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அறிமுகை்
வாழ்த்துகள்! உங்கள் Toastmasters ைன்றத்தில் ஒரு மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 
அதிகாரியாக, நீங்கள் உங்கள் ைன்றத்தின் சவற்றிக்கு உதவதற்குை் மநரடியான 
தமலமைத்துவ அனுபவத்மதப் சபறுவதற்குை் வாய்ப்பிமனப் சபற்றுள்ளீர்கள். 
நீங்கள் புத்தகங்கமளப் படித்து ைற்றுை் விரிவுமரகளில் கலந்துசகாை்டு ஒரு 
சவற்றிகரைான தமலவராவது எப்படி என கற்றுக் சகாள்ளுை் பிற பயிற்சித் 
திட்டங்கமளப் மபால் இல்லாைல், Toastmasters ைற்ற ைக்களுக்கு அவர்களின் 
சதாழில்முமற ைற்றுை் தனிப்பட்ட வாழ்க்மகயில் கற்க ைற்றுை் வளர உதவவுை், 
அமதமவமளயில் சசயல்முமறயாகத் தமலமைத்துவ அனுபவத்மதப் சபறவுை் 
உங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குகிறது.

ஒரு ைன்றத் தமலவராக, நீங்கள் Toastmasters International இல் முக்கியப் பங்கு 
வகிக்கிறீர்கள்: நாங்கள் தனிநபர்கள் மைலுை் சிறந்த சதாடர்பாளர்கள் ைற்றுை் 
தமலவர்களாக ைாறுவதற்கான ஆற்றமல அளிக்கிமறாை்.

ஒரு ைன்ற அதிகாரியாகச் மசமவயாற்றுவது ஒரு சபருை் சபாறுப்பு ைற்றுை் 
உற்சாகமிக்க வாய்ப்பு ஆகுை். உங்கள் பதவிக்காலைானது உங்கள் திறமைகமளப் 
புதுப்பித்தல், குழுமவமலமயப் பயிற்சிசசய்தல், ைற்றுை் விழுமியங்கள் ைற்றுை் 
உத்திகமளப் பயனுள்ள சசயல்களாக ைாற்றுை் உங்கள் திறமன வளர்த்தல் 
ஆகியவற்றிற்கான வாய்ப்புகள் நிரை்பியதாக உள்ளது. 

இந்தக் மகமயட்டில் உள்ள கருவிகள் ைற்றுை் வளங்கள் சவற்றிக்கான 
உத்திகமள உருவாக்குவதிலுை், ஒரு தமலவராக உங்கள் சபாறுப்புகமள 
நிமறமவற்றுவதிலுை் உங்களுக்கு வழிகாட்டுை். Toastmasters International 
வமலத்தளத்தில் கிமடக்குை் சவளியீடுகளுை் அதுமபான்ற ஒரு கருவி ஆகுை்; 
அவற்மற அமடயாளை் காை உதவுவதற்காக, அமவ இந்த மகமயட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் அனுபவமிக்க தமலவராக அல்லது ஒரு 
புதியவராக இருந்தாலுை், உங்கள் தமலமைத்துவக் மகள்விகளுக்கான 
பதில்கமளயுை் கை்டறியலாை்.

மன்ற-நிலை தலைலமத்துவப் பங்களிப்புகள்
உங்கள் அணிமய விமனத்திறத்துடன் வழிநடத்த, நீங்கள் ஒரு ைன்ற 
அதிகாரியாக அமைப்பிற்குள் உங்கள் பங்களிப்மபப் புரிந்துசகாள்ள மவை்டுை். 
உங்கள் சபாறுப்புகள் ைற்றுை் சசயல்முமறகளின் சதளிவான புரிதல் உங்கள் 
ைன்றத்தின் சவற்றிக்கு அவசியைாகுை். நீங்கள் அவற்மற அறிந்து சகாை்டதுை், 
நீங்கள் உங்கள் அணி உறுப்பினர்கள் ைற்றுை் சக ைன்ற அதிகாரிகளுடன் 
இமைந்து பணியாற்ற முடியுை்.

ஒவ்சவாரு தமலமைத்துவ நிமலயுை் அந்தப் பங்களிப்பிற்கான 
தனிச்சிறப்புமடய சின்னத்தால் பிரதிநிதிக்கப்படுகிறது. மகமயடு முழுவதுை், 
உங்கள் பங்களிப்பிற்கான தகவல்கமள ஓரங்களிலுள்ள உங்கள் சின்னத்மதக் 
கை்டறிவதன் மூலை் அமடயாளை் காணுங்கள். இந்தக் மகமயட்டில் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ள மதர்ந்சதடுக்கப்படுகின்ற ைன்ற அளவிலான தமலமைத்துவ 
நிமலகள் பின்வருைாறு. 

மன்றத் தகைவர்

உப தகைவர் ைை்வி (VPE)

உப தகைவர் உறுப்பினர் யசர்ை்கை (VPM)

உப தகைவர் மை்ைள் சதோடர்பு (VPPR)

மன்றச் சசேைோளர்

மன்றப் சபோருளோளர்

அகவை் ைோவைர்

1

2

3

4

5

6

7

இகணேவழி 
மற்றும் இருவழி 
மன்றங்ைளுை்ைோன 
உதவிை்குறிப்புைளுை்கு 
பர்ைண்டி நிறை் 
கையேடு முழுவதும் 
யதடிப்போர்ை்ைவும். 
www.toastmasters.
org/ Online-Meetings-
ை்குச் சசை்வதன் 
மூைம் யமைதிைமோன 
தைவை்ைகளப் சபற்றுை் 
சைோள்ளைோம்.

http://www.toastmasters.org/Online-Meetings
http://www.toastmasters.org/Online-Meetings
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ததாடங்குவவாம்!

• இந்தை் கையேட்கடப் படியுங்ைள். 
இதில் உங்களுக்குச் சரியான 
திமசயில் வழிகாட்டுவதற்காக 
நமடமுமற ஆமலாசமனகள் 
நிமறந்துள்ளன. உங்கள் பிரத்மயகப் 
பங்களிப்பு ைற்றுை் Toastmasters 
நாட்காட்டிக்குச் சிறப்புக் கவனை் 
அளியுங்கள், ைற்றுை் உங்கள் 
பதவிக்காலை் முழுமையுை் இந்தக் 
மகமயட்மடக் குறிப்புமரயாகப் 
பயன்படுத்துங்கள்.

• பதவிை்ைோைம் முடிவகடயும் 
மன்ற அதிைோரிைகளச் 
சந்தியுங்ைள்.  
இது வரவிருக்குை் ஆை்டில் 
சதாடர்ந்து கவனை் மதமவப்படுை் 
சசயல் திட்டங்கள், பிரச்சமனகள், 
அல்லது சூழ்நிமலகமளப் பற்றி 
அறிவதற்கான வாய்ப்மப உங்களுக்கு 
வழங்குை். இது உங்கள் அலுவலகப் 
பதவிக்காலத்மத முடிப்பதற்கு 
முக்கியைான ஆவைங்கள், 
மகாப்புகள் ைற்றுை் ைன்றச் 
சசோத்துைகளப் சபறுவதற்கான 
வாய்ப்புை் ஆகுை்.

• உங்ைள் முதை் மன்றச் 
சசேற்குழுை் கூட்டத்கத 
நடத்துங்ைள்.  
அமனத்து ைன்ற அதிகாரிகளுை் 
ஒருசவாருக்சகாருவர் 
சதரிந்தவர்கள்தான் என்றாலுை், 
கலந்தாமலாசித்து முடிசவடுக்க, 
எதிர்காலத்மதக் கணிக்க ைற்றுை் 
ஒருமன்ற சவற்றித் திட்டத்கத  
உருவாக்க ஒரு முமறசாரா சந்திப்மப 

நடத்துவது நல்லதாகுை். (உருப்படி 
ta-IN1111CSP).

• மன்ற அதிைோரிை்ைோன பயிற்சியிை் 
ைைந்துசைோள்ளவும்.  
ைன்ற அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சிமய 
ைாவட்டை் ஆை்டுக்கு இருமுமற 
வழங்குகிறது. இது ஒரு சிறந்த கற்றல் 
வாய்ப்பாகுை் ைற்றுை் மைன்மைமிகு 
திட்டத்திற்கான நற்சான்றுகமளயுை் 
வழங்குகிறது.

• இகணந்திருங்ைள்.  
அண்கமே யமம்போடுைள் குறித்து, 
The Leader Letter, Toastmaster  magazine, 
மற்றும் Toastmasters International 
இன் சமூக ஊடகச் மசனல்கள் 
வழியாக அறிந்திருங்கள். முக்கிய 
நிமனவூட்டல்கள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 
குறித்து சதாடர்பாடல்கமளப் சபற 
உலகத் தமலமையகத்தின் மகாப்பில் 
உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி 
இருப்பமத உறுதி சசய்யுங்கள். 
உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி 
புதுப்பிக்கப்பட மவை்டுை் எனில், 
membership@toastmasters.org இல் 
எங்கமளத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள்.
எங்கள் சதாடர்பாடல்களில் 
இருந்து நீங்கள் எப்மபாதாவது 
விலகியிருந்தால், இது அமனத்து 
எதிர்காலத் சதாடர்பாடல்கமளயுை் 
பாதிக்கலாை். எங்களது தானியங்கு 
மின்னஞ்சல்கள் எமதயுை் நீங்கள் 
சபறவில்மல எனில், மீை்டுை் 
சபறுவதற்கு தேவுசசே்து இங்யை 
உள்ள படிவத்மத நிரப்பவுை்.

Club Central
ஒரு ைன்ற அதிகாரியாக, நீங்கள் Club Central, ைன்ற அலுவை்ைகள வசதியாகக் 
கவனிப்பதற்காக உங்களுக்கு உதவுை் இமைய கருவிகளுக்கான 
வமலவாயிலுக்கு அணுகமலப் சபற்றுள்ளீர்கள். Club Central Tutorials (ைன்ற 
மைய வழிகாட்டிகள்) உள்ளன. அமவ வமலவாயிலுடன் நீங்கள் பழகிக்சகாள்ள 
உங்களுக்கு உதவுகின்றன. உங்கள் உறுப்பினர் ஐடி அல்லது மின்னஞ்சல் 
ைற்றுை் கடவுச்சசால்மலப் பயன்படுத்தி www.toastmasters.org/ClubCentral 
மூைம் Club Central இை் உள்நுகைேவும். Club Central நீங்கள் ஒரு அதிகாரியாகச் 
மசமவயாற்றுை் அமனத்து ைன்றங்களின் பட்டியலுடன் திறக்குை். நீங்கள் பார்க்க, 
புதுப்பிக்க, அல்லது தகவல்கமள அச்சிட விருை்புை் ைன்றத்மதத் சதரிவு சசய்க. 
Club Central இல் இருந்து நீங்கள்: 
• உங்கள் உறுப்பினர் 

விண்ணப்பங்ைகள (புதிய/இரட்மட/
மீள்) சைர்ப்பிக்கலாை் - ைாற்று 
விை்ைப்பங்கமள Club Central 
வழியாகச் சைர்ப்பிக்க முடியாது

• உறுப்பினர் கட்டைத்மதச் 
சசலுத்தலாை்

• ைன்ற பற்றுச்சீட்டுகள் ைற்றுை் 

அறிக்மககமள ைதிப்பாய்வு 
சசய்யலாை்.

• கல்வி விருதுகமளச் சைர்ப்பிக்கலாை்
• ைன்ற சதாடர்பு ைற்றுை் கூட்ட 

விவரங்கள் ைற்றுை் ைன்ற ைக்கள் 
சதாமகயியமலப் புதுப்பிக்கலாை்

• ைன்ற அதிகாரிககளுக்குப் பணிகமள 
நியமிக்கலாை்

https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111CSP
https://www.toastmasters.org/leadership-central/the-leader-letter
https://www.toastmasters.org/magazine
mailto:membership%40toastmasters.org?subject=
http://toastmasters.msgfocus.com/k/Highroad-Solution/club_officer_opt_in
http://toastmasters.msgfocus.com/k/Highroad-Solution/club_officer_opt_in
http://www.toastmasters.org/clubcentral
http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/toastmastersinternational/eLearning/COT/Navigating_Club_Central/Navigating_Club_Central/story_html5.html?lms=1
http://www.toastmasters.org/clubcentral
http://www.toastmasters.org/clubcentral
http://www.toastmasters.org/clubcentral
https://www.toastmasters.org/leadership-central/club-officer-tools/membership-building/membership-applications
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தலைலமத்துவ கை்வித் 
தத்துவம்
தகைவர்ைள் தங்ைளின் 
உறுப்பினர்ைள் மற்றும் 
சை மன்ற அதிைோரிைளின் 
யதகவைளுை்கு 
முன்னுரிகம ைவனம் 
சைோடுப்பதின் மூைம் தங்ைள் 
மன்றங்ைளின் முடிவுைகள 
நிகறயவற்றுகிறோர்ைள். 
உங்ைள் மன்றத்தின் 
மனித, நிதி மற்றும் 
இேை்நிகை வளங்ைளின் 
சபோறுப்போளரோை 
உங்ைகள — நீங்ையள 
ைருதிை் சைோள்ளுங்ைள். 
தகைகமத்துவம் 
என்பது மற்றவர்ைளுை்கு 
உதவும் ஆர்வம் மற்றும் 
வழிநடத்துவதற்ைோன 
அர்பணிப்பு ஆகிேவற்கறை் 
சைோண்ட ஒரு வோை்நோள் 
பேணம் ஆகும். நம்பிை்கை, 
சுே விழிப்புணர்வு, 
எளிகம, அை்ைகற, 
சதோகையநோை்கு, மற்றும் 
அதிைோரமளிை்ைை்கூடிேவரோை 
இருை்ை ைடுகமேோை 
முேற்சியுங்ைள்.

• ைன்ற உறுப்பினர் பட்டியமல 
ைதிப்பாய்வு சசய்யலாை் ைற்றுை் 

உறுப்பினர் சதாடர்பு விவரங்கமளப் 
புதுப்பிக்கலாை்

• ைன்றத்தின் தரநிமல ைன்ற 
விருப்பத்மதர்வுகளுக்கான 
பின்இமைப்மப ைதிப்பாய்வு 
சசய்யலாை் ைற்றுை் புதுப்பிக்கலாை்

• ைன்றத்தின் விருதுகள் ைற்றுை் 
சாதமனகமள ைதிப்பாய்வு 
சசய்யலாை்

• ைன்றத்தின் மைன்மைமிகு 
சசயல்திறன் அறிக்மககமள 
ைதிப்பாய்வு சசய்யலாை்

• ைன்ற சவற்றித் திட்டத்மத 
நிமறவுசசய்யுங்கள்

• மபச்சுப் மபாட்டி ைற்றுை் பதிலாள் 
பணிகளுக்கான உறுப்பினர் 
தகுதிமயச் சரிபார்க்கலாை்

• ைன்ற ஆை்டுவிழாச் 
சான்றிதழ்கமளப் பார்க்கலாை் ைற்றுை் 
பதிவிறக்கலாை்

• ைன்ற நிகழ்வுகள் குறித்த 
தகவல்கமளச் சைர்ப்பிக்கலாை்

ஒரு ைன்ற அதிகாரியாக, உங்களுக்கு அமத வழிநடத்துவதற்கான பல 
வாய்ப்புகள் உள்ளன. நீங்கள் ைன்ற உறுப்பினர்கள் இமடமய முரை்பாடுகமளத் 
தீர்க்க, ஒரு ைன்ற நிகழ்விற்குத் திட்டமிட, அல்லது முக்கியப் பணிகமள 
தன்னார்வலர்களுக்கு பகிர்ந்து சகாடுக்க உதவ மவை்டியிருக்கலாை்; 
உங்கள் பங்மகப் சபாறுத்து, நீங்கள் ஆவைங்கள், ைன்றக் கட்டைங்கள், 
அல்லது உறுப்பினர் அறிக்மககமள உலகத் தமலமையகத்திற்குத் தக்க 
மநரத்திற்குச் சைர்ப்பிக்க மவை்டியிருக்கலாை். தமலமைத்துவ வாய்ப்புகள் 
எழுை்மபாசதல்லாை், பின்வருை் வழிமுமறகமளப் பயன்படுத்துங்கள்: 

தலைவர்களுக்கான உதவிக் குறிப்புகள்

• முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்ைள்.
திட்டமிடத் தவறுபவர்கள், 
வீழ்ச்சியமடயத் திட்டமிடுகிறார்கள்.

• சோத்திேமோன இைை்குைகள 
அகமயுங்ைள். 
உங்கள் ைன்ற உறுப்பினர்களுக்கு 
அதிகச் சுமையளிக்காதீர்கள்; ைன்ற 
இலக்குகமள நிமறமவற்றுவதில் 
ைற்றுை் மைன்மைமிகு திட்ட 
இலக்குகமள அமடவதில் 
கவனை் சசலுத்துங்கள் ைற்றுை் 
சபருை்பாலான பிற விஷேங்ைள் 
தோயன நகடசபறும்.

• முன்கூட்டியே மற்றும் அடிை்ைடி 
சதோடர்போடுை.  
பிரச்சமனகமளத் மதங்கி நிற்க 
விடாதீர்கள். அவற்மறத் தீர்க்க 
மநர்ைமறயான முமறயில் அவற்மற 
எதிர்சகாள்ளுங்கள் 

• தகைவரோைத் திைழுங்ைள்.  
உங்கள் பணி உங்கள் ைன்ற 
உறுப்பினர்கள் ைற்றுை் சக ைன்ற 
அதிகாரிகளுக்கு Toastmasters-இல் 
அவர்களின் கல்வி இலக்குகமள 
அமடவதற்கு உதவுவதாகுை்.

உதவி வதலவயா?
Toastmasters International வமலத்தளத்தில் உள்ள அடிக்கடி எழுை் 
வினாக்கமளப் பாருங்கள்: www.toastmasters.org/faq. முரை்பாடுகள் 
சதாடர்பாக சகாள்மக மீறல்கள் விமரவு Policy Violations Quick Reference Guide 
(குறிப்பு வழிைோட்டிகேப் போர்ை்ைைோம்). கூடுதலாக, ஏமதனுை் மகள்விகள் 
அல்லது கவமலகள் குறித்த உதவிக்கு உலகத் தமலமையகத்மதத் சதாடர்பு 
சகாள்ளலாை்: www toastmasters org/ContactUs 

https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111
https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111
https://toastmasterscdn.azureedge.net/medias/files/department-documents/club-documents/471-policy-violations-quick-reference-guide.pdf
https://toastmasterscdn.azureedge.net/medias/files/department-documents/club-documents/471-policy-violations-quick-reference-guide.pdf
mailto:http://www.toastmasters.org/ContactUs?subject=
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CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF  
TOASTMASTERS INTERNATIONAL
Article VI: Officers, Section 1

மன்ற அதிகாரி வளங்கள்

ைன்ற அதிகாரி மகள்விகள்  clubofficers@toastmasters.org

மின்னஞ்சல் சதாடர்புகள்  www.toastmasters.org/ContactUs

Toastmasters Club Central www.toastmasters.org/ClubCentral

ஆட்சி ஆவைங்கள்  www.toastmasters.org/GovDocs

Toastmasters இமையக் கமட  www.toastmasters.org/Shop

மகமயடுகள், பதாமககள்,  
ைற்றுை் விளை்பர  
உள்ளடக்கங்கள் மபான்ற  
சந்மதப்படுத்தல் வளங்கள் www.toastmasters.org/Marketing

எழுத்துமவமல வார்ப்புருக்கள்,  
சின்னங்கள்,  ைற்றுை் வணிகச்  
சின்னப் படங்கள் மபான்ற  
இலவச வளங்கள் www.toastmasters.org/BrandPortal 

ைாவட்ட வமலத்தளங்கள் www.toastmasters.org/DistrictWebsites 

Toastmaster இதழ்  www.toastmasters.org/Magazine

நடத்மத தரநிமலகள் www.toastmasters.org/EthicsAndConduct 

The Leader Letter www.toastmasters.org/LeaderLetter

வரி மகள்விகள் irsquestions@toastmasters.org

காப்புறுதி மகள்விகள் tminsurance@toastmasters.org

1 2 3 4
5 6 7

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIOfficers444
mailto:clubofficers%40toastmasters.org?subject=Club%20officer%20questions
www.toastmasters.org/contactus
www.toastmasters.org/clubcentral
http://www.toastmasters.org/govdocs
www.toastmasters.org/shop
www.toastmasters.org/marketing
https://www.toastmasters.org/resources/brand-portal
www.toastmasters.org/districtwebsites
http://www.toastmasters.org/magazine
www.toastmasters.org/ethicsandconduct
http://www.toastmasters.org/leaderletter
mailto:irsquestions%40toastmasters.org?subject=
mailto:tminsurance%40toastmasters.org?subject=
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நிர்வாகை்
ைன்ற அதிகாரிகள் Toastmasters International ஆளுமகயில் பங்மகற்க பல்மவறு 
வாய்ப்புகமளப் சபறுகிறார்கள், ைன்றத்திற்கு சவளிமய கூட. ஒரு ைன்ற 
அதிகாரியாக, நீங்கள் ைாவட்டத் தமலவர்களுடன் ஊடாட, உங்கள் பகுதி ைற்றுை் 
ைாவட்டப் மபரமவக் கூட்டங்களில் பங்மகற்க, ைாவட்ட ைற்றுை் சர்வமதசத் 
தமலவர்கமளத் மதர்ந்சதடுக்க, ைற்றுை் ஆை்டு அலுவல் கூட்டத்தில் முக்கிய 
நிர்வாகப் பிரச்சமனகளில் வாக்களிக்க வாய்ப்புப் சபறுகிறீர்கள்.

ஆட்சி ஆவணங்கள்
ஒவ்சவாரு ைன்றமுை் அமைப்பின் சகாள்மககளினால் 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 பின்இமைப்பு, Club Constitution 
for Clubs of Toastmasters International சகாள்மக ைற்றுை் Policy and Protocolக்கு 
முரை்பாடாத வமரயில் அதன் பகுதிகமள திருத்திக் சகாள்ளலாை். 

வழக்கைான ைன்ற விருப்பங்களின் பின்இமைப்பிற்கான 
திருத்தங்களானது ைன்ற உறுப்பினர்களின் சபருை்பான்மையினர் வாக்குகளால் 
மைற்சகாள்ளப்படலாை். இந்த வாக்சகடுப்பானது அமழப்பு விடுக்கப்பட்டு 
அறிவிக்கப்பட்ட ைன்ற அலுவல் கூட்டத்தில் குமறந்தபட்ச வாக்களிக்குை் 
உறுப்பினர்கள் வருமக தந்தபின் நடத்தப்பட மவை்டுை்.

இத்திருத்தத்திற்கான ைாற்றங்கள் அமனத்துை் ஆவைப்படுத்தப்பட்டு 
Toastmasters International வமலத்தளத்தில் Club Central இல் உள்ள மகாப்பில் 
மவக்கப்பட மவை்டுை். ைன்றப் சபயர், அமைவிடை், கூட்ட மநரை், ைற்றுை் இடை் 
ஆகியவற்றின் ைாற்றங்களுை் Club Central இல் சசய்யப்பட மவை்டுை். நீங்கள் 
இத்தகவல்கமள clubofficers@toastmasters.org க்கு மின்னஞ்சல் மூலைாகவுை் 
உலகத்தமலமையகத்திற்கு சைர்பிக்கலாை்.

மன்றச் தசயற்குழு
Toastmasters ைன்றத்தின் சசயற்குழுவானது அமனத்து எட்டு ைன்ற 
அதிகாரிகமளயுை் சகாை்டதாகுை் (ைன்றத் தமலவர், உப தமலவர் கல்வி, உப 
தமலவர் உறுப்பினர் மசர்க்மக, உப தமலவர் ைக்கள் சதாடர்பு, ைன்றச் சசயலாளர், 
ைன்றப் சபாருளாளர், அமவக் காவலர் ைற்றுை் சசன்ற ஆை்டின் ைன்றத் 
தமலவர்).

ைன்றத் தமலவர் ைன்றச் சசயற்குழுவின் அைர்வுத் தமலவராகப் 
பணியாற்றுகிறார். ஒமர அணியாகச் சசயல்பட்டு, ைன்றச் சசயற்குழுவானது 
ைன்றத்தின் அமனத்து அலுவல்கள் ைற்றுை் நிர்வாக விவகாரங்கமளக் மகயாள 
மவை்டுை். மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ைன்றத் தமலவர், உப தமலவர் கல்வி (VPE), உப 
தமலவர் உறுப்பினர் மசர்க்மக (VPM), உப தமலவர் ைக்கள் சதாடர்பு (VPPR), ைன்றச் 
சசயலாளர், ைன்றப் சபாருளாளர் ைற்றுை் அமவக் காவலர் ஆகிமயாருக்கு Club 
Central-க்கான அணுகல் வழங்கப்படுகிறது. சசன்ற ஆை்டின் ைன்றத் தமலவர், 
ைன்றத் தமலவரின் மகாரிக்மகயின் மபரில் ஆமலாசமன ைற்றுை் வழிகாட்டுதல் 
வழங்குகிறார்.

மன்றச் கசயற்குழுக் கூட்டங்கள்
ைன்றச் சசயற்குழு ைன்ற விவகாரங்கமளக் கலந்தாமலாசிக்கத் மதமவப்படி 
கூடுகிறது. சில ைன்றச் சசயற்குழுக்கள் ைாதமிருமுமற கூடுகின்றன, 
ைற்றமவ ைாதந்மதாறுை் கூடுகின்றன. குழு எவ்வளவு அடிக்கடி கூடுகிறது 
என்பது அதன் முடிவாகுை், ஆனால் புதிதாகத் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட குழுவானது 
அதன் பதவிக்காலத்தின் சதாடக்கத்தில் வரவுசசலவுத் திட்டத்மதப்பற்றி 
கலந்தாமலாசிக்க ைற்றுை் மன்ற கவற்றித் திட்டத்லத நிமறவுசசய்வதற்காக 
அல்லது புதுப்பிப்பதற்காகக் கூடுவது முக்கியைானதாகுை்.

1 2 3 4
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மன்றச் தசயற்குழுவின் கடலமகள்
• ைன்ற வரவுசசலவுத் திட்டத்மத 

உருவாக்குதல்
• Club Central இல் மன்ற சவற்றித் 

திட்டத்கத நிமறவுசசய்யுங்கள்ை

• மைன்மைமிகு ைன்றத் திட்டத்தில் 
சவற்றிக்கான உத்திமய வகுத்தல்

• மதமவப்பட்டால் ைன்றத்தின் பிற 
குழுக்கமள உருவாக்குதல் ைற்றுை் 
மைற்பார்மவயிடல்

மன்றச் தசயற்குழுக் கூட்டத்தின் கூறுகள்
• நிகழ்ச்சி நிரல் 

கடந்த கூட்டத்தின் குறிப்புகள், 
அதிகாரிகளின் அறிக்மககள், சசயலில் 
இல்லாத உறுப்பினர்கள் நிமல, 
ைற்றுை் உறுப்பினர் ைற்றுை் கல்விச் 
சசயல்பாடுகளின் சீராய்வு ஆகியமவ 
சபயர் கூற மவை்டுசைன்பதற்க்காக 
குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரலின் 
சில நிகழ்வுகளாகுை். நிகழ்ச்சி 
நிரலில் காலை் அமைப்பதில் 
குழு உறுப்பினர்கள் சிக்கல்கள் 
சகாை்டிருந்தால், கூட்டத்தில் 
ஒரு மநரக் கைக்காளமரப் 
பயன்படுத்துங்கள்.

• நடைமுடை
கூட்டத்மத ஒழுங்கமைத்ததாக 
ைற்றுை் கூட்ட நமடமுமறகமளப் 
பயன்படுத்தி ஆக்கப்பூர்வைானதாக 
மவத்திருங்கள். ைன்றத் தமலவர் - 
சதானிமய அமைக்கிறார், ஒழுங்மகப் 
பின்பற்றுவதற்கான முன்ைாதிரியாக 
மசமவயாற்றுகிறார் ைற்றுை் பிற குழு 
உறுப்பினர்களின் கருத்துகளுக்கு 
ைரியாமத காட்டுகிறார்.

• வேகம்
விமரவான மவகத்மதப் 
பராைரியுங்கள் ைற்றுை் கூட்டத்மதச் 
சுருக்கைாக மவயுங்கள். புதிய 
சிக்கல்கமளத் தீர்த்தல் ைற்றுை் 
ஆக்கப்பூர்வ சிந்தமனமய கமடசியாக 
மவத்துக் சகாள்ளுங்கள்.

• பங்வகை்பு
ஒவ்சவாரு குழு உறுப்பினருை் அறி-
க்மகயளிக்க மவை்டுை் அல்லது கூட்ட-
த்திற்கு பங்களிக்க மவை்டுை் 

• சீராய்வு  
உங்கள் ைன்றத்தின் ஆை்டு 
இலக்குகள் ைற்றுை் வமன்டமமிகு 
திை்ைத்தின் (உருப்படி ta-IN1111) 
முன்மனற்றத்மத ைதிப்பாய்வு 
சசய்யவுை். 

• முன்வனாக்குச் சிந்தடன 
எதிர்காலக் கூட்டங்களின் நிகழ்ச்சி 
நிரலில் இருக்க மவை்டிய 
உருப்படிகமள கலந்தாமலாசியுங்கள்.

• ஆக்கத்திைன்
"நாை் எப்மபாதுை் இந்த வழியில் தான் 
சசய்துள்மளாை்" என்ற ைனநிமல-
யில் சிக்கிக் சகாள்ளாதீர்கள். ஆக்க-
ப்பூர்வைாகச் சிந்திக்க ைற்றுை் புதிய 
மயாசமனகமள முன்மவக்க சக 
உறுப்பினர்கமள உயிர்ப்பூட்டுங்கள் 
ைற்றுை் ஊக்கைளியுங்கள்  

சசயற்குழுவில் பணியாற்றாத ைன்ற உறுப்பினர்கள் அமைதிக் 
கவனிப்பாளர்களாக கூட்டங்களில் கலந்துசகாள்ள வரமவற்கப்படுகிறார்கள் 
ைற்றுை் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். இருப்பினுை், விருந்தினர்கள் அல்லது 
உறுப்பினர் அல்லாமதார் கலந்துசகாள்ள அனுைதிக்கப்படுவதில்மல.

குழுவின் அலுவல் பரிவர்த்தமனகளுக்கான குமறந்தபட்ச உறுப்பினர் 
எை்ணிக்மகயாக ைன்றச் சசயற்குழுவின் சபருை்பான்மை கருதப்படுகிறது. 
பார்க்க Club Constitution for Clubs of Toastmasters International, Articles VIII: Committees 
ைற்றுை் V: Quorum and Voting. ைன்றச் சசயற்குழுவினால் மைற்சகாள்ளப்படுை் 
அமனத்து முடிவுகளுை் ைன்றத்தால் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட மவை்டுை். ைன்றச் 
சசயற்குழுவின் முடிமவ ைன்றை் ஏற்கவில்மலசயனில், அது சசல்லாததாகுை்.

1
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வழக்கைாக ஒரு ைன்றச் சசயற்குழுக் கூட்டத்தில் மபச மவை்டியமவ நிமறய 
உள்ளன, ைற்றுை் எல்லாவற்மறயுை் உள்ளடக்கியிருப்பது மிகவுை் முக்கியைானது. 
இலக்கு மநரங்களுடன் குறிப்பிட்ட மபசுசபாருளுடன் நிகழ்ச்சி நிரமல 
அமைப்பது இதற்கு உதவுகிறது. இமதா ஒரு எடுத்துக்காட்டு:

7–7:05 p.m.  ைன்றத் தமலவர் அமவயிமன ஒருமுகப்படுத்தி துவக்கக் 
குறிப்புமரமய வழங்குவார்

7:05–7:15 p.m.  முந்மதய கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட ைன்றச் சசயலாளரின் 
குறிப்புகமளப் படித்தல் ைற்றுை் அவற்மற ஏற்பதற்கான 
முமறயான வாக்சகடுப்பு நடத்தல்

7:15–7:45 p.m.  அமவக் காவலரில் சதாடங்கி தமலகீழ் வரிமசயில் அதிகாரி 
ைற்றுை் குழு அறிக்மககள்

7:45–8:15 p.m. முடிக்கப்படாத அலுவல் உருப்படிகள்
8:15–8:30 p.m. புதிய அலுவல் உருப்படிகள்
8:30–8:45 p.m. அறிவிப்புகள் ைற்றுை் இறுதிச் சிந்தமனகள்
8:45 p.m. ஒத்திமவத்தல்

ஆட்சி வளங்கள்
ஆட்சி ஆவைங்கள்  www.toastmasters.org/GovDocs
ைன்ற அதிகாரி தகவல்கமள  
அறிக்மகயிடுதல் www.toastmasters.org/ClubOfficerList

1 5 7
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ைாவட்டக ட்டமைப்பிற்குள் உள்ள 
ைன்றை்
மன்றம்
ைன்ற அதிகாரிகள், பிற ைன்ற உறுப்பினர்கள் ைற்றுை் அவர்களின் பகுதி, மகாட்டை், 
ைற்றுை் ைாவட்டத் தமலவர்களால் ஆன ஆதரவு அமைப்மபக் சகாை்டுள்ளார்கள்.

மன்றக் கூட்டங்கள்
ஒரு ைன்ற அதிகாரியாக, நீங்கள் எந்த எை்ணிக்மகயிலான ைன்றச் 
சசயல்பாடுகமள நிகழ்த்துவதற்காகவுை் அமழக்கப்படலாை். சில ைன்ற 
கூட்டங்களில் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ைன்றத் தமலவர் 
ஒவ்சவாரு கூட்டத்மதயுை் துவக்குகிறார் ைற்றுை் முடிக்கிறார்; ைன்றப் 
சபாருளாளர் உறுப்பினர் கட்டைங்கமளச் மசகரிக்கிறார்; ைற்றுை் அமவக்காவலர் 
சாய்மைமச, பதாமக ைற்றுை் ைன்றை் சதாடர்பான பிற சபாருட்கமளக் சகாை்டு 
வருகிறார். 

மன்ற வளங்கள்

சதாடக்க வைக்கை் www.toastmasters.org/InvocationPledge
ைன்ற அதிகாரிகள்  
வழிகாட்டுதல்கள்

www.toastmasters.org/Club-Officer-Tutorials

உங்கள் கூட்டங்கமள  
சதாகுத்து வழங்குங்கள்

www.toastmasters.org/1312 

பகுதி

மன்றத்திற்கு வருலக தரும் பகுதி வருலககள்
ைாவட்டத் தமலமையுடனான உங்கள் ைன்றத்தின் உடனடி இமைப்பு, பகுதி 
இயக்குநர் ஆவார், அவர் ஒரு ஆை்டுக்குக் குமறந்தபட்சை் இருமுமற வருமக 
தந்து ைன்றத்மத ைதிப்பிடுகிறார். ஒரு வருமகயின்மபாது, பகுதி இயக்குநர், 
கூட்டத்மத உற்றுமநாக்கி, Moments of Truth இை் (உருப்படி 290) வகரேறுை்ைப்பட்ட 
தரநிகைைகளப் பேன்படுத்தி ைன்றத்தின் தரத்மத ைதிப்பிடுகிறார். இந்த 
வருமகயின் இலக்கு பின்னூட்டை் ைற்றுை் ஆதரவு வழங்குவதாகுை். எனமவ 
ைன்றை் அமனத்து Toastmasters உறுப்பினர்களுக்குை் மவடிக்மகயான, 
ஊட்டைளிக்குை் ைற்றுை் சவகுைதியளிக்குை் சூழலில் சிறந்த சாத்தியைான 
முமறயில் மசமவ வழங்க முடியுை்.

