுக்குெ் செரியுமா?
     ஒரு சபருநிறுவன மன்றம் ஒரு நிறுவனெ்தின் ஊழியர்கள் ெளெ்திலிருந்து உறுப்பினர்கலள 

ஈர்க்கும். இந்ெ மன்றங்கள் அந்ெ அலமப்பின் ஊழியர்கலள மட்டுவம உறுப்பினர்களாக 
ஏற்றுக்சகாள்ளெ் வெர்வுசெய்யும்வபாது, மன்றம் “வலரயறுக்கப்பட்டொக” கருெப்படுகிறது. 
சபருநிறுவன மன்றங்கள் ஊழியர்களாக அை்ைாெவர்கலளயும் உறுப்பினர்களாகெ் வெர்க்க 
முடிவு செய்யைாம்; இந்ெ ெந்ெர்ப்பெ்திை் மன்றங்கள் "திறந்ெலவ" என்று அலடயாளம் 
காணப்படுகின்றன.

ெமூக மன்றம்
ஒரு சமூக ைன்றத்தில் யார் மவை்டுைானாலுை் மசரலாை் ைற்றுை் ஒரு ஆதரவளிக்குை் நிறுவனத்துடன் 
பிமைக்கப்பட்டிருக்காது. ைக்கள் தங்கள் ததாடர்பு ைற்றுை் தமலமைத்துவ திறன்கமள ஒன்றாக மசர்ந்து 
மைை்படுத்த இந்த வமக ைன்றங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. சமூக ைன்றக் கூட்டங்கள் தபாதுவாக உள்ளூர் 

உைவகங்கள், பள்ளிகள், சமூக மையங்கள் அல்லது நூலகங்களில் நடத்தப்படுகின்றன. 

“Toastmasters -இல் 

இருப்பது நீங்கள் சுயைாக 

ஏற்றுக்தகாள்ளாத 

சவால்கமள ஏற்க உங்கமளத் 

தூை்டுகிறது. நீங்கள் 

ஒரு தசயல்திட்டத்திற்காக 

மைலுை் முன்மனறத் 

ததாடங்குகிறீர்கள், மைலுை் தபாறுப்மப 

ஏற்றுக்தகாை்டு ஒரு தமலவராக ஆக 

விருை்புகிறீர்கள். இதுதான் நை் குழு உை்மையில் 

எதுமவா அவ்வாறு உருவாக்குகிறது."

Sven Dejean, CC, ALB

தகாள்முதல் ஆய்வாளர் - கருவி ைற்றுை் 
நிமலத்தன்மை, The Coca-Cola Company

கடந்தகாலத் தமலவர், Coca-Cola Toastmasters

mailto:corporaterelations%40toastmasters.org%20?subject=
mailto:corporaterelations%40toastmasters.org?subject=
mailto:corporaterelations%40toastmasters.org?subject=
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அலனெ்து மன்றங்களுக்குமான வெலவகள்
 நீங்கள் ஒரு சமூக அல்லது தபரு நிறுவன ைன்றை் எமத உருவாக்கினாலுை், அது பின்வருை் 

மதமவகமளப் பூர்த்தி தசய்ய மவை்டுை்:

 4 ைன்றங்கள் வருடத்திற்கு குமறந்தது 12 முமற சந்திக்க மவை்டுை். 
 4 வழக்கைான கூட்டங்கள் உறுப்பினர்கள் ஒன்றுகூடி மநரில் நடத்தப்பட மவை்டுை்.
 4 உறுப்பினர்கள் மநரில் மபச்மச வழங்க மவை்டுை் ைற்றுை் வாய்தைாழி ைதிப்பீடுகமள வழங்க 

மவை்டுை் ைற்றுை் தபற மவை்டுை்.
 4 தமலமைத்துவ திறன்கமள வளர்ப்பதற்குை் பயிற்சி தசய்வதற்குை் உறுப்பினர்களுக்கு வாய்ப்பு 

வழங்கப்பட மவை்டுை்.

படிநிமல 3: ஒரு ைன்றப் புரவலமரக் மகாருங்கள்
ஒரு நல்ல தசய்தி என்னதவன்றால், நீங்கள் தனியாக உங்கள் ைன்றத்மத உருவாக்க மவை்டியதில்மல. 

உங்களுக்கு பின்வருவனவற்றில் உதவ இரை்டு ைன்றப் புரவலர்கள் வமர மகாரலாை்:

 4 உங்கள் புதிய ைன்றத்மத வருங்கால உறுப்பினர்களிடை் சந்மதப்படுத்துதல்
 4 தசயல்முமற விளக்கக் கூட்டங்கள் வழங்குதல்

 4 படிவங்கமள நிமறவுதசய்தல்

ைன்றப் புரவலர்கள் பற்றிய மைலதிகத் தகவலுக்கு, newclubs@toastmasters.org -க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

4   உங்களுக்குெ் செரியுமா?
   ஒரு புதிய மன்றெ்லெெ் சொடங்குவெற்கான மிக முக்கியமான அம்ெங்களிை் ஒன்றிை் மன்றப் 

புரவைர்கள் உங்களுக்கு உெவ முடியும்— ஆர்வெ்லெ உருவாக்குெை். மன்றம் சொடங்குவலெப் 
பற்றிய விழுப்புணர்லவ அலனவருக்கும் உண்டாக்கவும், ஊக்கெ்லெயும் ஆவைாெலனலயயும் 

வழங்க அவர்கள் உங்களுக்கு உெவுவார்கள்.

படிநிமல 4: ஆர்வத்மத உருவாக்குதல்

உங்கள் சபருநிறுவன மன்றெ்லெெ் 
சொடங்குங்கள்
ஒரு தபருநிறுவன ைன்றத்மதத் ததாடங்க, உங்கள் ைன்றத்மத 
தவற்றிகரைாக உருவாக்கக்கூடிய உங்கள் நிறுவனத்திற்குள் 
முடிதவடுக்குை் திறன் தகாை்டவரின் ஆதரமவப் தபறுவது முக்கியை். 

இந்தப் படிமுமறகமளப் பின்பற்றவுை்:
 4 உங்கள் ைனிதவள இயக்குனர் அல்லது சாத்தியைான நிர்வாக 

ஆதரவாளருடன் சந்திப்மபத் திட்டமிடுங்கள். www.toastmasters.
org/corporatemarketingletter -இல் இருக்குை் தபருநிறுவன 
சந்மதப்படுத்துதல் கடிதத்மதப் பயன்படுத்திக்தகாள்ளுங்கள்.

 4 உங்கள் ைனிதவள இயக்குனருடனான சந்திப்புக்குத் 
தயாராகுங்கள் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஒரு நிறுவனத்தில் 
தசயல்படுை் ைன்றை் தகாை்டு வரக்கூடிய ைதிப்மபப் பற்றி 
விவாதிக்கத் தயாராக இருங்கள். அறிமுகக் கூட்ட விளக்கக்காட்சி 
www.toastmasters.org/corporatepresentation Features, Benefits 
and Value chart (உடன் விவரங்கமளப் அை்சங்கள், நன்மைகள் 
ைற்றுை் ைதிப்பு விளக்கப்படை்) www.toastmasters.org/fbvchart ஐப் 

பயன்படுத்தவுை்.

"Toastmasters மீதான எனது 

மபரார்வை் ைற்றுை் வியப்பு 

அதிகைாகிக்தகாை்மட 

இருக்கிறது, ஏதனனில் 

மிகவுை் எளிதாக 

ைற்றுை் உறுதியுடன் 

கமததசால்லலில் ஈடுபடுை் 

ஒரு திட்டத்மத நான் மிகவுை் 

அரிதாகமவ பார்த்திருக்கிமறன். வணிகத்திலுை் 

வாழ்க்மகயிலுை் ததாடர்பாடல் எவ்வளவு 

முக்கியைானது என்பமதயுை், அது பலருக்கு 

எவ்வளவு அச்சுறுத்தலாக இருக்குை் என்பமதயுை் 

நாை் அமனவருை் அறிமவாை்; Toastmasters-

இன் திட்டை் திறை்பட ததாடர்பாடுை் திறனில் 

நை்பிக்மகமய உருவாக்குகிறது. ”

Mike Fasulo
தமலவர் ைற்றுை் தமலமை நிர்வாக அதிகாரி
Sony Electronics Inc.

mailto:newclubs%40toastmasters.org?subject=
http://www.toastmasters.org/corporatemarketingletter
http://www.toastmasters.org/corporatemarketingletter
http://www.toastmasters.org/fbvchart
http://www.toastmasters.org/corporatepresentation
http://www.toastmasters.org/corporatepresentation
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 4 புதிய ைன்றத்மத உருவாக்குவதற்கு உங்கள் நிறுவனத்தின் ஆதரமவக் மகளுங்கள் ைற்றுை் ைன்றச் 
தசலவுகள் ஏமதனுை் இருந்தால், அதன் எந்த பகுதிமய உங்கள் நிறுவனை் தசலுத்த மவை்டுை் 
என்பமத தீர்ைானிக்கவுை். தபருை்பாலுை், அமைப்பு சாசனை் ைற்றுை் புதிய உறுப்பினர் கட்டைங்கமள 
தசலுத்துகிறது, அமத மநரத்தில் உறுப்பினர்கள் தங்கள் தசாந்தக் கட்டைத்மதச் தசலுத்துகிறார்கள். 
சில நிறுவனங்கள் ைன்ற பதாமக ைற்றுை் பிற ைன்றப் தபாருட்களுக்கு பைை் தசலுத்துகின்றன 
அல்லது கூட்ட இடத்மத வழங்குகின்றன. 

 4 Toastmasters -இன் நன்மைகமளத் தனிநபருக்குை் நிறுவனத்திற்குை் காை்பிக்குை் ஒரு தசயல் 
விளக்கைளிக்குை் கூட்டத்மதத் திட்டமிட்டு நடத்துங்கள். ஒரு தசயல்முமற விளக்கக்கூட்டை், 
ஒரு ைன்றக் கூட்டை் எவ்வாறு நடத்தப்படுகிறது என்பமதயுை் விளக்குை். தசயல்முமற விளக்கக் 

கூட்டங்கள் பற்றிய மைலதிகத் தகவலுக்கு பக்கை் 12-ஐப் பார்க்கவுை்

தசயல்முமற விளக்கக்கூட்டத்மத விளை்பரப்படுத்துங்கள்:

 4 உங்கள் ைன்றத்மத விளை்பரப்படுத்த உங்கள் ைனிதவள பிரதிநிதியிடை் உதவி மகளுங்கள்.

 4 நிறுவனத்தின் அகஇமையை் ைற்றுை் அறிக்மகப் பலமககளில் அறிவிப்புகமள இடுங்கள்.

 4 சக ஊழியர்களுக்கு அமழப்பு விடுங்கள், உங்கள் நிறுவனத்தின் முக்கிய முடிதவடுப்பவர்களுக்கு ஒரு 
சிறப்பு அமழப்மப வழங்குங்கள்.

 4 இலவச விளை்பரப் தபாருட்கமள www.toastmasters.org/marketing -இலிருந்து பதிவிறக்குங்கள் நீங்கள் 
ஆவை நகல்கமளயுை் தகாள்முதல் தசய்யலாை்.

உங்கள் ெமூக மன்றெ்லெெ் சொடங்குங்கள்
நீங்கள் ஒரு சமூக ைன்றத்மதத் ததாடங்கி, புரவலர்(கள்) தபற்றிருந்தால், நீங்கள் ததாடங்கத் தயாராக 
உள்ளீர்கள்! ஒரு புதிய ைன்றத்மத சாசனை் தசய்ய, நீங்கள் குமறந்தபட்சை் 20 உறுப்பினர்கமளக் 
தகாை்டிருக்க மவை்டுை், அவர்களில் மூன்று மபர் ைட்டுமை ைற்தறாரு ைன்றத்தின் உறுப்பினர்களாக 
இருக்கலாை் (“இரட்மட” உறுப்பினர்கள் என குறிப்பிடப்படுகிறார்கள்). மீதமுள்ள 17 உறுப்பினர்கள் புதிய, 
மீை்டுை் மசர்க்கப்பட்ட அல்லது இடைாற்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கலாை். 

உங்கள் ைன்றப் புரவலர்களுடன் மசர்ந்து பணிபுரியுங்கள்:

 4 உங்கள் ைன்றக் கூட்டங்களின் இடத்மதக் கை்டுபிடிப்பது எளிது என்பமதயுை், குமறந்தது 20 
உறுப்பினர்கமள கூட்டங்களில் தகாை்டிருப்பமதயுை் உறுதிதசய்து ைன்றக் கூட்டங்களுக்கு சரியான 
இடத்மத நியமிக்கவுை், 

 4 Toastmasters உறுப்பினர்களின் நன்மைகமள எடுத்துக்காட்டுகின்ற ைற்றுை் ஒரு ைன்றக் கூட்டை் 
எவ்வாறு நடத்தப்படுகிறது என்பமதக் காட்டுகிற ஒரு தசயல்விளக்கக் கூட்டத்மதத் திட்டமிடுங்கள். 

(பக்கை் 12-ஐப் பார்க்கவுை்)

அடுத்து, தசயல்முமற விளக்கக்கூட்டத்மத விளை்பரப்படுத்துங்கள்:

 4 மைை்பட்ட தகவல் ததாடர்பு ைற்றுை் தமலமைத்துவ திறன்களிலிருந்து பயனமடயக்கூடிய சக 
ஊழியர்கள், நை்பர்கள் அல்லது உங்கள் சமூகத்தில் உள்ள எவருக்குை் மின்னஞ்சல், ஃமப�்புக் 
மபான்றவற்றின் மூலை் தனிப்பட்ட அமழப்புகமள அனுப்பவுை். 

 4 உள்ளூர் தசய்தித்தாள்கள் ைற்றுை் ஒளிபரப்பு ஊடகங்களுக்கு அறிவிப்புகமளச் சைர்ப்பிக்கவுை்.

 4 சமூக வமலத்தளங்கள், சமூக ஊடக தளங்கள் ைற்றுை் அறிக்மகப் பலமககளில் அறிவிப்புகமள 
இடுங்கள்.

 4 தசயல்விளக்கக் கூட்டத்தில் ஒவ்தவாரு பார்மவயாளருக்குை் ஒரு சாசன உறுப்பினர் 
விை்ைப்பை்த்மத தகாடுங்கள் (பின்னிமைப்பு B இல் பக்கை் 23- ஐப் பார்க்கவுை்).

 4 இலவச விளை்பரப் தபாருட்கமள www.toastmasters.org/marketing -இலிருந்து பதிவிறக்குங்கள் நீங்கள் 

ஆவை் நகல்கமளயுை் தகாள்முதல் தசய்யலாை்.

http://www.toastmasters.org/marketing
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உங்களிடை் 20 உறுப்பினர்கள் கிமடத்தவுடன், தமலவர், உபதமலவர் 
ைற்றுை் தசயலாளர் தபாருளாளர் பதவிகமள வகிக்க மூன்று 
தனி உறுப்பினர்கமளத் மதர்ந்ததடுக்கவுை். பக்கை் 19 இல் உள்ள 
பின்னிமைப்பு B இல் உள்ள Toastmasters ைன்ல த்மத அமைக்க 
விை்ைப்பை் நிமறவுதசய்யவுை்.

சந்மதப்படுத்துதல் தபாருட்கமள உருவாக்க www.toastmasters.
org/logos -இல் உள்ள இலட்சிமன, படங்கள், வார்ப்புருக்கள் ைற்றுை் 
பிற வளங்கமளப் பயன்படுத்தவுை். நீங்கள் பின்வருவமதயுை் 
பயன்படுத்தலாை்: தசய்தி தவளியீடுகளுடன் உங்கள் ைன்றத்மத 
ஊடகங்களுக்கு எவ்வாறு விளை்பரப்படுத்துவது என்பது குறித்த 
மயாசமனகளுக்கு. Let the World Know Publicity and Promotion Handbook 

(உருப்படி 1140, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்).

4  உங்களுக்குெ் செரியுமா?
   Toastmasters International 141 நாடுகளிை் 16,400 மன்றங்களிை் 

352,000 ஐெ் ொண்டிய உறுப்பினர்களுடன் சொடர்பாடை் மற்றும் 

ெலைலமெ்துவ வமம்பாட்டிை் உைகெ் ெலைவராக உள்ளது.

Toastmasters நிறுவன அலடயாளெ்லெப் பாதுகாக்க நிலனவிை் சகாள்ளுங்கள்
நீங்கள் எந்ததவாரு விளை்பரப் தபாருமள உருவாக்குை்மபாதுை், Toastmasters பிராை்ட் உலகை் முழுவதுை் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பமத நிமனவில் தகாள்வது அவசியை். Toastmasters நிறுவன அமடயாளை், 
வர்த்தக முத்திமரகள் ைற்றுை் பதிப்புரிமை ஆகியவற்றின் நாையத்மதப் பராைரிப்பதன் மூலை், அமனத்து 
ைன்ற இடங்களிலுை் ஒரு நிமலயான தசய்தி ததாடர்பாடப்படுவமத உறுதிதசய்கிறீர்கள். இது Toastmasters 
International பற்றிய புரிதல் ைற்றுை் உலகளாவிய விழிப்புைர்மவ அதிகரிக்கிறது. உங்கள் ைன்றை் 
பயன்படுத்துை் அல்லது உருவாக்கிய அமனத்து Toastmasters தபாருட்களுை் தபாருத்தைான பதிப்புரிமை 
ைற்றுை் வர்த்தக முத்திமர சட்டங்களுக்குை் Toastmasters வழிகாட்டுெை்களுக்குை் இைங்குவமத 
உறுதிதசய்வதன் மூலை் Toastmasters நிறுவன அமடயாளை், வர்த்தக முத்திமரகள் ைற்றுை் பதிப்புரிமை 
ஆகியவற்மறப் பாதுகாப்பமத உங்கள் பங்கு.

 4  உங்களுக்குெ் செரியுமா?
   Toastmasters நிறுவன அலடயாளம் உைகம் முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் ஒரு 

புதிய மன்றெ்லெஉருவாக்கும்வபாது, ெந்லெப்படுெ்துெை் மற்றும் விளம்பரப் சபாருட்களுக்கான 
அலனெ்து வழிகாட்டுெை்கலளயும் கலடப்பிடிப்பென் மூைம் Toastmasters நிறுவன 
அலடயாளெ்லெப் பாதுகாப்பது உங்கள் பங்குகளிை் ஒன்றாகும்.

படிநிமல 5: உங்கள் ைன்றத்மத சாசனை் தசய்து ஒரு வங்கிக் கைக்மக 
அமைக்கவுை்
இமவ உங்கள் ைன்றத்மத உருவாக்குவதில் முக்கியப் படிமுமறகளாகுை். உங்கள் ைன்றத்மத அதிகாரப்பூர்வ 
Toastmasters ைன்றைாக ைாற்ற, நீங்கள் சாசனை் தபற மவை்டுை். உங்கள் ைன்றத்தின் சாசனத்மத நிமறவு 

தசய்ய இந்த ஏழு படிவங்கமள நிரப்பவுை்:

 1. Toastmasters ைன்ல த்மத அமைக்க விை்ைப்பை் (பக்கை் 19)

 2. சாசனக் கட்டைங்கள் (பக்கை் 21) 

 3. சாசன உறுப்பினர்விை்ைப்பை் (பக்கை் 23)

 4. சாசன ைன்ம அதிதகாரித் தகலவ் (பக்கை் 27)

 5. ைன்ம விபரங்கள (பக்கை் 28)

"உலகில் ஒரு ைாற்றத்மத 

ஏற்படுத்தவுை், எனது 

தசய்திமய திறை்பட 

வழங்கவுை் நான் 

விருை்புகிமறன், 

இதனால் ைக்கள் 

தங்கள் வாழ்க்மகமய 

அடுத்த கட்டத்திற்கு தகாை்டு தசல்ல ஊக்குவிக்க 

முடியுை். பயனுள்ள ததாடர்பாடல் இல்லாைல் 

இது சாத்தியமில்மல —Toastmasters-இல் நான் 

கற்றுக்தகாை்ட மிக முக்கியைான விஷயங்களில் 

ஒன்று. ”

Sara Safari, DTM
ஆசிரியர், ைனிதமநயர்
Irvine Lunchtime Toastmasters ைன்றை்,  
Irvine, California, USA

http://www.toastmasters.org/logos
http://www.toastmasters.org/logos
http://www.toastmasters.org/1140
http://www.toastmasters.org/1140
https://www.toastmasters.org/resources/brand-manual
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 6A. Club Constitution for Clubs of Toastmasters International (பக்கை் 29)

 6B. நிமலதயான ைன்ம விருப்பங்களின் இமலப்பு (பக்கை் 35)

சாசன தசயல்முமறமயத் ததாடங்க, மைமல உள்ள பிற படிவங்களுடன் Toastmasters ைன்ல த்மத அமைக்க 
விை்ைப்பை்-ஐப் பூர்த்தி தசய்து அதைரிக்க டாலர் 125-ஐ சாசனக் கட்டைத்துடன் சைர்ப்பிக்க மவை்டுை். 

மதமவயான படிவங்கள் அமனத்துை் பின்னிமைப்பு B- இல் 18 ஆை் பக்கத்தில் அமைந்துள்ளன.

4  உங்களுக்குெ் செரியுமா?
    உங்கள் மன்றெ்லெ ொெனம் செய்ய ஏழு படிவங்கலள நிரப்பவவண்டும். பின்னிலணப்பு B- இை் 

18 ஆம் பக்கெ்திை் ெடங்காண உெவும் “ொர்ட்டர் படிவங்கள் வொெலனப் பட்டியலை” நீங்கள் 

காணைாம். 

ஒரு வங்கிக் கணக்லகெ் சொடங்குங்ககள்
ஒரு வங்கிக் கைக்கு அமைத்து உங்கள் ைன்றக் கட்டைங்கமள தடபாசிட் தசய்யுங்கள். வங்கிக் கைக்குத் 
ததாடங்க உதவிக்கு irsquestions@toastmasters.org -ஐத் ததாடர்பு தகாள்ளுங்கள். நீங்கள் அதைரிக்காவில் ஒரு 
ைன்றத்மதத் ததாடங்கினால் பின்னிமைப்பு A-இன் பக்கை் 16-ஐப் பார்க்கவுை்.

குறிப்பு: உங்கள் ைன்றை் பைை் மசகரித்திருந்து, ஆனால் அதற்கு தசாந்த வங்கிக் கைக்கு இல்மல 
என்றால், ைன்றை்ஒரு கைக்மகத் திறக்குை் வமர அல்லது உலக தமலமையகத்திற்கு பைை் அனுப்புை் 
வமர பைத்மத மவத்திருக்க ஒரு ைன்ற அதிகாரிமய நியமிக்கலாை். ைற்தறாரு ைன்றத்தின் கைக்கில் 
தற்காலிகைாக நீங்கள் கட்டைங்கமளச் தசலுத்தலாை். கூடுதல் நிதிக் மகள்விகமள financequestions@

toastmasters.org -க்கு அனுப்புங்கள்.

4  உங்களுக்குெ் செரியுமா?
    உங்கள் மன்றெ்தின் முெை் கூட்டெ்தின் வபாது அை்ைது அெற்குப் பிறகு விலரவிை் ெந்ொெ் சொலக 

மற்றும் கட்டணங்கலள வசூலிப்பது முக்கியம். Toastmasters International-க்கான அலனெ்துக் 

கட்டணங்களும் அசமரிக்க டாைர்களிை் ொன் இருக்க வவண்டும்.

