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அறிமுகை்
ைாழ்த்துக்கள்! உங்கள் Toastmasters ைை்றத்தில் ஒரு மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 
அதிகாரியாக, நீங்கள் உங்கள் ைை்றத்திை் சைற்றிக்கு உதைவுை் ைற்றுை் மநரடி 
தமலமைத்துை அனுபைத்மதப் சபறுை் ைாய்ப்பிமைப் சபற்றுள்ளீர்கள். 
நீங்கள் புத்தகங்கமளப் படித்து ைற்றுை் விரிவுமரகளில் கலந்துசகாண்டு ஒரு 
சைற்றிகரைாை தமலைராைது எப்படி எை கற்றுக் சகாள்ளுை் பிற பயிற்சித் 
திட்டங்கமளப் மபால் இல்லாைல், Toastmasters ைற்ற ைக்களுக்கு அைர்களிை் 
சதாழில்முமற ைற்றுை் தனிப்பட்ட ைாழ்க்மகயில் கற்க ைற்றுை் ைளர உதைவுை் 
அமதமைமளயில் சசயல்முமற தமலமைத்துை அனுபைத்மதப் சபற உங்களுக்கு 
ைாய்ப்பு ைழங்குகிறது.

ஒரு ைை்றத் தமலைராக, நீங்கள் Toastmasters International இல் முக்கியப் பங்கு 
ைகிக்கிறீர்கள்: நாங்கள் தனிநபர்கள் மைலுை் சிறந்த சதாடர்பாளர்கள் ைற்றுை் 
தமலைர்களாக ைாறுைதற்காை ஆற்றமல அளிக்கிமறாை்.

ஒரு ைை்ற அதிகாரியாகச் மசமையாற்றுைது ஒரு சபருை் சபாறுப்பு ைற்றுை் 
உற்சாகமிக்க ைாய்ப்பு ஆகுை். உங்கள் பதவிக்காலைாைது உங்கள் மகாணத்மதப் 
புதுப்பித்தல், குழுமைமலமயப் பயிற்சிசசய்தல், ைற்றுை் விழுமியங்கள் ைற்றுை் 
உத்திகமளப் பயனுள்ள சசயல்களாக ைாற்றுை் உங்கள் திறமை ைளர்த்தல் 
ஆகியைற்றிற்காை ைாய்ப்புகள் நிரை்பியதாக உள்ளது. 

இந்தக் மகமயட்டில் உள்ள கருவிகள் ைற்றுை் ைளங்கள் சைற்றிக்காை 
உத்திகமள உருைாக்குைதிலுை், ஒரு தமலைராக உங்கள் சபாறுப்புகமள 
நிமறமைற்றுைதிலுை் உங்களுக்கு ைழிகாட்டுை். Toastmasters International 
ைமலத்தளத்தில் கிமடக்குை் சைளியீடுகளுை் அதுமபாை்ற ஒரு கருவி ஆகுை்; 
அைற்மற அமடயாளை் காண உதவுைதற்காக, அமை இந்த மகமயட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. நீங்கள் அனுபைமிக்க தமலைராக அல்லது ஒரு 
புதியைராக இருந்தாலுை், உங்கள் தமலமைத்துைக் மகள்விகளுக்காை 
பதில்கமளயுை் கண்டறியலாை்.

மன்ற-நிலை தலைலமத்துவப் பபாறுப்புகள்
உங்கள் அணிமய விமைத்திறத்துடை் ைழிநடத்த, நீங்கள் ஒரு ைை்ற 
அதிகாரியாக அமைப்பிற்குள் உங்கள் பங்மகப் புரிந்துசகாள்ள மைண்டுை். உங்கள் 
சபாறுப்புகள் ைற்றுை் சசயல்முமறகளிை் சதளிைாை புரிதல் உங்கள் ைை்றத்திை் 
சைற்றிக்கு அைசியைாகுை். நீங்கள் அைற்மற அறிந்து சகாண்டதுை், நீங்கள் 
உங்கள் அணி உறுப்பிைர்கள் ைற்றுை் சக ைை்ற அதிகாரிகளுடை் இமணந்து 
பணியாற்ற முடியுை்.

ஒை்சைாரு தமலமைத்துை நிமலயுை் அந்தப் பங்கிற்காை தனிச்சிறப்புமடய 
சிை்ைத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. மகமயடு முழுைதுை், உங்கள் பங்கிற்காை 
தகைல்கமள ஓரங்களிலுள்ள உங்கள் சிை்ைத்மதக் கண்டறிைதை் மூலை் 
அமடயாளை் காணுங்கள். இந்தக் மகமயட்டில் விைரிக்கப்பட்டுள்ள ைை்ற 
அளவிலாை தமலமைத்துை நிமலகள் பிை்ைருைாறு. 

தகைவர்

உ� தகைவர் ைை்வி

உ� தகைவர் உறு�்பினர் யசர்ை்கை

உ� தகைவர் மை்ைள் பதொடர்பு

பசேைொளர்

ப�ொருளொளர்

அகவை் ைொவைர்

1

2

3

4

5

6

7

உதவிை்குறி�்புைளுை்கு 
இகணேவழி 
மன்றங்ைள் மற்றும் 
இகணேவழி 
�ங்யைற்பு உள்ள 
மன்றங்ைளுை்ைொன 
�ர்ைண்டி நிற 
கையேட்கட 
�ொர்ை்ைவும்  www.
toastmasters.org/
Online-Meetings -ை்குச் 
பசை்வதன் மூைம் 
யமைதிை தைவை்ைகள�் 
ப�ற்றுை் பைொள்ளைொம்  

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

• இந்தக் லகமேட்லடப் படியுங்கள்.
இது உங்களுக்கு சரியாை திமசயில் 
ைழிகாட்டுைதற்காை முழுமையாக 
சசய்முமற ஆமலாசமைகமளக் 
சகாண்டுள்ளது. உங்கள் பிரத்மயகப் 
பங்கு ைற்றுை் Toastmasters நாட்காட்டிக்கு 
சிறப்புக் கைைை் அளியுங்கள், ைற்றுை் 
உங்கள் பதவிக்காலை் முழுமையுை் 
இந்தக் மகமயட்மட குறிப்புமரயாகப் 
பயை்படுத்துங்கள்.

• பதவிக்காைம் முடிவலடயும் மன்ற 
அதிகாரிகலளச் சந்தியுங்கள். 
இது ைரவிருக்குை் ஆண்டில் சதாடர்ந்து 
கைைை் மதமைப்படுை் சசயல் 
திட்டங்கள், பிரச்சமைகள், அல்லது 
சூழ்நிமலகமளப் பற்றி அறிைதற்காை 
ைாய்ப்மப உங்களுக்கு ைழங்குை். இது 
உங்கள் அலுைலகப் பதவிக்காலத்மத 
முடிப்பதற்கு முக்கியைாை ஆைணங்கள், 
மகாப்புகள் ைற்றுை் ைை்றச் 
பசொத்துைகள�் சபறுைதற்காை 
ைாய்ப்புை் ஆகுை்.

• உங்கள் முதை் கசேற்குழு 
கூட்டத்லத நடத்துங்கள்.
அமைத்து ைை்ற அதிகாரிகளுை் 
ஒருசைாருக்சகாருைர் சதரிந்தைர்கள் 
தாை் எை்றாலுை், கலந்தாமலாசித்து 

முடிசைடுக்க, எதிர்காலத்மதக் கணிக்க 
ைற்றுை் ஒரு மன்ற கவற்றித் திட்டத்லத 
(உருப்படி TA1111CSP) உருைாக்கத் 
சதாடங்குைதற்காக ஒரு முமறசாரா 
சந்திப்மபநடத்துவது நை்ைதொகும் 

• மன்ற அதிகாரிகளுக்கான 
பயிற்சியிை் கைந்து ககாள்ளுங்கள்.
ைை்ற அதிகாரிகளுக்காை பயிற்சிமய 
ஆண்டுக்கு இருமுமற ைாைட்டை் 
ைழங்குகிறது. இது ஒரு சிறந்த 
கற்றல் ைாய்ப்பாகுை் ைற்றுை் 
மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்டத்திற்காை 
நற்சாை்றுகமளயுை் ைழங்குகிறது.

• இலைந்திருங்கள்.  
அண்மைய மைை்பாடுகள் குறித்து, The 
Leader Letter, Toastmaster  magazine, ைற்றுை் 
Toastmasters International இை் சமூக ஊடக 
மசைல்கள் ைழியாக அறிந்திருங்கள். 
முக்கிய நிமைவூட்டல்கள் ைற்றுை் 
நிகழ்வுகள் குறித்து சதாடர்பாடல்கமளப் 
சபற உலகத் தமலமையகத்திை் மகாப்பில் 
உங்கள் மிை்ைஞ்சல் முகைரி இருப்பமத 
உறுதி சசய்யுங்கள். உங்கள் மிை்ைஞ்சல் 
முகைரி புதுப்பிக்கப்பட மைண்டுை் 
எனில், membership@toastmasters org இை் 
எங்ைகளத் பதொடர்பு பைொள்ளுங்ைள்  

Club Central
ஒரு ைை்ற அதிகாரியாக, நீங்கள் Club Central, ைை்ற அலுைல்கமள ைசதியாகக் 
கைனிப்பதற்காக உங்களுக்கு உதவுை் இமணய கருவிகளுக்காை ைமலைாயிலுக்கு 
அணுகல் சகாண்டுள்ளீர்கள். Club Central Tutorials (மன்ற கமே வழிைொட்டிைள்) உள்ளை. 
அமை ைமலைாயிலுடை் நீங்கள் பழகிக்சகாள்ள உங்களுக்கு உதவுகிை்றை. உங்கள் 
பயைர்சபயர் மற்றும் கடவுச்சசால்மலப் பயை்படுத்தி www toastmasters org/ClubCentralஇல் 
உள்ள Club Central இல் உள்நுமழயுங்கள். Club Central நீங்கள் ஒரு அதிகாரியாகச் 
மசமையாற்றுை் அமைத்து ைை்றங்களிை் பட்டியலுடை் திறக்குை். நீங்கள் பார்க்க, 
புதுப்பிக்க, அல்லது தகைல்கமள அச்சிட விருை்புை் ைை்றத்மதத் சதரிவு சசய்க. Club 
Central இல் இருந்து நீங்கள்:
• உங்கள் உறு�்பினர் விண்ண�்�ங்ைகள 

(புதிய/இரட்மட/மீள்) சைர்பிக்கலாை் - 
ைாற்று விண்ணப்பங்கமள Club Central 
ைழியாகச் சைர்பிக்க முடியாது

• உறுப்பிைர் கட்டணத்மதச் சசலுத்தலாை்
• ைை்ற பற்றுச்சீட்டுகள் ைற்றுை் 

அறிக்மககமள சீராய்வு சசய்யலாை்.
• கல்வி விருதுகமளச் சைர்பிக்கலாை்
• ைை்ற சதாடர்பு ைற்றுை் கூட்ட விைரங்கள் 

ைற்றுை் ைை்ற ைக்கள் சதாமகயியமலப் 
புதுப்பிக்கலாை்

• ைை்ற அதிகாரிகமள நியமிக்கலாை்
• ைை்ற உறுப்பிைர் பட்டியமல சீராய்வு 

சசய்யலாை் ைற்றுை் உறுப்பிைர் சதாடர்பு 

விைரங்கமளப் புதுப்பிக்கலாை்
• ைை்றத்திை் ைழக்கைாை ைை்ற 

விருப்பங்களுக்காை பிை்இமணப்மப 
சீராய்வு சசய்யலாை் ைற்றுை் 
புதுப்பிக்கலாை்

• ைை்றத்திை் விருதுகள் ைற்றுை் 
சாதமைகமள சீராய்வு சசய்யலாை்

• ைை்றத்திை் மைை்மைமிகு சசயல்திறை் 
அறிக்மககமள சீராய்வு சசய்யலாை்

• மபச்சுப் மபாட்டி ைற்றுை் பதிலாள் 
பணிகளுக்காை உறுப்பிைர் தகுதிமயச் 
சரிபார்க்கலாை்

• ைை்ற ஆண்டுவிழாச் சாை்றிதழ்கமளப் 
பார்க்கலாை் ைற்றுை் பதிவிறக்கலாை்

https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111&page=1
https://www.toastmasters.org/leadership-central/the-leader-letter
https://www.toastmasters.org/magazine
mailto:membership%40toastmasters.org?subject=
mailto:membership%40toastmasters.org?subject=
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
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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ஒரு ைை்ற அதிகாரியாக, உங்களுக்கு ைழிநடத்துைதற்காை பல ைாய்ப்புகள் 
உள்ளை. நீங்கள் ைை்ற உறுப்பிைர்கள் இமடமய முரண்பாடுகமளத் 
தீர்க்க, ஒரு ைை்ற நிகழ்விற்குத் திட்டமிட, அல்லது முக்கியப் பணிகமள 
தை்ைார்ைலர்களுக்கு பகிர்ந்து சகாடுக்க உதை மைண்டியிருக்கலாை்; உங்கள் 
பங்மகப் சபாருத்து, நீங்கள் ஆைணங்கள், ைை்றக் கட்டணங்கள், அல்லது 
உறுப்பிைர் அறிக்மககமள உலகத் தமலமையகத்திற்கு தக்க மநரத்திற்குச் 
சைர்பிக்க மைண்டியிருக்கலாை். தமலமைத்துை ைாய்ப்புகள் எழுை்மபாசதல்லாை், 
பிை்ைருை் ைழிமுமறகமளப் பயை்படுத்துங்கள்: 

தலைவருக்கான உதவிக் குறிப்புகள்

தலைலமத்துவ கை்வி 
தத்துவம்
தகைவர்ைள் தங்ைளின் 
உறு�்பினர்ைள் மற்றும் 
சை மன்ற அதிைொரிைளின் 
யதகவைளுை்கு 
முன்னுரிகம ைவனம் 
பைொடு�்�தின் மூைம் தங்ைள் 
மன்றங்ைளின் முடிவுைகள 
நிகறயவற்றுகிறொர்ைள்  
உங்ைள் மன்றத்தின் 
மனித, நிதி மற்றும் 
இேை்நிகை வளங்ைளின் 
ப�ொறு�்�ொளரொை 
உங்ைகள — நீங்ையள 
ைருதிை் பைொள்ளுங்ைள்  
தகைகமத்துவம் 
என்�து மற்றவர்ைளுை்கு 
உதவும் ஆர்வம் மற்றும் 
வழிநடத்துவதற்ைொன 
அர்�ணி�்பு ஆகிேவற்கறை் 
பைொண்ட ஒரு வொழ்நொள் 
�ேணம் ஆகும்  நம்பிை்கை, 
சுே விழி�்புணர்வு, 
எளிகம, அை்ைகற, 
பதொகையநொை்கு, மற்றும் 
அதிைொரமளிை்ைை்கூடிேவரொை 
இருை்ை ைடுகமேொை 
முேற்சியுங்ைள் 

• முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்ைள் 
திட்டமிடத் தைறுபைர்கள், 
வீழ்ச்சியமடயத் திட்டமிடுகிறார்கள்.

• சொத்திேமொன இைை்குைகள 
அகமயுங்ைள்   
உங்கள் ைை்ற உறுப்பிைர்களுக்கு 
அதிகச் சுமையளிக்காதீர்கள்; ைை்ற 
இலக்குகமள நிமறமைற்றுைதில் 
ைற்றுை் மமன்லமமிகு மன்றத் 
திட்ட இலக்குகமள அமடைதில் 
கைைை் சசலுத்துங்கள் ைற்றுை் 
சபருை்பாலாை பிற விஷயங்கள் 
தாமை நமடசபறுை்.

• முன்கூட்டியே மற்றும் அடிை்ைடி 
பதொடர்�ொடுை   
பிரச்சமைகள் மதங்கி நிற்க 
விடாதீர்கள். அைற்மறத் தீர்க்க 
மநர்ைமற தை்மையில் அைற்மற 
எதிர்சகாள்ளுங்கள் 

• தகைவரொை இருங்ைள்   
உங்கள் பணி உங்கள் ைை்ற 
உறுப்பிைர்கள் ைற்றுை் சக ைை்ற 
அதிகாரிகளுக்கு Toastmasters இல் 
அைர்களிை் கல்வி இலக்குகமள 
அமடைதற்கு உதவுைதாகுை்.

உதவி வதலவயா?
Toastmasters International ைமலத்தளத்தில் உள்ள அடிக்கடி எழுை் விைாக்கமளப் 
பாருங்கள்: www toastmasters org/Faq. முரண்பாடுகள் சதாடர்பாக ககாள்லக 
மீறை்கள் விலரவு குறிப்பு வழிகாட்டி (Policy Violations Quick Reference Guide) 
இமைப் பார்க்கலாை். கூடுதலாக, ஏமதனுை் மகள்விகள் அல்லது கைமலகள் 
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
http://www.toastmasters.org/faq
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
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CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF TOASTMASTERS 
INTERNATIONAL
Article VI: Officers, Section 1

மன்ற அதிகாரி வளங்கள்

ைை்ற அதிகாரி மகள்விகள்  clubofficers@toastmasters.org

மிை்ைஞ்சல் சதாடர்புகள்  www.toastmasters.org/ContactUs

Toastmasters Club Central www.toastmasters.org/ClubCentral

ஆட்சி ஆைணங்கள்  www.toastmasters.org/GovDocs

Toastmasters இமணயக் கமட  www.toastmasters.org/Shop

மகமயடுகள், பதாமககள்,  
ைற்றுை் விளை்பர  
உள்ளடக்கங்கள் மபாை்ற  
சந்மதப்படுத்தல் ைளங்கள் www.toastmasters.org/Marketing

எழுத்துமைமல ைார்ப்புருக்கள்,  
சிை்ைங்கள்,  ைற்றுை் ைணிகச்  
சிை்ைப் படங்கள் மபாை்ற  
இலைச ைளங்கள் www.toastmasters.org/BrandPortal 

ைாைட்ட ைமலத்தளங்கள் www.toastmasters.org/DistrictWebsites 

Toastmaster இதழ்  www.toastmasters.org/Magazine

நடத்மத தரநிமலகள் www.toastmasters.org/EthicsAndConduct 

The Leader Letter www.toastmasters.org/LeaderLetter

ைரி 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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நிர்ைாகை்
ைை்ற அதிகாரிகள் Toastmasters International ஆளுமகயில் பங்மகற்க பல்மைறு 
ைாய்ப்புகமளப் சபறுகிறார்கள், ைை்றத்திற்கு சைளிமய கூட. ஒரு ைை்ற 
அதிகாரியாக, நீங்கள் ைாைட்டத் தமலைர்களுடை் ஊடாட, உங்கள் பகுதி ைற்றுை் 
ைாைட்டப் மபரமைக் கூட்டங்களில் பங்மகற்க, ைாைட்ட ைற்றுை் சர்ைமதசத் 
தமலைர்கமளத் மதர்ந்சதடுக்க, ைற்றுை் ஆண்டு அலுைல் கூட்டத்தில் முக்கிய 
நிர்ைாகப் பிரச்சமைகளில் ைாக்களிக்க ைாய்ப்புப் சபறுகிறீர்கள்.

ஆட்சி ஆவணங்கள்
ஒை்சைாரு ைை்றமுை் அமைப்பிை் சகாள்மககளிைால் நிர்ைகிக்கப்படுகிறது. 
Club Constitution for Clubs of Toastmasters International எை்பது தாை் ைை்றத்திை் 
முதை்மையாை நிர்ைாக ஆைணை் ஆகுை்.

CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF  
TOASTMASTERS INTERNATIONAL
ஒரு ைை்றை், ைழக்கைாை ைை்ற விருப்பங்களிை் பிை்இமணப்பு, Club Constitution 
for Clubs of Toastmasters International சகாள்மக ைற்றுை் Policy and Protocolக்கு 
முரண்பாடாத ைமரயில் அதை் பகுதிகமள திருத்திக் சகாள்ளலாை். 

ைழக்கைாை ைை்ற விருப்பங்களிை் பிை்இமணப்பிற்காை 
திருத்தங்களாைது ைை்ற உறுப்பிைர்களிை் சபருை்பாை்மையிைர் ைாக்குகளால் 
மைற்சகாள்ளப்படலாை். இந்த ைாக்சகடுப்பாைது அமழப்பு விடுக்கப்பட்டு 
அறிவிக்கப்பட்ட ைை்ற அலுைல் கூட்டத்தில் குமறந்தபட்ச ைாக்களிக்குை் 
உறுப்பிைர்கள் ைருமக தந்தபிை் நடத்தப்பட மைண்டுை்.

இத்திருத்தத்திற்காை ைாற்றங்கள் அமைத்துை் ஆைணப்படுத்தப்பட்டு 
Toastmasters International ைமலத்தளத்தில் Club Central இல் உள்ள மகாப்பில் 
மைக்கப்பட மைண்டுை். ைை்றப் சபயர், அமைவிடை், கூட்ட மநரை், ைற்றுை் இடை் 
ஆகியைற்றிை் ைாற்றங்களுை் Club Central இல் சசய்யப்பட மைண்டுை். நீங்கள் 
இத்தகைல்கமள clubofficers@toastmasters.org க்கு மிை்ைஞ்சல் மூலைாகவுை் 
உலகத்தமலமையகத்திற்கு சைர்பிக்கலாை்.

மன்றச் பசயற்குழு
Toastmasters ைை்றத்திை் சசயற்குழுைாைது அமைத்து எட்டு ைை்ற 
அதிகாரிகமளயுை் சகாண்டதாகுை் (ைை்றத் தமலைர், உப தமலைர் கல்வி, உப 
தமலைர் உறுப்பிைர் மசர்க்மக, உப தமலைர் ைக்கள் சதாடர்பு, ைை்றச் சசயலாளர், 
ைை்றப் சபாருளாளர், அமைக் காைலர் ைற்றுை் சசை்ற ஆண்டிை் ைை்றத் 
தமலைர்).

ைை் றத தமலைர் ைை்றச் சசயற்குழுவிை் அைர்வுத் தமலைராகப் 
பணியாற்றுகிறார். ஒமர அணியாகச் சசயல்பட்டு, ைை்றச் சசயற்குழுைாைது 
ைை்றத்திை் அமைத்து அலுைல்கள் ைற்றுை் நிர்ைாக விைகாரங்கமளக் 
மகயாள மைண்டுை். மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ைை்றத் தமலைர், உப தமலைர் கல்வி, 
உப தமலைர் உறுப்பிைர் மசர்க்மக, உப தமலைர் ைக்கள் சதாடர்பு, ைை்றச் 
சசயலாளர், ைை்றப் சபாருளாளர் ைற்றுை் அமைக் காைலர் ஆகிமயாருக்கு Club 
Central-க்காை அணுகல் ைழங்கப்படுகிறது. சசை்ற ஆண்டிை் ைை்றத் தமலைர், 
ைை்றத் தமலைரிை் மகாரிக்மகயிை் மபரில் ஆமலாசமை ைற்றுை் ைழிகாட்டுதல் 
ைழங்குகிறார்.

மன்றச் கசேற்குழுக் கூட்டங்கள்
ைை்றச் சசயற்குழு ைை்ற விைகாரங்கமளக் கலந்தாமலாசிக்கத் மதமைப்படி 
கூடுகிறது. சில ைை்றச் சசயற்குழுக்கள் ைாதமிருமுமற கூடுகிை்றை, ைற்றமை 
ைாதந்மதாறுை் கூடுகிை்றை. குழு எை்ைளவு அடிக்கடி கூடுகிறது எை்பது 
அதை் முடிைாகுை், ஆைால் புதிதாகத் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட குழுைாைது அதை் 
பதவிக்காலத்திை் சதாடக்கத்தில் ைரவு சசலவுத்திட்டத்மத கலந்தாமலாசிக்க 
ைற்றுை் மன்ற கவற்றித் திடத்லத நிமறவுசசய்ய அல்லது புதுப்பிக்க கூடுைது 
முக்கியைாைதாகுை்.

1 2 3 4
5 6 7

http://www.toastmasters.org/govdocs
http://www.toastmasters.org/govdocs
http://www.toastmasters.org/govdocs
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Policy10GoverningDocuments551
https://www.toastmasters.org/sitecore/content/Toastmasters/Home/Login?returnUrl=/My-Toastmasters/profile/club-central
http://www.toastmasters.org/clubcentral
mailto:clubofficers%40toastmasters.org?subject=
https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111
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மன்றச் பசயற்குழுவின் கடலமகள்
• ைை்ற ைரவுசசலவுத் திட்டத்மத 

உருைாக்குதல்
• மன்ற கவற்றித் திட்டத்லத 

நிமறவுசசய்தல்

• மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்டத்தில் 
சைற்றிக்காை உத்திமய ைகுத்தல்

• மதமைப்பட்டால் ைை்றத்திை் பிற 
குழுக்கமள உருைாக்குதல் ைற்றுை் 
மைற்பார்மையிடல்

மன்றச் பசயற்குழு கூட்டத்தின் கூறுகள்
• நிகழ்ச்சி நிரல் 

கடந்த கூட்டத்திை் குறிப்புகள், 
அதிகாரிகளிை் அறிக்மககள், சசயலில் 
இல்லாத உறுப்பிைர்கள் நிமல, 
ைற்றுை் உறுப்பிைர் ைற்றுை் கல்விச் 
சசயல்பாடுகளிை் சீராய்வு ஆகியமை 
சபயர் கூற மைண்டுசைை்பதற்க்காக 
குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரலிை் 
சில நிகழ்வுகளாகுை். நிகழ்ச்சி 
நிரலில் காலை் அமைப்பதில் 
குழு உறுப்பிைர்கள் சிக்கல்கள் 
சகாண்டிருந்தால், கூட்டத்தில் 
ஒரு மநரக் கணக்காளமரப் 
பயை்படுத்துங்கள்.

• நடைமுடை 
கூட்டத்மத ஒழுங்கமைத்ததாக 
ைற்றுை் கூட்ட நமடமுமறகமளப் 
பயை்படுத்தி ஆக்கப்பூர்ைைாைதாக 
மைத்திருங்கள். ைை்றத் தமலைர் - 
சதானிமய அமைக்கிறார், ஒழுங்மகப் 
பிை்பற்றுைதற்காை முை்ைாதிரியாக 
மசமையாற்றுகிறார் ைற்றுை் பிற குழு 
உறுப்பிைர்களிை் கருத்துகளுக்கு 
ைரியாமத காட்டுகிறார்.

• வேகம்
விமரைாை மைகத்மதப் 
பராைரியுங்கள் ைற்றுை் கூட்டத்மதச் 
சுருக்கைாக மையுங்கள். புதிய 
சிக்கல்கமளத் தீர்த்தல் ைற்றுை் 
ஆக்கப்பூர்ை சிந்தமைமய கமடசியாக 
மைத்துக் சகாள்ளுங்கள்.

• பங்வகை்பு 
ஒை்சைாரு குழு உறுப்பிைருை் 
அறிக்மகயளிக்க மைண்டுை் அல்லது 
கூட்டத்திற்கு பங்களிக்க மைண்டுை்.

• சீராய்வு  
உங்கள் ைை்றத்திை் ஆண்டு 
இலக்குகள் ைற்றுை் வமன்டமமிகு 
மன்ைத் திை்ைம் மை்றும் மன்ை 
வேை்றித் திை்ைத்தில் (உருப்படி TA1111) 
உங்கள் ைை்றத்திை் முை்மைற்றத்மத 
சீராய்வு சசய்யவுை்.

• முன்வனாக்குச் சிந்தடன 
எதிர்காலக் கூட்டங்களிை் நிகழ்ச்சி 
நிரலில் இருக்க மைண்டிய 
உருப்படிகமள கலந்தாமலாசியுங்கள்.

• ஆக்கத்திைன் 
"நாை் எப்மபாதுை் இந்த ைழியில் தாை் 
சசய்துள்மளாை்" எை்ற ைைநிமலயில் 
சிக்கிக் சகாள்ளாதீர்கள். 
ஆக்கப்பூர்ைைாகச் சிந்திக்க ைற்றுை் 
புதிய மயாசமைகமள முை்மைக்க சக 
உறுப்பிைர்கமள உயிர்ப்பூட்டுங்கள் 
ைற்றுை் ஊக்கைளியுங்கள்.

1

சசயற்குழுவில் பணியாற்றாத ைை்ற உறுப்பிைர்கள் அமைதிக் 
கைனிப்பாளர்களாக கூட்டங்களில் கலந்துசகாள்ள ைரமைற்கப்படுகிறார்கள் 
ைற்றுை் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். இருப்பினுை், விருந்திைர்கள் அல்லது 
உறுப்பிைர் அல்லாமதார் கலந்துசகாள்ள அனுைதிக்கப்படுைதில்மல.