பகுதி இயக்குநர்கள், Area Director’s Club Visit Report(உருப்படி 1471)-ஐப் 
பயன்படுத்துகின்றனர், இது  ைன்ற ைதிப்பீட்டிற்கான வழிமுமறயாக Moments of 
Truth-ஐ அடிப்பமடயாகக் சகாை்டதாகுை். நிமறவு சசய்யப்பட்ட ைன்ற வருமக 
அறிக்மககள் ைாவட்டத்திற்கு முன்மனாக்கி அனுப்பப்படுகின்றன, அங்கு அமவ 
ஒட்டுசைாத்த ைாவட்டத்தின் சசயல்திறமன ைதிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

 

பகுதி வருலக வளங்கள்

Area Director’s Club Visit Report 
(உருப்படி 1471, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்)

www.toastmasters.org/1471 

Serving Clubs Through Visits: A Guide 
for Area Directors (உருப்படி 219, 
ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்)

www.toastmasters.org/219

1 6 7

http://www.toastmasters.org/invocationpledge
http://www.toastmasters.org/club-officer-tutorials
http://www.toastmasters.org/1312
https://www.toastmasters.org/resources/moments-of-truth
http://www.toastmasters.org/1471
http://www.toastmasters.org/1471
http://www.toastmasters.org/219
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பகுதிப் மபரலவ

POLICY AND PROTOCOL
Protocol 7.1 District Events, Section 8: Area Council Meetings

பகுதிப் வபரலவ உறுப்பினர்கள்
• பகுதி இயக்குநர்
• உதவி பகுதி இயக்குநர்கள்
• பகுதிச் சசயலாளர்
• பகுதியிலுள்ள ைன்றத் தமலவர்கள்

• பகுதியிலுள்ள உப தமலவர்கள் கல்வி 
(VPE)

• பகுதியிலுள்ள உப தமலவர்கள் 
உறுப்பினர் மசர்க்மக (VPM) 

பகுதிப் வபரலவச் தசயற்பாடுகள்
• ைன்ற அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி
• உறுப்பினர் மசர்க்மக
• புதிய ைன்றங்கமள அமைப்பதற்கான 

வாய்ப்புகமள அமடயாளை் காணுதல்

• பகுதியில் மைன்மைமிகு திட்டத்மத 
விளை்பரப்படுத்தல்

• பகுதிப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 

பகுதிப் மபரலவ கூட்டங்கள்
உங்கள் பகுதி இயக்குநர் பகுதிப் மபரமவக்கு தமலமை தாங்குகிறார். பகுதிப் 
மபரமவ ஒவ்சவாரு ஆை்டுை் குமறந்தபட்சை் இருமுமற கூடுகிறது. ைன்றத் 
தமலவர்கள், உப தமலவர் கல்வி (VPE)-கள், ைற்றுை் உப தமலவர்கள் உறுப்பினர் 
மசர்க்மக (VPM)-கள் ஆகிமயார் பகுதிப் மபரமவக் கூட்டங்களில் வாக்களிக்கத் 
தகுதியுமடமயார் ஆவர். பகுதிப் மபரமவ உறுப்பினர்கள் ஒவ்சவாரு கூட்டத்திலுை் 
கலந்துசகாள்ள மவை்டுசைன எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். 

பகுதிப் வபரலவக் கூட்டங்களிை் கைந்தாவைாசிக்கப்படும் அலுவை்கள்

•  ைன்றத் திட்டங்கள், இலக்குகள் 
ைற்றுை் மமன்லமமிகு திட்டத்தின் 
முன்மனற்றம் (உருப்படி ta-IN1111) 

•  ைன்ற அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி 
வருமகப்பதிவு அறிக்மக

•  மபச்சுப் மபாட்டிகள் மபான்ற பகுதி 
நிகழ்ச்சிகளுக்கான திட்டங்கள்

•  பகுதி ைன்றங்கமளப் பாதிக்குை் 
இலக்குகள், உத்திகள், ைற்றுை் 
சசய்திகள்

1 2 3

1 2 3

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Protocol71DistrictEvents569
https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111
https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111
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வகாட்டம்

வகாட்டப் வபரலவ உறுப்பினர்கள்
• மகாட்ட இயக்குநர்
• உதவி மகாட்ட இயக்குநர் திட்டத் தரை்

• உதவி மகாட்ட இயக்குர் ைன்ற வளர்ச்சி
• மகாட்டத்திலுள்ள பகுதி இயக்குநர்கள்

வகாட்டப் வபரலவ வநாக்கம் மற்றும் தசயற்பாடுகள்
• ைன்றங்கள் ைற்றுை் 

உறுப்பினர்களுக்கு பகுதி 
இயக்குநர்கள் மூலைாக 
ஆதரவளிக்கிறது ைற்றுை் வளங்கமள 
வழங்குகிறது

• மகாட்டச் சசயற்பாடுகமள 
நிர்வகிக்கிறது

• மகாட்டப் மபாட்டிகள் ைற்றுை் 

கூட்டங்களின் நிர்வாகத்தில் 
உதவுகிறது

• பகுதித் தமலவர்கள் ைற்றுை் ைன்ற 
அதிகாரிகள் பயிற்சியில் உதவுதல்

• ைன்ற, பகுதி, ைற்றுை் மகாட்ட 
மைன்மைமிகு இலக்குகள் 
சாதமனயில் உதவுகிறது

மகாட்டப் மபரலவக் கூட்டங்கள்
உங்கள் மகாட்ட இயக்குநர் மகாட்டப் மபரமவக்குத் தமலமை தாங்குகிறார், இது ஒரு 
ஆை்டிற்கு குமறந்தபட்சை் இருமுமற கூடுகிறது. மைலுை் தகவல்களுக்கு, பார்க்க 
Policy and Protocol, Protocol 7.1: District Events, Section 7 Division Council Meetings.

வகாட்டப் வபரலவக் கூட்டங்களிை் நலடதபறும் அலுவை்கள்
• பகுதி திட்டங்கள், இலக்குகள், ைற்றுை் 

மைன்மைமிகு பகுதி திட்டத்தின் 
முன்மனற்றை்

• ைன்றத் திட்டங்கள், இலக்குகள், 
ைற்றுை் மைன்மைமிகு திட்டத்தின் 
முன்மனற்றை்

• ைன்ற அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி 
வருமகப்பதிவு அறிக்மக

• பயிற்சி ைற்றுை் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
மபான்ற மகாட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கான 
திட்டங்கள்

மாவட்டம்

மாவட்டச் கசயற்குழு

மாவட்டச் தசயற்குழு
• ைாவட்ட இயக்குநர்
• திட்டத் தர இயக்குநர்
• ைன்ற வளர்ச்சி இயக்குநர்
• ைாவட்ட நிர்வாக மைலாளர்
• ைாவட்ட நிதி மைலாளர்

• ைாவட்ட ைக்கள் சதாடர்பு மைலாளர் 
• மகாட்ட இயக்குநர்கள்
• பகுதி இயக்குநர்கள்
• சசன்ற ஆை்டின் ைாவட்ட இயக்குநர்

https://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Governing-Documents#Protocol71DistrictEvents569
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மாவட்டப் மபரலவ
ைாவட்டப் மபரமவ என்பது ைாவட்டத்தின் நிர்வாக அமைப்பு ஆகுை், இது 
இயக்குநர் குழுவின் சபாதுவான மைற்பார்மவக்கு உட்பட்டதாகுை். உங்கள் 
ைாவட்ட இயக்குநர் ைாவட்டப் மபரமவக்குத் தமலமை தாங்குகிறார். 

மாவட்டப் வபரலவ உறுப்பினர்கள்
• ைாவட்டச் சசயற்குழு
• ைன்றத் தமலவர்கள்

• உப தமலவர்கள் கல்வி (VPE)

மாவட்டப் மபரலவக் கூட்டங்கள்
ைாவட்டப் மபரமவக் கூட்டங்களில் ஒவ்சவாரு ைன்றத்திற்குை் இரை்டு வாக்குகள் 
ஒதுக்கப்படுகின்றன. ஒரு வாக்கு ைன்றத் தமலவருக்கானது. ைற்சறாரு வாக்கு 
உப தமலவர் கல்விக்கானது. 

ைன்ற அதிகாரி ஒரு மபரமவக் கூட்டத்தில் மநரடியாக கலந்து சகாள்ள 
இயலாவிட்டால் பதிலாள் வாக்குகமளப் பயன்படுத்தலாை். வாக்சகடுப்பு 
இமைய வழி நடத்தப்படுை்மபாது, பதிலாள் அனுைதிக்கப்படாது. ஒரு பதிலாள் 
மபரமவக் கூட்டத்தில் மநரடியாக கலந்து சகாள்ள இயலா அதிகாரிக்காக 
வாக்கிமன வழங்குகிறார். கலந்து சகாள்ள இயலாத அதிகாரி ைன்றத்தின் 
ஏமதனுை் ஒரு சசயலில் உள்ள உறுப்பினமர தனது பதிலாளாகச் சசயல்பட 
எழுத்து மூலை் நியமிக்க மவை்டுை். ைாவட்டப் மபரமவ உறுப்பினர்கள் அல்லது 
ைாவட்டச் சசயற்குழு உறுப்பினராக இல்லாத பதிலாட்கள் அதிகபட்சை் இரு 
வாக்குகள் (ஒரு ைன்ற உறுப்பினருக்கு ஒன்று என இரை்டு ைன்றங்களுக்கு) 
சகாை்டுள்ளனர். ைாவட்டச் சசயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கு மூன்று வாக்குகள் 
என வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளது (ைன்றத்திற்கு இரை்டு, டி.இ.சி நிமலக்கு ஒன்று). 
ைாவட்டப் மபரமவ உறுப்பினர்கள் ஒவ்சவாரு கூட்டத்திலுை் கலந்துசகாள்ள 
மவை்டுசைன எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

மாவட்டப் வபரலவக் கூட்டங்களிை் நலடதபறும் அலுவை்கள்
• ைாவட்டத் தமலவர்கள் மதர்தல்
• தமலவர் நியைனங்களுக்கான 

ஒப்புதல்
• ைன்ற ஒருங்கிமைப்பிற்கான ஏற்பு

• குழு அறிக்மககள் வழங்குதல்
• ைாவட்ட வரவுசசலவுத் திட்டை் ஏற்பு

மாவட்ட வளங்கள்
District Leadership Handbook  
(உருப்படி 222, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) 

www.toastmasters.org/Dlh 

ைாவட்டத் மதர்தல் நமடமுமறகள்  www.toastmasters.org/
DistrictElectionProcedures 

ைாவட்ட வமலத்தளங்கள் www.toastmasters.org/DistrictWebsites

1 2

1 2

http://www.toastmasters.org/Dlh
http://www.toastmasters.org/districtelectionprocedures
http://www.toastmasters.org/districtelectionprocedures
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மன்றக் காைக்தகடு

ஜூன் (பதவிக்காைத்திற்கு முன்) ஜூலை ஆகஸ்ட்

ஜூன் 1
சதாடக்கை்: மைன்மைமிகு 

திட்டத்தில் 
நன்ைதிப்புகளுக்காக 
ைன்ற 
அதிகாரிகளுக்கான 
முதல் சுற்றுப் பயிற்சி

ஜூன் 30

நிலுமவ:  உலகத் 
தமலமையகத்திற்கு 
ைன்ற அதிகாரிகள் 
பட்டியல்

முடிவு:  Beat the Clock 
membership-building 
program(மநரத்மத சவல் 
- உறுப்பினர் மசர்க்மக 
திட்டை்) (முந்மதய 
பதவிக்காலத்தில் 
சதாடங்கியது)

ஜூடல 1
சதாடக்கை்:  Toastmasters 

ஆை்டு

சதாடக்கை்:  மைன்மைமிகு 
திட்டை்

ஆகஸ்ை் 1
சதாடக்கை்:  Smedley விருது 

- உறுப்பினர் 
மசர்க்மகத் 
திட்டை்

ஆகஸ்ை் 31
முடிவு:  மைன்மைமிகு 

திட்டத்தில் 
நன்ைதிப்புகளுக்காக 
ைன்ற 
அதிகாரிகளுக்கான 
முதல் சுற்றுப் பயிற்சி

உங்கள் ைாவட்டத்தில் 
மபச்சுப் மபாட்டிகளுக்கான 
மநரை் ைற்றுை் 
எந்சதந்தப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுகின்றன 
என்பமத அறிவதற்கு 
உங்கள் ைாவட்டத் 
தமலவர்களுடன் 
இமைந்திருங்கள். இது 
அதற்மகற்ப உங்கள் ைன்றப் 
மபாட்டிகமளத் திட்டமிட 
உங்கமள அனுைதிக்குை்.

ஜூன் 
(பதவிக்காலத்திை்கு 
முன்)

சீரான பரிைாற்றத்மத 
ஒருங்கிமைக்க 
சவளிச்சசல்லுை் ைன்ற 
சசயற்குழு உறுப்பினர்கமளச் 
சந்தியுங்கள்

முதல் சுற்று ைன்ற 
அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சியில் 
கலந்துசகாள்ளுங்கள்

மன்ற கவற்றித் திட்டத்லத 
நிமறவுசசய்யுங்கள்

Toastmasters இமையக் 
கமடயிலிருந்து மதமவப் 
சபாருட்கமள வோங்குங்ைள்

ைன்ற வரவுசசலவுத் திட்டத்மத 
உருவாக்குதல்

ைன்றக் கல்வி, ைன்ற உறுப்பினர் 
மசர்க்மக, அல்லது ைன்ற 
ைக்கள் சதாடர்பு குழுக்கள் 
மபான்றவற்றில் மசமவபுரிய 
ைன்ற உறுப்பினர்களிடை் 
மகளுங்கள்

வங்கியிடை் ஒரு வங்கி 
ஒப்பமிட்ட அட்மடமய 
வழங்குங்கள்

Beat the Clock membership-
building program (மநரத்மத 
சவல் - உறுப்பினர் மசர்க்மகத் 
திட்டை்)-ஐ ஊக்குவியுங்கள்

ஜூடல
ைன்ற அதிகாரிகளுக்கான 
முதல் சுற்று பயிற்சியில் 
கலந்துசகாள்ளுங்கள்

ஒவ்சவாரு உறுப்பினரின் கல்வி 
இலக்குகமளத் தீர்ைானியுங்கள்

உறுப்பினர்கமள Member 
Interest  Survey (உருப்படி 403) ஐ 
முடிக்குை்படி மகட்கவுை்

ஓர் ஊடகப் பட்டியல் ைற்றுை் 
விளை்பரக் கருவிமய 
உருவாக்குங்கள்

ைன்றச் சசயற்குழுவின் 
ஒப்புதலுடன் ைன்ற வரவுசசலவுத் 
திட்டத்மத இறுதி சசய்யுங்கள்

ஆை்டு அலுவல் கூட்டத்திற்கான 
ைன்றத்தின் பதிலாளுக்குப் 
பணிமய ஒதுக்குங்கள்

Club Central இல் உள்ள "Club 
Meeting and Contact Information 
(ைன்றக் கூட்டை் ைற்றுை் சதாடர்பு 
விவரங்கள்)" புதுப்பிக்கப்பட்டு 
துல்லியைாக இருப்பமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள்

ஆகஸ்ை்
ைன்ற அதிகாரிகளுக்கான 
முதல் சுற்று பயிற்சியில் 
கலந்துசகாள்ளுங்கள்

வரவிருக்குை் 
மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் 
திட்டமிட்டு 
விளை்பரப்படுத்துங்கள்

உறுப்பினர் கட்டை 
அறிக்மககமள 
உறுப்பினர்களுக்கு 
அனுப்புங்கள்

கல்வி இலக்குகமள அமடய 
ஒவ்சவாரு உறுப்பினருக்குை் 
எப்படி உதவுவது எனத் 
திட்டமிடுங்கள்

Member Interest Survey (உருப்படி 
403) முடிவுகமள ைதிப்பாய்வு 
சசய்யுங்கள்

விளை்பரக் கருவிகமள உள்ளூர் 
ஊடகங்களுக்கு அனுப்பி 
அவர்கமளக் கூட்டத்தில் கலந்து 
சகாள்ள அமழயுங்கள்

Smedley விருது - உறுப்பினர் 
மசர்க்மகத் திட்டத்மத 
ஊக்குவியுங்கள்

வழக்கமான 
வவலைகள்
•  சசேை்போடுைள், யதர்ச்சிைள், 

மற்றும் திட்டங்ைகளப் 
பகிர்வதற்ைோை மன்ற 
சசேற்குழுை் கூட்டத்கத 
நடத்துங்ைள்

•  ைை்வி, உறுப்பினர் 
யசர்ை்கை, மற்றும் 
மை்ைள்சதோடர்பு குழுை்ைள் 
யபோன்றவற்றுடனோன உங்ைள் 
கூட்டங்ைகள நடத்துங்ைள்

குறிப்பிட்ட காைக்தகடுக்கள்

முக்கிய வவலைகள்

3

1 5

3

1

3

6

6
2

4

2

2

2 4

3

3

4

1 3
5 6

1 5

https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111CSP
http://www.toastmasters.org/shop
http://www.toastmasters.org/403
http://www.toastmasters.org/403
http://www.toastmasters.org/403
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தசப்டம்பர் அக்வடாபர் நவம்பர்

சசப்ைம்பர் 30
முடிவு:  Smedley விருது - 

உறுப்பினர் மசர்க்மகத் 
திட்டை்

அக்வைாபர் 1
நிலுமவ:  மைன்மைமிகு திட்டத்தில் 

நன்ைதிப்புகளுக்காக 
உறுப்பினர் 
கட்டைங்கமள 
சசலுத்துதல்

சதாடக்கை்:  மைன்மைமிகு 
திட்டத்தில் 
நன்ைதிப்புகளுக்காக 
ைன்ற 
அதிகாரிகளுக்கான 
இரை்டாை் சுற்றுப் 
பயிற்சி

சசப்ைம்பர்
உறுப்பினர் கட்டைங்கமளச் 
மசகரித்து Club Central இல் 
சைர்ப்பியுங்கள்

Smedley விருது - உறுப்பினர் 
மசர்க்மகத் திட்டத்மத 
ஊக்குவியுங்கள்

வரவிருக்குை் 
மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் திட்டமிட்டு 
விளை்பரப்படுத்துங்கள்

எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுை் என்பமத அறிய 
ைாவட்டத் தமலவர்களுடன் 
இமையுங்கள்

அக்வைாபர்
எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் 
மபாட்டிகள் நடத்தப்படுை் என்பமத 
அறிய ைாவட்டத் தமலவர்களுடன் 
இமையுங்கள்

வரவிருக்குை் 
மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் திட்டமிட்டு 
விளை்பரப்படுத்துங்கள்

நேம்பர்
ைன்ற அதிகாரிகளுக்கான 
இரை்டாை் சுற்று பயிற்சியில் 
கலந்துசகாள்ளுங்கள்

எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுை் என்பமத அறிய 
ைாவட்டத் தமலவர்களுடன் 
இமையுங்கள்

வரவிருக்குை் மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் 
திட்டமிட்டு விளை்பரப்படுத்துங்கள்

அடர ஆண்டுப் பதவிக்காலம் 
சகாண்ை மன்ைங்கள்:

நவை்பர் ைாத முதல் கூட்டத்தில் 
ைன்ற அதிகாரிகள் மதர்தல் 
சதாடங்கப்படலாை்

வரவிருக்குை் ைன்ற 
அதிகாரிகளுக்கு, சீரான 
பரிைாற்றத்திற்காகக் மகாப்புகமளத் 
தயாரியுங்கள்

தணிக்மகக்காக ைன்றக் 
கைக்குகமளத் தயார் சசய்யுங்கள்

குறிப்பிட்ட காைக்தகடுக்கள்

முக்கிய வவலைகள்
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டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி

அடர ஆண்டுப் பதவிக்காலம் 
சகாண்ை மன்ைங்கள்:

டிசம்பர் 31
நிலுமவ:  உலகத் 

தமலமையகத்திற்கு 
ைன்ற அதிகாரிகள் 
பட்டியமல 
அனுப்புதல்

பிப்ரேரி 1
சதாடக்கை்:  Toastmaster-இன் மபச்சு 

உறுப்பினர் மசர்க்மக 
திட்டை்

பிப்ரேரி 28 அல்லது 29
முடிவு:  மைன்மைமிகு திட்டத்தில் 

நன்ைதிப்புகளுக்காக ைன்ற 
அதிகாரிகளுக்கான இரை்டாை் 
சுற்றுப் பயிற்சி 

டிசம்பர்
எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுை் என்பமத அறிய 
ைாவட்டத் தமலவர்களுடன் 
இமையுங்கள்

வரவிருக்குை் மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் 
திட்டமிட்டு விளை்பரப்படுத்துங்கள்

அடர ஆண்டுப் பதவிக்காலம் 
சகாண்ை மன்ைங்கள்:

சீரான பரிைாற்றத்மத 
ஒருங்கிமைக்க சவளிச்சசல்லுை் 
ைன்றச் சசயற்குழு 
உறுப்பினர்கமளச் சந்தியுங்கள்

ைன்ற சவற்றித் திட்டத்கத 
முடியுங்ைள்

Toastmasters இமையக் 
கமடயிலிருந்து மதமவப்படுை் 
சபோருட்ைகள வோங்குங்ைள்

ைன்ற வரவுசசலவுத் திட்டத்மத 
உருவாக்குதல்

ஒவ்சவாரு உறுப்பினரின் கல்வி 
இலக்குகமளத் தீர்ைானியுங்கள் 

ைன்றக் கல்வி, ைன்ற உறுப்பினர் 
மசர்க்மக, அல்லது ைன்ற ைக்கள் 
சதாடர்பு குழுக்களில் மசமவ 
புரிய ைன்ற உறுப்பினர்களிடை் 
மகளுங்கள்

வங்கியிடை் ஒரு வங்கி ஒப்பமிட்ட 
அட்மடமய வழங்குங்கள்

ஜனேரி
கலிமபார்னியா ைன்றங்கள் மகாப்பு படிவை் 
199N

வரவிருக்குை் மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் 
திட்டமிட்டு விளை்பரப்படுத்துங்கள்

ைன்ற அதிகாரிகளுக்கான இரை்டாை் 
சுற்று பயிற்சியில் கலந்துசகாள்ளுங்கள்

எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுை் என்பமத அறிய ைாவட்டத் 
தமலவர்களுடன் இமையுங்கள்

பிப்ரேரி
உறுப்பினர் கட்டை அறிக்மககமள 
உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்புங்கள்

ைன்ற அதிகாரிகளுக்கான இரை்டாை் 
சுற்று பயிற்சியில் கலந்துசகாள்ளுங்கள்

உயர்ப்மபச்சு Toastmasters! உறுப்பினர் 
மசர்க்மக திட்டத்மத ஊக்குவியுங்கள்

வரவிருக்குை் மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் 
திட்டமிட்டு விளை்பரப்படுத்துங்கள்

எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுை் என்பமத அறிய ைாவட்டத் 
தமலவர்களுடன் இமையுங்கள்

குறிப்பிட்ட காைக்தகடுக்கள்

முக்கிய வவலைகள்

3

5

1 6

1

2

3

6

1 3
5 6

2 4

2 4

2 4

https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111CSP
https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111CSP
http://www.toastmasters.org/shop


மன்ற தகைகமத்துவை் கையேடு  21

மார்ச் ஏப்ரை் வம

மார்ச் 31
முடிவு:  Toastmaster-இன் மபச்சு 

உறுப்பினர் மசர்க்மக 
திட்டை்

ஏப்ரல் 1
நிலுமவ:  மைன்மைமிகு 

திட்டத்தில் 
நன்ைதிப்புகளுக்காக 
உறுப்பினர் 
கட்டைங்கமளச் 
சசலுத்துதல்

வம 1
சதாடக்கை்:  Beat the Clock membership-

building program (மநரத்மத 
சவல் - உறுப்பினர் 
மசர்க்மக திட்டை்)

வம 15
நிலுமவ:  படிவை் 199N கலிமபார்னியா 

ைன்றங்களிலிருந்து ைட்டுை்

மார்ச்
வரவிருக்குை் ஆை்டு 
ைாவட்ட ைாநாட்மட 
விளை்பரப்படுத்துங்கள்

உறுப்பினர் கட்டைங்கமளச் 
மசகரித்து Club Central இல் 
சைர்ப்பியுங்கள்

Toastmasters-இன் மபச்மச 
ஊக்குவியுங்கள்! உறுப்பினர் 
மசர்க்மக திட்டை்

ஏப்ரல்
ஆை்டு ைாவட்ட ைாநாடு

வம
ஆை்டு ைாவட்ட ைாநாடு

மை ைாதத்தின் முதல் கூட்டத்தில் 
ைன்ற அதிகாரிகள் மதர்தல் 
சதாடங்கப்படலாை்.

வரவிருக்குை் ைன்ற 
அதிகாரிகளுக்கு சீரான 
பரிைாற்றத்திற்காக 
மகாப்புகமளத் தயாரியுங்கள்

தணிக்மகக்காக ைன்றக் 
கைக்குகமளத் தயார் 
சசய்யுங்கள்

Beat the Clock membership-building 
program (மநரத்மத சவல் - 
உறுப்பினர் மசர்க்மக திட்டை்) -ஐ 
ஊக்குவியுங்கள்

குறிப்பிட்ட காைக்தகடுக்கள்

மு க்கிய வவைலகள்

3

3

1 3
5 6

4

6

3

3

1 6
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ைன்றத் தமலமைத்துவப் 
பங்களிப்புகள்
ஒரு அதிகாரியாக, வரவிருக்குை் பதவிக்காலத்தில் உங்கள் தமலமைத்துவத் 
திறன்கமள வளர்த்துக்சகாள்வதுடன் ைன்றத்திற்கு உதவ உங்களுக்குப் பல 
வாய்ப்புகள் கிமடக்குை். உங்கள் பதவிக் காலத்தில் பயன்படுத்தவுை் உங்கள் 
தமலமைத்துவ வளர்ச்சிமயக் கை்காணிக்கவுை் சுய ைதிப்பீட்டுப் படிவங்கள் 
உள்ளன. இந்தப் படிவங்கமளக் கை்டறிய, மன்ற அதிகாரியின் பங்களிப்புகள் 
வமலப்பக்கத்மதப் பாருங்கள். உங்கள் ைன்றக் கூட்டங்கள் எவ்வளவு காலத்திற்கு 
ஒருமுமற நடக்கின்றன என்பமதப் சபாறுத்து சுய ைதிப்பீட்மட ைாதசைாருமுமற 
அல்லது இருைாதத்துக்கு ஒருமுமற மைற்சகாள்வமதப் பரிந்துமரக்கிமறாை். 
பின்வருை் பக்கங்களில், ஒவ்சவாரு ைன்ற அதிகாரிப் பதவியின் சுருக்கை் ைற்றுை் 
பல பயனுள்ள வளங்கமள இனங்காைலாை்.

மன்றத் தலைவர்
ைன்றத்திற்கான சதானிமய அமைக்குை் நபராக, நீங்கள் ைன்றத்தின் அமனத்து 
சசயல்பாடுகளுக்குை் உதவியான, ஆதரவான தமலமைத்துவத்மத வழங்கவுை் 
ைன்றத்தின் முன்மனற்றை் ைற்றுை் ைன்ற நலத்திற்காக முதலில் சபாறுப்மபற்றுக் 
சகாள்பவராக இருக்கவுை் மவை்டுை் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறீர்கள். 

நீங்கள் மதமவப்படுை்மபாது ஊக்கைளியுங்கள், அமைதிமயற்படுத்துங்கள் 
ைற்றுை் உதவுங்கள். நீங்கள் அவ்வப்மபாது குறுக்கிட்டு கடினைான 
முடிவுகமள எடுக்க மவை்டியிருந்தாலுை், ைன்ற உறுப்பினர்கள் ைற்றுை் 
பிற ைன்ற அதிகாரிகளின் ஆமலாசமனயில்லாைல் அரிதாக அவ்வாறு சசய்ய 
மவை்டுை். அமனத்து உறுப்பினர்களுக்குை் ைதிப்பளிக்க முயலுகிறீர்கள், 
நீங்கள் அவர்களுடன் உடன்படாவிட்டாலுை் கூட, ைற்றுை் அமனவருக்குை் 
தமலமைத்துவத்மத வழங்குகிறீர்கள். 

CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF  
TOASTMASTERS INTERNATIONAL
Article VII: Duties of Officers, Section 1

மன்றத் தலைவரின் கபாறுப்புகள்

கூட்டங்களுக்குத் தலைலமமயற்றை்
ைன்றத் தமலவர் ஒவ்சவாரு ைன்ற, அலுவல், ைற்றுை் சசயற்குழு 
கூட்டங்கமளயுை் சதாடங்கிமவத்துத் தமலமைமயற்கிறார். அதாவது 
தமலவர் நடவடிக்மககளின் சபாறுப்மப எடுத்துக் சகாள்கிறார் ைற்றுை் 
நிகழ்ச்சி நிரமல முன்மனாக்கி நகர்த்துகிறார். ஒரு ைன்றத் தமலவராக, 
நீங்கள் கூட்டத்மத நடத்துவதில் நமடமுமற விவகாரங்கமளக் மகயாளவுை் 
ராபர்ட்டின் ஒழுங்கு விதிகள் திருத்தப்பட்ட புதிய பதிப்பில் வமரயறுக்கப்பட்ட 
கூட்ட நமடமுமறகமளபாராளுைன்ற நமடமுமறமயப் பயன்படுத்துைாறு 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறீர்கள். (நீங்கள் இந்தப் புத்தகத்மத இமையை் வழி அல்லது 
உள்ளூர் சில்லமற விற்பமனயாளரிடை் வாங்கலாை்.) உங்கள் கவனை் ைன்றத் தரை் 
ைற்றுை் உறுப்பினர்களின் அனுபவத்தில் இருக்க மவை்டுை்.

மமன்லமமிகு அங்கீகாரம் கபறுதை்
நீங்கள் கல்விச் சாதமனகள், உறுப்பினர் கட்டமைப்பு ைற்றுை் பராைரிப்பு, 
ைன்ற அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சியில் கலந்துசகாள்ளுதல், ைற்றுை் 
உறுப்பினர் கட்டைங்கமளச் சசலுத்துதல், அதிகாரி பட்டியல்கள், ைற்றுை் 
பிற ஆவைங்கமளச் சரியான மநரத்தில் சைர்ப்பித்தல் ஆகியவற்மற 
ஊக்குவிப்பதின் மூலை் மைன்மைமிகு திட்டத்தில் சவற்றியமடய அமனத்து 
ைன்றத் தமலவர்களுடனுை் இமைந்து பணியாற்றுகிறீர்கள். நீங்கள் ைன்றக் 
கூட்டங்களில் சான்றிதழ் வழங்குதல், தனிப்பட்ட வாழ்த்துச் சசய்திகமள 
அனுப்புதல், ைற்றுை் ைன்ற உறுப்பினர்களின் நல்ல மவமலமயப் சபாதுைக்கள் 
முன் பாராட்டுதல் ஆகியவற்றின் மூலைாக உறுப்பினர் சாதமனகமள 
அங்கீகாரப்படுத்துகிறீர்கள். 

1

https://www.toastmasters.org/leadership-central/club-officer-tools/club-officer-roles
https://www.toastmasters.org/leadership-central/club-officer-tools/club-officer-roles
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIDutiesofOfficers445
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அங்கீகரிக்க வவண்டிய உறுப்பினர் சாதலனகள்
• கூட்டத்தின் சிறந்தவர் (எ.கா., சிறந்த 

மபச்சாளர், சிறந்த உடனடிப் மபச்சுத் 
தமலப்புகள், சிறந்த ைதிப்பீட்டாளர்)

• சவற்றிகரைாக ஒரு நிகழ்மவ 
நடத்துதல் (எ.கா. மபச்சுப் மபாட்டி, 
உறுப்பினர் மசர்க்மக இயக்கை், 
Speechcraft, இளை் தமலமைத்துவை்)

• கல்வி விருதுகள்
• நீை்ட கால உறுப்பினர் (எ.கா. 

ஐந்து ஆை்டுகள், 10 ஆை்டுகள், 20 
ஆை்டுகள்) 

தலைலமமயற்று வழிநடத்துதை்
ைன்றத் தமலவர் ைாவட்ட ைற்றுை் சர்வமதச அளவில் ைன்றத்தின் பிரதிநிதியாக 
பணியாற்றுகிறார்.

ைன்றத் தமலவராக, மதமவப்படுை்மபாசதல்லாை் ைன்றத்திற்கான 
தமலமைத்துவத்மத வழங்குவது உங்கள் சபாறுப்பாகுை். இதில் ஒரு 
ஆமராக்கியைான கற்றல் சூழமல உருவாக்குதல் ைற்றுை் நல்ல, சக்திமிக்க, 
ஆர்வமிக்க கூட்டங்கமள நடத்துவதின் மூலை் ைன்றத் தரத்மத உயர்த்துதல்; ைன்ற 
உறுப்பினர்கள் ைற்றுை் அதிகாரிகமளத் சதாடர்ந்து நாடுதல் ைற்றுை் இமைதல்; 
சபாறுமையாகக் மகட்டல் ைற்றுை் உதவி வழங்குதல்; ைற்றுை் முரை்பாடுகள் 
எழுை்மபாது அவற்மறத் தீர்த்தல் மபான்றமவ அடங்குை். 

ைன்றத்திற்குள் உறுப்பினமர இரத்துசசய்யுை் அல்லது ைறுக்கக்கூடிய 
பிரச்சிமன எழுந்தால், வழிகாட்டுதல் ைற்றுை் நமடமுமறக்கு Policy and Protocol 
இன் Protocol 3.0, Section 2 ஐப் பார்க்கவுை்.

Base Camp மமைாளர்
Base Camp மைலாளர்கள் Base Camp இல் மகாரிக்மககமள அங்கீகரிப்பதன் மூலமுை் 
முன்மனற்றத்மதப் பின்சதாடர்வதின் மூலமுை் Toastmasters Pathways-இன் கற்றல் 
அனுபவத்தில் உறுப்பினர்களின் முன்மனற்றத்திற்கு உதவுகிறார்கள். ைன்றத் 
தமலவர், உப தமலவர் கல்வி, ைற்றுை் ைன்றச் சசயலாளர் ஆகிமயார் ைட்டுமை 
Base Camp மைலாளர் பக்கத்திற்கு அணுகல் சகாை்ட ைன்ற அதிகாரிகள் ஆவர்; 
இந்த அதிகாரிகளில் குமறந்தது ஒருவராவது Base Camp மைலாளர் மவமலகமள 
நிமறவு சசய்திருப்பமத ைன்றங்கள் உறுதிப்படுத்த மவை்டுை்.
மைலுை் விவரங்கமள எங்களின் Pathways FAQகமள www.toastmasters.org/
Education/Pathways/FAQபக்கத்திற்குச் சசன்று கை்டறியலாை்

கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  கூட்டத்தில் ஏதாவது உறுப்பினர்கள் சிறப்பு அங்கீகாரை் சபறுகிறீர்களா என 

உப தமலவர் கல்வி இடை் மகளுங்கள்.
•  கூட்டத்தில் ஏதாவது புதிய உறுப்பினர் மசர்க்கப்பட மவை்டுைா என உப 

தமலவர் உறுப்பினர் மசர்க்மக இடை் மகளுங்கள்.
• கூட்டத்தின் அலுவல் பகுதிமயத் திட்டமிடுங்கள்.
• மதமவயான கூட்ட நமடமுமறகமள சீராய்வு சசய்யுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு வருலக தந்த பிறகு
• கூட்டத்தின்  நிகழ்ச்சி நிரமல சீராய்வு 
•  சசய்யுங்கள்விருந்தினர்ைற்றுை் உறுப்பினர்கள் வருமக தருை்மபாது 

வரமவற்பிமன உைரச் சசய்ய வைக்கை் கூறுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களின்மபாது
• திட்டமிடப்பட்ட  மநரத்தில் கூட்டத்மத ஒருமுகப்படுத்த அமழயுங்கள்.
• விருந்தினர்கமள அறிமுகப்படுத்துங்கள்.  
•  விருந்தினர்களின் நலனுக்காக கூட்டத்தின் நிகழ்வுகமள விரிவாக 

விளக்குங்கள்.