படிநிமல 6: தகாை்டாடுங்கள்!
நீங்கள் அமனத்து சாசனப் படிவங்கமளயுை் பூர்த்தி தசய்து சைர்ப்பித்தவுடன், உங்கள் ைன்றை் அதன் 
அதிகாரப்பூர்வ சாசனத்மதப் தபறுை். நல்ல தசய்திமயப் பகிர இதுதான் சரியான சையை். சாசனத்தின் 
விளக்கவுமர உங்கள் புதிய Toastmasters ைன்றத்தின் அறிமுகத்மதக் குறிக்கிறது. ைன்றத்மத உருவாக்க 
உதவிய நபர்கமள அமடயாளை் காைவுை், விளை்பரை் உருவாக்கவுை் இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்மப 

வழங்குகிறது. பின்வருை் நபர்கமள கட்டாயை் அமழக்கவுை்: 

பபருநிறுவன மன்றம்:

 4 சக ஊழியர்கள் 
 4 மைற்பார்மவயாளர்கள் ைற்றுை்/அல்லது மைலாளர்கள்

 4 ைனிதவளத் துமற ைற்றுை் நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள்

சமூக மன்றம்:
 4 ஆதரவளிக்குை் ைன்றத்தின் உறுப்பினர்கள்
 4 புதிய உறுப்பினர்களின் நை்பர்கள் ைற்றுை் குடுை்பத்தார்
 4 அருகிலுள்ள Toastmasters ைன்றங்களின் உறுப்பினர்கள்

 4 உள்ளூர் சமூக ைற்றுை் வணிகத் தமலவர்கள்

 4 ைாவட்ட இயக்குனர் ைற்றுை் பிற ைாவட்டத் தமலவர்கள்

mailto:irsquestions%40toastmasters.org?subject=
mailto:financequestions%40toastmasters.org?subject=
mailto:financequestions%40toastmasters.org?subject=
mailto:financequestions%40toastmasters.org?subject=
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இந்த மநரத்தில், உங்களுக்கு ஒரு ைன்ற ைதியுமரஞருை் நியமிக்கப்பட்டிருக்கலாை். இந்த அனுபவமிக்க 

தசால்மவந்தர்கள் உங்களுக்கு பின்வருை் வமகயில் உதவலாை்:

 4 முதல் ஆறு முதல் 12 ைாதங்களில் (சாசனத்திற்குப் பிறகு) உங்கள் புதிய ைன்றத்மத ஆதரித்தல்

 4 தரைான ைன்ற அனுபவத்மத உருவாக்க உங்களுக்கு வழிகாட்டுவது

 4 உங்கள் ைன்றத்தில் மசர முடிவு தசய்வது

குறிப்பு: சாசன தகாை்டாட்டத்திற்கான மததிமயத் மதர்ந்ததடுப்பதற்கு முன், ைன்ற சாசனை் ைற்றுை் சாசன 
உறுப்பினர் சான்றிதழ்கமளப் தபற மபாதுைான மநரத்மத அனுைதிக்கவுை் (அதைரிக்கா அல்லது கனடாவுக்குள் 
உள்ள ைன்றங்களுக்கு இரை்டு முதல் ஆறு வாரங்கள், ைற்றுை் பிற அமனத்து ைன்ற அமைவிடங்களுக்குை் 

நான்கு முதல் எட்டு வாரங்கள் வமர). 

4  உங்களுக்குெ் செரியுமா?
    உைக ெலைலமயகம் அலனெ்து ஆவணங்கலளயும் கட்டணங்கலளயும் சபற்று 

செயைாக்கும்வபாது ஒரு மன்றம் அதிகாரப்பூர்வமாக ொெனம் செய்யப்படுகிறது. பக்கம் 18 இை் 

உள்ள பின்னிலணப்பு B- இை் ொெனப் படிவங்களின் வொெலனப்பட்டியலைக் காண்க.

தவற்றிகரைான முதல் ஆை்டிற்கான உதவிக்குறிப்புகள்
அமனத்து ைன்ற உறுப்பினர்களுை் ைன்றத்தின் சூழலுக்குப் பங்களிக்கின்றனர். உங்கள் ைன்றத்திற்கு 
புரவலர்கள் ைற்றுை் ைதியுமரஞர்காளின் ஆதரவு இருக்குை்மபாது, ஒரு மநர்ைமறயான, இனிமையான 
சூழமல வளர்ப்பது முக்கியை், அதன் மூலை் தற்மபாமதய உறுப்பினர்கள் தங்கள் அனுபவங்கமள 
அனுபவித்து ைகிழ முடியுை் ைற்றுை் சாத்தியைான உறுப்பினர்கள் மசர ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். உங்கள் 

புதிய ைன்றை் தவற்றிதபற உதவுை் மைலுை் சில உதவிக்குறிப்புகள் இங்மக:

 1.  இனிமையான ைற்றுை் வசதியான ஒரு கூட்ட இடத்மதக் கை்டறியவுை்.

 2.  அமனத்துக் கூட்டங்கமளயுை் சரியான மநரத்தில் ததாடங்கி முடிக்கவுை்.

 3.  உங்கள் அமவக் காவலர் முன்கூட்டிமய அமறமய அமைப்பமத உறுதிதசய்யுங்கள்.

 4.  விருந்தினர்கமள அன்புடன் வரமவற்று அவர்கமள பிறருக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள்.

 5.   விருந்தினர்கமள விருந்தினர் தகவல் படிவத்மத பூர்த்தி தசய்யச் தசால்லுங்கள் அல்லது விருந்தினர் 
புத்தகத்தில் மகதயாப்பமிட்டு அவர்கள் வருை்மபாது உறுப்பினர்களாக அமழப்பு விடுங்கள்.

 6.  கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சி நிரமல ஒவ்தவாரு உறுப்பினர் ைற்றுை் விருந்தினருக்கு வழங்குங்கள்.

 7.   ஆர்வத்துடன் பங்மகற்று கலந்து தகாள்ள முடியாதவர்களுக்கு பதிலாக நீங்கள் பங்களிக்கவுை். 
கூட்டத்தின் திட்டமிடல் ைற்றுை் அமைப்பு ஆகியமவ ைன்ற தவற்றிக்கு முக்கியைானமவ. 

 8.   கூட்டப் பங்குகள் ைற்றுை் ஒவ்தவாரு பங்கிற்குை் சை்பந்தப்பட்ட தபாறுப்புகமள உறுப்பினர்களுக்கு 
விளக்குங்கள்.

 9.   பங்மகற்பாளர்களுக்கு அவர்களின் தபாறுப்புகாமளப் பற்றி குமறந்தது ஒரு வாரத்திற்கு முன்மப 
ததரிவிக்கவுை்.

 10.   உடனடிப் மபச்சு நடத்துனர் சிந்திக்கத் தூை்டுை் உடனடி மபச்சுத் தமலப்புகளுடன் (Table Topics®) 
ஆயத்தைாக இருக்கட்டுை்.

 11.   தசயல்திட்ட மநாக்கங்கள் ைற்றுை் உறுப்பினரின் தனிப்பட்ட கற்றல் மதமவகள் பற்றிய மபச்சுக்களின் 

ைதிப்பீடுகமள அமைக்கவுை்.

 12.   ஒருங்கிமைந்த மதாற்றத்மதயுை் தசய்திமயயுை் வழங்க Toastmasters நிறுவன அமடயாளத்துடன் 
தபாருந்தக்கூடிய தபாருட்கமளப் பயன்படுத்தவுை்.

உங்கள் ைன்றை் தரைான அனுபவத்மத அளிக்கிறது என்பமத உறுதிப்படுத்த, அவ்வப்மபாது Moments of Truth 
மன்றெ்லெ மதிப்பீட்டு விளக்கப்படெ்தின் (உருப்படி 290B, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்)-ஐப் பார்க்கவுை். Success 101 
(உருப்படி 1622, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) - இதுவுை் ஒரு சிறந்த வளைாகுை், இது உங்கள் ைன்றத்மதயுை் அதன் 

உறுப்பினர்கமளயுை் தவற்றிகரைாக ைாற்ற உதவிக்குறிப்புகள் ைற்றுை் மயாசமனகமள வழங்குகிறது.

http://www.toastmasters.org/290B
http://www.toastmasters.org/290B
http://www.toastmasters.org/1622
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செை்ைெ் ெயாரா ?
இப்மபாது நீங்கள் ததாடங்கத் தயார். முதல் சில ைாதங்களில் உங்கள் ைன்றத்மத வழிநடத்தவுை் 
வளரவுை் உதவுை் கூடுதல் உதவிக்குறிப்புகள் ைற்றுை் கருவிகளுக்கு, www.toastmasters.org ஐப் பார்க்கவுை். 
ஃவபஸ்புக், லிங்க்ட்இன், டிவிட்டர் ைற்றுை் இன்ஸ்டாகிராமிை் Toastmasters-இல் இமைவதன் மூலை் பிற 

உறுப்பினர்களுடன் ததாடர்பு தகாள்ளுங்கள்.

தசயல்முமற விளக்கக் கூட்டை் வழிமுமறகள்
தசயல்முமற விளக்கக் கூட்டை் Toastmasters-இன் நன்மைகமள வருங்கால உறுப்பினர்களுடன் பகிர்ந்து 
தகாள்ள உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது. கூட்டத்திற்கு முன்பு, நீங்கள்ைன்றப் பங்குகமள ஒதுக்குவீர்கள் 
(கீமழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது) ைற்றுை் ஒரு தபாதுவான கூட்டத்தின் மூலை் வருங்கால உறுப்பினர்களுக்கு 

வழிகாட்டுவீர்கள்.

Toastmasters கூட்டப்பங்குகள் பின்வருமாறு:

 4 தசால்மவந்தர் 
 4 மநரக் கைக்காளர்
 4 உபரிச்தசால் கைக்காளர் அல்லது இலக்கைவாளர்
 4 தபாது ைதிப்பீட்டாளர்
 4 மபச்சாளர்
 4 ைதிப்பீட்டாளர்

 4 உடனடிப் மபச்சு நடத்துனர்்

கூட்டப் பங்குகள் பற்றிய மைலதிகத் தகவலுக்கு Meeting Roles and Responsibilities (உருப்படி 295, ஆங்கிலத்தில்) 
-ஐப் பார்க்கவுை்.

பசயை் விளக்கக்கூட்டத்திற்கு முன்பும் கூட்டத்தின் பபாதும், பின்வருவனவற்லற மனதிை் 
பகாள்ளுங்கள்:

 4 கூட்டத்மத நடத்துவதற்கு எட்டு அல்லது அதற்கு மைற்பட்ட தசால்மவந்தர்கமளத் மதர்வுதசய்க (அமத 
விடக் குமறவாக இருந்தாலுை் நீங்கள் கூட்டத்மத நடத்தலாை்). 

 4 பார்மவயாளர்களின் புள்ளிவிவரங்கமள பிரதிபலிக்குை் ஒரு குழுமவத் மதர்ந்ததடுக்கவுை். 
 4 கூட்டத்மத சுருக்கைாக மவத்திருங்கள், குறிப்பிட்ட மநரத்திற்கு மைல் நடத்த மவை்டாை். ஆர்வத்மத 

உருவாக்குவமத உங்கள் குறிக்மகாள்.
 4 ஒரு சிறிய உடனடிப் மபச்சு அைர்வு , ஆயத்தை் தசய்யப்பட்ட மபச்சு ைற்றுை் ஒரு ைதிபீட்மட 

உள்ளடக்குங்கள்.
 4 புதிய ைன்றத்தின் கருப்தபாருளுடன் இமைந்த ஒரு தமலப்மபப் பற்றி மபசக்கூடிய உங்கள் 

பார்மவயாளர்களுடன் ததாடர்புபடுத்தக்கூடிய ஒரு மபச்சாளமரத் மதர்ந்ததடுக்கவுை். 
 4 ஒரு தபருநிறுவன ைன்றத்மத உருவாக்க ஆதரவளிக்குை் அமைப்பு, ஏமதனுை் இருந்தால், அதன் 

பிரதிநிதிகமள ைற்றுை்/அல்லது முடிதவடுப்பவர்கமள அமழக்கவுை். அவர்களின் வருமக கூட்டத்தின் 
முக்கியத்துவத்மத உறுதிப்படுத்துை். ஒரு சமூக ைன்றத்மத உருவாக்க உங்கள் சமூகத்தின் 

தசல்வாக்குள்ள உறுப்பினர்கமள அமழக்கவுை்.

http://www.toastmasters.org
https://www.facebook.com/ToastmastersInternationalOfficialFanPage/
https://twitter.com/Toastmasters
https://www.instagram.com/toastmastersinternational/
https://www.facebook.com/ToastmastersInternationalOfficialFanPage/
https://twitter.com/Toastmasters
https://www.instagram.com/toastmastersinternational/
http://www.toastmasters.org/295


ஒரு TOASTMASTERS ைன்றத்மத எப்படி உருவாக்குவது   13

கூட்டத்திற்குப் பிறகு:

 4 Toastmasters தவற்றிக் கமதகமளப் பகிர உறுப்பினர்களிடை் மகளுங்கள்.
 4 சாத்தியைான ைன்றப் புரவலர்கள் ைற்றுை் ைன்ற ைதியுமரஞர்கமள அறிமுகப்படுத்துங்கள், ைன்றை் 

சாசனை் தபறுை்மபாது, இருதரப்பினருை் ஆதரமவ வழங்குவார்கள் என்பமத வலியுறுத்துங்கள். 
 4 அடுத்த கூட்டத்தின் மததி, மநரை் ைற்றுை் இடத்மத அறிவிக்கவுை்.
 4 புதிய உறுப்பினர் கட்டைை் ஒரு நபருக்கு அதைரிக்க டாலர் 20 என்றுை், அமரயாை்டு உறுப்பினர் 

கட்டைை் ஒரு நபருக்கு அதைரிக்க டாலர் 45 என்றுை் வருங்கால உறுப்பினர்களுக்குத் 
ததரியப்படுத்துங்கள். மசர முடிவுதசய்தவர்களுக்கு பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட விை்ைப்ப படிவங்களுடன் 

இந்தக் கட்டைங்கமளச் மசகரிக்கவுை்.
 4 Toastmasters ைன்றங்களின் உறுப்பினர் கட்டைத்மத ஏப்ரல் ைற்றுை் அக்மடாபர் ைாதங்களில் 

அமரயாை்டிற்கு ஒரு முமற அனுப்ப மவை்டுை் என்பமத ததளிவுபடுத்துங்கள். தசப்டை்பர் அல்லது 
ைார்ச் ைாதங்களில் சாசனை் தபறுை் ைன்றங்கள் அவர்களின் புதுப்பித்தல் கட்டைங்கமள அந்த 
மநரத்தில் சைர்ப்பிக்க விருை்பலாை். அதனால் ஒவ்தவாரு உறுப்பினரிடமிருந்து இரை்டு ைாதங்களில் 
இருமுமற சந்தா வசூலிப்பமதத் தவிர்க்கலாை். விவரங்களுக்கு படிவை் 2, வரி 6-ஐப் பார்க்கவுை்.

 4 சுருக்கைான மகள்வி பதில் அைர்வு ஒன்மற நடத்தவுை்.

மைலுை் அறி Club Experience Video (மன்ற அனுபவ காசணாளிலயப்) பாருங்கள்.

https://www.youtube.com/watch?v=WStG9TnG0Gw
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தசயல்முமற விளக்கக் கூட்டை் மநாக்கங்கள் ைற்றுை் ைாதிரி நிகழ்ச்சி 
நிரல்

கூட்டத் மததி:  ____________________________________

மநாக்கங்கள்:

 4 ஒரு தபாதுவான Toastmasters கூட்டை் எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பமத தசயல்விளக்கைளிக்கவுை்.

 4 Toastmasters உறுப்பினராக இருப்பதன் நன்மைகள் ைற்றுை் ைதிப்மபக் காை்பிக்கவுை்.

 4 சாசன தசயல்முமறமய விவாதிக்கவுை்.

கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சி நிரல்:

முக்கிய கூட்டப் பங்குகள் விளக்கம் மற்றும் ஒதுக்குதை்

 4 தசால்மவந்தர் (தபயர்):

 4 மநரக் கைக்காளர் (தபயர்):

 4 உபரிச்தசால் கைக்காளர் ைற்றுை் இலக்கைவாளர் (தபயர்)

 4 தபாது ைதிப்பீட்டாளர் (தபயர்):

 4 ைதிப்பீட்டாளர் (தபயர்):

 4 உடனடி மபச்சு நடத்துனர் (தபயர்):

உடனடிப் பபச்சு அமர்வு

பபச்சாளரின் அறிமுகம்

 4 மபச்சாளர் (தபயர்):

 4 ைதிப்பீட்டாளர் (தபயர்):

பபாது மதிப்பீடு

சாசன பசயை்முலற விவாதம்

 4 Toastmasters International-இன் கட்டைத்மத விளக்கி, ைன்றக் கட்டைங்கமளத் தீர்ைானிக்கவுை். 

கூடுதை் வளங்கள்

 4 ஒரு சொை்வவந்ெருக்கு பை பங்குகள் உள்ளன (உருப்படி TA1167)

 4 Features, Benefits and Value Chart (அம்ெங்கள், நன்லமகள் மற்றும் மதிப்பு விளக்கப்படம்)

 4 Club Experience Video (மன்ற அனுபவ காசணாளி) 

http://www.toastmasters.org/1167D
http://www.toastmasters.org/fbvchart
https://www.youtube.com/watch?v=WStG9TnG0Gw
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ததாடர்தசயல்
தபருை்பாலுை், வருங்கால ைன்றங்கள் சாசனத் மதமவகமள பூர்த்தி தசய்வதற்கு முன்பு பல முமற 
சந்திக்கின்றன. உங்கள் குறிக்மகாள் அமனவமரயுை் உற்சாகைாக மவத்திருப்பதுடன், புதிய ைன்றத்மத 

விமரவில் சாசனை் தசய்வதாகுை்.

மவகத்மதத் தக்கமவக்க, நிமனவில் தகாள்ளமவை்டியமவ:

 4 கலந்து தகாை்ட அமனவருக்குை் நன்றி குறிப்மப அனுப்பவுை்.

 4 ஒரு ததாமலமபசி அமழப்புடன் பின்ததாடர்ந்து, அடுத்த கூட்டத்திற்கு பல நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு 
கூட்ட நிமனவூட்டல் மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

 4 அடுத்த கூட்டத்திற்கான கடமைகமள உறுதிப்படுத்த தற்காலிக அதிகாரிகள் ைற்றுை் திட்டமிடப்பட்ட 

கூட்ட பங்மகற்பாளர்களுடன் ததாடர்பாடுங்கள்.

பின்னிமைப்பு A

ஒரு மன்றெ்லெப் பிரிப்பது
Toastmasters International ஒரு ைன்றத்தில் 20 முதல் 30 உறுப்பினர்கள் இருக்க மவை்டுை் என்று 
பரிந்துமரக்கிறது. 40 க்குை் மைற்பட்ட உறுப்பினர்கமளக் தகாை்ட ைன்றங்கமள இரை்டு ைன்றங்களாகப் 
பிரிப்பதன் மூலை் பயனமடயலாை்.

ஏற்கனமவ உள்ள ைன்றத்தில் இருந்து ஒரு ைன்றத்திற்கான சாசன ஆவைங்கமளயுை் கட்டைத்மதயுை் 
நீங்கள் சைர்ப்பிக்குை்மபாது, ைன்றை் பிரிக்கப்படுவதாக குறிப்பிடுை் கடிதத்மதச் மசர்க்கவுை். இடைாற்றை் 
தசய்யுை் உறுப்பினர்கள், அவர்கள் ைாறுை் ைன்றத்தில் அவர்களின் கட்டைை் புதுப்பிக்கப்பட்டு இருக்குை் வமர 
உறுப்பினர் கட்டைை் அல்லது புதிய உறுப்பினர் கட்டைங்கமளச் தசலுத்த ைாட்டார்கள்.

ஒவ்தவாரு ைன்றமுை் பிரிந்த பிறகு குமறந்தபட்சை் 20 உறுப்பினர்கமளக் தகாை்டிருக்க மவை்டுை். 
புதிய ைன்றத்தின் அமனத்து உறுப்பினர்களுை் இடைாற்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கலாை். ஒரு ைன்றை் 
பிரிக்கப்படுை் முன், தற்மபாமத ைன்றத்தின் உறுப்பினர்கள் பிரிக்க ஒப்புக்தகாள்ளமவை்டுை். அனுபவமிக்க, 
அதிகாரப்பூர்வைான உறுப்பினர்கள் இரை்டு ைன்றங்களிலுை் சைைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பமத 

உறுதிதசய்க.

வமம்பட்ட மன்றங்கள்
எப்மபாதாவது, ஒரு குழு ஒரு சிறப்பு ைன்றத்மத சாசனை் தசய்யத் மதர்வுதசய்கிறது, அதன் உறுப்பினர்கள் 
ஏற்கனமவ ஒரு மைை்பட்ட Toastmasters கல்வி விருமதப் தபற்றிருக்கிறார்கள், Toastmasters திட்டத்திற்குள் 
ஒரு குறிப்பிட்ட நிமலக்கு முன்மனறியிருக்கிறார்கள், அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான தமலமைப் 
பங்மக வகித்துள்ளனர். இந்த ைன்றங்களில், உறுப்பினர்கள் மைை்பட்ட திறன்கமள வளர்ப்பதில் கவனை் 
தசலுத்துகிறார்கள், மைை்பட்ட நிமல வழங்குநர்களின் மபச்சுக்கமளக் மகட்கிறார்கள் ைற்றுை் அனுபவமுள்ள 

பிற உறுப்பினர்களிடமிருந்து ைதிப்பீடுகள் ைற்றுை் பின்னூட்டங்கமளப் தபறுகிறார்கள். 
மைை்பட்ட ைன்றங்கள் குமறந்தபட்சை் 20 உறுப்பினர்கமளக் தகாை்டிருக்க மவை்டுை் ைற்றுை் பிற 

ைன்றங்கமளப் மபாலமவ அமத சாசன தசயல்முமறமயப் பின்பற்ற மவை்டுை். சில மைை்பட்ட ைன்றங்களுக்கு 
உறுப்பினர்கள் ைற்தறாரு ைன்றத்மத மசர்ந்தவர்களாக இருப்பது மதமவ. இது "இரட்மட உறுப்பினர் தகுதி" 
என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த உறுப்பினர் தகுதிமய ஒரு மைை்பட்ட ைன்றை் முடிவு தசய்தால், ைன்றத்தின் 
20 உறுப்பினர்களுை் இரட்மட உறுப்பினர் தகுதிதபற்றவர்களாக இருக்க மவை்டுை். இந்த உறுப்பினர்களில் 
முதல் 20 உறுப்பினர்களில் மூன்று மபர் ைட்டுமை தங்களின் தற்மபாமதய ைன்ற உறுப்பினர்தகுதிமய புதிய 
ைன்றத்திற்கு ைாற்றலாை்; இந்த உறுப்பினர்கள் ஒரு ைன்றத்திலிருந்து தவளிமயறி புதிய ைன்றத்திற்கு 
ைாற்றப்பட்ட பின்னருை் இரை்டு ைன்றங்கமளச் மசர்ந்தவர்களாக இருக்க மவை்டுை். (இடைாற்றை் என்பது 
ஒரு ைன்றத்தின் கட்டைத்மதச் தசலுத்தி ைற்றுை் அவர்களின் உறுப்பினர் தகுதிமய ைற்தறாரு ைன்றத்திற்கு 
ைாற்ற விருை்புை் உறுப்பினமரக் குறிக்கிறது ; ததாடர்ந்து வருை் கட்டைை்-புதுப்பித்தல் காலை் வமர புதிய 
ைன்றத்திற்கு கட்டைை் தசலுத்தப்படாது.). ைன்றை் சாசனை் தசய்யுை்மபாது, ைன்றை் அதன் உறுப்பினர் 
மதமவகமளக் குறிப்பிட மவை்டுை், மைலுை் உறுப்பினர் கலமவயின் கீழ், ைன்றை் நிமலயான ைன்ற 
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விருப்பங்களின் (படிவை் 6B) இமைப்பில் மைை்பட்டதாகக் கருதப்படுவதற்கான காரைத்மத (காரைங்கமள) 

மசர்க்க மவை்டுை்.

ஆட்சி ஆவணங்கள்
ஒவ்தவாரு ைன்றமுை் அமைப்பின் தகாள்மககளினால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. Club Constitution for Clubs of 
Toastmasters International என்பது தான் ைன்றத்தின் முதன்மையான நிர்வாக ஆவைை் ஆகுை். 

Club Constitution for Clubs of Toastmasters International
ஒரு ைன்றை், வழக்கைான ைன்ற விருப்பங்களின் பின்இமைப்மப, Club Constitution for Clubs of Toastmasters 
International அல்லது Policies and Protocol க்கு முரை்பாடாத வமரயில் அதமன திருத்திக் தகாள்ளலாை். 
மூன்றில் இரை்டு பங்கு வாக்குகளுடன் திருத்தங்கள் தசய்யப்படலாை். Club Constitution for Clubs of 
Toastmasters International, Article X: Amendments காை்க. முன்தைாழியப்பட்ட ைாற்றங்கமள Toastmasters 
International-க்கு இமையத்தில் www.toastmasters.org/clubcentral -இல் அல்லது எழுத்துப்பூர்வைாகத் 
ததரிவிக்கவுை். ைாற்றங்கள் ைதிப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு, ைன்ற தநறிமுமறகளுக்கு முரைாக இல்லாவிட்டால், 
தகவல்கள் மகாப்பில் மவக்கப்படுகின்றன. ைன்றப் தபயர், அமைவிடை், கூட்ட மநரை், ைற்றுை் இடை் 
ஆகியவற்றின் ைாற்றங்களுை் Club Central இல் தசய்யப்படுகின்றன. நீங்கள் இத்தகவல்கமள clubconstitution@
toastmasters.org க்கு மின்னஞ்சல் மூலைாகவுை் உலகத்தமலமையகத்திற்கு சைர்பிக்கலாை்.