குழுவிை் அலுைல் பரிைர்த்தமைகளுக்காை குமறந்தபட்ச உறுப்பிைர் 
எண்ணிக்மகயாக ைை்றச் சசயற்குழுவிை் சபருை்பாை்மை கருதப்படுகிறது. 
பார்க்க Club Constitution for Clubs of Toastmasters International, Articles 
VIII: Committees ைற்றுை் V: Quorum and Voting. ைை்றச் சசயற்குழுவிைால் 
மைற்சகாள்ளப்படுை் அமைத்து முடிவுகளுை் ைை்றத்தால் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட 
மைண்டுை். ைை்றச் சசயற்குழுவிை் முடிமை ைை்றை் ஏற்கவில்மலசயனில், அது 
சசல்லாததாகுை்.

https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111
https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIICommittees446
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIICommittees446
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVQuorumandVoting443
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ைழக்கைாக ஒரு சசயற்குழுக் கூட்டத்தில் மபச மைண்டியமை நிமறய உள்ளை, 
ைற்றுை் அமைத்மதயுை் கைைத்தில் சகாள்ைது முக்கியைாைதாகுை். இலக்கு 
மநரங்களுடை் ஒரு மிக குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி நிரமல அமைப்பது உதவுகிறது. 
இமதா ஒரு எடுத்துக்காட்டு:

7–7:05 p.m.  தமலைர் அமையிமை ஒருமுகப்படுத்தி துைக்க குறிப்புமரமய 
ைழங்குைார்

7:05–7:15 p.m.  முந்மதய கூட்டத்திை் சசயலாளர் குறிப்புகமளப் படித்தல் 
ைற்றுை் அைற்மற ஏற்பதற்காை முமறயாை ைாக்சகடுப்பு

7:15–7:45 p.m.  அமைக் காைலரில் சதாடங்கி தமலகீழ் ைரிமசயில் அதிகாரி 
ைற்றுை் குழு அறிக்மககள்

7:45–8:15 p.m. முடிக்கப்படாத அலுைல் உருப்படிகள்
8:15–8:30 p.m. புதிய அலுைல் உருப்படிகள்
8:30–8:45 p.m. அறிவிப்புகள் ைற்றுை் இறுதி சிந்தமைகள்
8:45 p.m. ஒத்திமைத்தல்

ஆட்சி வளங்கள்

ஆட்சி ஆைணங்கள்  www.toastmasters.org/GovDocs
ைை்ற அதிகாரி தகைல்கமள  
அறிக்மகயிடுதல் 

www.toastmasters.org/ClubOfficerList

1 5 7

http://www.toastmasters.org/govdocs
http://www.toastmasters.org/clubofficerlist


14  மன்ற தகைகமத்துவை் கையேடு

ைாைட்ட கட்டமைப்பிற்குள் உள்ள 
ைை்றை்
மன்றம்
ைை்ற அதிகாரிகள், பிற ைை்ற உறுப்பிைர்கள் ைற்றுை் அைர்களிை் பகுதி, மகாட்டை், 
ைற்றுை் ைாைட்டத் தமலைர்களால் ஆை ஆதரவு அமைப்மபக் சகாண்டுள்ளார்கள்.

மன்றக் கூட்டங்கள்
ஒரு ைை்ற அதிகாரியாக, நீங்கள் எந்த எண்ணிக்மகயிலாை ைை்றச் 
சசயல்பாடுகமள நிகழ்த்துைதற்காகவுை் அமழக்கப்படலாை். சில ைை்ற 
கூட்டங்களில் நிகழ்த்தப்படுகிை்றை. எடுத்துக்காட்டாக, தமலைர் ஒை்சைாரு 
கூட்டத்மதயுை் துைக்குகிறார் ைற்றுை் முடிக்கிறார்; சபாருளாளர் உறுப்பிைர் 
கட்டணங்கமளச் மசகரிக்கிறார்; ைற்றுை் அமைக்காைலர் சாய்மைமச, பதாமக 
ைற்றுை் பிற ைை்றை் சதாடர்பாை சபாருட்கமளக் சகாண்டு ைருகிறார். 

மன்ற வளங்கள்

சதாடக்க ைணக்கை் www.toastmasters.org/InvocationPledge
ைை்ற அதிகாரிகள்  
ைழிகாட்டுதல்கள்

www.toastmasters.org/Club-Officer-Tutorials

உங்கள் கூட்டங்கமள  
சதாகுத்து ைழங்குங்கள்

www.toastmasters.org/1312 

பகுதி

மன்றத்திற்கு பகுதி வருலககள்
ைாைட்டத் தமலமையுடைாை உங்கள் ைை்றத்திை் உடைடி இமணப்பு பகுதி 
இயக்குைர் ஆைார், அைர் ஒரு ஆண்டுக்கு குமறந்தபட்சை் இருமுமற ைருமக 
தந்து ைை்றத்மத ைதிப்பிடுகிறார். ஒரு ைமகயிை் மபாது, பகுதி இயக்குைர், 
கூட்டத்மத உற்றுமநாக்கி, Moments of Truth இை் (உரு�்�டி 290, ஆங்கிைத்திை் 
மட்டும்) ைமரயறுக்கப்பட்ட தரநிமலகமளப் பயை்படுத்தி ைை்றத்திை் தரத்மத 
ைதிப்பிடுகிறார். இந்த ைருமகயிை் இலக்கு பிை்னூட்டை் ைற்றுை் ஆதரவு 
ைழங்குைதாகுை். எைமை ைை்றை் அமைத்து Toastmasters உறுப்பிைர்களுக்குை் 
மைடிக்மகயாை, ஊட்டைளிக்குை் ைற்றுை் சைகுைதியளிக்குை் சூழலில் சிறந்த 
சாத்தியைாை முமறயில் மசமை ைழங்க முடியுை்.

பகுதி இயக்குைர்கள், Area Director’s Club Visit Report(உருப்படி 1471, 
ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) ஐப் பயை்படுத்துகிை்றைர், இது ைை்ற ைதிப்பீட்டிற்காை 
ைழிமுமறயாக Moments of Truth ஐ அடிப்பமடயாகக் சகாண்டதாகுை். நிமறவு 
சசய்யப்பட்ட ைை்ற ைருமக அறிக்மககள் ைாைட்டத்திற்கு முை்மைாக்கி 
அனுப்பப்படுகிை்றை, அங்கு அமை ஒட்டுசைாத்த ைாைட்டத்திை் சசயல்திறமை 
ைதிப்பிடப் பயை்படுத்தப்படுகிை்றை.

 

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/resource-library?t=290
http://www.toastmasters.org/1471
https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=290
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, A

பகுதிப் வபரலவ உறுப்பினர்கள்
• பகுதி இயக்குைர்
• உதவி பகுதி இயக்குைர்கள்
• பகுதிச் சசயலாளர்
• பகுதியிலுள்ள ைை்றத் தமலைர்கள்

• பகுதியிலுள்ள ைை்ற உப தமலைர்கள் 
கல்வி

• பகுதியிலுள்ள ைை்ற உப தமலைர்கள் 
உறுப்பிைர் மசர்க்மக 

பகுதிப் வபரலவச் பசயை்பாடுகள்
• ைை்ற அதிகாரிகளுக்காை பயிற்சி
• உறுப்பிைர் மசர்க்மக
• புதிய ைை்றங்கள் ைற்றுை் அைற்றிை் 

அமைப்பிற்காை ைாய்ப்புகமள 
அமடயாளங்காணுதல்

• பகுதியில் மைை்மைமிகு ைை்றத் 
திட்டத்மத விளை்பரப்படுத்தல்

• பகுதிப் மபச்சுப் மபாட்டிகள்

பகுதிப் மபரலவ கூட்டங்கள்
உங்கள் பகுதி இயக்குைர் பகுதிப் மபரமைக்கு தமலமை தாங்குகிறார். 
பகுதிப் மபரமை ஒை்சைாரு ஆண்டுை் குமறந்தபட்சை் இருமுமற கூடுகிறது. 
ைை்றத் தமலைர்கள், உப தமலைர்கள் கல்வி, ைற்றுை் உப தமலைர்கள் 
உறுப்பிைர் மசர்க்மக ஆகிமயார் பகுதிப் மபரமைக் கூட்டங்களில் ைாக்களிக்க 
தகுதியுமடமயார் ஆைர். பகுதிப் மபரமை உறுப்பிைர்கள் ஒை்சைாரு கூட்டத்திலுை் 
கலுந்துசகாள்ள மைண்டுசைை எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். 

பகுதிப் வபரலவக் கூட்டங்களிை் கைந்தாவைாசிக்கப்படும் அலுவை்கள்

•  ைை்றத் திட்டங்கள், இலக்குகள் 
ைற்றுை் மமன்லமமிகு மன்றத் திட்டம் 
மற்றும் மன்ற கவற்றித் திட்டத்திை் 
(உருப்படி TA1111) முன்மனற்றம்.

•  ைை்ற அதிகாரிகளுக்காை பயிற்சி 
ைருமகப்பதிவு அறிக்மக

•  மபச்சுப் மபாட்டிகள் மபாை்ற பகுதி 
நிகழ்ச்சிகளுக்காை திட்டங்கள்

•  பகுதி ைை்றங்கமளப் பாதிக்குை் 
இலக்குகள், உத்திகள், ைற்றுை் 
சசய்திகள்

1 2 3

1 2 3

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Protocol71DistrictEvents568
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 இயக்குைர்
• உதவி மகாட்ட இயக்குைர் திட்டத் தரை்

• உதவி மகாட்ட இயக்குைர் ைை்ற 
ைளர்ச்சி

• மகாட்டத்திலுள்ள பகுதி இயக்குைர்கள்

வகாட்டப் வபரலவ வநாக்கம் மற்றும் பசயை்பாடுகள்
• ைை்றங்கள் ைற்றுை் 

உறுப்பிைர்களுக்கு பகுதி 
இயக்குைர்கள் மூலைாக 
ஆதரைளிக்கிறது ைற்றுை் ைளங்கமள 
ைழங்குகிறது

• மகாட்டச் சசயல்பாடுகமள 
நிர்ைகிக்கிறது

• மகாட்டப் மபாட்டிகள் ைற்றுை் 
கூட்டங்களிை் நிர்ைாகத்தில் 
உதவுகிறது

• பகுதி ைற்றுை் ைை்றத் தமலைர்கள் 
பயிற்சியில் உதவுகிறது

• ைை்ற, பகுதி, ைற்றுை் மகாட்ட 
மைை்மைமிகு இலக்குகள் 
சாதமையில் உதவுகிறது

மகாட்டப் மபரலவக் கூட்டங்கள்
உங்கள் மகாட்ட இயக்குைர் மகாட்டப் மபரமைக்குத் தமலமை தாங்குகிறார், இது 
ஒரு ஆண்டிற்கு குமறந்தபட்சை் இருமுமற கூடுகிறது. மைலுை் தகைல்களுக்கு, 
பார்க்க Policy and Protocol, Protocol 7.1: District Events, Section 7: Division Council 
Meetings. 

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

மைை்மைமிகு பகுதி திட்டத்தில் 
முை்மைற்றை்

• ைை்றத் திட்டங்கள், இலக்குகள், ைற்றுை் 
மைை்மைமிகு ைை்ற திட்டத்தில் 
முை்மைற்றை்

• ைை்ற அதிகாரிகளுக்காை பயிற்சி 
ைருமகப்பதிவு அறிக்மக

• பயிற்சி ைற்றுை் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
மபாை்ற மகாட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்காை 
திட்டங்கள்

மாவட்டம்

மாவட்டச் கசேற்குழு

மாவட்டச் பசயற்குழு
• ைாைட்ட இயக்குைர்
• திட்டத் தர இயக்குைர்
• ைை்ற ைளர்ச்சி இயக்குைர்
• நிர்ைாக மைலாளர்
• நிதி மைலாளர்

• ைக்கள் சதாடர்பு மைலாளர் 
• மகாட்ட இயக்குைர்கள்
• பகுதி இயக்குைர்கள்
• சசை்ற ஆண்டிை் ைாைட்ட இயக்குைர்

https://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Governing-Documents#Protocol71DistrictEvents568
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மாவட்டப் மபரலவ
ைாைட்டப் மபரமை எை்பது ைாைட்டத்திை் நிர்ைாக அமைப்பு ஆகுை், இது 
இயக்குைர் குழுவிை் சபாதுைாை மைற்பார்மைக்கு உட்பட்டதாகுை். உங்கள் 
ைாைட்ட இயக்குைர் ைாைட்டப் மபரமைக்கு தமலமை தாங்குகிறார். 

மாவட்டப் வபரலவ உறுப்பினர்கள்
• ைாைட்டச் சசயற்குழு
• ைை்றத் தமலைர்கள்

• ைை்ற உப தமலைர்கள் கல்வி

மாவட்டப் மபரலவக் கூட்டங்கள்
ைாைட்டப் மபரமைக் கூட்டங்களில் ஒை்சைாரு ைை்றத்திற்குை் இரண்டு ைாக்குகள் 
ஒதுக்கப்படுகிறது. ஒரு ைாக்கு ைை்றத் தமலைருக்காைது. ைற்சறாரு ைாக்கு உப 
தமலைர் கல்விக்காைது. 

ைை்ற அதிகாரி ஒரு மபரமைக் கூட்டத்தில் மநரடியாக கலந்து சகாள்ள 
இயலாவிட்டால் பதிலாள் ைாக்குகமளப் பயை்படுத்தலாை். ைாக்சகடுப்பு 
இமணய ைழி நடத்தப்படுை்மபாது, பதிலாள் அனுைதிக்கப்படாது. ஒரு பதிலாள் 
மபரமைக் கூட்டத்தில் மநரடியாக கலந்து சகாள்ள இயலா அதிகாரிக்காக 
ைாக்கிமை ைழங்குகிறார். கலந்து சகாள்ள இயலாத அதிகாரி ைை்றத்திை் 
ஏமதனுை் ஒரு சசயலில் உள்ள உறுப்பிைமர தைது பதிலாளாகச் சசயல்பட 
எழுத்து மூலை் நியமிக்க மைண்டுை். ைாைட்டப் மபரமை உறுப்பிைர்கள் அல்லது 
ைாைட்டச் சசயற்குழு உறுப்பிைராக இல்லாத பதிலாட்கள் அதிகபட்சை் இரு 
ைாக்குகள் (ஒரு ைை்ற உறுப்பிைருக்கு ஒை்று எை இரண்டு ைை்றங்களுக்கு) 
சகாண்டுள்ளைர். ைாைட்டச் சசயற்குழு உறுப்பிைர்களுக்கு மூை்று ைாக்குகள் 
எை ைமரயறுக்கப்பட்டுள்ளது (ைை்றத்திற்கு இரண்டு, டி.இ.சி நிமலக்கு ஒை்று). 
ைாைட்டப் மபரமை உறுப்பிைர்கள் ஒை்சைாரு கூட்டத்திலுை் கலந்துசகாள்ள 
மைண்டுசைை எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

மாவட்டப் வபரலவக் கூட்டங்களிை் நலடபபறும் அலுவை்கள்
• ைாைட்டத் தமலைர்கள் மதர்தல்
• தமலைர் நியைைங்களுக்காை 

ஒப்புதல்
• ைை்ற ஒருங்கிமணப்பிற்காை ஏற்பு

• குழு அறிக்மககள் ைழங்குதல்
• ைாைட்ட ைரவு சசலவுத்திட்டை் ஏற்பு

மாவட்ட வளங்கள்

District Leadership Handbook  
(உருப்படி 222, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) 

www.toastmasters.org/Dlh 

ைாைட்டத் மதர்தல் நமடமுமறகள்  www.toastmasters.org/
DistrictElectionProcedures 

ைாைட்ட ைமலத்தளங்கள் 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 காைக்பகடு

ஜூன் (பதவிக்காைத்திற்கு முன்) ஜூலை ஆகஸ்ட்

ஜூன் 1
சதாடக்கை்: மைை்மைமிகு 

ைை்றத் திட்டத்தில் 
நை்ைதிப்புகளுக்காக 
ைை்ற 
அதிகாரிகளுக்காை 
முதல் சுற்றுப் பயிற்சி

ஜூன் 30
நிலுமை:  உலகத் 

தமலமையகத்திற்கு 
ைை்ற அதிகாரிகள் 
பட்டியல்

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

1 5

3

ஜூடல 1
சதாடக்கை்:  Toastmasters 

ஆண்டு

சதாடக்கை்:  மைை்மைமிகு 
ைை்றத் திட்டை்

ஆகஸ்ை் 1
சதாடக்கை்:  Smedley  

விருது - 
உறுப்பிைர் 
மசர்க்மகத் 
திட்டை்

ஆகஸ்ை் 31
முடிவு:  மைை்மைமிகு 

ைை்றத் திட்டத்தில் 
நை்ைதிப்புகளுக்காக 
ைை்ற 
அதிகாரிகளுக்காை 
முதல் சுற்றுப் பயிற்சி

உங்கள் ைாைட்டத்தில் 
மபச்சுப் மபாட்டிகளுக்காை 
மநரை் ைற்றுை் 
எந்சதந்தப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுகிை்றை 
எை்பமத அறிைதற்கு உங்கள் 
ைாைட்டத் தமலைர்களுடை் 
இமணந்திருங்கள். இது 
அதற்மகற்ப உங்கள் ைை்றப் 
மபாட்டிகமள திட்ட உங்கமள 
அனுைதிக்குை்.

3

ஜூன் 
(பதவிக்காலத்திை்கு 
முன்)

சீராை பரிைாற்றத்மத 
ஒருங்கிமணக்க 
சைளிச்சசல்லுை் ைை்ற 
சசயற்குழு உறுப்பிைர்கமளச் 
சந்தியுங்கள்

முதல் சுற்று ைை்ற 
அதிகாரிகளுக்காை பயிற்சியில் 
கலந்துசகாள்ளுங்கள்

மன்ற கவற்றித் திட்டத்லத 
நிமறவுசசய்யுங்கள்

Toastmasters இமணயக் 
கமடயிலிருந்து மதமைப் 
சபாருட்கமள ைாங்குங்கள்

ைை்ற ைரவுசசலவுத் திட்டத்மத 
உருைாக்குதல்

ைை்றக் கல்வி, ைை்ற 
உறுப்பிைர் மசர்க்மக, அல்லது 
ைை்ற ைக்கள் சதாடர்பு 
குழுக்களில் மசமைபுரிய ைை்ற 
உறுப்பிைர்களிடை் மகளுங்கள்

ைங்கியிடை் ஒரு ைங்கி 
ஒப்பமிட்ட அட்மடமய 
ைழங்குங்கள்

 Beat the Clock membership-building 
program(மநரத்மத சைல் - 
உறுப்பிைர் மசர்க்மகத் திட்டை்)ஐ 
ஊக்குவியுங்கள்

1

6

ஜூடல
முதல் சுற்று ைை்ற 
அதிகாரிகளுக்காை பயிற்சியில் 
கலந்துசகாள்ளுங்கள்

ஒை்சைாரு உறுப்பிைரிை் கல்வி 
இலக்குகமளத் தீர்ைானியுங்கள்

Member Interest Survey (உருப்படி 
403, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) 
முடிக்க உறுப்பிைர்கமள 
மகளுங்கள்

ஒரு ஊடகப் பட்டியல் ைற்றுை் 
விளை்பரக் கருவிமய 
உருைாக்குங்கள்

ைை்ற சசயற்குழுவிை் 
ஒப்புதலுடை் ைை்ற 
ைரவுசசலவுத்திட்டத்மத இறுதி 
சசய்யுங்கள்

ஆண்டு அலுைல் 
கூட்டத்திற்காை ைை்றத்திை் 
பதிலாளுக்கு பணி 
ஒதுக்குங்கள்

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

2

2

4

6

1 5

ஆகஸ்ை்
முதல் சுற்று ைை்ற 
அதிகாரிகளுக்காை பயிற்சியில் 
கலந்துசகாள்ளுங்கள்

ைரவிருக்குை் 
மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் 
திட்டமிட்டு 
விளை்பரப்படுத்துங்கள்

உறுப்பிைர் கட்டண 
அறிக்மககமள 
உறுப்பிைர்களுக்கு 
அனுப்புங்கள்

கல்வி இலக்குகமள அமடய 
ஒை்சைாரு உறுப்பிைருக்குை் 
எப்படி உதவுைது எைத் 
திட்டமிடுங்கள்

Member Interest Survey 
(உருப்படி 403, ஆங்கிலத்தில் 
ைட்டுை்) முடிவுகமள சீராய்வு 
சசய்யுங்கள்

விளை்பரக் கருவிகமள உள்ளூர் 
ஊடகங்களுக்கு அனுப்பி 
அைர்கமள கூட்டத்தில் கலந்து 
சகாள்ள அமழயுங்கள்

Smedley விருது - உறுப்பிைர் 
மசர்க்மகத் திட்டத்மத 
ஊக்குவியுங்கள்

2 4

1 3
5 6

3

2

4

3

வழக்கமான 
வவலைகள்
•  பசேை்�ொடுைள், யதர்ச்சிைள், 

மற்றும் திட்டங்ைகள�் 
�கிர்வதற்ைொை மன்ற 
பசேற்குழுை் கூட்டத்கத 
நடத்துங்ைள்

•  ைை்வி, உறு�்பினர் 
யசர்ை்கை, மற்றும் 
மை்ைள்பதொடர்பு குழுை்ைள் 
ய�ொன்றவற்றுடனொன உங்ைள் 
கூட்டங்ைகள நடத்துங்ைள்

குறிப்பிட்ட காைக்பகடுகள்

முக்கிய வவலைகள்

3

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

வசப்ைம்பர் 30
முடிவு:  Smedley விருது - 

உறுப்பிைர் மசர்க்மகத் 
திட்டை்

அக்வைாபர் 1
நிலுமை:  மைை்மைமிகு 

ைை்றத் திட்டத்தில் 
நை்ைதிப்புகளுக்காக 
உறுப்பிைர் 
கட்டணங்கமள 
சசலுத்துதல்

சதாடக்கை்:  மைை்மைமிகு 
ைை்றத் திட்டத்தில் 
நை்ைதிப்புகளுக்காக 
ைை்ற 
அதிகாரிகளுக்காை 
இரண்டாை் சுற்றுப் 
பயிற்சி

வசப்ைம்பர்
உறுப்பிைர் கட்டணங்கமளச் 
மசகரித்து Club Central இல் 
சைர்ப்பியுங்கள்

Smedley விருது - உறுப்பிைர் 
மசர்க்மகத் திட்டத்மத 
ஊக்குவியுங்கள்

ைரவிருக்குை் 
மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் திட்டமிட்டு 
விளை்பரப்படுத்துங்கள்

எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுை் எை்பமத அறிய 
ைாைட்டத் தமலைர்களுடை் 
இமணயுங்கள்

1 3
5 6

3

2 4

அக்வைாபர்
எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுை் எை்பமத அறிய 
ைாைட்டத் தமலைர்களுடை் 
இமணயுங்கள்

ைரவிருக்குை் 
மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் திட்டமிட்டு 
விளை்பரப்படுத்துங்கள்

2 4

நேம்பர்
இரண்டாை் சுற்று ைை்ற 
அதிகாரிகளுக்காை பயிற்சியில் 
கலந்துசகாள்ளுங்கள்

எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுை் எை்பமத அறிய 
ைாைட்டத் தமலைர்களுடை் 
இமணயுங்கள்

ைரவிருக்குை் மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் 
திட்டமிட்டு விளை்பரப்படுத்துங்கள்

அடர ஆண்டுப் பதவிக்காலம் 
வகாண்ை மன்ைங்கள்:

நைை்பரில் முதல் கூட்டத்தில் ைை்ற 
அதிகாரிகள் மதர்தல் நடத்தப்பட 
மைண்டுை்.

ைரவிருக்குை் ைை்ற  
அதிகாரிகளுக்கு சீராை 
பரிைாற்றத்திற்காை மகாப்புகமளத் 
தயாரியுங்கள்

தணிக்மகக்காக ைை்றக் 
கணக்குகமளத் தயார் சசய்யுங்கள்

2 4

5

6

குறிப்பிட்ட காைக்பகடுகள்

முக்கிய வவலைகள்

3
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டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி

அடர ஆண்டுப் பதவிக்காலம் 
வகாண்ை மன்ைங்கள்:

டிசம்பர் 31
நிலுமை:  உலகத் 

தமலமையகத்திற்கு 
ைை்ற அதிகாரிகள் 
பட்டியல்

5

பிப்ரேரி 1
சதாடக்கை்:  உயர்மபச்சு Toastmaster 

உறுப்பிைர் மசர்க்மக 
திட்டை்

பிப்ரேரி 28 அல்லது 29
முடிவு:  மைை்மைமிகு ைை்றத் 

திட்டத்தில் நை்ைதிப்புகளுக்காக 
ைை்ற அதிகாரிகளுக்காை 
இரண்டாை் சுற்றுப் பயிற்சி 

3

டிசம்பர்
எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுை் எை்பமத அறிய 
ைாைட்டத் தமலைர்களுடை் 
இமணயுங்கள்

ைரவிருக்குை் மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் 
திட்டமிட்டு விளை்பரப்படுத்துங்கள்

அடர ஆண்டுப் பதவிக்காலம் 
வகாண்ை மன்ைங்கள்:

சீராை பரிைாற்றத்மத 
ஒருங்கிமணக்க சைளிச்சசல்லுை் 
ைை்ற சசயற்குழு  
உறுப்பிைர்கமளச் சந்தியுங்கள்

ைை்ற சைற்றித் திட்டத்கத 
முடியுங்ைள்

Toastmasters இமணயக் 
கமடயிலிருந்து மதமைப் 
ப�ொருட்ைகள வொங்குங்ைள்

ைை்ற ைரவுசசலவுத் திட்டத்மத 
உருைாக்குதல்

ஒை்சைாரு உறுப்பிைரிை் கல்வி 
இலக்குகமளத் தீர்ைானியுங்கள் 

ைை்றக் கல்வி, ைை்ற உறுப்பிைர் 
மசர்க்மக, அல்லது ைை்ற ைக்கள் 
சதாடர்பு குழுக்களில் மசமை 
புரிய ைை்ற உறுப்பிைர்களிடை் 
மகளுங்கள்

ைங்கியிடை் ஒரு ைங்கி ஒப்பமிட்ட 
அட்மடமய ைழங்குங்கள்

2 4

2

1

6

ஜனேரி
கலிமபார்னியா ைை்றங்கள் மகாப்பு படிைை் 
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ைரவிருக்குை் மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் 
திட்டமிட்டு விளை்பரப்படுத்துங்கள்

இரண்டாை் சுற்று ைை்ற 
அதிகாரிகளுக்காை பயிற்சியில் 
கலந்துசகாள்ளுங்கள்

எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுை் எை்பமத அறிய ைாைட்டத் 
தமலைர்களுடை் இமணயுங்கள்

1 6

2 4

பிப்ரேரி
உறுப்பிைர் கட்டண அறிக்மககமள 
உறுப்பிைர்களுக்கு அனுப்புங்கள்

இரண்டாை் சுற்று ைை்ற 
அதிகாரிகளுக்காை பயிற்சியில் 
கலந்துசகாள்ளுங்கள்

உயர்மபச்சு Toastmasters ஐ ஊக்குவியுங்கள்! 
உறுப்பிைர் மசர்க்மக திட்டை்

ைரவிருக்குை் மபச்சுப்மபாட்டிகமளத் 
திட்டமிட்டு விளை்பரப்படுத்துங்கள்

எப்மபாது எந்தப் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுை் எை்பமத அறிய ைாைட்டத் 
தமலைர்களுடை் இமணயுங்கள்

1 3
5 6

3

2 4

குறிப்பிட்ட காைக்பகடுகள்

முக்கிய வவலைகள்

http://www.toastmasters.org/1111_dcp
http://www.toastmasters.org/1111_dcp
http://www.toastmasters.org/shop
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மார்ச் ஏப்ரை் வம

மார்ச் 31
முடிவு:  உயர்மபச்சு Toastmaster 

உறுப்பிைர் மசர்க்மக 
திட்டை்

3

ஏப்ரல் 1
நிலுமை:  மைை்மைமிகு 

ைை்றத் திட்டத்தில் 
நை்ைதிப்புகளுக்காக 
உறுப்பிைர் 
கட்டணங்கமள 
சசலுத்துதல்

வம 1
சதாடக்கை்:  Beat the Clock membership-

building program(மநரத்மத 
சைல் - உறுப்பிைர் 
மசர்க்மக திட்டை்)

வம 15
நிலுமை:  படிைை் 199N கலிமபார்னியா 

ைை்றங்களிலிருந்து ைட்டுை்

3

1 6

மார்ச்
ைரவிருக்குை் ஆண்டு 
ைாைட்ட ைாநாட்மட 
விளை்பரப்படுத்துங்கள்

உறுப்பிைர் கட்டணங்கமளச் 
மசகரித்து Club Central இல் 
சைர்ப்பியுங்கள்

உயர்மபச்சு Toastmasters ஐ 
விளை்பரப்படுத்துங்கள்! 
உறுப்பிைர் மசர்க்மக திட்டை்

4

1 3
5 6

3

ஏப்ரல்
ஆண்டு ைாைட்ட ைாநாடு

வம
ஆண்டு ைாைட்ட ைாநாடு

மை ைாதத்திை் முதல் கூட்டத்தில் 
ைை்ற அதிகாரிகள் மதர்தல் 
நடத்தப்பட மைண்டுை்.

ைரவிருக்குை் ைை்ற 
அதிகாரிகளுக்கு சீராை 
பரிைாற்றத்திற்காை 
மகாப்புகமளத் தயாரியுங்கள்

தணிக்மகக்காக ைை்றக் 
கணக்குகமளத் தயார் 
சசய்யுங்கள்

Beat the Clock membership-building 
program(மநரத்மத சைல் - 
உறுப்பிைர் மசர்க்மக திட்டை்)ஐ 
ஊக்குவியுங்கள்

6

3

குறிப்பிட்ட காைக்பகடுகள்

முக்கிய வவலைகள்
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ைை்ற தமலமைத்துைப் 
பங்குகள்
ஒரு அதிகாரியாக, ைரவிருக்குை் பதவிக்காலத்தில் உங்கள் தமலமைத்துை 
திறங்கமள ைளர்த்துக்சகாள்ைதுடை் ைை்றத்திற்கு உதை உங்களுக்கு பல 
ைாய்ப்புகள் கிமடக்குை். உங்கள் பதவிக் காலத்தில் பயை்படுத்தவுை் உங்கள் 
தமலமைத்துை ைளர்ச்சிமயக் கண்காணிக்கவுை் சுய ைதிப்பீட்டுப் படிைங்கள் 
உள்ளை. இந்தப் படிைங்கமளக் கண்டறிய, மன்ற அதிகாரிப் பங்குகள் (Club 
Officer Roles) ைமலப்பக்கத்மதப் பாருங்கள். உங்கள் ைை்றக் கூட்டங்கள் எை்ைளவு 
காலத்திற்கு ஒருமுமற நடக்கிை்றை எை்பமதப் சபாறுத்து சுய ைதிப்பீட்மட 
ைாதசைாருமுமற அல்லது இருைாதத்துக்கு ஒருமுமற மைற்சகாள்ைமதப் 
பரிந்துமரக்கிமறாை். பிை்ைருை் பக்கங்களில், ஒை்சைாரு ைை்ற அதிகாரிப் 
பதவியிை் சுருக்கை் ைற்றுை் பல பயனுள்ள ைளங்கமள இைங்காணலாை்.