Toast masters சதோடர்போன 
ஏயதனும் பிரச்சிகனை்ைோை 
சட்ட நடவடிை்கை 
எடுப்யபன் என்று 
எவரோவது மிரட்டினோை், 
உடனடிேோை Toastmasters 
International நிர்வோை 
அணிகே boardcontact@ 
toastmasters.org வழிேோைத் 
சதோடர்புசைோள்ளுங்ைள்.

2 3

நீங்ைள் ஒரு இகணேவழி 
கூட்டத்கத நடத்துகிறீர்ைள் 
என்றோை் கூட்டத்கத 
திட்டமிட்ட யநரத்திை்கு 
முன்யப திறை்ை மன்றத் 
தகைவர் பிற மன்ற 
அதிைோரிைளுடன் 
ஒன்றிகணத்து 
பணிபுரிே யவண்டும். 
இது கூட்டம் சதோடங்ை 
முன்னயர அதிதிைகள 
வரயவற்பதர்ைோன 
வோே்ப்பிகன 
உறுப்பினர்ைளுை்கு 
வைங்கும்.

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Protocol30EthicsandConduct559
https://www.toastmasters.org/education/pathways/frequently-asked-questions
https://www.toastmasters.org/education/pathways/frequently-asked-questions
mailto:boardcontact%40toastmasters.org?subject=
mailto:boardcontact%40toastmasters.org?subject=
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• கூட்டத்தின் சசால்மவந்தமர  அறிமுகப்படுத்துங்கள்.

• கூட்டத்தின் அலுவல் பகுதிமய  நடத்துங்கள்.

• அடுத்த கூட்டத்தின் மததி , மநரை் ைற்றுை் இடத்மத வழங்குங்கள்.

• ஏதாவது அறிவிப்புகள் இருந்தால்  சசய்யுங்கள்.

• சரியான மநரத்தில்  கூட்டத்மத ஒத்திமவயுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு கவளிமய
•  பகுதி ைற்றுை் ைாவட்டப் மபரமவக் கூடத்தில் கலந்து சகாை்டு 

வாக்களியுங்கள்.

•  பன்னாட்டு ைாநாட்டில் ஆை்டு அலுவல் கூட்டத்தில் கலந்து சகாை்டு 
ைன்றத்தின் சார்பில் வாக்களியுங்கள் அல்லது பன்னாட்டு ைாநாட்டில் 
கலந்துசகாள்ளுை் உறுப்பினராக உங்கள் ைன்றத்தின் பதிலாமள 
நியமியுங்கள்.

•  ஒவ்சவாரு பதவிக்கால முடிவின் அருகில் ைன்றத்தின் தணிக்மகக் குழுமவ 
நியமியுங்கள்.

•  பதவிக்கால சதாடக்கத்திற்கு முன் புதிய ைன்ற அதிகாரிகமளப் பரிந்துமரக்க 
தமலமைத்துவக் குழுமவ நியமியுங்கள்.

•  ைன்ற சசயற்குழு கூட்டங்கமள திட்டமிட்டு அைர்வுக்குத் தமலமை 
தாங்குங்கள்.

மன்றத் தலைவர்கள் எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான சூழை்கள்
ைன்றத் தமலவராகப் பங்களிப்பதில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் 
சூழல்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அவற்மற எப்படித் தீர்ப்பது 
என்ற பரிந்துமரகள் பின்வருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்கில் உங்கள் 
சசாந்த அனுபவத்திற்கு சவற்றிகரைாகப் பதிலளித்திருந்தால், 
அவற்மற உலகத் தமலமையகத்தில் உள்ள ைன்றை் ைற்றுை் உறுப்பினர் 
ஆதரவு அணியுடன் பகிரத் தவறாதீர்கள்(clubofficers@toastmasters.org).
காை்சி:                   ஒரு கூட்டப் பங்மகப் பதிவு சசய்ய 

அட்டவமையிடப்பட்ட ஒரு உறுப்பினர் கூட்டத்திற்கு 
வரவில்மல

சாத்தியமான தீர்வுகள்:          மவறு எந்த ஒதுக்கப்பட்ட பங்களிப்புை் சகாை்டிராத 
ைற்சறாரு உறுப்பினமர அமழத்து அந்தப் பங்மகப் 
நிரப்புவதற்கு கூட்டத்தின் சசால்மவந்தருக்கு 
உதவுங்கள்.

                        மதமவப்பட்டால் நீங்கள் அந்தப் பங்மக நிரநி-
ப்புங்கள். இது சவற்றிைரமோன மன்றங்ைள் சதோடர் 
அல்லது சிறந்த யபச்சோளர் சதோடரிலிருந்துஒரு 
சதாகுதிமய வழங்குவதற்கான ஏற்ற மநரைாக 
இருக்கலாை்.

காை்சி:                ஒரு ைன்ற அதிகாரி குமறவாகச் சசயல்படுகிறார். 
அடிக்கடி வரவில்மல அல்லது அவர்களின் கடமைகமள 
நிமறமவற்றவில்மல, ைன்றத் தமலவரான உங்கமள 
அதிகை் மவமல சசய்ய மவக்கிறார்.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:         ைன்ற அதிகாரிமய உடனடியாகச் சந்தித்து நீங்கள் 
அவருக்கு உதவுவதற்காக என்ன சசய்ய முடியுை் 
எனக் மகளுங்கள். மவமலக்குத் மதமவயான 
திறன்கமள வளர்க்க ைற்றுை் பயன்படுத்த அவர்கமள 
ஈடுபடுத்துங்கள், ஊக்குவியுங்கள் ைற்றுை் 
சக்தியளியுங்கள்.

mailto:clubofficers%40toastmasters.org?subject=General%20Inquiry
https://www.toastmasters.org/resources/the-successful-club-series-set
https://www.toastmasters.org/resources/the-better-speaker-series-set
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                            உங்கள் சசாந்த தமலமைத்துவ 
அணுகுமுமறமய ஆராயுங்கள். நீங்கள் அந்த 
ைன்ற அதிகாரியின் பிரச்சிமனகளுக்குப் 
பங்களிக்கிறீர்களா என்று உங்கமள நீங்கமள 
மகளுங்கள்.

காை்சி:                            ஒரு ைன்ற உறுப்பினர் சை்மடயிடுபவராக, 
கட்டுப்படுத்துபவராக  அல்லது கூட்டங்களில் 
பிரச்சிமனகமள ஏற்படுத்துகிறவராக உள்ளார்,

சாத்தியமான தீர்வுகள்:                     அந்த உறுப்பினமர உடனடியாகத் சதாடர்பு 
சகாை்டு அவரது கை்மைாட்டமதக் 
மகளுங்கள். (சபருை்பாலுை், இதுமவ 
பிரச்சிமனமயத் தீர்க்க மபாதுைானது, ைற்றுை் 
எதிர்காலத்தில் அந்த உறுப்பினருக்கு எதிராக 
ஒழுங்கு நடவடிக்மக எடுக்க அவசியைான படி 
ஆகுை்.)

                                  ைன்ற உறுப்பினரின் சக்திமயக் குவிக்குை் 
ஒரு மவமலமய அவருக்குக் சகாடுங்கள்.

                                  ஒழுங்குமுமறயான, மநர்ைமறயான ைன்றக் 
கூட்டங்களின் முக்கியத்துவத்மத ஒட்டுசைாத்த 
குழுவிற்குை் விளக்குங்கள், எனமவ உறுப்பினர் 
தனியாக்கப்பட்டதாக உைரைாட்டார்.

                                  அந்த ைன்ற உறுப்பினர் நீக்கப்பட 
மவை்டுசைனில், பார்க்க Club Constitution for Clubs 
of Toastmasters International, Article II: Membership, 
Section 6, ைற்றுை் Protocol 3.0: Ethics and Conduct, 
Section 2.

மன்றத் தலைவரின் வளங்கள்

Chairman (உருப்படி 200)           www.toastmasters.org/200 

 Club Constitution for Clubs of  
Toastmasters International          www.toastmasters.org/GovDocs 

மைன்மைமிகு திட்டை் (உருப்பட ta-IN1111)         www.toastmasters.org/1111

Personally Speaking           www.toastmasters.org/B63 

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleIIMembership440
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleIIMembership440
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Protocol30EthicsandConduct559
http://www.toastmasters.org/200
http://www.toastmasters.org/govdocs
http://www.toastmasters.org/1111
http://www.toastmasters.org/B63
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உப தலைவர் கை்வி (VPE)
ஒரு உப தமலவர் கல்வி (VPE) ஆக, நீங்கள் உறுப்பினர்களின் மபச்சுகமளத் 
திட்டமிடுகிறீர்கள், திட்டங்கள் முடிக்கப்படுவமத சரிபார்க்கிறீர்கள், ைற்றுை் 
கல்வித் திட்டை், மபச்சுப்மபாட்டிகள் ைற்றுை் உங்கள் ைன்ற ைதியுமரஞர் திட்டை் 
பற்றிய மகள்விகளுக்கான ஒரு வளைாகச் மசமவயாற்றுகிறீர்கள். நீங்கள் 
ைன்ற உறுப்பினர்களுக்கு Toastmasters பற்றிய அறிவின் முக்கிய ஆதாரைாக 
உள்ளீர்கள் ைற்றுை் Toastmasters கல்வித் திட்டத்தின் அமனத்து அை்சங்கள் பற்றி 
அறிந்திருப்பது உங்கள் மவமல ஆகுை்.

CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF  
TOASTMASTERS INTERNATIONAL
Article VII: Duties of Officers, Section 2

உப தலைவர் கை்வி (VPE)-இன் கபாறுப்புகள்

மன்ற அட்டவலைலய ஒருங்கிலைத்தை்
நீங்கள் குமறந்தது மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பாகமவ ைன்ற அட்டவமை 
உருவாக்கத்மத மைற்பார்மவயிடுகிறீர்கள்.

நீங்கள் அமனத்துக் கூட்டப் பங்களிப்புகளுை் முமறயாக நிரப்பப்படுவமத 
உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள்; எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒரு உறுப்பினமர அவரது 
முதலாவது கூட்டத்திமலமய சசால்மவந்தராக நியமிக்கைாட்டீர்கள்.

கூட்ட அட்டவமைமய தவறாைல் பதிப்பிடுங்கள், மின்னஞ்சலிடுங்கள் 
அல்லது பகிருங்கள் எனமவ அமனத்து உறுப்பினர்களுை் என்ன எதிர்பார்க்கலாை் 
என்பமத அறிவார்கள் ைற்றுை் மதமவப்பட்டால் அதற்மகற்ப சரிசசய்ய முடியுை்.

கை்வித் திட்டத்லத ஆதரியுங்கள்
Toastmasters Pathways-இன் கற்றல் அனுபவத்மத உறுப்பினர்களுக்கு விளக்குங்கள்.

ஒரு உறுப்பினர் மசர்ந்ததிலிருந்து இரை்டு கூட்டங்களுக்குள், அவர்கள் புதிய 
உறுப்பினர் வரமவற்பு மின்னஞ்சமலப் சபற்றார்களா என்பமத உறுதிப்படுத்துக் 
சகாள்ள அவர்களிடை் மகளுங்கள். அந்த மின்னஞ்சலில் உள்ள வழிமுமறகமளப் 
பின்பற்ற ைற்றுை் முடிந்த வமரயில் விமரவாக ஒரு பாமதமயத் மதர்ந்சதடுக்க 
அவர்கமள ஊக்குவியுங்கள், எனமவ அவர்கள் தங்களின் கன்னிப் மபச்சுக்கான 
மவமலகமளச் சசய்யத் சதாடங்க முடியுை்.

பாமதகள் குறித்து அவர்களுக்கு இருக்குை் எந்தக் மகள்விகளுக்குை் 
பதிலளியுங்கள் ைற்றுை் சிக்கல் நிமலயில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஐந்து நிமலகள் 
பற்றி அவர்கமள அறியச் சசய்யுங்கள், ைற்றுை் நிமல 3-இன் சதாடக்கத்தில் 
கிமடக்குை் விருப்பத்மதர்வுகமளப்பற்றியுை் அறியச் சசய்யுங்கள். மின்னிலக்கப் 
பதக்கங்கள், சான்றிதழ்கள், ைற்றுை் அவர்கள் சபயரிலான ஆவைங்கள் 
மபான்ற கல்விச் சாதமனகள் பற்றிய தகவல்கமள அவர்களுடன் பகிர்வமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள்.

உங்கள் ைன்றத்தில் உறுப்பினர் முன்மனற்றத்மத கை்காணியுங்கள் 
ைற்றுை் தங்களின் பாமத(களில்) முன்மனற அமனத்து உறுப்பினர்கமளயுை் 
ஊக்குவியுங்கள். மபச்சுகமள அட்டவமையிட உறுப்பினர்களுக்கு உதவுங்கள், 
Base Camp நிமல நிமறவு மகாரிக்மககளுக்கு உடமன ஒப்புதலளியுங்கள், 
ைற்றுை் உறுப்பினர் தகுதி சபற்ற உடன் Club Central இல் நிமல நிமறவு புள்ளிகள் 
வழங்கப்படுவமத உறுதிப்படுத்துங்கள். ஒரு உறுப்பினர் ஒரு பாமதயின் 
அமனத்து ஐந்து நிமலகமளயுை் நிமறவு சசய்யுை்மபாது, அவர்களின் நிமறமவக் 
சகாை்டாடுங்கள் ைற்றுை் அவர்களின் அடுத்த பாமதமயத் சதரிவு சசய்ய 
அவர்கமள ஊக்குவியுங்கள்.

2

அதிக 
வவலைப்பளுவா? 
-உதவி தபறுங்கள்!
உங்ைள் மன்றத்தின் உப 
தகைவர் ைை்வி ஆை, 
உங்ைள் யவகைப்பளு சிை 
யநரங்ைளிை் சுகமேோைைோம்; 
நிகனவிற் சைோள்ை, நீங்ைள் 
சிறந்த தகைகமத்துவ 
அனுபவத்கதப் சபறும் 
ஒரு நிகையிை் உள்ளீர்ைள் 
மற்றும் ஒரு Toastmasters 
மன்றம் எப்படி யவகை 
சசே்கிறது என ைற்றுை் 
சைோள்ளுங்ைள். உங்ைளுை்குச் 
சுகம அதிைமோனோை், 
உங்ைளுை்கு உதவிட 
தன்னோர்வ உதவிேோளகர 
எப்யபோது யவண்டுமோனலும் 
யைட்ைைோம்; இது Toastmasters 
ைை்வித்திட்டம் பற்றி 
ஒருவருை்குை் ைற்பிை்ை 
மற்றும் அடுத்த சசேற்குழு 
யதர்ந்சதடுை்ைப்படும்யபோது 
அலுவைைப் பதவிை்குப் 
அடுத்துப் யபோட்டியிடப் 
பயிற்சிேளிப்பதற்குச் சிறந்த 
வழிேோகும்.

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIDutiesofOfficers445
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Base Camp மமைாளர்
சபருை்பாலான ைன்றங்களுக்கு, Toastmasters Pathways ன் கற்றல் அனுபவத்தில் 

உப தமலவர் கல்விமய Base Camp மைலாளர் பங்மக மைற்சகாள்கிறார். Base Camp 
மைலாளர் மகாரிக்மககமள அங்கீகரிப்பது ைற்றுை் Base Camp இல் முன்மனற்றத்மதக் 
கை்காணிப்பதன் மூலை் உறுப்பினர்களின் முன்மனற்றத்திற்கு உதவுகிறார். ைன்றத் 
தமலவர், உப தமலவர் கல்வி, ைற்றுை் ைன்றச் சசயலாளர் ஆகிமயார் ைட்டுமை Base 
Camp மைலாளர் பக்கத்திற்கு அணுகல் சகாை்ட ைன்ற அதிகாரிகள் ஆவர்; இந்த 
அதிகாரிகளில் குமறந்தது ஒருவராவது Base Camp மைலாளர் மவமலகமள நிமறவு 
சசய்திருப்பமத ைன்றங்கள் உறுதிப்படுத்த மவை்டுை். மைலுை் விவரங்கமள 
எங்களின் Pathways FAQ at www.toastmasters.org/Education/Pathways/FAQ. க்கு சசன்று 
காைலாை்.

மபச்சுப் மபாட்டிகலளத் திட்டமிடை்
மபச்சுப் மபாட்டி விதிப்புத்தகம் (உருப்படி ta-IN1171) ஐ முழுமையாகப் 

படியுங்கள் ைற்றுை் மதமவப்பட்டால் மபச்சுப் மபாட்டிகமளத் திட்டமிடுை் மபாது 
அமத எடுத்துப் பாருங்கள். விவரங்கமள www.toastmasters.org/SpeechContests 
இலும் ைோணைோம் 

உங்கள் அலுவலகப் பதவிக்காலத்தில் உங்கள் ைாவட்டை் நடத்த 
அட்டவமையிட்டுள்ள மபச்சுப் மபாட்டிகள் பற்றிக் கை்டறிந்து அதற்மகற்ப 
உங்கள் ைன்றப் மபாட்டிகமளத் திட்டமிடுங்கள்.

மதியுலரஞர் திட்டத்லத நிர்வகித்தை்
ஒவ்சவாரு உறுப்பினருக்குை் ஒரு ைதியுமரஞமர நியமியுங்கள் ைற்றுை் யார் 
யாருக்கு ைதியுமரக்கிறார் என்பமத கை்காணித்து மவயுங்கள்.

Club Mentor Program Kit (Item 1163) ைன்ற உறுப்பினர்களுக்கான ஒரு 
ைதியுமரஞர் திட்டத்மதத் சதாடங்கத் மதமவயான அமனத்மதயுை் வழங்குகிறது. 
Pathways ைதியுமரஞர் திட்டத்மத நிமறவு சசய்ய உங்கள் ைன்ற உறுப்பினர்கமள 
ஊக்குவியுங்கள் ைற்றுை் முடிந்தவமரயில், திட்டத்தில் மவமல சசய்யுை் அல்லது 
நிமறவு சசய்தவர்கமள ைதியுமரஞர்களாக நியமியுங்கள்.

கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  கூட்டத்திற்காக அட்டவமையிடப்பட்ட பங்குகமள ஐந்திலிருந்து ஏழு 

நாட்களுக்கு முன்பாக சீராய்வு சசய்யுங்கள்.
•  உறுப்பினர் பங்கு ஒதுக்கீடுகள் ைற்றுை் மதமவபட்டால் ைாற்று நபர்களுக்குத் 

திட்டமிட கூட்டத்தின் சசால்மவந்தருக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள்.
•  வரவிருக்குை் கூட்டத்தில் ஏமதனுை் உறுப்பினர் அவரது கல்வி விருதுகமளப் 

சபற அட்டவமையிடப்பட்டிருந்தால் ைன்றத் தமலவருக்குத் அறிவியுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு வருலக தந்த பிறகு
•  கூட்டப் பங்குகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் வந்துவிட்டார்களா ைற்றுை் 

தங்களின் கடமைகமளச் சசய்யத் தயாராக உள்ளனரா எனச் சரிபாருங்கள்.
•  தங்களின் சசயல்திட்டங்களுக்கு ஒரு ைதிப்பீட்டாளமரத் சதரிவு சசய்ய 

கூட்டப் பங்குகளில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு நிமனவூட்டுங்கள்.
•  வருமக தரா உறுப்பினர்களின் பங்குகமளக் கூட்டத்தில் நிரப்புவதில் 

சசால்மவந்தருக்கு உதவுங்கள்.
•  விருந்தினர்கள் கூட்டத்தில் பங்கு சகாள்வதில் விருப்பத்துடன் 

உள்ளனரா அல்லது அவர்கள் உற்றுமநாக்க விருை்புகிறார்களா என்பமத 
விருந்தினர்களிடை் மகட்டு அவர்கமள வரமவற்பு சசய்யுங்கள்.

•  அதிதிகமள பங்மகற்க ஒப்புக் சகாை்டால், மபச்சு நடத்துனர் அந்த 
உறுப்பினர்கமள உடனடிப் மபச்சுப் மபச்சாளராக அமழக்கலாை் என்பமத 
அவரிடை் சதரிவியுங்கள் ைற்றுை் கூட்டத்தின் சதாடக்கத்தில் அதிதிகமள 
அறிமுகப்படுத்துைாறு ைன்றத் தமலவரிடை் மகளுங்கள்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
வபச்சாளர் திட்டம்
ஒவ்சவோரு ஆண்டும், 
Toastmasters International, ஒரு 
குறிப்பிட்ட தகைப்பிை் 
வை்லுநர் அறிகவை் 
சைோண்ட நிபுணத்துவப் 
யபச்சோளர்ைளுை்கு 
அங்கீைரிை்ைப்பட்ட 
யபச்சோளர் நிகைகேப் 
சபற வோே்ப்பளிை்கிறது. 
இது உங்ைகள அை்ைது 
உங்ைள் மன்றத்தின் ஒரு 
உறுப்பினகர விவரித்தோை், 
அங்கீைரிை்ைப்பட்ட யபச்சோளர் 
திட்டம் பற்றி இங்கு யமலும் 
அறிை: www.toastmasters.
org/Membership/Accredited-
Speaker. விண்ணப்பங்ைள் 
ஒவ்சவோரு ஆண்டும் ஜனேரி 
1 முதல் ஜனேரி 31 வகரயிை் 
ஏற்ைப்படுகின்றன. 

1

1

இகணே வழி கூட்டங்ைகள 
நடத்தும் யபோது, யநரடி 
கூட்டங்ைகள நடத்தும் யபோது 
வைங்ைப்படும் அயத அை்ைகற 
மற்றும் ைவனத்திகன 
சைோடுப்பது முை்கிேமோகும்.

• ஒரு நிைை்ச்சி நிரகை 
அகமத்திருப்பது
•  யபச்சோளர்ைள் 

ைைந்துசைோண்டிருப்பகத 
உறுதிசசே்வது

•  அகனத்து கூட்டப் 
பங்குைளும் 
நிரப்பப்பட்டிருப்பகத 
உறுதி சசே்வது

•  அதிதிைளுை்கு தனிப்பட்ட 
முகறயிை் சசே்தி அனுப்பி 
அவர்ைள் பங்யைற்ை 
விரும்புகிறோர்ைளோ 
அை்ைது ைவனிை்ை 
விரும்புகிறோர்ைளோ என்று 
யைட்பது

புதிே உறுப்பினர்ைகள 
மன்றத்திை் 
சதோடங்கும்யபோது, புதிே 
உறுப்பினர் சதாைக்கப் 
பயிை்சி (New Member 
Orientation) பை்ைத்கதப் 
பேன்படுத்தவும். இதிை் 
பேனுள்ள வளங்ைளும் 
உங்ைள் உறுப்பினருை்கு 
ஏற்ப தனிப்பேனோை்ைை்கூடிே 
PowerPoint விளை்ைை்ைோட்சியும் 
உள்ளன.

https://www.toastmasters.org/education/pathways/frequently-asked-questions
https://www.toastmasters.org/Resources/Resource-Library?t=Speech+Contest+Rulebook&page=1
http://www.toastmasters.org/speechcontests
https://www.toastmasters.org/shop/1163--Club-Mentor-Program-Kit
http://www.toastmasters.org/membership/accredited-speaker
http://www.toastmasters.org/membership/accredited-speaker
http://www.toastmasters.org/membership/accredited-speaker
https://www.toastmasters.org/leadership-central/club-officer-tools/club-management/new-member-orientation
https://www.toastmasters.org/leadership-central/club-officer-tools/club-management/new-member-orientation
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மன்றக் கூட்டங்களின்மபாது
•  Base Camp இல் நிமல நிமறமவச் சரிபார்க்க யாராவது காத்திருக்கிறார்களா 

என்று உறுப்பினர்களிடை் மகளுங்கள்.
•  உறுப்பினர்கள் அவர்களின் கல்விச் சாதமனகமள அமடயுை்மபாது 

அவர்கமள அங்கீகரியுங்கள்.
• ைன்றத் தமலவர் வருமக தராதமபாது கூட்டத்திற்கு தமலமை தாங்குங்கள்.
•  Toastmasters கல்வித் திட்டை் அல்லது மபச்சுப் மபாட்டிகள் பற்றிய 

உறுப்பினர்கள் மகள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள் ைற்றுை் உங்களுக்குப் பதில் 
சதரியாத மகள்விகளுக்கு ஆய்வு சசய்ய உடன்படுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு கவளிமய
•  பகுதி ைற்றுை் ைாவட்டப் மபரமவக் கூட்டத்தில் கலந்து சகாை்டு 

வாக்களியுங்கள்.

உப தலைவர் கை்வி (VPE) எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான சூழை்கள்
உங்கள் உப தமலவர் கல்வி (VPE) பங்களிப்பில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் 
சூழல்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அவற்மற எப்படித் தீர்ப்பது என்ற 
பரிந்துமரகள் பின்வருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்களிப்பில் உங்கள் சசாந்த 
அனுபவத்திற்கு சவற்றிகரைாகப் பதிலளித்திருந்தால், அவற்மற உலகத் 
தமலமையகத்தில் உள்ள ைன்றை் ைற்றுை் உறுப்பினர் ஆதரவு அணி உடன் பகிரத் 
தவறாதீர்கள் (clubofficers@toastmasters.org).
காை்சி:    அமனத்து உறுப்பினர்கமளயுை் ைகிழ்ச்சியாக 

மவக்குை் ைற்றுை் Toastmasters கல்வித் 
திட்டத்தில் முன் நகர்த்திச் சசல்லுை் ஒரு நல்ல, 
மவமல சசய்யுை் ைன்ற அட்டவமைமய 
உருவாக்குவதற்காக மநரை் கை்டறிவது கடினைாக 
உள்ளது.

 சாத்தியமான தீர்வுகள்:   முடிந்த வமரயில், ஆயத்தைாக இருங்கள். ஒன்று 
அல்லது இரை்டு ைாதத்திற்கு முன்பாகமவ 
அட்டவமைகமள உருவாக்குங்கள் ைற்றுை் 
அமனவருை் பார்கக்கூடிய ைன்றத்தின் 
வமலத்தளத்தில் பதிவிடுங்கள் அல்லது 
ைன்றக் கூட்டங்களின் மபாது அவற்மறக் 
காட்சிப்படுத்துங்கள்.

    எளிமையானதிலிருந்து அதிகை் மதமவப்படுவது 
வமரயில், ஒரு தானியக்கக் கூட்டப் பங்கு சுழற்சி 
அமைப்மப உருவாக்குங்கள்; எடுத்துக்காட்டாக, 
ஒவ்சவாரு புதிய உறுப்பினருை், இன்மறய 
சிந்தமனமய வழங்குவதில் சதாடங்கி, பின் 
உபரிச்சசால் கைக்காளர், பின் இலக்கைவாளர், 
பின் மநரக்கைக்காளர், என அந்தப் புதிய 
உறுப்பினர் ஒரு மபச்சாளர் பங்மக நிரப்பி அமதத் 
சதாடர்ந்து கூட்டத்தின் சசால்மவந்தர் ஆவது 
வமரயில் சதாடர்வார்.

காை்சி:    உறுப்பினர்கள் கூட்டப் பங்குகமள ஏற்க எப்மபாதுை் 
விருப்பத்துடன் இல்மல.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  கூட்டப் பங்குகளுக்கு நியமிக்கப்பட்ட 
ஒவ்சவாரு உறுப்பினருை் அவர்களின் 
கமடமைகமள நிமறமவற்ற இயலுைா என்பமத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக கூட்டத்திற்குப் பல 
நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு மின்னஞ்சல் 
கலந்துமரயாடமலத் சதாடங்க கூட்டத்தின் 
ஒவ்சவாரு சசால்மவந்தமரயுை் ஊக்குவியுங்கள். 
உறுப்பினர் பங்மகற்பு ைற்றுை் அர்ப்பணிப்பின் 
முக்கியத்துவத்மத வலியுறுத்துங்கள் 
ைற்றுை் தரைான கூட்டங்கமள நடத்துவதில் 

mailto:clubofficers%40toastmasters.org?subject=General%20Inquiry
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உறுப்பினர்களின் உதவிக்காக அவர்கமள 
வழக்கைாக அங்கீகரியுங்கள் ைற்றுை் நன்றி 
கூறுங்கள். 

காை்சி:   ஒரு நீை்டகால உறுப்பினர் Pathways இல் 
சசயல்திட்டங்கமளச் சசய்ய ைறுக்கிறார் ைற்றுை் 
கல்வித் திட்டத்தில் பங்மகற்க விருை்பவில்மல.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  அந்த உறுப்பினமர உடனடியாகச் சந்தித்து 
நீங்கள் உதவுவதற்காக என்ன சசய்ய முடியுை் 
எனக் மகளுங்கள். Base Camp ஐ நன்கு 
அறிந்துசகாள்வதற்கு அவர்கமள ஊக்குவியுங்கள் 
ைற்றுை் சக்தியளியுங்கள். முடிந்தால், Pathways 
இல் உறுப்பினரின் முதல் சசயல்திட்டத்மத 
நிமனவூட்ட அவருடன் மநரை் சசலவிடுங்கள். 
Pathways இன் நன்மைகமள முடிந்த வமரயில் 
சதளிவாக விளக்குங்கள் ைற்றுை் அவர்களுக்கு 
ைன்ற அனுபவத்தின் இதயை் - அதாவது 
மபச்சுகள், ைதிப்பீடுகள், தமலமைத்துவை் 
ைற்றுை் கலாச்சாரை் - ைாறவில்மல என்பமத 
நிமனவூட்டுங்கள். உறுப்பினர் அமதத் சதாட்டுைர 
விருை்பினால், அவர்களுக்கு வாங்குவதற்குக் 
கிமடக்குை் பாமதகமள அச்சில் காட்டுங்கள்.

உப தலைவர் கை்வி (VPE) வளங்கள்
மபச்சுப் மபாட்டி விவரங்கள் www.toastmasters.org/SpeechContests

மபச்சுப் மபாட்டி விதிப்புத்தகை்  
(உருப்படி ta-IN1171)  www.toastmasters.org/1171 

மைன்மைமிகு திட்டை்   
(உருப்படி ta-IN1111) www.toastmasters.org/1111

Pathways Achievement Chart  
(உருப்படி 822, ) www.toastmasters.org/822  

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மபச்சாளர்  
திட்டக் மகமயடு www.toastmasters.org/ 
                                                                             AccreditedSpeakerRules

கல்வித் திட்டை்பற்றி அடிக்கடி  
மகட்கப்படுை் மகள்விகள் FAQகள்  www.toastmasters.org/Education/ 
                                                                             Pathways/FAQ

Pathways Achievement Tracker  
(உருப்படி 823)  www.toastmasters.org/823

கல்விச் சாதமனகள், பரிசுகள்,  
ைற்றுை் அங்கீகாரை் www.toastmasters.org/shop

உப தலைவர் உறுப்பினர் வசர்க்லக (VPM)
நீங்கள் ைன்றத்மத விளை்பரப்படுத்துவீர்கள் ைற்றுை் விருந்தினர்கமள அமழத்து 
அவர்கமள உறுப்பினர்களாக ைாற்றுை் சசயல்முமறமய நிர்வகிப்பீர்கள்.

விருந்தினர்களுடன் சதாடர்மபத் சதாடங்கி மவப்பதின் மூலை், அவர்கள் 
வரமவற்கப்படுபவர்களாக உைரச் சசய்வீர்கள், ைற்றுை் அவர்களுக்கு 
இமைவதற்கான தகவல்கமள வழங்குகிவீர்கள், நீங்கள் உங்கள் ைன்றத்திற்குள் 
சதாடர்ச்சியான புதிய ைக்கள் உள்மள மசர்க்கப்படுவமதப் பராைரிப்பீர்கள். நீங்கள் 
உறுப்பினர் நிமலகமளக் கவனைாகக் கை்காணிக்கிறீர்கள் ைற்றுை் உறுப்பினர் 
சவால்கள் ஏற்படுை்மபாது அவற்மற எப்படித் தாை்டுவது என சசயற்குழுவிலுள்ள 
ைற்றவர்களுடன் திட்டமிடுகிறீர்கள்.

கை்விக் குழு
பை வழிைளிை், உப 
தகைவர் ைை்வி 
ஒரு Toastmasters 
மன்றத்தின் அதிைை் 
ைடினமோனப் பதவிகே 
வகிை்கிறோர். நீங்ைள் 
உங்ைள் ைடகமைகள 
நீங்ைளோையவ கைேோள 
முேற்சித்தோை், நீங்ைள் 
மூை்கிவிடுவீர்ைள். 
உங்ைள் யவகைகே மிை 
எளிதோை்ை சிறப்பு மன்ற 
உறுப்பினர்ைகளை் 
சைோண்ட குழு 
உங்ைளுை்கு உதவைோம். 
குழு உறுப்பினர்ைள் 
யபச்சுப் யபோட்டிைகள 
ஒழுங்ைகமை்ைைோம், 
புதிே 
உறுபினர்ைளுை்குத் 
சதோடை்ைப் 
பயிற்சிேளிை்ைைோம், 
மற்றும் - பிற சிறப்புச் 
சசேை்திட்டங்ைளிை் 
யவகை சசே்ேைோம்.
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CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF  
TOASTMASTERS INTERNATIONAL
Article VII: Duties of Officers, Section 3

உப தலைவர் உறுப்பினர் மசர்க்லக (VPM)-இன் கபாறுப்புகள்

புதிய உறுப்பினர்கலளச் மசர்த்தை்
நீங்கள் உறுப்பினர்கமளத் சதாடர்ச்சியாக அதிகரிப்பதற்கான ைன்றத்தின் 
முயற்சிகமள வழிநடத்துகிறீர்கள்

ஒரு ைாதத்திற்கு ஒரு புதிய உறுப்பினமரப் சபறுதல், ைற்றுை் ைன்றத்தில் 
20 உறுப்பினர்களுக்குை் குமறவாக இருந்தால் ஒரு ஆை்டின் முடிவிற்குள் 
அல்லது அதற்கு முன்பாக 20 உறுப்பினர்கமளப் சபறுதல் ஆகிய இலக்குகமள 
ஊக்குவிக்கவுை்.

உறுப்பினர் மசர்க்லகத் திட்டங்கலள நடத்துதை்
மன்ைத் திை்ைங்கள்: நீங்கள் Smedley விருதுகள், உயர்மபச்சு Toastmasters, ைற்றுை் 
மநரத்மத சவல் உறுப்பினர் மசர்க்மகத் திட்டை் ஆகியவற்மறக் கட்டமைக்கிறீர்கள் 
ைற்றுை் ைன்றத்தின் பங்மகற்மப ஊக்குவிக்கிறீர்கள். இந்தத் திட்டங்கள் பற்றிய 
மைலுை் தகவல்களுக்கு, சசல்க www.toastmasters.org/MembershipPrograms 
தனி உறுப்பினர் திை்ைங்கள்: ஐந்து, 10, அல்லது 15 புதிய உறுப்பினர்களுக்குப் 
ஆதரவு அளிப்பதின் மூலை் புரவலர் விருது வடிவில் அங்கீகாரை் சபறுவதற்காக 
ைன்ற உறுப்பினர்கமள ஊக்குவியுங்கள்.
குறிப்பு: புதிய உறுப்பினரின் பதிவிற்கு ைட்டுை் உதவுை் உறுப்பினர்கள் விருது-
க்குத் தகுதி சபறைாட்டார்கள். தகுதிசபற, உறுப்பினர்கள் உங்கள் ைன்றத்தில் புதிய, 
இரட்மட, மீை்டுை் மசர்க்கப்பட்ட உறுப்பினர் மசர்க்மகயில் தாக்கை் சசலுத்தி-
யிருக்க மவை்டுை். இத்திட்டை் பற்றிய மைலுை் விவரங்களுக்குப் பார்க்க www.
toastmasters.org/AMPA 

விருந்தினர்களுக்கு உதவுதை்
எதிர்கால உறுப்பினர்களிடமிருந்து வருை் மின்னஞ்சல்கள், சதாமலமபசி 
அமழப்புகள், ைற்றுை் பிற வினாக்களுக்குப் பதிலளியுங்கள் ைற்றுை் அடுத்த 
ைன்றக் கூட்டத்திற்கு வருமக தர அவர்கமள ஊக்குவியுங்கள்.