அசமரிக்காவிை் ஒரு புதிய மன்ற வங்கிக் கணக்கெ் சொடங்குெை்
அதைரிக்காவில் ஒரு புதிய ைன்ற வங்கி கைக்மகத் ததாடங்க, நீங்கள் ைன்றத்தின் தனித்துவைான Employer 
Identification Number (EIN)-ஐ பயன்படுத்த மவை்டுை். ஒவ்தவாரு ைன்றத்தின் EIN Update My Club Meeting 
Information என்ற பிரிவில் Club Central-இல் உள்ள Toastmasters இமையதளத்தில் கிமடக்கிறது. அதைரிக்க வரிச் 
சட்டத்தின்படி அமனத்து அதைரிக்க. ைன்றங்களுை் இ.ஐ.என் எை்மைக் தகாை்டிருக்க மவை்டுை். உங்கள் 
ைன்றை் அதன் ஆரை்ப சாசன தசயல்முமறமய முடிக்குை்மபாது, உலகத் தமலமையகை் உங்கள் ைன்றத்தின் 
சார்பாக ஐ.ஆர்.எ�்-க்கு ஒரு இ.ஐ.என் விை்ைப்பத்மத அனுப்புை். ஐஆர்எ�் EIN-ஐ வழங்கியவுடன், ஒரு 
ைன்றை் தனது தசாந்த வங்கிக் கைக்மகத் திறக்கலாை். தபாதுவாக, வங்கிக்கு பின்வருவனவற்றின் நகல் 

மதமவ:

 4 ஐ.ஆர்.எ�்- creating a quality club இலிருந்து நீங்கள் தபற்ற EIN.

 4 என் ஒதுக்கீட்டு கடிதை் வங்கிக் கைக்கில் மகதயாப்பமிட்டவர்களாக ைன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
தற்மபாமதய அதிகாரிகமளக் குறிக்குை் ைன்றக் கூட்டப் பதிவுகள்.

 4 Toastmasters International ைன்றங்களுக்கான ைன்ற தநறிமுமறகள் ைற்றுை் நிமலயான ைன்ற 
விருப்பங்களின் இமைப்பு உள்ளிட்ட உங்கள் ைன்ற சாசன ஆவைங்கள்.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) உடன் மன்ற இணக்கம்
அமனத்து ைன்ற அதிகாரிகளுை் தங்கள் ைன்றை் ைற்றுை் அதன் உறுப்பினர்கள் அதைரிக்க. தவளியுறவுக் 
தகாள்மக ைற்றுை் மதசிய பாதுகாப்பின் அடிப்பமடயில் ஒப்புதல் திட்டங்கமள நிர்வகிக்குை் துமறயான 
OFAC- ஆல் அமைக்கப்பட்ட தகாள்மககளுடன் இைங்குவமத உறுதி தசய்ய மவை்டுை். இைக்கத்மத 
உறுதிப்படுத்த, முதலில் உங்கள் ைன்றை் உருவாகுை் நாடு www.treasury.gov/resource-center/sanctions/
programs -இல் உள்ள அனுைதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் உள்ளதா என்று கை்டறியுங்கள் அது 
இருந்தால், sdnsearch.ofac.treas.gov இல் Specifically Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) 
உறுப்பினர்களின் தபயர்கமளச் சரிபார்க்கவுை். ஒரு உறுப்பினரின் தபயர் SDN பட்டியலில் ததான்றினால் 

அல்லது உங்களுக்கு மகள்விகள் இருந்தால் legal@toastmasters.org -ஐத் ததாடர்பு தகாள்ளுங்கள். 

சபாறுப்புக் காப்பீடு
உங்கள் ைன்றத்தின் கூட்ட இடத்திற்கு காப்பீடு மதமவப்படலாை். அப்படியானால், Certificate of Liability 
Insurance (தபாறுப்பு காப்பீட்டு சான்றிதழின்) நகலுக்கான மகாரிக்மகமய tminsurance@toastmasters.org -இற்கு 
அனுப்பவுை் கூட்ட இடத்திற்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சான்றிதழ் மதமவதயனில், www.toastmasters.org/liability-

insurance -இல் இருக்குை் வழிமுமறகமளப் பின்பற்றுங்கள் 

http://www.toastmasters.org/policies
http://www.toastmasters.org/policies
http://www.toastmasters.org/policies
mailto:clubconstitution%40toastmasters.org%E2%80%8A?subject=
mailto:clubconstitution%40toastmasters.org%E2%80%8A?subject=
mailto:clubconstitution%40toastmasters.org?subject=
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs
http://sdnsearch.ofac.treas.gov
mailto:legal%40toastmasters.org?subject=
mailto:legal%40toastmasters.org?subject=
http://www.toastmasters.org/liability-insurance 
http://www.toastmasters.org/liability-insurance 
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படிவங்கள்

பின்னிமைப்பு B



18   ஒரு TOASTMASTERS ைன்றத்மத உருவாக்குவது எப்படி? 1    ஒரு TOASTMASTERS மன்றத்தத எப்படி கட்டி எழுப்புவது

சாசனப் படிவங்கள் சசாததனப் பட்டியல்

அதிகாரப்பூர்வ சாசனத் சததியானது அதனத்து சாசனப் படிவங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் Toastmaster International 
உலகத் ததலதமயகத்தால் பபறப்பட்ட நாளாகும். பதிவிறக்கம் பசய்யக் கூடிய படிவங்கள் Resource Library (வள 
நூலகத்தில்) www.toastmasters.org/resources/resource-library இல் கிதடக்கும்.

பின்வரும் படிவங்கள் மற்றும் கட்டணங்கதளப் பூர்த்தி பசய்து சமர்ப்பிக்கவும்: 

 படிவம் 1  ஒரு Toastmasters மன்றத்தத அதமப்பதற்கான படிவம்

 படிவம் 2   சாசனக் கட்டணங்கள்:  
அபமரிக்க டாலர்கள் 125: சாசனக் கட்டணத்துடன் அதமப்பதற்கான விண்ணப்பம் (முன்சப 
அனுப்பாவிட்டால்)  
அபமரிக்க டாலர்கள் 20: புதிய உறுப்பினர் ஒருவருக்கான கட்டணம்  
அபமரிக்க டாலர்கள் 45: ஒருவருக்கான ஆறு மாத உறுப்பினர் கட்டணம் 

 படிவம் 3    சாசன உறுப்பினர் தகுதி விண்ணப்பம் (ஒரு உறுப்பினருக்கு ஒன்று சததவ) விண்ணப்பங்கள் 
விண்ணப்பதாரர் மற்றும் மன்ற அதிகாரி இருவராலும் தகபயாப்பம் இடப்படசவண்டும்.

 படிவம் 4   சாசனமன்ற அதிகாரித் தகவல்

 படிவம் 5  மன்றத் தகவல் 

 படிவம் 6A  Toastmasters International இன் மன்றங்களுக்கு மன்ற பநறிமுதறகள்

 படிவம் 6B   நிதலயான மன்ற விருப்பங்களின் இதணப்பு

பசப்டம்பரில் அல்லது மார்ச்சில் சாசனம் பபறும் மன்றங்கள் (கட்டண புதப்பித்தல் காலங்களின் கதடசி 
மாதங்கள்) நபர் ஒருவருக்கும் அபமரிக்க டாலர்கள் 52.50 பதாதகதய உறுப்பினர் கட்டணமாக சமர்ப்பிக்க 
விரும்பலாம். நபர் ஒருவரின் கூடுதல் பதாதகயான அபமரிக்க டாலர்கள் 7.50 கணக்கிடப்பட்ட விகிதத்தில் 
புதுப்பித்தல் கட்டணங்கதள கட்ட பயன்படுத்தப்படும். இததச் பசய்வதன் மூலம் உங்கள் மன்றம் ஒவ்பவாரு 
நபரிடமும் இரண்டு மாதங்களில் இருமுதற கட்டணம் வசூலிக்கத் சததவயில்தல.

குறிப்பு: அதனத்துக் கட்டணங்களும் அபமரிக்க டாலர்களில் தான் இருக்க சவண்டும்.

நிறைவு செய்த படிவங்கள் மை்றும் கட்டணத்றத பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பவும்:
Toastmasters International New Clubs

அஞ்சல் முகவரி:  9127 South Jamaica Street, Suite 400 • Englewood, CO 80112 • USA 

மின்னஞ்சல்:  newclubs@toastmasters.org

பதாதலசபசி:  +1 720-439-5050

பதாதல நகல்:  +1 303-799-7753
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நிறைவு செய்த படிவத்றத கட்டணத்துடன் கீழ்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்பவும்: 
9127 South Jamaica Street, Suite 400 • Englewood, CO 80112 • USA 
Phone: +1 720-439-5050 • Fax: +1 303-799-7753 • Email: newclubs@toastmasters.org

கீழழ றகசயழுத்திட்டு விண்ணப்பிக்கும் மன்ைம்  Toastmasters International இன் நிறுவன விதிகள் மற்றும் துணைவிதிகள் Article III, 
Section 3 இன் படி Toastmasters International இல் உறுப்பினராக விை்ைப்பிக்கிறது. மமலும் பின்வரும் இடத்தில் ஒரு Toastmasters மன்றம் 
அணமக்க அனுமதி மகட்கிறது: City | நகரம் _______________________________________ State/Province | மாநிலம்/மாகாைம் ______________________ 
Postal code | அஞ்சல் குறியீடு _____________ Country | நாடு _____________________ Date (MM/DD/YYYY) | மததி (மாமா/நாநா/வவவவ) ______________ . 
(இது ஒரு இணையவழி மன்றமாக இருந்தால், நகரம் என்று இருக்கும் புலத்திற்கு அடுத்து 'இணையவழி' என்று எழுதுங்கள்.)

அத்தணகய அனுமதி இந்த குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டால், உலகத் தணலணமயத்திலிருந்து பபறப்பட்ட மததியிலிருந்து பன்னிபரை்டு 
(12) மாதங்களுக்கு ஒரு தற்காலிக மன்றமாக Toastmasters International இன் பபயர், நணடமுணறகள் மற்றும் பபாருட்கணளப் பயன்படுத்தும் 
உரிணமணய இந்தக் குழு பபறும்.

Toastmasters சின்னம், Toastmaster அல்லது Toastmasters International என்ற பபயர் மபான்றவற்ணற பயன்படுத்துவதற்கான உரிணம, 
அதன் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்பட்ட நிபந்தணனக்கு உட்பட்டது என்று ஒப்புக்பகாள்ளப்படுகிறது; சாசனம் வழங்கப்படாவிட்டால் 
அதன் பயன்பாடுகள் ணகவிடப்படும் என்றும், எதிர்காலத்தில் Toastmasters International அத்தணகய பயன்பாடுகணளக் ணகவிடக் கூறினால் 
விை்ைப்பிக்கும் மன்றம் அவ்வாறு பசய்யும் என்றும் ஒப்புக்பகாள்ளப்படுகிறது. 
Toastmasters மன்றங்கள் மற்ற நிறுவனங்களின் வர்த்தகச் சின்னங்கள் மற்றும் பதிப்புரிணமப் பபற்ற பபாருட்கணள, 
உரிணமயாளரிடமிருந்து எழுத்து மூலமான அனுமதி இல்லாமல் எந்த விதத்திலும் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று உடன்படுகின்றன. 
இதில் மன்றத்தின் பபயர், மன்றத்தின் களப்பபயர் அல்லது பிறபபாருட்களின் அல்லது பிரசுரங்களின் பயன்பாடுகள் மட்டும் அல்லாமல் 
அணனத்தும் அடங்கும். 

ஒரு Toastmasters மன்றம் சாசனம் பபற குணறந்தபட்சம் 20 நபர்கள் மதணவ. அதில் 17 நபர்கள் மற்பறாரு Toastmasters மன்றத்ணதச் 
மசர்ந்தவராக இருக்கக் கூடாது. *
தங்கள் மன்றம் மற்றும் உறுப்பினர்கள் ஓ.எஃப் ஏசி ஆல் அணமக்கப்பட்ட பகாள்ணககளுக்கு இைங்கி இருப்பணத உறுதி பசய்ய மன்ற 
அதிகாரிகள் மதணவயான நடவடிக்ணககள் எடுக்கமவை்டும். 

அணனத்து Toastmasters மன்றங்களும் பின்வரும் குணறந்தபட்சத் மதணவகணளப் பூர்த்தி பசய்யமவை்டும்: வருடத்திற்கு குணறந்தது 
12 முணற சந்திக்க மவை்டும்; உறுப்பினர்கள் மபச்சுக்கணள வழங்கி வாய்பமாழி மதிப்பீடுகள் பகாடுக்கவும் பபறவும் வாய்ப்புகள் 
பபறமவை்டும் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு தணலணமத்துவ திறன்கணள உருவாக்கி வளர்த்துக்பகாள்ளவும் வாய்ப்புகள் வழங்க மவை்டும். 

Toastmasters மன்றத்தில் உறுப்பினர் நிணல அணழப்பின் மூலம் மட்டுமம வழங்கப்படும். அது மன்ற உறுப்பினர்களின் வாக்களிப்பிற்கு 
உட்பட்டது. ஒரு நபர் தன் பசாந்த முயற்சியில் நிகழ்ச்சியில் பங்குபகாள்ள முடியும் வணர, எந்த ஒரு நபருக்கும் Toastmaster மன்றத்தின் 
உறுப்பினர் நிணல தவிர்க்கப்படக் கூடாது, மற்றும் வயது (18 வயதிற்கும் கீழ் உள்ளவர்கள் தவிர), இனம், நிறம், மதம், பாலினம், 
மதசியம் அல்லது இன ரீதியான, பாலியல் சார்பு அல்லது உடல் அல்லது மனநிணல இயலாணம ஆகியவற்றின் காரைமாக எந்தபவாரு 
உறுப்பினரிடமும் மவை்டுபமன்மற பாகுபாடு காை்பிக்கக் கூடாது. 

சாசனம் மற்றும் உறுப்பினர் நிணல, வழங்கப்பட்டால், கீழ்கை்ட காரைங்களால் (இணவ மட்டும் அல்ல) Toastmasters International ஆல் 
திரும்பப் பபறப்படலாம்: ஒரு Toastmasters மன்றமாக நடத்திக்பகாள்ள தவறினால்; Toastmasters International யிடம் நற்பபயணரப் பபற 
தவறிவிட்டால்; விை்ைப்பிக்கும் மன்றத்தால் சாசனம் மற்றும் உறுப்பினர் நிணல ணகவிடப்பட்டால். 
As club coordinator and on behalf of the applicant club, I agree to the terms and conditions  listed above. | 
மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளராக மற்றும் விை்ைப்பிக்கும் மன்றத்தின் சார்பிலும் மமமல பட்டியலிடப்பட்டுள்ள விதிமுணறகள் மற்றும் 
நிபந்தணனகளுக்கு ஒப்புக்பகாள்கிமறன்.
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. | 
இந்த ஆவைத்தில் உள்ள என் மின்னணு ணகபயாப்பம் என் ணகயால் இடப்பட்ட ணகபயாப்பத்திற்கு சமமானதாகும் என்பணத நான் 
ஒப்புக்பகாள்கிமறன்.

இந்த படிவத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட மன்ற இடம், பதாணலமபசி எை் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிணய மன்றத்ணத சாசன படுத்தும் 
சமயத்தில் Toastmasters International-லின் இணையதளத்தில் உள்ள "Find a Club" (மன்றத்ணதக் கை்டுபிடிக்கவும்) பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்த 
அனுமதியளிக்கிமறன். சாசன பசயல்முணறணய நிணறவு பசய்ய மதணவயானமபாது என்ணனத் பதாடர்பு பகாள்ளவும் Toastmasters 
International க்கு நான் அனுமதியளிக்கிமறன்.   Yes | ஆம்     No | இல்ணல

Signed | ணகபயாப்பம், ____________________________________________________ Date (MM/DD/YYYY) | மததி (மாமா/நாநா/வவவவ) __________________ .

பின்வரும் தகவலைத் தட்டச்சு சசய்யவும் அை்ைது அச்சிடவும்:

Coordinator or president’s name | ஒருங்கிணைப்பாளர் அல்லது தணலவரின் பபயர்  _________________________________________________________

Organization name | அணமப்பின் பபயர் (பபாருந்தினால்)  ________________________________________________________________________________

Address 1 | முகவரி 1  ___________________________________________________________________________________________________________________

Address 2 | முகவரி 2 ___________________________________________________________________________________________________________________

City | நகரம்  ____________________________________________________  State/Province | மாநிலம்/மாகாைம்  __________________________________

Country | நாடு  __________________________________________________  Postal code | அஞ்சல் குறியீடு  _________________________________________

Phone | பதாணலமபசி  _________________________________________________________________________________________________________________

Email | மின்னஞ்சல்  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

*பின்னிணைப்பு A, "மமம்பட்ட மன்றங்கள்" பிரிணவப் பார்க்கவும்
பக்கம் 2 இல் 1 - விண்ணப்ப செயல்முறைக்கு இரண்டு பக்கங்களும் தேறை 

இந்தப் ஆவைத்ணத 1 நகபலடுத்து உலகத் தணலணமயகத்திற்கு அஞ்சலில்  
அனுப்பவும். அசணல உங்கள் மன்றத்தின் நிரந்தரப் பதிவுகளில் ணவக்கவும்.

Application to Organize a Toastmasters Club |
Toastmasters மன்றத்தத அதமக்க விண்ணப்பம்
படிைம் 1
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Payment | கட்டணம்:
சாசனக் கட்டைமான அபமரிக்க டாலர்கள் 125 திரும்பிக் பகாடுக்கப்படாது அல்லது மாற்றம் பசய்யக்கூடியதல்ல. வரி மசகரிக்கப்படும் 
மாநிலங்களில் நடத்தப்படும் மன்றக் கூட்டங்களுக்கு, சாசனக் கட்டைத்தின் மீது மாநில வரிணய பசலுத்தும் பபாறுப்பு உள்ளது. ஐக்கிய 
அசமரிக்கவின் விற்பலன வரி வலைப்பக்கம்  இன் சட்டம் மற்றும் வரி இைக்கத்தின் கீழ் Leadership Central  இல் உங்கள் மாநிலத்தின் வரி 
வீதத்ணதக் கை்டறியலாம். நிணறவு பசய்யப்பட்ட அணமப்பதற்கான விை்ைப்பம் மற்றும் அபமரிக்க டாலர் 125 கட்டைமும் பபற்ற பிறகு, 
மன்ற நிர்வாகம் மற்றும் புதிய உறுப்பினர் பபாருட்கள் உள்ளடக்கிய சாசனத் துவக்கப்ணபணய மன்றம் பபறும். 
   மாவட்டத் தணலவர் மன்றத்தின் தணலவராக, உப தணலவராக, அல்லது பபாருளாளராக இருந்தால் தவிர, மன்ற சாசனக் கட்டைம் 
மற்றும் உறுப்பினர் சந்தா மற்றும் கட்டைம் மாவட்ட நிதி அல்லது மாவட்டத் தணலவரின் தனிப்பட்ட நிதியில் இருந்து பசலுத்தப்பட 
கூடாது. மன்ற சாசனக் கட்டைத்ணத மற்பறாரு மன்றம் பசலுத்தக் கூடும்; எனினும், உறுப்பினர் சந்தா மற்றும் கட்டைம் பசலுத்தப்படாது.

Mail check / postal money order | அஞ்ெல் காழொறல / பண அஞ்ெல் (Toastmasters International க்கு பசலுத்த அபமரிக்க வங்கியில் வணரயப்பட்ட அபமரிக்க நிதி)

Number | எை் _______________     Amount US$ | பதாணக அபமரிக்க டாலர் _________________

Mail or fax credit card | கடன் அட்றடறய அஞ்ெல் அல்லது சதாறல நகல் செய்யவும்    Visa    MasterCard    AMEX    Discover

Card number | அட்ணட எை் ______________________________________________ Expiration date | காலாவதியாகும் மததி  ___________________________

Name as it appears on credit card | கடன் அட்ணடயில் உள்ளபடி பபயர்  _______________________________________________________________________

Signature | ணகபயாப்பம்  ________________________________________________________________________________________________________________

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. | இந்த ஆவைத்தில் உள்ள என் 
மின்னணு ணகபயாப்பம் என் ணகயால் இடப்பட்ட ணகபயாப்பத்திற்கு சமமானதாகும் என்பணத நான் ஒப்புக்பகாள்கிமறன்.

Club type | மன்ற வதக: 
 Community | சமூகம்
 Company | நிறுவனம்
 Government agency | அரசு நிறுவனம்
 Correctional institution | சீர்திருத்த நிறுவனம்
 College or university | கல்லூரி அல்லது பல்கணலக்கழகம்
 Religious organization | மதம் சார்ந்த நிறுவனம் 
 Online | இணையவழி

 

Sponsoring Club | ஆதரவளிக்கும் மன்றம் (இரண்டு வதர):
இது விை்ைப்பிக்கும் மன்றத்ணத அணமக்க உதவும் ஒரு தற்மபாதிருக்கும் Toastmasters மன்றம்.

Club number | மன்ற எை் __________________________         Club number | மன்ற எை் __________________________

Individual Toastmaster Sponsors, must be assigned within 60 days of charter | தனிப்பட்ட Toastmasters புரவலர்கள், 
சாசனம் அளிக்கப்பட்ட 60 நாட்களுக்குள் நியமிக்கப்பட வவண்டும் (இரண்டு வதர):
இைர்கள் ோன் ொெனம் ைழங்கப்படும் முன் மன்ைம் உருைாக உேவும் ேனி நபர்கள்.

Name | பபயர்  ____________________________________________________________________Member number | உறுப்பினர் எை்  _____________________

Name | பபயர்  ____________________________________________________________________Member number | உறுப்பினர் எை்  _____________________

Individual Toastmaster Mentors, must be assigned within 60 days of charter | தனிப்பட்ட Toastmasters 
மதியுதரஞர்கள், சாசனம் அளிக்கப்பட்ட 60 நாட்களுக்குள் நியமிக்கப்பட வவண்டும் (இரண்டு வதர):
இைர்கள் ோன் மன்ைே்திை்கு ொெனம் அளிக்கப்பட்ட பின் குறைந்ேது ஆறு மாேங்களுக்கு மன்ைே்திை்கு உேவும் நபர்கள்.

Name | பபயர்  ____________________________________________________________________Member number | உறுப்பினர் எை்  _____________________

Name | பபயர்  ____________________________________________________________________Member number | உறுப்பினர் எை்  _____________________

New club alignment | புதிய மன்ற வரிணச:** District | மாவட்டம் ________________ Division | பிரிவு ________________ Area | பகுதி __________________

** வரிணச பதரியாவிடில், இந்தப் பகுதிணய நிரப்பமவை்டா

பக்கம் 2 இல் 2 - விண்ணப்பறேெ் செயலாக்க இரண்டு பக்கங்களும் தேறை. 
Toastmasters International, the Toastmaster மற்றும் Toastmasters International சின்னம் அபமரிக்கா, கனடா மற்றும் பல நாடுகளில் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ள Toastmasters International இன் வர்த்தகச் சின்னங்களாகும்.
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Language(s) in which meetings are held: | 
இதணயவழி வருதக ஏற்றுக்்காள்ளப்பட்டால் இங்வக 
குறியிடவும்:

 அரபு | العربية            பிரஞ்சு | français
 எளிணமப்படுத்தப்பட்ட சீன பமாழி |             ஜப்பானீஸ் | 日本語

      简体中文            பகாரியன் | 한국어
 பாரம்பரிய சீன பமாழி |             மபார்த்துகீசியம் | Português

      繁體中文             ஸ்பானிஷ் | Espagñol
 பஜர்மன் | Deutsch             தமிழ்
 ஆங்கிலம் | English                                                             

  
  Check here if Online Attendance is Accepted |  
இறணயைழி ைருறக ஏை்றுக்சகாள்ளப்பட்டால் இங்தக குறியிடவும்

  Check here if this is an advanced club |  
இது ஒரு தமம்பட்ட மன்ைம் என்ைால் இங்தக குறியிடவும்



Payment | கட்டணம்:
சாசனக் கட்டைமான அபமரிக்க டாலர்கள் 125 திரும்பிக் பகாடுக்கப்படாது அல்லது மாற்றம் பசய்யக்கூடியதல்ல. வரி மசகரிக்கப்படும் 
மாநிலங்களில் நடத்தப்படும் மன்றக் கூட்டங்களுக்கு, சாசனக் கட்டைத்தின் மீது மாநில வரிணய பசலுத்தும் பபாறுப்பு உள்ளது. ஐக்கிய 
அசமரிக்கவின் விற்பலன வரி வலைப்பக்கம்  இன் சட்டம் மற்றும் வரி இைக்கத்தின் கீழ் Leadership Central  இல் உங்கள் மாநிலத்தின் வரி 
வீதத்ணதக் கை்டறியலாம். நிணறவு பசய்யப்பட்ட அணமப்பதற்கான விை்ைப்பம் மற்றும் அபமரிக்க டாலர் 125 கட்டைமும் பபற்ற பிறகு, 
மன்ற நிர்வாகம் மற்றும் புதிய உறுப்பினர் பபாருட்கள் உள்ளடக்கிய சாசனத் துவக்கப்ணபணய மன்றம் பபறும். 
   மாவட்டத் தணலவர் மன்றத்தின் தணலவராக, உப தணலவராக, அல்லது பபாருளாளராக இருந்தால் தவிர, மன்ற சாசனக் கட்டைம் 
மற்றும் உறுப்பினர் சந்தா மற்றும் கட்டைம் மாவட்ட நிதி அல்லது மாவட்டத் தணலவரின் தனிப்பட்ட நிதியில் இருந்து பசலுத்தப்பட 
கூடாது. மன்ற சாசனக் கட்டைத்ணத மற்பறாரு மன்றம் பசலுத்தக் கூடும்; எனினும், உறுப்பினர் சந்தா மற்றும் கட்டைம் பசலுத்தப்படாது.