தலைவர்
ைை்றத்திற்காை சதானிமய அமைக்குை் நபராக, நீங்கள் ைை்றத்திை் அமைத்து 
சசயல்பாடுகளுக்குை் உதவியாை, ஆதரைாை தமலமைத்துைத்மத ைழங்கவுை் 
ைை்றத்திை் முை்மைற்றை் ைற்றுை் நலத்திற்காக முதலில் சபாறுப்மபற்றுக் 
சகாள்பைராக இருக்கவுை் மைண்டுை் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறீர்கள். 

நீங்கள் மதமைப்படுை்மபாது ஊக்கைளியுங்கள், அமைதிமயற்படுத்துங்கள் 
ைற்றுை் உதவுங்கள். நீங்கள் அை்ைப்மபாது குறுக்கிட்டு கடிைைாை 
முடிவுகமள எடுக்க மைண்டியிருந்தாலுை், ைை்ற உறுப்பிைர்கள் ைற்றுை் 
பிற ைை்ற அதிகாரிகளிை் ஆமலாசமையில்லாைல் அரிதாக அை்ைாறு சசய்ய 
மைண்டுை். அமைத்து உறுப்பிைர்களுக்குை் ைதிப்பளிக்க முயற்சிக்கிறீர்கள், 
நீங்கள் அைர்களுடை் உடை்படாவிட்டாலுை் கூட, ைற்றுை் அமைைருக்குை் 
தமலமைத்துைத்மத ைழங்குகிறீர்கள். 

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

தலைவர் கபாறுப்புகள்

கூட்டங்களுக்கு தலைலமமேற்றை்
ைை்றத் தமலைர் ஒை்சைாரு ைை்ற, அலுைல், ைற்றுை் சசயற்குழு 
கூட்டங்கமளயுை் சதாடங்கி தமலமைமயற்கிறார். அதாைது தமலைர் 
நடைடிக்மககளிை் சபாறுப்மப எடுத்துக் சகாள்கிறார் ைற்றுை் நிகழ்ச்சி நிரமல 
முை்மைாக்கி நகர்த்துகிறார். ஒரு தமலைராக, நீங்கள் கூட்டத்மத நடத்துைதில் 
நமடமுமற விைகாரங்கமளக் மகயாளவுை் ராபர்ட்டிை் ஒழுங்கு விதிகள் 
திருத்தப்பட்ட புதிய பதிப்பில் ைமரயறுக்கப்பட்ட கூட்ட நமடமுமறகமள 
நமடமுமறப்படுத்த மைண்டுசைை எதிர்பார்க்கப்படுகிறீர்கள். (நீங்கள் 
இந்தப் புத்தகத்மத உள்ளூர் புத்தக விற்பமையாளர் அல்லது இமணய ைழி 
விற்பமையாளராை Amazon com மபாை்றைற்றில் ைாங்கலாை்.) உங்கள் கைைை் 
ைை்றத் தரை் ைற்றுை் உறுப்பிைர்களிை் அனுபைத்தில் இருக்க மைண்டுை்.

மமன்லமமிகு மன்ற அங்கீகாரம் கபறுதை்
நீங்கள் கல்விச் சாதமைகள், உறுப்பிைர் கட்டமைப்பு ைற்றுை் பராைரிப்பு, 
ைை்ற அதிகாரிகளுக்காை பயிற்சியில் கலந்துசகாள்ளுதல், ைற்றுை் 
உறுப்பிைர் கட்டணங்கமளச் சசலுத்துதல், அதிகாரி பட்டியல்கள், ைற்றுை் பிற 
ஆைணங்கமளச் சரியாை மநரத்தில் சைர்பித்தல் ஆகியைற்மற ஊக்குவிப்பதிை் 
மூலை் மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்டத்தில் சைற்றியமடய அமைத்து ைை்றத் 
தமலைர்களுடனுை் இமணந்து பணியாற்றுகிறீர்கள். நீங்கள் ைை்றக் 
கூட்டங்களில் சாை்றிதழ் ைழங்குதல், தனிப்பட்ட ைாழ்த்துச் சசய்திகமள 
அனுப்புதல், ைற்றுை் ைை்ற உறுப்பிைர்களிை் நல்ல மைமலமய சபாதுைக்கள் 
முை் பாராட்டுதல் ஆகியைற்றிை் மூலைாக உறுப்பிைர் சாதமைகமள 
அங்கீகாரப்படுத்துகிறீர்கள். 

1

https://www.toastmasters.org/leadership-central/club-officer-tools/club-officer-roles
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIDutiesofOfficers445


மன்ற தகைகமத்துவை் கையேடு  23

அங்கீகரிக்க வவண்டிய உறுப்பினர் சாதலனகள்
• கூட்டத்திை் சிறந்தைர் (எ.கா., சிறந்த 

மபச்சாளர், சிறந்த உடைடிப் மபச்சுத் 
தமலப்புகள், சிறந்த ைதிப்பீட்டாளர்)

• கல்வி விருதுகள்

• சைற்றிகரைாக ஒரு நிகழ்மை 
நடத்துதல் (எ.கா. மபச்சுப் மபாட்டி, 
உறுப்பிைர் மசர்க்மக இயக்கை், 
Speechcraft, இளை் தமலமைத்துைை்)

• நீண்ட கால உறுப்பிைர் (எ.கா. 
ஐந்து ஆண்டுகள், 10 ஆண்டுகள், 20 
ஆண்டுகள்)

தலைலமமேற்று வழிநடத்துதை்
தமலைர் ைாைட்ட ைற்றுை் சர்ைமதச அளவில் ைை்றத்மதப் 
பிரதிநிதித்துைப்படுத்துகிறார்.

தமலைராக, மதமைப்படுை்மபாசதல்லாை் ைை்றத்திற்காை 
தமலமைத்துைத்மத ைழங்குைது உங்கள் சபாறுப்பாகுை். இதில் ஒரு 
ஆமராக்கியைாை கற்றல் சூழமல உருைாக்குதல் ைற்றுை் நல்ல, சக்திமிக்க, 
ஆர்ைமிக்க கூட்டங்கமள நடத்துைதிை் மூலை் ைை்றத் தரத்மத உயர்த்துதல்; ைை்ற 
உறுப்பிைர்கள் ைற்றுை் அதிகாரிகமள சதாடர்ந்து நாடுதல் ைற்றுை் இமணதல்; 
சபாறுமையாக மகட்டல் ைற்றுை் உதவி ைழங்குதல்; ைற்றுை் முரண்பாடுகள் 
எழுை்மபாது அைற்மறத் தீர்த்தல் மபாை்றமை அடங்குை். 

ைை்றத்திற்குள் உறுப்பிைமர ரத்து சசய்யுை் அல்லது ைறுக்கக்கூடிய 
பிரச்சிமை எழுந்தால், ைழிமுமறகள் ைற்றுை் நமடமுமறக்கு Protocol 3.0, Section 2 
ஐப் பாருங்கள்.

Base Camp மமைாளர்
Base Camp மைலாளர்கள் கல்வி சரிபார்த்தல், மகாரிக்மககமள ஏற்றல், ைற்றுை் Base 
Camp இல் முை்மைற்றத்மத பிை்சதாடர்ைதிை் மூலைாக Toastmasters Pathways 
ை் கற்றல் அனுபைத்தில் உறுபிைர்களிை் முை்மைற்றத்திற்கு உதவுகிறார்கள். 
தமலைர், உப தமலைர் கல்வி, ைற்றுை் சசயலாளர் ஆகிமயார் ைட்டுமை Base 
Camp மைலாளர் பக்கத்திற்கு அணுகல் சகாண்ட ைை்ற அதிகாரிகள் ஆைர்; இந்த 
அதிகாரிகளில் குமறந்தது ஒருைராைது Base Camp மைலாளர் மைமலகமள 
முடித்திருப்பமத ைை்றங்கள் உறுதிப்படுத்த மைண்டுை்.
www toastmasters org/Education/Pathways/FAQ

கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  கூட்டத்தில் ஏதாைது உறுப்பிைர்கள் சிறப்பு அங்கீகாரை் சபறுகிறீர்களா எை 

உப தமலைர் கல்வி இடை் மகளுங்கள்.
•  கூட்டத்தில் ஏதாைது புதிய உறுப்பிைர் மசர்க்கப்பட மைண்டுைா எை உப 

தமலைர் உறுப்பிைர் மசர்க்மக இடை் மகளுங்கள்.
• கூட்டத்திை் அலுைல் பகுதிமயத் திட்டமிடுங்கள்.
• மதமையாை கூட்ட நமடமுமறகமள சீராய்வு சசய்யுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு வருலக தந்த பிறகு
• கூட்டத்திை்  நிகழ்ச்சி நிரமல சீராய்வு 
•  சசய்யுங்கள்விருந்திைர்ைற்றுை் உறுப்பிைர்கள் ைருமக தருை்மபாது 

ைரமைற்பிமை உணரச் சசய்ய ைணக்கை் கூறுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களின் மபாது
• திட்டமிடப்பட்ட  மநரத்தில் கூட்டத்மத ஒருமுகப்படுத்த அமழயுங்கள்.
• விருந்திைர்கமள அறிமுகப்படுத்துங்கள்.  
•  விருந்திைர்களிை் நலனுக்காக கூட்டத்திை் நிகழ்வுகமள விரிைாக 

விளக்குங்கள்.

Toast masters 
பதொடர்�ொன ஏயதனும் 
பிரச்சிகனை்ைொை 
சட்ட நடவடிை்கை 
எடு�்ய�ன் என்று 
எவரொவது மிரட்டினொை், 
உடனடிேொை Toastmasters 
International நிர்வொை 
அணிகே boardcontact@ 
toastmasters.org வழிேொைத் 
பதொடர்புபைொள்ளுங்ைள் 

2 3

நீங்ைள் ஒரு இகணேவழி 
கூட்டத்கத நடத்துகிறீர்ைள் 
என்றொை் கூட்டத்கத 
திட்டமிட்ட யநரத்திை்கு 
முன்ய� திறை்ை மன்றத் 
தகைவர் பிற மன்ற 
அதிைொரிைளுடன் 
ஒன்றிகணத்து 
�ணிபுரிே யவண்டும்  
இது கூட்டம் பதொடங்ை 
முன்னயர அதிதிைகள 
வரயவற்�தர்ைொன 
வொே்�்பிகன 
உறு�்பினர்ைளுை்கு 
வழங்கும் 

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Protocol30EthicsandConduct558
http://www.toastmasters.org/Education/Pathways/FAQ
mailto:boardcontact%40toastmasters.org?subject=
mailto:boardcontact%40toastmasters.org?subject=
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• கூட்டத்திை் சசால்மைந்தமர  அறிமுகப்படுத்துங்கள்.

• கூட்டத்திை் அலுைல் பகுதிமய  நடத்துங்கள்.

• அடுத்த கூட்டத்திை் மததி , மநரை் ைற்றுை் இடத்மத ைழங்குங்கள்.

• ஏதாைது அறிவிப்புகள் இருந்தால்  சசய்யுங்கள்.

• சரியாை மநரத்தில்  கூட்டத்மத ஒத்திமையுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு கவளிமே
•  பகுதி ைற்றுை் ைாைட்டப் மபரமைக் கூடத்தில் கலந்து சகாண்டு 

ைாக்களியுங்கள்.

•  பை்ைாட்டு ைாநாட்டில் ஆண்டு அலுைல் கூட்டத்தில் கலந்து சகாண்டு 
ைை்றத்திை் சார்பில் ைாக்களியுங்கள் அல்லது பை்ைாட்டு ைாநாட்டில் 
கலந்துசகாள்ளுை் உறுப்பிைராக உங்கள் ைை்றத்திை் பதிலாமள 
நியமியுங்கள்.

•  ஒை்சைாரு பதவிக்கால முடிவிை் அருகில் ைை்றத்திை் தணிக்மகக் குழுமை 
நியமியுங்கள்.

•  பதவிக்கால சதாடக்கத்திற்கு முை் புதிய ைை்ற அதிகாரிகமளப் பரிந்துமரக்க 
தமலமைத்துைக் குழுமை நியமியுங்கள்.

•  ைை்ற சசயற்குழு கூட்டங்கமள திட்டமிட்டு அைர்வுக்குத் தமலமை 
தாங்குங்கள்.

தலைவர்கள் எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான சூழை்கள்
உங்கள் ைை்றத் தமலைர் பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் சூழல்களிை் 
எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அைற்மற எப்படித் தீர்ப்பது எை்ற பரிந்துமரகள் 
பிை்ைருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்கில் உங்கள் சசாந்த அனுபைத்திற்கு 
சைற்றிகரைாக பதிலளித்திருந்தால், அைற்மற உலகத் தமலமையகத்தில் உள்ள 
ைை்றை் ைற்றுை் உறுப்பிைர் ஆதரவு அணியுட்ை் பகிரத் தைறாதீர்கள் 
(clubofficers@toastmasters.org).

காை்சி:    ஒரு கூட்டப் பங்மகப் பதிவு சசய்ய 
அட்டைமணயிடப்பட்ட ஒரு உறுப்பிைர் கூட்டத்திற்கு 
ைரவில்மல.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  மைறு எந்த ஒதுக்கப்பட்ட பங்குகளுை் சகாண்டிராத 
ைற்சறாரு உறுப்பிைமர அமழத்து அந்தப் பங்மகப் 
நிரப்புைதற்கு கூட்டத்திை் சசால்மைந்தருக்கு 
உதவுங்கள்.
 மதமைப்பட்டால் நீங்கள் அந்தப் பங்மக 
நிரப்புங்கள். இது கவற்றிகரமான மன்றங்கள் 
கதாடர் அல்லது சிறந்த மபச்சாளர் கதாடரிலிருந்து 
ஒரு சதாகுதிமய ைழங்குைதற்காை ஏற்ற மநரைாக 
இருக்கலாை்.

காை்சி:                                         ஒரு ைை்ற அதிகாரி குமறைாகச் சசயல்படுகிறார். 
அடிக்கடி ைரவில்மல அல்லது அைர்களிை் கடமைகமள 
நிமறமைற்றவில்மல, தமலைராை உங்கமள அதிகை் 
மைமல சசய்ய மைக்கிறார்கள்.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:        ைை்ற அதிகாரிமய உடைடியாகச் சந்தித்து 
நீங்கள் உதவுைதற்காக எை்ை சசய்ய முடியுை் 
எைக் மகளுங்கள். மைமலக்குத் மதமையாை 
திறை்கமள ைளர்க்க ைற்றுை் பயை்படுத்த 
அைர்கமள 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-successful-club-series-set
https://www.toastmasters.org/resources/the-better-speaker-series-set
https://www.toastmasters.org/resources/the-successful-club-series-set
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   உங்கள் சசாந்த தமலமைத்துை 
அணுகுமுமறமய ஆராயுங்கள். நீங்கள் 
அந்த ைை்ற அதிகாரியிை் பிரச்சிமைகளுக்கு 
பங்களிக்கிறீர்களா எை்று உங்கமள நீங்கமள 
மகளுங்கள்.

காை்சி:    ஒரு ைை்ற உறுப்பிைர் சண்மடயிடுபைராக, 
கட்டுப்படுத்துபைராக உள்ளார், அல்லது 
கூட்டங்களில் பிரச்சிமைகமள ஏற்படுத்துகிறார்.

சாத்தியமான  தீர்வுகள்:  அந்த உறுப்பிைமர உடைடியாகத் சதாடர்பு 
சகாண்டு அைரது கண்மணாட்டமதக் 
மகளுங்கள். (சபருை்பாலுை், இதுமை 
பிரச்சிமைமயத் தீர்க்க மபாதுைாைது, ைற்றுை் 
எதிர்காலத்தில் அந்த உறுப்பிைருக்கு எதிராக 
ஒழுங்கு நடைடிக்மக எடுக்க அைசியைாை படி 
ஆகுை்.)

ைை்ற உறுப்பிைரிை் சக்திமயக் குவிக்குை் 
ஒரு மைமல அைருக்குக் சகாடுங்கள்.

     ஒருமுகப்பாை, மநர்ைமற ைை்ற 
கூட்டங்களிை் முக்கியத்துைத்மத ஒட்டுசைாத்த 
குழுவிற்குை் விளக்குங்கள், எைமை உறுப்பிைர் 
தனியாக்கப்பட்டதாக உணரைாட்டார்.

    அந்த ைை்ற உறுப்பிைர் நீக்கப்பட 
மைண்டுசைனில், பார்க்க Club Constitution for Clubs 
of Toastmasters International, Article II: Membership, 
Section 6, ைற்றுை் Protocol 3 0: Ethics and Conduct, 
Section 2.

தலைவர் வளங்கள்

Chairman (உருப்படி 200, ஆங்கிலத்தில் 
ைட்டுை்) 

www.toastmasters.org/200 

Club Constitution for Clubs of  
Toastmasters International

www.toastmasters.org/GovDocs 

யமன்கமமிகு மன்றத் திட்டம் மற்றும் 
மன்ற பவற்றித் திட்டம் (உருப்படி 
TA1111)

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#Protocol30EthicsandConduct558
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
ஒரு உப தமலைர் கல்வி ஆக, நீங்கள் உறுப்பிைர்கள் மபச்சுகமளத் 
திட்டமிடுகிறீர்கள், திட்டங்கள் முடிக்கப்படுைமத சரிபார்க்கிறீர்கள், ைற்றுை் 
கல்வித் திட்டை், மபச்சுப்மபாட்டிகள் ைற்றுை் உங்கள் ைை்ற ைதியுமரஞர் திட்டை் 
பற்றிய மகள்விகளுக்காை ஒரு ைளைாகச் மசமையாற்றுகிறீர்கள். நீங்கள் 
ைை்ற உறுப்பிைர்களுக்கு Toastmasters பற்றிய அறிவிை் முக்கிய ஆதாரைாக 
உள்ளீர்கள் ைற்றுை் Toastmasters கல்வித் திட்டத்திை் அமைத்து அை்சங்கள் பற்றி 
அறிந்திருப்பது உங்கள் மைமல ஆகுை்.

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

உப தலைவர் கை்வி கபாறுப்புகள்

மன்ற அட்டவலைலே ஒருங்கிலைத்தை்
நீங்கள் குமறந்தது மூை்று ைாரங்களுக்கு முை்பாகமை ைை்ற அட்டைமண 
உருைாக்கத்மத மைற்பார்மையிடுகிறீர்கள்.

நீங்கள் அமைத்துக் கூட்டப் பங்குகளுை் முமறயாக நிரப்பப்படுைமத 
உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள்; எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒரு உறுப்பிைமர அைரது 
முதலாைது கூட்டத்திமலமய சசால்மைந்தராக நியமிக்கைாட்டீர்கள்.

கூட்ட அட்டைமணமய தைறாைல் பதிப்பிடுங்கள், மிை்ைஞ்சலிடுங்கள் 
அல்லது பகிருங்கள் எைமை அமைத்து உறுப்பிைர்களுை் எை்ை எதிர்பார்க்கலாை் 
எை்பமத அறிைார்கள் ைற்றுை் மதமைப்பட்டால் அதற்மகற்ப சரிசசய்ய முடியுை்.

கை்வித்திட்டத்லத ஆதரியுங்கள்
Toastmasters Pathways ை் கற்றல் அனுபைத்மத உறுப்பிைர்களுக்கு விளக்குங்கள்.

ஒரு உறுப்பிைர் மசர்ந்ததிலிருந்து இரண்டு கூட்டங்களுக்குள், அைர்கள் புதிய 
உறுப்பிைர் ைரமைற்பு மிை்ைஞ்சமலப் சபற்றார்களா எை்பமத உறுதிப்படுத்துக் 
சகாள்ள அைர்களிடை் மகளுங்கள். அந்த மிை்ைஞ்சலில் உள்ள ைழிமுமறகமளப் 
பிை்பற்ற ைற்றுை் முடிந்த ைமரயில் விமரைாக ஒரு பாமதமயத் மதர்ந்சதடுக்க 
அைர்கமள ஊக்குவியுங்கள், எைமை அைர்கள் தங்களிை் கை்னிப் மபச்சில் மைமல 
சசய்யத் சதாடங்க முடியுை்.

பாமதகள் குறித்து அைர்களுக்கு இருக்குை் எந்த மகள்விகளுக்குை் 
பதிலளியுங்கள் ைற்றுை் சிக்கல் நிமலயில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஐந்து நிமலகள் 
பற்றி அைர்கமள அறியச் சசய்யுங்கள், ைற்றுை் நிமல 3 இை் சதாடக்கத்தில் 
கிமடக்குை் விருப்பத்துக்காை சதரிவு பற்றியுை் அறியச் சசய்யுங்கள். 
மிை்னிலக்கப் பதக்கங்கள், சாை்றிதழ்கள், ைற்றுை் அைர்கள் சபயரிலாை 
ஆைணங்கள் மபாை்ற கல்விச் சாதமைகள் பற்றிய தகைல்கமள அைர்களுடை் 
பகிர்ைமத உறுதிப்படுத்துங்கள்.

உங்கள் ைை்றத்தில் உறுப்பிைர் முை்மைற்றத்மத கண்காணியுங்கள் 
ைற்றுை் தங்களிை் பாமத(களில்) முை்மைற அமைத்து உறுப்பிைர்கமளயுை் 
ஊக்குவியுங்கள். மபச்சுகமள அட்டைமணயிட உறுப்பிைர்களுக்கு உதவுங்கள், 
Base Camp நிமல நிமறவுகளுக்கு உடமை ஒப்புதலளியுங்கள், ைற்றுை் உறுப்பிைர் 
தகுதி சபற்ற உடை் Club Central இல் நிமல நிமறவு புள்ளிகள் ைழங்கப்படுைமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள். ஒரு உறுப்பிைர் ஒரு பாமதயிை் அமைத்து நிமலகமளயுை் 
நிமறவு சசய்யுை்மபாது, அைர்களிை் நிமறமைக் சகாண்டாடுங்கள் ைற்றுை் 
அைர்களிை் அடுத்த பாமதமயத் சதரிவு சசய்ய அைர்கமள ஊக்குவியுங்கள்.

2

அதிக 
வவலைப்பளுவா? 
-உதவி பபறுங்கள்!
உங்ைள் மன்றத்தின் உ� 
தகைவர் ைை்வி ஆை, 
உங்ைள் யவகை�்�ளு சிை 
யநரங்ைளிை் சுகமேொைைொம்; 
நிகனவிற் பைொள்ை, நீங்ைள் 
சிறந்த தகைகமத்துவ 
அனு�வத்கத�் ப�றும் 
ஒரு நிகையிை் உள்ளீர்ைள் 
மற்றும் ஒரு Toastmasters 
மன்றம் எ�்�டி யவகை 
பசே்கிறது என ைற்றுை் 
பைொள்ளுங்ைள்  உங்ைளுை்கு 
சுகம அதிைமொனொை், நீங்ைள் 
உங்ைளுை்கு உதவி பசே்ே 
தன்னொர்வ உதவிேொளகர 
எ�்ய�ொது யவண்டுமொனலும் 
யைட்ைைொம்; இது Toastmasters 
ைை்வித்திட்டம் �ற்றி 
ஒருவருை்குை் ைற்பிை்ை 
மற்றும் அடுத்த பசேற்குழு 
யதர்ந்பதடுை்ை�்�டும்ய�ொது 
அலுவைை�் �தவிை்கு�் 
அடுத்து�் ய�ொட்டியிட�் 
�யிற்சிேளிை்ை சிறந்த 
வழிேொகும்  

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


மன்ற தகைகமத்துவை் கையேடு  27

Base Camp மமைாளர்
சபருை்பாலாை ைை்றங்களுக்கு, Toastmasters Pathways ை் கற்றல் அனுபைத்தில் 

உப தமலைர் கல்விமய Base Camp மைலாளர் பங்மக மைற்சகாள்கிறார். Base 
Camp மைலாளர் கல்விமயச் சரிபார்ப்பது, மகாரிக்மககளுக்கு ஒப்புதலளிப்பது 
மபாை்றைற்றிை் மூலை் உறுப்பிைர் முை்மைற்றத்திற்கு உதவுகிறார், ைற்றுை் Base 
Camp முை்மைற்றத்மதக் கண்காணிக்கிறார். தமலைர், உப தமலைர் கல்வி, ைற்றுை் 
சசயலாளர் ஆகிமயார் ைட்டுமை Base Camp மைலாளர் பக்கத்திற்கு அணுகல் சகாண்ட 
ைை்ற அதிகாரிகள் ஆைர்; இந்த அதிகாரிகளில் குமறந்தது ஒருைராைது Base Camp 
மைலாளர் மைமலகமள முடித்திருப்பமத ைை்றங்கள் உறுதிப்படுத்த மைண்டுை். 
மைலுை் விைரங்கமள எங்களிை் Pathways FAQ at www.toastmasters.org/Education/
Pathways/FAQ. க்கு சசை்று காணலாை்.

மபச்சுப் மபாட்டிகலளத் திட்டமிடை்
மபச்சுப் மபாட்டி விதிப்புத்தகை் (உருப்படி TA1171) ஐ முழுமையாகப் படியுங்கள் 
ைற்றுை் மதமைப்பட்டால் மபச்சுப் மபாட்டிகமளத் திட்டமிடுை் மபாது அமத 
எடுத்துப் பாருங்கள். விைரங்கமள www.toastmasters.org/SpeechContests இல் 
காணலாை்.

உங்கள் அலுைலகப் பதவிக்காலத்தில் உங்கள் ைாைட்டை் நடத்த 
அட்டைமணயிட்டுள்ள மபச்சுப் மபாட்டிகள் பற்றிக் கண்டறிந்து அதற்மகற்ப 
உங்கள் ைை்றப் மபாட்டிகமளத் திட்டமிடுங்கள்.

மதியுலரஞர் திட்டத்லத நிர்வகித்தை்
ஒை்சைாரு உறுப்பிைருக்குை் ஒரு ைதியுமரஞமர நியமியுங்கள் ைற்றுை் யார் 
யாருக்கு ைதியுமரக்கிறார் எை்பமத கண்காணித்து மையுங்கள்.

Club Mentor Program Kit (உருப்படி 1163, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) ைை்ற 
உறுப்பிைர்களுக்காை ஒரு ைதியுமரஞர் திட்டத்மதத் சதாடங்கத் மதமையாை 
அமைத்மதயுை் ைழங்குகிறது. Pathways ைதியுமரஞர் திட்டத்மத நிமறவு சசய்ய 
உங்கள் ைை்ற உறுப்பிைர்கமள ஊக்குவியுங்கள் ைற்றுை் முடிந்தைமரயில், 
திட்டத்தில் மைமல சசய்யுை் அல்லது நிமறவு சசய்தைர்கமள ைதியுமரஞர்களாக 
நியமியுங்கள்.

கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  கூட்டத்திற்காக அட்டைமணயிடப்பட்ட பங்குகமள ஐந்திலிருந்து ஏழு 

நாட்களுக்கு முை்பாக சீராய்வு சசய்யுங்கள்.
•  உறுப்பிைர் பங்கு ஒதுக்கீடுகள் ைற்றுை் மதமைபட்டால் ைாற்று நபர்களுக்குத் 

திட்டமிட கூட்டத்திை் சசால்மைந்தருக்கு ஆதரவு ைழங்குங்கள்.
•  ைரவிருக்குை் கூட்டத்தில் ஏமதனுை் உறுப்பிைர் அைரது கல்வி விருதுகமளப் 

சபற அட்டைமணயிடப்பட்டிருந்தால் ைை்றத் தமலைருக்குத் அறிவியுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு வருலக தந்த பிறகு
•  கூட்டப் பங்குகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட உறுப்பிைர் ைந்துவிட்டார்களா ைற்றுை் 

தங்களிை் கடமைகமளச் சசய்யத் தயாராக உள்ளைரா எைச் சரிபாருங்கள்.
•  தங்களிை் சசயல்திட்டங்களுக்கு ஒரு ைதிப்பீட்டாளமரத் சதரிவு சசய்ய 

கூட்டப் பங்குகளில் உள்ள உறுப்பிைர்களுக்கு நிமைவூட்டுங்கள்.
•  ைருமக தரா உறுப்பிைர்களிை் பங்குகமளக் கூட்டத்தில் நிரப்புைதில் 

சசால்மைந்தருக்கு உதவுங்கள்.
•  விருந்திைர்கள் கூட்டத்தில் பங்கு சகாள்ைதில் விருப்பத்துடை் 

உள்ளைரா அல்லது அைர்கள் உற்றுமநாக்க விருை்புகிறார்களா எை்பமத 
விருந்திைர்களிடை் மகட்டு அைர்கமள ைரமைற்பு சசய்யுங்கள்.