விருந்தினர்களுடன் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள் ைற்றுை் விருந்தினர்கள் 
வரமவற்கப்பட்டதாக உைரச் சசய்வதில் எப்மபாதுை் உதவ சக ைன்ற 
உறுப்பினர்கமள ஊக்குவியுங்கள். ஒவ்சவாரு விருந்தினமரயுை் Guest Information 
Card and Badge (உருப்படி 231) ஐ நிரப்பச் சசய்யுங்கள்.

உங்கள் ைன்ற விவரங்ைகளை் சகாை்ட பிரசுரங்களுடன் Guest Packets 
(உருப்படி 387) ஐப் பகிருங்கள்.

உறுப்பினர் மசர்க்லக விை்ைப்பங்கலள கசயை்படுத்துதை்
நீங்கள் விை்ைப்பச் சசயல்முமறயில் எழுத்து மவமலமயச் மசகரிக்கிறீர்கள் 

ைற்றுை் நிர்வகிக்கிறீர்கள். எதிர்கால உறுப்பினர்களிடமிருந்து சதாடக்க உறுப்பினர் 
கட்டைங்கமளச் மசகரித்து அதமன ைன்றப் சபாருளாளரிடை் சைர்ப்பிக்கிறீர்கள்.

அமனத்துப் புதிய உறுப்பினர் விை்ைப்பங்கமளயுை் ஆராயுை் 
பணியளிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் மசர்க்மகக் குழுவிமன ஒழுங்குபடுத்துகிறீர்கள் 
ைற்றுை் பங்மகற்கிறீர்கள். புதிய உறுப்பினர் மசர்க்மகயானது ைன்ற 
உறுப்பினர்களில் சபருை்பான்மையிமனாரால் வாக்களிக்கப்பட்டதாக இருப்பமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள். பார்க்க Club Constitution for Clubs of Toastmasters International, 
Article II, Section 2: Admission to Membership.

மசருை் உறுப்பினருக்காக ஒரு வாக்கு ைற்றுை் பதவிமயற்பு விழாமவ ஏற்பாடு 
சசய்யுங்கள்.

புதிய உறுப்பினர் 
பதவிவயற்பு
 பதவிவயை்பு அதிகாரி 
"Toastmasters இன் 
உறுப்பினர் என்பது ஒரு 
சிறப்புரிகம ஆகும், 
எங்ைள் சசேை்திட்டத்தின் 
நன்கமைகளப் 
சபறுவதற்ைோன ஒயர வழி 
சதோடர்ந்து பங்யைற்பதோகும். 
  நீங்ைள்,(சபேர்ைள்), இந்த 
மன்றத்தின் சசேலிை் 
உள்ள உறுப்பினரோை 
இருை்ை, கூட்டங்ைளிை் 
தவறோமை் ைைந்துசைோள்ள 
உறுதிேளிை்கிறீர்ைளோ 
மற்றும் உங்ைள் 
ைடகமைளுை்ைோை 
முழுகமேோை ஆேத்தமோை 
உள்ளீர்ைளோ? நீங்ைள் 
சசோை்யவந்தரின் 
உறுதிசமோழியிலுள்ள 
பிற அம்சங்ைகளயும் 
நிகறயவற்ற 
உறுதிேளிை்கிறீர்ைளோ? 
(நீங்ைள் விரும்பினோை் 
கூடுதை் அம்சங்ைகளயும் 
பட்டிேலிடைோம்.) 
(உறுப்பினர்ைள் பதிை், 
"ஆம்.")  பின்னர் மன்றத்கத 
யநோை்கித் திரும்பி 
- யைட்ைவும்:
  "நீங்ைள், X Toastmasters 
மன்றத்தின் உறுப்பினர்ைள், 
(சபேர்ைள்) Toastmasters 
திட்டத்திை் யவகை சசே்ே 
ஆதரவளிப்பீர்ைள் என்று 
உறுதிேளிை்கிறீர்ைளோ?
(மன்ற உறுப்பினர்ைள் 
கூறுகிறோர்ைள், 
"ஆம்.") "நீங்ைள் X 
Toastmasters மன்றத்தின் 
உறுப்பினர்ைளோை 
நிறுவப்பட்டீர்ைள் என்பகத 
அறிவிப்பதிை் நோன் 
மகிை்ச்சிேகடகியறன்." 
(உங்ைள் மன்றம் 
உறுப்பினர்ைளுை்கு ஒரு 
சசோை்யவந்தர் பின்கன 
வைங்கினோை், அகதச் 
சசே்வதற்ைோன யநரம் 
இது.) 1

6

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIDutiesofOfficers445
http://www.toastmasters.org/membershipprograms
http://www.toastmasters.org/AMPA
http://www.toastmasters.org/AMPA
http://www.toastmasters.org/231
http://www.toastmasters.org/231
http://www.toastmasters.org/387
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleIIMembership440
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleIIMembership440


மன்ற தகைகமத்துவை் கையேடு  31

கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  கடந்த கூட்டத்திலிருந்து இதுவமரயில் மசர்ந்த புதிய உறுப்பினர்களின் 

பட்டியமல உருவாக்குங்கள் ைற்றுை் அடுத்த கூட்டத்தில் ஒரு பதவிமயற்பு 
விழாமவ ஒருங்கிமைக்க ைன்றத் தமலவமரத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள்.

•  கூட்டத்தில் விருந்தினர்களுக்கு வைங்குவதற்ைோை விருந்தினர் மபகமளத் 
தயார் சசய்யுங்கள்.

•  மசராத முன்னாள் விருந்தினர்கள் ைற்றுை் சமீபத்திய கூட்டங்களில் 
கலந்துசகாள்ளாத உறுப்பினர்கமளத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள் ைற்றுை் 
அடுத்த ைன்றக் கூட்டத்திற்கு வருைாறு அவர்கமள சைன்மையாக இைங்கச் 
சசய்யுங்கள் ைற்றுை் ஊக்குவியுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு வருலக தந்த பிறகு
•  வாயிலிமலமய அமனத்து விருந்தினர்கள் ைற்றுை் உறுப்பினர்களுக்குை் 

முகைன் கூறி அவர்கமள கூட்டத்திற்கு வரமவற்கவுை்.

• அமனத்து விருந்தினர்களுக்குை் விருந்தினர் மபகமள வைங்குங்ைள் 

•  ைன்றத்மதப் பற்றி விருந்தினர்களுக்கு இருக்குை் எந்தக் மகள்விகளுக்குை் 
பதிலளியுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்குப் பின்
•  மகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க விருந்தினர்கமளச் சந்தியுங்கள் ைற்றுை் 

Toastmasters இன் நன்மைகள் குறித்து விளக்குங்கள்.
•  விருந்தினர்கமள ைன்றத்தில் மசர அமழயுங்கள் அல்லது அவர்கள் 

மசர்வதற்குத் தயங்கினால் ைற்சறாரு ைன்றக் கூட்டத்தில் கலந்துசகாள்ள 
அமழயுங்கள்.

•  மசர விருை்புை் விருந்தினர்களுக்கு உறுப்பினர் மசர்க்லக விை்ைப்பத்லத 
நிமறவு சசய்ய உதவுங்ைள் (www.toastmasters.org/MembershipApps).

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு கவளிமய
• பகுதிப் மபரமவக் கூட்டங்களில் கலந்து சகாை்டு வாக்களியுங்கள்.

உப தலைவர் உறுப்பினர் மசர்க்லக (VPM) எதிர்ககாள்ளும் 
கபாதுவான சூழை்கள்
உங்கள் உப தமலவர் உறுப்பினர் மசர்க்மக பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் 
சூழல்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அவற்மற எப்படித் தீர்ப்பது என்ற 
பரிந்துமரகள் பின்வருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்கில் உங்கள் சசாந்த 
அனுபவத்திற்கு சவற்றிகரைாக பதிலளித்திருந்தால், அவற்மற உலகத் 
தமலமையகத்தில் உள்ள ைன்றை் ைற்றுை் உறுப்பினர் ஆதரவு அணி உடன் பகிரத் 
தவறாதீர்கள்(clubofficers@toastmasters.org).

காை்சி:    உங்கள் ைன்றை் உறுப்பினர் மசர்க்மகயில் விமரவான 
புரள்மவ உைர்கிறது; உறுப்பினர்கள் பதிவு 
சசய்கிறார்கள், சில வாரங்கள் இருக்கிறார்கள், பின் 
விலகி சசல்கிறார்கள்.

எதிர்ைோை 
உறுப்பினர்ையளோடு 
நீங்ைள் பகிரும் 
சபோருட்ைளுை்கு 
யமைதிைமோை, எங்ைள் 
வகைத்தளத்திை் 
மின்னிலக்க அதிதி 
டபயும் (digital guest 
packet) உள்ளது. 
இது அவர்ைளுை்கு 
நிறுவனத்கதப் 
பற்றியும் அவர்ைளின் 
வளர்ச்சிை்கு னிறுவனம் 
எவ்வோறு உதவும் 
என்பகதயும் பற்றி 
யமலும் ைற்பிை்ை உதவும்.

http://www.toastmasters.org/387
http://www.toastmasters.org/387
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www.toastmasters.org/membershipapps
mailto:clubofficers%40toastmasters.org?subject=General%20Inquiry
https://www.toastmasters.org/membership/why-toastmasters
https://www.toastmasters.org/membership/why-toastmasters
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சாத்தியமான தீர்வுகள்:  கூட்டங்கமள உயிர்ப்பாக மவக்க, சரியான மநரத்தில் 
சதாடங்கி முடிக்க, மநர்ைமறச் சூழமலத் தக்கமவக்க, 
சிறப்பு நிகழ்வு, கருத்துக் கூட்டங்கள், அல்லது 
சிறப்புப் மபச்சாளர் என சசயல்பாடுகமள வமகைாற்ற 
உறுப்பினர்கமள ஊக்குவியுங்கள்.

    இழந்த உறுப்பினர்கமளத் சதாடர்பு சகாை்டு 
அவர்கமளச் சிறப்பு நிகழ்வுக்கு அமழயுங்கள். 

    இழந்த உறுப்பினர்கள் - ைன்றத்துடனான 
அவர்களின் உறுப்புரிமைமய ஏன் சதாடரவில்மல 
என்ற காரைங்கமளக் கைக்சகடுங்கள். 

    ஒவ்சவாரு கூட்டத்திற்குை் உைவுப் சபாருட்கமளக் 
சகாை்டுவருவதற்கான உைவு மவந்தமர 
நியமியுங்கள். 

     சிறியதாக இருந்தாலுை் - உறுப்பினர் சாதமனகமள 
எப்மபாதுை் அங்கீகரியுங்கள்.

    இழந்த உறுப்பினர்கமள பதிலீடு சசய்ய புதிய 
விருந்தினர்கள் வருமகமயத் தக்க மவயுங்கள்.

காை்சி:   மகாமட ைற்றுை் குளிர்கால விடுமுமறகளின்மபாது 
உங்கள் ைன்றை் உறுப்பினர்கமள இழக்கிறது.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  ஜனவரி ைற்றுை் சசப்டை்பரில் ஒரு ைன்றச் சிறப்பு 
நிகழ்மவ திட்டமிடுங்கள்; - உறுப்பினர்கள் அவர்களது 
விடுமுமறயில் இருந்து திருை்பிய பின் அமனத்து 
உறுப்பினர்கமளயுை் சதாடர்புசகாள்ள முயற்சியுங்கள்.

காை்சி:    மவமல நீக்கை் காரைைாக உங்கள் நிறுவன 
ைன்றத்தில் திடீர் உறுப்பினர்கள் இழப்பால் நீங்கள் 
வருந்துகிறீர்கள்.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:     புதிே உறுப்பினர்கமளக் கவர நிறுவனத்திற்கான 
Speechcraft-ஐ நடத்துங்கள். நிறுவனத்தின் அக 
இமையை், சசய்தி ைடல் மபான்றவற்றில் ைன்றக் 
கூட்டங்கள் குறிப்பிடப்படுவமத உறுதிப்படுத்துங்கள். 
அது உங்கள் சபருநிறுவனக் சகாள்மககளுக்கு 
இைக்கைாக இருந்தால், ைன்ற வமகமய ஒரு சமுதாய 
ைன்றைாக ைாற்றுவதற்கு கலந்தாமலாசியுங்கள்.

உப தலைவர் உறுப்பினர் வசர்க்லக வளங்கள்
உறுப்பினர் நிமல  
திட்டத் தகவல் www.toastmasters.org/MembershipPrograms 

மைன்மைமிகு திட்டை்  
(Item ta-IN1111) www.toastmasters.org/1111 

Membership Growth (உருப்படி 1159) www.toastmasters.org/1159

Speechcraft தகவல்கள் www.toastmasters.org/Speechcraft 

உப தலைவர் மக்கள் ததாடர்பு (VPPR)
நீங்கள் உள்ளூர் சமூகத்தில் ைன்றத்மத விளை்பரப்படுத்துகிறீர்கள் ைற்றுை் 
ைன்றத்தின் இருப்மபயுை் அது வழங்குை் நன்மைகமளயுை் ஊடகங்களுக்குத் 
சதரியப்படுத்துகிறீர்கள். நீங்கள் ைன்றத்மத விளை்பரப்படுத்துகிறீர்கள், 
வமலத்தள உள்ளடக்கத்மத மைை்படுத்துகிறீர்கள், ைற்றுை் Toastmasters 
வணிகச்சின்ன அமடயாளத்மதப் பாதுகாக்கிறீர்கள். உங்கள் ைன்றை் சசய்திக்குத் 
தகுதியானமதச் சசய்யுை்மபாது அமத ஊடகங்களுக்குத் சதரிவிப்பது உங்கள் 
பணி ஆகுை்.

4

https://www.toastmasters.org/education/speechcraft
https://www.toastmasters.org/education/speechcraft
http://www.toastmasters.org/membershipprograms
http://www.toastmasters.org/1111
http://www.toastmasters.org/1159
www.toastmasters.org/speechcraft
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உப தமலவர் ைக்கள் சதாடர்பு (VPPR) பணியில், நீங்கள் உங்கமளச் சசய்தி 
அறிவிக்மககமள எழுதுபவராக, பிரசுரங்கமள உருவாக்கிப் பகிர்பவராக, ைற்றுை் 
வமலத்தளை் ைற்றுை் சமுதாயத்தில் ைன்றத்தின் இருப்மபப் பராைரிப்பவராகக் 
காை்கிறீர்கள்.

CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF  
TOASTMASTERS INTERNATIONAL
Article VII: Duties of Officers, Section 4

உப தலைவர் மக்கள் கதாடர்பு (VPPR) கபாறுப்புகள்

மன்றத்லத விளம்பரப்படுத்தை்
நீங்கள் உங்கள் ைன்றத்தின் சசயல்பாடுகமள உள்ளக அளவில் 
உறுப்பினர்களுக்குை் சவளி அளவில் ஊடக நிறுவனங்கள் வழியாகப் பல்மவறு 
பார்மவயாளர்களுக்குை் விளை்பரப்படுத்துகிறீர்கள்.

ைன்றக் கூட்டத்தின் மநரை் ைற்றுை் இடத்மத சவளியிடுங்கள்.
ைன்றச் சசயற்பாடுகள், உறுப்பினர் சாதமனகள், ைற்றுை் திறந்த ைன்றங்கள் 

மபான்ற சிறப்பு நிகழ்வுகமளப் பற்றிய சசய்தி சவளியீடுகமள எழுதிப் 
பகிருங்கள்.

உள்ளூர் சசய்தித்தாள்களின் நிகழ்ச்சி நாட்காட்டியில் ைன்றத்தின் இருப்மபப் 
பராைரியுங்கள்.

Facebook, Twitter, LinkedIn ைற்றுை் Meetup மபான்ற ைன்றத்தின் சமூக 
ஊடகக் கைக்குமள உருவாக்கிப் புதுப்பியுங்கள். உங்கள் ைன்றத்தின் சமூக 
வமலப்பின்னல் கைக்குகளின் சபயர்கள் ைன்றத்திற்குத் தனிச்சிறப்பானதாக 
இருப்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள். எனமவ அமவ ஏற்கனமவ இருக்குை் Toastmasters 
International கைக்குகளுடன் குழப்பிக் சகாள்ளப்படாது. தளங்கள் சதாடர்ந்து 
புதுப்பிக்கப்பட்டு இருப்பதற்காக எதிர்கால அதிகாரிகளுடன் உள்நுமழவு ைற்றுை் 
கடவுச்சசாற்கமளப் பகிருங்கள். 

ைன்றங்கமள விளை்பரப்படுத்த, தற்மபாமதய உறுப்பினர்கமள ஈடுபடுத்த, 
ைற்றுை் புதிய உறுப்பினர்கமளக் கவர்வதற்காக சமூக ஊடகங்கமளப் 
பயன்படுத்துவதற்கான சில வழிகள் கீமழ உள்ளன. 

LinkedIn 
உறுப்பினர்களுடன் இமையுங்கள் ைற்றுை் ைன்றச் சசய்திகள் ைற்றுை் 
தகவல்கள், மைமடப் மபச்சு, ைற்றுை் தமலமைத்துவக் குறிப்புகமளப் பகிருங்கள். 

சமீபத்திய சசய்திகமளப் சபற Toastmasters International LinkedIn பக்கை் அல்லது 
உறுப்பினர் குழுமவப் பின்சதாடருங்கள்.

Facebook 
உங்கள் ைன்றத்தில் நமடசபறுை் மபச்சுப் மபாட்டிகள் அல்லது திறந்த ைன்றங்கள் 
மபான்றவற்மறப் சவளியிடுங்கள். நீங்கள் படங்கள் ைற்றுை் காசைாளிகமள 
எளிதில் பகிரலாை். உங்கள் உறுப்பினர்கமள ஈடுபாட்டுடன் இருக்க உதவ 
அவர்கமளக் குறிப்பிடுங்கள். சசய்தி ைற்றுை் அறிவிப்புகள், சவற்றிக் கமதகள், 
ைற்றுை் கல்விச் சாதமனகமளப் பதிவிடுங்கள். சமீபத்திய சசய்திகள் ைற்றுை் 
புதுப்பிப்புகளுக்கு Toastmasters International இரசிகர் பக்கத்மதப் பின்சதாடருங்கள் 
அல்லது சர்வமதச உறுப்பினர்கள் குழுவில் மசருங்கள்.

Twitter
ைமடமப் பமசச் ு ைறற் ு ை் தலமைமத்து வக் க ு றிப்ப ு களமப் பகிர ு ஙக்ள். 
சாதனமகள், வசறற்ிக் கதமகள், ைறற் ு ை் கலவ் ிச் சாதனமகளமச் சமர ு ஙக்ள். 
உஙக்ள் ைனற் வலமத்தளை், சசயத்ிக் கட்டு ரமகள், அல்லது உஙக்ள் ைனற்ை் 
அல்லது ைாவட்டை் பறற்ிய வசள ியடீு கள ு டன் பதிவ ு களம இைமய ு ஙக்ள்.

மைமடப்மபச்சு, தமலமைத்துவை், சதாடர்பாடல், ைற்றுை் பலவற்மறப் 
பற்றிய சசய்திகள், உதவிக் குறிப்புகள், ைற்றுை் சசய்திக்குத் தகுந்த கட்டுமர 
இமைப்புகளுக்கு @toastmasters பின்சதாடருங்கள்.

மக்கள் ததாடர்பு 
வாய்ப்புகள்
சபரும்போைோன உப 
தகைவர் மை்ைள் 
சதோடர்பு இத்துகறயிை் 
சிறிதளவு அை்ைது எந்த 
சதோழிை்முகற அனுபவமும் 
சைோண்டிருை்ைோவிட்டோலும் 
கூட, அவர்ைள் சிறு 
சசைவு அை்ைது எந்தச் 
சசைவும் இை்ைோமை் 
சமுதோேத்திை் மன்றத்தின் 
சதரிவுநிகைகே 
அதிைரிை்ை பை வழிைகளை் 
ைோண்கிறோர்ைள். உள்ளூர் 
யமை்நிகைப்பள்ளி 
தனது மோணவர்ைளுை்கு 
ஒரு யபச்சுப் யபோட்டி 
நடத்துகிறதோ? மன்ற 
உறுப்பினர் ஒரு தன்னோர்வ 
நடுவரோைச் சசை்வதற்கு 
ஏற்போடு சசே்யுங்ைள் 
மற்றும் சிை விளம்பரப் 
சபோருட்ைளுடன் 
ஆேத்தமோை அவர்ைகள 
அனுப்புங்ைள். 
நீங்ைள் ஒரு நிறுவன 
மன்றத்திை் இருந்தோை், 
மன்றத்தின் சபேர், 
கூட்ட யநரங்ைள், மற்றும் 
சதோடர்பு விவரங்ைகளை் 
ைோட்சிப்படுத்த, 
நிறுவனத்தின்அறிவிப்புப் 
பைகை, ஓே்வு அகற, 
அை இகணே நோட்ைோட்டி 
யபோன்ற இடங்ைகளத் 
யதடுங்ைள்.

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIDutiesofOfficers445
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YouTube 
உங்கள் உறுப்பினர்களின் சிறந்த மபச்சுகள் அல்லது Toastmasters நன்மைகள் 
பற்றிய நற்சான்றிதழ் காசைாளிகமளப் பதிவிடுவதின் மூலை் உங்கள் 
ைன்றத்திற்குப் பார்மவயாளர்கமளக் கவருங்கள். Toastmasters YouTube 
அமலவரிமசயில் உலசகங்குை் உள்ள பிற ைன்றங்கள் என்ன சசய்கிறார்கள் 
என்று பாருங்கள்.

Meetup
எதிர்கால உறுப்பினர்களுடன் இமைவதற்கு சசயல்படுை் ைற்றுை் 
ஈடுபாடுள்ள Meetup குழுக்கள் ஒரு திறை்மிக்க கருவிகள் ஆகுை். இது அதிக 
ைக்கள்சதாமகயுள்ள பகுதிகளில் நன்கு மவமல சசய்யுை் என்பமத நிமனவிற் 
சகாள்ளுங்கள். 

மன்ற இலையதளத்லதப் புதுப்பித்து லவத்தை்
நீங்கள் ைன்றத்தின் சதாடர்புத் தகவல்கள் தற்மபாமதயதாக ைற்றுை் எளிதில் 

கை்டறிவதாக உள்ளன என்பமத உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள். நீங்கள்  
www.toastmasters.org/FindAClub. 

இல் உங்கள் ைன்றத்தின் பட்டியல் தற்மபாமதயதாக உள்ளதா எனவுை் 
சரிபார்க்கிறீர்கள்.வரவிருக்குை் நிகழ்வுகள், உறுப்பினர் மசர்க்மகத் திட்ட முடிவுகள், 
மபச்சுப் மபாட்டிகள் மபான்றவற்மறச் மசர்க்க மதமவப்படுை்மபாது உங்கள் ைன்ற 
வமலத்தளத்மதப் புதுப்பியுங்கள்.

கல்வி விருதுகள், மபச்சுப் மபாட்டி சவற்றியாளர்கள், ைற்றுை் மைன்மைமிகு 
திட்ட இலக்குகமள அமடதல் மபான்ற சாதமனகமள அங்கீகரிக்க 
வமலத்தளத்மதப் பயன்படுத்துங்கள்.

ைன்ற வமலத்தளை் ைற்றுை் விளை்பரத்திற்கு, பார்க்கவுை் Protocol 4.0: Intellectual 
Property, Section 2: Websites and Social Media ைற்றுை் Policy 5.0: Toastmasters International 
and Other Organizations 

Toastmasters பிராை்ட், வணிகச்சின்னங்கள் மற்றும் 
காப்புரிலமகலளப் பாதுகாத்தை்
Toastmasters பிராை்ட், வணிகச் சின்னங்கள் ைற்றுை் காப்புரிமைகளின் 
ஒருங்கிமைமவப் பராைரிப்பதின் மூலை், நீங்கள் அமனத்து இடங்களிலுை் உள்ள 
ைன்றத்திலிருந்து ைன்றத்திற்கு சதாடர்ச்சியான சசய்தி சதாடர்பாடப்படுவமத 
உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள். இது Toastmasters International பற்றிய புரிதல் ைற்றுை் 
உலகளாவிய விழிப்புைர்மவ அதிகரிக்கிறது. உங்கள் பங்கு என்பது உங்கள் 
ைன்றத்தால் பயன்படுத்தப்படுை் அல்லது உருவாக்கப்படுை் அமனத்து Toastmasters 
சபாருட்களுை் சபாருத்தைான காப்புரிமை ைற்றுை் வணிகச் சின்னச் சட்டங்கள் 
ைற்றுை் Toastmasters International இமையதளத்தில் Brand Portal பிரிவில் உள்ள 
வழிமுமறகளுக்கு இைங்குவமத உறுதிப்படுத்துவதின் மூலைாக Toastmasters 
பிராை்ட், வணிகச்சின்னங்கள், ைற்றுை் காப்புரிமைமயப் பாதுகாப்பதாகுை். 
நீங்கள் Trademark Use Request ைற்றுை் Protocol 4.0: Intellectual Property, Section 1 
ஐயுை் பார்மவயிட மவை்டுை். 

பிராை்ட், வணிகச்சின்னங்கள் ைற்றுை் காப்புரிமைகளின் அங்கீகாரமில்லாத 
பயன்பாடு தமட சசய்யப்பட்டுள்ளது. Protocol 4.0: Intellectual Property, Section 1  
Trademarks இல் விவரிக்கப்படாத அமனத்துப் பயன்பாடுகளுை் முன்கூட்டிய 
எழுத்துப்பூர்வ அங்கீகாரத்மதப் சபற மவை்டுை். ஒவ்சவாரு மகாரிக்மககளுை் 
ஒவ்சவாரு நிகழ்வு அடிப்பமடயில் ைதிப்பாய்வு சசய்யப்படுை் ைற்றுை் அமவ 
தமலமை நிர்வாக அதிகாரி ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டமவ ஆகுை்.

http://www.toastmasters.org/findaclub
https://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Governing-Documents#Protocol40IntellectualProperty561
https://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Governing-Documents#Protocol40IntellectualProperty561
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Policy50ToastmastersInternationalandOtherOrganizations562
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Policy50ToastmastersInternationalandOtherOrganizations562
https://www.toastmasters.org/resources/brand-portal
http://www.toastmasters.org/trademarkuse
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Protocol40IntellectualProperty561
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Protocol40IntellectualProperty561
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வணிகச் சின்னங்கள் மற்றும் காப்புரிலம வளங்கள்

Trademark Use Request www.toastmasters.org/TrademarkUse

ஆட்சி ஆவைங்கள்  www.toastmasters.org/GovDocs 

சமூக வமலப்பின்னல் www.toastmasters.org/SocialNetworking

கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  ைன்றத்தின் அடிப்பமடக் கருத்துகள், கூட்ட மநரை், ைற்றுை் இடை் ஆகியன 

வரவிருக்குை் வாரத்திற்கு தற்மபாமதயதாக உள்ளதா எனச் சரிபாருங்கள்.
•  உறுப்பினர்கள் விளை்பரப் சபாருட்கமளப் பகிர்வதற்காக  

www.toastmasters.org/Marketing இல் வாங்குங்கள்.

மன்ற அடிப்பலடக் கருத்துகள், கூட்ட வநரங்கள், மற்றும் இடங்கலளப் பதிவிட 
மற்றும் புதுப்பிப்பதற்கான இடங்கள்

• ைன்ற இமையத்தளை்
• சமூக ஊடக அமலவரிமசகளான 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram 
ைற்றுை் Meetup மபான்றமவ

• இமைய வழி சதாகுப்புகளான, 
Google My Business அல்லது Bing Places 
for Business மபான்றமவ 

• ைன்ற ைற்றுை் நிறுவனச் 
சசய்திைடல்கள்

• ைன்ற ைற்றுை் நிறுவன நிகழ்வு 
நாட்காட்டிகள்

• நிறுவன அகஇமையத்தளங்கள்

மன்றக் கூட்டங்களின் மபாது
•  உறுப்பினர்களின் பணியிடை், பள்ளி மபான்றவற்றில் வழங்குவதற்காக 

விளை்பரப் சபாருட்கமள உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குங்கள்.
•  ைக்கள் சதாடர்பு முயற்சிகளின் முடிவுகமள அறிக்மகயிடுதல், சசய்தித்தாள் 

கத்தரிப்பு, அச்சுநகல்கள், சமூக ஊடக இடுமககள், மபான்றவற்மற 
ைன்றத்தில் பகிர்வதற்காக சகாை்டு வருதல்.

• ைக்கள் சதாடர்பு பரப்புமரகளின் சதாடக்கத்மத அறிவியுங்கள்.

உப தலைவர் மக்கள் கதாடர்பு (VPPR) எதிர்ககாள்ளும் 
கபாதுவான சூழை்கள்
உங்கள் உப தமலவர் ைக்கள் சதாடர்பு பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் சில 
சபாதுவான சூழல்கள் ைற்றுை் அவற்மற எப்படித் தீர்ப்பது என்ற பரிந்துமரகள் 
இமதா. நீங்கள் இந்தப் பங்கில் உங்கள் சசாந்த அனுபவத்திற்கு சவற்றிகரைாக 
பதிலளித்திருந்தால், அவற்மற உலகத் தமலமையகத்தில் உள்ள ைக்கள் சதாடர்பு 
அணி (pr@toastmasters.org) ைற்றுை் ைன்றை் ைற்றுை் உறுப்பினர் ஆதரவு அணியுட்ன் 
பகிரத் தவறாதீர்கள்(clubofficers@toastmasters.org).
காை்சி:              உங்கள் சசய்தி சவளியீடுகள் ஊடகங்களால் 

கவனிக்கப்படவில்மல. 
 சாத்தியமான தீர்வுகள்:       நீங்கள் சதாடர்பு சகாள்ளுை் ஒவ்சவாரு 

நிறுவனத்திடமுை் சபாருத்தைான வடிவத்தில் 
சவளியீடுகமளச் சைர்ப்பிப்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள். 
புமகப்படங்கள் சரியான அளவு ைற்றுை் தரத்தில் 
இருப்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள்.

              உங்கமள நீங்கமள அறிமுகப்படுத்திக் சகாள்ள 
ஊடக நிறுவனங்கமள அமடயாளை் கை்டு 
அவர்கமளத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள் ைற்றுை் சசய்தி 
சவளியீடுகமளச் சைர்ப்பிப்பதற்கான அவர்களின் 
நமடமுமறமய அறிந்து சகாள்ளுங்கள்.

உப தகைவர் 
மை்ைள் சதோடர்பின் 
மிை முை்கிேமோன 
சபோறுப்புைளிை் ஒன்று, 
இகணேவழி கூட்டத் 
தளத்திற்ைோன அணுைகை 
அதிதிைளுை்கு 
உடனடிேோை கிகடப்பகத 
உறுதி சசே்வதோகும்.

http://www.toastmasters.org/trademarkuse
http://www.toastmasters.org/govdocs
http://www.toastmasters.org/socialnetworking
http://www.toastmasters.org/marketing
mailto:pr%40toastmasters.org?subject=General%20Inquiry
mailto:clubofficers%40toastmasters.org?subject=General%20Inquiry
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காை்சி:            நீங்கள் விருை்புை் அளவுக்கு ைன்றத்மத 
விளை்பரப்படுத்துவதற்குப் மபாதுைான மநரை் உங்கள் 
அட்டவமையில் இல்மல.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:       மநரை் ைற்றுை் வளங்களின் குமறந்தபட்ச முதலீட்டி -
மலமய சிறந்த முடிவுகமள வழங்குை் வாய்ப்புகமள 
முயற்சியுங்கள். 

              ைற்றவருடன் இமைதல் என்பது எப்மபாதுை் சிறந்த 
அணுகுமுமற; உங்கள் சமூக வட்டங்களில் உள்ள 
அமனவரிடமுை் சசால்லுங்கள்.

              உறுப்பினர்களுடன் சதாடர்பில் இருக்க, 
படங்கள் ைற்றுை் ைன்றப் புதுப்பிப்புகமளப் பகிர  
LinkedIn, Facebook, Twitter ைற்றுை் பிற சமூக ஊடக 
அமலவரிமசகமளப் பயன்படுத்துங்கள்.

              பிற ைன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மவமலகமளப் 
பகிர்ந்தளித்து உதவுவதற்கு அவர்கமள 
ஊக்குவியுங்கள்.

காை்சி:            உங்கள் ைக்கள் சதாடர்பு முயற்சிகள் சவற்றியமடக-
ந்தனவா என்பது உங்களுக்குத் சதரியவில்மல. 

 சாத்தியமான தீர்வுகள்:      விருந்தினர்கள் உங்கள் ைன்றத்மதப் பற்றி எப்படி 
மகள்விப்பட்டார்கள் என்று ஒவ்சவாரு உறுப்பின-
ரிடமுை் மகளுங்கள் ைற்றுை் அந்தப் பதில்கமளக் 
கை்காணியுங்கள். ஆர்வமுள்ள எதிர்கால 
நபர்களிடமிருந்து வருை் மின்னஞ்சல்கள் ைற்றுை் 
சதாமலமபசி அமழப்புகளுக்குை் அமதமய 
சசய்யுங்கள். முடிவுகமள வழங்குை் விளை்பர 
முயற்சிகளில் அதிக மநரை் ைற்றுை் முடிந்தால் அதிக 
ைன்ற நிதிகமளச் சசலவிடுங்கள்.

உப தலைவர் மக்கள் ததாடர்பு வளங்கள்

Let the World Know (உருப்படி 1140, 
ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) 

www.toastmasters.org/1140

ஊடக மையை் mediacenter.toastmasters.org

ைக்கள் சதாடர்புகள் www.toastmasters.org/PublicRelations

All About Toastmasters  
(உருப்படி 124,  
ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) 

www.toastmasters.org/124

மைன்மைமிகு திட்டை்  
(உருப்படி ta-IN1111) 

www.toastmasters.org/1111

பிராை்ட் வமலவாயில் www.toastmasters.org/BrandPortal

சந்மதப்படுத்தல் வளங்கள் www.toastmasters.org/MarketingResources

பிராை்ட் brand@toastmasters.org

http://www.toastmasters.org/1140
http://mediacenter.toastmasters.org
http://www.toastmasters.org/publicrelations
http://www.toastmasters.org/124
https://www.toastmasters.org/resources/brand-portal
www.toastmasters.org/marketingresources
mailto:brand%40toastmasters.org?subject=
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மன்றச் தசயைாளர்
நீங்கள் ைன்றப் பதிவுகமளப் பராைரிக்கிறீர்கள், ைன்றக் மகாப்புகமள 
நிர்வகிக்கிறீர்கள், ைன்றத் சதாடர்புகமளக் மகயாள்கிறீர்கள், ஒவ்சவாரு ைன்றச் 
சசயற்குழு கூட்டத்திலுை் நிமிடக் குறிப்புகள் எடுக்கிறீர்கள். நீங்கள் தற்மபாமதய 
கட்டைை் சசலுத்திய உறுப்பினர்களின் பட்டியமலப் புதுப்பிப்பதற்கு ைற்றுை் 
பகிர்வதற்கு ைற்றுை் Toastmasters International-க்கான ைன்ற அதிகாரிகளின் 
பட்டியமலத் தற்மபாமதயதாக மவப்பதற்குை் சபாறுப்பாவீர்கள்.

சில ைன்றங்கள் ைன்றச் சசயலாளர் பங்களிப்மப ைன்றப் சபாருளாளருடன் 
ஒருங்கிமைத்தாலுை், ைன்றப் சபாருளாளரின் மவமலப்பளுமவக் குமறக்குை் 
ைற்றுை் உப தமலவர் கல்வி (VPE)-க்குை் அவ்வப்மபாது உதவுை் ஒரு தனியான 
ைன்றச் சசயலாளமரக் சகாை்டிருப்பது சிறந்ததாகுை்.