Mail check / postal money order | அஞ்ெல் காழொறல / பண அஞ்ெல் (Toastmasters International க்கு பசலுத்த அபமரிக்க வங்கியில் வணரயப்பட்ட அபமரிக்க நிதி)

Number | எை் _______________     Amount US$ | பதாணக அபமரிக்க டாலர் _________________

Mail or fax credit card | கடன் அட்றடறய அஞ்ெல் அல்லது சதாறல நகல் செய்யவும்    Visa    MasterCard    AMEX    Discover

Card number | அட்ணட எை் ______________________________________________ Expiration date | காலாவதியாகும் மததி  ___________________________

Name as it appears on credit card | கடன் அட்ணடயில் உள்ளபடி பபயர்  _______________________________________________________________________

Signature | ணகபயாப்பம்  ________________________________________________________________________________________________________________

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. | இந்த ஆவைத்தில் உள்ள என் 
மின்னணு ணகபயாப்பம் என் ணகயால் இடப்பட்ட ணகபயாப்பத்திற்கு சமமானதாகும் என்பணத நான் ஒப்புக்பகாள்கிமறன்.

Club type | மன்ற வதக: 
 Community | சமூகம்
 Company | நிறுவனம்
 Government agency | அரசு நிறுவனம்
 Correctional institution | சீர்திருத்த நிறுவனம்
 College or university | கல்லூரி அல்லது பல்கணலக்கழகம்
 Religious organization | மதம் சார்ந்த நிறுவனம் 
 Online | இணையவழி

 

Sponsoring Club | ஆதரவளிக்கும் மன்றம் (இரண்டு வதர):
இது விை்ைப்பிக்கும் மன்றத்ணத அணமக்க உதவும் ஒரு தற்மபாதிருக்கும் Toastmasters மன்றம்.

Club number | மன்ற எை் __________________________         Club number | மன்ற எை் __________________________

Individual Toastmaster Sponsors, must be assigned within 60 days of charter | தனிப்பட்ட Toastmasters புரவலர்கள், 
சாசனம் அளிக்கப்பட்ட 60 நாட்களுக்குள் நியமிக்கப்பட வவண்டும் (இரண்டு வதர):
இைர்கள் ோன் ொெனம் ைழங்கப்படும் முன் மன்ைம் உருைாக உேவும் ேனி நபர்கள்.

Name | பபயர்  ____________________________________________________________________Member number | உறுப்பினர் எை்  _____________________

Name | பபயர்  ____________________________________________________________________Member number | உறுப்பினர் எை்  _____________________

Individual Toastmaster Mentors, must be assigned within 60 days of charter | தனிப்பட்ட Toastmasters 
மதியுதரஞர்கள், சாசனம் அளிக்கப்பட்ட 60 நாட்களுக்குள் நியமிக்கப்பட வவண்டும் (இரண்டு வதர):
இைர்கள் ோன் மன்ைே்திை்கு ொெனம் அளிக்கப்பட்ட பின் குறைந்ேது ஆறு மாேங்களுக்கு மன்ைே்திை்கு உேவும் நபர்கள்.

Name | பபயர்  ____________________________________________________________________Member number | உறுப்பினர் எை்  _____________________

Name | பபயர்  ____________________________________________________________________Member number | உறுப்பினர் எை்  _____________________

New club alignment | புதிய மன்ற வரிணச:** District | மாவட்டம் ________________ Division | பிரிவு ________________ Area | பகுதி __________________

** வரிணச பதரியாவிடில், இந்தப் பகுதிணய நிரப்பமவை்டா

பக்கம் 2 இல் 2 - விண்ணப்பறேெ் செயலாக்க இரண்டு பக்கங்களும் தேறை. 
Toastmasters International, the Toastmaster மற்றும் Toastmasters International சின்னம் அபமரிக்கா, கனடா மற்றும் பல நாடுகளில் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ள Toastmasters International இன் வர்த்தகச் சின்னங்களாகும்.
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Language(s) in which meetings are held: | 
இதணயவழி வருதக ஏற்றுக்்காள்ளப்பட்டால் இங்வக 
குறியிடவும்:

 அரபு | العربية            பிரஞ்சு | français
 எளிணமப்படுத்தப்பட்ட சீன பமாழி |             ஜப்பானீஸ் | 日本語

      简体中文            பகாரியன் | 한국어
 பாரம்பரிய சீன பமாழி |             மபார்த்துகீசியம் | Português

      繁體中文             ஸ்பானிஷ் | Espagñol
 பஜர்மன் | Deutsch             தமிழ்
 ஆங்கிலம் | English                                                             

  
  Check here if Online Attendance is Accepted |  
இறணயைழி ைருறக ஏை்றுக்சகாள்ளப்பட்டால் இங்தக குறியிடவும்

  Check here if this is an advanced club |  
இது ஒரு தமம்பட்ட மன்ைம் என்ைால் இங்தக குறியிடவும்

Toastmasters International இன் துணைவிதிகளின் சட்டங்களுக்கு இைங்கி, அடியிற் ணகய�ொப்பமிட்டுள்ள நொங்கள், மற்றும் மமமே யப�ரிடப்பட்டுள்ள 
மன்றத்தின் தணேவர் மற்றும் யச�ேொளர் ஆகி� நொங்கள், இந்தத் மததியிே் இந்த மன்றத்தின் உறுப்பினர் நிணே கீமே கொை்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்று 
சொன்றளிக்கிமறொம், மற்றும் கீமே உருப்படி 7 இே் கொை்பிக்கப்பட்டுள்ளத் யதொணக Toastmasters International க்கு யசலுத்தப் பட மவை்டியுள்ளது என்றும் 
சொன்றளிக்கிமறொம்.

குறிப்பு:��ஒரு Toastmasters மன்றம் சொசனம் யபற குணறந்தபட்சம் 20 நபர்கள் மவை்டும். அதிே் 17 நபர்கள் மவறு Toastmasters மன்றத்ணதச் மசர்ந்தவரொக 
இருக்கக் கூடொது. இரட்ணட உறுப்பினர் தகுதி முன் நிபந்தணன�ொக உள்ள மமம்பட்ட மன்றங்கள் சொசனம் யபற 17 நபர்கள் விதி யபொருந்தொது.

1. Charter fee of US$125 | சொசனக் கட்டைம் அயமரிக்க டொேர்கள் 125 (முன்மப யசலுத்தொமே் இருந்தொே்)          �����������
2. Total number of new members | புதி� உறுப்பினர்களின் யமொத்த எை்ணிக்ணக    ��������    @ அயமரிக்க டொேர் 20*  �����������
 Total number of dual members | இரட்ணட உறுப்பினர்களின் யமொத்த எை்ணிக்ணக  �������          �����������
 Total number of reinstated members | மீை்டும் மசர்க்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் யமொத்த எை்ணிக்ணக  �������          �����������
 Total number of transfer members | இடமொற்றம் யபற்ற உறுப்பினர்களின் யமொத்த எை்ணிக்ணக  �������          �����������
(இடமாற்றம்�பபற்ற�உறுப்பினர்கள்,�அவ்வாறு�கருதப்பட�தற்்பாததய�மன்றத்தில்�பெயலில்�உள்ளவர்களாக�இருக்க்வண்டும்)
3. If applicable | யபொருந்தினொே்: 

வரி மசகரிக்கப்படும் மொநிேங்களிே் நடத்தப்படும் மன்றக் கூட்டங்கள், சொசனக் கட்டைத்தின் மீது மொநிே 
வரிண� யசலுத்தும் யபொறுப்பு உள்ளது. ஐக்கிய அமெரிக்கவின் விற்பனன வரி வனைப்பக்கெ் இன் சட்டம் 
மற்றும் வரி இைக்கத்தின் கீே் Leadership Central இே் உங்கள் மொநிேத்தின் வரி வீதத்ணதக் கை்டறி�ேொம்.               �����������

4.  Total dollar amount for lines 1-2 | 1-2 வரிகளுக்கு யமொத்த டொேர் யதொணக          �����������
5. Total number of members paid | கட்டைம் யசலுத்தி� உறுப்பினர்களின் யமொத்த எை்ணிக்ணக ������       @ அயமரிக்க டொேர் 45  �����������
 சொசன உறுப்பினர்களின் சந்தொ சரிசம விகிதப்படி கைக்கிடப்பட விே்ணே.          �����������
 மற்யறொரு மன்றத்திே் கட்டைம் யசலுத்தி� இட மொற்றம் யபற்ற உறுப்பினர்களின் கட்டைத்ணதச் மசர்க்கமவை்டொம்.
6.  Renewals (optional) | புதுப்பித்தே்கள் (மதணவப்பட்டொே்)          �����������

Toastmasters International இன் துணைச்சட்டங்களுக்கு இைங்க, சொசனம் யபறும் மபொது நீங்கள் 6 மொத சந்தொணவ சமர்ப்பித்தொலும், Toastmasters மன்றங்கள் ஆறு மொதங்களுக்கு 
ஒருமுணற ஏப்ரே் மற்றும் அக்மடொபரிே் உறுப்பினர் கட்டைங்கணள யசலுத்த மவை்டும். யசப்டம்பர் அே்ேது மொர்ச் மொதங்களிே் சொசனம் யபறும் மன்றங்கள் அவர்களின் புதுப்பித்தே் 
கட்டைங்கணள இப்மபொமத சமர்ப்பிக்க விரும்பேொம். அதனொே் ஒவ்யவொரு உறுப்பினரிடமிருந்து இரை்டு மொதங்களிே் இருமுணற சந்தொ வசூலிப்பணதத் தவிர்க்கேொம். உங்கள் 
மன்றம் அக்மடொபர் முதே் மொர்ச் வணர சொசனம் யபற்றொே், உங்கள் அடுத்த சந்தொ புதுப்பித்தே் மததி ஏப்ரே் 1 ஆகும். உங்கள் மன்றம் ஏப்ரே் முதே் யசப்டம்பர் வணர சொசனம் யபற்றொே், 
உங்கள் அடுத்த சந்தொ புதுப்பித்தே் மததி அக்மடொபர் 1 ஆகும். உங்கள் மன்றம் சொசனம் யபறும் மொதத்தின் அடிப்பணடயிே், புதுப்பித்தே் கட்டைத் யதொணக மொறும். சரி�ொனத் யதொணகக்கு 
சொசன உறுப்பினர் விை்ைப்பத்ணதப் பொர்க்கவும்.

7. Total amount enclosed: Total of lines 3, 4, 5 and 6 | இணைக்கப்பட்டுள்ள ம�ொத்தத் மதொணக: வரிணைகளின் கூட்டுத் மதொணக 3, 4, 5 and 6   �����������   

ஒவ்யவொரு சொசன உறுப்பினரின் நிணறவு யச�்�ப்பட்ட சொசன உறுப்பினர் விை்ைப்பமும் மன்றத்தின் மகொப்பிே் உள்ளது மற்றும் மன்றத்தொே் தக்கணவத்துக்யகொள்ளப் படும் என்று 
உறுதி�ளிக்கிமறன். விை்ைப்பத்திே் புது உறுப்பினர் மற்றும் மன்ற அதிகொரி இருவரின் ணகய�ொப்பமும் இருக்கும். மகொரிக்ணகயின் மபரிே், Toastmasters International க்கு உறுப்பினர் 
விை்ைப்பத்தின் நகணே அளிப்பது மன்றத்தின் யபொறுப்பு. விை்ைப்பத்திே் தன் ணகய�ொப்பத்ணத இடுவதன் மூேம், புது உறுப்பினர், உறுப்பினர் ஒப்பந்தம் மற்றும் விடுவிப்பு 
அறிக்ணகயின் ஒப்புதலுக்கு மற்றும் யசொே்மவந்தரின் உறுதியமொழிக்கு சொன்றளிக்கிறொர். புது உறுப்பினர் விை்ைப்பப் படிவத்திே் தன் ணகய�ொப்பத்ணத இடுவதன் மூேம், இந்த 
உறுப்பினர் மன்றத்திே் மசர்ந்து விட்டொர் மற்றும் சரி�ொன வழிகொட்டுதலும் மதியுணரத்தலும் யபறுவொர் என்று மன்ற அதிகொரி சொன்றளிக்கிறொர். 

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. | இந்த ஆவைத்திே் உள்ள என் மின்னணு ணகய�ொப்பம் 
என் ணக�ொே் இடப்பட்ட ணகய�ொப்பத்திற்கு சமமொனதொகும் என்பணத நொன் ஒப்புக்யகொள்கிமறன்.

Signed | ணகய�ொப்பமிடப்பட்டது  ����������������������������������� Signed | ணகய�ொப்பமிடப்பட்டது  �������������������������������������

Date (MM/DD/YYYY) | மததி (மொமொ/நொநொ/வவவவ) ����������������������� Date (MM/DD/YYYY) | மததி (மொமொ/நொநொ/வவவவ) �������������������������

Method of Payment | கட்டணம் செலுத்தும் முறை
மொவட்டத் தணேவர் மன்றத்தின் தணேவரொக, உப தணேவரொக, அே்ேது யபொருளொளரொக இருந்தொே் தவிர, மன்ற சொசனக் கட்டைம் மற்றும் உறுப்பினர் சந்தொ 
மற்றும் கட்டைம் மொவட்ட நிதி அே்ேது மொவட்டத் தணேவரின் தனிப்பட்ட நிதியிே் இருந்து யசலுத்தப்பட கூடொது. மன்ற சொசனக் கட்டைத்ணத மற்யறொரு 
மன்றம் யசலுத்தக் கூடும்; எனினும், உறுப்பினர் சந்தொ மற்றும் கட்டைம் யசலுத்தப்படொது.

Check�/�Postal�money�order�|�கா்ொதல�/�பண�அஞ்ெல்  (Toastmasters International க்கு யசலுத்த. அயமரிக்க வங்கியிே் வணர�ப்பட்ட அயமரிக்க நிதி)

Number | எை் ���������������     Amount US$ | யதொணக அயமரிக்க டொேர் �����������������

Credit�card�|�கடன்�அட்தட     Visa    MasterCard    AMEX    Discover

Card number | அட்ணட எை்  ������������������������������������������������������ Expiration date | கொேொவதி�ொகும் மததி  ������������������������

Name as it appears on credit card | கடன் அட்ணடயிே் உள்ளபடி யப�ர்  �����������������������������������������������������������������������������

Signature | ணகய�ொப்பம்  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

இந்த ஆவைத்திே் உள்ள என் மின்னணு ணகய�ொப்பம் என் ணக�ொே் இடப்பட்ட ணகய�ொப்பத்திற்கு சமமொனதொகும் என்பணத நொன் ஒப்புக்யகொள்கிமறன்.

Submitted by | சமர்ப்பித்தவர்  �����������������������������������������������������������������������������  Club number | மன்ற எை்  ����������������������

Toastmasters club of | Toastmasters மன்றம்  ������������������������������������������������������������������  District | மொநிேம்  �����������������������������

PRESIDENT | தணைவர் SECRETARY | மையைொளர்

CLUB NAME | மன்றப் யப�ர்

CITY & STATE/PROVINCE | நகரம் & மொநிேம்/மொகொைம்   COUNTRY | நொடு

அை்சிடவு�்

Rev 07/2020  உருப்படி TAATO-2

Charter Payments | ொெனக் கட்டணங்கள்்
படிவ�் 2
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Membership Application | உறுப்பினர் விண்ணப்பம்

1.  New member fee (US$20) | புதிய உறுப்பினர் கட்டணம்  
(20 அமமரிக்க டாலர்கள்) அமெரிக்க டாலர் ���������

புதிய உறுப்பினர்களால் ெட்டுெ் மெலுத்தப்படுெ் இந்தக் கட்டணெ், முதல் கற்றல் பாதத, 
வழிகாட்டியின் இதணய நகல் ெற்றுெ் மெயலாக்க கட்டணெ் ஆகியவற்றுக்கானதாகுெ்.

3. Renewals (optional) | புதுப்பித்தல்கள் (விரும்பினால்)
 Toastmasters International இன் துதணெ்ெட்டங்களுக்கு இணங்க, ொெனெ் மபறுெ் பபாது 
நீங்கள் 6 ொத ெந்தாதவ ெெர்ப்பித்தாலுெ், Toastmasters ென்றங்கள் அதரயாண்டுக்கு 
ஒருமுதற ஏப்ரல் ெற்றுெ் அக்படாபரில் உறுப்பினர் கட்டணங்கதள மெலுத்த பவண்டுெ். 
மெப்டெ்பர் அல்லது ொர்ெ் ொதங்களில் ொெனெ் மபறுெ் ென்றங்கள் அவர்களின் 
புதுப்பித்தல் கட்டணங்கதள இப்பபாபத ெெர்ப்பிக்க விருெ்பலாெ். அதனால் ஒவ்மவாரு 
உறுப்பினரிடமிருந்து இரண்டு ொதங்களில் இருமுதற ெந்தா வசூலிப்பததத் தவிர்க்கலாெ். 
உங்கள் ென்றெ் அக்படாபர் முதல் ொர்ெ் வதர ொெனெ் மபற்றால், உங்கள் அடுத்த ெந்தா 
புதுப்பித்தல் பததி ஏப்ரல் 1 ஆகுெ். உங்கள் ென்றெ் ஏப்ரல் முதல் மெப்டெ்பர் வதர ொெனெ் 
மபற்றால், உங்கள் அடுத்த ெந்தா புதுப்பித்தல் பததி அக்படாபர் 1 ஆகுெ். உங்கள் ென்றெ் 
ொெனெ் மபறுெ் ொதத்தின் அடிப்பதடயில், உறுப்பினர் ஒருவருக்கான ெந்தா புதுப்பித்தல் 
மதாதக பின்வருொறு.

அமெரிக்க டாலர்கள் 45.00 டாலர்கள்  ���������

37.50  ���������

30.00  ���������

22.50  ���������

15.00  ���������

7.50  ���������

 October | அக்படாபர்

 November | நவெ்பர்

 December | டிெெ்பர்

 January | ஜனவரி

 February | பிப்ரவரி

 March | ொர்ெ்

or | அல்லது  April | ஏப்ரல்

or | அல்லது  May | பெ

or | அல்லது  June | ஜூன்

or | அல்லது  July | ஜூதல

or | அல்லது  August | ஆகஸ்ட்

or | அல்லது  September | மெப்டெ்பர்

எதிர்கால உறுப்பினர்கள் ொென உறுப்பினராக பின்வருெ் அறிவுறுத்தல்கதளப் பின்பற்ற பவண்டுெ். 

1. சாசன உறுப்பினர் விண்ணப்பத்தத முழுதெயாக பூர்த்தி மெய்து தகமயாப்பமிடவுெ் .

2. கட்டணத் தகவல் ஆவணத்தத (பக்கெ் 3) முழுதெயாக பூர்த்தி மெய்து தகமயாப்பமிடவுெ்.

3. பூர்த்தி மெய்த ெற்றுெ் தகமயாப்பமிட்ட ஆவணங்கதள ென்ற ஒருங்கிதணப்பாளரிடெ் ெெர்ப்பிக்கவுெ்.

4.  நீங்கள் உங்கள் கல்விெ் ொதனங்கதளப் பார்க்க "உதவி மதாழில்நுட்பத்தத" (திதர வாசிப்பு பபான்றதவ) பயன்படுத்தினால், இங்பக 
குறியிடவுெ் 

பகள்விகளுக்கு, newclubs@toastmasters.org உடன் மதாடர்பு மகாள்ளவுெ்.

Club Dues and Fees Worksheet | மன்றச் சந்தா 
மற்றும் கட்டணப் பணித்தாள்
ென்றெ் ெந்தா பநரடியாக ென்றத்திற்கு மெலுத்தப்பட பவண்டுெ். 
உலகத் ததலதெயகெ் ென்ற நிலுதவகதள கட்டணங்கதள 
மெலுத்தவுெ்.
International Fees and Dues | ெர்வபதெ கட்டணங்கள்  
ெற்றுெ் ெந்தாக்கள் அமெரிக்க டாலர் ����������
(பெலுள்ள 4 ஆெ் வரியிலிருந்து)

Club new member fee | ென்ற புதிய உறுப்பினர் கட்டணெ்  ����������

Club dues | ென்றக் கட்டணங்கள்   ����������

Total payment to club | ென்றத்திற்கான மொத்த கட்டணெ்  ����������

I want my membership to begin | என்னுதடய உறுப்பினர்  
தகுதி மதாடங்கபவண்டிய தினெ்:  ���������������������������������������������

2.  Membership dues (US$45) | உறுப்பினர் சந்தா  
(அமமரிக்க டாலர்கள் 45)  அமெரிக்க டாலர்  ����������

4.  Total payment to Toastmasters International | Toastmaster International க்கு 
மமாத்த கட்டணம்  அமெரிக்க டாலர்  ����������

 1, 2 ெற்றுெ் 3 இன் மொத்தெ்

Toastmasters International Dues and Fees | Toastmasters International நிலுதவகள் மற்றும் கட்டணம் 
இந்தப் பிரிவு ஒரு ென்ற அதிகாரியின் உதவிபயாடு விண்ணப்பதாரரால் பூர்த்தி மெய்யப்படுகிறது . ெந்தாக்கள் ெற்றுெ் கட்டணங்கள் 
முன்கூட்டிபய மெலுத்தப்பட பவண்டியதவ. அவை திரும்பக் ககொடுக்கப்படமொட்டொது மற்றும் ஒரு உறுப்பினரிடமிருந்து 
மற்கறொருைருக்கு மொற்றப்படக் கூடியவையும் அல்ல.

Month/Year | ொதெ்/ஆண்டு

Club number | மன்ற தகவல்
இந்தப் பகுதி ஒரு ென்ற அதிகாரியால் நிதறவு மெய்யப்படுகிறது.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Club number | ென்ற எண்  Club name | ென்றப் மபயர்  Club city | ென்ற நகரெ்  

Applicant Information | விண்ணப்பதாரர் தகவல் 
இந்தப் பகுதி விண்ணப்பதாரரால் நிதறவு மெய்யப்படுகிறது.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Last name/Surname | கதடசிப் மபயர்/குடுெ்பப் மபயர் First name | முதல் மபயர் Middle name | நடுப் மபயர்

ொதாந்திர Toastmaster இதழ் பின்வருெ் முகவரிக்கு அனுப்பப்படுெ்: 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Organization/In care of | அதெப்பின் மபாறுப்பில்

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Address line 1 | முகவரி வரி 1 (வரெ்பு 35 எழுத்துக்கள்)

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Address line 2 | முகவரி வரி 2 (வரெ்பு 35 எழுத்துக்கள்)

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
City | நகரெ் State or province | ொநிலெ் அல்லது ொகாணெ்

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Country | நாடு Postal code | அஞ்ெல் குறியீடு

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Home phone number | வீட்டுத் மதாதலபபசி எண் Mobile phone number | தகபபசி எண் Email address | மின்னஞ்ெல் முகவரி
 

Membership Type | உறுப்பினர் வகை
  New | புதிய

  Dual | இரட்தட

   Reinstated | மீண்டுெ் 
பெர்க்கப்பட்டார் 
(உறுப்பினர் நிதலயில் 
இதடமவளி)

   Transfer | இடொற்றெ் (உறுப்பினர் ெற்மறாரு 
ென்றத்திலிருந்து இடெ் ொறுகிறார் என்றால், 
கீழுள்ள நான்கு வரிகதள நிரப்பவுெ்.)