•  அதிதிகமள பங்மகற்க ஒப்புக் சகாண்டால், மபச்சு நடத்துைர் அந்த 
உறுப்பிைர்கமள உடைடிப் மபச்சுப் மபச்சாளராக அமழக்கலாை் எை்பமத 
அைரிடை் சதரிவியுங்கள் ைற்றுை் கூட்டத்திை் சதாடக்கத்தில் அதிதிகமள 
அறிமுகப்படுத்துைாறு ைை்றத் தமலைரிடை் மகளுங்கள்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
வபச்சாளர் திட்டம்
ஒவ்பவொரு ஆண்டும், 
Toastmasters International, ஒரு 
குறி�்பிட்ட தகை�்பிை் 
வை்லுநர் அறிகவை் 
பைொண்ட நிபுணத்துவ�் 
ய�ச்சொளர்ைளுை்கு 
அங்கீைரிை்ை�்�ட்ட 
ய�ச்சொளர் நிகைகே�் 
ப�ற வொே்�்�ளிை்கிறது  
இது உங்ைகள அை்ைது 
உங்ைள் மன்றத்தின் ஒரு 
உறு�்பினகர விவரித்தொை், 
அங்கீைரிை்ை�்�ட்ட ய�ச்சொளர் 
திட்டம் �ற்றி இங்கு யமலும் 
அறிை: www.toastmasters.
org/Membership/Accredited-
Speaker  விண்ண�்�ங்ைள் 
ஒவ்பவொரு ஆண்டும் ஜனேரி 
1 முதல் ஜனேரி 31 வகரயிை் 
ஏற்ை�்�டுகின்றன  

1

1
1

இகணே வழி கூட்டங்ைகள 
நடத்தும் ய�ொது, யநரடி 
கூட்டங்ைகள நடத்தும் ய�ொது 
வழங்ை�்�டும் அயத அை்ைகற 
மற்றும் ைவனத்திகன 
பைொடு�்�து முை்கிேமொகும் 

• ஒரு நிைழ்ச்சி நிரகை 
அகமத்திரு�்�து
•  ய�ச்சொளர்ைள் 

ைைந்துபைொண்டிரு�்�கத 
உறுதிபசே்வது

•  அகனத்து கூட்ட�் 
�ங்குைளும் 
நிர�்��்�ட்டிரு�்�கத 
உறுதி பசே்வது

•  அதிதிைளுை்கு தனி�்�ட்ட 
முகறயிை் பசே்தி அனு�்பி 
அவர்ைள் �ங்யைற்ை 
விரும்புகிறொர்ைளொ 
அை்ைது ைவனிை்ை 
விரும்புகிறொர்ைளொ என்று 
யைட்�து

புதிே உறு�்பினர்ைகள 
மன்றத்திை் 
பதொடங்கும்ய�ொது, புதிே 
உறுப்பினர் வதாைக்கப் 
பயிை்சி (New Member 
Orientation) �ை்ைத்கத�் 
�ேன்�டுத்தவும்  இதிை் 
�ேனுள்ள வளங்ைளும் 
உங்ைள் உறு�்பினருை்கு 
ஏற்� தனி�்�ேனொை்ைை்கூடிே 
PowerPoint விளை்ைை்ைொட்சியும் 
உள்ளன 

http://www.toastmasters.org/Education/Pathways/FAQ
http://www.toastmasters.org/Education/Pathways/FAQ
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 கூட்டங்களின் மபாது
•  Base Camp இல் நிமல நிமறமைச் சரிபார்க்க யாராைது காத்திருக்கிறார்களா 

எை்று உறுப்பிைர்களிடை் மகளுங்கள்.
•  உறுப்பிைர்கள் அைர்களிை் கல்விச் சாதமைகமள அமடயுை்மபாது 

அைர்கமள அங்கீகரியுங்கள்.
• ைை்றத் தமலைர் ைருமக தராதமபாது கூட்டத்திற்கு தமலமை தாங்குங்கள்.
•  Toastmasters கல்வித் திட்டை் அல்லது மபச்சுப் மபாட்டிகள் பற்றிய 

உறுப்பிைர்கள் மகள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள் ைற்றுை் உங்களுக்குப் பதில் 
சதரியாத மகள்விகளுக்கு ஆய்வு சசய்ய உடை்படுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு கவளிமே
•  பகுதி ைற்றுை் ைாைட்டப் மபரமைக் கூட்டத்தில் கலந்து சகாண்டு 

ைாக்களியுங்கள்.

 உப தலைவர் கை்வி எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான சூழை்கள்
உங்கள் உப தமலைர் கல்வி பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் சூழல்களிை் 
எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அைற்மற எப்படித் தீர்ப்பது எை்ற பரிந்துமரகள் 
பிை்ைருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்கில் உங்கள் சசாந்த அனுபைத்திற்கு 
சைற்றிகரைாக பதிலளித்திருந்தால், அைற்மற உலகத் தமலமையகத்தில் உள்ள 
ைை்றை் ைற்றுை் உறுப்பிைர் ஆதரவு அணி உடை் பகிரத் தைறாதீர்கள் 
(clubofficers@toastmasters org).
காை்சி:    அமைத்து உறுப்பிைர்கமளயுை் ைகிழ்ச்சியாக 

மைக்குை் ைற்றுை் Toastmasters கல்வித் 
திட்டத்தில் முை் நகர்த்திச் சசல்லுை் ஒரு நல்ல, 
மைமல சசய்யுை் ைை்ற அட்டைமணமய 
உருைாக்குைதற்காக மநரை் கண்டறிைது கடிைைாக 
உள்ளது.

 சாத்தியமான தீர்வுகள்:   முடிந்த ைமரயில், ஆயத்தைாக இருங்கள். ஒை்று 
அல்லது இரண்டு ைாதத்திற்கு முை்பாகமை 
அட்டைமணகமள உருைாக்குங்கள் ைற்றுை் 
அமைைருை் பார்கக்கூடிய ைை்றத்திை் 
ைமலத்தளத்தில் பதிவிடுங்கள் அல்லது 
ைை்றக் கூட்டங்களிை் மபாது அைற்மறக் 
காட்சிப்படுத்துங்கள்.

    எளிமையாைதிலிருந்து அதிகை் மதமைப்படுைது 
ைமரயில், ஒரு தானியக்கக் கூட்டப் பங்கு சுழற்சி 
அமைப்மப உருைாக்குங்கள்; எடுத்துக்காட்டாக, 
ஒை்சைாரு புதிய உறுப்பிைருை், இை்மறய 
சிந்தமைமய ைழங்குைதில் சதாடங்கி, பிை் 
உபரிச்சசால் கணக்காளர், பிை் இலக்கணைாளர், 
பிை் மநரக்கணக்காளர், எை அந்தப் புதிய 
உறுப்பிைர் ஒரு மபச்சாளர் பங்மக நிரப்பி அமதத் 
சதாடர்ந்து கூட்டத்திை் சசால்மைந்தர் ஆைது 
ைமரயில் சதாடர்ைார்.

காை்சி:    உறுப்பிைர்கள் கூட்டப் பங்குகமள ஏற்க எப்மபாதுை் 
விருப்பத்துடை் இல்மல.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  கூட்டப் பங்குகளுக்கு நியமிக்கப்பட்ட 
ஒை்சைாரு உறுப்பிைருை் அைர்களிை் 
கமடமைகமள நிமறமைற்ற இயலுைா எை்பமத 
உறுதிப்படுத்துைதற்காக கூட்டத்திற்குப் பல 
நாட்களுக்கு முை்பாக ஒரு மிை்ைஞ்சல் 
கலந்துமரயாடமலத் சதாடங்க கூட்டத்திை் 
ஒை்சைாரு சசால்மைந்தமரயுை் ஊக்குவியுங்கள். 
உறுப்பிைர் பங்மகற்பு ைற்றுை் அர்ப்பணிப்பிை் 
முக்கியத்துைத்மத ைலியுறுத்துங்கள் 
ைற்றுை் தரைாை கூட்டங்கமள நடத்துைதில் 
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உறுப்பிைர்களிை் உதவிக்காக அைர்கமள 
ைழக்கைாக அங்கீகரியுங்கள் ைற்றுை் நை்றி 
கூறுங்கள். 

காை்சி:   ஒரு நீண்டகால உறுப்பிைர் Pathways இல் 
சசயல்திட்டங்கமளச் சசய்ய ைறுக்கிறார் ைற்றுை் 
கல்வித் திட்டத்தில் பங்மகற்க விருை்பவில்மல.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  அந்த உறுப்பிைமர உடைடியாகச் சந்தித்து 
நீங்கள் உதவுைதற்காக எை்ை சசய்ய முடியுை் 
எைக் மகளுங்கள். Base Camp ஐ நை்கு 
அறிந்துசகாள்ைதற்கு அைர்கமள ஊக்குவியுங்கள் 
ைற்றுை் சக்தியளியுங்கள். முடிந்தால், Pathways 
இல் உறுப்பிைரிை் முதல் சசயல்திட்டத்மத 
நிமைவூட்ட அைருடை் மநரை் சசலவிடுங்கள். 
Pathways இை் நை்மைகமள முடிந்த ைமரயில் 
சதளிைாக விளக்குங்கள் ைற்றுை் அைர்களுக்கு 
ைை்ற அனுபைத்திை் இதயை் - அதாைது 
மபச்சுகள், ைதிப்பீடுகள், தமலமைத்துைை் 
ைற்றுை் கலாச்சாரை் - ைாறவில்மல எை்பமத 
நிமைவூட்டுங்கள். உறுப்பிைர் அமதத் சதாட்டுணர 
விருை்பிைால், அைர்களுக்கு ைாங்குைதற்குக் 
கிமடக்குை் பாமதகமள அச்சில் காட்டுங்கள்.

உப தலைவர் கை்வி வளங்கள்

மபச்சுப் மபாட்டி விைரங்கள் www.toastmasters.org/SpeechContests
மபச்சுப் மபாட்டி விதிப்புத்தகை்  
(உருப்படி TA1171) 

www.toastmasters.org/1171 

மைை்மைமிகு ைை்றத்  
திட்டை் ைற்றுை்ைை்ற  
சைற்றித் திட்டை்  
(உருப்படி TA1111)

www.toastmasters.org/1111

Pathways Achievement Chart  
(உருப்படி 822, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) 

www.toastmasters.org/822

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மபச்சாளர் திட்டை்  www.toastmasters.org/ 
AccreditedSpeakerRules

கல்வித் திட்டை் FAQs  www.toastmasters.org/Education/ 
Pathways/FAQ

Pathways Achievement Tracker  
(உருப்படி 823, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) 

 www.toastmasters.org/823

கல்விச் சாதமைகள், பரிசுகள், 
ைற்றுை் அங்கீகாரை்

www.toastmasters.org/Shop

உப தலைவர் உறுப்பினர் வசர்க்லக
நீங்கள் ைை்றத்மத விளை்பரப்படுத்துவீர்கள் ைற்றுை் விருந்திைர்கமள அமழத்து 
அைர்கமள உறுப்பிைர்களாக ைாற்றுை் சசயல்முமறமய நிர்ைகிப்பீர்கள்.

விருந்திைர்களுடை் சதாடர்மபத் சதாடங்கி மைப்பதிை் மூலை், அைர்கள் 
ைரமைற்கப்படுபைர்களாக உணரச் சசய்வீர்கள், ைற்றுை் அைர்களுக்கு 
இமணைதற்காை தகைல்கமள ைழங்குகிவீர்கள், நீங்கள் உங்கள் ைை்றத்திற்குள் 
சதாடர்ச்சியாை புதிய ைக்கள் உள்ளிழுப்மபப் பராைரிப்பீர்கள். நீங்கள் உறுப்பிைர் 
நிமலகமளக் கைைைாகக் கண்காணிக்கிறீர்கள் ைற்றுை் உறுப்பிைர் சைால்கள் 
ஏற்படுை்மபாது அைற்மற எப்படித் தாண்டுைது எை சசயற்குழுவிலுள்ள 
ைற்றைர்களுடை் திட்டமிடுகிறீர்கள்.

கை்விக் குழு
�ை வழிைளிை், உ� 
தகைவர் ைை்வி 
ஒரு Toastmasters 
மன்றத்தின் அதிைை் 
ைடினமொன�் 
�தவிகே வகிை்கிறொர்  
நீங்ைள் உங்ைள் 
ைடகமைகள 
நீங்ைளொையவ கைேொள 
முேற்சித்தொை், நீங்ைள் 
மூழ்கிவிடுவீர்ைள்  
உங்ைள் யவகைகே 
மிை எளிதொை்ை 
சிற�்பு மன்ற 
உறு�்பினர்ைகளை் 
பைொண்ட குழு 
உங்ைளுை்கு 
உதவைொம்  குழு 
உறு�்பினர்ைள் 
ய�ச்சு�் ய�ொட்டிைகள 
ஒழுங்ைகமை்ைைொம், 
புதிே 
உறுபினர்ைளுை்குத் 
பதொடை்ை�் 
�யிற்சிேளிை்ைைொம், 
மற்றும் - பிற சிற�்புச் 
பசேை்திட்டங்ைளிை் 
யவகை பசே்ேைொம் 
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CLUB CONSTITUTION FOR CLUBS OF  
TOASTMASTERS INTERNATIONAL
Article VII: Duties of Officers, Section 3

உப தலைவர் உறுப்பினர் மசர்க்லக கபாறுப்புகள்

புதிே உறுப்பினர்கலளச் மசர்த்தை்
நீங்கள் உறுப்பிைர்கமளத் சதாடர்ச்சியாக அதிகரிப்பதற்காை ைை்றத்திை் 
முயற்சிகமள ைழிநடத்துகிறீர்கள்

ஒரு ைாதத்திற்கு ஒரு புதிய உறுப்பிைமரப் சபறுைது, ைற்றுை் ைை்றத்தில் 
20 உறுப்பிைர்களுக்குை் குமறைாக இருந்தால் ஒரு ஆண்டிை் முடிவிற்குள் 
அல்லது அதற்கு முை்பாக 20 உறுப்பிைர்கமளப் சபறுைது எை்ற இலக்குகமள 
ஊக்குவிக்கிறீர்கள்.

உறுப்பினர் மசர்க்லக திட்டங்கலள நடத்துதை்
மன்ைத் திை்ைங்கள்: நீங்கள் Smedley விருதுகள், உயர்மபச்சு Toastmasters, ைற்றுை் 
மநரத்மத சைல் உறுப்பிைர் மசர்க்மகத் திட்டை் ஆகியைற்மறக் கட்டமைக்கிறீர்கள் 
ைற்றுை் ைை்றத்திை் பங்மகற்மப ஊக்குவிக்கிறீர்கள். இந்தத் திட்டங்கள் பற்றிய 
மைலுை் தகைல்களுக்கு, சசல்க www.toastmasters.org/MembershipPrograms.
தனி உறுப்பினர் திை்ைங்கள்: ஐந்து, 10, அல்லது 15 புதிய உறுப்பிைர்களுக்குப் 
ஆதரவு அளிப்பதிை் மூலை் புரைலர் விருது ைடிவில் அங்கீகாரை் சபறுைதற்காக 
ைை்ற உறுப்பிைர்கமள ஊக்குவியுங்கள்.
குறி�்பு: புதிய உறுப்பிைரிை் பதிவிற்கு ைட்டுை் உதவுை் உறுப்பிைர்கள் 
விருதுக்குத் தகுதி சபறைாட்டார்கள். தகுதிசபற, உறுப்பிைர்கள் உங்கள் 
ைை்றத்தில் புதிய, இரட்மட, மீண்டுை் மசர்க்கப்பட்ட உறுப்பிைர் மசர்க்மகயில் 
தாக்கை் சசலுத்தியிருக்க மைண்டுை். இத்திட்டை் பற்றிய மைலுை் விைரங்களுக்குப் 
பார்க்க www.toastmasters.org/AMPA.

விருந்தினர்களுக்கு உதவுதை்
எதிர்கால உறுப்பிைர்களிடமிருந்து ைருை் மிை்ைஞ்சல்கள், சதாமலமபசி 
அமழப்புகள், ைற்றுை் பிற விைாக்களுக்குப் பதிலளியுங்கள் ைற்றுை் அடுத்த 
ைை்றக் கூட்டத்திற்கு ைருமக தர அைர்கமள ஊக்குவியுங்கள்.

விருந்திைர்களுடை் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள் ைற்றுை் விருந்திைர்கள் 
ைரமைற்கப்பட்டதாக உணரச் சசய்ைதில் எப்மபாதுை் உதை சக ைை்ற 
உறுப்பிைர்கமள ஊக்குவியுங்கள். ஒை்சைாரு விருந்திைமரயுை் Guest Information 
Card and Badge (உரு�்�டி 231, ஆங்கிைத்திை் மட்டும்) ஐ நிரப்பச் சசய்யுங்கள்.

உங்கள் ைை்ற விவரங்ைகளை் சகாண்ட பிரசுரங்களுடை் Guest Packets 
(உருப்படி 387, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) ஐப் பகிருங்கள்.

உறுப்பினர் மசர்க்லக விை்ைப்பங்கலள கசேை்படுத்துதை்
நீங்கள் விண்ணப்பச் சசயல்முமறயில் எழுத்து மைமலமயச் மசகரிக்கிறீர்கள் 
ைற்றுை் நிர்ைகிக்கிறீர்கள். எதிர்கால உறுப்பிைர்களிடமிருந்து சதாடக்க 
உறுப்பிைர் கட்டணங்கமளச் மசகரித்து அதமை சபாருளாளரிடை் 
சைர்ப்பிக்கிறீர்கள்.

அமைத்துபுதிய உறுப்பிைர் விண்ணப்பங்கமளயுை் ஆராயுை் 
பணியளிக்கப்பட்ட உறுப்பிைர் மசர்க்மகக் குழுவிமை ஒழுங்குபடுத்துகிறீர்கள் 
ைற்றுை் பங்மகற்கிறீர்கள். புதிய உறுப்பிைர் மசர்க்மகயாைது ைை்ற 
உறுப்பிைர்களில் சபருை்பாை்மையிமைாரால் ைாக்களிக்கப்பட்டதாக இருப்பமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள். பார்க்க Club Constitution for Clubs of Toastmasters International, 
Article II, Section 2: Admission to Membership.

மசருை் உறுப்பிைருக்காக ஒரு ைாக்கு ைற்றுை் பதவிமயற்பு விழாமை ஏற்பாடு 
சசய்யுங்கள்.

6

1

புதிய உறுப்பினர் 
பதவிவயற்பு
 பதவிவயை்பு அதிகாரி 
"Toastmasters இன் 
உறு�்பினர் என்�து ஒரு 
சிற�்புரிகம ஆகும், 
எங்ைள் பசேை்திட்டத்தின் 
நன்கமைகள�் 
ப�றுவதற்ைொன ஒயர வழி 
பதொடர்ந்து �ங்யைற்�தொகும்  
  நீங்ைள்,(ப�ேர்ைள்), இந்த 
மன்றத்தின் பசேலிை் 
உள்ள உறு�்பினரொை 
இருை்ை, கூட்டங்ைளிை் 
தவறொமை் ைைந்துபைொள்ள 
உறுதிேளிை்கிறீர்ைளொ 
மற்றும் உங்ைள் 
ைடகமைளுை்ைொை 
முழுகமேொை ஆேத்தமொை 
உள்ளீர்ைளொ? நீங்ைள் 
பசொை்யவந்தரின் 
உறுதிபமொழியிலுள்ள 
பிற அம்சங்ைகளயும் 
நிகறயவற்ற 
உறுதிேளிை்கிறீர்ைளொ? 
(நீங்ைள் விரும்பினொை் 
கூடுதை் அம்சங்ைகளயும் 
�ட்டிேலிடைொம் ) 
(உறு�்பினர்ைள் �திை், 
"ஆம் ")  பின்னர் மன்றத்கத 
யநொை்கித் திரும்பி 
- யைட்ைவும்:
  "நீங்ைள், X Toastmasters 
மன்றத்தின் உறு�்பினர்ைள், 
(ப�ேர்ைள்) Toastmasters 
திட்டத்திை் யவகை பசே்ே 
ஆதரவளி�்பீர்ைள் என்று 
உறுதிேளிை்கிறீர்ைளொ?
(மன்ற உறு�்பினர்ைள் 
கூறுகிறொர்ைள், 
"ஆம்.") "நீங்கள் X 
Toastmasters மன்ைத்தின் 
உறுப்பினர்களாக 
நிறுேப்பை்டீர்கள் என்படத 
அறிவிப்பதில் நான் 
மகிழ்ச்சியடைகிவைன் " 
(உங்ைள் மன்றம் 
உறு�்பினர்ைளுை்கு ஒரு 
வசால்வேந்தர் பின்கன 
வழங்கினொை், அகதச் 
பசே்வதற்ைொன யநரம் 
இது ) 

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIDutiesofOfficers445
http://www.toastmasters.org/membershipprograms
http://www.toastmasters.org/AMPA
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
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கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  கடந்த கூட்டத்திலிருந்து இதுைமரயில் மசர்ந்த புதிய உறுப்பிைர்களிை் 

பட்டியமல உருைாக்குங்கள் ைற்றுை் அடுத்த கூட்டத்தில் ஒரு பதவிமயற்பு 
விழாமை ஒருங்கிமணக்க ைை்றத் தமலைமரத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள்.

•  கூட்டத்தில் விருந்திைர்களுக்கு வழங்குவதற்ைொை விருந்திைர் மபகமளத் 
தயார் சசய்யுங்கள்.

•  மசராத முை்ைாள் விருந்திைர்கள் ைற்றுை் சமீபத்திய கூட்டங்களில் 
கலந்துசகாள்ளாத உறுப்பிைர்கமளத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள் ைற்றுை் 
அடுத்த ைை்றக் கூட்டத்திற்கு ைருைாறு அைர்கமள சைை்மையாக இணங்கச் 
சசய்யுங்கள் ைற்றுை் ஊக்குவியுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு வருலக தந்த பிறகு
•  ைாயிலிமலமய அமைத்து விருந்திைர்கள் ைற்றுை் உறுப்பிைர்களுக்குை் 

முகைை் கூறி அைர்கமள கூட்டத்திற்கு ைரமைற்கவுை்.

• அமைத்து விருந்திைர்களுக்குை் விருந்திைர் மபகமள வழங்குங்ைள் 

•  ைை்றத்மதப் பற்றி விருந்திைர்களுக்கு இருக்குை் எந்தக் மகள்விகளுக்குை் 
பதிலளியுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்குப் பின்
•  மகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க விருந்திைர்கமளச் சந்தியுங்கள் ைற்றுை் 

Toastmasters இை் நை்மைகள் குறித்து விளக்குங்கள்.
•  விருந்திைர்கமள ைை்றத்தில் மசர அமழயுங்கள் அல்லது அைர்கள் 

மசர்ைதற்குத் தயங்கிைால் ைற்சறாரு ைை்றக் கூட்டத்தில் கலந்துசகாள்ள 
அமழயுங்கள்.

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

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு கவளிமே
• பகுதிப் மபரமைக் கூட்டங்களில் கலந்து சகாண்டு ைாக்களியுங்கள்.

உப தலைவர் உறுப்பினர் மசர்க்லக எதிர்ககாள்ளும் 
கபாதுவான சூழை்கள்
உங்கள் உப தமலைர் உறுப்பிைர் மசர்க்மக பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் 
சூழல்களிை் எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அைற்மற எப்படித் தீர்ப்பது எை்ற 
பரிந்துமரகள் பிை்ைருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்கில் உங்கள் சசாந்த 
அனுபைத்திற்கு சைற்றிகரைாக பதிலளித்திருந்தால், அைற்மற உலகத் 
தமலமையகத்தில் உள்ள ைை்றை் ைற்றுை் உறுப்பிைர் ஆதரவு அணி உடை் பகிரத் 
தைறாதீர்கள்(clubofficers@toastmasters org) 

காை்சி:    உங்கள் ைை்றை் உறுப்பிைர் மசர்க்மகயில் விமரைாை 
புரள்மை உணர்கிறது; உறுப்பிைர்கள் பதிவு 
சசய்கிறார்கள், சில ைாரங்கள் இருக்கிறார்கள், பிை் 
விலகி சசல்கிறார்கள்.

எதிர்ைொை 
உறு�்பினர்ையளொடு 
நீங்ைள் �கிரும் 
ப�ொருட்ைளுை்கு 
யமைதிைமொை, எங்ைள் 
வகைத்தளத்திை் 
மின்னிலக்க அதிதி 
டபயும் (digital guest 
packet) உள்ளது  
இது அவர்ைளுை்கு 
நிறுவனத்கத�் 
�ற்றியும் அவர்ைளின் 
வளர்ச்சிை்கு னிறுவனம் 
எவ்வொறு உதவும் 
என்�கதயும் �ற்றி 
யமலும் ைற்பிை்ை உதவும் 

http://www.toastmasters.org/387
http://www.toastmasters.org/387
https://www.toastmasters.org/leadership-central/club-officer-tools/membership-building/membership-applications
https://www.toastmasters.org/leadership-central/club-officer-tools/membership-building/membership-applications
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 மைக்க, சரியாை மநரத்தில் 
சதாடங்கி முடிக்க, மநர்ைமறச் சூழமலத் தக்கமைக்க, 
சிறப்பு நிகழ்வு, கருத்துக் கூட்டங்கள், அல்லது 
சிறப்புப் மபச்சாளர் எை சசயல்பாடுகமள ைமகைாற்ற 
உறுப்பிைர்கமள ஊக்குவியுங்கள்.

    இழந்த உறுப்பிைர்கமளத் சதாடர்பு சகாண்டு 
அைர்கமளச் சிறப்பு நிகழ்வுக்கு அமழயுங்கள். 

    இழந்த உறுப்பிைர்கள் - ைை்றத்துடைாை 
அைர்களிை் உறுப்புரிமைமய ஏை் சதாடரவில்மல 
எை்ற காரணங்கமளக் கணக்சகடுங்கள். 

    ஒை்சைாரு கூட்டத்திற்குை் உணவுப் சபாருட்கமளக் 
சகாண்டுைருைதற்காை உணவு மைந்தமர 
நியமியுங்கள். 

     சிறியதாக இருந்தாலுை் - உறுப்பிைர் சாதமைகமள 
எப்மபாதுை் அங்கீகரியுங்கள்.

    இழந்த உறுப்பிைர்கமள பதிலீடு சசய்ய புதிய 
விருந்திைர்கள் ைருமகமயத் தக்க மையுங்கள்.

காை்சி:   மகாமட ைற்றுை் குளிர்கால விடுமுமறகளிை்மபாது 
உங்கள் ைை்றை் உறுப்பிைர்கமள இழக்கிறது.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  ஜைைரி ைற்றுை் சசப்டை்பரில் ஒரு ைை்றச் சிறப்பு 
நிகழ்மை திட்டமிடுங்கள்; - உறுப்பிைர்கள் அைர்களது 
விடுமுமறயில் இருந்து திருை்பிய பிை் அமைத்து 
உறுப்பிைர்கமளயுை் சதாடர்புசகாள்ள முயற்சியுங்கள்.

காை்சி:    மைமல நீக்கை் காரணைாக உங்கள் நிறுைை 
ைை்றத்தில் திடீர் உறுப்பிைர்கள் இழப்பால் நீங்கள் 
ைருந்துகிறீர்கள்.

 சாத்தியமான தீர்வுகள்:  புதிே உறுப்பிைர்கமளக் கைர நிறுைைத்திற்காை 
Speechcraft ஐ நடத்துங்கள். நிறுைைத்திை் அக 
இமணயை், சசய்தி ைடல் மபாை்றைற்றில் 
ைை்றக் கூட்டங்கள் குறிப்பிடப்படுைமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள். உங்கள் சபருநிறுைைக் 
சகாள்மககளுக்கு இணக்கத்தில் இருந்தால், ைை்ற 
ைமகமய ஒரு சமுதாய ைை்றைாக ைாற்றுைதற்கு 
கலந்தாமலாசியுங்கள்.

உப தலைவர் உறுப்பினர் வசர்க்லக வளங்கள்

Success 101 (உருப்படி 1622,  
ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்)

www.toastmasters.org/Succes-101 

உறுப்பிைர் மசர்க்மகத்  
திட்ட விைரங்கள்

www.toastmasters.org/MembershipPrograms 

யமன்கமமிகு மன்றத்  
திட்டம் - மற்றும் மன்ற  
பவற்றித் திட்டம் (உருப்படி TA1111)

www.toastmasters.org/1111 

Membership Growth (உருப்படி 1159,  
ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்)

www.toastmasters.org/1159

Speechcraft விைரங்கள் www.toastmasters.org/Speechcraft 

உப தலைவர் மக்கள் பதாடர்பு
நீங்கள் உள்ளூர் சமூகத்தில் ைை்றத்மத விளை்பரப்படுத்துகிறீர்கள் ைற்றுை் 
ைை்றத்திை் இருப்மபயுை் அது ைழங்குை் நை்மைகமளயுை் ஊடகங்களுக்குத் 
சதரியப்படுத்துகிறீர்கள். நீங்கள் ைை்றத்மத விளை்பரப்படுத்துகிறீர்கள், 
ைமலத்தள உள்ளடக்கத்மத மைை்படுத்துகிறீர்கள், ைற்றுை் Toastmasters 
ைணிகச்சிை்ை அமடயாளத்மதப் பாதுகாக்கிறீர்கள். உங்கள் ைை்றை் சசய்திக்குத் 
தகுதியாைமதச் சசய்யுை்மபாது அமத ஊடகங்களுக்குத் சதரிவிப்பது உங்கள் 
பணி ஆகுை்.

4

https://www.toastmasters.org/education/speechcraft
https://www.toastmasters.org/education/speechcraft
https://www.toastmasters.org/resources/success-101
http://www.toastmasters.org/membershipprograms
http://www.toastmasters.org/1111
http://www.toastmasters.org/1159
www.toastmasters.org/speechcraft
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உப தமலைர் ைக்கள் சதாடர்பு பணியில், நீங்கள் உங்கமளச் சசய்தி 
அறிவிக்மககமள எழுதுபைராக, பிரசுரங்கமள உருைாக்கிப் பகிர்பைராக, ைற்றுை் 
ைமலத்தளை் ைற்றுை் சமுதாயத்தில் ைை்றத்திை் இருப்மபப் பராைரிப்பைராகக் 
காண்கிறீர்கள்.