ைன்றத்திற்குத் மதமவயான சபாருட்கமள வாங்குங்கள்.

CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF  
TOASTMASTERS INTERNATIONAL
Article VII: Duties of Officers, Section 5

மன்றச் கசயைாளரின் கபாறுப்புகள் 

குறிப்புகள் எடுத்தை்
நீங்கள் ஒவ்சவாரு ைன்றக் கூட்டை் ைற்றுை் ைன்ற சசயற்குழுக் கூட்டத்திலுை் 
நிமிடக் குறிப்புகள் எடுக்கிறீர்கள்.

கூட்ட நிமிடக் குறிப்புகளிை் பதிவுதசய்ய வவண்டிய உருப்படிகள்
• ைன்றப் சபயர்
• மததி
• கூட்ட வமக (ைன்ற அல்லது 

சசயற்குழுக் கூட்டை்)
• கூட்டத்தின் இடை்
• கூட்டத்தில் பங்மகற்பவர்கள் சபயர்கள்
• தமலமைமயற்குை் அதிகாரியின் 

சபயர்
• முந்மதய கூட்டத்தின் 

நிமிடக்குறிப்புகளுக்கான 
திருத்தங்கள் ைற்றுை் ஒப்புதல்

• அமனத்து தீர்ைானங்களுை், 
சகாை்டு வந்தவர் சபயர், வழி 
சைாழிந்தவர் சபயர் - ைன்றத்திற்கு 
அது மதமவயா இல்மலயா ைற்றுை் 
தீர்ைானை் நிமறமவறியதா அல்லது 
மதாற்கடிக்கப்பட்டதா என்பது உட்பட

• குழு அறிக்மககள்
• ஏமதனுை் விவாதை் அல்லது 

கலந்துமரயாடலின் முக்கியக் 
கருத்துக்கள்

மகாப்புகலளப் பராமரித்தை்
கூட்ட நிமிடக் குறிப்புகள், தீர்ைானங்கள், ைற்றுை் கடிதப்மபாக்குவரத்து உள்ளிட்ட 
ைன்றக் மகாப்புகமளப் பராைரியுங்கள்.

சில சபாருட்கள் குறிப்பிட்ட கால அளவிற்கு மவத்திருக்கப்பட மவை்டுை்.

5

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIDutiesofOfficers445
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சபாருை்கள் கால அளவு

ைன்ற சாசனை்  
Club Constitution for Clubs of Toastmasters International 
நிமலயான ைன்ற விருப்பங்களின் இமைப்பு  எப்மபாதுை் 

ைன்றக் சகாள்மககள் 
501(c)(3) ைன்ற மவமலவழங்குநர்  
அமடயாள எை் (EIN) ஒதுக்கீட்டுக் கடிதை்  
(U.S. ைன்றங்கள் ைட்டுை்)  

எப்மபாதுை் 

ைன்ற உறுப்பினர் பட்டியல்  எப்மபாதுை்
ைன்ற அதிகாரி ஒப்பந்தை் ைற்றுை்  
சவளியீட்டு அறிக்மககள்  

எப்மபாதுை்

கூட்ட நிமிடக் குறிப்புகள் ைற்றுை்  
வருமகப் பதிவுகள்  

எப்மபாதுை்

சட்டரீதியான, சர்ச்மசக்குரிய, அல்லது  
முக்கியக் கடிதத் சதாடர்புகள்  எப்மபாதுை்

மைன்மைமிகு ைன்றத் திட்ட சசயல்திறன்  
அறிக்மககள்  எப்மபாதுை்

ஆை்டு நிதிநிமல அறிக்மககள் எப்மபாதுை்
இரத்தான காமசாமலகள் 
வங்கி அறிக்மககள் 
பதிமவடுகள் 
தணிக்மககள் 

7 ஆை்டுகள் • • • • • • •

உள் அறிக்மககள் (அதிகாரிகள் ைற்றுை்  
குழு அறிக்மககள் உட்பட) 

5 ஆை்டுகள       • • • • •
 

வழக்கைான கடிதத் சதாடர்புகள் 3 ஆை்டுகள்       • • • 

மகசயழுத்திட்ட 
உறுப்பினர் 
விை்ைப்பங்கள்

கால அளவு: சபாறுப்பில் மவத்திருக்குை்மபாது, 
விை்ைப்பங்கமளப் பாதுகாப்பாகப் சபட்டியிலிட்டுப் 
பூட்டி மவக்க மவை்டுை், அல்லது மின்னிலக்கைாகத் 
தக்கமவத்த பின்பு அழிக்கப்பட மவை்டுை். 
விை்ைப்பங்கள் எவ்வளவு காலை் தக்க மவக்கப்பட 
மவை்டுை் என்பது உங்கள் ைன்றை் அல்லது 
உங்கள் நாட்டின் தனியுரிமை வழிமுமறகமளப் 
சபாருத்ததாகுை்.

ஆவைக்காப்பு ைற்றுை் தனிப்பட்ட ைற்றுை் நிதித் தகவல்கமளப் சபாருத்த 
வமரயில் உள்ளூர் சட்டங்கள், ஒழுங்குமுமறகள், ைற்றுை் சட்ட ஆமைகளுக்கு 
இைங்குங்கள். மகாப்புகமள எவ்வளவு காலை் பராைரிக்க மவை்டுை் என 
வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதமல விட உள்ளூர் சட்டங்கள் ைற்றுை் ஒழுங்குமுமறகள் 
முன்னுரிமை சபறுகின்றன.

புதிய அதிகாரிகளுக்கு அறிக்லகயிடுதை் 
நீங்கள் புதிய அதிகாரிகமள Toastmasters International உலகத் தமலமையகத்திற்குத் 
சதரிவிக்கிறீர்கள்.

புதிய அதிகாரிகள் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பின், ைன்ற அதிகாரிகள் பட்டியமல 
இமையத்தில் புதுப்பியுங்கள் www.toastmasters.org/ClubCentral 

Base Camp மமைாளர்
ைன்றச் சசயலாளர் Toastmasters Pathways ன் கற்றல் அனுபவத்தில் உப தமலவர் 
கல்விக்கு Base Camp மைலாளராக உதவலாை். Base Camp மைலாளர் மகாரிக்மககமள 
அங்கீகரிப்பது ைற்றுை் Base Camp இல் முன்மனற்றத்மதக் கை்காணிப்பதன் மூலை் 
உறுப்பினர்களின் முன்மனற்றத்திற்கு உதவுகிறார். ைன்றத் தமலவர், உப தமலவர் 
கல்வி (VPE), ைற்றுை் ைன்றச் சசயலாளர் ஆகிமயார் ைட்டுமை Base Camp மைலாளர் 
பக்கத்திற்கு அணுகல் சகாை்ட ைன்ற அதிகாரிகள் ஆவர்; இந்த அதிகாரிகளில் 
குமறந்தது ஒருவராவது Base Camp மைலாளர் மவமலகமள நிமறவு சசய்திருப்பமத 
ைன்றங்கள் உறுதிப்படுத்த மவை்டுை். மைலுை் விவரங்கமள Pathways FAQ at  
www.toastmasters.org/Education/Pathways/FAQ பக்கத்திற்குச் சசன்று காைலாை்.

மன்றை் யைோப்புைள் 
மற்றும் ைடிதத் 
சதோடர்புைகள 
மின்னிைை்ைமோை 
தை்ைகவப்பது எளிதோை 
இருை்ைைோம். உங்ைள் 
மன்றத்திற்கு உைந்த 
யமைை் ைணினிச் 
யசமிப்பைத்கத 
நிர்ணயிை்ை உங்ைள் சை 
மன்ற அதிைோரிைளுடன் 
பணிபுரிேவும்.

http://www.toastmasters.org/clubcentral
https://www.toastmasters.org/education/pathways/frequently-asked-questions
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கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  முந்மதய ைன்றக் கூட்டத்தின் நிமிடக் குறிப்புகமள இமையத்தில் 

பதிவிடுங்கள் ைற்றுை் நிமிடக் குறிப்புகள் சீராய்விற்காகக் கிமடக்கின்றன 
என ைன்ற உறுப்பினர்களுக்குத் சதரிவியுங்கள்.

•    அலுவல் கூட்டத்தின் மபாது எடுக்கப்பட மவை்டிய நடவடிக்மகளின் 
பட்டியமல, முடிக்கப்படாத அலுவல், அறிவிப்புகள், ைற்றுை் கடிதத் 
சதாடர்புகள் உட்பட, ைன்றத் தமலவருக்காகத் தயார் சசய்யுங்கள்.

• ைன்றத்திற்குத் மதமவயான சபாருட்கமள வாங்குங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு வருலக தந்த பிறகு
•  உறுப்பினர்கள் ைற்றுை் விருந்தினர்கள் மகசயழுத்திடுவதற்காக ைன்ற 

வருமகப் பதிவுத் தோள் ைற்றுை் விருந்தினர் பதிமவட்மட (உருப்படி 84) 
சுற்றனுப்புங்கள்.

மன்ற, அலுவை் மற்றும் கசயற்குழு கூட்டங்களின் மபாது
•  முந்மதய கூட்டத்தின் நிமிடக் குறிப்புகமளப் படியுங்கள், ஏமதனுை் 

திருத்தங்கமளக் குறித்துக் சகாள்ளுங்கள், ைற்றுை் தற்மபாமதய 
கூட்டத்தின் நிமிடக் குறிப்புகமளப் பதிவு சசய்யுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு கவளிமய
•  பன்னாட்டு ைாநாட்டில் ஆை்டு அலுவல் கூட்டத்தில் கலந்து சகாை்டு 

ைன்றத்தின் சார்பில் வாக்களியுங்கள் அல்லது பன்னாட்டு ைாநாட்டில் 
கலந்துசகாள்ளுை் உறுப்பினராக உங்கள் ைன்றத்தின் பதிலாமள 
நியமியுங்கள்.

மன்றச் கசயைாளர்கள் எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான சூழை்கள்
உங்கள் ைன்றச் சசயலாளர் பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் சூழல்களின் 
எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அவற்மற எப்படித தீர்ப்பது என்ற பரிந்துமரகள் 
பின்வருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்களிப்பில் உங்கள் சசாந்த அனுபவத்திற்கு 
சவற்றிகரைாகப் பதிலளித்திருந்தால், அவற்மற உலகத் தமலமையகத்தில் உள்ள 
ைன்றை் ைற்றுை் உறுப்பினர் ஆதரவு அணி உடன் பகிரத் தவறாதீர்கள் (clubofficers@
toastmasters.org).
காை்சி:    ைன்ற அலுவல் கூட்டங்களில் பங்மகற்குை்மபாது 

அமத மநரத்தில் நிமிடக் குறிப்புகமள எடுப்பது 
கடினைாக உள்ளது.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  நீங்கள் அலுவல் கூட்டத்தில் ஒரு முக்கியைான 
விவகாரத்மத எழுப்பத் திட்டமிடுகிறீர்கள் எனில், 
அந்த மநரத்தில் நிமிடக் குறிப்புகள் எடுக்க 
ைற்சறாரு உறுப்பினமர ஏற்பாடு சசய்யுங்கள்.

காை்சி:   நிமிடக் குறிப்புகளில் மிக அதிக ைற்றுை் 
மிகக் குமறவான விவரங்களுக்கு இமடயில் 
சைநிமலமயக் கை்டறிவது கடினைாக உள்ளது.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  அலுவல் கூட்டங்கள் ைற்றுை் ைன்ற சசயற்குழுக் 
கூட்டங்களில், தீர்ைானங்கள் ைற்றுை் 
தீர்ைானங்களுடன் சதாடர்புமடய ஏமதனுை் 
தகவல்களில் முதன்மையாகக் கவனை் 
சசலுத்துங்கள். கூட்டத்தின் மநரை் ைற்றுை் 
இடை், வருமக தந்த ைக்கள் ைற்றுை் அவர்கள் 
நிமலகள், அடுத்த வாரத்தின் கூட்டத்திற்கான 
பணிகள், ைற்றுை் கூடுதல் கலந்துமரயாடல் 
மதமவப்படுை் ஏமதனுை் நிலுமவ விவகாரங்கள் 
அல்லது மவமலகமளப் பதிவுசசய்வமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள்.
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காை்சி:   முந்மதய ைன்றச் சசயலாளர் ைன்றக் 
மகாப்புகமள ஒழுங்குபடுத்தி மவக்கவில்மல.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  ைன்றச் சாசனை், பின் இமைப்பு, நிமிடக் 
குறிப்புகள், தீர்ைானங்கள், ைற்றுை் 
சபாருத்தைான கடிதத் சதாடர்புகள் மபான்ற 
மதமவயான ஆவைங்கமளத் மதடுங்கள். 

    மதமவப்பட்டால், உங்கள் மகாப்புகமள 
ஒழுங்கமைப்பதற்காக ஒரு மகயடக்க மகாப்புப் 
சபட்டி அல்லது பிற சிறு சகாள்கலன் வாங்க 
ைன்ற நிதிமயப் பயன்படுத்துங்கள்.

    ஒரு எளிய, விமனத்திறன் மிக்க மகாப்பு 
அமைப்மப உருவாக்குங்கள், பராைரியுங்கள், 
ைற்றுை் ஆவைப்படுத்துங்கள் ைற்றுை் அதமன 
உங்கள் பின்னைர்வாளர்களுக்குக் கடத்துங்கள்.

தசயைாளர் வளங்கள்

மைன்மைமிகு திட்டை்  
(உருப்படி ta-IN1111)

www.toastmasters.org/1111

Guest Book (உருப்படி 84, ஆங்கிலத்தில் 
ைட்டுை்)

www.toastmasters.org/84 

ைன்ற அதிகாரி பட்டியல் www.toastmasters.org/ClubCentral

மன்றப் தபாருளாளர்
நீங்கள்தான் ைன்றத்தின் கைக்காளர். நீங்கள் ைன்றத்தின் வங்கிக் கைக்மக 
நிர்வகிக்கிறீர்கள், ைன்றச் சசயற்குழு ஒப்புதல் அளிக்குை் மபாது காமசாமலகமள 
எழுதுகிறீர்கள், உறுப்பினர் கட்டைங்கமளயுை் பிற ைன்ற வருவாய்கமளயுை் 
மவப்பீடு சசய்கிறீர்கள். நீங்கள் உலகத் தமலமையகத்திற்கு உறுப்பினர் 
கட்டைங்கமளச் சைர்ப்பிப்பதற்கு (புதுப்பிக்குை் உறுப்பினர்கள் சபயர்களுடன்), 
மதமவயான வரி ஆவைங்கமளப் பதிவு சசய்வதற்கு, ைற்றுை் மநரத்துடன், 
இன்மறய மததி வமரயிலான, ைன்றத்தின் நிதிப் பதிமவடுகமள மவத்திருக்கப் 
சபாறுப்பாவீர்கள்.

சபாதுவாக ைன்றப் சபாருளாளரின் கடமைகள் அமனத்து ைன்ற 
தமலமைத்துவ நிமலகளிலுை் அதிகை் மகாருவதாக இல்லாவிட்டாலுை் 
கூட, அவற்மறத் துல்லியைாக ைற்றுை் சரியான மநரத்திற்கு நிமறவு சசய்யத் 
தவறுை்மபாது உறுப்பினர்களுக்கான அதன் விமளவுகள் தீவிரைாக இருக்கலாை். 

CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF  
TOASTMASTERS INTERNATIONAL
Article VII: Duties of Officers, Section 6

மன்றப் கபாருளாளரின் கபாறுப்புகள்

கைக்குகலள மமற்பார்லவயிடுதை்
நீங்கள் ைன்ற வரவு சசலவுத்திட்டத்மத தயார் சசய்யுங்கள் ைற்றுை் மைற்பார்மவ 
சசய்யுங்கள் .

Toastmasters ஆை்டின் சதாடக்கத்தில் சசயற்குழுவுடன் ஒத்துமழத்து 
வரவுசசலவுத் திட்டத்மத உருவாக்குங்கள்.
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ைன்ற வரவு சசலவுத் திட்டத்மத மதமவக்மகற்ப ைன்றத்தில் ைற்றுை் 
சசயற்குழுக் கூட்டங்களில் அறிக்மகயிடுங்கள்.

ைன்ற வங்கிக் கைக்மக நிர்வகியுங்கள்.
ஒவ்சவாரு ைாதமுை் மவப்புகள், சசலவுகள், ைற்றுை் மகயிருப்பு 

ஆகியவற்மறச் சரிசசய்யுங்கள்.
வரி சைர்பிப்புகள் அல்லது தங்களின் நகரை், ைாநிலை், ைாகாைை், ைற்றுை்/

அல்லது நாட்டின் பிற சட்டத் மதமவகமளத் தீர்ைானிப்பது ைற்றுை் சபாருத்தைான 
படிவங்கமளச் சைர்ப்பிப்பது ஆகியன தனித்தனி ைன்றங்களின் சபாறுப்பு ஆகுை். 
பார்க்க Policy and Protocol, Protocol 8.2: Fundraising, Section 3: Tax and Other Legal 
Requirements.

வரவிருக்குை் ைன்றப் சபாருளாளருக்கு ைன்ற நிதித் தகவல்கமளப் 
பரிைாற்றுங்கள்.

உறுப்பினர் கட்டைங்கலள வசூலித்தை்
நீங்கள் உறுப்பினர் கட்டைங்கமளச் மசகரித்து Toastmasters International உலகத் 
தமலமையகத்திற்குச் சைர்ப்பியுங்கள். பார்க்க Policy and Protocol, Policy 8.0: Dues and 
Fees. நீங்கள் நிமலயான ைன்ற விருப்பங்களின் இமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட 
தனியான ைன்ற நிலுமவ ைற்றுை் கட்டைங்கமளச் மசகரியுங்கள் .

சசப்ைம்பர் 1 ைற்றுை் மார்ச் 1 க்குள் உறுப்பினர் கட்டை அறிக்மககமளத் 
தயாரித்து உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்புங்கள்.

அமனத்து உறுப்பினர் கட்டைங்கமளயுை் புதுப்பிக்குை் உறுப்பினர் 
சபயர்களுடன் அக்வைாபர் 1 ைற்றுை் ஏப்ரல் 1 க்கு முன்பாக இமைய வழியில் 
உலகத் தமலமையகத்திற்குச் சைர்ப்பியுங்கள். உறுப்பினர் கட்டைை் ஒரு 
நபருக்கு $45 USD ஆகுை்.

உறுப்பினர் கட்டைங்கள் தாைதைாகச் சசலுத்தப்பட்டால், அவர்கள் 
மபச்சுப்மபாட்டிகள், கல்வி விருதுகள், அல்லது மைன்மைமிகு ைன்றத் திட்டத்தில் 
ைன்ற அங்கீகாரத்திற்குத் தகுதி சபற ைாட்டார்கள் என்பமத உறுப்பினர்களுக்கு 
நிமனவூட்டுங்கள். கூடுதலாக, அவர்கள் கட்டைங்கமளச் சசலுத்துை் வமரயில் 
Base Camp க்கு அணுகல் சகாை்டிருக்கைாட்டார்கள்.

சசலுத்திேவர்: தற்மபாமதய கட்டைக் காலத்திற்கு உலகத் தமலமையகத்தால் 
Toastmasters International உறுப்பினர் கட்டைங்கள் சசயல் முமறப்படுத்தப்பட்ட 
ஒரு உறுப்பினர்.

சசலுத்தோதவர்: தற்மபாமதய கட்டைக் காலத்திற்கு உலகத் தமலமையகத்தால் 
Toastmasters International உறுப்பினர் கட்டைங்கள் சசயல் முமறப்படுத்தப்படாத 
ஒரு உறுப்பினர். கட்டைை் சசலுத்தாத உறுப்பினர்கள் Toastmasters International 
ஆல் நன்னிமல உறுப்பினர்களாகக் கருதப்படைாட்டார்கள்.

நீங்கள் ைற்றுை் பிற ைன்ற அதிகாரிகள் Club Central வழியாக உறுப்பினர் 
விை்ைப்பங்கள் ைற்றுை் உறுப்பினர் கட்டைங்கள் மபான்ற சபாருட்கமள 
எளிமையாக ைற்றுை் வசதியாகச் சமர்பிை்ைைோம் 

கட்டைங்கள் கசலுத்துதை்
நீங்கள் ைன்ற சசயல்பாடுகளுக்காகத் மதமவக்மகற்ப நிதிகமள வழங்க 
காமசாமலகள் எழுதுங்கள்.

துணிப்பதக்கை், சாய்மைமச, ைற்றுை் விளை்பரப் சபாருட்கள் மபான்ற ைன்றப் 
சபாருட்கள் ைற்றுை் கருவிகமள ைன்றச் சசயலாளர் வாங்குவதற்குப் பைை் 
சசலுத்துங்கள்.

Toastmasters International இலிருந்து கட்டைங்கமளப் சபறுகிறீர்கள் ைற்றுை் 
சசலுத்துங்கள்.

கூட்ட இடங்கள் ைற்றுை் மவமள உைவுகள் மபான்ற சதாடர் கட்டைங்கமள, 
ைன்ற சசயற்குழு அங்கீகாரத்தின்படி சசலுத்துங்கள்.

ைன்ற நிதி பரிவர்த்தமனகளின் சதளிவான, துல்லியைான பதிமவடுகமள 
மவத்திருங்கள். பார்க்க Policy and Protocol, Protocol 8.1: Club and District Assets.

கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  மதமவக்மகற்ப கூட்டத்தில் வழங்குவதற்காக ஒரு நிதி அறிக்மகமயத் தயார் 

சசய்யுங்கள்.

ஒரு போரம்பரிே வங்கிை் 
ைணை்கு இகணேவழி 
மன்றத்திற்கு உைந்ததோை 
இை்ைோமை் இருை்ைைோம். 
ஆை, நிதி யசைரிப்பதற்கும் 
மன்ற நிதிைகளப் 
பரோமரிப்பதற்கும் பிற 
முகறைகள மன்றப் 
சபோருளோளர் தீர்மோனிை்ை 
யவண்டி இருை்ைைோம்.

https://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Governing-Documents#Protocol82Fundraising573
https://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Governing-Documents#Policy80DuesandFees570
https://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Governing-Documents#Policy80DuesandFees570
https://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Governing-Documents#Policy80DuesandFees570
http://www.toastmasters.org/clubcentral
https://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Governing-Documents#Protocol81ClubandDistrictAssets572
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மன்றக் கூட்டங்களின் மபாது
•  உறுப்பினர்களிடமிருந்து கட்டைங்கள் ைற்றுை் நிலுமவகமளச் 

மசகரியுங்கள்.
• மதமவப்படுை்மபாது ைன்ற நிதி அறிக்மகமய வழங்குங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு கவளிமய
•  ஒவ்சவாரு ைாதமுை் மவப்புகள், சசலவுகள், ைற்றுை் மகயிருப்பு 

ஆகியவற்மறச் சரிசசய்யுங்கள்.
•  உங்கள் ைன்றை் கலிமபார்னியா ைாகாைத்திற்குள் அமைந்திருந்தால், 

முந்மதய ஆை்டிற்காக வம 15 க்குள் 199N ஐ நிறுவன வரி வாரியத்திற்குச் 
சைர்ப்பியுங்கள்.

199N மின்னணு முமறயில் சைர்பிக்கப்படுகிறது ைற்றுை் இமத 
நிமறவு சசய்ய சபாதுவாக 10-15 நிமிடங்கள் எடுக்கிறது. சைர்பிக்கத் 
தவறுவது, இறுதியாக உங்கள் ைன்றத்தின் வரி விலக்கு நிமலக்கு ஊறு 
விமளவிக்கிறது ைற்றுை் உங்கள் பற்றுச்சீட்டுகமள வருைான வரிக்கு 
உட்படுத்துகிறது.

•  உங்கள் ைன்றை் U.S. சவளிமய இருந்தால், உங்கள் அரசின் வரி 
ஒழுங்குமுமறகமளத் தீர்ைானிக்க ஒரு வரி ஆமலாசகரிடை் 
கலந்தாமலாசியுங்கள். 

• ைன்ற சசலவுகளுக்குகாக காமசாமலகள் வழங்குங்கள்.
•  ைன்றத்திற்கான அமனத்து இரசீதுகள் ைற்றுை் நிதி 

கடிதப்மபாக்குவரத்துகமளயுை் சபறுங்கள்.
•  உங்கள் பதவிக் காலத்தின் முடிவிற்கு அருகில் தணிக்மகக் குழுமவ 

ஆயத்தை் சசய்யுங்கள்.

தணிக்லகக் குழுவிற்காக ஆயத்தம் தசய்ய வவண்டிய 
உருப்படிகள்

• காமசாமலப் புத்தகப் பதிவு

• வங்கி அறிக்மககள் ைற்றுை் இரத்தான 
காமசாமலகள்

• பைப் பதிமவடு ைற்றுை் நாட்குறிப்பு

• சசலுத்திய கட்டைங்கள்

• மவப்புச் சீட்டுகள்

• ைாதாந்திர நிதி அறிக்மககள் நகல்கள்

• குழுவினால் மகாரப்பட்ட சபாருட்கள்

மன்றப் கபாருளாளர்கள் எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான 
சூழை்கள்
உங்கள் ைன்றப் சபாருளாளர் பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் சூழல்களின் 
எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அவற்மற எப்படித் தீர்ப்பது என்ற பரிந்துமரகள் 
பின்வருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்களிப்பில் உங்கள் சசாந்த அனுபவத்திற்கு 
சவற்றிகரைாகப் பதிலளித்திருந்தால், அவற்மற உலகத் தமலமையகத்தில் உள்ள 
ைன்றை் ைற்றுை் உறுப்பினர் ஆதரவு அணி உடன் பகிரத் தவறாதீர்கள் (clubofficers@
toastmasters.org).

காை்சி:                  ஒரு உறுப்பினர் சரியான மநரத்தில் ைன்றத்த்ி-
ற்கு உறுப்பினர் கட்டைத்மதச் சசலுத்துகிறார், 
ைற்றுை் அவர் ைன்றத்திற்கு கட்டைை் 
சசலுத்தியமத நிரூபிப்பதற்கான பற்றுச்சீட்மடயுை் 
மவத்திருக்கிறார். இருப்பினுை், ஒரு ைன்றப் 
சபாருளாளராக, நீங்கள் உறுப்பினர் கட்டைங்கமள 
உலகத் தமலமையகத்திற்குத் தாைதைாகச் 
சசலுத்துகிறீர்கள்; முடிவாக, அந்த உறுப்பினர் 
மபச்சுப் மபாட்டியிலிருந்து தகுதிநீக்கை் 
சசய்யப்படுகிறார்.

மன்றச் தசைவுகள்
• இகணேத்தளம்சச

• ே்திமடை்

•  உைைத் தகைகமேைத்திலிருந்து 
யைோப்கபைள், 
துணிப்பதை்ைங்ைள், மற்றும் 
ைை்விப் சபோருட்ைள் யபோன்ற 
யதகவேோன சபோருட்ைள்

• நிர்வோைப் சபோருட்ைள்

• அஞ்சை் ைட்டணம்

• கூட்ட இடங்ைள்

mailto:clubofficers%40toastmasters.org?subject=General%20Inquiry
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 சாத்தியமான தீர்வுகள்:             வருந்தத்தக்க வமகயில், இந்தப் பிரச்சிமனந-
க்கு, இது நிகழ்வதற்கு முன்பாகத் தவிர்ப்பமதத் 
தவிர்த்து மவறு எந்தத் தீர்வுை் இல்மல. ஒரு ைன்றப் 
சபாருளாளராக, நீங்கள் அமனத்து உறுப்பினர் 
கட்டைங்கமளயுை் சரியான மநரத்திற்குச் 
சைர்ப்பிப்பதற்குப் சபாறுப்பாவீர்கள். நீங்கள் 
சசய்யவில்மலசயனில், பிற ைன்ற உறுப்பினர்கள் 
அதன் விமளவால் வருந்த மநரலாை்.

காை்சி:                  உறுப்பினர் கட்டைங்கமள முன்னதாகச் சசல்ு-
த்துவதற்கு உறுப்பினர்கமள ஊக்கப்படுத்துவமத 
நீங்கள் கடினைாக உைர்கிறீர்கள்.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:             நிறுவனத்தின் சந்தா இறுதித் மததிக்கு ஒரு சில 
வாரங்களுக்கு முன்பாகமவ ைன்றத்தின் இறுதித் 
மததிமய அமையுங்கள். சசலுத்தத் தவறிய 
உறுப்பினர்களிடை் - மபச்சுப் மபாட்டிகள் இல்மல 
ைற்றுை் கல்வி விருதுகள் இல்மல மபான்ற - 
விமளவுகமள விளக்குங்கள். 

காை்சி:                  முந்மதய ைன்றப் சபாருளாளர் மபாதியளவில் பதிள-
மவடுகமளப் பராைரிக்கவில்மல.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:             உங்கள் அலுவலகப் பதவிக்காலத்தின் சதாடக-
க்கத்தில், கிமடக்குை் அமனத்துப் பதிமவடுக-
மளயுை் உமடமையில் எடுத்துத் தணிக்மகக் 
குழுவின் அறிக்மகமய ைதிப்பாய்வு சசய்யுங்கள். 
பின் உங்களால் முடிந்த வமரயில் ைன்ற 
நிதிகமள விமனத்திறனுடன் முழுமையாகக் 
கை்காணியுங்கள், எதிர்கால ைன்றப் 
சபாருளாளருக்காக எளிமையான பதிமவடு 
பராைரிப்பு அமைப்மப உருவாக்கி உங்கள் 
நமடமுமறகமள ஆவைப்படுத்துங்கள்.

மன்றப் தபாருளாளரின் வளங்கள்

மைன்மைமிகு திட்டை்  
(உருப்படி ta-IN1111) www.toastmasters.org/1111

உறுப்பினர் கட்டைங்கமளச் சைர்பித்தல் www.toastmasters.org/ClubCentral

அலவக் காவைர்
நீங்கள் ைன்றத்தின் இயல்நிமல சபாருட்களான, பதாமககள், சாய்மைமச, 
மநரக் கருவி, ைற்றுை் பிற கூட்டப் சபாருட்கமளக் கை்காணிக்கிறீர்கள். 
நீங்கள் கூட்டை் நடக்குமிடத்மத தயார் சசய்ய முன்னதாகமவ வருகிறீர்கள் 
அத்துடன் ைன்ற உபகரைங்கமளப் பாதுகாக்க கூட்டை் நிமறவமடந்த பின்பு 
தாைதைாகத் தங்கியிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் கூட்ட இடத்திற்குை் சபாறுப்பாக 
உள்ளீர்கள், மதமவப்படுை்மபாது புதிய இடத்மதப் சபறுகிறீர்கள், ைற்றுை் உங்கள் 
ைன்ற கூட்டங்களுக்காக இடத்மதப் பயன்படுத்த அனுைதிக்குை் நபர்களுடன் 
சதாடர்மபப் பராைரிக்கிறீர்கள்.

7
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அமவக் காவலர் அலுவல் கூட்டங்கள், மபச்சுப்மபாட்டிகள், ைற்றுை் பிற சிறப்பு 
ைன்ற நிகழ்ச்சிகளிலுை் பங்கு சகாை்டுள்ளார். எடுத்துக்காட்டாக, அமவக் 
காவலர் எதிர்கால புதிய உறுப்பினர்கமளச் மசர்ப்பது சதாடர்பாக உறுப்பினர்கள் 
வாக்களிக்குை்மபாது புதிய உறுப்பினமர ைன்றத்திற்கு சவளிமய அமழத்துச் 
சசல்கிறார். மபச்சுப் மபாட்டியில் ஒரு மபாட்டியாளர் நிமறவு சசய்யுை்மபாது, 
மபச்சாளர் தாைத வருமகயாளர்களால் இமடயூறு சசய்யப்படாைல் இருப்பமத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக, அமவக் காவலர் வாயிலில் நிற்கிறார்.

CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF  
TOASTMASTERS INTERNATIONAL 
Article VII: Duties of Officers, Section 7

அலவக் காவைரின் கபாறுப்புகள்

மன்றச் கசாத்துக்கலளப் பாதுகாத்தை்
நீங்கள் ைன்றத்தின் பதாமக, மகச்சுத்தி, சாய்மைமச, விருது துணிப்பதக்கங்கள், 
மதமவப்சபாருட்கள், ைற்றுை் பிற கருவிகமளப் பாதுகாப்பாகப் பத்திரப்படுத்தி 
மவக்கிறீர்கள்.

கூட்ட இடத்மத அமைப்பதற்காக முன்னதாக வருகிறீர்கள்.
கூட்ட இடத்மதக் கமலத்துச் சுத்தை் சசய்வதற்காக தாைதைாகத் தங்குகிறீர்கள்.
அமனத்து ைன்றச் சசாத்துகமளயுை் அடுக்கி மவக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் முதலில் கை்டமதப் மபாலமவ கூட்ட அமறமய விட்டுச் சசல்கிறீர்கள்.
ைன்றச் சசயலாளரால் வாங்கப்பட்ட மதமவயான சபாருட்கமளக் 

கை்காணிக்கிறீர்கள்.

மன்றக் கூட்டங்கலள ஒருங்கிலைத்தை்
நீங்கள் ைன்றை் ைற்றுை் கூட்ட இடத்தின் நிர்வாகத்திற்கு இமடமய சதாடர்பாளராக 
சசயல்படுகிறீர்கள்.

உங்கள் கூட்ட அட்டவமையில் ஏமதனுை் ைாற்றங்கள் இருந்தால் குமறந்தது 
மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பாகமவ நிர்வாகத்திடை் சதரிவியுங்கள்.

மாற்றுத்திறன் நபர்களுக்கு வசதிகள் வழங்கை்
நீங்கள் ஒரு இடத்மதத் மதர்ந்சதடுத்து நிகழ்ச்சிக்கு ஆயத்தைாகுை் மபாது, 
ைாற்றுத்திறன் சகாை்ட ைக்களுக்குப் சபாருத்தைான வசதிகமள வழங்குவமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள். எந்தச் சூழலிலுை் சட்ட இைக்கை் என்பது மகயாளுவதற்கு 
பயமூட்டுை் விடயைாகத் சதரியலாை், ஆனால் சபருை்பாலான ைாற்றுத்திறனுமடய 
ைக்கள் அவர்களின் மதமவகள் குறித்து நீங்கள் புரிந்துக்சகாள்வதற்காக 
உதவுவதில் ைகிழ்ச்சியமடவார்கள் ைற்றுை் வசதிகளுக்காக நன்றி உைர்வுடன் 
இருப்பார்கள். அமனத்து விடயங்கமளப்மபாலமவ, சதாடர்பாடல் முக்கியைானது: 
நிகழ்ச்சிக்கு முன்பாக ஏமதனுை் சிறப்புத் மதமவகள் இருக்க மவை்டுைா 
என்பமதத் தீர்ைானிக்க உங்கள் விருந்தனர்கமளத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள் 
ைற்றுை் அந்தத் மதமவகமள உங்கள் இடத் மதர்வில் இமைத்துக் சகாள்ளுங்கள். 
நிமறவிற் சகாள்க, உங்கள் அமனத்து விருந்தினர்களுக்குை் சாத்தியைான 
சிறந்த நிகழ்ச்சிமய அமைப்பது ைற்றுை் அமனவருை் மநர்ைமற அனுபவத்துடன் 
சசல்வமத உறுதிப்படுத்துவது ஆகியன உங்கள் சபாறுப்பாகுை். 