����������������������������������������������������
Previous club name | முந்ததய ென்றப் மபயர்

����������������������������������������������������
Date of transfert (MM/YYYY) | இடொற்றத் பததி (ொொ/வவவவ)

����������������������������������������������������
Previous club number | முந்ததய ென்ற எண்

����������������������������������������������������
Member number | உறுப்பினர் எண்

  Male | ஆண்      Female | மபண்      Non-binary | துவிதெ் அல்லாத      Other | ெற்றவர்கள்

Charter Membership Application & Payment Information | 
சாசன உறுப்பினர் விண்ணப்பம் & ைட்டணத் தைவல்
படிவம் 3
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Member's Agreement and Release | உறுப்பினர் ஒப்பந்தம் மற்றும் மவளியீடு
தனிப்பட்டமுதறயிலுெ், ஒரு Toastmasters ென்றத்தின் உறுப்பினராகவுெ் எனது நடத்ததக்கான தனிப்பட்ட மபாறுப்தப ஏற்றுக்மகாள்ளுெ் விருப்பத்திற்கு 
இணங்க, "மொல்பவந்தரின் உறுதிமொழி" ெற்றுெ் Toastmasters International நிர்வாக ஆவணங்கள் ெற்றுெ் என் ென்றத்தில் உள்ள மகாள்தககதள பின்பற்ற 
ஒப்புக்மகாள்கிபறன். நான் எந்த விதொன பாகுபாடு, மதாந்தரவு, மகாடுதெப்படுத்துதல், இழிவான, ெட்டவிபராத, அல்லது மநறிமுதறயில்லாத நடத்தத 
ஆகியவற்றிலிருந்து விலகியிருப்பபன், அத்துடன் நான் அவ்வாறான நடத்ததயில் ஈடுபட்டால், என் நடத்தத காரணொக ஏற்படுெ் பெதங்கள், இழப்புகள் 
அல்லது மெலவுகதள Toastmasters International, என்னுதடய ென்றெ் அல்லது பிற ென்றங்களுக்கு அல்லது Toastmasters இல் ஈடுபட்டுள்ள பிற தனிநபர்களுக்கு 
திருெ்பிக் மகாடுக்க ஒப்புக்மகாள்கிபறன். Toastmasters International அல்லது அதன் ென்றங்களால் திறெ்பட பொதிக்க அல்லது பெற்பார்தவயிடமுடியாத 
தன்னார்வலர்களால் Toastmasters திட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன என்பதத புரிந்துமகாள்வதால், என் ென்றத்தால் அல்லது பிற ென்றங்களால், அல்லது 
Toastmasters International இன் எந்த ஒரு அதிகாரியாலுெ் பவண்டுமென்பற அல்லது அலட்சியொக மெய்யப்படுெ் மெயல்கள் அல்லது குதறபாடுகளின் 
மபாறுப்பிலிருந்து Toastmasters International, அதன் ென்றங்கள், நிர்வாக அதெப்புகள், அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், முகவர்கள் ெற்றுெ் பிரதிநிதிகதள 
விடுவிக்கிபறன். ஏதாவது ஒரு வதகயான பூெல் ஏற்பட்டால், Protocol 3.0: Ethics and Conduct க்கு இணங்க Toastmasters (படாஸ்ட்ொஸ்டர்ஸ்), ொவட்டங்கள், 
ென்றங்கள் ெற்றுெ் Toastmasters (படாஸ்ட்ொஸ்டர்ஸ்) உறுப்பினர்கள் மதாடர்பான அதனத்து பூெல்கள், பகாரிக்தககள் ெற்றுெ் குற்றெ்ொட்டுகதள தீர்க்க நான் 
ஒத்துக்மகாள்கிபறன்.

இந்த விண்ணப்பத்தத ெெர்ப்பிப்பதன் மூலெ், நான் பின்வருவனவற்றுக்கு மவளிப்பதடயாக உடன்படுகிபறன்:

 � அதெப்பின் நிர்வாகெ், எனது கட்டணங்கதளெ் மெலுத்துதல், ெற்றுெ் என் மதாடர்பு தகவதல, உறுப்பினர்கள் ெற்றுெ் Toastmasters ஊழியர்களுக்கு 
விநிபயாகிக்கப்படுெ் உறுப்பினர்களின் பகாப்பகத்தில் உள்ளடக்குதல் பபான்ற பநாக்கங்களுக்காக (members’ directory), இந்த உறுப்பினர் 
விண்ணப்பப்படிவத்தில் Toastmasters க்கு நான் வழங்குெ் எனது தனிப்பட்ட தகவல்கதள பெகரித்தல், பயன்படுத்துதல் ெற்றுெ் மெயலாக்குதல்களுக்கு. 
கூடுதலாக, Toastmasters International ஆல் Toastmasters 'வதலத்தளெ் ெற்றுெ் மின்னணு தகவல்மதாடர்பு மூலெ் பெகரிக்கப்பட்ட எனது தனிப்பட்ட தகவலின் 
பெகரிப்தபப் பயன்படுத்தலாெ்

 � Toastmasters, அதன் ஊழியர்கள் ெற்றுெ் முகவர்கள், ொவட்டத் ததலவர்கள் ெற்றுெ் ென்ற அதிகாரிகள் ஆகிபயாரால் என் தகவல்கள் அணுகப்பட முடியுெ்.

 � Toastmasters International வதலத்தளத்தில் www.toastmasters.org\login இல் எனது தனிப்பட்ட சுயவிவர பக்கத்தத புதுப்பிப்பதன் மூலெ், எனது தனிப்பட்ட 
மதாடர்பு தகவல்கள் ெரியாக ெற்றுெ் ெமீபத்தியதாக இருப்பதத உறுதி மெய்ய ொற்றங்கதளப் பராெரித்தல். இந்த விண்ணப்பத்தில் பகாரப்பட்டுள்ள 
மபருெ்பாலான தகவல்கள், நிர்வாக ெற்றுெ் திட்டமிடல் பநாக்கங்களுக்கு அவசியொனதவ என்பதத நான் புரிந்து மகாள்கிபறன்.

எப்பபாதாவது பெதவ விவரங்கள், கல்வி பெெ்பாடுகள், ெற்றுெ் அதெப்பின் பெெ்பாடுகள் பபான்ற விவரங்களுடன் உங்கதள மதாடர்பு மகாள்ள 
விருெ்புபவாெ். இந்த பநாக்கத்திற்காக நாங்கள்,  உங்கதளத் மதாடர்புமகாள்வதற்கு ெெ்ெதிக்கிறீர்கள் என்றால், தயவுமெய்து பின்வருெ் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய 
மதாடர்பு முதறகள் மதாடர்பான மபட்டிதய குறியிடவுெ்:   Mail | அஞ்ெல்   Email | மின்னஞ்ெல்   Phone | மதாதலபபசி  

If you would rather not receive non-essential communications from us, please check here | எங்களிடெ் இருந்து, அத்தியாவசியெ் இல்லாத தகவல் மதாடர்புகதள நீங்கள் 
மபற விருெ்பாவிட்டால், தயவுமெய்து இங்பக குறியிடவுெ் 

எங்கள் முழு தனியுரிதெக் மகாள்தகதய நீங்கள் www.toastmasters.org/footer/privacy-policy. இல் பார்தவயிடலாெ்.

மசால்வவந்தரின் உறுதிமமாழி
Toastmasters International ெற்றுெ் என் ென்றத்தின் உறுப்பினராக நான் 
கீழ்கண்டவற்றுக்கு உறுதிமொழி அளிக்கிபறன்:

 � ென்றக் கூட்டங்களில் தவறாெல் கலந்துமகாள்ள

 � என் அதனத்து மெயல்திட்டங்கதளயுெ் Toastmasters கல்வித் 
திட்டத்தின் அடிப்பதடயில் என் சிறந்த திறன்கதளப் 
பயன்படுத்தித் தயார் மெய்ய

 �கூட்டப் பணிகளுக்கு ஆயத்தெ் மெய்ய ெற்றுெ் அவற்தற 
நிதறபவற்ற

 � ெக உறுப்பினர்களுக்கு பயனுள்ள ஆக்கப்பூர்வொன 
ெதிப்பீடுகதள வழங்க

 �அதனத்து உறுப்பினர்களுெ் கற்று வளரத் பததவயான 
பநர்ெதறயான, நட்பான சூழதல ென்றெ் பராெரிக்க உதவ

 �அதழக்கப்படுெ் பபாது, ஒரு அதிகாரியாக என் ென்றத்தில் பெதவ 
மெய்ய

 � என் ெக ென்ற உறுப்பினர்கள் ெற்றுெ் எங்கள் விருந்தினர்கதள 
ெரியாதத ெற்றுெ் கண்ணியத்பதாடு நடத்த

 � Toastmasters உறுப்பினர் தகுதி வழங்குெ் நன்தெகதள 
விருந்தினர்கள் பார்க்குெ் வதகயில் அவர்கதள ென்றக் 
கூட்டங்களுக்கு அதழத்து வர

 �அதனத்து Toastmasters கல்வி ெற்றுெ் அங்கீகார திட்டங்களுக்கான 
வழிகாட்டல்கள் ெற்றுெ் விதிகதளக் கதடபிடிக்க

 �அதனத்து Toastmasters நடவடிக்தககளுெ் நடக்குெ் ெெயத்தில் 
நெ்பகத்தன்தெ, ெரியாதத, பெதவ ெற்றுெ் உயர்வு ஆகிய 
Toastmasters இன் முக்கிய ெதிப்புகளுக்கு உட்பட்டு மெயல்பட

Verification of Applicant | விண்ணப்பதாரரின் சரிபார்ப்பு
By my signature below, I agree to the terms of A Toastmaster’s Promise and the Member’s Agreement 
and Release stated above and certify that I am 18 years of age or older, in compliance with the Toast-
masters Club Constitution for Clubs of Toastmasters International. 

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwrit-
ten signature.

கீபழ உள்ள எனது தகமயாப்பத்தின் மூலெ், ஒரு Toastmaster இன் உறுதிமொழி ெற்றுெ் 
பெபல கூறியுள்ள உறுப்பினரின் உடன்படிக்தக ெற்றுெ் விடுவித்தல் விதிமுதறகளுக்கு 
உடன்படுகிபறன், அத்துடன் நான் 18 வயது அல்லது அதற்கு பெற்பட்ட வயதுதடயர் 
என்று ொன்றளிக்கிபறன் (Toastmasters International ென்றங்களின் Toastmasters ென்ற ெட்ட 
அதெப்பிற்கு இணங்க).

இந்த ஆவணத்தில் உள்ள என் மின்னணு தகமயாப்பெ் என் தகயால் இடப்பட்ட 
தகமயாப்பத்திற்கு ெெொனதாகுெ் என்பதத நான் ஒப்புக்மகாள்கிபறன்.
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Applicant signature | விண்ணப்பதாரரின் தகமயாப்பெ்      Date (MM/DD/YYYY) | பததி (ொொ/நாநா/வவவவ)

Verification of Club Officer | மன்ற அதிகாரியின் சரிபார்ப்பு
I confirm that a complete membership application, including both the signature of the new member 
and that of a club officer, is on file with the club and will be retained by the club.  

By my signature below, I certify that this individual has joined the Toastmasters club identified.

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten 
signature.

புதிய உறுப்பினர் ெற்றுெ் ஒரு ென்ற அதிகாரியின் தகமயாப்பங்கள் உள்ள 
ஒரு முழுதெயான உறுப்பினர் விண்ணப்பெ், ென்றத்தில் உள்ள பகாப்பில் 
உள்ளததயுெ் ெற்றுெ் ென்றத்தால் அது தவத்துக்மகாள்ளப்படுெ் என்பததயுெ் நான் 
உறுதிப்படுத்துகிபறன்.

கீபழ உள்ள எனது தகமயாப்பெ் மூலெ், இந்த தனிநபர் இந்த விண்ணப்பத்தில் 
கூறப்பட்ட Toastmasters ென்றத்தில் பெர்ந்துள்ளார் என்று நான் ொன்றளிக்கிபறன். 
ஒரு ென்றொக, இந்த உறுப்பினர் முதறயான வழிநடத்துதல் ெற்றுெ் ெதியுதரத்தல் 
மபறுவதத உறுதி மெய்பவாெ்.

இந்த ஆவணத்தில் உள்ள என் மின்னணு தகமயாப்பெ் என் தகயால் இடப்பட்ட 
தகமயாப்பத்திற்கு ெெொனதாகுெ் என்பதத நான் ஒப்புக்மகாள்கிபறன்.

�����������������������������������������������������������������
Club Officer's signature | ென்ற அதிகாரியின் தகமயாப்பெ்    Date (MM/DD/YYYY) | பததி (ொொ/நாநா/வவவவ)

In order for this application to be valid, both signatures are required. இந்த விண்ணப்பெ் 
மெல்லுபடியாக, இரண்டு தகமயாப்பங்களுெ் பததவ.
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மன்ற அதிகாரி 
 உங்கள் ென்றத்தின் பதிவில் ஒரு நகதல தவத்துக்மகாள்ளவுெ். பகள்விகள் புதிய ென்றங்கள் துதறக்கு அனுப்பப் படபவண்டுெ்: newclubs@toastmasters.org.



Member's Agreement and Release | உறுப்பினர் ஒப்பந்தம் மற்றும் மவளியீடு
தனிப்பட்டமுதறயிலுெ், ஒரு Toastmasters ென்றத்தின் உறுப்பினராகவுெ் எனது நடத்ததக்கான தனிப்பட்ட மபாறுப்தப ஏற்றுக்மகாள்ளுெ் விருப்பத்திற்கு 
இணங்க, "மொல்பவந்தரின் உறுதிமொழி" ெற்றுெ் Toastmasters International நிர்வாக ஆவணங்கள் ெற்றுெ் என் ென்றத்தில் உள்ள மகாள்தககதள பின்பற்ற 
ஒப்புக்மகாள்கிபறன். நான் எந்த விதொன பாகுபாடு, மதாந்தரவு, மகாடுதெப்படுத்துதல், இழிவான, ெட்டவிபராத, அல்லது மநறிமுதறயில்லாத நடத்தத 
ஆகியவற்றிலிருந்து விலகியிருப்பபன், அத்துடன் நான் அவ்வாறான நடத்ததயில் ஈடுபட்டால், என் நடத்தத காரணொக ஏற்படுெ் பெதங்கள், இழப்புகள் 
அல்லது மெலவுகதள Toastmasters International, என்னுதடய ென்றெ் அல்லது பிற ென்றங்களுக்கு அல்லது Toastmasters இல் ஈடுபட்டுள்ள பிற தனிநபர்களுக்கு 
திருெ்பிக் மகாடுக்க ஒப்புக்மகாள்கிபறன். Toastmasters International அல்லது அதன் ென்றங்களால் திறெ்பட பொதிக்க அல்லது பெற்பார்தவயிடமுடியாத 
தன்னார்வலர்களால் Toastmasters திட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன என்பதத புரிந்துமகாள்வதால், என் ென்றத்தால் அல்லது பிற ென்றங்களால், அல்லது 
Toastmasters International இன் எந்த ஒரு அதிகாரியாலுெ் பவண்டுமென்பற அல்லது அலட்சியொக மெய்யப்படுெ் மெயல்கள் அல்லது குதறபாடுகளின் 
மபாறுப்பிலிருந்து Toastmasters International, அதன் ென்றங்கள், நிர்வாக அதெப்புகள், அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், முகவர்கள் ெற்றுெ் பிரதிநிதிகதள 
விடுவிக்கிபறன். ஏதாவது ஒரு வதகயான பூெல் ஏற்பட்டால், Protocol 3.0: Ethics and Conduct க்கு இணங்க Toastmasters (படாஸ்ட்ொஸ்டர்ஸ்), ொவட்டங்கள், 
ென்றங்கள் ெற்றுெ் Toastmasters (படாஸ்ட்ொஸ்டர்ஸ்) உறுப்பினர்கள் மதாடர்பான அதனத்து பூெல்கள், பகாரிக்தககள் ெற்றுெ் குற்றெ்ொட்டுகதள தீர்க்க நான் 
ஒத்துக்மகாள்கிபறன்.

இந்த விண்ணப்பத்தத ெெர்ப்பிப்பதன் மூலெ், நான் பின்வருவனவற்றுக்கு மவளிப்பதடயாக உடன்படுகிபறன்:

 � அதெப்பின் நிர்வாகெ், எனது கட்டணங்கதளெ் மெலுத்துதல், ெற்றுெ் என் மதாடர்பு தகவதல, உறுப்பினர்கள் ெற்றுெ் Toastmasters ஊழியர்களுக்கு 
விநிபயாகிக்கப்படுெ் உறுப்பினர்களின் பகாப்பகத்தில் உள்ளடக்குதல் பபான்ற பநாக்கங்களுக்காக (members’ directory), இந்த உறுப்பினர் 
விண்ணப்பப்படிவத்தில் Toastmasters க்கு நான் வழங்குெ் எனது தனிப்பட்ட தகவல்கதள பெகரித்தல், பயன்படுத்துதல் ெற்றுெ் மெயலாக்குதல்களுக்கு. 
கூடுதலாக, Toastmasters International ஆல் Toastmasters 'வதலத்தளெ் ெற்றுெ் மின்னணு தகவல்மதாடர்பு மூலெ் பெகரிக்கப்பட்ட எனது தனிப்பட்ட தகவலின் 
பெகரிப்தபப் பயன்படுத்தலாெ்

 � Toastmasters, அதன் ஊழியர்கள் ெற்றுெ் முகவர்கள், ொவட்டத் ததலவர்கள் ெற்றுெ் ென்ற அதிகாரிகள் ஆகிபயாரால் என் தகவல்கள் அணுகப்பட முடியுெ்.

 � Toastmasters International வதலத்தளத்தில் www.toastmasters.org\login இல் எனது தனிப்பட்ட சுயவிவர பக்கத்தத புதுப்பிப்பதன் மூலெ், எனது தனிப்பட்ட 
மதாடர்பு தகவல்கள் ெரியாக ெற்றுெ் ெமீபத்தியதாக இருப்பதத உறுதி மெய்ய ொற்றங்கதளப் பராெரித்தல். இந்த விண்ணப்பத்தில் பகாரப்பட்டுள்ள 
மபருெ்பாலான தகவல்கள், நிர்வாக ெற்றுெ் திட்டமிடல் பநாக்கங்களுக்கு அவசியொனதவ என்பதத நான் புரிந்து மகாள்கிபறன்.

எப்பபாதாவது பெதவ விவரங்கள், கல்வி பெெ்பாடுகள், ெற்றுெ் அதெப்பின் பெெ்பாடுகள் பபான்ற விவரங்களுடன் உங்கதள மதாடர்பு மகாள்ள 
விருெ்புபவாெ். இந்த பநாக்கத்திற்காக நாங்கள்,  உங்கதளத் மதாடர்புமகாள்வதற்கு ெெ்ெதிக்கிறீர்கள் என்றால், தயவுமெய்து பின்வருெ் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய 
மதாடர்பு முதறகள் மதாடர்பான மபட்டிதய குறியிடவுெ்:   Mail | அஞ்ெல்   Email | மின்னஞ்ெல்   Phone | மதாதலபபசி  

If you would rather not receive non-essential communications from us, please check here | எங்களிடெ் இருந்து, அத்தியாவசியெ் இல்லாத தகவல் மதாடர்புகதள நீங்கள் 
மபற விருெ்பாவிட்டால், தயவுமெய்து இங்பக குறியிடவுெ் 

எங்கள் முழு தனியுரிதெக் மகாள்தகதய நீங்கள் www.toastmasters.org/footer/privacy-policy. இல் பார்தவயிடலாெ்.

மசால்வவந்தரின் உறுதிமமாழி
Toastmasters International ெற்றுெ் என் ென்றத்தின் உறுப்பினராக நான் 
கீழ்கண்டவற்றுக்கு உறுதிமொழி அளிக்கிபறன்:

 � ென்றக் கூட்டங்களில் தவறாெல் கலந்துமகாள்ள

 � என் அதனத்து மெயல்திட்டங்கதளயுெ் Toastmasters கல்வித் 
திட்டத்தின் அடிப்பதடயில் என் சிறந்த திறன்கதளப் 
பயன்படுத்தித் தயார் மெய்ய

 �கூட்டப் பணிகளுக்கு ஆயத்தெ் மெய்ய ெற்றுெ் அவற்தற 
நிதறபவற்ற

 � ெக உறுப்பினர்களுக்கு பயனுள்ள ஆக்கப்பூர்வொன 
ெதிப்பீடுகதள வழங்க

 �அதனத்து உறுப்பினர்களுெ் கற்று வளரத் பததவயான 
பநர்ெதறயான, நட்பான சூழதல ென்றெ் பராெரிக்க உதவ

 �அதழக்கப்படுெ் பபாது, ஒரு அதிகாரியாக என் ென்றத்தில் பெதவ 
மெய்ய

 � என் ெக ென்ற உறுப்பினர்கள் ெற்றுெ் எங்கள் விருந்தினர்கதள 
ெரியாதத ெற்றுெ் கண்ணியத்பதாடு நடத்த

 � Toastmasters உறுப்பினர் தகுதி வழங்குெ் நன்தெகதள 
விருந்தினர்கள் பார்க்குெ் வதகயில் அவர்கதள ென்றக் 
கூட்டங்களுக்கு அதழத்து வர

 �அதனத்து Toastmasters கல்வி ெற்றுெ் அங்கீகார திட்டங்களுக்கான 
வழிகாட்டல்கள் ெற்றுெ் விதிகதளக் கதடபிடிக்க

 �அதனத்து Toastmasters நடவடிக்தககளுெ் நடக்குெ் ெெயத்தில் 
நெ்பகத்தன்தெ, ெரியாதத, பெதவ ெற்றுெ் உயர்வு ஆகிய 
Toastmasters இன் முக்கிய ெதிப்புகளுக்கு உட்பட்டு மெயல்பட

Verification of Applicant | விண்ணப்பதாரரின் சரிபார்ப்பு
By my signature below, I agree to the terms of A Toastmaster’s Promise and the Member’s Agreement 
and Release stated above and certify that I am 18 years of age or older, in compliance with the Toast-
masters Club Constitution for Clubs of Toastmasters International. 

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwrit-
ten signature.

கீபழ உள்ள எனது தகமயாப்பத்தின் மூலெ், ஒரு Toastmaster இன் உறுதிமொழி ெற்றுெ் 
பெபல கூறியுள்ள உறுப்பினரின் உடன்படிக்தக ெற்றுெ் விடுவித்தல் விதிமுதறகளுக்கு 
உடன்படுகிபறன், அத்துடன் நான் 18 வயது அல்லது அதற்கு பெற்பட்ட வயதுதடயர் 
என்று ொன்றளிக்கிபறன் (Toastmasters International ென்றங்களின் Toastmasters ென்ற ெட்ட 
அதெப்பிற்கு இணங்க).

இந்த ஆவணத்தில் உள்ள என் மின்னணு தகமயாப்பெ் என் தகயால் இடப்பட்ட 
தகமயாப்பத்திற்கு ெெொனதாகுெ் என்பதத நான் ஒப்புக்மகாள்கிபறன்.

�����������������������������������������������������������������
Applicant signature | விண்ணப்பதாரரின் தகமயாப்பெ்      Date (MM/DD/YYYY) | பததி (ொொ/நாநா/வவவவ)

Verification of Club Officer | மன்ற அதிகாரியின் சரிபார்ப்பு
I confirm that a complete membership application, including both the signature of the new member 
and that of a club officer, is on file with the club and will be retained by the club.  

By my signature below, I certify that this individual has joined the Toastmasters club identified.

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten 
signature.

புதிய உறுப்பினர் ெற்றுெ் ஒரு ென்ற அதிகாரியின் தகமயாப்பங்கள் உள்ள 
ஒரு முழுதெயான உறுப்பினர் விண்ணப்பெ், ென்றத்தில் உள்ள பகாப்பில் 
உள்ளததயுெ் ெற்றுெ் ென்றத்தால் அது தவத்துக்மகாள்ளப்படுெ் என்பததயுெ் நான் 
உறுதிப்படுத்துகிபறன்.

கீபழ உள்ள எனது தகமயாப்பெ் மூலெ், இந்த தனிநபர் இந்த விண்ணப்பத்தில் 
கூறப்பட்ட Toastmasters ென்றத்தில் பெர்ந்துள்ளார் என்று நான் ொன்றளிக்கிபறன். 
ஒரு ென்றொக, இந்த உறுப்பினர் முதறயான வழிநடத்துதல் ெற்றுெ் ெதியுதரத்தல் 
மபறுவதத உறுதி மெய்பவாெ்.

இந்த ஆவணத்தில் உள்ள என் மின்னணு தகமயாப்பெ் என் தகயால் இடப்பட்ட 
தகமயாப்பத்திற்கு ெெொனதாகுெ் என்பதத நான் ஒப்புக்மகாள்கிபறன்.