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

உப தலைவர் மக்கள் கதாடர்பு கபாறுப்புகள்

மன்றத்லத விளம்பரப்படுத்தை்
நீங்கள் உங்கள் ைை்றத்திை் சசயல்பாடுகமள உள்ளக அளவில் 
உறுப்பிைர்களுக்குை் சைளி அளவில் ஊடக நிறுைைங்கள் ைழியாகப் பல்மைறு 
பார்மையாளர்களுக்குை் விளை்பரப்படுத்துகிறீர்கள்.

ைை்றக் கூட்டத்திை் மநரை் ைற்றுை் இடத்மதப் பதிப்பியுங்கள்.
ைை்றச் சசயல்பாடுகள், உறுப்பிைர் சாதமைகள், ைற்றுை் திறந்த ைை்றங்கள் 

மபாை்ற சிறப்பு நிகழ்வுகமளப் பற்றிய சசய்தி சைளியீடுகமள எழுதிப் 
பகிருங்கள்.

உள்ளூர் சசய்தித்தாள்களிை் நிகழ்ச்சி நாட்காட்டியில் ைை்றத்திை் இருப்மபப் 
பராைரியுங்கள்.

Facebook, Twitter, LinkedIn ைற்றுை் Meetup மபாை்ற ைை்றத்திை் சமூக 
ஊடகக் கணக்குமள உருைாக்கிப் புதுப்பியுங்கள். உங்கள் ைை்றத்திை் சமூக 
ைமலப்பிை்ைல் கணக்குகளிை் சபயர்கள் ைை்றத்திற்குத் தனிச்சிறப்பாைதாக 
இருப்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள். எைமை அமை ஏற்கைமை இருக்குை் Toastmasters 
International கணக்குகளுடை் குழப்பிக் சகாள்ளப்படாது. தளங்கள் சதாடர்ந்து 
புதுப்பிக்கப்பட்டு இருப்பதற்காக எதிர்கால அதிகாரிகளுடை் உள்நுமழவு ைற்றுை் 
கடவுச்சசாற்கமளப் பகிருங்கள். 

ைை்றங்கமள விளை்பரப்படுத்த, தற்மபாமதய உறுப்பிைர்கமள ஈடுபடுத்த, 
ைற்றுை் புதிய உறுப்பிைர்கமளக் கைர்ைதற்காக சமூக ஊடகங்கமளப் 
பயை்படுத்துைதற்காை சில ைழிகள் கீமழ உள்ளை. 

LinkedIn 
உறுப்பிைர்களுடை் இமணயுங்கள் ைற்றுை் ைை்றச் சசய்திகள் ைற்றுை் 
தகைல்கள், மைமடப் மபச்சு, ைற்றுை் தமலமைத்துைக் குறிப்புகமளப் பகிருங்கள். 

சமீபத்திய சசய்திகமளப் சபற Toastmasters International பக்கை் அல்லது 
உறுப்பிைர் குழுமைப் பிை்சதாடருங்கள்.

Facebook 
உங்கள் ைை்றத்தில் நமடசபறுை் மபச்சுப் மபாட்டிகள் அல்லது திறந்த ைை்றங்கள் 
மபாை்றைற்மறப் சைளியிடுங்கள். நீங்கள் படங்கள் ைற்றுை் காசணாளிகமள 
எளிதில் பகிரலாை். உங்கள் உறுப்பிைர்கமள ஈடுபாட்டுடை் இருக்க உதை 
அைர்கமளக் குறிப்பிடுங்கள். சசய்தி ைற்றுை் அறிவிப்புகள், சைற்றிக் கமதகள், 
ைற்றுை் கல்விச் சாதமைகமளப் பதிவிடுங்கள். சமீபத்திய சசய்திகள் ைற்றுை் 
புதுப்பிப்புகளுக்கு Toastmasters International இரசிகர் பக்கத்மதப் பிை்சதாடருங்கள் 
அல்லது சர்ைமதச உறுப்பிைர்கள் குழுவில் மசருங்கள்.

Twitter
மைமடப் மபச்சு ைற்றுை் தமலமைத்துைக் குறிப்புகமளப் பகிருங்கள். 
சாதமைகள், சைற்றிக் கமதகள், ைற்றுை் கல்விச் சாதமைகமளச் மசருங்கள். 
உங்கள் ைை்ற ைமலத்தளை், சசய்திக் கட்டுமரகள், அல்லது உங்கள் ைை்றை் 
அல்லது ைாைட்டை் பற்றிய சைளியீடுகளுடை் பதிவுகமள இமணயுங்கள்.

மைமடப்மபச்சு, தமலமைத்துைை், சதாடர்பாடல், ைற்றுை் பலைற்மறப் 
பற்றிய சசய்திகள், உதவிக் குறிப்புகள், ைற்றுை் சசய்திக்குத் தகுந்த கட்டுமர 
இமணப்புகளுக்கு @toastmasters பிை்சதாடருங்கள்.

மக்கள் பதாடர்பு 
வாய்ப்புகள்
ப�ரும்�ொைொன உ� 
தகைவர் மை்ைள் 
பதொடர்பு இத்துகறயிை் 
சிறிதளவு அை்ைது எந்த 
பதொழிை்முகற அனு�வமும் 
பைொண்டிருை்ைொவிட்டொலும் 
கூட, அவர்ைள் சிறு 
பசைவு அை்ைது எந்தச் 
பசைவும் இை்ைொமை் 
சமுதொேத்திை் மன்றத்தின் 
பதரிவுநிகைகே 
அதிைரிை்ை �ை வழிைகளை் 
ைொண்கிறொர்ைள்  உள்ளூர் 
யமை்நிகை�்�ள்ளி 
தனது மொணவர்ைளுை்கு 
ஒரு ய�ச்சு�் ய�ொட்டி 
நடத்துகிறதொ? மன்ற 
உறு�்பினர் ஒரு தன்னொர்வ 
நடுவரொைச் பசை்வதற்கு 
ஏற்�ொடு பசே்யுங்ைள் 
மற்றும் சிை விளம்�ர�் 
ப�ொருட்ைளுடன் 
ஆேத்தமொை அவர்ைகள 
அனு�்புங்ைள்  
நீங்ைள் ஒரு நிறுவன 
மன்றத்திை் இருந்தொை், 
மன்றத்தின் ப�ேர், 
கூட்ட யநரங்ைள், மற்றும் 
பதொடர்பு விவரங்ைகளை் 
ைொட்சி�்�டுத்த, 
நிறுவனத்தின்அறிவி�்பு�் 
�ைகை, ஓே்வு அகற, 
அை இகணே நொட்ைொட்டி 
ய�ொன்ற இடங்ைகளத் 
யதடுங்ைள் 

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIDutiesofOfficers445
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YouTube 
உங்கள் உறுப்பிைர்களிை் சிறந்த மபச்சுகள் அல்லது Toastmasters நை்மைகள் 
பற்றிய நற்சாை்றிதழ் காசணாளிகமளப் பதிவிடுைதிை் மூலை் உங்கள் 
ைை்றத்திற்குப் பார்மையாளர்கமளக் கைருங்கள். Toastmasters YouTube 
அமலைரிமசயில் உலசகங்குை் உள்ள பிற ைை்றங்கள் எை்ை சசய்கிறார்கள் 
எை்று பாருங்கள்.

Meetup
எதிர்கால உறுப்பிைர்களுடை் இமணைதற்கு சசயல்படுை் ைற்றுை் 
ஈடுபாடுள்ள Meetup குழுக்கள் ஒரு திறை்மிக்க கருவிகள் ஆகுை். இது அதிக 
ைக்கள்சதாமகயுள்ள பகுதிகளில் நை்கு மைமல சசய்யுை் எை்பமத நிமைவிற் 
சகாள்ளுங்கள். 

மன்ற இலைேதளத்லதப் புதுப்பித்து லவத்தை்
நீங்கள் ைை்றத்திை் சதாடர்புத் தகைல்கள் தற்மபாமதயதாக ைற்றுை் எளிதில் 
கண்டறிைதாக உள்ளை எை்பமத உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள். நீங்கள்  
www.toastmasters.org/FindAClub. 

இல் உங்கள் ைை்றத்திை் பட்டியல் தற்மபாமதயதாக உள்ளதா எைவுை் 
சரிபார்க்கிறீர்கள்.ைரவிருக்குை் நிகழ்வுகள், உறுப்பிைர் மசர்க்மகத் திட்ட முடிவுகள், 
மபச்சுப் மபாட்டிகள் மபாை்றைற்மறச் மசர்க்க மதமைப்படுை்மபாது உங்கள் ைை்ற 
ைமலத்தளத்மதப் புதுப்பியுங்கள்.

கல்வி விருதுகள், மபச்சுப் மபாட்டி சைற்றியாளர்கள், ைற்றுை் மைை்மைமிகு 
ைை்றத் திட்ட இலக்குகமள அமடதல் மபாை்ற சாதமைகமள அங்கீகரிக்க 
ைமலத்தளத்மதப் பயை்படுத்துங்கள்.

ைழிமுமறகளுக்குப் பார்க்க Protocol 4 0: Intellectual Property, Section 2: Websites and 
Social Media.

Toastmasters பிராை்ட், வணிகச்சின்னங்கள் மற்றும் காப்புரிலம-
கலளப் பாதுகாத்தை்
Toastmasters பிராண்ட், ைணிகச் சிை்ைங்கள் ைற்றுை் காப்புரிமைகளிை் 
ஒருங்கிமணமைப் பராைரிப்பதிை் மூலை், நீங்கள் அமைத்து இடங்களிலுை் 
உள்ள ைை்றத்திலிருந்து ைை்றத்திற்கு சதாடர்ச்சியாை சசய்தி 
சதாடர்பாடப்படுைமத உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள். இது Toastmasters International 
பற்றிய புரிதல் ைற்றுை் உலகளாவிய விழிப்புணர்மை அதிகரிக்கிறது. உங்கள் 
பங்கு எை்பது உங்கள் ைை்றத்தால் பயை்படுத்தப்படுை் அல்லது உருைாக்கப்படுை் 
அமைத்து Toastmasters சபாருட்களுை் சபாருத்தைாை காப்புரிமை ைற்றுை் 
ைணிகச் சிை்ைச் சட்டங்கள் ைற்றுை் Toastmasters International இமணயதளத்தில் 
Brand Portal (ைணிகச்சிை்ைங்கள், படங்கள் ைற்றுை் அச்சுருக்கள்) பிரிவில் உள்ள 
ைழிமுமறகளுக்கு இணங்குைமத உறுதிப்படுத்துைதிை் மூலைாக Toastmasters 
பிராண்ட், ைணிகச்சிை்ைங்கள், ைற்றுை் காப்புரிமைமயப் பாதுகாப்பதாகுை். 
நீங்கள் Trademark Use Request (ைணிகச்சிை்ைங்கள் பயை்பாடு மகாரிக்மக) ைற்றுை் 
Protocol 4.0: Intellectual Property, Section 1: Trademarks ஐயுை் பார்மையிட மைண்டுை்.

பிராண்ட், ைணிகச்சிை்ைங்கள் ைற்றுை் காப்புரிமைகளிை் அங்கீகாரமில்லாத 
பயை்பாடு தமட சசய்யப்பட்டுள்ளது. Protocol 4 0: Intellectual Property, Section 1: 
Trademarks இல் விைரிக்கப்படாத அமைத்துப் பயை்பாடுகளுை் முை்கூட்டிய 
எழுத்துப்பூர்ை அங்கீகாரத்மதப் சபற மைண்டுை். ஒை்சைாரு மகாரிக்மககளுை் 
ஒை்சைாரு நிகழ்வு அடிப்பமடயில் சீராய்வு சசய்யப்படுை் ைற்றுை் அமை 
தமலமை நிர்ைாக அதிகாரி ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டமை ஆகுை்.

http://www.toastmasters.org/findaclub
https://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Governing-Documents#Protocol40IntellectualProperty560
https://www.toastmasters.org/resources/brand-portal
http://www.toastmasters.org/brandportal
http://www.toastmasters.org/brandportal
http://www.toastmasters.org/trademarkuse
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Protocol40IntellectualProperty560
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Protocol40IntellectualProperty560
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வணிகச் சின்னங்கள் மற்றும் காப்புரிலம வளங்கள்

Trademark Use Request www.toastmasters.org/TrademarkUse

ஆட்சி ஆைணங்கள்  www.toastmasters.org/GovDocs 

சமூக ைமலப்பிை்ைல் www.toastmasters.org/SocialNetworking

கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  ைை்றத்திை் அடிப்பமடக் கருத்துகள், கூட்ட மநரை், ைற்றுை் இடை் ஆகியை 

ைரவிருக்குை் ைாரத்திற்கு தற்மபாமதயதாக உள்ளதா எைச் சரிபாருங்கள்.
•  உறுப்பிைர்கள் விளை்பரப் சபாருட்கமளப் பகிர்ைதற்காக  

www.toastmasters.org/Marketing இல் ைாங்குங்கள்.

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

• ைை்ற இமணயத்தளை்
• சமூக ஊடக அமலைரிமசகளாை 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram 
ைற்றுை் Meetup மபாை்றமை

• இமணய ைழி சதாகுப்புகளாை, 
Google My Business அல்லது Bing Places 
for Business மபாை்றமை 

• ைை்ற ைற்றுை் நிறுைைச் 
சசய்திைடல்கள்

• ைை்ற ைற்றுை் நிறுைை நிகழ்வு 
நாட்காட்டிகள்

• நிறுைை அகஇமணயத்தளங்கள்

மன்றக் கூட்டங்களின் மபாது
•  உறுப்பிைர்களிை் பணியிடை், பள்ளி மபாை்றைற்றில் ைழங்குைதற்காக 

விளை்பரப் சபாருட்கமள உறுப்பிைர்களுக்கு ைழங்குங்கள்.
•  ைக்கள் சதாடர்பு முயற்சிகளிை் முடிவுகமள அறிக்மகயிடுதல், சசய்தித்தாள் 

கத்தரிப்பு, அச்சுநகல்கள், சமூக ஊடக இடுமககள், மபாை்றைற்மற 
ைை்றத்தில் பகிர்ைதற்காக சகாண்டு ைருதல்.

• ைக்கள் சதாடர்பு பரப்புமரகளிை் சதாடக்கத்மத அறிவியுங்கள்.

உப தலைவர் மக்கள் கதாடர்பு எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான 
சூழை்கள்
உங்கள் உப தமலைர் ைக்கள் சதாடர்பு பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் சில 
சபாதுைாை சூழல்கள் ைற்றுை் அைற்மற எப்படித் தீர்ப்பது எை்ற பரிந்துமரகள் 
இமதா. நீங்கள் இந்தப் பங்கில் உங்கள் சசாந்த அனுபைத்திற்கு சைற்றிகரைாக 
பதிலளித்திருந்தால், அைற்மற உலகத் தமலமையகத்தில் உள்ள ைக்கள் சதாடர்பு 
அணி (pr@toastmasters.org) ைற்றுை் ைை்றை் ைற்றுை் உறுப்பிைர் ஆதரவு அணியுட்ை் 
பகிரத் தைறாதீர்கள்(clubofficers@toastmasters org).
காை்சி:   உங்கள் சசய்தி சைளியீடுகள் ஊடகங்களால் 

கைனிக்கப்படவில்மல.
சாத்தியமான தீர்வுகள்:  நீங்கள் சதாடர்பு சகாள்ளுை் ஒை்சைாரு 

நிறுைைத்திடமுை் சபாருத்தைாை ைடிைத்தில் 
சைளியீடுகமளச் சைர்பிப்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள். 
புமகப்படங்கள் சரியாை அளவு ைற்றுை் தரத்தில் 
இருப்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள்.

    உங்கமள நீங்கமள அறிமுகப்படுத்திக் சகாள்ள 
ஊடக நிறுைைங்கமள அமடயாளை் கண்டு 
அைர்கமளத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள் ைற்றுை் சசய்தி 
சைளியீடுகமளச் சைர்பிப்பதற்காை அைர்களிை் 
நமடமுமறமய அறிந்து சகாள்ளுங்கள்.

உ� தகைவர் 
மை்ைள் பதொடர்பின் 
மிை முை்கிேமொன 
ப�ொறு�்புைளிை் ஒன்று, 
இகணேவழி கூட்டத் 
தளத்திற்ைொன அணுைகை 
அதிதிைளுை்கு 
உடனடிேொை கிகட�்�கத 
உறுதி பசே்வதொகும் 

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


36  மன்ற தகைகமத்துவை் கையேடு

காை்சி:  நீங்கள் விருை்புை் அளவுக்கு ைை்றத்மத 
விளை்பரப்படுத்துைதற்குப் மபாதுைாை மநரை் உங்கள் 
அட்டைமணயில் இல்மல.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  மநரை் ைற்றுை் ைளங்களிை் குமறந்தபட்ச 
முதலீட்டிமலமய சிறந்த முடிவுகமள ைழங்குை் 
ைாய்ப்புகமள முயற்சியுங்கள். 

    ைற்றைருடை் இமணதல் எை்பது எப்மபாதுை் 
சிறந்த அணுகுமுமற; உங்கள் சமூக ைட்டங்களில் 
உள்ள அமைைரிடமுை் சசால்லுங்கள்.

    உறுப்பிைர்களுடை் சதாடர்பில் இருக்க, 
படங்கள் ைற்றுை் ைை்றப் புதுப்பிப்புகமளப் பகிர 
LinkedIn, Facebook, Twitter ைற்றுை் பிற சமூக ஊடக 
அமலைரிமசகமளப் பயை்படுத்துங்கள்.

    பிற ைை்ற உறுப்பிைர்களுக்கு மைமலகமளப் 
பகிர்ந்தளித்து உதவுைதற்கு அைர்கமள 
ஊக்குவியுங்கள்.

காை்சி:    உங்கள் ைக்கள் சதாடர்பு முயற்சிகள் 
சைற்றியமடந்தைைா எை்பது உங்களுக்குத் 
சதரியவில்மல.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:   விருந்திைர்கள் உங்கள் ைை்றத்மதப் பற்றி 
எப்படி மகள்விப்பட்டார்கள் எை்று ஒை்சைாரு 
உறுப்பிைரிடமுை் மகளுங்கள் ைற்றுை் அந்தப் 
பதில்கமளக் கண்காணியுங்கள். ஆர்ைமுள்ள 
எதிர்கால நபர்களிடமிருந்து ைருை் மிை்ைஞ்சல்கள் 
ைற்றுை் சதாமலமபசி அமழப்புகளுக்குை் அமதமய 
சசய்யுங்கள். முடிவுகமள ைழங்குை் விளை்பர 
முயற்சிகளில் அதிக மநரை் ைற்றுை் முடிந்தால் அதிக 
ைை்ற நிதிகமளச் சசலவிடுங்கள்.

உப தலைவர் மக்கள் பதாடர்பு 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  
(உரு�்�டி 124,  
ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) 

www.toastmasters.org/124

மைை்மைமிகு ைை்றத்  
திட்டை் ைற்றுை்ைை்ற  
சைற்றித் திட்டை்  
(உருப்படி TA1111)

www.toastmasters.org/1111

பிராண்ட் ைமலைாயில் www.toastmasters.org/BrandPortal

சந்மதப்படுத்தல் ைளங்கள் www.toastmasters.org/MarketingResources

பிராண்ட் 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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பசயைாளர்
நீங்கள் ைை்றப் பதிவுகமளப் பராைரிக்கிறீர்கள், ைை்றக் மகாப்புகமள 
நிர்ைகிக்கிறீர்கள், ைை்றத் சதாடர்புகமளக் மகயாள்கிறீர்கள், ஒை்சைாரு ைை்றச் 
சசயற்குழு கூட்டத்திலுை் நிமிடக் குறிப்புகள் எடுக்கிறீர்கள். நீங்கள் தற்மபாமதய 
கட்டணை் சசலுத்திய உறுப்பிைர்களிை் பட்டியமலப் புதுப்பிப்பதற்கு ைற்றுை் 
பகிர்ைதற்கு ைற்றுை் Toastmasters International-க்காை ைை்ற அதிகாரிகளிை் 
பட்டியமலத் தற்மபாமதயதாக மைப்பதற்குை் சபாறுப்பாவீர்கள்.

 சில ைை்றங்கள் சசயலாளர் பங்மக சபாருளாளருடை் ஒருங்கிமணத்தாலுை், 
சபாருளாளரிை் மைமலப்பளுமைக் குமறக்குை் ைற்றுை் உப தமலைர் 
கல்விக்குை் அை்ைப்மபாது உதவுை் ஒரு தனியாை சசயலாளமரக் சகாண்டிருப்பது 
சிறந்ததாகுை்.

ைை்றத்திற்குத் மதமையாை சபாருட்கமள ைாங்குங்கள்.

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

கசேைாளர் கபாறுப்புகள்

குறிப்புகள் எடுத்தை்
நீங்கள் ஒை்சைாரு ைை்றக் கூட்டை் ைற்றுை் சசயற்குழுக் கூட்டத்திலுை் நிமிடக் 
குறிப்புகள் எடுக்கிறீர்கள்.

கூட்ட நிமிடக் குறிப்புகளிை் பதிவுபசய்ய வவண்டிய உருப்படிகள்
• ைை்றப் சபயர்
• மததி
• கூட்ட ைமக (ைை்ற அல்லது 

சசயற்குழுக் கூட்டை்)
• கூட்டத்திை் இடை்
• கூட்டத்தில் பங்மகற்பைர்கள் சபயர்கள்
• தமலமைமயற்குை் அதிகாரியிை் 

சபயர்
• முந்மதய கூட்டத்திை் 

நிமிடக்குறிப்புகளுக்காை 
திருத்தங்கள் ைற்றுை் ஒப்புதல்

• அமைத்து தீர்ைாைங்களுை், 
சகாண்டு ைந்தைர் சபயர், ைழி 
சைாழிந்தைர் சபயர் - ைை்றத்திற்கு 
அது மதமையா இல்மலயா ைற்றுை் 
தீர்ைாைை் நிமறமைறியதா அல்லது 
மதாற்கடிக்கப்பட்டதா எை்பது உட்பட

• குழு அறிக்மககள்
• ஏமதனுை் விைாதை் அல்லது 

கலந்துமரயாடலிை் முக்கியக் 
கருத்துக்கள்

மகாப்புகலளப் பராமரித்தை்
கூட்ட நிமிடக் குறிப்புகள், தீர்ைாைங்கள், ைற்றுை் கடிதப்மபாக்குைரத்து உள்ளிட்ட 
ைை்றக் மகாப்புகமளப் பராைரியுங்கள்.

சில சபாருட்கள் குறிப்பிட்ட கால அளவிற்கு மைத்திருக்கப்பட மைண்டுை்.

5
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வபாருை்கள் கால அளவு

ைை்ற சாசைை்  
Club Constitution for Clubs of Toastmasters International
நிமலயாை ைை்ற விருப்பங்களிை் இமணப்பு  எப்மபாதுை் 
ைை்றக் சகாள்மககள் 
501(c)(3) ைை்ற மைமலைழங்குநர்  
அமடயாள எண் (EIN) ஒதுக்கீட்டுக் கடிதை்  
(U.S. ைை்றங்கள் ைட்டுை்)  

எப்மபாதுை் 

ைை்ற உறுப்பிைர் பட்டியல்  எப்மபாதுை்
ைை்ற அதிகாரி ஒப்பந்தை் ைற்றுை்  
சைளியீட்டு அறிக்மககள்  

எப்மபாதுை்

கூட்ட நிமிடக் குறிப்புகள் ைற்றுை்  
ைருமகப் பதிவுகள்  

எப்மபாதுை்

சட்டரீதியாை, சர்ச்மசக்குரிய, அல்லது  
முக்கியக் கடிதத் சதாடர்புகள்  எப்மபாதுை்

மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்ட சசயல்திறை்  
அறிக்மககள்  எப்மபாதுை்

ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மககள் எப்மபாதுை்
இரத்தாை காமசாமலகள் 
ைங்கி அறிக்மககள் 
பதிமைடுகள் 
தணிக்மககள் 

7 ஆண்டுகள் • • • • • • •

உள் அறிக்மககள் (அதிகாரிகள் ைற்றுை்  
குழு அறிக்மககள் உட்பட) 

5 ஆண்டுகள       • • • • •
 

ைழக்கைாை கடிதத் சதாடர்புகள் 3 ஆண்டுகள்       • • • 

மகசயழுத்திட்ட 
உறுப்பிைர் 
விண்ணப்பங்கள்

கால அளவு: மைத்திருக்குை்மபாது, அைற்மறப் 
பாதுகாப்பாக, பூட்டிய சபட்டி மபாை்றைற்றில் மைக்க 
மைண்டுை், அல்லது மிை்னிலக்கைாகத் தக்கமைத்த 
பிை் அழிக்கப்பட மைண்டுை். விண்ணப்பங்கள் 
எை்ைளவு காலை் தக்க மைக்கப்பட மைண்டுை் எை்பது 
உங்கள் ைை்றை் அல்லது உங்கள் நாட்டிை் தனியுரிமை 
ைழிமுமறகமளப் சபாருத்ததாகுை்.

ஆைணக்காப்பு ைற்றுை் தனிப்பட்ட ைற்றுை் நிதித் தகைல்கமளப் சபாருத்த 
ைமரயில் உள்ளூர் சட்டங்கள், ஒழுங்குமுமறகள், ைற்றுை் சட்ட ஆமணகளுக்கு 
இணங்குங்கள். மகாப்புகமள எை்ைளவு காலை் பராைரிக்க மைண்டுை் எை 
ைழங்கப்பட்ட ைழிகாட்டுதமல விட உள்ளூர் சட்டங்கள் ைற்றுை் ஒழுங்குமுமறகள் 
முை்னுரிமை சபறுகிை்றை.

புதிே அதிகாரிகலள கதரிவிக்கவும்
நீங்கள் புதிய அதிகாரிகமள Toastmasters International உலகத் தமலமையகத்திற்குத் 
சதரிவிக்கிறீர்கள்.

புதிய அதிகாரிகள் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பிை், ைை்ற அதிகாரிகள் பட்டியமல 
இமணயத்தில் புதுப்பியுங்கள் www.toastmasters.org/ClubCentral 

Base Camp மமைாளர்
சசயலாளர் Toastmasters Pathways ை் கற்றல் அனுபைத்தில் உப தமலைர் 
கல்விக்கு Base Camp மைலாளராக உதைலாை். Base Camp மைலாளர் கல்விமயச் 
சரிபார்ப்பது, மகாரிக்மககளுக்கு ஒப்பதலளிப்பது மபாை்றைற்றிை் மூலை் 
உறுப்பிைர் முை்மைற்றத்திற்கு உதவுகிறார், ைற்றுை் Base Camp முை்மைற்றத்மதக் 
கண்காணிக்கிறார். தமலைர், உப தமலைர் கல்வி, ைற்றுை் சசயலாளர் ஆகிமயார் 
ைட்டுமை Base Camp மைலாளர் பக்கத்திற்கு அணுகல் சகாண்ட ைை்ற அதிகாரிகள் 
ஆைர்; இந்த அதிகாரிகளில் குமறந்தது ஒருைராைது Base Camp மைலாளர் 
மைமலகமள நிமறவு சசய்திருப்பமத ைை்றங்கள் உறுதிப்படுத்த மைண்டுை். 
www.toastmasters.org/Education/Pathways/FAQ

மன்றை் யைொ�்புைள் 
மற்றும் ைடிதத் 
பதொடர்புைகள 
மின்னிைை்ைமொை 
தை்ைகவ�்�து 
எளிதொை இருை்ைைொம்  
உங்ைள் மன்றத்திற்கு 
உைந்த யமைை் ைணி 
யசமி�்�ைத்கத 
நிர்ணயிை்ை உங்ைள் சை 
மன்ற அதிைொரிைளுடன் 
�ணிபுரிேவும் 

http://www.toastmasters.org/clubcentral
http://www.toastmasters.org/Education/Pathways/FAQ
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கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  முந்மதய ைை்றக் கூட்டத்திை் நிமிடக் குறிப்புகமள இமணயத்தில் 

பதிவிடுங்கள் ைற்றுை் நிமிடக் குறிப்புகள் சீராய்விற்காகக் கிமடக்கிை்றை 
எை ைை்ற உறுப்பிைர்களுக்குத் சதரிவியுங்கள்.

•  அலுைல் கூட்டத்திை் மபாது எடுக்கப்பட மைண்டிய நடைடிக்மகளிை் 
பட்டியமல, முடிக்கப்படாத அலுைல், அறிவிப்புகள், ைற்றுை் கடிதத் 
சதாடர்புகள் உட்பட, தமலைருக்காகத் தயார் சசய்யுங்கள்.

• ைை்றத்திற்குத் மதமையாை சபாருட்கமள ைாங்குங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு வருலக தந்த பிறகு
•  உறுப்பிைர்கள் ைற்றுை் விருந்திைர்கள் மகசயழுத்திடுைதற்காக ைை்ற 

ைருமகப் �திவுத் தொள் ைற்றுை் விருந்திைர் பதிமைட்மட (உருப்படி 84) 
சுற்றனுப்புங்கள்.

மன்ற, அலுவை் மற்றும் கசேற்குழு கூட்டங்களின் மபாது
•  முந்மதய கூட்டத்திை் நிமிடக் குறிப்புகமளப் படியுங்கள், ஏமதனுை் 

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

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு கவளிமே
•  பை்ைாட்டு ைாநாட்டில் ஆண்டு அலுைல் கூட்டத்தில் கலந்து சகாண்டு 

ைை்றத்திை் சார்பில் ைாக்களியுங்கள் அல்லது பை்ைாட்டு ைாநாட்டில் 
கலந்துசகாள்ளுை் உறுப்பிைராக உங்கள் ைை்றத்திை் பதிலாமள 
நியமியுங்கள்.