கவனிக்க மவை்டிய சில முக்கியப் பகுதிகள்: விடுதிகள் ைக்கள் அணுகுை் 
அமனத்துப் பகுதிகளிலுை் தமடகள் இல்லாைல் இருக்க மவை்டுை். ைாற்றுத்திறன் 
உமடய எந்த நபருை் ைாநாடு அல்லது பிற வமக நிகழ்ச்சிகளில் அவர்கமள 
முழுமையாகப் பங்குசபற அனுைதிக்குை் நியாயைான வசதிகமளப் சபற 
உரிமை சகாை்டுள்ளனர். நீங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சிமயத் திட்டமிடுை்மபாது, நீங்கள் 
மதர்ந்சதடுத்த இடை் ைாற்றுத்திறனுமடய ைக்களுக்கான வசதிகள் சதாடர்பில் 
உங்கள் நீதிஎல்மலக்குட்பட்ட சபாருந்துை் சட்டங்களுக்கு இைங்குவமத 

அடிப்பலட 
மன்றத் வதலவப் 
தபாருட்கள்
• துணிப்பதை்ைங்ைள்
•  வோை்குச்சீட்டுைள் 

மற்றும் சுருை்ைமோன 
மதிப்பீட்டுப் 
படிவங்ைள் 

• யநரை்ைருவி

• பதோகை

• சோே்யமகச
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உறுதிப்படுத்துவது உங்கள் சபாறுப்பாகுை். பார்க்கPolicy and Protocol, Protocol 2.0: 
Club and Membership Eligibility, Section 2: Members with Disabilities.

கூடுதலாக, உங்கள் கூட்ட இடை், கூட்டங்களுக்கு முன்பாக, கூட்டத்தின் 
மபாது, ைற்றுை் கூட்டத்திற்கு பின்னர் சாத்தியைான பாதுகாப்பு இடர்கள் 
இல்லாைல் இருப்பமத உறுதிப்படுத்த நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட மவை்டுை். 
சிந்தல்கள், கூர் முமனகள், மின்சார வயரிங், ைற்றுை் பிற இடர்களுக்காக 
உங்கள் கூட்ட இடத்மத முன்னதாகமவ சரிபாருங்கள்; புதுப்பிக்கப்பட்ட 
முதலுதவிப் சபட்டிமய மவத்திருங்கள், அல்லது உங்கள் நிறுவனை் எங்கு 
மவத்துள்ளது என்று அறிந்திருங்கள்; ைற்றுை் நீங்கள் அவசர காலத்தில் 
ஆயத்தைாக இருப்பமத உறுதிப்படுத்த, கூட்ட இடத்திற்கான பாதுகாப்பு அல்லது 
சவளிமயற்ற சநறிமுமறகமள ைதிப்பாய்வு சசய்யுங்கள். நீங்கள் உங்கள் 
ைன்றத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பினமர - சபருை்பாலுை், அமவக் காவலமர - 
இந்த உருப்படிகமள மைற்பார்மவ சசய்யுை் பாதுகாப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கக் 
கருதலாை்.

கூட்ட இடத்திற்கான முமறயான பராைரிப்பு ைற்றுை் கவனிப்பு ைன்றத்திற்குள் 
சபருமிதத்மத சவளிப்படுத்துவமதாடு ைட்டுமில்லாைல், ைன்றை் ைற்றுை் அது 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துை் நிறுவனத்மதப் பற்றி ஒரு நல்ல ைனப்பதிமவ 
உருவாக்குவதற்கான ஒரு ைதிப்புமிக்க உறுப்பாக உள்ளது என்பமத 
உறுப்பினர்களுை் விருந்தினர்களுை் கருதச் சசய்கிறது.

தபாதுவான கூட்ட மாற்றங்கள்
• ைற்சறாரு இடத்திற்கு ைாறுதல்
• வாரத்தில் மவசறாரு நாளில் சந்தித்தல்

• ஒரு சிறப்பு நிகழ்மவத் திட்டமிடல்

உங்களுமடயது ஒரு சபருநிறுவன ைன்றை் என்றால், 
உங்கள் நிறுவனை் விருை்புை் நிறுவன அக இமையை், நாட்காட்டி, அல்லது 
பதிவுத் தாள் மபான்றவற்மறப் பயன்படுத்தி கூட்ட அமறமய முன்பதிவு 
சசய்யுங்கள்.

கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  கூட்டத்திற்கு ஒரு சில நாட்கள் முன்பாக கூட்ட அமற முன்பதிமவ 

உறுதிப்படுத்துங்கள்.
•  வாக்சகடுப்பிற்காக ஏராளைான சவற்று வாக்குச்சீட்டுகள் இருப்பமத 

உறுதிப்படுத்துங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு வருலக தந்த பிறகு
•  கூட்டை் சரியான மநரத்திற்குத் சதாடங்குவமத உறுதிப்படுத்த குமறந்தது 

30 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக கூட்ட அமற ைற்றுை் கருவிகமள ஏற்பாடு 
சசய்யுங்கள்.

•  மைமசகள் ைற்றுை் நாற்காலிகமள ஒழுங்குபடுத்துங்கள்.
•  சாய்மைமச, மகச்சுத்தி, ைன்றப் பதாமக, மதசியக் சகாடி 

(விருப்பத்தற்குரியது), மநரக் கருவி, வாக்குச்சீட்டுகள், மகாப்மபகள், ைற்றுை் 
துணிப்பதக்கங்கமள அமையுங்கள்.

•  உறுப்பினர்கள் பார்ப்பதற்காக விளை்பரச் சிற்மறடுகள், சபயர் ஒட்டுகள், 
Guest Book (உருப்படி 84, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்), மற்றும் கையேடுைள், 
சசய்தி ைடல்கள் மபான்ற கல்விப் சபாருட்கள், ைற்றுை் Toastmaster இதழ் 
மபான்றவற்மறக் ைோட்சிப்படுத்துவதற்ைோை ஒரு மைமசமய வாயிலுக்கு 
அருகில் மவயுங்கள்.

•  அமற சவப்பநிமலமயச் சரிபாருங்கள் ைற்றுை் அமற அதிகச் சூடாக 
அல்லது அதிகக் குளிராக இருந்தால் அமத சரிசசய்யுங்கள்.

•  விருந்தினர் பதிமவட்டிை் மகசயழுத்திடுைாறு அமனத்து 
விருந்தினர்கமளயுை் மகளுங்கள் மற்றும் கூட்டத்தின் மபாது அணிவதற்காக 
ஒவ்சவாருவருக்குை் சபயர் ஒட்டுகமள வழங்குங்கள்.
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மன்றக் கூட்டங்களின் மபாது
•  தாைதைாக வருபவர்கமள வரமவற்க ைற்றுை் அவர்கள் அைர உதவுவதற்காக 

வாயில் அருகில் அைருங்கள். இமடயூறுகமளத் தவிருங்கள் ைற்றுை் 
ஏமதனுை் மதமவயான சவளிமவமலகள் இருந்தால் சசய்யுங்கள்.

•  உைவுச் மசமவகள் இருந்தால் ஒருங்கிமையுங்கள்.
•  மதமவப்படுை்மபாது வாக்குச்சீட்டுகமளச் மசகரித்து விருதுக்கான 

வாக்குமளக் கைக்கிடுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்குப் பின்
• அமறமய  அதன் அசல் அமைப்பில் திருை்ப ஒப்பமடயுங்கள்.
•  அமனத்துப் சபாருட்கமளயுை் கட்டி பாதுகாப்பான இடத்தில் மசமித்து 

மவயுங்கள்.
• கீமழ கிடக்குை்  உருப்படிகள் அல்லது குப்மபகமள எடுத்து நீக்குங்கள்.

அலவக் காவைர் எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான சூழை்கள்
உங்கள் அமவக்காவலர் பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் சூழல்களின் 
எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அவற்மற எப்படித் தீர்ப்பது என்ற பரிந்துமரகள் 
பின்வருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்களிப்பில் உங்கள் சசாந்த அனுபவத்திற்கு 
சவற்றிகரைாகப் பதிலளித்திருந்தால், அவற்மற உலகத் தமலமையகத்தில் உள்ள 
ைன்றை் ைற்றுை் உறுப்பினர் ஆதரவு அணி உடன் பகிரத் தவறாதீர்கள்  
(clubofficers@toastmasters.org).
காை்சி:  முன்னதாக வந்து கூட்ட இடத்மத அமைப்பதற்கான 

மநரத்மதக் கை்டறிவது கடினைாக உள்ளது, 
குறிப்பாக ைதிய உைவு மநரக் கூட்டங்களில்.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  உங்கள் மவமல அல்லது வாழ்க்மகத் திட்டங்கள் 
அதிகை் இருக்குை்மபாது தன்னார்வலர்களிடை் 
உதவிமயக் மகளுங்கள்; உங்கள் பங்கில் 
உதவுவதற்காக புதிய உறுப்பினர்களின் 
உற்சாகத்மதப் பயன்படுத்துங்கள். 

    உங்கள் ைன்றக் கூட்ட இடத்திற்கு குமறவான, 
அடிப்பமடக் கட்டமைப்புகமள உருவாக்குங்கள் 
ைற்றுை் உங்களுக்கு சிறிது கூடுதல் மநரை் 
கிமடக்குை் நாட்களில் அமதப் பயன்படுத்துங்கள்.

காை்சி:  தற்மபாமதய கூட்ட இடத்திற்கு ைன்ற உறுப்பினர் 
எை்ணிக்மக மிகவுை் அதிகரித்துவிட்டது, புதிய 
இடை் மதமவப்படுகிறது.  

  சாத்தியமான தீர்வுகள்:         முதலில், அமத கட்டிடத்தில் மவறு ஏமதனுை் சபரிய 
கூட்ட இடங்கள் கிமடக்கின்றனவா எனப் பாருங்கள். 
இல்மலசயனில், ஏற்கனமவ உள்ளதற்கு முடிந்த 
வமரயில் அருகில் புதிய கூட்ட இடத்மதத் மதடுங்கள். 
இதற்கு பல சாத்தியைான தீர்வுகள் உள்ளன: 
ைன்றங்கள், மதவாலயங்கள், ைருத்துவைமனகள், 
உைவகங்கள், காபிக் கமடகள், ஓய்வுசபற்ற 
பமடவீரர் மையங்கள், மூத்தகுடிைக்கள் மையங்கள், 
அல்லது நகர அரசு அலுவலகங்கள். 

                 புதிய இடத்மதப் பற்றி முடிந்த வமரயில் 
விமரவாக அமனவருக்குை் சதரிவிக்க ைன்றத் 
தமலவர் ைற்றுை் உப தமலவர் ைக்கள் சதாடர்புடன் 
இமைந்து மவமல சசய்யுங்கள். 

காை்சி:   ைன்றத்தின் வழக்கைான கூட்ட அமற 
தற்காலிகைாகக் கிமடக்கவில்மல.

1 4

இகணேச் சூைலிை், 
அகவை் ைோவைர் 
கூட்டங்ைளின் 
வழிநடத்துநரோை 
சசேைோற்றைோம். ஒரு 
Toastmaster மன்றத்தின் 
சதோழிை்முகற சூைலுடன் 
கூட்டங்ைள் நடத்கதப்படும் 
என்ற எதிர்போர்ப்கப 
கூட்டத்கதன் 
சதோடை்ைதியையே அகமை்ை 
இது அவர்ைளுை்கு 
வோே்ப்கபை் சைோடுை்கும்.

mailto:clubofficers%40toastmasters.org?subject=General%20Inquiry
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சாத்தியமான தீர்வுகள்:  தற்காலிகத் தீர்மவக் காை விமரவாக மவமல 
சசய்யுங்கள் ைற்றுை் அதமன உறுப்பினர்களுக்குத் 
சதாடர்பாடுங்கள். இதற்கு பல வாய்ப்புகள் உள்ளன: 
உள்ளூர் உைவகங்களின் விருந்து அரங்குகள், 
உள்ளூர் காபிக் கமடயில் சில மைமசகமள 
நகர்த்துவது, அல்லது அமத கட்டிடத்தில் மவசறாரு 
இடத்மதக் கை்டறிவது. 

    கூட்டத்மத இரத்து சசய்வது என்பது கமடசி 
தீர்வாக இருக்க மவை்டுை்.

அலவக் காவைர் வளங்கள்

மைன்மைமிகு திட்டை் ைற்றுை் 
(உருப்படி ta-IN1111)

www.toastmasters.org/1111

ைன்றத்திற்குத் மதமவயான 
சபாருட்கமள வாங்குதல் 

 www.toastmasters.org/MeetingSupplies

Ballots and Brief Evaluations 
(உருப்படி 163, ஆங்கிலத்தில் 
ைட்டுை்) 

www.toastmasters.org/163

http://www.toastmasters.org/meetingsupplies
http://www.toastmasters.org/163
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மைன்மைமிகு ைன்றத் திட்டை்
ைன்ற அதிகாரிகள் ஒன்றிமைந்து ைன்ற சவற்றிக்கான அமடயக் கூடிய 
இலக்குகமள அமைக்கிறார்கள் ைற்றுை் அவற்மற அமடய ஒரு திட்டத்மத 
உருவாக்குகிறார்கள். உங்கள் ைன்றை் கல்வி, உறுப்பினர் மசர்க்மக, பயிற்சி மற்றும் 
நிர்வோைத்திை் அதன் இலக்குகமள அமடவமத உறுதிப்படுத்த சிறந்த வழிகளில் 
ஒன்று மைன்மைமிகு திட்டை் (DCP) (உருப்படி ta-IN1111) அமடவதில் உங்கள் 
முயற்சிகமளக் குவிப்பதாகுை்.

டி.சி.பி இல் நன்கு சசயல்படுை் ஒரு ைன்றை் ஒரு உயர் தர ைன்ற அனுபவத்மத 
அதன் உறுப்பினர்கள் அமனவருக்குை் வழங்குகிறது. டி.சிபி. இன் ஒவ்சவாரு 
அை்சமுை் ைகிழ்ச்சிமய மைை்படுத்தவுை், ைன்றை் ஒவ்சவாரு முமற கூடுை்மபாது 
ஒவ்சவாரு உறுப்பினர்களுக்குை் ஆதரவுச் சூழமல வலுவூட்டுதவற்காகவுை் 
வடிவமைக்கப்பட்டதாகுை். 

மைன்மைமிகு திட்டை் ைாவட்ட அங்கீகாரத் திட்டத்தின் சதாடக்கப் புள்ளியாக 
சசயல்படுகிறது, இது மைன்மைமிகு வட்ட, மகாட்ட ைற்றுை் ைாவட்டத் திட்டங்கமள 
உள்ளடக்கியது. இந்தத் திட்டங்களின் குறிக்மகாள்கள் மைன்மைமிகுகமள 
அடிப்பமடயாகக் சகாை்டமவ.

டி.சி.பி வதலவகள்
டி.சி.பி என்பது ஜூமல 1 முதல் ஜூன் 30 வமர நடக்குை் ஒரு ஆை்டுத் திட்டை் 

ஆகுை். இத்திட்டை் உங்கள் ைன்றை் இந்தக் காலத்திற்கு அமடய முயற்சிக்க 
மவை்டிய 10 இலக்குகமளக் சகாை்டுள்ளது. ஆை்டு முழுவதுை் இந்த 
இலக்குகமள மநாக்கிய உங்கள் முன்மனற்றத்மதக் Toastmaster International 
தடங்காணுகிறது ைற்றுை் புதுப்பிக்கப்பட்ட அறிக்மககள் Toastmaster International 
இமையதளத்தில் தினமும் சவளியிடப்படுகின்றன:www.toastmasters.org/ 
DistinguishedPerformanceReports

ஜூமலயில் ஆை்டு முடிந்த பிறகு, Toastmasters International ைன்றை் அமடந்த 
இலக்குகளின் எை்ணிக்மகமயக் கைக்கிட்டு, அமடயப்பட்டட இலக்குகளின் 
எை்ணிக்மக ைற்றுை் அது சகாை்டுள்ள உறுப்பினர்களின் எை்ணிக்மக 
அடிப்பமடயில் மைன்மைமிகு, மதர்வுறு மைன்மைமிகு, ைற்றுை் தமலவரின் 
மைன்மைமிகு ஆகியவற்மறப் சபற்றவர்கமள அங்கீகரிக்கிறது. 

அங்கீகாரத்திற்குத் தகுதிசபற, இதன்படி நன்னிமல ைன்றங்களாக இருக்க 
மவை்டுை் Policy and Protocol, Policy 2.0: Club and Membership Eligibility, Section 
4:Good Standing of Clubs. ைன்றங்கள் ஜூன் 30 இல் 20 உறுப்பினர்கள் அல்லது 
குமறந்தபட்சை் ஐந்து புதிய, இரட்மட, அல்லது மீை்டுை் மசர்க்கப்பட்ட 
உறுப்பினர்களின் நிகர வளர்ச்சி இரை்டில் ஒன்மறக் சகாை்டிருக்க மவை்டுை். 
பரிைாற்ற உறுப்பினர்கள், கட்டைை் சசலுத்தி ைற்றுை் அவர்களின் புதிய 
ைன்றத்தில் தற்மபாமதய உறுப்பினர்கள் ஆகாத வமரயில் இந்தக் கூடுதல் 
எை்ணிக்மகயில் மசர்க்கப்படைாட்டார்கள். அந்த மநரத்தில், பரிைாற்ற உறுப்பினர் 
ஒரு புதுப்பிக்குை் உறுப்பினராகக் கருதப்படுவார் ைற்றுை் ஒரு புதிய உறுப்பினராக 
எை்ைப்படைாட்டார்.

நன்னிமல உறுப்பினர்கள் ைட்டுமை கல்வி விருது சபற தகுதியுமடவர்கள். 
பார்க்க Policy 2.0 Club and Membership Eligibility, Section 5: Good Standing of Individual 
Members.

உைகத் தலைலமயகத்திற்கு தகவை்கலளச் சமர்ப்பித்தை் 
ஆவைங்கள் காலக்சகடு மததியின், 11:59 பிற்பகல், வட அசைரிக்க மநரத்திற்குள் 
உலகத் தமலையகத்தில் சபறப்பட்டிருக்க மவை்டுை், காலக்சகடு ஒரு வார இறுதி 
அல்லது விடுமுமற நாளில் வந்தாலுை் கூட. ஆவைங்கள் சபறப்பட்ட பிறகு 
எந்த ைாற்றங்களுை் மைற்சகாள்ளப்படாது என்ற காரைத்தால், ைன்ற அதிகாரிகள் 
துல்லியைானத் தகவல்கமளச் சைர்ப்பிப்பதில் கவனைாக இருக்க மவை்டுை்.

ஆவைங்கள் சவற்றிகரைாக அனுப்பப்படுவமத உறுதிப்படுத்துவது ஒரு 
அனுப்புனராக உங்களின் சபாறுப்பாகுை் என்பமத அறிந்திருங்கள். Toastmasters 
International, தகுதியற்ற அல்லது முழுமையில்லாத ஆவைங்கமளப் சபறுவதற்கு, 
சதாமலநகல் கருவிக் மகாளாறுகள், அல்லது மதால்வி அல்லது முை்முர சமிக்மஞ 
மபான்றவற்றிற்குப் சபாறுப்பாகாது.

1

http://www.toastmasters.org/distinguishedperformancereports
http://www.toastmasters.org/distinguishedperformancereports
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Policy20ClubandMembershipEligibility553
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Policy20ClubandMembershipEligibility553
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Policy20ClubandMembershipEligibility553
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Policy20ClubandMembershipEligibility553
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தரமான மன்றங்களின் வலரயலற
ஒரு உயர் தர ைன்றை் உறுப்பினர் சாதமனமய ஊக்குவிக்கிறது ைற்றுை் 
சகாை்டாடுகிறது, ஆதரவான ைற்றுை் குதூகலைான சூழமல வழங்குகிறது, 
ைற்றுை் பல்வமகயுடன் சதாழில்முமறயில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கூட்டத்மத 
வழங்குகிறது. அந்த ைன்றங்களில், உறுப்பினர்கள் ஒரு முமறயான ைதியுமரஞர் 
திட்டத்திற்கான அணுகல் சகாை்டிருப்பமத உறுதிப்படுத்த ைன்ற அதிகாரிகள் 
ைன்றத் தரத்தின் அமனத்து அை்சங்களிலுை் பயிற்சி சபற்றிருப்பார்கள், 
அவர்கமள வளர்ப்பதற்கு உதவுை் ைதிப்பீடுகள் வழங்கப்பட்டிருப்பார்கள், ைற்றுை் 
தங்களின் இலக்குகமள அமடவதற்கு ஊக்கப்படுத்தப்பட்டிருப்பார்கள்.

* இலக்குகள் 9 ைற்றுை் 10 பற்றிய முக்கியத் தகவல்களுக்கு யமன்கமமிகு திட்டம் 
(உருப்படி ta-IN1111) ஐப் போருங்ைள் 

மைற்கை்ட இலக்குகளில் குமறந்தது ஐந்து இலக்குகமள அமடயுை் ைன்றங்கள் 
மைன்மைமிகுகள் ஆகுை். இந்த இலக்குகளில் ஏமழ அமடயுை் ைன்றங்கள் 
மதர்வுறு மைன்மைமிகுகள் ைற்றுை் ஒன்பமத அமடயுை் ைன்றங்கள் தமலவரின் 
மைன்மைமிகுகள் ஆகுை். 

வமன்லமமிகு வளங்கள்
மைன்மைமிகு திட்டை் (உருப்படி ta-IN1111)                 www.toastmasters.org/1111

மைன்மைமிகு சசயல்திறன் அறிக்மககள்  www.toastmasters.org/ 
DistinguishedPerformanceReports 

வமன்லமமிகு மன்றத் திட்டத்தின் இைக்குகள்

கல்வி  பயிை்சி
1.  நான்கு நிமல 1 விருதுகள் 

சபறப்பட்டன

2.  இரை்டு நிமல 2 விருதுகள் 
சபறப்பட்டன

3.  இன்னுை் இரை்டு நிமல 2 
விருதுகள் சபறப்பட்டன

4.  இரை்டு நிமல 3 விருதுகள் 
சபறப்பட்டன

5.  ஒரு நிமல 4, பாமத நிமறவு அல்லது 
DTM விருது அமடயப்பட்டிருத்தல் 

6.  மைலுை் ஒரு நிமல 4, பாமத 
நிமறவுறுதல் அல்லது DTM விருது 
அமடயப்பட்டிருத்தல்

உறுப்பினர் வசர்க்டக
7.  நான்கு புதிய, இரட்மட அல்லது 

மீை்டுை் மசர்க்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்

8.  மைலுை் நான்கு புதிய, இரட்மட 
அல்லது மீை்டுை் மசர்க்கப்பட்ட 
உறுப்பினர்கள் 

9.  இரை்டு பயிற்சிக் காலத்தில் 
ஒவ்சவான்றிலுை் 
குமறந்தபட்சை் நான்கு ைன்ற 
அதிகாரிகள் பயிற்சி சபற்றார்கள் 

நிர்ோகம்
10.  சரியான மநரத்தில் உறுப்பினர் 

கட்டைை் சசலுத்துவது 
அத்துடன் ஒரு காலகட்டத்திற்கு 
எட்டு உறுப்பினர்கள் சபயர்கள் 
(அவர்களின் குமறந்தது மூவர் 
புதுப்பிக்குை் உறுப்பினர்கள்) ைற்றுை் 
சரியான மநரத்தில் ைன்ற அதிகாரி 
பட்டியமலச் சைர்பித்தல்*

வணிைை் கூட்டங்ைளின் 
யபோது மன்ற வணிை 
வோை்குைளுை்ைோை 
இகணேவழி மன்றங்ைள் 
Google Forms, Survey Monkey 
அை்ைது பிற ைருத்தோே்வு 
சமன்சபோருகள 
பேன்படுத்தைோம். Club 
Constitution for Clubs of 
Toastmasters International, 
Article V: Quorum and 
Voting, Section 3-இன் படி 
கூட்டங்ைளுை்கு சவளியே 
வோை்ைளிப்பதற்கு 
அனுமதி இை்கை.

https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111
https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111
http://www.toastmasters.org/1111
http://www.toastmasters.org/distinguishedperformancereports
http://www.toastmasters.org/distinguishedperformancereports
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVQuorumandVoting443
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVQuorumandVoting443
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVQuorumandVoting443
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVQuorumandVoting443
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVQuorumandVoting443
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தரமான மன்றக் கூட்டங்கள்
உறுப்பினர்கள் இன்னுை் சிறந்த சதாடர்பு சகாள்பவர்கள் ைற்றுை் தமலவர்கள் ஆவதற்காக 
Toastmastersஇல் இமைகிறார்கள். அவர்கள் Toastmasters இல் இருக்கிறார்கள் ஏசனனில் 
ைன்றை் ைதிப்புகள் வழங்குகிறது ைற்றுை் அவர்களின் தனிப்பட்ட மதமவகமள நிரப்புகிறது. 
ஒரு தரைான ைன்றச் சூழல் என்பது உறுப்பினர் தக்கமவத்தலின் மிக முக்கியைான ஒற்மறக் 
காரணி ஆகுை். தரைான ைன்றங்கள் சதாடர்பாடல் ைற்றுை் தமலமைத்துவ திறன்கமள 
வளர்த்துக் சகாள்வதற்காக ஒவ்சவாரு உறுப்பினருக்குை் மிகச்சிறந்த வாய்ப்பிமன 
வழங்குகின்றன.

சிறந்த ைன்றக் கூட்டங்கள் சவற்றிகரைான ைன்றங்கமள உருவாக்குகின்றன. 
அமவ உறுப்பினர் மசர்க்மகமயக் கட்டிசயழுப்ப ைற்றுை் பரைாரிக்க அவசியைானமவ. 
சவற்றிகரைான கூட்டத்திற்கான இரகசியை் திட்டமிடல் ஆகுை். ஒவ்சவாரு உறுப்பினருை் 
கற்க, சாதிக்க, ைற்றுை் குதூகலைமடய வாய்ப்பு வழங்குை் கூட்டங்கமளத் திட்டமிட ைற்றுை் 
நடத்த ைன்றங்கமள ஊக்குவியுங்கள். 

மன்றக் கூட்டத்தின் தவற்றிக்கு முக்கியமானலவ
பல்ேடக
பல்வமக சவவ்மவறு 
வமக கூட்டங்களில் 
சவளிப்படுத்தப்படுகிறது: 
அடிப்பமடக் கருத்து, 
ைன்றங்களுக்கு 
இமடமயயான ைற்றுை் 
சமூகக் கூட்டங்கள், 
உறுப்பினர்களின் 
வீடுகளில் நடக்குை் 
கூட்டங்கள் மபான்றமவ. 
ஒவ்சவாரு வாரமுை் ஒமர 
வடிவிலான கூட்டங்கள் 
சலிப்பூட்டுை் மவமலயாக 
உைரச் சசய்கின்றன. 
தரைான ைன்றங்கள் 
கூட்டங்கமளப் புதியதாக 
ைற்றுை் ஆர்வமிக்கதாக 
மவக்க உடனடிப் மபச்சுத் 
தமலப்புகள் (Table Topics®) 
ைற்றுை் கூட்டங்களில் 
பல்வமகமயக் 
சகாை்டுள்ளன. Toastmasters 
அதிகாரப்பூர்வ சமூை 
ஊடைை் ைணை்குைளின் 

வழியாக Toastmasters 
International இலிருந்து 
வருை் சசய்திகமள உங்கள் 
ைன்றத்துக்கு வழங்கி 
புதுப்பியுங்கள்.

குதூகலம்
நிறுவனர் Ralph C. 
Smedley கூறியது மபால் 
"ைகிழ்ச்சியான கைத்தில் 
கற்றுக் சகாள்வதற்காக" 
ைக்கள் Toastmasters-இல் 
மசர்கிறார்கள் Toastmasters 
இல் இமைகிறார்கள் 
தரைான ைன்றங்கள் 
கல்வி மநாக்கங்கமளப் 
பூர்த்தி சசய்யுை் 
குதூகலக் கூட்டங்கமளக் 
சகாை்டுள்ளன. அச்சூழல் 
உற்சாகமூட்டுவதாக, 
ைகிழ்ச்சியானதாக, ைற்றுை் 
வரமவற்பதாக உள்ளது.
உங்கள் கூட்டங்கமள 
மகளிக்மகயானதாக 
ைாற்றுவதற்கான 
மயாசமனகளுக்குை் 
இமையவழி கூட்டங்கமள 
மைை்படுத்துவதற்கான 
உதவிை்குறிப்புைளுை்ைோைவும் 
இந்தToastmaster இதழின் 
ைட்டுகரகேப்படிை்ைவும் 

வநர ேடரயடைகள்
மநர வமரயமறகள் 
நமடமுமறப்படுத்தப்படுை் 
மபாது, ஒற்மறக் கூட்டத்தில் 
கூடுதலாக ஒரு நிமிடை் 
சசலவிடாைல் ஒரு ைன்றை் 
எவ்வளவு அடக்குகிறது 
என்பது அற்புதைானது. 
சிறந்த ைன்றங்கள் சரியான 
மநரத்தில் சதாடங்கி 
முடிவமடகின்றன 
ைற்றுை் ஒரு 
கை்டிப்பான, விமரவான 
அட்டவமைமயப் 
பின்பற்றுகின்றன. 
இது உற்சாகத்மதக் 
கட்டமைக்கிறது 
ைற்றுை் ைதிப்புமிக்க 
கூட்ட மைலாை்மைத் 
திறன்கமளக் கற்பிக்கிறது.
இந்த Toastmaster இதழின் 
ைட்டுகர, ஆக்கவளமுள்ள 
கூட்டங்கள் எவ்வாறு 
பயனுள்ள கூட்டங்கமள 
உருவாக்குகின்றன என்பமத 
விளக்குகிறது.

சசயல்திை்ைப் 
வபச்சுக்கள்
தரைான ைன்றங்கள் 
உறுப்பினர்கள் 
மபச்சுகமள வழங்க 
ஊக்குவிக்கின்றன ைற்றுை் 
சசயல்திட்ட மநாக்கங்கள் 
அடிப்பமடயிலான 
ைதிப்பீடுகமள 
ஊக்குவிக்கின்றன. ைன்றக் 
கூட்டத்தின் நீளை் ைற்றுை் 
வடிவத்திமனப் சபாருத்து, 
ஒரு கூட்டத்திற்கு மூன்று 
மபச்சுகள் எனக் குறிக்மகாள் 
மவப்பது ஒரு சிறந்த 
இலக்கு ஆகுை்.

https://www.toastmasters.org/about/connect-with-us
https://www.toastmasters.org/about/connect-with-us
https://www.toastmasters.org/magazine/magazine-issues/2021/mar/zoom-fatigue-be-gone
https://www.toastmasters.org/magazine/magazine-issues%20/2019/jan/22-club-quality
https://www.toastmasters.org/magazine/magazine-issues/2019/july/prescription-for-productive-meetings
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தரமான மன்ற வழிமுலறகள்
• ைன்ற அதிகாரிகள் ைாவட்டத்தால் 

வழங்கப்படுை் பயிற்சியில் கலந்து 
சகாள்கிறார்கள்.

• ைன்ற அதிகாரிகள் தங்களின் 
பங்குகள் ைற்றுை் சபாறுப்புகமள 
நிமறமவற்றுகிறார்கள்.

• கூட்டங்கள் நன்கு 
திட்டமிடப்படுகின்றன, 
நல்ல வருமகப் பதிமவக் 
சகாை்டிருக்கின்றன, சரியான 
மநரத்தில் சதாடங்குகின்றன, சரியான 
மநரத்தில் முடிவமடகின்றன, 
பல்வமகயாக உள்ளன ைற்றுை் 
குதூகலைாக உள்ளன.

• ஒரு முமறயான விழாவில் புதிய 
உறுப்பினர்கள் பதவிமயற்கின்றனர்.

• புதிய உறுப்பினர் அவர்கள் சாதிக்க 
விருை்புவதில் கவனை் சசலுத்துை் 
Toastmasters திட்டத் சதாடக்கப் 
பயிற்சிமயப் சபறுகிறார்கள்.

• உறுப்பினர்கள் ைன்றத்தின் ஒவ்சவாரு 
அை்சத்திலுை் ஈடுபடுகிறார்கள்.

• உறுப்பினர்கள் கல்வித்திட்டத்தில் 
ஈடுபாட்டுடன் பங்மகற்கிறார்கள்.

• விருந்தினர்கள் வரமவற்கப்படுவதாக 
உைரச் சசய்யப்படுகிறார்கள்.

• விருந்தினர்களுக்கு Toastmasters 
நன்மைகள் பற்றிய விவரங்கள் 
சகாடுக்கப்படுகின்றன ைற்றுை் 
உறுப்பினராக விை்ைப்பிக்குைாறு 
மகட்கப்படுகிறார்கள்.

• உறுப்பினர் சாதமனகள் 
அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

• உங்கள் ைன்றத்மத ைதிப்பிடுவதற்கு 
உண்கமத் தருணத்கதப் 
பயன்படுத்துங்கள். 

https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=290
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TOASTMASTERS கல்வித் திட்டை்
கல்வித் திட்டைானது ஒவ்சவாரு Toastmasters ைன்றத்தின் மையை் ஆகுை். இது 
உறுப்பினர்களுக்குத் சதாடர்பாடல் ைற்றுை் தமலமைத்துவத் திறன்கமள 
ஒவ்சவான்றாக வளர்த்துக் சகாள்வதற்கான நிரூபிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்மத, 
விருதுகள் ைற்றுை் அங்கீகாரத்திற்கான பல்மவறு வாய்ப்புகளுடன் வழங்குகிறது.

TOASTMASTERS PATHWAYS இன் கற்றை் அனுபவம்
Toastmasters Pathways ன் கற்றல் அனுபவை் வழியாக நீங்கள் உங்கள் திறன்கமள 
சவவ்மவறு பகுதிகளில் வளர்க்கலாை்: சதாடர்பாடல், தமலமைத்துவை், 
மைலாை்மை, வியூகத் திட்டமிடல், பிறருக்கான மசமவ, மைமடப் மபச்சு, ைற்றுை் 
பல. ைற்றவர்கமள ஊக்கப்படுத்துவதிலிருந்து, ஒரு podcast-ஐ உருவாக்குவது, 
கடினைான ஒரு சூழ்நிமலயில் ஒரு குழுமவ வழிநடத்துவது வமரயிலான 
தமலப்புகளில் உள்ள சசயல் திட்டங்கமள நிமறவு சசய்ய உங்களுக்கு 
வாய்ப்புகள் உள்ளன.

சிக்கல்தன்மை அதிகரிக்குை் வமகயில் ஒவ்சவாரு பாமதயுை் 5 நிமலகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

நிலை 1: அடிப்பலடகளிை் மதர்ச்சி கபறை்
ஒரு சவற்றிகரைான மைமடப் மபச்சாளராக ைற்றுை் ைதிப்பீட்டாளராக திகழத் 
மதமவயான அடிப்பமடகமளப் பற்றிய புரிதமல உருவாக்குங்கள் அல்லது 
மைை்படுத்துங்கள். மபச்சு எழுதுவதிலுை் அடிப்பமட மபச்சு வழங்குவதிலுை் 
அத்துடன் பின்னூட்டத்மதப் சபறுவது, சசயல்படுத்துவது ைற்றுை் 
வழங்குவதிலுை் நீங்கள் கவனை் சசலுத்துவீர்கள்.

நிலை 2: உங்கள் பாணிலய அறிதை்
உங்கள் தனிப்பட்ட பாணிகள் ைற்றுை் விருப்பங்கமளப் பற்றிய ஒரு புரிதமல 
உருவாக்குதல். உங்கள் தமலமைத்துவை் அல்லது சதாடர்பாடல் பாணிகள் ைற்றுை் 
விருப்பங்கமள அமடயாளை் காை உங்களுக்கு வாய்ப்புக் கிமடக்குை். Pathways 
ைதியுமரஞர் திட்டத்தின் அடிப்பமட கட்டமைப்புக்குை் நீங்கள் அறிமுகை் சசய்து 
மவக்கப்படுவீர்கள்.

நிலை 3: அறிலவ மமம்படுத்தை்
உங்கள் பாமதக்கான தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த திறன்கமளப் பற்றிய அறிமவ 
அதிகரிக்கத் சதாடங்குங்கள். உங்கள் இலக்குகமளயுை் விருப்பங்கமளயுை் 
நிமறவு சசய்யக்கூடிய பல்மவறு வமகத் தமலப்புகளில் இருந்து, 
ஒரு மதமவயான சசயல் திட்டத்மதயுை் குமறந்தபட்சை் இரை்டு 
விருப்பத்மதர்வுக்கான சசயல் திட்டங்கமளயுை் நிமறவு சசய்வீர்கள்.