�����������������������������������������������������������������
Club Officer's signature | ென்ற அதிகாரியின் தகமயாப்பெ்    Date (MM/DD/YYYY) | பததி (ொொ/நாநா/வவவவ)

In order for this application to be valid, both signatures are required. இந்த விண்ணப்பெ் 
மெல்லுபடியாக, இரண்டு தகமயாப்பங்களுெ் பததவ.
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மன்ற அதிகாரி 
 உங்கள் ென்றத்தின் பதிவில் ஒரு நகதல தவத்துக்மகாள்ளவுெ். பகள்விகள் புதிய ென்றங்கள் துதறக்கு அனுப்பப் படபவண்டுெ்: newclubs@toastmasters.org.

Payment Information | கட்டணத் தகைல்

  MasterCard
  Visa
  AMEX
  Discover 

அமெரிக்க டாலர்கள் 
Amount | மதாதக 

 
Card number | அட்தட எண் 

 
Expiration date | காலாவதியாகுெ் பததி

 
Name on card | அட்தடயில் உள்ள மபயர்

 
Signature | தகமயாப்பெ்

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my 
handwritten signature. இந்த ஆவணத்தில் உள்ள என் மின்னணு தகமயாப்பெ் 
என் தகயால் இடப்பட்ட தகமயாப்பத்திற்கு ெெொனதாகுெ் என்பதத நான் 
ஒப்புக்மகாள்கிபறன்.

   Check box if Billing Address is the same as Shipping Address | 
பில்லிங் முகவரியும் அனுப்பவவண்டிய முகவரியும் ஒன்வே 
என்ோல் இந்தப் பபட்டியில் குறியிடவும்

 
Address Line 1 | முகவரி வரி 1 

 
Address Line 2 | முகவரி வரி 2 

 
City | நகரெ்                                                         State or Province | ொநிலெ் அல்லது ொகாணெ்

 
Country | நாடு                                                     Postal Code | அஞ்ெல் குறியீடு

   Check or money order | காவசாதல அல்லது பண அஞ்சல் 

அமெரிக்க வங்கியில் வதரயப்பட்ட அமெரிக்க நிதிகளுக்கான 
காபொதல அல்லது பண அஞ்ெலாக இருக்க பவண்டுெ். 

அமெரிக்க டாலர்கள் 
Amount | மதாதக 
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Check or money order number | காபொதலயின் அல்லது பண அஞ்ெலின் எண்

 Other | மற்றதவ

������������������������������������������������������
Other | ெற்றதவ

சாசன உறுப்பினர் விண்ணப்பம் ெற்றுெ் கட்டணத் தகவல் ஆவணங்கதளப் மபற்றவுடன், ென்ற அதிகாரி கீழ் வருெ் 
அறிவுறுத்தல்கதளப் பின்பற்ற பவண்டுெ்.

1. சாசன உறுப்பினர் விண்ணப்பத்தத பததியிட்டு தகமயாப்பமிடவுெ்.

2.  சாசன உறுப்பினர் விண்ணப்பத்ததயும் ெற்றுெ் கட்டணத் தகவல் ஆவணங்கதளயும் ென்ற ஒருங்கிதணப்பாளரிடெ் ெெர்ப்பிக்க 
பவண்டுெ்.

3.  Toastmasters International, சாசன உறுப்பினர் விண்ணப்பம் ெற்றுெ் கட்டணத் தகவதல மபற்று மெயல்முதறபடுத்தியதின் 
உறுதிப்பாட்தட மபற்ற பின், ென்ற ஒருங்கிதணப்பாளர் பின்வருவனவற்தற மெய்ய பவண்டுெ்:

 a.  விண்ணப்பதாரரின் சாசன உறுப்பினர் விண்ணப்பத்தத ென்றத்தின் ெற்றொென ஆவணங்களுடன் தக்கதவத்துக்மகாள்ள 
பவண்டுெ். தவத்திருக்குெ்பபாது, விண்ணப்பத்ததப் பாதுகாப்பாக, பூட்டிய மபட்டி பபான்றவற்றில் தவக்க பவண்டுெ், அல்லது 
மின்னிலக்கொகத் தக்கதவத்த பின் அழிக்கப்பட பவண்டுெ். விண்ணப்பெ் எவ்வளவு காலெ் தக்க தவக்கப்பட பவண்டுெ் என்பது 
உங்கள் ென்றெ் அல்லது உங்கள் நாட்டின் தனியுரிதெ வழிமுதறகதளப் மபாருத்ததாகுெ்.

 b.  நிதறவு மெய்யப்பட்ட அதனத்து ொென ஆவணங்கள் ெற்றுெ் கட்டணங்கதள பின் வருெ் ஏதாவது ஒரு முதறயில் புதிய 
ென்றங்கள் குழுவிடெ் ெெர்ப்பிக்க பவண்டுெ்:

  மின்னஞ்சல்: newclubs@toastmasters.org

  மதாதல நகல்:+1 303-799-7753

  அஞ்சல் முகவரி: 9127 South Jamaica Street, Suite 400 • Englewood, CO 80112 • USA

Payment Method to Toastmasters International | Toastmasters International க்கு மசலுத்தும் முதறகள்
இந்த பிரிவு விண்ணப்பதாரரால் நிதறவுமெய்ய்ப்பட்டு , உலக ததலதெயகத்திற்கு மெலுத்த ெட்டுபெ (பக்கெ் 1 இல் வரி 4 இல் 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள மதாதக) உலகத் ததலதெயகெ் ென்றக் கட்டணங்கதள வசூலிப்பதில்தல.
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Term of office | பதவிக் காலம் (ஒரே ஒரு பெட்டியில் மட்டும் குறியிடவும்)

 Annual | வருடாந்திேம்   Semiannual | அரேயாண்டு 

குறிப்பு: Toastmasters International மன்றங்களின் மன்ற நெறிமுறறகள் மற்றும் நிறையான மன்ற விருப்பங்களின் பின்னிறைப்பு 
மன்ற அதிகாரிகளின் பதவிக் காைம் மமற்கூறிய அட்டவறைக்கு இைங்க மவை்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது. வாரெ்திரம் செ்திக்கும் 
மன்றங்கள் மட்டுமம அறரயாை்டு காைத்திற்கு அதிகாரிகறளத் மதர்வு நசய்யைாம். அறனத்து அதிகாரிகளின் மின்னஞ்சை் 
முகவரிகறள வழங்கவும். அறவ மன்ற வணிகத்றத இறையவழி ெடத்த அறவ அவசியமானதாகும். 

Minimum officer requirements: Clubs must indicate below at least a president, one vice president,  
and a secretary or secretary/treasurer, and these offices must be held by three different individuals. |

குறைந்தபட்சம் ததறையான அதிகாரிகள்: மன்ைங்கள் குறைந்தது ஒரு தறலைர், ஒரு உபதறலைர், ஒரு சசயலாளர் அல்லது 
சசயலாளர்/சபாருளாளறரக் குறிப்பிடதைண்டும். இந்தப் பதவிகளில் மூன்று சைை்தைறு நபர்கள் இருக்கதைண்டும்.

President | தலைவர்

Name | பெயே்  ____________________________________________

Email | மின்னஞ்சல்  ______________________________________

Member number | உறுெ்பினே் எண் (பெரிந்ொல்)  ____________

Vice President Membership | உபதலைவர் உறுப்பினர் சேர்க்லக

Name | பெயே்  ____________________________________________

Email | மின்னஞ்சல்  ______________________________________

Member number | உறுெ்பினே் எண் (பெரிந்ொல்)  ____________

Secretary | சேயைாளர்

Name | பெயே்  ____________________________________________

Email | மின்னஞ்சல்  ______________________________________

Member number | உறுெ்பினே் எண் (பெரிந்ொல்)  ____________

Sergeant at Arms | அலவக் காவைர்

Name | பெயே்  ____________________________________________

Email | மின்னஞ்சல்  ______________________________________

Member number | உறுெ்பினே் எண் (பெரிந்ொல்)  ____________

Vice President Education | உப தலைவர் கை்வி

Name | பெயே்  ____________________________________________

Email | மின்னஞ்சல்  ______________________________________

Member number | உறுெ்பினே் எண் (பெரிந்ொல்)  ____________

Vice President Public Relations | உப தலைவர் மக்கள் சதாடர்பு

Name | பெயே்  ____________________________________________

Email | மின்னஞ்சல்  ______________________________________

Member number | உறுெ்பினே் எண் (பெரிந்ொல்)  ____________

Treasurer | சபாருளாளர்

Name | பெயே்  ____________________________________________

Email | மின்னஞ்சல்  ______________________________________

Member number | உறுெ்பினே் எண் (பெரிந்ொல்)  ____________

Club number | மன்ற எண் __________  District | மாவட்டம் ______________

Rev. 04/2020  உருெ்ெடி TAATO-4

By signing this form I confirm that I have gained the consent of all 
individuals listed to share their information for the sole purpose of 
Toastmasters International essential communications.|  
இந்தப் படிைத்தில் றகசயாப்பமிடுைதன் மூலம் நான் 
பட்டியிலடப்பட்ட அறனத்து நபர்களிடமும் Toastmasters International 
அத்தியாைசியத் சதாடர்பாடலின் ஒதர தநாக்கத்திை்காக அைர்களின் 
தகைறலப் பகிர ஒப்புதல் சபை்றுள்தளன் என்று உறுதியளிக்கிதைன். 

Signed | ரைபயாெ்ெமிடெ்ெட்டது  _____________________________

Date (DD/MM/YYYY) | ரெதி (நாநா/மாமா/வவவவ) ________________

Charter Club Officer Information | 
சாசன மன்ை அதிகாரித் தகைல்
படிவம் 4



28   HOW TO BUILD A TOASTMASTERS CLUB

உங்கள் மன்ற சாசன சான்றிதழில் எப்படி இருக்கவேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கவளா சரியாக அவதவபால் அச்சிடவும் அல்லது தட்டச்சு சசய்யவும்.

Club name | மன்றப் பபயர்:  ____________________________________    Club number | மன்ற எண்  ______________________  District | மாவட்டம்  ______________________

Contact Information | த�ொடர்பு விபரங்கள்:
Club contact phone number | மன்றத் பதாடர்பு பதாலைபபசி எண்: ____________________________________________________________________________________________

Club contact email | மன்றத் பதாடர்பு மின்னஞ்சை்: __________________________________________________________________________________________________________

Club website | மன்ற வலைதளம்: __________________________________________________________________________________________________________________________

Club Meeting Information | மன்றக் கூட்ட விபரங்கள்:  Weekly | வாராந்திரம்  1st & 3rd | முதை் & மூன்றாவது  2nd & 4th | இரண்டாவது & நான்காவது 

Meeting day | கூட்ட நாள்  ________________________________________________________________________________ Meeting time | கூட்ட பநரம்: _______________________

Meeting place | கூட்ட இடம்:  ______________________________________________________________________________________________________________________________

Facility | வசதி (பபாருந்தினாை்):  __________________________________________________________________________________________________________________________

Address | முகவரி: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

City | நகரம்:  ________________________________________________________________________________  State/Province | மாநிைம்/மாகாணம்: _________________________

Country | நாடு: ________________________________________________________________________________________  Postal code | அஞ்சை் குறியீடு: ______________________ 

இது ஒரு இணணயேழி மன்றமாக இருந்தால், கூட்டம் நடக்கும் இடம் என்ற புலத்தில் 'இணணயேழி' என்று எழுதுங்கள்.

Please check the box that best describes your club |  
உங்கள் மன்ற�்த�ச் சிறப்பொக விவரிக்கும் தபட்டிதை குறிக்கவும்: 

 Community | சமூகம்

 Company | அலமப்பு 

 Government agency | அரசு நிறுவனம்

 Correctional institution | சீர்திருத்த நிறுவனம்

 College or university | கை்லூரி அை்ைது பை்கலைக்கழகம்

 Religious organization | மதச்சார்பு நிறுவனம்

 Online | இலணயவழி

  Check here if this is an advanced club |                                                                              Online Attendance Accepted |  
இது ஒரு பமம்பட்ட மன்றம் என்றாை் இங்பக குறியிடவும்                                       இலணயவழி வருலகப்பதிவு ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும்

Is your club | உங்கள் மன்றம்:    open to all interested persons |                                  open only to members of a specific organization or group |  
ஆர்வமுள்ள அலனவருக்குமானது                       குறிப்பிட்ட நிறுவனம் அை்ைது குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது

Sponsoring Organization Information | ஆ�ரவளிக்கும் அதமப்பின் விபரங்கள்:
சந்தா, சாசனக் கட்டணம், புதிய உறுப்பினர் கட்டணம் ஆகியவற்லற பசலுத்தும் மற்றும்/அை்ைது கூட்ட இடத்லத வழங்கும் நிறுவனம் இது தான். 
பபாருந்தினாை், �ொை் நிறுவன�்தின், பபயலரயும் வழங்கவும். உதாரணம்: நிறுவனம் X இலணப்பின் பபயலர உள்ளிட பவண்டாம். உதாரணம்: 
கலிபபார்னியாவின் நிறுவனம் X.

Organization name | அலமப்பின் பபயர்  _______________________________________________________ Organization contact | அலமப்பின் பதாடர்பு  _____________________

Website | இலணயதளம்  ____________________________________________________________________ Phone number | பதாடர்பு எண்  ________________________________

Address line 1 | முகவரி வரி 1  ______________________________________________________________________________________________________________________________

Address line 2 | முகவரி வரி 2  ______________________________________________________________________________________________________________________________

City | நகரம்  ________________________________________________________________________________ State/Province | மாநிைம்/மாகாணம்  __________________________

Country | நாடு  ______________________________________________________________________________ Postal code | அஞ்சை் குறியீடு  ________________________________

Industry | பதாழிை் துலற _________________________________________________________________________________________________________________________________

GROUP EXEMPTION AUTHORIZATION | குழு விலக்கு அங்கீகொரம் Toastmasters International க்கு சாசன விண்ணப்பப் படிேங்களுடன் (அசமரிக்க 
மன்றங்களுக்கு மட்டும்) இணணத்து தாக்கல் சசய்யவும். 

You are authorized to include this Toastmasters club | இந்த Toastmasters மன்றத்லத பசர்க்க உங்களுக்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளது:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in the application for group exemption filed with the Internal Revenue Service. | உள்ளக வருவாய் பசலவயுடன் தாக்கை் பசய்யப்பட்ட குழு விைக்கிற்கான விண்ணப்பம்.

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. | இந்த ஆவணத்திை் உள்ள என் மின்னணு லகபயாப்பம் 
என் லகயாை் இடப்பட்ட லகபயாப்பத்திற்கு சமமானதாகும் என்பலத நான் ஒப்புக்பகாள்கிபறன்.

Signed | லகபயாப்பமிடப்பட்டது  _____________________________________________________Date (DD/MM/YYYY) | பததி (மாமா/நாநா/வவவவ) ______________________
CLUB OFFICER | மன்ற அதிகாரி

Is your club supported by a sponsoring organization? |  
உங்கள் மன்றம் ஒரு நிதியு�வி நிறுவன�்�ொல் ஆ�ரவளிக்கப்படுகிற�ொ?

 Yes | ஆம்   No | இை்லை

If yes, please check all that apply |  
ஆம் என்றால், சபாருந்தும் அணனத்ணதயும் குறியிடவும்:

  Organization pays dues and new member fees |  
அலமப்பு சந்தா மற்றும் புதிய உறுப்பினர் கட்டணத்லதச் பசலுத்துகிறது

  Organization pays dues only |  
அலமப்பு சந்தா மட்டும் பசலுத்துகிறது

  Organization pays new member fees only |  
அலமப்பு புதிய உறுப்பினர் கட்டணத்லத மட்டும் பசலுத்துகிறது

  Organization pays club charter fee |  
அலமப்பு மன்ற சாசனக் கட்டணத்லதச் பசலுத்துகிறது

  Organization provides meeting location |  
அலமப்பு கூட்ட இடத்லத வழங்குகிறது
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Language meeting is held in |  
கூட்டம் நட�்�ப்படும் தமொழி: 

 Arabic | அரபு           

 Chinese - Simplified |            

     எளிலமப்படுத்தப்பட்ட சீன பமாழி            

 Chinese - Traditional |            

     பாரம்பரிய சீன பமாழி            

 German | பெர்மன்            

 English | ஆங்கிைம் 
 French | பிரஞ்சு  
 Japanese | ெப்பானீஸ் 
 Korean | பகாரியன் 
 Portuguese | பபார்த்துகீசியம் 
 Spanish | ஸ்பானிஷ் 
 Tamil | தமிழ்            

                                                 

Club Information | மன்ற விபரங்கள்
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உங்கள் மன்ற சாசன சான்றிதழில் எப்படி இருக்கவேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கவளா சரியாக அவதவபால் அச்சிடவும் அல்லது தட்டச்சு சசய்யவும்.

Club name | மன்றப் பபயர்:  ____________________________________    Club number | மன்ற எண்  ______________________  District | மாவட்டம்  ______________________

Contact Information | த�ொடர்பு விபரங்கள்:
Club contact phone number | மன்றத் பதாடர்பு பதாலைபபசி எண்: ____________________________________________________________________________________________

Club contact email | மன்றத் பதாடர்பு மின்னஞ்சை்: __________________________________________________________________________________________________________

Club website | மன்ற வலைதளம்: __________________________________________________________________________________________________________________________

Club Meeting Information | மன்றக் கூட்ட விபரங்கள்:  Weekly | வாராந்திரம்  1st & 3rd | முதை் & மூன்றாவது  2nd & 4th | இரண்டாவது & நான்காவது 

Meeting day | கூட்ட நாள்  ________________________________________________________________________________ Meeting time | கூட்ட பநரம்: _______________________

Meeting place | கூட்ட இடம்:  ______________________________________________________________________________________________________________________________

Facility | வசதி (பபாருந்தினாை்):  __________________________________________________________________________________________________________________________

Address | முகவரி: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

City | நகரம்:  ________________________________________________________________________________  State/Province | மாநிைம்/மாகாணம்: _________________________

Country | நாடு: ________________________________________________________________________________________  Postal code | அஞ்சை் குறியீடு: ______________________ 

இது ஒரு இணணயேழி மன்றமாக இருந்தால், கூட்டம் நடக்கும் இடம் என்ற புலத்தில் 'இணணயேழி' என்று எழுதுங்கள்.

Please check the box that best describes your club |  
உங்கள் மன்ற�்த�ச் சிறப்பொக விவரிக்கும் தபட்டிதை குறிக்கவும்: 

 Community | சமூகம்

 Company | அலமப்பு 

 Government agency | அரசு நிறுவனம்

 Correctional institution | சீர்திருத்த நிறுவனம்

 College or university | கை்லூரி அை்ைது பை்கலைக்கழகம்

 Religious organization | மதச்சார்பு நிறுவனம்

 Online | இலணயவழி

  Check here if this is an advanced club |                                                                              Online Attendance Accepted |  
இது ஒரு பமம்பட்ட மன்றம் என்றாை் இங்பக குறியிடவும்                                       இலணயவழி வருலகப்பதிவு ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும்

Is your club | உங்கள் மன்றம்:    open to all interested persons |                                  open only to members of a specific organization or group |  
ஆர்வமுள்ள அலனவருக்குமானது                       குறிப்பிட்ட நிறுவனம் அை்ைது குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது

Sponsoring Organization Information | ஆ�ரவளிக்கும் அதமப்பின் விபரங்கள்:
சந்தா, சாசனக் கட்டணம், புதிய உறுப்பினர் கட்டணம் ஆகியவற்லற பசலுத்தும் மற்றும்/அை்ைது கூட்ட இடத்லத வழங்கும் நிறுவனம் இது தான். 
பபாருந்தினாை், �ொை் நிறுவன�்தின், பபயலரயும் வழங்கவும். உதாரணம்: நிறுவனம் X இலணப்பின் பபயலர உள்ளிட பவண்டாம். உதாரணம்: 
கலிபபார்னியாவின் நிறுவனம் X.

Organization name | அலமப்பின் பபயர்  _______________________________________________________ Organization contact | அலமப்பின் பதாடர்பு  _____________________

Website | இலணயதளம்  ____________________________________________________________________ Phone number | பதாடர்பு எண்  ________________________________

Address line 1 | முகவரி வரி 1  ______________________________________________________________________________________________________________________________

Address line 2 | முகவரி வரி 2  ______________________________________________________________________________________________________________________________

City | நகரம்  ________________________________________________________________________________ State/Province | மாநிைம்/மாகாணம்  __________________________

Country | நாடு  ______________________________________________________________________________ Postal code | அஞ்சை் குறியீடு  ________________________________

Industry | பதாழிை் துலற _________________________________________________________________________________________________________________________________

GROUP EXEMPTION AUTHORIZATION | குழு விலக்கு அங்கீகொரம் Toastmasters International க்கு சாசன விண்ணப்பப் படிேங்களுடன் (அசமரிக்க 
மன்றங்களுக்கு மட்டும்) இணணத்து தாக்கல் சசய்யவும். 

You are authorized to include this Toastmasters club | இந்த Toastmasters மன்றத்லத பசர்க்க உங்களுக்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளது:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in the application for group exemption filed with the Internal Revenue Service. | உள்ளக வருவாய் பசலவயுடன் தாக்கை் பசய்யப்பட்ட குழு விைக்கிற்கான விண்ணப்பம்.

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. | இந்த ஆவணத்திை் உள்ள என் மின்னணு லகபயாப்பம் 
என் லகயாை் இடப்பட்ட லகபயாப்பத்திற்கு சமமானதாகும் என்பலத நான் ஒப்புக்பகாள்கிபறன்.

Signed | லகபயாப்பமிடப்பட்டது  _____________________________________________________Date (DD/MM/YYYY) | பததி (மாமா/நாநா/வவவவ) ______________________
CLUB OFFICER | மன்ற அதிகாரி

Is your club supported by a sponsoring organization? |  
உங்கள் மன்றம் ஒரு நிதியு�வி நிறுவன�்�ொல் ஆ�ரவளிக்கப்படுகிற�ொ?

 Yes | ஆம்   No | இை்லை

If yes, please check all that apply |  
ஆம் என்றால், சபாருந்தும் அணனத்ணதயும் குறியிடவும்:

  Organization pays dues and new member fees |  
அலமப்பு சந்தா மற்றும் புதிய உறுப்பினர் கட்டணத்லதச் பசலுத்துகிறது

  Organization pays dues only |  
அலமப்பு சந்தா மட்டும் பசலுத்துகிறது

  Organization pays new member fees only |  
அலமப்பு புதிய உறுப்பினர் கட்டணத்லத மட்டும் பசலுத்துகிறது

  Organization pays club charter fee |  
அலமப்பு மன்ற சாசனக் கட்டணத்லதச் பசலுத்துகிறது

  Organization provides meeting location |  
அலமப்பு கூட்ட இடத்லத வழங்குகிறது
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Language meeting is held in |  
கூட்டம் நட�்�ப்படும் தமொழி: 

 Arabic | அரபு           

 Chinese - Simplified |            

     எளிலமப்படுத்தப்பட்ட சீன பமாழி            

 Chinese - Traditional |            

     பாரம்பரிய சீன பமாழி            

 German | பெர்மன்            

 English | ஆங்கிைம் 
 French | பிரஞ்சு  
 Japanese | ெப்பானீஸ் 
 Korean | பகாரியன் 
 Portuguese | பபார்த்துகீசியம் 
 Spanish | ஸ்பானிஷ் 
 Tamil | தமிழ்            

                                                 

Club Information | மன்ற விபரங்கள்
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ARTICLE I:
Purpose
The mission of a Toastmasters club is to provide a mutually supportive and 
 positive learning environment in which every individual member has the oppor-
tunity to develop oral communication and leadership skills, which in turn foster 
self-confidence and personal growth.

In order to carry out this purpose, this club shall: 

 �Help its individual members improve their abilities to communicate 
effectively

 �Provide for its individual members’ instructions, educational materials and 
opportunities which will give them skill and experience in the preparation 
and delivery of speeches

 �Encourage its individual members to read and to listen analytically

 �Provide for its individual members’ fair and constructive evaluation of their 
efforts toward self- improvement

 � Increase its individual members’ knowledge of the rules of parliamentary 
procedure and their skills in conducting meetings and participating in 
group discussions

 �Afford leadership training for its individual members 

 �Provide opportunities and encouragement for its individual members to 
appear before  audiences and to express their thoughts creditably

ARTICLE II:
Membership

Composition
Section 1
All individual members of this club shall be at least 18 years of age. No person 
shall be excluded from individual membership in, or from any program or 
 activity of, this club because of age (except those persons under 18 years of age), 
race, color, creed, gender, national or ethnic origin, sexual  orientation, or physical 
or mental disability, so long as the individual, through his or her own effort, is 

able to  participate in the program. However, the addendum of standard club 
options (hereafter referred to as the “Addendum”) under the constitution may 
provide for other restrictions on the composition of the individual membership, 
e.g., to the employees of a particular company or agency, residents of a specific 
community, or people sharing a special interest. 