கசேைாளர்கள் எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான சூழை்கள்
உங்கள் சசயலாளர் பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் சூழல்களிை் 
எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அைற்மற எப்படித தீர்ப்பது எை்ற பரிந்துமரகள் 
பிை்ைருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்கில் உங்கள் சசாந்த அனுபைத்திற்கு 
சைற்றிகரைாக பதிலளித்திருந்தால், அைற்மற உலகத் தமலமையகத்தில் உள்ள 
ைை்றை் ைற்றுை் உறுப்பிைர் ஆதரவு அணி உடை் பகிரத் தைறாதீர்கள் 
(clubofficers@toastmasters.org).

காை்சி:    ைை்ற அலுைல் கூட்டங்களில் பங்மகற்குை்மபாது 
அமத மநரத்தில் நிமிடக் குறிப்புகமள எடுப்பது 
கடிைைாக உள்ளது.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  நீங்கள் அலுைல் கூட்டத்தில் ஒரு முக்கியைாை 
விைகாரத்மத எழுப்பத் திட்டமிடுகிறீர்கள் எனில், 
அந்த மநரத்தில் நிமிடக் குறிப்புகள் எடுக்க 
ைற்சறாரு உறுப்பிைமர ஏற்பாடு சசய்யுங்கள்.

காை்சி:   நிமிடக் குறிப்புகளில் மிக அதிக ைற்றுை் 
மிகக் குமறைாை விைரங்களுக்கு இமடயில் 
சைநிமலமயக் கண்டறிைது கடிைைாக உள்ளது.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  அலுைல் கூட்டங்கள் ைற்றுை் ைை்ற சசயற்குழுக் 
கூட்டங்களில், தீர்ைாைங்கள் ைற்றுை் 
தீர்ைாைங்களுடை் சதாடர்புமடய ஏமதனுை் 
தகைல்களில் முதை்மையாகக் கைைை் 
சசலுத்துங்கள். கூட்டத்திை் மநரை் ைற்றுை் 
இடை், ைருமக தந்த ைக்கள் ைற்றுை் அைர்கள் 
நிமலகள், அடுத்த ைாரத்திை் கூட்டத்திற்காை 
பணிகள், ைற்றுை் கூடுதல் கலந்துமரயாடல் 
மதமைப்படுை் ஏமதனுை் நிலுமை விைகாரங்கள் 
அல்லது மைமலகமளப் பதிவுசசய்ைமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள்.

1
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காை்சி:   முந்மதய ைை்றச் சசயலாளர் ைை்றக் 
மகாப்புகமள ஒழுங்குபடுத்தி மைக்கவில்மல.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  ைை்றச் சாசைை், பிை் இமணப்பு, நிமிடக் 
குறிப்புகள், தீர்ைாைங்கள், ைற்றுை் 
சபாருத்தைாை கடிதத் சதாடர்புகள் மபாை்ற 
மதமையாை ஆைணங்கமளத் மதடுங்கள். 

    மதமைப்பட்டால், உங்கள் மகாப்புகமள 
ஒழுங்கமைப்பதற்காக ஒரு மகயடக்க மகாப்புப் 
சபட்டி அல்லது பிற சிறு சகாள்கலை் ைாங்க 
ைை்ற நிதிமயப் பயை்படுத்துங்கள்.

    ஒரு எளிய, விமைத்திறை் மிக்க மகாப்பு 
அமைப்மப உருைாக்குங்கள், பராைரியுங்கள், 
ைற்றுை் ஆைணப்படுத்துங்கள் ைற்றுை் அதமை 
உங்கள் பிை்ைைர்ைாளர்களுக்குக் கடத்துங்கள்.

பசயைாளர் வளங்கள்

யமன்கமமிகு மன்றத் திட்டம் மற்றும் 
மன்ற பவற்றித் திட்டம் (உரு�்�டி TA1111)

www.toastmasters.org/1111

Guest Book (உருப்படி 84, ஆங்கிலத்தில் 
ைட்டுை்)

www.toastmasters.org/84 

ைை்ற அதிகாரி பட்டியல் www.toastmasters.org/ClubCentral

பபாருளாளர்
நீங்கள் தாை் ைை்றத்திை் கணக்காளர். நீங்கள் ைை்றத்திை் ைங்கிக் கணக்மக 
நிர்ைகிக்கிறீர்கள், ைை்றச் சசயற்குழு ஒப்புதல் அளிக்குை் மபாது காமசாமலகள் 
எழுதுகிறீர்கள், உறுப்பிைர் கட்டணங்கமளயுை் பிற ைை்ற ைருைாய்கமளயுை் 
மைப்பீடு சசய்கிறீர்கள். நீங்கள் உலகத் தமலமையகத்திற்கு உறுப்பிைர் 
கட்டணங்கமளச் சைர்பிப்பதற்கு (புதுப்பிக்குை் உறுப்பிைர்கள் சபயர்களுடை்), 
மதமையாை ைரி ஆைணங்கமளப் பதிவு சசய்ைதற்கு, ைற்றுை் மநரத்துடை், 
இை்மறய மததி ைமரயிலாை, ைை்றத்திை் நிதிப் பதிமைடுகமள மைத்திருக்கப் 
சபாறுப்பாவீர்கள்.

சபாதுைாக சபாருளாளரிை் கடமைகள் அமைத்து ைை்ற தமலமைத்துை 
நிமலகளிலுை் அதிகை் மகாருைதாக இல்லாவிட்டாலுை் கூட, அைற்மறத் 
துல்லியைாக ைற்றுை் சரியாை மநரத்திற்கு நிமறவு சசய்யத் தைறுை்மபாது 
உறுப்பிைர்களுக்காை அதை் விமளவுகள் தீவிரைாக இருக்கலாை். 

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

கபாருளாளர் கபாறுப்புகள்

கைக்குகலள மமற்பார்லவயிடை்
நீங்கள் ைை்ற ைரவு சசலவுத்திட்டத்மத தயார் சசய்யுங்கள் ைற்றுை் மைற்பார்மை 
சசய்யுங்கள் .

6
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Toastmasters ஆண்டிை் சதாடக்கத்தில் சசயற்குழுவுடை் ஒத்து ைரவு 
சசலவுத்திட்டத்மத உருைாக்குங்கள்.

ைை்ற ைரவு சசலவுத் திட்டத்மத மதமைக்மகற்ப ைை்றத்தில் ைற்றுை் 
சசயற்குழுக் கூட்டங்களில் அறிக்மகயிடுங்கள்.

ைை்ற ைங்கிக் கணக்மக நிர்ைகியுங்கள்.
ஒை்சைாரு ைாதமுை் மைப்புகள், சசலவுகள், ைற்றுை் மகயிருப்பு 

ஆகியைற்மறச் சரிசசய்யுங்கள்.
ைரி சைர்பிப்புகள் அல்லது தங்களிை் நகரை், ைாநிலை், ைாகாணை், ைற்றுை்/

அல்லது நாட்டிை் பிற சட்டத் மதமைகமளத் தீர்ைானிப்பது ைற்றுை் சபாருத்தைாை 
படிைங்கமளச் சைர்பிப்பது ஆகியை தனித்தனி ைை்றங்களிை் சபாறுப்பு ஆகுை். 
பார்க்க Policy and Protocol, Protocol 8 2: Fundraising, Section 3: Tax and Other Legal 
Requirements.

ைரவிருக்குை் சபாருளாளருக்கு ைை்ற நிதித் தகைல்கமளப் பரிைாற்றுங்கள்.

உறுப்பினர் கட்டைங்கலள வசூலித்தை்
நீங்கள் உறுப்பிைர் கட்டணங்கமளச் மசகரித்து Toastmasters International உலகத் 
தமலமையகத்திற்குச் சைர்ப்பியுங்கள். பார்க்க Policy and Protocol, Policy 8 0: Dues and 
Fees. நீங்கள் நிமலயாை ைை்ற விருப்பங்களிை் இமணப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட 
தனியாை ைை்ற நிலுமை ைற்றுை் கட்டணங்கமளச் மசகரியுங்கள் .

வசப்ைம்பர் 1 ைற்றுை் மார்ச் 1 க்குள் உறுப்பிைர் கட்டண அறிக்மககமளத் 
தயாரித்து உறுப்பிைர்களுக்கு அனுப்புங்கள்.

அமைத்து உறுப்பிைர் கட்டணங்கமளயுை் புதுப்பிக்குை் உறுப்பிைர் 
சபயர்களுடை் அக்வைாபர் 1 ைற்றுை் ஏப்ரல் 1 க்கு முை்பாக இமணய ைழியில் 
உலகத் தமலமையகத்திற்குச் சைர்ப்பியுங்கள். உறுப்பிைர் கட்டணை் ஒரு 
நபருக்கு $45 USD ஆகுை்.

உறுப்பிைர் கட்டணங்கள் தாைதைாகச் சசலுத்தப்பட்டால், அைர்கள் 
மபச்சுப்மபாட்டிகள், கல்வி விருதுகள், அல்லது மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்டத்தில் 
ைை்ற அங்கீகாரத்திற்குத் தகுதி சபற ைாட்டார்கள் எை்பமத உறுப்பிைர்களுக்கு 
நிமைவூட்டுங்கள். கூடுதலாக, அைர்கள் கட்டணங்கமளச் சசலுத்துை் ைமரயில் 
Base Camp க்கு அணுகல் சகாண்டிருக்கைாட்டார்கள்.

பசலுத்திேவர்: தற்மபாமதய கட்டணக் காலத்திற்கு உலகத் தமலமையகத்தால் 
Toastmasters International உறுப்பிைர் கட்டணங்கள் சசயல் முமறப்படுத்தப்பட்ட 
ஒரு உறுப்பிைர்.

பசலுத்தொதவர்: தற்மபாமதய கட்டணக் காலத்திற்கு உலகத் தமலமையகத்தால் 
Toastmasters International உறுப்பிைர் கட்டணங்கள் சசயல் முமறப்படுத்தப்படாத 
ஒரு உறுப்பிைர். கட்டணை் சசலுத்தாத உறுப்பிைர்கள் Toastmasters International 
ஆல் நை்னிமல உறுப்பிைர்களாகக் கருதப்படைாட்டார்கள்.

நீங்கள் ைற்றுை் பிற ைை்ற அதிகாரிகள் Club Central ைழியாக உறுப்பிைர் 
விண்ணப்பங்கள் ைற்றுை் உறுப்பிைர் கட்டணங்கள் மபாை்ற சபாருட்கமள 
எளிமையாக ைற்றுை் ைசதியாகச் சமர்பிை்ைைொம் 

கட்டைங்கள் கசலுத்துதை்
நீங்கள் ைை்ற சசயல்பாடுகளுக்காகத் மதமைக்மகற்ப நிதிகமள ைழங்க 
காமசாமலகள் எழுதுங்கள்.

துணிப்பதக்கை், சாய்மைமச, ைற்றுை் விளை்பரப் சபாருட்கள் மபாை்ற 
ைை்றப் சபாருட்கள் ைற்றுை் கருவிகமள சசயலாளர் ைாங்குைதற்குப் பணை் 
சசலுத்துங்கள்.

Toastmasters International இலிருந்து கட்டணங்கமளப் சபறுகிறீர்கள் ைற்றுை் 
சசலுத்துங்கள்.

கூட்ட இடங்கள் ைற்றுை் மைமள உணவுகள் மபாை்ற சதாடர் கட்டணங்கமள, 
சசயற்குழு அங்கீகாரத்திை் டி சசலுத்துங்கள்.

ைை்ற நிதி பரிைர்த்தமைகளிை் சதளிைாை, துல்லியைாை பதிமைடுகமள 
மைத்திருங்கள். பார்க்க Policy and Protocol, Protocol 8 1: Club and District Assets 

கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  மதமைக்மகற்ப கூட்டத்தில் ைழங்குைதற்காக ஒரு நிதி அறிக்மகமயத் தயார் 

சசய்யுங்கள்.

ஒரு �ொரம்�ரிே வங்கிை் 
ைணை்கு இகணேவழி 
மன்றத்திற்கு உைந்ததொை 
இை்ைொமை் இருை்ைைொம்  
ஆை, நிதி யசைரி�்�தற்கும் 
மன்ற நிதிைகள�் 
�ரொமரி�்�தற்கும் பிற 
முகறைகள மன்ற 
ப�ொருளொளர் தீர்மொனிை்ை 
யவண்டி இருை்ைைொம் 
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மன்றக் கூட்டங்களின் மபாது
•  உறுப்பிைர்களிடமிருந்து கட்டணங்கள் ைற்றுை் நிலுமைகமளச் 

மசகரியுங்கள்.
• மதமைப்படுை்மபாது ைை்ற நிதி அறிக்மகமய ைழங்குங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு கவளிமே
•  ஒை்சைாரு ைாதமுை் மைப்புகள், சசலவுகள், ைற்றுை் மகயிருப்பு 

ஆகியைற்மறச் சரிசசய்யுங்கள்.
•  உங்கள் ைை்றை் கலிமபார்னியா ைாகாணத்திற்குள் அமைந்திருந்தால், 

முந்மதய ஆண்டிற்காக வம 15 க்குள் 199N ஐ நிறுைை ைரி ைாரியத்திற்குச் 
சைர்ப்பியுங்கள்.

199N மிை்ைணு முமறயில் சைர்பிக்கப்படுகிறது ைற்றுை் இமத 
நிமறவு சசய்ய சபாதுைாக 10-15 நிமிடங்கள் எடுக்கிறது. சைர்பிக்கத் 
தைறுைது, இறுதியாக உங்கள் ைை்றத்திை் ைரி விலக்கு நிமலக்கு ஊறு 
விமளவிக்கிறது ைற்றுை் உங்கள் பற்றுச்சீட்டுகமள ைருைாை ைரிக்கு 
உட்படுத்துகிறது.

•  உங்கள் ைை்றை் U.S. சைளிமய இருந்தால், உங்கள் அரசிை் ைரி 
ஒழுங்குமுமறகமளத் தீர்ைானிக்க ஒரு ைரி ஆமலாசகரிடை் 
கலந்தாமலாசியுங்கள். 

• ைை்ற சசலவுகளுக்குகாக காமசாமலகள் ைழங்குங்கள்.
•  ைை்றத்திற்காை அமைத்து இரசீதுகள் ைற்றுை் நிதி 

கடிதப்மபாக்குைரத்துகமளயுை் சபறுங்கள்.
•  உங்கள் பதவிக் காலத்திை் முடிவிற்கு அருகில் தணிக்மகக் குழுமை 

ஆயத்தை் சசய்யுங்கள்.

தணிக்லகக் குழுவிற்காக ஆயத்தம் பசய்ய வவண்டிய 
உருப்படிகள்

• காமசாமலப் புத்தகப் பதிவு
• ைங்கி அறிக்மககள் ைற்றுை் இரத்தாை 

காமசாமலகள்
• பணப் பதிமைடு ைற்றுை் நாட்குறிப்பு
• சசலுத்திய கட்டணங்கள்

• மைப்புச் சீட்டுகள்
• ைாதாந்திர நிதி அறிக்மககள் நகல்கள்
• குழுவிைால் மகாரப்பட்ட சபாருட்கள்

கபாருளாளர்கள் எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான சூழை்கள்
உங்கள் சபாருளாளர் பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் சூழல்களிை் 
எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அைற்மற எப்படித் தீர்ப்பது எை்ற பரிந்துமரகள் 
பிை்ைருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்கில் உங்கள் சசாந்த அனுபைத்திற்கு 
சைற்றிகரைாக பதிலளித்திருந்தால், அைற்மற உலகத் தமலமையகத்தில் உள்ள 
ைை்றை் ைற்றுை் உறுப்பிைர் ஆதரவு அணி உடை் பகிரத் தைறாதீர்கள் 
(clubofficers@toastmasters.org).

காை்சி:   ஒரு உறுப்பிைர் சரியாை மநரத்தில் 
ைை்றத்திற்கு உறுப்பிைர் கட்டணத்மதச் 
சசலுத்துகிறார், ைற்றுை் அைர் ைை்றத்திற்கு 
கட்டணை் சசலுத்தியமத நிரூபிப்பதற்காை 
பற்றுச்சீட்மடயுை் மைத்திருக்கிறார். இருப்பினுை், 
ஒரு சபாருளாளராக, நீங்கள் உறுப்பிைர் 
கட்டணங்கமள உலகத் தமலமையகத்திற்குத் 
தாைதைாகச் சசலுத்துகிறீர்கள்; முடிைாக, அந்த 
உறுப்பிைர் மபச்சுப் மபாட்டியிலிருந்து தகுதிநீக்கை் 
சசய்யப்படுகிறார்.

மன்றச் பசைவுகள்
• இகணேத்தளம்பச

• ே்திமடை்

•  உைைத் தகைகமேைத்திலிருந்து 
யைொ�்க�ைள், 
துணி�்�தை்ைங்ைள், மற்றும் 
ைை்வி�் ப�ொருட்ைள் ய�ொன்ற 
யதகவேொன ப�ொருட்ைள்

• நிர்வொை�் ப�ொருட்ைள்

• அஞ்சை் ைட்டணம்

• கூட்ட இடங்ைள்
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 சாத்தியமான தீர்வுகள்:  ைருந்தத்தக்க ைமகயில், இந்தப் பிரச்சிமைக்கு, 
இது நிகழ்ைதற்கு முை்பாகத் தவிர்ப்பமதத் 
தவிர்த்து மைறு எந்தத் தீர்வுை் இல்மல. ஒரு 
சபாருளாளராக, நீங்கள் அமைத்து உறுப்பிைர் 
கட்டணங்கமளயுை் சரியாை மநரத்திற்குச் 
சைர்பிப்பதற்கு சபாறுப்பாவீர்கள். நீங்கள் 
சசய்யவில்மலசயனில், பிற ைை்ற உறுப்பிைர்கள் 
அதை் விமளைால் ைருந்தமநரலாை்.

 காை்சி:   உறுப்பிைர் கட்டணங்கமள முை்ைதாகச் 
சசலுத்துைதற்கு உறுப்பிைர்கமள 
ஊக்கப்படுத்துைமத நீங்கள் கடிைைாக 
உணர்கிறீர்கள் 

சாத்தியமான தீர்வுகள்:   நிறுைைத்திை் சந்தா இறுதி மததிக்கு ஒரு சில 
ைாரங்களுக்கு முை்பாகமை ைை்றத்திை் இறுதி 
மததிமய அமையுங்கள். சசலுத்தத் தைறிய 
உறுப்பிைர்களிடை் - மபச்சுப் மபாட்டிகள் இல்மல 
ைற்றுை் கல்வி விருதுகள் இல்மல மபாை்ற - 
விமளவுகமள விளக்குங்கள்.

  காை்சி:   முந்மதய ைை்றப் சபாருளாளர் மபாதிய 
பதிமைடுகமளப் பராைரிக்கவில்மல.

 சாத்தியமான தீர்வுகள்:  உங்கள் அலுைலகப் பதவிக்காலத்திை் 
சதாடக்கத்தில், அமைத்து கிமடக்குை் 
பதிமைடுகமளயுை் உமடமையில் எடுத்து 
தணிக்மகக் குழுவிை் அறிக்மகமய சீராய்வு 
சசய்யுங்கள். பிை் உங்களால் முடிந்த ைமரயில் 
ைை்ற நிதிகமள விமைத்திறனுடை் முழுமையாகக் 
கண்காணியுங்கள், எதிர்கால சபாருளாளருக்காக 
எளிமையாை பதிமைடு பராைரிப்பு அமைப்மப 
உருைாக்கி உங்கள் நமடமுமறகமள 
ஆைணப்படுத்துங்கள்.

பபாருளாளர் வளங்கள்

மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்டை் ைற்றுை் 
ைை்ற சைற்றித் திட்டை் (உருப்படி TA1111) www.toastmasters.org/1111

உறுப்பிைர் கட்டணங்கமளச் சைர்பித்தல் www.toastmasters.org/ClubCentral

அலவக் காவைர்
நீங்கள் ைை்றத்திை் இயல்நிமல சபாருட்களாை, பதாமககள், சாய்மைமச, 
மநரக் கருவி, ைற்றுை் பிற கூட்டப் சபாருட்கமளக் கண்காணிக்கிறீர்கள். 
நீங்கள் கூட்டை் நடக்குமிடத்மத தயார் சசய்ய முை்ைதாகமை ைருகிறீர்கள் 
அத்துடை் ைை்ற உபகரணங்கமளப் பாதுகாக்க கூட்டை் நிமறைமடந்த பிை்பு 
தாைதைாகத் தங்கியிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் கூட்ட இடத்திற்குை் சபாறுப்பாக 
உள்ளீர்கள், மதமைப்படுை்மபாது புதிய இடத்மதப் சபறுகிறீர்கள், ைற்றுை் உங்கள் 
ைை்ற கூட்டங்களுக்காக இடத்மதப் பயை்படுத்த அனுைதிக்குை் நபர்களுடை் 
சதாடர்மபப் பராைரிக்கிறீர்கள்.
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அமைக் காைலர் அலுைல் கூட்டங்கள், மபச்சுப்மபாட்டிகள், ைற்றுை் பிற சிறப்பு 
ைை்ற நிகழ்ச்சிகளிலுை் பங்கு சகாண்டுள்ளார். எடுத்துக்காட்டாக, அமைக் 
காைலர் எதிர்கால புதிய உறுப்பிைர்கமளச் மசர்ப்பது சதாடர்பாக உறுப்பிைர்கள் 
ைாக்களிக்குை்மபாது புதிய உறுப்பிைமர ைை்றத்திற்கு சைளிமய அமழத்துச் 
சசல்கிறார். மபச்சுப் மபாட்டியில் ஒரு மபாட்டியாளர் நிமறவு சசய்யுை்மபாது, 
மபச்சாளர் தாைத ைருமகயாளர்களால் இமடயூறு சசய்யப்படாைல் இருப்பமத 
உறுதிப்படுத்துைதற்காக, அமைக் காைலர் ைாயிலில் நிற்கிறார்.

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

அலவக் காவைர் கபாறுப்புகள்

மன்றச் கசாத்துக்கலளப் பாதுகாத்தை்
நீங்கள் ைை்றத்திை் பதாமக, மகச்சுத்தி, சாய்மைமச, விருது துணிப்பதக்கங்கள், 
மதமைப்சபாருட்கள், ைற்றுை் பிற கருவிகமளப் பாதுகாப்பாகப் பத்திரப்படுத்தி 
மைக்கிறீர்கள்.

கூட்ட இடத்மத அமைப்பதற்காக முை்ைதாக ைருகிறீர்கள்.
கூட்ட இடத்மதக் கமலத்துச் சுத்தை் சசய்ைதற்காக தாைதைாகத் தங்குகிறீர்கள்.
அமைத்து ைை்றச் சசாத்துகமளயுை் அடுக்கி மைக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் முதலில் கண்டமதப் மபாலமை கூட்ட அமறமய விட்டுச் சசல்கிறீர்கள்.
சசயலாளரால் ைாங்கப்பட்ட மதமையாை சபாருட்கமளக் 

கண்காணிக்கிறீர்கள்.

மன்றக் கூட்டங்கலள ஒருங்கிலைத்தை்
நீங்கள் ைை்றை் ைற்றுை் கூட்ட இடத்திை் நிர்ைாகத்திற்கு இமடமய சதாடர்பாளராக 
சசயல்படுகிறீர்கள்.

உங்கள் கூட்ட அட்டைமணயில் ஏமதனுை் ைாற்றங்கள் இருந்தால் குமறந்தது 
மூை்று ைாரங்களுக்கு முை்பாகமை நிர்ைாகத்திடை் சதரிவியுங்கள்.

மாற்றுத்திறன் நபர்களுக்கு வசதிகள் வழங்கை்
நீங்கள் ஒரு இடத்மதத் மதர்ந்சதடுத்து நிகழ்ச்சிக்கு ஆயத்தைாகுை் மபாது, 
ைாற்றுத்திறை் சகாண்ட ைக்களுக்குப் சபாருத்தைாை ைசதிகமள ைழங்குைமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள். எந்தச் சூழலிலுை் சட்ட இணக்கை் எை்பது மகயாளுைதற்கு 
பயமூட்டுை் விடயைாகத் சதரியலாை், ஆைால் சபருை்பாலாை ைாற்றுத்திறனுமடய 
ைக்கள் அைர்களிை் மதமைகள் குறித்து நீங்கள் புரிந்துக்சகாள்ைதற்காக 
உதவுைதில் ைகிழ்ச்சியமடைார்கள் ைற்றுை் ைசதிகளுக்காக நை்றி உணர்வுடை் 
இருப்பார்கள். அமைத்து விடயங்கமளப் மபால், சதாடர்பாடல் முக்கியைாைது: 
நிகழ்ச்சிக்கு முை்பாக ஏமதனுை் சிறப்புத் மதமைகள் இருக்க மைண்டுைா 
எை்பமதத் தீர்ைானிக்க உங்கள் விருந்தைர்கமளத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள் 
ைற்றுை் அந்தத் மதமைகமள உங்கள் இடத் மதர்வில் இமணத்துக் சகாள்ளுங்கள். 
நிமறவிற் சகாள்க, உங்கள் அமைத்து விருந்திைர்களுக்குை் சாத்தியைாை 
சிறந்த நிகழ்ச்சிமய அமைப்பது ைற்றுை் அமைைருை் மநர்ைமற அனுபைத்துடை் 
சசல்ைமத உறுதிப்படுத்துைது ஆகியை உங்கள் சபாறுப்பாகுை். 

கைனிக்க மைண்டிய சில முக்கியப் பகுதிகள்: விடுதிகள் ைக்கள் அணுகுை் 
அமைத்துப் பகுதிகளிலுை் தமடகள் இல்லாைல் இருக்க மைண்டுை். ைாற்றுத்திறை் 
உமடய எந்த நபருை் ைாநாடு அல்லது பிற ைமக நிகழ்ச்சிகளில் அைர்கள் 
முழுமையாகப் பங்குசபற அனுைதிக்குை் நியாயைாை ைசதிகமளப் சபற 
உரிமை சகாண்டுள்ளைர். நீங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சிமயத் திட்டமிடுை்மபாது, நீங்கள் 
மதர்ந்சதடுத்த இடை் ைாற்றுத்திறனுமடய ைக்களுக்காை ைசதிகள் சதாடர்பில் 
உங்கள் நீதிஎல்மலக்குட்பட்ட சபாருந்துை் சட்டங்களுக்கு இணங்குைமத 

அடிப்பலட 
மன்றத் வதலவப் 
பபாருட்கள்
• துணி�்�தை்ைங்ைள்
•  வொை்குச்சீட்டுைள் 

மற்றும் சுருை்ைமொன 
மதி�்பீட்டு�் 
�டிவங்ைள் 

• யநரை்ைருவி

• �தொகை

• சொே்யமகச
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உறுதிப்படுத்துைது உங்கள் சபாறுப்பாகுை். பார்க்க Policy and Protocol, Protocol 2.0: 
Club and Membership Eligibility, Section 2: Members with Disabilities.

கூடுதலாக, உங்கள் கூட்ட இடை், கூட்டங்களுக்கு முை்பாக, கூட்டத்திை் 
மபாது, ைற்றுை் கூட்டத்திற்கு பிை்ைர் சாத்தியைாை பாதுகாப்பு இடர்கள் 
இல்லாைல் இருப்பமத உறுதிப்படுத்த நடைடிக்மககள் எடுக்கப்பட மைண்டுை். 
சிந்தல்கள், கூர் முமைகள், மிை் ையரிங், ைற்றுை் பிற இடர்களுக்காக உங்கள் 
கூட்ட இடத்மத முை்ைதாகமை சரிபாருங்கள்; புதுப்பிக்கப்பட்ட முதலுதவிப் 
சபட்டிமய மைத்திருங்கள், அல்லது உங்கள் நிறுைைை் எங்கு மைத்துள்ளது 
எை்று அறிந்திருங்கள்; ைற்றுை் நீங்கள் அைசர காலத்தில் ஆயத்தைாக 
இருப்பமத உறுதிப்படுத்த கூட்ட இடத்திற்காை பாதுகாப்பு அல்லது சைளிமயற்ற 
சநறிமுமறகமளச் சீராய்வு சசய்யுங்கள். நீங்கள் உங்கள் ைை்றத்திை் 
ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பிைமர - சபருை்பாலுை், அமைக் காைலமர - இந்த 
உருப்படிகமள மைற்பார்மை சசய்யுை் பாதுகாப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கக் 
கருதலாை்.

கூட்ட இடத்திற்காை முமறயாை பராைரிப்பு ைற்றுை் கைனிப்பு ைை்றத்திற்குள் 
சபருமிதத்மத சைளிப்படுத்துைமதாடு ைட்டுமில்லாைல், ைை்றை் ைற்றுை் அது 
பிரதிநிதித்துைப்படுத்துை் நிறுைைத்மதப் பற்றி ஒரு நல்ல ைைப்பதிமை 
உருைாக்குைதற்காை ஒரு ைதிப்புமிக்க உறுப்பாக உள்ளது எை்பமத 
உறுப்பிைர்களுை் விருந்திைர்களுை் கருதச் சசய்கிறது.

பபாதுவான கூட்ட மாற்றங்கள்
• ைற்சறாரு இடத்திற்கு ைாறுதல்
• ைாரத்தில் மைசறாரு நாளில் சந்தித்தல்

• ஒரு சிறப்பு நிகழ்மைத் திட்டமிடல்

உங்களுமடயது ஒரு சபருநிறுைை ைை்றை் எை்றால், 
உங்கள் நிறுைைை் விருை்புை் நிறுைை அக இமணயை், நாட்காட்டி, அல்லது 
பதிவுத் தாள் மபாை்றைற்மறப் பயை்படுத்தி கூட்ட அமறமய முை்பதிவு 
சசய்யுங்கள்.