நிலை 4: திறன்கலள வளர்த்தை்
உங்கள் பாமதயில் நீங்கள் சவற்றி சபறத் மதமவயான திறன்கமளக் 
கட்டி எழுப்புங்கள். உங்களுக்குப் புதிய சவால்கமள ஆராயவுை் நீங்கள் 
கற்றுக்சகாை்டமதப் பயன்படுத்தவுை் வாய்ப்புக் கிமடக்குை் நீங்கள், 
ஒரு மதமவயான சசயல் திட்டத்மதயுை் ைற்றுை் குமறந்தபட்சை் ஒரு 
விருப்பத்மதர்வுக்கான சசயல் திட்டத்மதயுை் நிமறவு சசய்வீர்கள்.

நிலை 5: வை்ைலமலய கவளிப்படுத்தை்
இந்த இறுதி நிமலயில் நீங்கள் கற்றுக்சகாை்ட திறன்களில் உங்கள் 
வல்லமைமய சவளிப்படுத்துங்கள். சபரிய சசயல்திட்டங்கமள சவற்றிகரைாகச் 
சசய்து முடிக்க, எல்லா நிமலகளிலுை் நீங்கள் கற்றுக் சகாை்டவற்மறப் 
பயன்படுத்த உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிமடக்குை். நீங்கள், ஒரு மதமவயான சசயல் 
திட்டத்மதயுை் ைற்றுை் குமறந்தபட்சை் ஒரு விருப்பத்மதர்வுக்கான சசயல் 
திட்டத்மதயுை் நிமறவு சசய்வீர்கள். நீங்கள் நிமல 5 ஐ நிமறவுசசய்ததுை், 
நீங்கள் உங்கள் பாமதமய முடிவுக்குக் சகாை்டு வர, "கடந்து வந்த பாமதமயப் 
பிரதிபலியுங்கள்" சசயல்திட்டத்மத இறுதியாக நிமறவு சசய்ய மவை்டுை்.

Pathways பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்குப் பார்க்க www.toastmasters.org/
Pathways-Overview.

http://www.toastmasters.org/pathways-overview
http://www.toastmasters.org/pathways-overview
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சாதலனகள் மற்றும் அங்கீகாரம்
Pathways இல், உறுப்பினர் சாதமனகள் அடிக்கடி ஏற்பளிக்கப்படுகின்றன ஏசனனில் 
அங்கீகாரை் ஊக்கத்மத அதிகரிக்கிறது. ஒவ்சவாரு முமறயுை் உறுப்பினர்கள் 
ஒரு நிமலமய முடிக்குை்மபாது, அவர்கள் Base Camp இல் மின்னிலக்கப் பதக்கை் 
ைற்றுை் சான்றிதமழப் சபறுகிறார்கள். உறுப்பினர்கள் ைற்றுை் Base Camp 
மைலாளர்கள் (உப தமலவர் கல்வி, ைன்றத் தமலவர், ைற்றுை் ைன்றச் சசயலாளர்) 
இந்தச் சான்றிதழ்கமளப் பதிவிறக்கலாை் அல்லது அச்சிடலாை். 

ஒரு உறுப்பினர் ஒரு பாமதமய ஒவ்சவாரு முமற நிமறவு சசய்யுை்மபாதுை், 
அவர்களின் நிபுைத்துவத்மதக் காட்டுை் Proficient (மகமதர்ந்த) விருமதப் 
சபறுகிறார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, விளக்கவுமர மதர்ச்சி நிமறவுசசய்யுை் ஒரு 
உறுப்பினர் விளக்கவுமர மதர்ச்சியமடந்தவர் Proficient (மகமதர்ந்தவர்) ஆவார். 

ஏமதனுை் பாமதயில் நிமல 2 ஐ நிமறவு சசய்த பின், உறுப்பினர்கள் Pathways 
ைதியுமரஞர் திட்டத்தில் மவமல சசய்யுை் வாய்ப்பு சபறுகிறார்கள். இத்திட்டத்மத 
நிமறவு சசய்யுை் உறுப்பினர்கள் Pathways ைதியுமரஞராகக் கருதப்படுவார்கள் 
ைற்றுை் அவர்களின் Base Camp சுயவிவரத்தில் அவ்வாறு நியமிக்கப்படுவார்கள். 

மைலுை் சாதிக்க விருை்புபவர்கள் மைன்மைமிகு சசால்மவந்தர் விருது 
(DTM) ைற்றுை் மைன்மைமிகு திட்டை் (DCP) ஆகியவற்மற ஆராயலாை். மைலுை் 
தகவல்களுக்கு Achievement + Awards (சோதகன + விருதுைள்) பக்கத்மதப் 
பார்க்கவுை்.

வமன்லமமிகு தசாை்வவந்தர்
மைன்மைமிகு சசால்மவந்தர் விருது என்பது Toastmasters International வழங்குை் மிக 
உயர்ந்த கல்வி விருது ஆகுை் ைற்றுை் இது சதாடர்பாடல் ைற்றுை் தமலமைத்துவத் 
திறன்களுக்கு அங்கீகாரை் அளிக்கிறது. 

மைன்மைமிகு சசால்மவந்தர் விருதுக்குத் தகுதி சபற, உறுப்பினர்கள் 
இரை்டு தனித்துவைான பாமதகமள நிமறவு சசய்திருக்கமவை்டுை், முழு ஒரு 
ஆை்டுப் பதவிக்காலை் அல்லது இரை்டு அமர ஆை்டுப் பதவிக்காலத்திற்கு 
ைன்ற அதிகாரியாகச் மசமவயாற்றிருக்க மவை்டுை், ைாவட்ட அதிகாரியாக 
முழு ஒரு ஆை்டுப் பதவிக்காலத்திற்குச் மசமவயாற்றிருக்க மவை்டுை், ைன்ற 
ைதியுமரஞராக அல்லது பயிற்சியாளராக சவற்றிகரைாகச் மசமவயாற்றிருக்க 
மவை்டுை், ைன்றப் புரவலராக சவற்றிகரைாகச் மசமவயாற்றிருக்க மவை்டுை் 
அல்லது Speechcraft அல்லது இமளஞர் தமலமைத்துவத் திட்டத்மத 
நடத்தியிருக்க மவை்டுை், ைற்றுை் மைன்மைமிகு சசால்மவந்தர் சசயல்திட்டத்மத 
நிமறவு சசய்திருக்க மவை்டுை். 

மைன்மைமிகு சசால்மவந்தர் ஒரு பதக்கத்மதப் சபறுவார். விை்ைப்பதாரர் 
விருை்பினால், Toastmasters International அவரது சாதமன பற்றி அவரது மவமல 
வழங்குநருக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்புை்.

பை பாலதகலள நிலறவு தசய்தை்
உறுப்பினர்கள் அவர்கள் விருை்பிய எை்ணிக்மகயில் பாமதகமள நிமறவு 
சசய்ய வரமவற்கப்படுகிறார்கள் ைற்றுை் ஒமர பாமதமய பலமுமறயுை் நிமறவு 
சசய்யலாை். ஒரு பாமதமய இரை்டாை் முமற நிமறவுசசய்ததற்கான 
நன்ைதிப்மபப் சபற, உறுப்பினர்கள் அந்தப் பாமதமய மீை்டுை் சகாள்முதல் 
சசய்ய மவை்டுை்.

கை்வி விருது விண்ணப்பங்கலளச் சமர்ப்பித்தை்
கல்வி விருது விை்ைப்பத்மத உலகத் தமலமையகத்திற்குச் சைர்ப்பிப்பது 
உப தமலவர் கல்வி (VPE)-இன் சபாறுப்பு ஆகுை். ஒரு உறுப்பினர் Base Camp இல் 
ஒரு நிமலமய நிமறவு சசய்யுை்மபாது, அவர்கள் அந்தப் பாமதயில் முந்மதய 
நிமலகள் அமனத்மதயுை் நிமறவு சசய்துவிட்டார்கள் என்பமத உறுதிப்படுத்திய 
பின் உடனடியாக Club Central இல் விருமதச் சைர்ப்பியுங்கள். 

அந்த உறுப்பினர் ஒன்றுக்குை் மைற்பட்ட ைன்றத்மதச் மசர்ந்தவராக இருந்தால், 
முதலில் அவருடன் மபசி, அவர் மைன்மைமிகு திட்டப் புள்ளிமய உங்கள் 
ைன்றத்திற்கு வழங்க விருை்புகிறார் என்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள். 

2
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தற்மபாமதய ைன்ற அதிகாரிகள் Toast masters International இமையத்தளை்  
www.toastmasters.org/ClubCentral வழியாக விருது விை்ைப்பங்கமள 
இமையவழியில் சைர்ப்பிக்கலாை். (விை்ைப்பங்கமள மின்னஞ்சலிடலாை், 
சதாமலநகலிடலாை், அல்லது அஞ்சல் சசய்யலாை்.) முடித்த நிமலகளுக்கான 
விை்ைப்பங்கமள www.toastmasters.org/Level-Completion க்கு சசன்று காைலாை். 

விை்ைப்பதாரர் விருதுக்குத் தகுதிசபறுவதற்கு முன்பாக அமனத்துத் 
மதமவகமளயுை் நிமறவு சசய்ய மவை்டுை். -எந்த விதிவிலக்குகளுை் 
வழங்கப்படாது.

 Base Camp
ஒரு உறுப்பினர் ஒரு நிமலயில் அமனத்து மதமவப்படுை் சசயல்திட்டங்கமளயுை் 
மபச்சுக்கமளயுை் முடித்த பின், அவர்கள் Base Camp வழியாக நிமலமய 
முடித்ததற்கான மகாரிக்மகமயச் சைர்பிக்கலாை். மகாரிக்மகக்கு ஒப்புதல் 
அளிக்குை் Base Camp மைலாளர், அந்த உறுப்பினர் அந்த நிமலக்கான அமனத்து 
மதமவகமளயுை் நிமறவு சசய்துள்ளார் என்பமதச் சரிபார்க்க மவை்டுை். இதன் 
சபாருள் அந்த உறுப்பினர் ைற்சறாரு ைன்றத்தில் மபச்சுகமள வழங்கியிருக்கிறார் 
என்பமதச் சரிபார்ப்பதாக இருக்கலாை்.

Base Camp இல் நிமல முடித்தல் மகாரிக்மக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட உடன், உப 
தமலவர் கல்வி Club Central இல் விருமதச் சைர்ப்பிக்க மவை்டுை்.

மைலுை் தகவலுக்கு, Base Camp இல் உள்ள பயிற்சிகள் ைற்றுை் வளங்கள் 
பக்கத்தில் கிமடக்குை் Base Camp மைலாளர் பயிற்சிகமள அணுகவுை்.

விருது வதலவகள்
• ஒரு விை்ைப்பதாரர் உலகத் 

தமலமையகத்தில் விை்ைப்பை் 
சபறப்படுை்மபாது கட்டை 
உறுப்பினராக இருக்க மவை்டுை். ஒரு 
கட்டை உறுப்பினர் என்பவர் அவரின் 
தற்மபாமதய கட்டைக் காலத்திற்கான 
உறுப்பினர் கட்டைை் உலகத் 
தமலமையகத்தால் சபறப்பட்டவர் 
ஆவார். 

•  உப தமலவர் கல்வி அமனத்து 
விருது விை்ைப்பங்கமளயுை் 
ஒப்புதலளித்துக் மகசயழுத்திட 
மவை்டுை். உப தமலவர் கல்வி 
இல்மலசயனில் அல்லது விருது 
விை்ைப்பை் உப தமலவர் 
கல்விக்கானது எனில், ைற்சறாரு 
தற்மபாமதய ைன்ற அதிகாரி 
மகசயழுத்திட்டு அதற்கு 
ஒப்புதலளிக்கலாை்.

ஆவைங்கள் சவற்றிகரைாக அனுப்பப்படுவமத உறுதிப்படுத்துவது ஒரு 
அனுப்புனராக உங்களின் சபாறுப்பாகுை் என்பமத அறிந்திருங்கள். Toastmasters 
International, தகுதியற்ற அல்லது முழுமையில்லாத ஆவைங்கமளப் சபறுவதற்கு, 
சதாமலநகல் கருவி மகாளாறுகள், அல்லது மதால்வி அல்லது முை்முர சமிக்மஞ 
மபான்றவற்றிற்குப் சபாறுப்பாகாது.

விருதுகளுக்கான மைன்மைமிகு திட்டத்திற்கான நன்ைதிப்மப விருது 
சபறுபவர் நன்னிமல உறுப்பினராக உள்ள ஒரு ைன்றத்திற்கு ைட்டுமை வழங்க 
முடியுை்.

கை்வித் திட்ட வளங்கள்

உறுப்பினர் விருது  
விை்ைப்பங்கமளச் சைர்ப்பித்தல்

www.toastmasters.org/ClubCentral

Pathways Achievement Tracker  
(உருப்படி 823,  
ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்)

www.toastmasters.org/823

கல்வித் திட்ட FAQs www.toastmasters.org/EdFAQ 
Pathways கற்றல் அனுபவை் www.toastmasters.org/Pathways-Overview 

2
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ைன்ற நிதி
வரவு தசைவுத் திட்டம்
ைன்ற சசயற்குழு ஒவ்சவாரு ஆை்டிற்குை் வரவு சசலவுத்திட்டத்மத 
உருவாக்குகிறது. 

வழக்கமான மன்றச் தசைவுகள்
• ைன்றச் சசய்திைடல்
• இமையச் மசமவயகை்
• மகாப்மபகள், துணிப்பதக்கங்கள், 

ைற்றுை் சான்றிதழ்கள்
• நிர்வாகப் சபாருட்கள்

• விளை்பரப் சபாருட்கள்
• கல்விச் சாதனை்
• மபச்சுப் மபாட்டி சபாருட்கள்
• அஞ்சல் கட்டைை்

ஏற்கத்தக்க ைற்றுை் ஏற்க இயலா நிதித் திரட்டல் சசயற்பாடுகள் பற்றிய மைலுை் 
தகவல்களுக்குப் பார்க்க Policy and Protocol, Protocol 8.2: Fundraising. 

மன்ற வங்கிக் கணக்கு
ைன்ற நிதிகமள தனிநபர் நிதிகளுடன் ஒருமபாதுை் கலக்கக்கூடாது.

அசைரிக்க ைன்றங்களுக்கு ைட்டுை்: உங்கள் ைன்றத்திற்கு ஏற்கனமவ வங்கிக் 
கைக்கு இருந்தாலுை் அல்லது புதிதாகத் திறக்க மவை்டியிருந்தாலுை், நீங்கள் 
ைன்றத்தின் தனித்துவ அமடயாள எை்மைப் (EIN) பயன்படுத்த மவை்டுை். 
ஒவ்சவாரு ைன்றத்தின் EIN உை் Toastmasters இமையதளத்தில் Club Central இல் 
Club Demographics (ைக்கள் சதாமகயியல்) பக்கத்தில் கிமடக்கிறது 

ஒரு ைன்றக் கைக்கிலிருந்து நீங்கள் காமசாமல வழங்குவதற்கு முன்பாக, 
வங்கியானது ைன்றப் சபாருளாளர் ைற்றுை் ைன்றத் தமலவர் மகசயழுத்திட்ட 
ஒரு மகசயாப்ப அட்மடமயக் சகாை்டிருக்க மவை்டுை். உங்கள் வங்கியிடை் 
முமறயான படிவங்கமளக் மகட்டு அமத ஜூடல 1-க்குள், மைலுை் அமர 
ஆை்டுத் மதர்தல் ைன்றங்களுக்கு, ஜூடல 1-க்குள் ைற்றுை் ஜனேரி 1-க்குள் 
திருப்பியளியுங்கள்.

Toastmasters International ஒரு இலாப மநாக்கற்ற, வரி விலக்கு சபற்ற நிறுவனை் 
ைற்றுை் உங்கள் ைன்றை் 501(c)(3) இலாபமநாக்கற்ற நிறுனமில்லாச் சங்கை் 
என நிறுவப்பட்டுள்ளது என்பமத வங்கியிடை் சதரிவியுங்கள். சில வங்கிகள் 
அதுமபான்ற நிறுவனங்களுக்குக் கட்டைங்கமளத் தள்ளுபடி சசய்கின்றன. 

ஒரு வங்கிக் கைக்குத் திறப்பதில் உங்கள் ைன்றத்திற்கு உதவி மதமவசயனில், 
மின்னஞ்சல் சசய்யுங்கள் irsquestions@toastmasters.org 

மன்ற நிதிகலள நிர்வகித்தை் மற்றும் தணிக்லக 
தசய்தை்

மன்ற நிதிகலள நிர்வகிக்க மற்றும் தணிக்லக கசய்வதற்கான 
வழிகாட்டுதை்கள்
ைன்றத்தின் சசேற்போடுைள் மற்றும் மன்ற நிதிைள் எப்படிப் பயன்படுத்தப்பட 
மவை்டுை் என்ற சபாதுவான புரிதலுக்கு Club Constitution for Clubs of Toastmasters 
International, ைன்றக் சகாள்மககள் ைற்றுை் தற்மபாமதய வரவு சசலவுத்திட்டத்மத 
ைதிப்பாய்வு சசய்யுங்கள்.

ைன்றத்தின் வங்கிக் கைக்கில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட மகசயாப்பதாரர்கள் 
தற்மபாமதய ைன்ற அதிகாரிகள் என்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள். U.S. 
ைன்றங்களுக்கு, ைன்றத்திற்கு EIN உள்ளதா என தற்மபாமதய ைன்ற 
அதிகாரிகளிடை் உறுதிப்படுத்துங்கள்.

1 6

1 6

வழக்கமான மன்ற 
வருவாய்
•  மன்றத் தீர்கவைள் 

மற்றும் ைட்டணங்ைள்
• நன்சைோகடைள்
• நிதித் திரட்டை் 
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6 வங்கி அறிக்லககள், கட்டை இரசீதுகள், மற்றும் காமசாலைகள்
வங்கி அறிக்மககள், பைை் சசலுத்திய இரசீதுகள், இரத்தான காமசாமலகள் 
ைற்றுை் ைன்ற காமசாமலப் புத்தக ஒருமைப்படுத்தல்கமள ைதிப்பாய்வு 
சசய்யுங்கள்.

அமனத்து காமசாமலகளுை் கைக்கில் உள்ளன என்பமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள் ைற்றுை் ஏமதனுை் நிலுமவயில் இருந்தால் குறித்துக் 
சகாள்ளுங்கள்.

வங்கி அறிக்மககள் ைற்றுை் காமசாமலகள் ைாதா ைாதை் ஒருமைபடுத்தப் 
படுகின்றன என்பமதச் சரிபாருங்கள்.

காமசாமலப் புத்தகத்தில் ஏமதனுை் வழமையில்லாத பதிவுகள் அல்லது 
ஏமதனுை் வழமையில்லாத இரத்தான காமசாமலகமள கவனித்தால், ைன்றப் 
சபாருளாளருடன் சரிபாருங்கள்.

ைன்றப் சபாருளாளரால் தயாரிக்கப்பட்ட ைாதாந்திர நிதி அறிக்மககள் 
ைன்றத்தின் நிதிநிமலமய அமவ தயாரிக்கப்பட்ட மததியில் பிரதிபலிப்பமதச் 
சரிபாருங்கள்.

மன்ற வருவாய்
வருவாய் நிதி சதாடர்பான, கட்டைங்கள் ைற்றுை் ைன்றை் சகாை்டிருக்குை் பிற 
வமக வருவாய்கள் சதாடர்பான பதிவுகளுக்காக பை பற்றுச்சீட்டுகள் ைற்றுை் 
வழங்கல் குறிப்மபடு ைற்றுை் காமசாமலப் புத்தகத்தின் உருப்படிகள் ைற்றுை் 
விவரங்கமள ைதிப்பாய்வு சசய்யுங்கள்.

இந்த உருப்படிகளில் ஒரு சிலவற்மறச் சைவாய்ப்பு முமறயில் சதரிவு 
சசய்து சபாருத்தைான நிதிகள் சபறப்பட்டுள்ளனவா ைற்றுை் ஆவைங்கள் 
பதியப்பட்டுள்ளனவா என சரிபாருங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, 23 உறுப்பினர்கள் 
உறுப்பினர் கட்டைத்மதச் சசலுத்தியிருந்தால், சபறப்பட்டத் சதாமக சரியானதா 
ைற்றுை் 23 உறுப்பினர்களில் ஒவ்சவாருை் சசலுத்திய சதாமக Toastmasters 
International க்குத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள். 
அமதமபால், Toastmasters International க்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள உறுப்பினர் 
விை்ைப்பங்களிலுள்ள சதாமகமய உறுப்பினர்களிடமிருந்து சபறப்பட்ட 
காமசாமலகள் ைற்றுை் உலகத் தமலமையகத்திலிருந்து சபறப்பட்ட கைக்கு 
அறிக்மககளுடன் ஒப்பிடுங்கள் ைற்றுை் சதாமககள் சபாருந்துகின்றதா என்பமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள்.

மன்றச் கசைவுகள்
சசலவுகள் சதாடர்பான பதிவுகளுக்காக பை பற்றுச்சீட்டுகள் ைற்றுை் வழங்கல் 
குறிப்மபடு ைற்றுை் காமசாமலப் புத்தகத்தின் உருப்படிகள் ைற்றுை் விவரங்கமள 
ைதிப்பாய்வு சசய்யுங்கள். ஏமதனுை் வழமையில்லாத சசலவுகள் மதான்றுகிறதா 
எனத் தீர்ைானித்து, ைன்றப் சபாருளாளருடன் சரிபாருங்கள்.

இந்தச் சசலவு உருப்படிகளில் சைவாய்ப்பு முமறயில் ஒரு சிலவற்மறத் சதரிவு 
சசய்து ஒவ்சவாரு சசலவுை் முமறயான ஒப்புதல், சசல்லத்தக்க பற்றுச்சீட்டுகள் 
சகாை்டுள்ளதா ைற்றுை் சபாருத்தைான கால கட்டத்திற்குள் சசய்யப்பட்டுள்ளதா 
என்பமதச் சரிபாருங்கள். காமசாமலத் சதாமக பற்றுச்சீட்டு(களின்) கூடுதலுக்குச் 
சைைாக உள்ளதா எனச் சரிபாருங்கள். பற்றுச் சீட்டு இல்மலசயனில், பற்றுச்சீட்டு 
இல்லாததற்கு எழுத்துப்பூர்வ விளக்கை் உள்ளமத உறுதிப்படுத்துங்கள்.

கசாத்துகள்
உங்கள் ைன்றை் சாய்மைமச, பதாமக, எழுதுசபாருட்கள், மநரக் கருவி, 
மகாப்மபகள், ைற்றுை் கல்விச் சாதனங்கள் மபான்றவற்மறக் சகாை்டிருந்தால், 
சசாத்துப் பட்டியமல உை்மையான உருப்படிகளுடன் சரிபாருங்கள். நீங்கள் ஒரு 
உருப்படிமயக் கைக்கில் காட்ட இயலாவிட்டால், அதமன ைன்றத் தமலவருடன் 
கலந்தாமலாசியுங்கள்.

அறிக்லக
ஏமதனுை் ஆவைங்கள் சதாடர்பாக உங்களுக்கு மகள்விகள் இருந்தால் ைன்றப் 
சபாருளாளருடன் சரிபார்க்கவுை். முமறயற்ற சசயற்பாடுகள் குறித்த ஏமதனுை் 
தீர்க்கப்படாத மகள்விகள் அல்லது கவமலகமள ைன்றத் தமலவரிடை் எடுத்துச் 
சசல்லுங்கள்.

ைன்றத்தின் இறுதி எழுதப்பட்ட தணிக்மக அறிக்மகமய ஆயத்தை் சசய்து 
அமத ைன்றத்திடை் வழங்குங்கள்.

1

6

தணிக்லகக் குழு
மன்றத் தகைவரின் 
அலுவைைப் 
பதவிை்ைோைம் 
முடிவதற்கு ஒரு 
மோதம் முன்போை, 
அவர்ைள் மன்றத்தின் 
நிதிைகளத் தணிை்கை 
சசே்வதற்ைோை (மன்றப் 
சபோருளோளகரத் 
தவிர்த்து) மூன்று 
உறுப்பினர் குழுகவ 
நிேமிை்கிறோர்ைள். 
இந்தை் குழு அதன் 
ைண்டறிதை்ைகள 
மன்றத்திற்கு 
அறிை்கைேளிை்கிறது 
மற்றும் அது 
மன்றத்தின் 
நிரந்தரப் பதிவிை் 
யசர்ை்ைப்படுகிறது. 

1 6
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தபாறுப்புக் காப்பீடு
Toastmasters International, தகுதியான Toastmasters கூட்டங்கள் ைற்றுை் 
நிகழ்வுகளின் மபாது ஏற்படுை் காயங்களுக்காக சர்வமதச சபாறுப்புக் காப்பீட்டால் 
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் காப்புறுதிச் சான்றிதழ் மகாரிக்மகயுடன் மசர்க்க 
மவை்டியத் தகவல்கமளப் சபற பார்க்கவுை்,  www.toastmasters.org/LiabilityInsurance  
ஒரு குறிப்பிட்ட Toastmasters கூட்டத்திற்கு அல்லது நிகழ்விற்கு இடத்தினர் 
அவர்கள் சான்றிதழ் மவத்திருப்பவராக சபயரிடப்பட மவை்டுை் என்று உங்கள் 
ைன்றத்திடை் சதரிவித்தால், மூன்று மவமல நாட்களுக்குள் வடிவமைக்கப்பட்ட 
சான்றிதமழப் (English only) சபற tminsurance@toastmasters.org ஐ சதாடர்பு 
சகாள்ளுங்கள்.  

மன்ற நிதி வளங்கள்

ைன்ற அலுவலுக்கான நிதி தகவல்கள் www.toastmasters.org/FinancialResources 

வரிக் மகள்விகள் irsquestions@toastmasters.org

ஏமனய நிதிக் மகள்விகள்  financequestions@toastmasters.org

http://www.toastmasters.org/liabilityinsurance
mailto:tminsurance%40toastmasters.org?subject=
http://www.toastmasters.org/financialresources
mailto:irsquestions@toastmasters.org
mailto:financequestions@toastmasters.org
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ைன்ற நிகழ்வுகள்
மன்ற அதிகாரி வதர்தை்கள்
ைன்றத்மத முன்மனாக்கிக் சகாை்டு சசல்லக் கூடிய ைற்றுை் ைற்றவர்கமள 
ஊக்குவிக்கக் கூடிய தமலவர்கள் ஒவ்சவாரு ைன்றத்திற்குை் மதமவ. ஒரு 
ைன்ற அதிகாரியாக உங்கள் பணிகளில் ஒன்று தமலமைத்துவ திறன் 
சகாை்ட உறுப்பினர்கமள அமடயாளை் கை்டு அவர்கமளச் மசமவயாற்ற 
ஊக்குவிப்பதாகுை்.

மை ைாதத்தின் சதாடக்கத்தில் மதர்தமல நடத்துங்கள், புதிய அதிகாரிகள் 
ஜூமல 1ஆை் மததி பதவிமயற்க மவை்டுை். அமர ஆை்டுக்கு அதிகாரிகமளத் 
மதர்ந்சதடுக்குை் ைன்றங்களில், நவை்பர் சதாடக்கத்தில் மதர்தமல நடத்த 
மவை்டுை், புதிய அதிகாரிகள் ஜனவரி 1ஆை் மததி பதவிமயற்க மவை்டுை். அதிைோரித் 
யதர்தை் சசேை்முகற குறித்து உங்ைள் மன்றத்திற்குை் யைள்விைள் இருந்தோை் 
இங்மக உள்ள பின்வருை் காசைாளிமயப் பார்க்கவுை்.

CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF  
TOASTMASTERS INTERNATIONAL
Article VI: Officers, Section 5

முன்கமாழிவு
மதர்தலுக்கு குமறந்தது இரை்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக ைன்ற தமலமைத்துவக் 
குழுமவ நியமியுங்கள். எந்த தற்மபாமதய கட்டை உறுப்பினருை் பதவிக்குப் 
மபாட்டியிடத் தகுதியுமடயவர்கள் ைற்றுை் உறுப்பினர்கள் ஒருமுமறக்கு மைல் 
மபாட்டியிடலாை். நிரப்ப மவை்டிய பதவிகள் ைன்றத் தமலவர், உப தமலவர் கல்வி 
(VPE) உப தமலவர் உறுப்பினர் மசர்க்மக (VPM), உப தமலவர் ைக்கள் சதாடர்பு 
(VPPR), ைன்றச் சசயலாளர், ைன்றப் சபாருளாளர் (அல்லது ைன்றச் சசயலாளர் - 
சபாருளாளர்), ைற்றுை் அமவக் காவலர் ஆகியமவயாகுை்

சாத்தியைானால் அமனத்துப் பதவிகமளயுை் நிரப்ப மவை்டுை். எனினுை், 
ஒரு ைன்றை் குமறந்தபட்சை் மூன்று அதிகாரிகமளக் சகாை்டிருக்க மவை்டுை். 
ைன்றத் தமலவர், உப தமலவர், ைற்றுை் ைன்றச் சசயலாளர் அல்லது ைன்றச் 
சசயலாளர்-சபாருளாளர், ஆகிய பதவிகள் சவவ்மவறு நபர்களால் வகிக்கப்பட 
மவை்டுை்.

ைன்றத் தமலமைத்துவக் குழு அலுவலகச் மசமவயாற்ற விருப்பை் 
சதரிவித்த நன்னிமல உறுப்பினர்கமளக் கருதலாை். அது தகுதிவாய்ந்த 
மபாட்டியாளர்கமளயுை் நாடலாை். ஒரு உறுப்பினர் முன்சைாழிவிற்கு இைக்கை் 
சதரிவித்தால் ைட்டுமை அவர் ைன்றத் தமலமைத்துவக் குழுவின் அறிக்மகயில் 
சபயர் குறிப்பிடப்படுவார். குழுவின் அறிக்மக மதர்தலுக்கு முன்பாக ைன்றக் 
கூட்டத்தில் வழங்கப்படுகிறது. கூடுதல் முன்சைாழிவுகள் அமவயில் 
மைற்சகாள்ளப்படலாை். 

ைன்றத் தமலமைத்துவக் குழு மதர்தலுக்கு முன்பாக ைன்றக் கூட்டத்தில் 
தனது அறிக்மகமய வழங்கத் தவறினால், அந்த அறிக்மக சசல்லாதது ைற்றுை் 
பிமைக்கப்படாதது ஆகிறது ைற்றுை் அமனத்து மபாட்டியாளர்களுை் மதர்தல் 
நமடசபறுை் கூட்டத்தின் மபாது அமவயிமலமய மபாட்டியிட மவை்டுை்.

1 2 3 4
5 6 7

மன்ற 
தலைலமத்துவக் 
குழு
மன்றத் 
தகைகமத்துவை் குழு 
ஒவ்சவோரு மன்றப் 
பதவிைளுை்ைோன 
யபோட்டிேோளர்ைகளத் 
யதர்ந்சதடுை்கிறது. 
மன்றத் தகைவர், 
மன்றத் யதர்தை்ைளுை்கு 
குகறந்தது இரண்டு 
வோரங்ைளுை்கு 
முன்போை மூன்று 
நன்னிகை 
உறுப்பினர்ைகள 
மன்றத் 
தகைகமத்துவை் 
குழுவிற்கு 
நிேமிை்கிறோர் - அதன் 
தகைவரோை சசன்ற 
ஆண்டின் தகைவர் 
உள்ளோர்.

http://www.toastmasters.org/928
http://www.toastmasters.org/928
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIOfficers444
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மதர்தை் கசயை்முலற
மதர்தல் சசயல்முமற சதாடங்குவதற்கு முன்பாக, ஒவ்சவாரு பதவியின் முக்கியப் 
சபாறுப்புகமள விரிவாக விளக்குங்கள். பின் மதர்தல் சசயல்முமறமய விளக்கி, 
மதர்தமலத் சதாடருங்கள்:

வதர்தை் தசயை்முலற
1.  ைன்றத் தமலவர் பதவிக்கான 

முன்சைாழிமவ ஏற்றுக் 
சகாள்ளுங்கள்.

 2.  வழிசைாழிந்து மபசக் மகளுங்கள். 
எந்த உறுப்பினருை் எழுந்து 
முன்சைாழிமவ வழிசைாழியலாை் 
ைற்றுை் முன்சைாழியப்பட்டவர் 
தகுதிகள் பற்றி ஒரு சிறு மபச்சு 
(சபாதுவாக இரை்டு நிமிடங்கள்) 
நிகழ்த்தலாை். வழிசைாழிவு மபச்சுகள் 
மபாட்டியாளரின் கமடசிப் சபயரின் 
அடிப்பமடயில் அகர வமரயில் 
வழங்கப்பட மவை்டுை்.

3.   மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டால், 
முன்சைாழியப்பட்டவர் அந்தப் 
பதவிமய ஏற்றுக் சகாள்வாரா எனக் 
மகளுங்கள். தனது சார்பாகப் மபச 
முன்சைாழியப்பட்டவமர இரை்டு 
நிமிடங்கள் அனுைதியுங்கள்.

4.  தமலவர் பதவிக்கு கூடுதல் 
முன்சைாழிவு உள்ளதா எனக் 
மகளுங்கள். ைற்றவர்கள் 
முன்சைாழியப்பட்டால், படிகள் 
2, 3, ைற்றுை் 4 ஐ ஒவ்சவாரு 
முன்சைாழியப்பட்டவருக்குை் 
திருை்பச் சசய்யுங்கள். 

5   ைன்றத் தமலவர் பதவிக்கான 
முன்சைாழிவுகமள நிமறவு சசய்ய 
தீர்ைானத்மதக் சகாை்டுவாருங்கள். 
இதற்கு வழிசைாழிவு ைற்றுை் ஒரு 
வாக்சகடுப்பு மதமவப்படுகிறது.

6.  அமனத்து உறுப்பினர்கமளயுை் 
அவர்களின் வாக்குச்சீட்டில் 
வாக்களிக்க அறிவுறுத்துங்கள்.

7.  வாக்குகமள எை்ை இரை்டு 
நபர்கமளக் மகளுங்கள்.

8.  சவற்றியாளமர அறிவியுங்கள்.
9.  வாக்குச்சீட்டு வாக்சகடுப்பில் 

சைநிமல ஏற்பட்டால், சைநிமலமயத் 
தீர்க்க, அமனத்து வாக்குச்சீட்டுகளுை் 
மகவிடப்பட மவை்டுை். 
சவற்றியாளமர நிர்ையிக்க புதிய 
வாக்சகடுப்பு நடத்தப்பட மவை்டுை். 
சைநிமல சதாடர்ந்து ஏற்பட்டால், 
வாக்குச்சீட்டுகள் மகவிடப்படுை் 
ைற்றுை் சைநிமல ஏற்படாத வமரயில் 
புதிய வாக்சகடுப்பு நடத்தப்பட 
மவை்டுை். பிற வடிவிலான சைநிமல 
தீர்வுகள் அதிகாரப்பூர்வைற்றமவ 
ைற்றுை் ைன்றத்மதப் 
பிமைக்காதமவ ஆகுை்.

ஒவ்சவாரு பதவிக்குை் இந்தப் படிகமளத் திருை்பச் சசய்யுங்கள். மதர்தல் 
முடிந்தவுடன், புதிதாகத் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ைன்ற சசயற்குழுமவ ைன்றத்திற்கு 
அறிமுகப்படுத்துங்கள்.