Admission to Membership
Section 2
This club is a private association, and membership herein shall be by  invitation 
only. Any individual member may sponsor an eligible prospective individual 
member, and invite him or her to join this club, so long as the person is not 
currently suspended or removed from good standing with Toastmasters 
International under Article III, Section 8, of the Bylaws of Toastmasters 
International. Application for individual membership shall be made on the form 
provided by Toastmasters International. Such application, accompanied by the 
new member fee and applicable dues, shall be returned to the club secretary 
who shall read it to this club. The applicant shall be declared elected to individual 
 membership upon the favorable vote of at least a majority of the active indi-
vidual members of this club present and voting at a business meeting of the club 
membership. The individual membership of this club may be divided into three 
classifications: active, inactive, and honorary. 

Member Responsibilities
Section 3
All active individual members shall be entitled to all rights and privileges of this 
club, and all individual members shall share in its responsibilities. These respon-
sibilities shall include support of its purposes and constructive contribution to its 
program and activities.

Inactive and Honorary Membership
Section 4
Inactive individual membership is provided for as follows:
(a)  Inactive individual membership in this club may be conferred by the 

executive committee of this club on any individual member requesting an 
extended absence from club meetings, or who wishes to maintain individual 
membership without regular attendance at club meetings. An individual 
member may also be classified as inactive for continued absence without 
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(As Amended August 24, 2013 | திருத்தப்பட்ட படி ஆகஸ்ட் 24, 2013)

Certificate of Club Adoption | மன்ற ஏற்புச் சான்றிதழ்
The undersigned, being the validly elected and duly acting president and secretary of the _______________________________________________ Toastmasters club  
of ________________________________________________ , do hereby certify that on the _________________________ day of ______________________ , _________ , this club adopted and 
agreed to be bound by the terms of this constitution, including the addendum of standard club options, effective upon the date that Toastmasters International issues a charter to 
this club, by the vote of at least a majority of the active individual members of this club present and voting at a duly called and noticed club business meeting at which a quorum 
was at all times present.

____________________________ யில் நடைபெறும் _____________________________________________ Toastmasters மன்றத்தில் முடறயாகத் ததர்வு 
பெய்யெ்ெை்ை மற்றும் முடறயாக பெயல்ெடும் தடலவர், மற்றும் பெயலாளர்  ________ ஆம் நாள் ________ ஆம் மாதம் ________ அன்று கீதே 
டகபயாெ்ெமிை்டு கீே்கண்ைவாறு ொன்றளிக்கிறார். மன்ற விருெ்ெங்களின் பின்னிடணெ்புகள் உை்ெை இந்த பநறிமுடறகளின் விதிகளால் 
கை்டுெ்ெடுத்தெ்ெை மன்றம் ஏற்றுக்பகாள்கிறது. இந்த விதிகள் மன்றத்தின் தற்தொடதய பெயலில் உள்ள உறுெ்பினர்களின் குடறந்தெை்ெ 
பெரும்ொன்டம வாக்குகளின் மூலம் Toastmasters International இந்த மன்றத்துக்கு ொெனம் வேங்கும் தததியில் இருந்து பெயலில் இருக்கும், மற்றும் 
வாக்களிெ்பிற்கான குடறந்தெை்ெ உறுெ்பினர்கள் அடனத்து தநரங்களிலும் ெங்தகற்ற முடறயாக அடேெ்பு விடுக்கெ்ெை்ை மற்றும் அறிவிக்கெ்ெை்ை 
மன்ற வணிகக் கூை்ைத்தில் பெய்யெ்ெைதவண்டும். 

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. | இந்த ஆவணத்தில் உள்ள என் மின்னணு டகபயாெ்ெம் 
என் டகயால் இைெ்ெை்ை டகபயாெ்ெத்திற்கு ெமமானதாகும் என்ெடத நான் ஒெ்புக்பகாள்கிதறன்.

Dated (DD/MM/YYYY): | தததி (நாநா/மாமா/வவவவ): __________________________________     _________________________________________________________

Dated (DD/MM/YYYY): | தததி (நாநா/மாமா/வவவவ): __________________________________     _________________________________________________________

CLUB PRESIDENT | மன்றத் தடலவர்

CLUB SECRETARY | மன்றெ் பெயலாளர்
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notice. An inactive individual member may be restored to active individual 
membership by the Club Executive Committee upon request, provided there 
is a vacancy on the active roster of this club.

(b)  Inactive individual members shall have no voting privileges, shall not hold 
office, shall not be counted toward a quorum of the club membership, and 
shall not participate in International Speech Contests. However, this club may 
count any inactive individual  members toward qualification for minimum 
Toastmasters International standards for member clubs. Inactive individual 
members shall pay at least such portion of their club dues as this club pays 
to Toastmasters International as the membership payment for such inactive 
individual member, and shall pay any additional amount specified in the 
Addendum. 

Section 5
Honorary individual membership may be conferred upon any qualified person 
by the favorable vote of at least two-thirds of the active individual members of 
this club at a club business  meeting. Such membership shall be restricted to 
persons whose activities and public statements are consistent with the purposes 
of Toastmasters International. Honorary individual members have no voting 
privileges, shall not hold office, shall not be counted toward a quorum of the club 
membership, and shall not participate in speech contests. Honorary individual 
members shall be exempt from all club fees and dues, and their membership 
 payments to Toastmasters International shall be paid by this club. Except as 
 provided herein, the rights, obligations, and conditions of honorary membership 
shall be as stated in the Addendum.
Section 6
Inactive and honorary individual members are not eligible to serve in any club 
office. They are not  entitled to places on the regular speakers’ program but may 
serve as substitutes when requested by the Club President or the Toastmaster 
of the meeting. They may also participate in club discussions and serve as 
evaluators.

Discipline/Expel/Suspend/Decline to Renew Membership
Section 7
This club may establish, from time to time, routine procedures for dropping 
individual members who fail to pay club dues, who miss a certain number of 
meetings, or who fall below other minimum  standards as determined by the 
club or Toastmasters International. 

This club may discipline, expel, suspend, or decline to renew club membership of 
any individual member 

 �Who does not support this club’s purposes

 �Who does not constructively contribute to this club’s program and 
activities

 �Who acts in a manner inconsistent with standards of conduct set by this 
club or by Toastmasters International

 �For other just cause 

Such standards include ethical, political, and other standards of conduct that 
may be established or modified by the Toastmasters International Board of 
Directors from time to time. This club shall follow such policy and protocol 
as may be adopted by Toastmasters International, containing standards and 
 procedures for the continuation of individual members. 

If this club does not expel an individual member for violations of Toastmasters 
International standards of conduct, after written request to do so is made 
by the International President, this club may be expelled from Toastmasters 
International unless its failure to act can be justified to the satisfaction of the 
Board of Directors.

ARTICLE III:
New Member Fees and Dues

New Member Fee
Section 1
The new member fee for individual membership in this club shall be as stated 
in the Addendum. Such fee shall be payable when an individual  membership 

 application is filed with the Club Secretary. The fee shall be returned if the 
application is not accepted. Immediately upon acceptance of a new individual 
member, the Club Secretary shall notify World Headquarters of Toastmasters 
International, and each new individual member, on payment of this fee and 
applicable dues, and being received into this club, shall be presented with a new 
member kit as may be provided for new individual members by Toastmasters 
International.

Reinstatement Fee
Section 2
Any fee for reinstatement of a former individual member shall be stated in the 
Addendum.

Transfer to Other Club
Section 3
Any individual member in good standing desiring to transfer to another 
Toastmasters club may request the Club Secretary to furnish a letter or card show-
ing the date to which the individual’s  membership payment to Toastmasters 
International is paid. When an applicant for individual  membership in this club 
transfers from another Toastmasters club and presents a letter or card from said 
club showing individual membership in good standing and that their member-
ship payment to Toastmasters International is paid for the current period, the 
applicant may be elected to individual membership without payment of the new 
member fee, and upon payment of any transfer fee stated in the Addendum.

Club Dues
Section 4
The dues of this club for active and inactive individual members shall be as 
stated in the Addendum. Such dues shall be payable in advance at such time as 
this club shall designate. Dues shall be paid by all individual members and by the 
dates specified to maintain individual membership in this club.

ARTICLE IV:
Meetings and Notice

Regular Meetings
Section 1
Regular meetings of this club, which shall include any business meeting of active 
individual members, shall be held as provided in the Addendum.

Special Meetings
Section 2
Special business meetings of this club may be called by a majority vote of the 
active individual members present and voting at any regular meeting at which a 
quorum is present, or by the Club Executive Committee or Club President.

Club Executive Committee Meetings
Section 3
Meetings of the Club Executive Committee shall be held as provided in the 
Addendum.

Notice
Section 4
No notice shall be required for regular business meetings held as provided in 
the Addendum. Notice of any change in the date, time or place of any regular 
meeting, and notice of all special meetings, shall be given by first-class mail, 
telephone, (including voice messaging system) facsimile transmission or other 
electronic trans mission such as email, personal delivery or other reasonable 
means at least four (4) days in advance of such meeting to all individual members 
of this club. Notice of special  meetings shall include a statement of the general 
purposes of the meeting, but any membership business  otherwise valid may be 
transacted at the meeting.
Section 5
If this club shall permanently change the time or place of regular meetings as 
provided in the Addendum, the Club Secretary shall immediately provide notice 
of such change to World Headquarters.

ARTICLE V:
Quorum and Voting

Quorum
Section 1
A majority of the active individual membership shall constitute a quorum for the 
transaction of all  business of this club. A majority of the Club Executive Committee 
shall constitute a quorum for the transaction of the committee’s business.

Voting
Section 2
Each active individual member shall be entitled to one vote on any matter 
 presented to the club membership for a vote.
Section 3
No voting by proxy or absentee ballot shall be permitted on any matter 
 presented to the club  membership for a vote.
Section 4
Unless a greater vote is required by this constitution in a particular matter, the 
affirmative vote of at least a majority of those active individual members who are 
present and voting at a duly held business meeting at which a quorum is present 
shall be the act of this club.

ARTICLE VI:
Officers

Officers

Section 1
The officers of this club shall be a Club President, a Vice President Education, a 
Vice President Membership, a Vice President Public Relations, a Club Secretary, 
a Club Treasurer (or a Club Secretary-Treasurer), a Sergeant at Arms, and the 
Immediate Past Club President.

Education Credit
Section 2
In addition to the officers provided in this constitution, this club may have 
such other officers as may be provided in the Addendum, but Toastmasters 
International credit toward any educational award is limited to service as a club 
officer named in this constitution.

Term of Office
Section 3
Officers shall serve for terms of one (1) year, provided that if, and only if, this club 
meets weekly throughout the year, this club may provide in the Addendum that 
officers shall serve for half-year terms. The terms of officers serving an annual 
term shall commence at 12:01 a.m. on July 1 and end on June 30 at midnight. 
The terms of officers serving a half-year term shall either commence at 12:01 a.m. 
on July 1 and end on December 31 at midnight, or commence at 12:01 a.m. on 
January 1 and end on June 30 at midnight.

Immediate Past President
Section 4
Except for the Immediate Past Club President, the officers of this club shall be 
elected by the active individual members of this club. If the office of Immediate 
Past Club President is vacated for any  reason, it shall stay vacant for the 
 remainder of the term.

Nominations
Section 5
Nominations for club officers shall be made by a club nominating committee 
appointed by the Club President at least two (2) weeks prior to the election. This 
committee shall consist of three (3) active individual members, when practicable. 
This committee shall present its report at the regular business meeting immedi-
ately preceding the business meeting at which the election is to take place, and 
shall present only the names of active individual members who have consented 
to serve if elected. Further nominations may be made from the floor at the time 
of the election by any active individual member. All elections shall be by secret 
ballot, unless a secret ballot is dispensed with by unanimous vote, with a majority 
vote of all active individual  members present and voting necessary to elect each  

officer. The chair of the Club Nominating Committee shall be the Immediate Past 
Club President, unless the best interests of the club require otherwise.

Term of Office
Section 6
For officers who serve terms of one (1) year, elections shall be held at the first 
meeting in May in each year, when practicable, to take office the following July. 
For officers who serve terms of a half-year, elections shall be held at the first 
meetings in May and November in each year, when practicable, to take office the 
following July or January, respectively.

Resignation or Removal
Section 7
Any officer of this club may resign, provided that any such resignation must be 
made in writing and delivered to the Club President or Club Secretary. Unless any 
such resignation is, by its terms, effective on a later date, it shall be effective on 
delivery to such club officer, and no acceptance by this club shall be required to 
make it  effective. Any officer of this club may be removed from office at any time, 
with or without cause, by majority vote of all active individual members present 
and voting at a business meeting of this club.

Vacancy in Office
Section 8
Any vacancy in an office, except for the Immediate Past Club President, shall 
be filled by a special  election held at the next business meeting following the 
 announcement of the vacancy.

Re-election
Section 9
Club Presidents elected for a term of one (1) year may not be re-elected for 
a  successive term. Club Presidents elected for a term of a half-year may be 
 re-elected for one successive term of a half-year.

ARTICLE VII:
Duties of Officers

Club President
Section 1
The Club President is the Chief Executive Officer of this club and is responsible 
for fulfilling the  mission of this club. The president presides at meetings of this 
club and the Club Executive Committee, appoints all committees, and has gen-
eral supervision of the operation of this club. The president shall be an ex officio 
member of all committees of this club except the Club Nominating  Committee 
and shall serve as one of this club’s representatives on the Area and District 
 councils. The president shall transmit to this club for its approval or disapproval 
all ideas and plans proposed by the Area and District Councils which may affect 
this club or its individual members; and shall take no action binding upon  
this club without either specific prior authorization or subsequent ratification  
by this club.

Vice President Education
Section 2
The Vice President Education is the second ranking club officer and is responsible 
for planning, organizing, and directing a club program which meets the educa-
tional needs of the individual members. The Vice President Education chairs the 
Education Committee. The Vice President Education also serves as one of this 
club’s representatives on the area and District Councils and shall take no action 
binding upon this club without either specific prior authorization or subsequent 
ratification by this club.

Vice President Membership
Section 3
The Vice President Membership is the third ranking club  officer and is respon-
sible for planning, organizing, and directing a program that ensures individual 
member  retention and growth in club individual membership. The Vice President 
Membership chairs the Membership Committee. The Vice President  Membership 
serves as one of this club’s representatives on the Area Council and shall take 
no action binding upon this club without either specific prior authorization or 
subsequent ratification by this club.



ARTICLE V:
Quorum and Voting

Quorum
Section 1
A majority of the active individual membership shall constitute a quorum for the 
transaction of all  business of this club. A majority of the Club Executive Committee 
shall constitute a quorum for the transaction of the committee’s business.

Voting
Section 2
Each active individual member shall be entitled to one vote on any matter 
 presented to the club membership for a vote.
Section 3
No voting by proxy or absentee ballot shall be permitted on any matter 
 presented to the club  membership for a vote.
Section 4
Unless a greater vote is required by this constitution in a particular matter, the 
affirmative vote of at least a majority of those active individual members who are 
present and voting at a duly held business meeting at which a quorum is present 
shall be the act of this club.

ARTICLE VI:
Officers

Officers

Section 1
The officers of this club shall be a Club President, a Vice President Education, a 
Vice President Membership, a Vice President Public Relations, a Club Secretary, 
a Club Treasurer (or a Club Secretary-Treasurer), a Sergeant at Arms, and the 
Immediate Past Club President.

Education Credit
Section 2
In addition to the officers provided in this constitution, this club may have 
such other officers as may be provided in the Addendum, but Toastmasters 
International credit toward any educational award is limited to service as a club 
officer named in this constitution.

Term of Office
Section 3
Officers shall serve for terms of one (1) year, provided that if, and only if, this club 
meets weekly throughout the year, this club may provide in the Addendum that 
officers shall serve for half-year terms. The terms of officers serving an annual 
term shall commence at 12:01 a.m. on July 1 and end on June 30 at midnight. 
The terms of officers serving a half-year term shall either commence at 12:01 a.m. 
on July 1 and end on December 31 at midnight, or commence at 12:01 a.m. on 
January 1 and end on June 30 at midnight.

Immediate Past President
Section 4
Except for the Immediate Past Club President, the officers of this club shall be 
elected by the active individual members of this club. If the office of Immediate 
Past Club President is vacated for any  reason, it shall stay vacant for the 
 remainder of the term.

Nominations
Section 5
Nominations for club officers shall be made by a club nominating committee 
appointed by the Club President at least two (2) weeks prior to the election. This 
committee shall consist of three (3) active individual members, when practicable. 
This committee shall present its report at the regular business meeting immedi-
ately preceding the business meeting at which the election is to take place, and 
shall present only the names of active individual members who have consented 
to serve if elected. Further nominations may be made from the floor at the time 
of the election by any active individual member. All elections shall be by secret 
ballot, unless a secret ballot is dispensed with by unanimous vote, with a majority 
vote of all active individual  members present and voting necessary to elect each  

officer. The chair of the Club Nominating Committee shall be the Immediate Past 
Club President, unless the best interests of the club require otherwise.

Term of Office
Section 6
For officers who serve terms of one (1) year, elections shall be held at the first 
meeting in May in each year, when practicable, to take office the following July. 
For officers who serve terms of a half-year, elections shall be held at the first 
meetings in May and November in each year, when practicable, to take office the 
following July or January, respectively.

Resignation or Removal
Section 7
Any officer of this club may resign, provided that any such resignation must be 
made in writing and delivered to the Club President or Club Secretary. Unless any 
such resignation is, by its terms, effective on a later date, it shall be effective on 
delivery to such club officer, and no acceptance by this club shall be required to 
make it  effective. Any officer of this club may be removed from office at any time, 
with or without cause, by majority vote of all active individual members present 
and voting at a business meeting of this club.

Vacancy in Office
Section 8
Any vacancy in an office, except for the Immediate Past Club President, shall 
be filled by a special  election held at the next business meeting following the 
 announcement of the vacancy.

Re-election
Section 9
Club Presidents elected for a term of one (1) year may not be re-elected for 
a  successive term. Club Presidents elected for a term of a half-year may be 
 re-elected for one successive term of a half-year.

ARTICLE VII:
Duties of Officers

Club President
Section 1
The Club President is the Chief Executive Officer of this club and is responsible 
for fulfilling the  mission of this club. The president presides at meetings of this 
club and the Club Executive Committee, appoints all committees, and has gen-
eral supervision of the operation of this club. The president shall be an ex officio 
member of all committees of this club except the Club Nominating  Committee 
and shall serve as one of this club’s representatives on the Area and District 
 councils. The president shall transmit to this club for its approval or disapproval 
all ideas and plans proposed by the Area and District Councils which may affect 
this club or its individual members; and shall take no action binding upon  
this club without either specific prior authorization or subsequent ratification  
by this club.

Vice President Education
Section 2
The Vice President Education is the second ranking club officer and is responsible 
for planning, organizing, and directing a club program which meets the educa-
tional needs of the individual members. The Vice President Education chairs the 
Education Committee. The Vice President Education also serves as one of this 
club’s representatives on the area and District Councils and shall take no action 
binding upon this club without either specific prior authorization or subsequent 
ratification by this club.

Vice President Membership
Section 3
The Vice President Membership is the third ranking club  officer and is respon-
sible for planning, organizing, and directing a program that ensures individual 
member  retention and growth in club individual membership. The Vice President 
Membership chairs the Membership Committee. The Vice President  Membership 
serves as one of this club’s representatives on the Area Council and shall take 
no action binding upon this club without either specific prior authorization or 
subsequent ratification by this club.
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Vice President Public Relations
Section 4
The Vice President Public Relations is the fourth ranking club officer and is 
responsible for developing and directing a publicity program that informs 
 individual  members and the general public about Toastmasters International. 
The Vice President Public Relations chairs the Public Relations Committee.

Club Secretary
Section 5
The Club Secretary is responsible for club records and correspondence. The 
Club Secretary has custody of the club’s charter, constitution, and addendum 
and all other records and documents of this club; keeps an accurate record of 
the  meetings and activities of this club and of the Club Executive Committee; 
maintains an accurate and complete roster of individual members of this club, 
including the address and status of each individual member and transmits the 
same to the successor in office. The Club Secretary provides notices of meetings 
as required by this constitution, and immediately notifies World Headquarters of 
Toastmasters International of any change in the roster of individual members.

Club Treasurer
Section 6
The Club Treasurer is responsible for club financial policies, procedures, and  
controls. The Club Treasurer receives and disburses, with the approval of this  
club, all club funds; pays to Toastmasters International all financial obligations 
of this club as they come due; and keeps an accurate account of all transac-
tions. The Club Treasurer shall make financial reports to this club and to the 
Club Executive Committee quarterly and upon request, and shall transmit the 
accounts and all undistributed funds to the successor in office at the end of the 
Club Treasurer’s term.

Sergeant at Arms
Section 7
The Club Sergeant at Arms is responsible for club property management, meet-
ing room preparation, and hospitality. The Sergeant at Arms chairs the Social and 
Reception Committee.

Immediate Past Club President
Section 8
The Immediate Past Club President provides advice and counsel as requested by 
the Club President.

Council Representatives
Section 9
In the event the Club President and/or Vice President Education shall be unable 
to attend a meeting of the District Council, they shall certify the proxy credentials 
of the official representative or representatives of this club attending said district 
council meeting. Such representative(s) shall be active individual members of 
this club.

Additional Duties
Section 10
In addition to the duties stated in this constitution, each of the officers of this 
club shall have such duties and responsibilities as may be provided in the Articles 
of Incorporation, and Bylaws of  Toastmasters International, District Administrative 
Bylaws, Policy and Protocol, manuals, or other directives of Toastmasters 
International, or as may be set forth in Addendum or as assigned by this club.

ARTICLE VIII:
Committees

Standing
Section 1
The standing committees of this club shall be the Executive, Education, 
Membership, Public Relations, and Social and Reception committees.

Club Executive
Section 2
The Club Executive Committee shall consist of the officers of this club named 
in this constitution, with the Club President serving as the chair. This committee 

shall have charge of all business and administrative affairs of this club and 
shall consider all matters concerning the welfare of this club. All actions of the 
Executive Committee shall be submitted to this club at the next  business meet-
ing for ratification. Any decision of the Executive Committee which this club fails 
to ratify shall be null and void.

Education
Section 3
The Education Committee shall have charge of the general educational program 
of this club. It shall prepare, or cause to be prepared, all program schedules of 
this club and shall publish the assignments at least three (3) weeks in advance, 
when practicable. This committee shall assist in the utilization and interpretation 
of program and educational materials available from Toastmasters International. It 
shall arrange for the exchange of speakers and educational programs with other 
clubs and encourage speaking engagements of individual members before non-
Toastmasters groups.

Membership
Section 4
The Membership Committee shall consider all applications for individual mem-
bership and report thereon to this club, and shall arrange for proper induction of 
all new individual members. This committee shall be responsible for maintaining 
club individual membership and attendance. It shall be the goal of this commit-
tee to ensure that the individual membership of this club is at all times at charter 
strength or better.

Public Relations
Section 5
The Public Relations Committee shall arrange the preparation and dissemination 
of news releases regarding this club’s activities and educational programs and 
shall also promote opportunities for  community participation in Toastmasters 
International’s learning programs. It shall also be responsible for all internal publi-
cations of this club, including the club website, social media, and newsletter.

Social and Reception
Section 6
The Social and Reception Committee shall be responsible for all social functions 
of this club and such other duties as may be assigned to it. It shall act as a recep-
tion committee at all meetings. 

Additional Duties
Section 7
In addition to the duties stated in this constitution, each of the committees 
of this club shall have such duties and responsibilities as may be provided in 
the Articles of Incorporation and Bylaws of Toastmasters International, District 
Administrative Bylaws, Policy and Protocol, manuals or other  directives of 
Toastmasters International, or as may be set forth in this club’s bylaws or as 
assigned by this club.

ARTICLE IX:
Rules of Order

Parliamentary Authority
Section 1
Insofar as they do not conflict with the Articles of Incorporation or Bylaws 
of Toastmasters Inter na tional, Policy and Protocol adopted by Toastmasters 
International, this Club Constitution, and  Addendum, or laws applicable to 
nonprofit corporations, Robert’s Rules of Order Newly Revised shall be the final 
authority as to parliamentary procedure, provided that if this club is located in a 
jurisdiction where Robert’s Rules are not a recognized authority on parliamen-
tary procedure, the Addendum shall specify in place of Robert’s Rules the name 
of the recognized authority in the jurisdiction where this club is located.

Parliamentarian
Section 2
A parliamentarian may be appointed at each meeting by the Club President.