கபாறுப்புகளின் சுருக்கம்

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு முன்பு
•  கூட்டத்திற்கு ஒரு சில நாட்கள் முை்பாக கூட்ட அமற முை்பதிமை 

உறுதிப்படுத்துங்கள்.
•  ைாக்சகடுப்பிற்காக ஏராளைாை சைற்று ைாக்குச்சீட்டுகள் இருப்பமத 

உறுதிப்படுத்துங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்கு வருலக தந்த பிறகு
•  கூட்டை் சரியாை மநரத்திற்குத் சதாடங்குைமத உறுதிப்படுத்த குமறந்தது 

30 நிமிடங்களுக்கு முை்பாக கூட்ட அமற ைற்றுை் கருவிகமள ஏற்பாடு 
சசய்யுங்கள்.

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

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

•  உறுப்பிைர்கள் பார்ப்பதற்காக விளை்பரச் சிற்மறடுகள், சபயர் ஒட்டுகள், 
Guest Book (உருப்படி 84, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்), மற்றும் கையேடுைள், 
சசய்தி ைடல்கள் மபாை்ற கல்விப் சபாருட்கள், ைற்றுை் Toastmaster இதழ் 
மபாை்றைற்மறக் ைொட்சி�்�டுத்துவதற்ைொை ஒரு மைமசமய ைாயிலுக்கு 
அருகில் மையுங்கள்.

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

•  விருந்தினர் பதிமவட்டிை் மகசயழுத்திடுைாறு அமைத்து 
விருந்திைர்கமளயுை் மகளுங்கள் மற்றும் கூட்டத்திை் மபாது அணிைதற்காக 
ஒை்சைாருைருக்குை் சபயர் ஒட்டுகமள ைழங்குங்கள்.

இகணேச் சூழலிை், 
அகவை் ைொவைர் 
கூட்டங்ைளின் 
வழிநடத்துநரொை 
பசேைொற்றைொம்  ஒரு 
Toastmaster மன்றத்தின் 
பதொழிை்முகற 
சூழலுடன் கூட்டங்ைள் 
நடத்கத�்�டும் 
என்ற எதிர்�ொர்�்க� 
கூட்டத்கதன் 
பதொடை்ைதியையே 
அகமை்ை இது 
அவர்ைளுை்கு வொே்�்க�ை் 
பைொடுை்கும் 
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மன்றக் கூட்டங்களின் மபாது
•  தாைதைாக ைருபைர்கமள ைரமைற்க ைற்றுை் அைர்கள் அைர உதவுைதற்காக 

ைாயில் அருகில் அைருங்கள். இமடயூறுகமளத் தவிருங்கள் ைற்றுை் 
ஏமதனுை் மதமையாை சைளிமைமலகள் இருந்தால் சசய்யுங்கள்.

•  உணவுச் மசமைகள் இருந்தால் ஒருங்கிமணயுங்கள்.
•  மதமைப்படுை்மபாது ைாக்குச்சீட்டுகமளச் மசகரித்து விருதுக்காை 

ைாக்குமளக் கணக்கிடுங்கள்.

மன்றக் கூட்டங்களுக்குப் பின்
• அமறமய  அதை் அசல் அமைப்பில் திருை்ப ஒப்பமடயுங்கள்.
•  அமைத்துப் சபாருட்கமளயுை் கட்டி பாதுகாப்பாை இடத்தில் மசமித்து 

மையுங்கள்.
• கீமழ கிடக்குை்  உருப்படிகள் அல்லது குப்மபகமள எடுத்து நீக்குங்கள்.

அலவக் காவைர் எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான சூழை்கள்
உங்கள் அமைக்காைலர் பங்கில் நீங்கள் எதிர்சகாள்ளுை் சூழல்களிை் 
எடுத்துக்காட்டுகள் ைற்றுை் அைற்மற எப்படித் தீர்ப்பது எை்ற பரிந்துமரகள் 
பிை்ைருைாறு. நீங்கள் இந்தப் பங்கில் உங்கள் சசாந்த அனுபைத்திற்கு 
சைற்றிகரைாக பதிலளித்திருந்தால், அைற்மற உலகத் தமலமையகத்தில் உள்ள 
ைை்றை் ைற்றுை் உறுப்பிைர் ஆதரவு அணி உடை் பகிரத் தைறாதீர்கள் 
(clubofficers@toastmasters.org).
காை்சி:  முை்ைதாக ைந்து கூட்ட இடத்மத அமைப்பதற்காை 

மநரத்மதக் கண்டறிைது கடிைைாக உள்ளது, 
குறிப்பாக ைதிய உணவு மநரக் கூட்டங்களில்.

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  உங்கள் மைமல அல்லது ைாழ்க்மகத் திட்டங்கள் 
அதிகை் இருக்குை்மபாது தை்ைார்ைலர்களிடை் 
உதவிமயக் மகளுங்கள்; உங்கள் பங்கில் 
உதவுைதற்காக புதிய உறுப்பிைர்களிை் 
உற்சாகத்மதப் பயை்படுத்துங்கள். 

    உங்கள் ைை்றக் கூட்ட இடத்திற்கு குமறைாை, 
அடிப்பமடக் கட்டமைப்புகமள உருைாக்குங்கள் 
ைற்றுை் உங்களுக்கு சிறிது கூடுதல் மநரை் 
கிமடக்குை் நாட்களில் அமதப் பயை்படுத்துங்கள்.

காை்சி:  தற்மபாமதய கூட்ட இடத்திற்கு ைை்ற உறுப்பிைர் 
எண்ணிக்மக மிகவுை் அதிகரித்துவிட்டது, புதிய 
இடை் மதமைப்படுகிறது.  

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  முதலில், அமத கட்டிடத்தில் மைறு ஏமதனுை் சபரிய 
கூட்ட இடங்கள் கிமடக்கிை்றைைா எைப் பாருங்கள். 
இல்மலசயனில், ஏற்கைமை உள்ளதற்கு முடிந்த 
ைமரயில் அருகில் புதிய கூட்ட இடத்மதத் மதடுங்கள். 
இதற்கு பல சாத்தியைாை தீர்வுகள் உள்ளை: 
ைை்றங்கள், மதைாலயங்கள், ைருத்துைைமைகள், 
உணைகங்கள், காபிக் கமடகள், ஓய்வுசபற்ற 
பமடவீரர் மையங்கள், மூத்தகுடிைக்கள் மையங்கள், 
அல்லது நகர அரசு அலுைலகங்கள். 

    புதிய இடத்மதப் பற்றி முடிந்த ைமரயில் 
விமரைாக அமைைருக்குை் சதரிவிக்க தமலைர் 
ைற்றுை் உப தமலைர் ைக்கள் சதாடர்புடை் இமணந்து 
மைமல சசய்யுங்கள்.

காை்சி:   ைை்றத்திை் ைழக்கைாை கூட்ட அமற 
தற்காலிகைாகக் கிமடக்கவில்மல.

1 4

mailto:clubofficers%40toastmasters.org?subject=General%20Inquiry


மன்ற தகைகமத்துவை் கையேடு  47

சாத்தியமான தீர்வுகள்:  தற்காலிகத் தீர்மைக் காண விமரைாக மைமல 
சசய்யுங்கள் ைற்றுை் அதமை உறுப்பிைர்களுக்குத் 
சதாடர்பாடுங்கள். இதற்கு பல ைாய்ப்புகள் உள்ளை: 
உள்ளூர் உணைகங்களிை் விருந்து அரங்குகள், 
உள்ளூர் காபிக் கமடயில் சில மைமசகமள 
நகர்த்துைது, அல்லது அமத கட்டிடத்தில் மைசறாரு 
இடத்மதக் கண்டறிைது. 

    கூட்டத்மத இரத்து சசய்ைது எை்பது கமடசி 
தீர்ைாக இருக்க மைண்டுை்.

அலவக் காவைர் வளங்கள்

யமன்கமமிகு மன்றத் திட்டம் 
மற்றும் மன்ற பவற்றித் திட்டம் 
(உரு�்�டி TA1111)

www toastmasters org/1111

ைை்றத்திற்குத் மதமையாை 
சபாருட்கமள ைாங்குதல் 

 www toastmasters org/MeetingSupplies

Ballots and Brief Evaluations 
(உரு�்�டி 163, ஆங்கிலத்தில் 
ைட்டுை்) 

www toastmasters org/163

 

http://www.toastmasters.org/meetingsupplies
http://www.toastmasters.org/163
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மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்டை்
ைை்ற அதிகாரிகள் ஒை்றிமணந்து ைை்ற சைற்றிக்காை அமடயக் கூடிய 
இலக்குகமள அமைக்கிறார்கள் ைற்றுை் அைற்மற அமடய ஒரு திட்டத்மத 
உருைாக்குகிறார்கள். உங்கள் ைை்றை் கல்வி, உறுப்பிைர் மசர்க்மக, பயிற்சி ைற்றுை் 
நிர்ைாகத்தில் அதை் இலக்குகமள அமடைமத உறுதிப்படுத்த சிறந்த ைழிகளில் 
ஒை்று மமன்லமமிகு மன்றத் திட்டம் (DCP) (உருப்படி TA1111) அமடைதில் உங்கள் 
முயற்சிகமளக் குவிப்பதாகுை்.

டி.சி.பி இல் நை்கு சசயல்படுை் ஒரு ைை்றை் ஒரு உயர் தர ைை்ற அனுபைத்மத 
அதை் உறுப்பிைர்கள் அமைைருக்குை் ைழங்குகிறது. டி.சிபி. இை் ஒை்சைாரு 
அை்சமுை் ைகிழ்ச்சிமய மைை்படுத்தவுை், ைை்றை் ஒை்சைாரு முமற கூடுை்மபாது 
ஒை்சைாரு உறுப்பிைர்களுக்குை் ஆதரவுச் சூழமல ைலுவூட்டுதைற்காகவுை் 
ைடிைமைக்கப்பட்டதாகுை். 

மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்டைாைது, ைாைட்ட அங்கீகாரத் திட்டத்திற்காை 
சதாடக்கப் புள்ளியாகச் மசமையாற்றுகிறது, அது மைை்மைமிகு பகுதி, மகாட்டை் 
ைற்றுை் ைாைட்டத் திட்டங்கமள உள்ளடக்கியுள்ளது. இத்திட்டங்களிை் இலக்குகள் 
மைை்மைமிகு ைை்றங்கமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்டமை ஆகுை்.

டி.சி.பி வதலவகள்
டி.சி.பி எை்பது ஜூமல 1 முதல் ஜூை் 30 ைமர நடக்குை் ஒரு ஆண்டுத் திட்டை் 
ஆகுை். இத்திட்டை் உங்கள் ைை்றை் இந்தக் காலத்திற்கு அமடய முயற்சிக்க 
மைண்டிய 10 இலக்குகமளக் சகாண்டுள்ளது. இந்த இலக்குகமள மநாக்கிய 
உங்கள் ைை்றத்திை் முை்மைற்றத்மத Toastmasters International ஆண்டு 
முழுைதுை் கண்காணிக்கிறது ைற்றுை் புதுப்பிக்கப்பட்ட அறிக்மககள் 
திைசரி Toastmasters International இமணயதளத்தில் www.toastmasters.org/
DistinguishedPerformanceReports பதிவிடப்படுகிை்றை. 

ஜூமலயில் ஆண்டு முடிந்த பிறகு, Toastmasters International ைை்றை் அமடந்த 
இலக்குகளிை் எண்ணிக்மகமயக் கணக்கிட்டு, அமடயப்பட்டட இலக்குகளிை் 
எண்ணிக்மக ைற்றுை் அது சகாண்டுள்ள உறுப்பிைர்களிை் எண்ணிக்மக 
அடிப்பமடயில் மைை்மைமிகு ைை்றை், மதர்வுறு மைை்மைமிகு ைை்றை், 
ைற்றுை் தமலைரிை் மைை்மைமிகு ைை்றை் ஆகியைற்மறப் சபற்றைர்கமள 
அங்கீகரிக்கிறது. 

அங்கீகாரத்திற்குத் தகுதிசபற, இதை்படி நை்னிமல ைை்றங்களாக இருக்க 
மைண்டுை் Policy and Protocol, Policy 2 0: Club and Membership Eligibility, Section 
4: Good Standing of Clubs. ைை்றங்கள் ஜூை் 30 இல் 20 உறுப்பிைர்கள் அல்லது 
குமறந்தபட்சை் ஐந்து புதிய, இரட்மட, அல்லது மீண்டுை் மசர்க்கப்பட்ட 
உறுப்பிைர்களிை் நிகர ைளர்ச்சி இரண்டில் ஒை்மறக் சகாண்டிருக்க மைண்டுை். 
பரிைாற்ற உறுப்பிைர்கள், கட்டணை் சசலுத்தி ைற்றுை் அைர்களிை் புதிய 
ைை்றத்தில் தற்மபாமதய உறுப்பிைர்கள் ஆகாத ைமரயில் இந்த கூடுதல் 
எண்ணிக்மகயில் மசர்க்கப்படைாட்டார்கள். அந்த மநரத்தில், பரிைாற்ற உறுப்பிைர் 
ஒரு புதுப்பிக்குை் உறுப்பிைராகக் கருதப்படுைார் ைற்றுை் ஒரு புதிய உறுப்பிைராக 
எண்ணப்படைாட்டார்.

 நை்னிமல உறுப்பிைர்கள் ைட்டுமை கல்வி விருதுகள் சபறத் தகுதியாைைர்கள் 
ஆைர். பார்க்க Policy 2 0 Club and Membership Eligibility, Section 5: Good Standing of 
Individual Members.

உைகத் தலைலமேகத்திற்குத் தகவை்கலளச் சமர்பித்தை் 
ஆைணங்கள் காலக்சகடு மததியிை், 11:59 பிற்பகல், ைட அசைரிக்க மநரத்திற்குள் 
உலகத் தமலையகத்தில் சபறப்பட்டிருக்க மைண்டுை், காலக்சகடு ஒரு ைார இறுதி 
அல்லது விடுமுமற நாளில் ைந்தாலுை் கூட. ஆைணங்கள் சபறப்பட்ட பிறகு எந்த 
ைாற்றங்களுை் மைற்சகாள்ளப்படாது எை்ற காரணத்தால், ைை்ற அதிகாரிகள் 
துல்லியைாைத் தகைல்கமளச் சைர்பிப்பதில் கைைைாக இருக்க மைண்டுை்.

ஆைணங்கள் சைற்றிகரைாக அனுப்பப்படுைமத உறுதிப்படுத்துைது ஒரு 
அனுப்புைராக உங்களிை் சபாறுப்பாகுை் எை்பமத அறிந்திருங்கள். Toastmasters 
International, தகுதியற்ற அல்லது முழுமையில்லாத ஆைணங்கமளப் சபறுைதற்கு, 
சதாமலநகல் கருவி மகாளாறுகள், அல்லது மதால்வி அல்லது முை்முர சமிக்மஞ 
மபாை்றைற்றிற்குப் சபாறுப்பாகாது.

1

https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=1111
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 ைை்றை் உறுப்பிைர் சாதமைமய ஊக்குவிக்கிறது ைற்றுை் 
சகாண்டாடுகிறது, ஆதரைாை ைற்றுை் குதூகலைாை சூழமல ைழங்குகிறது, 
ைற்றுை் பல்ைமகயுடை் சதாழில்முமறயில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கூட்டத்மத 
ைழங்குகிறது. அந்த ைை்றங்களில், உறுப்பிைர்கள் ஒரு முமறயாை ைதியுமரஞர் 
திட்டத்திற்காை அணுகல் சகாண்டிருப்பமத உறுதிப்படுத்த ைை்ற அதிகாரிகள் 
ைை்றத் தரத்திை் அமைத்து அை்சங்களிலுை் பயிற்சி சபற்றிருப்பார்கள், 
அைர்கமள ைளர்ப்பதற்கு உதவுை் ைதிப்பீடுகள் ைழங்கப்பட்டிருப்பார்கள், ைற்றுை் 
தங்களிை் இலக்குகமள அமடைதற்கு ஊக்கப்படுத்தப்பட்டிருப்பார்கள்.

வமன்லமமிகு மன்றத் திட்டத்தின் இைக்குகள்

கல்வி  பயிை்சி
1.  நாை்கு நிமல 1 விருதுகள் 

சபறப்பட்டை

2.  இரண்டு நிமல 2 விருதுகள் 
சபறப்பட்டை

3.  இை்னுை் இரண்டு நிமல 2 
விருதுகள் சபறப்பட்டை

4.  இரண்டு நிமல 3 விருதுகள் 
சபறப்பட்டை

5.  ஒரு நிமல 4, நிமல 5, அல்லது டீ.டி.
எை்விருது சபறப்பட்டது 

6.  இை்னுை் ஒரு நிமல 4, நிமல 5, 
அல்லது டீ.டி.எை்விருது சபறப்பட்டது 

உறுப்பினர் வசர்க்டக
7.  நாை்கு புதிய உறுப்பிைர்கள்

8. இை்னுை் நாை்கு புதிய 
உறுப்பிைர்கள்

9.  இரண்டு பயிற்சிக் காலத்தில் 
ஒை்சைாை்றிலுை் 
குமறந்தபட்சை் நாை்கு ைை்ற 
அதிகாரிகள் பயிற்சி சபற்றார்கள் 

நிர்ோகம்
10.  சரியாை மநரத்தில் உறுப்பிைர் 

கட்டணை் சசலுத்துைது 
அத்துடை் ஒரு காலகட்டத்திற்கு 
எட்டு உறுப்பிைர்கள் சபயர்கள் 
(அைர்களிை் குமறந்தது மூைர் 
புதுப்பிக்குை் உறுப்பிைர்கள்) ைற்றுை் 
சரியாை மநரத்தில் ைை்ற அதிகாரி 
பட்டியமலச் சைர்பித்தல்*

* இலக்குகள் 9 ைற்றுை் 10 பற்றிய முக்கியத் தகைல்களுக்கு மைை்மைமிகு ைை்றத் 
திட்டை் ைற்றுை் மன்ற கவற்றித் திட்டம் (உருப்படி TA1111) ஐப் பாருங்கள்.

 

மைற்கண்ட இலக்குகளில் குமறந்தது ஐந்து இலக்குகமள அமடயுை் ைை்றங்கள் 
மைை்மைமிகு ைை்றங்கள் ஆகுை். இந்த இலக்குளில் ஏமழ அமடயுை் ைை்றங்கள் 
மதர்வுறு மைை்மைமிகு ைை்றங்கள் ைற்றுை் ஒை்பமத அமடயுை் ைை்றங்கள் 
தமலைரிை் மைை்மைமிகு ைை்றங்கள் ஆகுை். 

வமன்லமமிகு மன்ற வளங்கள்

மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்டை் ைற்றுை் 
ைை்ற சைற்றித் திட்டை் (உருப்படி TA1111) www.toastmasters.org/1111

மைை்மைமிகு சசயல்திறை் அறிக்மககள்  www.toastmasters.org/ 
DistinguishedPerformanceReports 

வணிைை் கூட்டங்ைளின் 
ய�ொது மன்ற வணிை 
வொை்குைளுை்ைொை 
இகணேவழி மன்றங்ைள் 
Google Forms, Survey Monkey 
அை்ைது பிற ைருத்தொே்வு 
பமன்ப�ொருகள 
�ேன்�டுத்தைொம்  Club 
Constitution for Clubs of 
Toastmasters International, 
Article V: Quorum and 
Voting, Section 3-இன் �டி 
கூட்டங்ைளுை்கு பவளியே 
வொை்ைளி�்�தற்கு 
அனுமதி இை்கை 

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
உறுப்பிைர்கள் இை்னுை் சிறந்த சதாடர்பு சகாள்பைர்கள் ைற்றுை் தமலைர்கள் ஆைதற்காக 
Toastmastersஇல் இமணகிறார்கள். அைர்கள் Toastmasters இல் இருக்கிறார்கள் ஏசைனில் 
ைை்றை் ைதிப்புகள் ைழங்குகிறது ைற்றுை் அைர்களிை் தனிப்பட்ட மதமைகமள 
நிரப்புகிறது. ஒரு தரைாை ைை்றச் சூழல் எை்பது உறுப்பிைர் தக்கமைத்தலிை் மிக 
முக்கியைாை ஒற்மறக் காரணி ஆகுை். தரைாை ைை்றங்கள் சதாடர்பாடல் ைற்றுை் 
தமலமைத்துை திறை்கமள ைளர்த்துக் சகாள்ைதற்காக ஒை்சைாரு உறுப்பிைருக்குை் 
மிகச்சிறந்த ைாய்ப்பிமை ைழங்குகிை்றை.

சிறந்த ைை்றக் கூட்டங்கள் சைற்றிகரைாை ைை்றங்கமள உருைாக்குகிை்றை. 
அமை உறுப்பிைர் மசர்க்மகமயக் கட்டிசயழுப்ப ைற்றுை் பரைாரிக்க அைசியைாைமை. 
சைற்றிகரைாை கூட்டத்திற்காை இரகசியை் திட்டமிடல் ஆகுை். ஒை்சைாரு உறுப்பிைருை் 
கற்க, சாதிக்க, ைற்றுை் குதூகலைமடய ைாய்ப்பு ைழங்குை் கூட்டங்கமளத் திட்டமிட 
ைற்றுை் நடத்த ைை்றங்கமள ஊக்குவியுங்கள். 

மன்றக் கூட்டத்தின் பவற்றிக்கு முக்கியமானலவ
பல்ேடக
பல்ைமக சைை்மைறு 
ைமக கூட்டங்களில் 
சைளிப்படுத்தப்படுகிறது: 
அடிப்பமடக் கருத்து, 
ைை்றங்களுக்கு 
இமடமயயாை ைற்றுை் 
சமூகக் கூட்டங்கள், 
உறுப்பிைர்களிை் 
வீடுகளில் நடக்குை் 
கூட்டங்கள் மபாை்றமை. 
ஒை்சைாரு ைாரமுை் ஒமர 
ைடிவிலாை கூட்டங்கள் 
சலிப்பூட்டுை் மைமலயாக 
உணரச் சசய்கிை்றை. 
தரைாை ைை்றங்கள் 
கூட்டங்கமளப் புதியதாக 
ைற்றுை் ஆர்ைமிக்கதாக 
மைக்க உடைடிப் மபச்சுத் 
தமலப்புகள் (Table Topics®) 
ைற்றுை் கூட்டங்களில் 
பல்ைமகமயக் 
சகாண்டுள்ளை. 
Toastmasters அதிகாரப்பூர்ை 
சமூக ஊைகக் 
கணக்குகளின் ைழியாக 
Toastmasters International 
இலிருந்து வரும் 
பசே்திைகள உங்கள் 
ைை்றத்துக்கு ைழங்கி 
புதுப்பியுங்கள்.

குதூகலம்
நிறுைைர் Ralph C. 
Smedley கூறியது மபால் 
"ைகிழ்ச்சியாை கணத்தில் 
கற்றுக் சகாள்ைதற்காக" 
ைக்கள் Toastmasters 
இல் இமணகிறார்கள் 
". தரைாை ைை்றங்கள் 
கல்வி மநாக்கங்கமளப் 
பூர்த்தி சசய்யுை் 
குதூகலக் கூட்டங்கமளக் 
சகாண்டுள்ளை. அச்சூழல் 
உற்சாகமூட்டுைதாக, 
ைகிழ்ச்சியாைதாக, ைற்றுை் 
ைரமைற்பதாக உள்ளது.

வநர ேடரயடைகள்
மநர ைமரயமறகள் 
நமடமுமறப்படுத்தப்படுை் 
மபாது, ஒற்மறக் கூட்டத்தில் 
கூடுதலாக ஒரு நிமிடை் 
சசலவிடாைல் ஒரு ைை்றை் 
எை்ைளவு அடக்குகிறது 
எை்பது அற்புதைாைது. 
சிறந்த ைை்றங்கள் சரியாை 
மநரத்தில் சதாடங்கி 
முடிைமடகிை்றை 
ைற்றுை் ஒரு 
கண்டிப்பாை, விமரைாை 
அட்டைமணமயப் 
பிை்பற்றுகிை்றை. 
இது உற்சாகத்மதக் 
கட்டமைக்கிறது 
ைற்றுை் ைதிப்புமிக்க 
கூட்ட மைலாண்மைத் 
திறை்கமளக் கற்பிக்கிறது.

வசயல்திை்ைப் 
வபச்சுக்கள்
தரைாை ைை்றங்கள் 
உறுப்பிைர்கள் 
மபச்சுகமள ைழங்க 
ஊக்குவிக்கிை்றை ைற்றுை் 
சசயல்திட்ட மநாக்கங்கள் 
அடிப்பமடயிலாை 
ைதிப்பீடுகமள 
ஊக்குவிக்கிை்றை. ைை்றக் 
கூட்டத்திை் நீளை் ைற்றுை் 
ைடிைத்திமைப் சபாருத்து, 
ஒரு கூட்டத்திற்கு மூை்று 
மபச்சுகள் எைக் குறிக்மகாள் 
மைப்பது ஒரு சிறந்த 
இலக்கு ஆகுை்.

https://www.toastmasters.org/about/connect-with-us
https://www.toastmasters.org/about/connect-with-us
https://www.toastmasters.org/about/connect-with-us
https://www.toastmasters.org/about/connect-with-us
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தரமான மன்ற வழிமுலறகள்
• ைை்ற அதிகாரிகள் ைாைட்டத்தால் 

ைழங்கப்படுை் பயிற்சியில் கலந்து 
சகாள்கிறார்கள்.

• ைை்ற அதிகாரிகள் தங்களிை் 
பங்குகள் ைற்றுை் சபாறுப்புகமள 
நிமறமைற்றுகிறார்கள்.

• கூட்டங்கள் நை்கு 
திட்டமிடப்படுகிை்றை, 
நல்ல ைருமகப் பதிமைக் 
சகாண்டிருக்கிை்றை, சரியாை 
மநரத்தில் சதாடங்குகிை்றை, சரியாை 
மநரத்தில் முடிைமடகிை்றை, 
பல்ைமகயாக உள்ளை ைற்றுை் 
குதூகலைாக உள்ளை.

• ஒரு முமறயாை விழாவில் புதிய 
உறுப்பிைர்கள் பதவிமயற்கிை்றைர்.

• புதிய உறுப்பிைர் அைர்கள் சாதிக்க 
விருை்புைதில் கைைை் சசலுத்துை் 
Toastmasters திட்டத் சதாடக்கப் 
பயிற்சிமயப் சபறுகிறார்கள்.

• உறுப்பிைர்கள் ைை்றத்திை் ஒை்சைாரு 
அை்சத்திலுை் ஈடுபடுகிறார்கள்.

• உறுப்பிைர்கள் கல்வித்திட்டத்தில் 
ஈடுபாட்டுடை் பங்மகற்கிறார்கள்.

• விருந்திைர்கள் ைரமைற்கப்படுைதாக 
உணரச் சசய்யப்படுகிறார்கள்.

• விருந்திைர்களுக்கு Toastmasters 
நை்மைகள் பற்றிய விைரங்கள் 
சகாடுக்கப்படுகிை்றை ைற்றுை் 
உறுப்பிைராக விண்ணப்பிக்குைாறு 
மகட்கப்படுகிறார்கள்.

• உறுப்பிைர் சாதமைகள் 
அங்கீகரிக்கப்படுகிை்றை.

• உங்கள் ைை்றத்மத ைதிப்பிடுைதற்கு 
உண்கமத் தருணத்கத�் 
பயை்படுத்துங்கள்.

https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=290
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TOASTMASTERS கல்வித் திட்டை்
கல்வித் திட்டைாைது ஒை்சைாரு Toastmasters ைை்றத்திை் மையை் ஆகுை். இது 
உறுப்பிைர்களுக்குத் சதாடர்பாடல் ைற்றுை் தமலமைத்துைத் திறை்கமள 
ஒை்சைாை்றாக ைளர்த்துக் சகாள்ைதற்காை நிரூபிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்மத, 
விருதுகள் ைற்றுை் அங்கீகாரத்திற்காை பல்மைறு ைாய்ப்புகளுடை் ைழங்குகிறது.

TOASTMASTERS PATHWAYS ன் கற்றை் அனுபவம்
Toastmasters Pathways ை் கற்றல் அனுபைை் ைழியாக நீங்கள் உங்கள் திறை்கமள 
சைை்மைறு பகுதிகளில் ைளர்க்கலாை்: சதாடர்பாடல், தமலமைத்துைை், 
மைலாண்மை, வியூகத் திட்டமிடல், பிறருக்காை மசமை, மைமடப் மபச்சு, ைற்றுை் 
பல. ைற்றைர்கமள ஊக்கப்படுத்துைதிலிருந்து, ஒரு podcast-ஐ உருைாக்குைது, 
கடிைைாை ஒரு சூழ்நிமலயில் ஒரு குழுமை ைழிநடத்துைது ைமரயிலாை 
தமலப்புகளில் உள்ள சசயல் திட்டங்கமள நிமறவு சசய்ய உங்களுக்கு 
ைாய்ப்புகள் உள்ளை.

சிக்கல்தை்மை அதிகரிக்குை் ைமகயில் ஒை்சைாரு பாமதயுை் 5 நிமலகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

நிலை 1: அடிப்பலடகளிை் மதர்ச்சி கபறை்
ஒரு சைற்றிகரைாை மைமடப் மபச்சாளராக ைற்றுை் ைதிப்பீட்டாளராக திகழத் 
மதமையாை அடிப்பமடகமளப் பற்றிய புரிதமல உருைாக்குங்கள் அல்லது 
மைை்படுத்துங்கள். மபச்சு எழுதுைதிலுை் அடிப்பமட மபச்சு ைழங்குைதிலுை் 
அத்துடை் பிை்னூட்டத்மதப் சபறுைது, சசயல்படுத்துைது ைற்றுை் 
ைழங்குைதிலுை் நீங்கள் கைைை் சசலுத்துவீர்கள்.