மதர்தை் நிகழ்கவை்
Club Constitution for Clubs of Toastmasters International ஆனது வாரந்மதாறுை் 
சந்திக்குை் ைன்றங்கள் ஆை்டுமதாறுை் அல்லது அமர ஆை்டிற்கு அதிகாரிகமளத் 
மதர்ந்சதடுக்கலாை் எனக் கூறுகிறது. வாரந்மதாறுை் இல்லாைல் குமறந்த தடமவ 
சந்திக்குை் ைன்றங்கள் ஆை்டு மதாறுை் அதிகாரிகமளத் மதர்ந்சதடுக்க மவை்டுை். 
ஆை்டு பதவிக்காலை் ஜூமல 1 இலிருந்து ஜூன் 30 வமர நீடிக்கிறது; அமர 
ஆை்டுப் பதவிக்காலை் ஜூமல 1 இலிருந்து டிசை்பர் 31 வமர ைற்றுை் ஜனவரி 1 
இலிருந்து ஜூன் 30 வமர நீடிக்கிறது.

ஒரு ஆை்டு பதவிக்காலத்திற்குத் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ைன்றத் தமலவர்கள் 
அடுத்து வருை் ஆை்டில் ைறுபடியுை் மதர்சதடுக்கப்படக்கூடாது. அமர ஆை்டிற்குத் 
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ைன்றத் தமலவர்கள் அடுத்த வருை் அமரயாை்டிற்கு 
ைறுபடியுை் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டலாை்.

காலியிடங்கள்
சசன்ற ஆை்டின் ைன்றத் தமலவமரத் தவிர்த்து, மவறு எந்தப் பதவியின் 
காலியிடங்களுை், காலியிடத்மத அறிவித்த பின் வருை் அடுத்த கூட்டத்தில் ஒரு 
சிறப்புத் மதர்தல் நடத்தி நிரப்பப் பட மவை்டுை்.

ஒருவர் ஜூமல 1 க்குப் பின் அதிகாரிப் பங்கிமன ஏற்றால், அப்பங்கின் சதாடக்க 
மததி, காலியிடை் ஏற்பட்ட ைாதத்தின் முதலாவது மததியாகத் திருப்பப்படுை். 

1

1

1 5

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleIPurpose439


60  மன்ற தகைகமத்துவை் கையேடு

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அதிகாரி நவை்பர் 7 ஆை் மததி ஒரு காலியிடத்மத நிரப்பத் 
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டால், அப் பங்கின் சதாடக்க மததி நவை்பர் 1 ஆகுை்.

ஒரு அதிகாரி ஒரு பங்கில் பட்டியிலிடப்பட்டு ைற்சறாரு அதிகாரி அவமர 
ைாற்றீடு சசய்தால், முந்மதய அதிகாரியின் கமடசி மததி முந்மதய ைாதத்தின் 
கமடசி மததியாக திருப்பப்படுை். ஜூமல ைாதத்தில் ைாற்றீடு சசய்யப்படுை் 
அதிகாரிகளின் ைன்ற அதிகாரிப் பணி முழுமையாக நீக்கப்படுை் ைற்றுை் புதிதாகத் 
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ைன்ற அதிகாரியின் பதவிக்காலை் ஜூமல 1ஆை் மததி 
சதாடங்குவதாக வழங்கப்படுை். இது ஜனவரி ைாதத்தில் மதர்ந்சதடுக்கப்படுை் அமர 
ஆை்டு ைன்ற அதிகாரிகளுக்குை் சபாருந்துை். இது ஜூமல அல்லது ஜனவரி 
ைாதத்தில் மதர்ந்சதடுக்கப்படுை் அதிகாரிகமள அவர்களின் மீதமுள்ள ைன்ற 
அதிகாரிப் பதவிக்காலத்தில் மசமவயாற்றவுை் அந்தச் மசமவமய அவர்களின் 
கல்விச் சாதமனகளுக்குப் பயன்படுத்தவுை் அனுைதிக்கிறது. நீங்கள் இமதப் 
பற்றிய கூடுதல் விவரங்கமள இங்கு சசன்று காைலாை்  
www.toastmasters.org/ClubBusinessFAQ.

மன்ற அதிகாரி பதவிமயற்பு
புதிய அதிகாரிகள் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பின் சவளிச்சசல்லுை் ைன்றத் தமலவர் 
பதவிமயற்பு விழாமவ ஏற்பாடு சசய்கிறார். ஒட்டுசைாத்த விழாவிற்குை் 12-15 
நிமிடங்கள் எடுக்கிறது ைற்றுை் கூட்டத்தின் முடிவில் நடத்தப்படுகிறது. 
பதவிமயற்புகள் வழக்கைான ைன்றக் கூட்டத்தில் அல்லது ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் 
மபாது நடத்தப்படலாை்.

பதவிவயற்பு தபாருட்கள்
• Club Officer Pin Set (உருப்படி 5801Z, 

ஆங்கிைத்திை் மட்டும்) 
•  Gavel (உருப்படி 375, ஆங்கிைத்திை் 

மட்டும்)
• Club President Award (உருப்படி 1990, 

ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்)

• மன்ற தகைகமத்துவை் மகமயடு 
(உருப்படி ta-IN1310)

• சவளிச்சசல்லுை் அதிகாரிகளுக்கு 
வழங்குவதற்கான நிமனவுப் 
பரிசுகளுக்கு, பார்க்க  
www.toastmasters.org/Gifts

மன்ற அதிகாரி பதவிமயற்புப் படிவம்
விழாமவ நடத்துபவர் (பதவிமயற்பு அதிகாரி) பின்வருை் எழுத்துப்படிமயப் 
பயன்படுத்தலாை் (ஒவ்சவாரு பாங்கின் விவரிப்புகளுடன் நிரப்பக்கூடிய பதிப்பு 
இங்மக உள்ளது) அல்லது புதிதாக ஒன்மற உருவாக்கலாை்.

முதலாவதாக, பதவிமயற்பு அதிகாரி சவளிச்சசல்லுை் உறுப்பினர்கமள எழுந்து 
நிற்கக் மகாருகிறார், அவர்களது மவமலகளுக்கு நன்றி கூறி அவர்கமளப் 
சபாறுப்பிலிருந்து விடுவித்துக் கூறுகிறார், "நீங்கள் இந்த ைன்றத்தின் 
-[ைன்றத்தின் சபயமரக் கூறுங்கள்] அமனத்துக் கடமைகள் ைற்றுை் 
சபோறுப்புைளிலிருந்தும் விடுவிை்ைப்படுகிறீர்ைள் "

அடுத்து, பதவிமயற்பு அதிகாரி வர விருக்குை் அதிகாரிகமள முன்மன வருைாறு 
அமழத்து - அவர்கமள பின்வருை் வரிமசயில் சாய்மைமசயின் வலப்புறை் 
நிற்குைாறு மகட்கிறார்: அமவக் காவலர், ைன்றப் சபாருளாளர், ைன்றச் 
சசயலாளர், உப தமலவர் ைக்கள் சதாடர்பு (VPPR), உப தமலவர் உறுப்பினர் 
மசர்க்மக (VPM), உப தமலவர் கல்வி (VPE), ைற்றுை் ைன்றத் தமலவர் 

பதவிமயற்பு அதிகாரி வரவிருக்குை் அதிகாரிகளுக்கு அவர்களின் கடமைமயச் 
சுைத்திக் கூறுகிறார், "நான் ைன்றத்தின் [ைன்றத்தின் சபயமர உள்ளிடுங்கள்] 
அதிகாரிகமள நிேமிை்ை மற்றும் அவர்ைளுை்கு முன்புள்ள சவால்களுக்காக 
அவர்கமள ஆயத்தப்படுத்த இங்கு உள்மளன். அவர்களின் கூட்டு சவால் இந்த 
ைன்றத்மத வலிமையாக்குவது, வாழ்வின் அமனத்து சூழல்களிலிருந்து 
வருை் ைக்களுக்கு விமனத்திறன்மிக்க முமறயில் மபச உதவுவதற்காக 
அர்பணிப்பது, உைர்வுப்பூர்வைாகக் மகட்பது, ைற்றுை் ஆக்கப்பூர்வைாகச் 
சிந்திப்பது ஆகியன ஆகுை்.

https://www.toastmasters.org/footer/faq/Club%20Business
https://www.toastmasters.org/5801z
https://www.toastmasters.org/375
http://www.toastmasters.org/1990
https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=Club+Leadership+Handbook&page=1
http://www.toastmasters.org/gifts
http://www.toastmasters.org/495
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ஒவ்சவாரு அதிகாரியுை் சந்திக்க மவை்டிய சவால்கள் ைற்றுை் 
நிமறமவற்ற மவை்டிய சபாறுப்புகமள நான் விரிவாக விவரிக்குை்மபாது 
தமலமைத்துவத்தின் அமடயாளைாக இந்தக் மகச்சுத்திமயப் அவர்கள் 
பிடித்திருக்குைாறு மகட்கிமறன்."

பதவிமயற்பு அதிகாரி அமவக் காவலமர அறிமுகப்படுத்தி, அப்பதவியின் 
இலக்குகள் ைற்றுை் சபாறுப்புகள் பற்றி விரிவான விவரிப்மபக் 
சகாடுக்கிறார். அதன் பின் பதவிமயற்பு அதிகாரி அமவக்காவலரிடை் இந்தப் 
சபாறுப்பின் அமடயாளைாகக் மகச்சுத்திமயக் சகாடுத்து இவ்வாறு 
கூறி முடிக்கிறார், "நீங்கள் உங்கள் திறனுக்குச் சிறந்த வமகயில் இந்தக் 
கடமைகமள நிமறமவற்றுவீர்களா?"

பதவிமயற்பு அதிகாரி அமவக் காவலரிடை் மகச்சுத்திமய அடுத்த நபரிடை் 
சகாடுக்குைாறு கூறி இந்தச் சசயல்முமறமய ைன்றப் சபாருளாளர், 
ைன்றச் சசயலாளர், உப தமலவர் ைக்கள் சதாடர்பு (VPPR), உப தமலவர் 
உறுப்பினர் மசர்க்மக (VPM), ைற்றுை் உப தமலவர் கல்வி (VPE)-க்குை் 
சதாடர்கிறார். வரவிருக்குை் ைன்றத் தமலவர் கமடசியாக பின்வருை் சிறப்பு 
விளக்கவுமரயுடன் பதவிமயற்று மவக்கப்படுகிறார்:

"சசால்மவந்தர் [வரவிருை்கும் மன்றத் தகைவர் சபேகர இங்கு 
உள்ளிடுங்கள்], [ைன்றத்தின் சபயமர இங்கு உள்ளிடுங்கள்] ைன்றத்தின் 
தமலவராகத் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார், நீங்கள் இதன் தகைகம நிர்வாக 
அதிகாரி ைற்றுை் இந்த ைன்றத்தின் அமனத்து ைன்றக் கூட்டங்களிலுை் 
ைற்றுை் உங்கள் சசயற்குழுவின் அமனத்து வழக்கைான ைற்றுை் சிறப்புக் 
கூட்டங்களிலுை் தமலமைமயற்க மவை்டுசைன எதிர்பார்க்கப்படுகிறீர்கள்.

இந்த ைன்றை் அதன் உறுப்பினர்கள் தங்களின் கல்வி இலக்குகமள 
அமடவதற்கு உதவுவமதக் காை்பது உங்களின் சவால் ஆகுை். பகுதி, 
மகாட்டை், ைாவட்டை் ைற்றுை் Toastmasters International அதன் இலக்குகமள 
அமடவதற்காக உங்கள் ைன்றை் உதவுவமதக் காை்பதுை் உங்களின் சவால் 
ஆகுை். உங்கள் தமலமைத்துவை் ைற்றுை் பதவிக்கான அர்ப்பணிப்பின் 
அமடயாளைாக இந்தக் மகச்சுத்திமயத் தயவுசசய்து ஏற்றுக் சகாள்ளுங்கள். 

இந்தக் மகச்சுத்தி ஆற்றல் ைற்றுை் அதிகாரத்தின் அமடயாளை் ஆகுை், இது 
இந்த ைன்றத்தின் உறுப்பினர்களால் உங்களிடை் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
அமத அறிவார்ந்த முமறயில் சுய கட்டுப்பாட்டுடன் பயன்படுத்துங்கள். 
நீங்கள் உங்கள் அணியின் உறுப்பினர் அத்துடன் ஒரு தமலவர். ஒரு அணி 
என்பது ைக்களின் சதாகுப்பு என்பமத விட மைலானது. இது சபாதுவான 
சாதமன இலக்குகள், பகிர்தல் ைற்றுை் பரஸ்பர ஆதரவுடன் கூடிய அமனத்து 
உறுப்பினர்களின் உைர்வுகள், எை்ைங்கள் ைற்றுை் சசயல்பாடுகளில் 
மவர்விட்டுள்ள ஒரு உைர்வுப்பூர்வ விமச ஆகுை். ஒரு ஆமராக்கியைான, பல் 
இயக்க, அமனவருை் சபருமைப்படுை் ஒரு ைன்றத்மத உருவாக்க உங்கள் 
குழு உறுப்பினர்களுடன் இமைந்து மவமல சசய்யுங்கள்.

ைன்றத் தமலவராக, நீங்கள் இந்தச் சவாமல ஏற்று உங்கள் கடமைகமள 
உங்கள் திறமைகளுக்குச் சிறந்த வமகயில் சசய்வீர்்களா?

வரவிருக்குை் ைன்றத் தமலவர், "நான் சசய்மவன்" எனப் பதிலளிக்கிறார். 

பதவிமயற்பு அதிகாரி, "இந்த சசால்மவந்தர்கமள அவர்கள் 
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பதவிகளில் நியமிக்கப்பட்டமத அறிவிப்பதில் நான் 
ைகிழ்ச்சியமடகிமறன்," என்கிறார்.

பின், பதவிமயற்பு அதிகாரி ைன்றத்மதக் கூட்டாகப் பார்த்து கூறுகிறார், 
"அமனவருை் எழுந்து நிற்கிறீர்களா?" ைன்றை் [ைன்றத்தின் சபயமர 
உள்ளிடுங்கள்] இல் Toastmasters திட்டத்தின் வளர்ச்சி சபருைளவு இந்தக் 
குழுமவச் சார்ந்துள்ளது. Toastmasters உறுப்பினர்களான உங்களின் 
ைரியாமதயில், நீங்கள் இந்த ைன்றத்தின் பக்கை் நிற்பீர்கள், அதனுடன் 
வாழ்வீர்கள், ைற்றுை் வருை் ஆை்டு முழுவதுை் அதனுடன் மவமல 
சசய்வீர்கள் என தனியாகவுை் கூட்டாகவுை் உறுதிமயற்கிறீர்களா?"

ைன்ற உறுப்பினர்கள், "நாங்கள் சசய்மவாை்" எனப் பதிலளிக்கிறார்கள். 
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பதவிமயற்பு அதிகாரி கூறுகிறார்," புதிதாக பதவிமயற்ற ைன்றத் தமலவர் 
ைற்றுை் சசன்ற ஆை்டின் ைன்றத் தமலவர் இருவருை் சாய்மைமசயில் 
என்னுடன் இமைக்கிறீர்களா. ைன்றை் [மன்றத்தின் சபேகர இங்கு 
உள்ளிடுங்ைள்] இன் சசன்ற ஆை்டின் ைன்றத் தமலவராக [சசன்ற 
ஆை்டின் மன்றத் தகைவர் சபேகர உள்ளிடுங்கள்], நீங்கள் ைன்றத் 
தமலவருக்கான ைார்பணிமய அவரின் அர்பணிப்பு மற்றும் யசகவை்ைோன 
அகடேோளமோை [வரவிருை்கும் மன்றத் தமலவரின் சபயமர இங்கு 
உள்ளிடுங்கள்] க்கு வழங்குகிறீர்களா? ைன்றை் [ைன்றத்தின் சபயமர 
இங்கு உள்ளிடுங்ைள்] இன் தமலவராக [வரவிருக்குை் ைன்றத் தமலவர் 
சபயமர உள்ளிடுங்கள்], நீங்கள் சசன்ற ஆை்டின் ைன்றத் தமலவருக்கான 
ைார்பணிமய அவரின் அர்பணிப்பு ைற்றுை் மசமவக்கான அமடயாளைாக 
[சசன்ற ஆண்டின் மன்றத் தகைவர் சபேகர உள்ளிடுங்கள்] க்கு 
வழங்குகிறீர்களா? சசன்ற ஆை்டின் ைன்றத் தமலவர் ைற்றுை் வரவிருக்குை் 
ைன்றத் தமலவர் இருவருை் ஒருசவாருக்சகாருவர் ைார்பணிமயக் குத்திக் 
சகாள்கின்றனர்.

பதவிமயற்பு அதிகாரி ைற்றுை் சசன்ற ஆை்டின் ைன்றத் தமலவர் 
சாய்மைமசமய விட்டுச் சசல்கின்றனர். புதிய ைன்றத் தமலவர் கூட்டத்தின் 
சபாறுப்மப எடுத்துக் சகாள்கிறார். இந்த மநரத்தில், புதிய ைன்றத் தமலவர் 
Club President Award(உருப்படி 1990) ஐ சவளிச்சசல்லுை் ைன்றத் தமலவருக்கு 
வழங்குகிறார். புதிய ைன்றத் தமலவர் தனது குழுவின் இலக்குகமள 
விவரித்து மூன்று நிமிடப் மபச்மச வழங்குகிறார். 

மன்றப் வபச்சுப் வபாட்டிகள்
ஒவ்சவாரு ஆை்டுை், ஒவ்சவாரு Toastmasters ைன்றமுை் அதிகாரப்பூர்வ 
Toastmasters மபச்சுப் மபாட்டிகளில் பங்மகற்க வாய்ப்பிமனப் சபறுகிறது. 
மபாட்டிகள் ைன்ற நிமலயிலிருந்து சதாடங்குகின்றன, ைற்றுை் பகுதி, மகாட்டை் 
ைற்றுை் ைாவட்ட நிமலகளில் சதாடருகின்றன. ைாவட்டங்கள் பன்னாட்டுப் மபச்சுப் 
மபாட்டிகமள நடத்த மவை்டுை் ைற்றுை் ஒவ்சவாரு ஆை்டுை் மூன்று கூடுதல் 
ஆங்கிலப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் வமரயில் நடத்தலாை். 

பன்னாட்டுப் மபச்சுப் மபாட்டியின் ஒரு பகுதியாக, ைாவட்ட நிமலயில் 
சவற்றி சபற்றவர்கள், காசைாளி மூலை் நடத்தப்படுை் ைை்டல காலிறுதிக்குத் 
சதாடர்வார்கள். ைை்டல காலிறுதியில் சவற்றி சபறுபவர் பன்னாட்டு ைாநாட்டில் 
நமடசபறுை் அமரயிறுதிக்குத் சதாடர்வர், அங்கு அவர்கள் World Championship of 
Public Speaking®-இல் பங்மகற்பதற்கான வாய்ப்பிற்காகப் மபாட்டியிடுவார்கள்.

சில உறுப்பினர்களுக்கு, மபச்சுப் மபாட்டிகளில் பங்குசபறுவது என்பது 
அவர்களின் Toastmasters அனுபவத்தின் சிறப்புக் கூறு ஆகுை். ைற்றவர்கள் 
தங்களின் ைன்றச் சசயற்பாடுகளில் திருப்தியமடகின்றனர், மபச்சுப் மபாட்டிகளில் 
பங்மகற்பது என்பது அவர்களின் கல்வி இலக்குகளின் சாதமனகள் மபால் 
முக்கியைானது அல்ல. ஒரு ைன்ற அதிகாரியாக நீங்கள் இரு குழுக்களின் 
மதமவகமளயுை் சைநிமலப்படுத்தி, மபச்சுப் மபாட்டிகமள அதற்மகற்ப திட்டமிட 
மவை்டுை்.

http://www.toastmasters.org/1990
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உப தலைவர் கை்வி (VPE)-இன் பங்களிப்பு
உப தமலவர் கல்வி ைன்றப் மபச்சுப் மபாட்டிகளில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறார். 

மன்றப் வபச்சுப் வபாட்டிகளிை் உப தலைவர் கை்வியின் பங்கு
• இந்த ஆை்டில் ைன்றை் பங்சகடுக்க 

அட்டவமையிடப்பட்டுள்ள 
மபச்சுப் மபாட்டிகள் எமவ என்று 
அறிந்துசகாள்ள ைாவட்டத்மதத் 
சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள்.

• பகுதி, மகாட்ட, ைற்றுை் ைாவட்டப் 
மபச்சுப் மபாட்டிகளின் மததிகமள 
ைன்றத்திற்குத் சதாடர்பாடுங்கள் 
ைற்றுை் ைன்ற மபச்சுப் மபாட்டிகமள 
அதற்மகற்பத் திட்டமிடுங்கள்.

• மபாட்டியின் அைர்வுத் தமலவர் ைற்றுை் 
தமலமை நடுவராகச் மசமவயாற்ற 
தன்னார்வலர்கமளக் மகளுங்கள்.

• யபச்சுப் யபோட்டி விதிப்புத்தைம் 
(உருப்படி ta-IN1171) உள்ளடக்கங்கள் 
முழுமைக்குைான ைன்ற நிபுைராகச் 
மசமவயாற்றுங்கள் 

• Notification of Contest Winner 
(உருப்படி 1182) பகுதிப் மபாட்டியின் 
தமலவருக்கு முன்னனுப்பப்படுவமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள்.

பிற தலைலமத்துவ வாய்ப்புகள்
உப தமலவர் கல்வி ைன்றத்தின் மபச்சுப் மபாட்டிகமள மைற்பார்மவ சசய்யப் 
சபாறுப்பானவர் என்றாலுை், உறுப்பினர்கள் பயன்படுத்திக் சகாள்ளக்கூடிய பிற 
தமலமைத்துவ வாய்ப்புகளுை் உள்ளன.

மபாட்டியின் அமர்வுத்தலைவர்
இவற்றில் மிக முக்கியைான பங்கு மபாட்டியின் அைர்வுத்தமலவராக இருக்கலாை். 
மபாட்டியின் அைர்வுத்தமலவரின் முழுமையான விவரிப்புக்கு, மபச்சுப் மபாட்டி 
விதிப்புத்தகம் (உருப்படி ta-IN1171) ஐப் போருங்ைள் 
 உப தமலவர் கல்வி மபாட்டியின் அைர்வுத்தமலவர் பங்மக எடுத்துக் சகாள்ளலாை், 
ஆனால் இது மதமவயில்மல. உை்மையில், ைற்சறாரு தகுதியான உறுப்பினர் 
மபாட்டியின் அைர்வுத்தமலவராக இருக்க விருை்பினால், இது ைன்றத்தின் மபச்சுப் 
மபாட்டிமய இன்னுை் சிறந்த உத்திமிக்க வாய்ப்புப் புள்ளியிலிருந்து நிர்வகிக்க 
உப தமலவர் கல்விக்குச் சுதந்திரை் அளிக்கிறது.

ஒரு மபச்சுப் மபாட்டிலய ஏற்பாடு கசய்ய உதவுதை்
திட்டமிடல் ைற்றுை் ஒப்பமடப்புத் திறமனப் பயன்படுத்தி, உப தமலவர் கல்வி 
ஒரு நல்ல மபச்சுப் மபாட்டிமய ஒழுங்கமைப்பதில் ஆதரவாளர்கமளச் மசர்த்துக் 
சகாள்ளலாை் ைற்றுை் உறுப்பினர்கள் அவர்களின் கல்வி இலக்குகமள அமடய 
உதவலாை்.
 

உறுப்பினர் தகுதி
ைன்றப் மபச்சுப் மபாட்டியின் ஒவ்சவாரு மபாட்டியாளருை் மபச்சுப் மபாட்டி 
விதிப்புத்தகத்தின் (உருப்படி ta-IN1171) படி மபாட்டியிடத் தகுதியானவர்கள் 
என்பமதச் சரிபார்ப்பது மபாட்டியின் அைர்வுத்தமலவரின் பங்கு ஆகுை். 
விதிப்புத்தகை் மபாட்டியாளர்கள் தகுதி சபறாமைக்கான பல காரைங்கமளப் 
பட்டியலிடுகிறது, ஆனால் ைன்றப் மபாட்டிகளில் மிக அடிக்கடி தகுதிப் 
பிரச்சிமனகள் Toastmasters International க்கான உறுப்பினர் கட்டைங்கமளச் 
சசலுத்தாததால் ஏற்படுகின்றன. சுருக்கைாக, ைன்றப் மபாட்டிகள் நமடசபறுை் 
மபாது, ஒரு உறுப்பினர் கட்டை உறுப்பினராக இல்மலசயனில், அந்த உறுப்பினர் 
மகள்விக்குள்ளான மபச்சுப் மபாட்டியின் எந்த நிமலயிலுை் மபாட்டியிடத் 
தகுதியற்றவர் - பின்னர் அந்த உறுப்பினர் உறுப்பினர் கட்டைத்மதச் சசலுத்தி 
நன்னிமலமயத் திருை்பப் சபற்றாலுை் கூட.

தகுதிமயச் சரிபார்ப்பது மபாட்டியின் அைர்வுத்தமலவரின் முதன்மையான 

2

2
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https://www.toastmasters.org/Resources/Resource-Library?t=Speech+Contest+Rulebook&page=1
https://toastmasterscdn.azureedge.net/medias/files/department-documents/speech-contests-documents/1182-notification-of-contest-winner.pdf
https://www.toastmasters.org/Resources/Resource-Library?t=Speech+Contest+Rulebook&page=1
https://www.toastmasters.org/Resources/Resource-Library?t=Speech+Contest+Rulebook&page=1
https://www.toastmasters.org/Resources/Resource-Library?t=Speech+Contest+Rulebook&page=1
https://www.toastmasters.org/Resources/Resource-Library?t=Speech+Contest+Rulebook&page=1
https://www.toastmasters.org/Resources/Resource-Library?t=Speech+Contest+Rulebook&page=1
https://www.toastmasters.org/Resources/Resource-Library?t=Speech+Contest+Rulebook&page=1
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சபாறுப்பு என்றாலுை், உப தமலவர் கல்வி தனது மபச்சுப் மபாட்டி தகுதி 
விதிகளின் அறிமவப் பகிர்ந்து சகாை்டு ைன்றை் அவற்மறப் பின்பற்றுவமத 
உறுதிப்படுத்துவதின் மூலை் உதவலாை். அவ்வாறு சசய்யத் தவறுவதால், பின்னர் 
சவற்றிசபற்ற மபாட்டியாளர் ைன்ற அளவில் தனது தகுதியின்மையால் விலக 
மநரிடுை்மபாது, மபாட்டியின் சுழற்சியில் ைன வருத்தத்மத ஏற்படுத்துை்.

 ஒவ்சவாரு மபாட்டியாளருை் அவர்கள் மபாட்டியிடுை் ஒவ்சவோரு யபோட்டிை்கு 
முன்போைவும் Speaker’s Certification of Eligibility and Originality(உருப்படி 1183) இல் 
மகசயழுத்திட மவை்டுை்.

வபச்சுப் வபாட்டி வளங்கள்

மபச்சுப் மபாட்டி விதிப்புத்தகை்   
(உருப்படி ta-IN1171)

www.toastmasters.org/1171

மபச்சுப் மபாட்டிகள் பக்கை்  www.toastmasters.org/SpeechContests 
மபச்சுப் மபாட்டிகள் FAQs  www.toastmasters.org/SpeechContestFAQ 
மபச்சுப் மபாட்டி உதவிக்கருவிகள்  www.toastmasters.org/SpeechContestKits 
தகுதி உதவியாளர்  www.toastmasters.org/Eligibility-Assistant

ததாடர்வபச்சுகள்
சதாடர்மபச்சுகள் என்பது சிறப்பு ைன்றக் கூட்டத்தின் ஒரு வடிவைாகுை், இது 
சசயல்திட்டப் மபச்சுகள் ைற்றுை் ைதிப்பீடுகளுககு ைட்டுமை சகாை்டுள்ளது. 
அத்தமகய கூட்டங்கள் "சதாடர்மபச்சுகள்" அல்லது "மபச்சு ைராத்தான்கள்" 
அல்லது "சவளிப்படுத்தல்கள்" என்றுை் அறியப்படுகின்றன. இமவ அதிகப் 
பார்மவயாளர்களுக்கு முன்பாக தனிப்பட்ட நபர்கள் தங்கள் மபச்சுத் திறன்கமள 
பட்மட தீட்டிக்சகாள்ள உதவுகின்றன, பல மபச்சாளர்கள் தங்கள் மபச்சு 
சசயல்திட்டங்கமள நிமறவு சசய்ய வாய்ப்பு வழங்குகின்றன ைற்றுை் புதிய 
உறுப்பினர்கமள ஈர்க்க ஒரு சாத்தியைான ைன்றாைாக சசயல்படுகின்றன.

இந்தக் கூட்டங்கமள ஒரு ைன்றை் ைட்டுமை ஏற்பாடு சசய்ய முடியுை். ஒரு 
ைன்றை் அல்லது எந்த எை்ணிக்மகயிலான ைன்றங்கலுை் ஒன்றுகூடி ஒரு 
சதாடர்மபச்மச ஏற்பாடு சசய்யலாை். ஒரு கூட்டு சதாடர்மபச்மச ஒன்றுக்குை் 
மைற்பட்ட ைன்றங்கள் நடத்துை்மபாது, இந்த ைன்றங்கள் எந்த ைாவட்டத்தில் 
இருக்குை் ைன்றங்களாகவுை் இருக்கலாை். சதாடர்மபச்சு இமைவழியாகமவா 
அல்லது மநரடியாகமவா அல்லது இரை்டுை் கலந்மதா நடத்தப்படலாை்.

மகாட்டங்கள் ைற்றுை் பகுதிகள் உட்பட ைாவட்டங்கள் இந்த வமகயான 
கூட்டத்மத நடத்தமுடியாது. எனினுை், ைாவட்டை், மகாட்டை் ைற்றுை் பகுதி 
வளங்கள் (வமலத்தளங்கள் ைற்றுை் சமூக ஊடக தளங்கள் உட்பட) அத்தமகய 
கூட்டங்கமள விளை்பரப்படுத்த பயன்படுத்தப்படலாை்.

சதாகுத்து வழங்குை் ைன்றை் அல்லது ைன்றங்கமளத் தவிர மவறு 
ைன்றங்களின் உறுப்பினர்கள் (கூட்டாக ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டிருந்தால்) 
சதாடர்மபச்சுகளில் கலந்துசகாள்ளவுை் பங்மகற்கவுை் அமழக்கப்படலாை். சபாது 
ைக்களுக்குை் ைன்றத்தின் விருப்பதின் மபரில் வருமக திறக்கப்படலாை்.

சதாகுத்து வழங்குை் ைன்றை் அல்லது ைன்றங்களின் உறுப்பினர்கள் 
மபச்சுகமள வழங்குவது ைற்றுை் ைதிப்பிடுவது (வாய்வழி ைற்றுை் எழுத்து 
இரை்டுை்) உள்ளிட்ட எந்தக் கூட்டப் பங்களிப்மபயுை் ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாது. 
சதாகுத்து வழங்குை் ைன்றை் அல்லது ைன்றங்கமளத் தவிர ைற்ற ைன்றங்களின் 
உறுப்பினர் விருந்தினர்கள் மபச்சுக்கமள வழங்காைல் இருக்கலாை், ஆனால் ைற்ற 
கூட்டப் பங்களிப்புகளில் பங்மகற்கலாை். Toastmasters அல்லாத விருந்தினர்கள் 
எந்தவித பங்களிப்மபயுை் ஏற்கப் பரிந்துமரக்கப்படைாட்டார்கள்.

பன்னாட்டு இயக்குநர் ைற்றுை் இரை்டாவது உபதமலவர் மவட்பாளர்கள் 
தங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட தாய் ைை்டலத்தின் சவளிமய உள்ள ைன்றங்களுடன் 
கூட்டாக நடத்தப்படுை் எந்தசவாரு சதாடர்மபச்சிலுை் பங்மகற்க 
அனுைதிக்கப்படுவதில்மல.

https://www.toastmasters.org/resources/speakers-certification-of-eligibility-and-originality
https://www.toastmasters.org/resources/speakers-certification-of-eligibility-and-originality
http://www.toastmasters.org/1171
http://www.toastmasters.org/speechcontests
http://www.toastmasters.org/speechcontestfaq
http://www.toastmasters.org/speechcontestkits
http://www.toastmasters.org/eligibility-assistant
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ஒவ்சவாரு மபச்சுை் திட்டத்தின் குறிக்மகாளின் மீது மபச்சாளர் கவனை் 
சசலுத்துை் வமகயில் கவனைாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ைற்றுை் நன்ைதிப்பு 
பாமதகளுக்கான எந்தசவாரு கூட்டத்திலுை் உறுப்பினர்கள் ஒரு மபச்சுக்கு 
ைட்டுமை அனுைதிக்கப்படுவார்கள். சதாகுப்பாளர் ைற்றுை் அமனத்து 
பங்மகற்பாளர்களுக்குை் சபாருத்தைான ஆதாரங்கள் (எ.கா., ைதிப்பீட்டு படிவங்கள், 
மநர சாதனங்கள், ஒலிவாங்கிகள், சவப்மகை்கள், இமையவழி கூட்டத் தளங்கள் 
மபான்றமவ) இருப்பமத சதாகுத்து வழங்குை் ைன்றை் அல்லது ைன்றங்கள் உறுதி 
சசய்ய மவை்டுை்.

சதாடர்மபச்சுகள் குறித்த மகள்விகமள educationprogram@toastmasters.org க்கு 
அனுப்பவுை்.

mailto:educationprogram%40toastmasters.org?subject=
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ஒரு மன்றத்தின் நிலை, Toastmasters திட்டத்தின் வெெ்வெறு அம்சங்கள் மற்றும் பகுதிகலள எெ்ொறு 
பாதிக்கிறது என்பலதத் தீர்மானிக்க கீழுள்ள அட்டெலைலைப் பாருங்கள். ஏவதனும் வகள்விகள் 
இருந்தாை், மன்ற மற்றும் உறுப்பினர் ஆதரலெ +1 720-439-5050 அை்ைது membership@toastmasters.org 
வதாடர்பு வகாள்ளுங்கள்.

  
மன்ற நிலை வழிகாட்டி

எதிர்கால செயலில் 
உள்ள குறைவான தகுதியை்ை இறைநீக்கப்பை்ை

Base Camp அணுகை்  ✓ ✓ ✓
Club Central அணுகை் ✓ ✓ ✓
மன்ற கூட்டங்கள் நடத்தைாம் ✓ ✓ ✓ ✓
வபச்சுப் வபாட்டிகளிை் பங்வகற்கைாம் ✓
மாெட்ட அலுெை் கூட்டங்களிை் 
ொக்களிக்கைாம் ✓
ஆை்டு அலுெை் கூட்டங்களிை் 
ொக்களிக்கைாம் ✓
வமன்லமமிகு மன்றத் திட்டங்களிை் 
பங்வகற்கைாம் ✓

எதிர்கால சாசனச் வசைை்முலறயிை் உள்ள மன்றம்

செயலில் உள்ள எட்டு அை்ைது அதற்கு வமற்பட்ட உறுப்பினர்கள் தற்வபாலதை புதுப்பிப்புக் காைத்திற்கு கட்டைம் 
வசலுத்தியுள்ளனர் - அதிை் குலறந்தது மூெர் புதுப்பிக்கும் உறுப்பினர்கள்.

குறைவான கட்டை உறுப்பினர் எை்ணிக்லக எட்லட விடக் குலறவு.

தகுதியை்ை கட்டை உறுப்பினர் எை்ணிலகயிை் மூன்று புதுப்பிக்கும் உறுப்பினர்கள் உள்ளடக்கப்படவிை்லை.

இறைநீக்கப்பை்ை
மன்றம் ஒரு முழு புதுப்பிப்புக் காைத்திற்குக் குலறொக அை்ைது தகுதிைற்றதாக உள்ளது மற்றும் 
முழுலமைாக மூடப்படுெலதத் தவிர்க்க இப்வபாது மறுபடியும் உறுப்பினர்கள் வசர்க்கப்பட 
வெை்டும்.

Rev. 05/2019   உருப்படி TA377A
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