ARTICLE X:
Affiliation

International Affiliation
Section 1
Upon receiving a charter from Toastmasters International, and so long as 
this club remains in good standing with Toastmasters International, this club 
shall be a  member of Toastmasters International, entitled to all the rights and 
powers, and subject to all the duties and requirements, of member clubs as 
may be stated from time to time in the Articles of Incorporation and Bylaws of 
Toastmasters  International, in the District Administrative Bylaws, in this constitu-
tion, and in Policy and Protocol issued by Toastmasters International.

District Affiliation
Section 2
This club shall also be affiliated with such district of Toastmasters International as 
the Board of Directors may designate, and shall be represented on that District 
Council as provided in the District Administrative Bylaws.

Financial Obligations
Section 3
This club shall make membership payments and other payments on all individual 
members as required by Toastmasters International. No change in the member 
club’s financial obligations to Toastmasters International shall be effective until 
the earlier of the date of publication in the Toastmaster magazine or the date of 
posting on the Toastmasters’ website. 

Separate Legal Entity
Section 4
This club is an independent legal entity, separate from Toastmasters International 
and every other member club of Toastmasters International, subject only to the 
express terms and conditions of  affiliation stated in this constitution and in the 
Toastmasters International documents identified in Section 1 of this article. As 
such, this club is fully responsible for its own debts, liabilities, and other obliga-
tions, and any creditor of this club shall look only to the assets of this club for 
payment, and not to Toastmasters International, nor to any other member club  
of Toastmasters International, nor to any individual member of this club.

Representation at Annual Business Meeting and Other Meetings
Section 5
This club is entitled to representation at all Toastmasters International Annual 
Business Meetings as provided in the Bylaws of Toastmasters International, and 
at any other meetings of the voting  members of Toastmasters International, 
and at District and Area Council meetings. This club shall select its representa-
tives in sufficient time for the Club President or Club Secretary to validate the 
proper  credentials for them. In the event this club is not represented at the 
Annual Business Meeting by  personal representatives selected from this club, 
the Executive Committee of this club shall appoint and authorize a proxy 
with authority to act under Article X, Section 2 of the Bylaws of Toastmasters 
International. Such selection shall be submitted to this club at the next business 
meeting for ratification. Proxies for District Council meetings shall be selected as 
set forth in Article VII, Section 9, above. Such representative or proxy must be in 
good standing with Toastmasters International under Article III, Section 8, of the 
Bylaws of Toastmasters International.

Relationship with Other Governing Documents
Section 6
The Articles of Incorporation and Bylaws of Toastmasters International, as they 
may be amended by their terms from time to time, and this constitution, as 
it may be amended from time to time as provided in Article XII below, shall 
govern this club and all other Toastmasters clubs affiliated with Toastmasters 
International. This club shall adopt no policy and shall take no action in conflict 
with the Articles of Incorporation and Bylaws of Toastmasters International, with 
this constitution, or with any Policy and Protocol of Toastmasters International as 
they may be amended from time to time.

Addendum of Standard Club Options
Section 7
This club shall, upon adoption of this constitution and from time to time 
there  after as appropriate, complete the Addendum of Standard Club Options 
attached to this constitution in order to specify the detailed choices it has made 
to govern the operations of the club. The Addendum shall be adopted and 
modified by a vote of at least a majority of the active individual members of the 
club present and voting at a duly called an noticed club business meeting at 
which a quorum was at all time present. 

ARTICLE XI:
Legal Status and Dissolution

Affiliation with Others and Use of Funds
Section 1
This club is an unincorporated association formed solely for the purpose of 
privately educating its individual members. This club is not legally affiliated with 
any  company, agency, or special interest group from which this club may draw  
its individual members. The use of the funds of this club shall be limited to 
educational purposes. They may not be used for social or political purposes, or 
for the benefit of any individual.

Dissolution
Section 2
In the event of dissolution of this club, distribution of any funds, after payment 
of any indebtedness, shall be made either by contribution to any educational 
research or memorial fund maintained by Toastmasters International, or by 
 contribution to another Toastmasters club or to a Toastmasters district.

Compliance with California Law and Local Jurisdictional Law
Section 3
The constitution of this club and the Addendum shall be governed by and inter-
preted in accordance with the laws of the State of California, where Toastmasters 
International is incorporated, regardless of the location of this club. However, in 
jurisdictions where some modification of this constitution is necessary in order 
for this club to function legally within that jurisdiction, and Toastmasters Inter-
national has issued a Policy or Protocol authorizing such modification specifically 
for that  jurisdiction, this constitution shall be deemed modified accordingly. 

ARTICLE XII:
Amendments to Club Constitution

How Amended
Section 1
This constitution may be amended only by a majority of the votes cast at an 
Annual Business Meeting or a special meeting of the voting membership of 
Toastmasters International.

Proposals from International Board
Section 2
Proposed amendments may be submitted by the Board of Directors to the 
 voting membership of Toastmasters International at any time up to sixty (60) 
days before the membership meeting at which they will be considered.

Proposals from Clubs
Section 3
Proposed amendments may also be submitted by Toastmasters clubs to the 
Annual Business Meeting of Toastmasters International as follows: Proposed 
amendments must be presented in writing to and received by the Board of 
Directors no later than December 31 before the Annual Business Meeting at 
which they are to be sub mitted. The proposing club, or each proposing club if 
there is more than one, shall have approved the proposed amendment by the 
vote of at least two-thirds of the active individual members of the club pres-
ent and voting at a club  business meeting at which a quorum is present; such 
approval shall be evidenced by a certificate stating the proposed amendment 
signed by all the active individual club members who voted to approve the 
proposed amendment. Each proposing club shall submit such a certificate to 
the Board of Directors no later than the December 31 deadline. The proposed 



ARTICLE X:
Affiliation

International Affiliation
Section 1
Upon receiving a charter from Toastmasters International, and so long as 
this club remains in good standing with Toastmasters International, this club 
shall be a  member of Toastmasters International, entitled to all the rights and 
powers, and subject to all the duties and requirements, of member clubs as 
may be stated from time to time in the Articles of Incorporation and Bylaws of 
Toastmasters  International, in the District Administrative Bylaws, in this constitu-
tion, and in Policy and Protocol issued by Toastmasters International.

District Affiliation
Section 2
This club shall also be affiliated with such district of Toastmasters International as 
the Board of Directors may designate, and shall be represented on that District 
Council as provided in the District Administrative Bylaws.

Financial Obligations
Section 3
This club shall make membership payments and other payments on all individual 
members as required by Toastmasters International. No change in the member 
club’s financial obligations to Toastmasters International shall be effective until 
the earlier of the date of publication in the Toastmaster magazine or the date of 
posting on the Toastmasters’ website. 

Separate Legal Entity
Section 4
This club is an independent legal entity, separate from Toastmasters International 
and every other member club of Toastmasters International, subject only to the 
express terms and conditions of  affiliation stated in this constitution and in the 
Toastmasters International documents identified in Section 1 of this article. As 
such, this club is fully responsible for its own debts, liabilities, and other obliga-
tions, and any creditor of this club shall look only to the assets of this club for 
payment, and not to Toastmasters International, nor to any other member club  
of Toastmasters International, nor to any individual member of this club.

Representation at Annual Business Meeting and Other Meetings
Section 5
This club is entitled to representation at all Toastmasters International Annual 
Business Meetings as provided in the Bylaws of Toastmasters International, and 
at any other meetings of the voting  members of Toastmasters International, 
and at District and Area Council meetings. This club shall select its representa-
tives in sufficient time for the Club President or Club Secretary to validate the 
proper  credentials for them. In the event this club is not represented at the 
Annual Business Meeting by  personal representatives selected from this club, 
the Executive Committee of this club shall appoint and authorize a proxy 
with authority to act under Article X, Section 2 of the Bylaws of Toastmasters 
International. Such selection shall be submitted to this club at the next business 
meeting for ratification. Proxies for District Council meetings shall be selected as 
set forth in Article VII, Section 9, above. Such representative or proxy must be in 
good standing with Toastmasters International under Article III, Section 8, of the 
Bylaws of Toastmasters International.

Relationship with Other Governing Documents
Section 6
The Articles of Incorporation and Bylaws of Toastmasters International, as they 
may be amended by their terms from time to time, and this constitution, as 
it may be amended from time to time as provided in Article XII below, shall 
govern this club and all other Toastmasters clubs affiliated with Toastmasters 
International. This club shall adopt no policy and shall take no action in conflict 
with the Articles of Incorporation and Bylaws of Toastmasters International, with 
this constitution, or with any Policy and Protocol of Toastmasters International as 
they may be amended from time to time.

Addendum of Standard Club Options
Section 7
This club shall, upon adoption of this constitution and from time to time 
there  after as appropriate, complete the Addendum of Standard Club Options 
attached to this constitution in order to specify the detailed choices it has made 
to govern the operations of the club. The Addendum shall be adopted and 
modified by a vote of at least a majority of the active individual members of the 
club present and voting at a duly called an noticed club business meeting at 
which a quorum was at all time present. 

ARTICLE XI:
Legal Status and Dissolution

Affiliation with Others and Use of Funds
Section 1
This club is an unincorporated association formed solely for the purpose of 
privately educating its individual members. This club is not legally affiliated with 
any  company, agency, or special interest group from which this club may draw  
its individual members. The use of the funds of this club shall be limited to 
educational purposes. They may not be used for social or political purposes, or 
for the benefit of any individual.

Dissolution
Section 2
In the event of dissolution of this club, distribution of any funds, after payment 
of any indebtedness, shall be made either by contribution to any educational 
research or memorial fund maintained by Toastmasters International, or by 
 contribution to another Toastmasters club or to a Toastmasters district.

Compliance with California Law and Local Jurisdictional Law
Section 3
The constitution of this club and the Addendum shall be governed by and inter-
preted in accordance with the laws of the State of California, where Toastmasters 
International is incorporated, regardless of the location of this club. However, in 
jurisdictions where some modification of this constitution is necessary in order 
for this club to function legally within that jurisdiction, and Toastmasters Inter-
national has issued a Policy or Protocol authorizing such modification specifically 
for that  jurisdiction, this constitution shall be deemed modified accordingly. 

ARTICLE XII:
Amendments to Club Constitution

How Amended
Section 1
This constitution may be amended only by a majority of the votes cast at an 
Annual Business Meeting or a special meeting of the voting membership of 
Toastmasters International.

Proposals from International Board
Section 2
Proposed amendments may be submitted by the Board of Directors to the 
 voting membership of Toastmasters International at any time up to sixty (60) 
days before the membership meeting at which they will be considered.

Proposals from Clubs
Section 3
Proposed amendments may also be submitted by Toastmasters clubs to the 
Annual Business Meeting of Toastmasters International as follows: Proposed 
amendments must be presented in writing to and received by the Board of 
Directors no later than December 31 before the Annual Business Meeting at 
which they are to be sub mitted. The proposing club, or each proposing club if 
there is more than one, shall have approved the proposed amendment by the 
vote of at least two-thirds of the active individual members of the club pres-
ent and voting at a club  business meeting at which a quorum is present; such 
approval shall be evidenced by a certificate stating the proposed amendment 
signed by all the active individual club members who voted to approve the 
proposed amendment. Each proposing club shall submit such a certificate to 
the Board of Directors no later than the December 31 deadline. The proposed 
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 amendment shall be placed before the voting members of Toastmasters 
International only if the proposed amendment and certificate(s) are presented to 
and received by the Board no later than December 31 and one of the  following 
conditions is met:

(a)  the Board of Directors votes to place the proposed amendment before the 
voting membership or

(b)  the amendment is proposed by at least one percent (1%) of all the votes held 
by the voting membership of Toastmasters International, including member 
clubs and delegates at large or

(c) (1)  the proponent(s) of the amendment agree to bear the full reasonable 
administrative cost to Toastmasters International of submitting the proposed 
amendment to the voting membership for a vote and

 (2)  no other club constitution amendment proposed by any proponent of 
the amendment shall be placed before the voting membership at the 
same meeting and

 (3)  if an amendment on substantially the same subject has been voted on  
by the voting membership within five (5) calendar years before the 
 meeting at which the amendment will be submitted, such prior 
 proposed amendment shall have received no less than thirty percent 
(30%) of the votes cast. 

Provided that no proposed amendment shall be placed before the  voting 
 members if it has been  rendered moot; substantially duplicates or is 
 encompassed by another proposed amendment at the same meeting; is illegal; 
is designed to further a personal claim, grievance, or interest; is beyond the 
power of Toastmasters International to effectuate; or is not a proper subject for 
this  constitution under California law.

Notice
Section 4
Notice of any proposed amendments to be submitted to the voting membership 
of Toastmasters International for a vote shall be mailed by the Executive Director 
to each voting member at least sixty (60) days before the meeting, together with 
any recommendation of the Board of Directors thereon. Any such recommenda-
tion shall also be presented to the voting members at the meeting before the 
vote is taken on the proposed amendments. No amendments to the proposed 
amendment may be made during the meeting, nor at any time after sixty (60) 
days prior to the meeting.

Conflicting Proposals
Section 5
In the event of two or more club constitution amendment proposals presented 
to the same meeting of members, which the Board determines to be in conflict 
with each other, only the proposal receiving the highest majority of votes cast 
shall be adopted. 
.
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Addendum of Standard Club Options |  
நிலையான மன்ற விருப்பங்களின் இலைப்பு

Club Name | மன்றப் பபயர் ________________________________________________________ Club Number | மன்ற எண் _____________________________

Club Location | மன்ற இருப்பிடம்  _________________________________________________ District Number | மாவட்ட எண்  ________________________

இந்த மன்றம், இந்த பநறிமுறறகறை ஏற்கும் பபாதும், அதன் பின்னர் பதறவப்படும்பபாதும், அதன் பெயல்பாடுகறை நிர்வகிப்பதற்காக 
பெய்த விரிவான பதர்வுகறை குறிப்பிடுவதற்கு, நிறலயான மன்ற விருப்பங்களின் இந்த இறணப்றப நிறறவு பெய்யும். மன்றத்தின் 
தற்பபாறதய பெயலில் உை்ை தனிப்பட்ட உறுப்பினர்களின் குறறந்தபட்ெ பபரும்பான்றம வாக்குகளின் மூலம் எந்த மாற்றமும் 
ஏற்றுக்பகாை்ைப்பட பவண்டும். வாக்களிளிக்கும் குறறந்தபட்ெ உறுப்பினர்கை் அறனத்து பநரங்களிலும் பங்பகற்ற முறறயாக அறைப்பு 
விடுக்கப்பட்ட மற்றும் அறிவிக்கப்பட்ட மன்ற வணிகக் கூட்டத்தில் பெய்யப்படபவண்டும். 

1. Name | பபயர்
இந்த மன்றத்தின் பபயர் மற்றும் இருப்பிடம் பமபல குறிப்பிட்டுை்ை படி இருக்கும். ெங்க பநறிமுறறயின் Article X, Section 7 இல் 
வைங்கப்பட்டபடி இந்த பபயர் மற்றும் இருப்பிடத்றத பின்னிறணப்பில் ஒரு மாறுதலின் மூலம் மாற்றலாம்

2. Membership Composition | உறுப்பினர் ப�ாகுப்பு
மன்ற பநறிமுறறயின் Article II Section 1 இல் அறமக்கப்பட்ட பாகுபாடற்றத் பதறவகளுக்கு உட்பட்டு, இந்த மன்றத்தின் தனிப்பட்ட 
உறுப்பினர் நிறல பின்வருமாறு வறரயறறபடுத்தப்படும் ______________________________________________________________________.
(இந்த மன்றத்தின் உறுப்பினர் நிறலயில் எந்த கட்டுப்பாடும் றவக்கப்படாது எனில், பமபலயுை்ை வரியில் "கட்டுப்பாடு இல்றல" என்று 
எழுதவும்.)

3. Membership Composition | உறுப்பினர் ப�ாகுப்பு
இந்த மன்றத்தின் பகௌரவ தனிப்பட்ட உறுப்பினர் தகுதி ___________ வருடத்திற்கு/வருடங்களுக்கு  அல்லது மன்ற பநறிமுறறயில் 
உை்ைபடி வைங்கப்படும்.

4. New Member Fee | புதிய உறுப்பினர் கட்டைம்
தனிப்பட்ட உறுப்பினர் தகுதிக்கு இந்த மன்றத்தில், மன்ற பநறிமுறறகளில் வைங்க ப்பட்ட படி,பெலுத்தப்பட பவண்டிய புதிய உறுப்பினர் 
கட்டணம் அபமரிக்க டாலர்கை் ________________ ஆகும். (புதிய உறுப்பினர் கட்டணத்றதத் தவிர புதிய தனிப்பட்ட உறுப்பினரிடமிருந்து 
வசூலிக்கப்படும் ெந்தாவில் உட்படுத்த பவண்டியது Toastmasters International க்கு பெலுத்தப்படும் உறுப்பினர் கட்டணம் மற்றும் மன்ற ெந்தா 
ஏதாவது இருந்தால்.) 

5. Club Dues | மன்ற சந்�ா
இந்த மன்றத்தின் பெயலில் உை்ை தனிப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கான ெந்தா நபர் ஒருவருக்குஅபமரிக்க டாலர்கை் ________. அத்றதறகய 
ெந்தாக்கை் _____________ அன்று அல்லது அதற்கு முன்னதாகபவ பெலுத்தப்பட பவண்டும்.  
(மன்ற ெந்தா Toastmasters International உறுப்பினர் கட்டணத்றத உை்ைடக்கியது.)

6. Reinstatement Fee | மறு நியமனக் கட்டைம்
ஒரு தனிப்பட்ட முன்னாை் உறுப்பினரின் தனிப்பட்ட உறுப்பினர் நிறலயின் மறு நியமனம் பெய்ய மறு நியமனக் கட்டணமான அபமரிக்க 
டாலர்கை் _______ பதறவப்படும்.
(மறு நியமனக்கட்டணம் விருப்பத்தின் பபரிலானது, மற்றும், வசூலிக்கப்பட்டால், மன்றத்தால் தக்க றவத்துக்பகாை்ைப்படும், மன்றம், மறு 
நியமனக் கட்டணம் வசூலிக்காவிட்டால், பமலுை்ை வரியில் "0" எனக் குறிப்பிடவும்.)

7. Transfer Fee | இட மாற்றக் கட்டைம்
மற்பறாரு Toastmasters International மன்றத்திலிருந்து இந்த மன்றத்திற்கு இடம் மாறும் தனிப்பட்ட உறுப்பினருக்கான கட்டணம் அபமரிக்க 
டாலர்கை் __________ ஆகும். இந்த மன்றத்திற்கு மாறுவதற்கான பிற நிபந்தறனகை் மன்ற பநறிமுறறகளில் குறிப்பிட்டிருப்பறவ ஆகும். 
(இடமாற்றக்கட்டணம் விருப்பத்தின் பபரிலானது, மற்றும், வசூலிக்கப்பட்டால், மன்றத்தால் தக்க றவத்துக்பகாை்ைப்படும். மன்றம் 
இடமாற்றக் கட்டணம் வசூலிக்காவிட்டால், பமலுை்ை இடத்தில் "0" எனக் குறிப்பிடவும்.)

8. Inactive Member Dues | பசயற்படா உறுப்பினர் சந்�ா
பெயற்படா தனிப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கான இந்த மன்றத்திற்கான ெந்தா நபர் ஒருவருக்கு அபமரிக்க டாலர்கை் __________________ 
ஆகும். அத்றதறகய ெந்தாக்கை் அன்று அல்லது அதற்கு முன்னதாகபவ பெலுத்தப்பட பவண்டும் _____________ 
(பெயற்படா தனிப்பட்ட உறுப்பினர்களின் ெந்தாறவ மன்றமானது பெயலில் உை்ை தனிப்பட்ட உறுப்பினர்களின் ெந்தாத் பதாறக வறர 
எந்தத் பதாறகறய பவண்டுமாலும் வசூலிக்கலாம். ஆனால் பெயற்படா தனிப்பட்ட உறுப்பினரின் ெந்தா மன்ற பநறிமுறறகளில் 
வைங்கியுை்ைபடி, அத்தறகய பெயற்படா உறுப்பினறர Toastmasters International க்கு உறடறமயாக்கத்தக்க இந்த மன்றத்தின் உறுப்பினர் 
கட்டணத்றத உை்ைடக்கியிருக்க பவண்டும்.)
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9. Regular Meetings | வழக்கமான கூட்டங்கள்
பெயலில் உை்ை தனிப்பட்ட உறுப்பினர்களின் வணிகக் கூட்டங்கறை உை்ைடக்கிய இந்த மன்றத்தின் வைக்கமான கூட்டங்கை் ஒவ்பவாரு 
__________________ உம் __________ மணிக்கு பின்வரும் இடத்தில் நடத்தப்படும்: __________________________________________________________
_______________ இந்த மன்றம் பநரத்திற்கு பநரம் நியமிக்கும் இடத்தில்.

10. Executive Committee Meetings | நிர்வாகக் குழு கூட்டங்கள்
இந்த மன்றத்தின் நிர்வாகக் குழு அது நிர்ணயிக்கும் பநரத்தில் மற்றும் இடத்தில், குறறந்தது _______________ முறற ெந்திக்க பவண்டும்.

11. Additional Officers | கூடு�ை் அதிகாரிகள்
மன்ற பநறிமுறறயில் வைங்கப்பட்டத் பதர்வு, பணிகை், பணிக்காலம் ஆகியவற்றின் படி இந்த மன்றத்தின் அதிகாரிகளுக்கு 
வைங்கப்படும். கூடுதலாக, இந்த மன்றம், அதிகாரிகைாக ______________________________________________________________ பகாண்டிருக்கும், 
அவர்களுக்கு பின்வரும் பணிகை் இருக்கும்: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________.
(இந்த மன்றம் கூடுதல் அதிகாரிகறைத் பதர்வு பெய்ய விரும்பாவிட்டால் பமலுை்ை இடங்களில் "ஓருவருமில்றல" எனக் குறிப்பிடவும்.)

12. Terms of Office | பணிக்காைம்
இந்த மன்றம் பின்வரும் பணிக் காலங்களுக்கு அதிகாரிகறைத் பதர்வு பெய்யும் (ஒன்றறக் குறியிடவும்):
_________  Half-year terms, from July 1 to December 31 and from January 1 to June 30. | அறரயாண்டுக் காலங்கை், ஜூறல 1 இலிருந்து டிெம்பர் 31 

வறர மற்றும் ஜனவரி 1 இலிருந்து ஜூன் 30 வறர.
_________  Full-year terms, from July 1 to June 30. | முழு ஆண்டுக் காலங்கை், ஜூறல 1 முதல் ஜூன் 30 வறர.
(வருடம் முழுவதும் ஒவ்பவாரு வாரமும் ெந்திக்கும் மன்றங்கை் அறரயாண்டுக் காலங்கறைத் பதர்வு பெய்யலாம்; மற்ற அறனத்து 
மன்றங்களும் முழு வருட காலங்கறைத் பதர்வு பெய்ய பவண்டும். பணிக்காலத்தின் பதாடக்கம் மற்றும் முடிவு மன்ற பநறிமுறறயில் 
Article VI, Section 3 இல் அறமக்கப்பட்டுை்ைது.)

13. Rules of Order | ஒழுங்கு விதிகள்
இந்த மன்றம் அறமந்துை்ை அதிகார எல்றலக்குை் ராபர்ட்டின் விதிகளின் (Robert's Rules) நாடாளுமன்ற நறடமுறறக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
அதிகாரம் இல்லாததால்,  ____________________________________________________________________________________ இந்த மன்றத்றதப் 
பபாருத்தவறர, மன்ற பநறிமுறறயின் Article IX, Section 1 இல் உை்ை ராபர்ட்டின் விதிகளுக்கு (Robert's Rules) மாற்றீடு பெய்யப்பட்டதாகக் 
கருதப்படும்.
(இந்த மன்றம் Robert’s Rules of Order, Newly Revised (புதியதாகத் திருத்தப்பட்ட ராபர்ட்டின் ஒழுங்கு விதிகை்) நாடாளுமன்ற அதிகாரமாக 
அங்கீகரிக்கப்படாத அதிகார எல்றலக்குை் இருந்தால் மட்டுபம இந்தெ் ெட்டத்றத நிறறவு பெய்யவும்.)

Last modified by required vote of club on | மன்றத்தின் பதறவப்படும் வாக்கின் மூலம் கறடசியாக ________________________ _____________,   
20 _________ அன்று திருத்தப்பட்டது.

Signed | றகபயாப்பமிடப்பட்டது: ____________________________________________________________________________________________
CLUB SECRETARY | மன்ற பெயலாைர் 

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. | இந்த ஆவணத்தில் உை்ை என் 
மின்னணு றகபயாப்பம் என் றகயால் இடப்பட்ட றகபயாப்பத்திற்கு ெமமானதாகும் என்பறத நான் ஒப்புக்பகாை்கிபறன்.
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