நிலை 2: உங்கள் பாணிலே அறிதை்
உங்கள் தனிப்பட்ட பாணிகள் ைற்றுை் விருப்பங்கமளப் பற்றிய ஒரு புரிதமல 
உருைாக்குதல். உங்கள் தமலமைத்துைை் அல்லது சதாடர்பாடல் பாணிகள் ைற்றுை் 
விருப்பங்கமள அமடயாளை் காண உங்களுக்கு ைாய்ப்புக் கிமடக்குை். Pathways 
ைதியுமரஞர் திட்டத்திை் அடிப்பமட கட்டமைப்புக்குை் நீங்கள் அறிமுகை் சசய்து 
மைக்கப்படுவீர்கள்.

நிலை 3: அறிலவ மமம்படுத்தை்
உங்கள் பாமதக்காை தனிச்சிறப்பு ைாய்ந்த திறை்கமளப் பற்றிய அறிமை 
அதிகரிக்கத் சதாடங்குங்கள். உங்கள் இலக்குகமளயுை் விருப்பங்கமளயுை் 
நிமறவு சசய்யக்கூடிய பல்மைறு ைமகத் தமலப்புகளில் இருந்து, 
ஒரு மதமையாை சசயல் திட்டத்மதயுை் குமறந்தபட்சை் இரண்டு 
விருப்பத்மதர்வுக்காை சசயல் திட்டங்கமளயுை் நிமறவு சசய்வீர்கள்.

நிலை 4: திறன்கலள வளர்த்தை்
உங்கள் பாமதயில் நீங்கள் சைற்றி சபறத் மதமையாை திறை்கமளக் 
கட்டி எழுப்புங்கள். உங்களுக்குப் புதிய சைால்கமள ஆராயவுை் நீங்கள் 
கற்றுக்சகாண்டமதப் பயை்படுத்தவுை் ைாய்ப்புக் கிமடக்குை் நீங்கள், 
ஒரு மதமையாை சசயல் திட்டத்மதயுை் ைற்றுை் குமறந்தபட்சை் ஒரு 
விருப்பத்மதர்வுக்காை சசயல் திட்டத்மதயுை் நிமறவு சசய்வீர்கள்.

நிலை 5: வை்ைலமலே கவளிப்படுத்தை்
இந்த இறுதி நிமலயில் நீங்கள் கற்றுக்சகாண்ட திறை்களில் உங்கள் 
ைல்லமைமய சைளிப்படுத்துங்கள். சபரிய சசயல்திட்டங்கமள சைற்றிகரைாகச் 
சசய்து முடிக்க, எல்லா நிமலகளிலுை் நீங்கள் கற்றுக் சகாண்டைற்மறப் 
பயை்படுத்த உங்களுக்கு ைாய்ப்பு கிமடக்குை். நீங்கள், ஒரு மதமையாை சசயல் 
திட்டத்மதயுை் ைற்றுை் குமறந்தபட்சை் ஒரு விருப்பத்மதர்வுக்காை சசயல் 
திட்டத்மதயுை் நிமறவு சசய்வீர்கள். நீங்கள் நிமல 5 ஐ நிமறவுசசய்ததுை், 
நீங்கள் உங்கள் பாமதமய முடிவுக்குக் சகாண்டு ைர, "கடந்து ைந்த பாமதமயப் 
பிரதிபலியுங்கள்" சசயல்திட்டத்மத இறுதியாக நிமறவு சசய்ய மைண்டுை்.

Pathways பற்றிய கூடுதல் தகைல்களுக்குப் 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, உறுப்பிைர் சாதமைகள் அடிக்கடி ஏற்பளிக்கப்படுகிை்றை 
ஏசைனில் அங்கீகாரை் ஊக்கத்மத அதிகரிக்கிறது. ஒை்சைாரு முமறயுை் 
உறுப்பிைர்கள் ஒரு நிமலமய முடிக்குை்மபாது, அைர்கள் Base Camp இல் 
மிை்னிலக்கப் பதக்கை் ைற்றுை் சாை்றிதமழப் (ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) 
சபறுகிறார்கள். உறுப்பிைர்கள் ைற்றுை் Base Camp மைலாளர்கள் (உப தமலைர் 
கல்வி, தமலைர், ைற்றுை் சசயலாளர்) இந்தச் சாை்றிதழ்கமளப் பதிவிறக்கலாை் 
அல்லது அச்சிடலாை். 

ஒரு உறுப்பிைர் ஒரு பாமதமய ஒை்சைாரு முமற நிமறவு சசய்யுை்மபாதுை், 
அைர்களிை் நிபுணத்துைத்மதக் காட்டுை் Proficient (மகமதர்ந்த) விருமதப் 
சபறுகிறார்கள். எடுத்து்க்காட்டாக, விளக்கவுமர மதர்ச்சி நிமறவுசசய்யுை் ஒரு 
உறுப்பிைர் அைர் விளக்கவுமர மதர்ச்சி Proficient (மகமதர்ந்த) ஆைார். 

ஏமதனுை் பாமதயில் நிமல 2 ஐ நிமறவு சசய்த பிை், உறுப்பிைர்கள் Pathways 
ைதியுமரஞர் திட்டத்தில் மைமல சசய்யுை் ைாய்ப்பு சபறுகிறார்கள். இத்திட்டத்மத 
நிமறவு சசய்யுை் உறுப்பிைர்கள் Pathways ைதியுமரஞராகக் கருதப்படுைார்கள் 
ைற்றுை் அைர்களிை் Base Camp சுயவிைரத்தில் அை்ைாறு நியமிக்கப்படுைார்கள். 

மைலுை் சாதிக்க விருை்புபைர்கள் மைை்மைமிகு சசால்மைந்தர் விருது (DTM) 
ைற்றுை் மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்டை் (DCP) ஆகியைற்மற ஆராயலாை். மைலுை் 
தகைல்களுக்கு Achievement + Awards (சொதகன + விருதுைள்) பக்கத்மதப் 
பார்க்கவுை்.

வமன்லமமிகு பசாை்வவந்தர்
மைை்மைமிகு சசால்மைந்தர் விருது எை்பது Toastmasters International ைழங்குை் மிக 
உயர்ந்த கல்வி விருது ஆகுை் ைற்றுை் இது சதாடர்பாடல் ைற்றுை் தமலமைத்துைத் 
திறை்களுக்கு அங்கீகாரை் அளிக்கிறது. 

மைை்மைமிகு சசால்மைந்தர் விருதுக்குத் தகுதி சபற, உறுப்பிைர்கள் 
இரண்டு தனித்துைைாை பாமதகமள நிமறவு சசய்திருக்கமைண்டுை், முழு ஒரு 
ஆண்டுப் பதவிக்காலை் அல்லது இரண்டு அமர ஆண்டுப் பதவிக்காலத்திற்கு 
ைை்ற அதிகாரியாகச் மசமையாற்றிருக்க மைண்டுை், ைாைட்ட தமலைராக 
முழு ஒரு ஆண்டுப் பதவிக்காலத்திற்குச் மசமையாற்றிருக்க மைண்டுை், ைை்ற 
ைதியுமரஞராக அல்லது பயிற்சியாளராக சைற்றிகரைாகச் மசமையாற்றிருக்க 
மைண்டுை், ைை்றப் புரைலராக சைற்றிகரைாகச் மசமையாற்றிருக்க மைண்டுை் 
அல்லது Speechcraft அல்லது இமளஞர் தமலமைத்துைத் திட்டத்மத 
நடத்தியிருக்க மைண்டுை், ைற்றுை் மைை்மைமிகு சசால்மைந்தர் சசயல்திட்டத்மத 
நிமறவு சசய்திருக்க மைண்டுை். 

மைை்மைமிகு சசால்மைந்தர் ஒரு பதக்கத்மதப் சபறுைார். விண்ணப்பதாரர் 
விருை்பிைால், Toastmasters International அைரது சாதமை பற்றி அைரது மைமல 
ைழங்குநருக்கு ஒரு மிை்ைஞ்சல் அனுப்புை்.

பை்வவறு பாலதகலள நிலறவு பசய்தை்
உறுப்பிைர்கள் அைர்கள் விருை்பிய எண்ணிக்மகயில் பாமதகமள 

நிமறவு சசய்ய ைரமைற்கப்படுகிறார்கள் ைற்றுை் ஒமர பாமதமய பலமுமறயுை் 
நிமறவு சசய்யலாை். ஒரு பாமதமய இரண்டாை் முமற நிமறவுசசய்ததற்காை 
நை்ைதிப்மபப் சபற, உறுப்பிைர்கள் அந்தப் பாமதமய மீண்டுை் சகாள்முதல் 
சசய்ய மைண்டுை்.

கை்வி விருது விண்ணப்பங்கலளச் சமர்பித்தை்
கல்வி விருது விண்ணப்பத்மத உலகத் தமலமையகத்திற்குச் சைர்பிப்பது 
உப தமலைர் கல்வியிை் சபாறுப்பு ஆகுை். ஒரு உறுப்பிைர் Base Camp இல் ஒரு 
நிமலமய நிமறவு சசய்யுை்மபாது, அைர்கள் அந்தப் பாமதயில் முந்மதய 
நிமலகள் அமைத்மதயுை் நிமறவு சசய்துவிட்டார்கள் எை்பமத உறுதிப்படுத்திய 
பிை் உடைடியாக Club Central இல் விருமதச் சைர்ப்பியுங்கள். 

அந்த உறுப்பிைர் ஒை்றுக்குை் மைற்பட்ட ைை்றத்மதச் மசர்ந்தைராக இருந்தால், 
முதலில் அைருடை் மபசி, அைர் மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்டப் புள்ளிமய உங்கள் 
ைை்றத்திற்கு ைழங்க விருை்புகிறார் எை்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள். 

2
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தற்மபாமதய ைை்ற அதிகாரிகள் Toast masters International இமணயத்தளை்  
www.toastmasters.org/ClubCentral ைழியாக விருது விண்ணப்பங்கமளச் 
சைர்பிக்கலாை். (விண்ணப்பங்கமள மிை்ைஞ்சலிடலாை், சதாமலநகலிடலாை், 
அல்லது அஞ்சல் சசய்யலாை்.) முடித்த நிமலகளுக்காை விண்ணப்பங்கமள 
www.toastmasters.org/Level-Completion க்கு சசை்று காணலாை். 

விண்ணப்பதாரர் விருதுக்குத் தகுதிசபறுைதற்கு முை்பாக அமைத்துத் 
மதமைகமளயுை் நிமறவு சசய்ய மைண்டுை். எந்த விதிவிலக்குகளுை் 
ைழங்கப்படாது.

Base Camp
ஒரு உறுப்பிைர் ஒரு நிமலயில் அமைத்து மதமைப்படுை் சசயல்திட்டங்கமளயுை் 
மபச்சுக்கமளயுை் முடித்த பிை், அைர்கள் Base Camp ைழியாக நிமலமய 
முடித்ததற்காை மகாரிக்மகமயச் சைர்பிக்கலாை். மகாரிக்மகக்கு ஒப்புதல் 
அளிக்குை் Base Camp மைலாளர், அந்த உறுப்பிைர் அந்த நிமலக்காை அமைத்து 
மதமைகமளயுை் நிமறவு சசய்துள்ளார் எை்பமதச் சரிபார்க்க மைண்டுை். இதை் 
சபாருள் அந்த உறுப்பிைர் ைற்சறாரு ைை்றத்தில் மபச்சுகமள ைழங்கியிருக்கிறார் 
எை்பமதச் சரிபார்ப்பதாக இருக்கலாை்.

Base Camp இல் நிமல முடித்தல் மகாரிக்மக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட உடை், உப 
தமலைர் கல்வி Club Central இல் விருமதச் சைர்ப்பிக்க மைண்டுை்.

மைலுை் தகைல்களுக்கு, எங்கள் இமணயதளத்தில் Pathways கீற்றிை் கீழ் 
கிமடக்குை் வழிகாட்டிலேச் சீராய்வு சசய்யுங்கள்.

விருது வதலவகள்
• ஒரு விண்ணப்பதாரர் உலகத் 

தமலமையகத்தில் விண்ணப்பை் 
சபறப்படுை்மபாது கட்டண 
உறுப்பிைராக இருக்க மைண்டுை். ஒரு 
கட்டண உறுப்பிைர் எை்பைர் அைரிை் 
தற்மபாமதய கட்டணக் காலத்திற்காை 
உறுப்பிைர் கட்டணை் உலகத் 
தமலமையகத்தால் சபறப்பட்டைர் 
ஆைார்.

•  உப தமலைர் கல்வி அமைத்து 
விருது விண்ணப்பங்கமளயுை் 
ஒப்புதலளித்துக் மகசயழுத்திட 
மைண்டுை். உப தமலைர் கல்வி 
இல்மலசயனில் அல்லது விருது 
விண்ணப்பை் உப தமலைர் 
கல்விக்காைது எனில், ைற்சறாரு 
தற்மபாமதய ைை்ற அதிகாரி 
மகசயழுத்திட்டு அதற்கு 
ஒப்புதலளிக்கலாை்.

ஆைணங்கள் சைற்றிகரைாக அனுப்பப்படுைமத உறுதிப்படுத்துைது ஒரு 
அனுப்புைராக உங்களிை் சபாறுப்பாகுை் எை்பமத அறிந்திருங்கள். Toastmasters 
International, தகுதியற்ற அல்லது முழுமையில்லாத ஆைணங்கமளப் சபறுைதற்கு, 
சதாமலநகல் கருவி மகாளாறுகள், அல்லது மதால்வி அல்லது முை்முர சமிக்மஞ 
மபாை்றைற்றிற்குப் சபாறுப்பாகாது.

விருதுகளுக்காை மைை்மைமிகு ைை்றத் திட்டத்திற்காை நை்ைதிப்மப விருது 
சபறுபைர் நை்னிமல உறுப்பிைராக உள்ள ஒரு ைை்றத்திற்கு ைட்டுமை ைழங்க 
முடியுை்.

 கை்வித் திட்ட வளங்கள்

உறுப்பிைர் விருது  
விண்ணப்பங்கமளச் 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 அனுபைை் www.toastmasters.org/Pathways-Overview 

2
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ைை்ற நிதி
வரவு பசைவுத்திட்டம்
ைை்ற சசயற்குழு ஒை்சைாரு ஆண்டிற்குை் ைரவு சசலவுத்திட்டத்மத 
உருைாக்குகிறது. 

வழக்கமான மன்றச் பசைவுகள்
• ைை்றச் சசய்திைடல்
• இமணயச் மசமையகை்
• மகாப்மபகள், துணிப்பதக்கங்கள், 

ைற்றுை் சாை்றிதழ்கள்
• நிர்ைாகப் சபாருட்கள்

• விளை்பரப் சபாருட்கள்
• கல்விச் சாதைை்
• மபச்சுப் மபாட்டி சபாருட்கள்
• அஞ்சல் கட்டணை்

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

மன்ற வங்கிக் கணக்கு
ைை்ற நிதிகமள தனிநபர் நிதிகளுடை் ஒருமபாதுை் கலக்கக்கூடாது.

அசைரிக்க ைை்றங்களுக்கு ைட்டுை்: உங்கள் ைை்றத்திற்கு ஏற்கைமை ைங்கிக் 
கணக்கு இருந்தாலுை் அல்லது புதிதாகத் திறக்க மைண்டியிருந்தாலுை், நீங்கள் 
ைை்றத்திை் தனித்துை அமடயாள எண்மணப் (EIN) பயை்படுத்த மைண்டுை். 
ஒை்சைாரு ைை்றத்திை் EIN உை் Toastmasters இமணயதளத்தில் Club Central இல் 
Club Demographics (ைக்கள் சதாமகயியல்) பக்கத்தில் கிமடக்கிறது.

 ஒரு ைை்றக் கணக்கிலிருந்து நீங்கள் காமசாமல ைழங்குைதற்கு முை்பாக, 
ைங்கியாைது ைை்றத்திை் சபாருளாளர் ைற்றுை் தமலைர் மகசயழுத்திட்ட 
ஒரு மகசயாப்ப அட்மடமயக் சகாண்டிருக்க மைண்டுை். உங்கள் ைங்கியிடை் 
முமறயாை படிைங்கமளக் மகட்டு அமத ஜூடல 1 க்குள் ைங்கியிடை் 
திருப்பியளியுங்கள், அமர ஆண்டுத் மதர்தல் ைை்றங்களுக்கு, ஜூடல 1 ைற்றுை் 
ஜனேரி 1 க்குள் திருப்பியளியுங்கள்.

 Toastmasters International ஒரு இலாப மநாக்கற்ற, ைரி விலக்கு சபற்ற நிறுைைை் 
ைற்றுை் உங்கள் ைை்றை் 501(c)(3) இலாபமநாக்கற்ற நிறுைமில்லாச் சங்கை் 
எை நிறுைப்பட்டுள்ளது எை்பமத ைங்கியிடை் சதரிவியுங்கள். சில ைங்கிகள் 
அதுமபாை்ற நிறுைைங்களுக்குக் கட்டணங்கமளத் தள்ளுபடி சசய்கிை்றை. 

ஒரு ைங்கிக் கணக்குத் திறப்பதில் உங்கள் ைை்றத்திற்கு உதவி மதமைசயனில், 
மிை்ைஞ்சல் சசய்யுங்கள் irsquestions@toastmasters.org 

மன்ற நிதிகலள நிர்வகித்தை் மற்றும் தணிக்லக 
பசய்தை்

மன்ற நிதிகலள நிர்வகிக்க மற்றும் தணிக்லக கசே்வதற்கான 
வழிகாட்டுதை்கள்
ைை்றத்திை் சசயல்பாடுகள் ைற்றுை் ைை்ற நிதிகள் எப்படிப் பயை்படுத்தப்பட 
மைண்டுை் எை்ற சபாதுைாை புரிதலுக்கு Club Constitution for Clubs of 
Toastmasters International, ைை்றக் சகாள்மககள் ைற்றுை் தற்மபாமதய ைரவு 
சசலவுத்திட்டத்மதச் சீராய்வு சசய்யுங்கள்.

ைை்றத்திை் ைங்கிக் கணக்கில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட மகசயாப்பதாரர்கள் 
தற்மபாமதய ைை்ற அதிகாரிகள் எை்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள். U.S. 
ைை்றங்களுக்கு, ைை்றத்திற்கு EIN உள்ளதா எை தற்மபாமதய ைை்ற 
அதிகாரிகளிடை் உறுதிப்படுத்துங்கள்.

வழக்கமான மன்ற 
வருவாய்
•  மன்றத் தீர்கவைள் 

மற்றும் ைட்டணங்ைள்
• நன்பைொகடைள்
• நிதித் திரட்டை் 
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வங்கி அறிக்லககள், கட்டை இரசீதுகள், மற்றும் காமசாலைகள்
ைங்கி அறிக்மககள், பணை் சசலுத்திய இரசீதுகள், இரத்தாை காமசாமலகள் 
ைற்றுை் ைை்ற காமசாமலப் புத்தக ஒருமைப்படுத்தல்கமளச் சீராய்வு சசய்யுங்கள்.

அமைத்து காமசாமலகளுை் கணக்கில் உள்ளை எை்பமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள் ைற்றுை் ஏமதனுை் நிலுமையில் இருந்தால் குறித்துக் 
சகாள்ளுங்கள்.

ைங்கி அறிக்மககள் ைற்றுை் காமசாமலகள் ைாதா ைாதை் ஒருமைபடுத்தப் 
படுகிை்றை எை்பமதச் சரிபாருங்கள்.

காமசாமலப் புத்தகத்தில் ஏமதனுை் ைழமையில்லாத பதிவுகள் அல்லது 
ஏமதனுை் ைழமையில்லாத இரத்தாை காமசாமலகமள கைனித்தால், 
சபாருளாளருடை் சரிபாருங்கள்.

சபாருளாளரால் தயாரிக்கப்பட்ட ைாதாந்திர நிதி அறிக்மககள் ைை்றத்திை் 
நிதிநிமலமய அமை தயாரிக்கப்பட்ட மததியில் பிரதிபலிப்பமதச் சரிபாருங்கள்.

மன்ற வருவாே்
ைருைாய் நிதி சதாடர்பாை, கட்டணங்கள் ைற்றுை் ைை்றை் சகாண்டிருக்குை் பிற 
ைமக ைருைாய்கள் சதாடர்பாை பதிவுகளுக்காக பண பற்றுச்சீட்டுகள் ைற்றுை் 
ைழங்கல் குறிப்மபடு ைற்றுை் காமசாமலப் புத்தகத்திை் உருப்படிகள் ைற்றுை் 
விைரங்கமளச் சீராய்வு சசய்யுங்கள்.

இந்த உருப்படிகளில் ஒரு சிலைற்மறச் சைைாய்ப்பு முமறயில் சதரிவு 
சசய்து சபாருத்தைாை நிதிகள் சபறப்பட்டுள்ளைைா ைற்றுை் ஆைணங்கள் 
பதியப்பட்டுள்ளைைா எை சரிபாருங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, 23 உறுப்பிைர்கள் 
உறுப்பிைர் கட்டணத்மதச் சசலுத்தியிருந்தால், சபறப்பட்டத் சதாமக சரியாைதா 
ைற்றுை் 23 உறுப்பிைர்களில் ஒை்சைாருை் சசலுத்திய சதாமக Toastmasters 
International க்குத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதா எை்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள். 
அமதமபால், Toastmasters International க்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள உறுப்பிைர் 
விண்ணப்பங்களிலுள்ள சதாமகமய உறுப்பிைர்களிடமிருந்து சபறப்பட்ட 
காமசாமலகள் ைற்றுை் உலகத் தமலமையகத்திலிருந்து சபறப்பட்ட கணக்கு 
அறிக்மககளுடை் ஒப்பிடுங்கள் ைற்றுை் சதாமககள் சபாருந்துகிை்றதா எை்பமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள்.

மன்றச் கசைவுகள்
சசலவுகள் சதாடர்பாை பதிவுகளுக்காக பண பற்றுச்சீட்டுகள் ைற்றுை் ைழங்கல் 
குறிப்மபடு ைற்றுை் காமசாமலப் புத்தகத்திை் உருப்படிகள் ைற்றுை் விைரங்கமளச் 
சீராய்வு சசய்யுங்கள். ஏமதனுை் ைழமையில்லாத சசலவுகள் மதாை்றுகிறதா எைத் 
தீர்ைானித்து, சபாருளாளருடை் சரிபாருங்கள்.

இந்தச் சசலவு உருப்படிகளில் சைைாய்ப்பு முமறயில் ஒரு சிலைற்மறத் சதரிவு 
சசய்து ஒை்சைாரு சசலவுை் முமறயாை ஒப்புதல், சசல்லத்தக்க பற்றுச்சீட்டுகள் 
சகாண்டுள்ளதா ைற்றுை் சபாருத்தைாை கால கட்டத்திற்குள் சசய்யப்பட்டுள்ளதா 
எை்பமதச் சரிபாருங்கள். காமசாமலத் சதாமக பற்றுச்சீட்டு(களிை்) கூடுதலுக்குச் 
சைைாக உள்ளதா எைச் சரிபாருங்கள். பற்றுச் சீட்டு இல்மலசயனில், பற்றுச்சீட்டு 
இல்லாததற்கு எழுத்துப்பூர்ை விளக்கை் உள்ளமத உறுதிப்படுத்துங்கள்.

கசாத்துகள்
உங்கள் ைை்றை் சாய்மைமச, பதாமக, எழுதுசபாருட்கள், மநரக் கருவி, 
மகாப்மபகள், ைற்றுை் கல்விச் சாதைங்கள் மபாை்றைற்மறக் சகாண்டிருந்தால், 
சசாத்துப் பட்டியமல உண்மையாை உருப்படிகளுடை் சரிபாருங்கள். நீங்கள் ஒரு 
உருப்படிமயக் கணக்கில் காட்ட இயலாவிட்டால், அதமை ைை்றத் தமலைருடை் 
கலந்தாமலாசியுங்கள்.

அறிக்லக
ஏமதனுை் ஆைணங்கள் சதாடர்பாக உங்களுக்கு மகள்விகள் இருந்தால் 
சபாருளாளருடை் சரிபார்க்கவுை். முமறயற்ற சசயல்பாடுகள் குறித்த ஏமதனுை் 
தீர்க்கப்படாத மகள்விகள் அல்லது கைமலகமள ைை்றத் தமலைரிடை் எடுத்துச் 
சசல்லுங்கள்.

ைை்றத்திை் இறுதி எழுதப்பட்ட தணிக்மக அறிக்மகமய ஆயத்தை் சசய்து 
அமத ைை்றத்திடை் ைழங்குங்கள்.

6

தணிக்லகக் குழு
மன்றத் தகைவரின் 
அலுவைை�் 
�தவிை்ைொைம் 
முடிவதற்கு ஒரு 
மொதம் முன்�ொை, 
அவர்ைள் மன்றத்தின் 
நிதிைகளத் தணிை்கை 
பசே்வதற்ைொை 
(ப�ொருளொளகரத் 
தவிர்த்து) மூன்று 
உறு�்பினர் குழுகவ 
நிேமிை்கிறொர்ைள்  
இந்தை் குழு அதன் 
ைண்டறிதை்ைகள 
மன்றத்திற்கு 
அறிை்கைேளிை்கிறது 
மற்றும் அது 
மன்றத்தின் 
நிரந்தர�் �திவிை் 
யசர்ை்ை�்�டுகிறது  

6

1

1 6
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பபாறுப்புக் காப்பீடு
Toastmasters International, தகுதியாை Toastmasters கூட்டங்கள் ைற்றுை் 
நிகழ்வுகளிை் மபாது ஏற்படுை் காயங்களுக்காக சர்ைமதச சபாறுப்புக் காப்பீட்டால் 
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் காப்புறுதிச் சாை்றிதழ் மகாரிக்மகயுடை் மசர்க்க 
மைண்டியத் தகைல்கமளப் சபற பார்க்கவுை்,  www.toastmasters.org/LiabilityInsurance  
ஒரு குறிப்பிட்ட Toastmasters கூட்டத்திற்கு அல்லது நிகழ்விற்கு இடத்திைர் 
அைர்கள் சாை்றிதழ் மைத்திருப்பைராக சபயரிடப்பட மைண்டுை் எை்று உங்கள் 
ைை்றத்திடை் சதரிவித்தால், மூை்று மைமல நாட்களுக்குள் ைடிைமைக்கப்பட்ட 
சாை்றிதமழப் (English only) சபற tminsurance@toastmasters.org ஐ சதாடர்பு 
சகாள்ளுங்கள்.  

மன்ற நிதி வளங்கள்

ைை்ற அலுைலுக்காை நிதி தகைல்கள் www.toastmasters.org/FinancialResources 

ைரிக் மகள்விகள் irsquestions@toastmasters.org

ஏமைய 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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ைை்ற நிகழ்வுகள்
மன்ற அதிகாரி வதர்தை்கள்
ைை்றத்மத முை்மைாக்கிக் சகாண்டு சசல்லக் கூடிய ைற்றுை் ைற்றைர்கமள 
ஊக்குவிக்கக் கூடிய தமலைர்கள் ஒை்சைாரு ைை்றத்திற்குை் மதமை. ஒரு 
ைை்ற அதிகாரியாக உங்கள் பணிகளில் ஒை்று தமலமைத்துை திறை் 
சகாண்ட உறுப்பிைர்கமள அமடயாளை் கண்டு அைர்கமளச் மசமையாற்ற 
ஊக்குவிப்பதாகுை்.

மை ைாதத்திை் முதல் கூட்டத்தில் ைை்ற அதிகாரிகள் மதர்தமல நடத்துங்கள், 
புதிய அதிகாரிகள் ஜூமல 1 இல் பதவிமயற்க மைண்டுை். அமர ஆண்டுக்கு 
அதிகாரிகமளத் மதர்ந்சதடுக்குை் ைை்றங்களில், நைை்பரிை் முதல் கூட்டத்தில் 
மதர்தமல நடத்த மைண்டுை், புதிய அதிகாரிகள் ஜைைரி 1 இல் பதவிமயற்க 
மைண்டுை்.

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

முன்கமாழிவு
மதர்தலுக்கு குமறந்தது இரண்டு ைாரங்களுக்கு முை்பாக ைை்ற தமலமைத்துைக் 
குழுமை நியமியுங்கள். எந்த தற்மபாமதய கட்டண உறுப்பிைருை் பதவிக்குப் 
மபாட்டியிடத் தகுதியுமடயைர்கள் ைற்றுை் உறுப்பிைர்கள் ஒருமுமறக்கு மைல் 
மபாட்டியிடலாை். நிரப்ப மைண்டிய அதிகாரிகள் தமலைர், உப தமலைர் கல்வி, 
உப தமலைர் உறுப்பிைர் மசர்க்மக, உப தமலைர் ைக்கள் சதாடர்பு, சசயலாளர், 
சபாருளாளர் (அல்லது சசயலாளர் - சபாருளாளர்), ைற்றுை் அமைக் காைலர்.

சாத்தியைாைால் அமைத்துப் பதவிகமளயுை் நிரப்ப மைண்டுை். எனினுை், 
ஒரு ைை்றை் குமறந்தபட்சை் மூை்று அதிகாரிகமளக் சகாண்டிருக்க மைண்டுை். 
தமலைர், ஒரு உப தமலைர், ைற்றுை் சசயலாளர் அல்லது சசயலாளர்-
சபாருளாளர், ைற்றுை் இந்த ஒை்சைாரு பதவிகளுை் சைை்மைறு நபர்களால் 
ைகிக்கப்பட மைண்டுை்.

ைை்றத் தமலமைத்துைக் குழு அலுைலகச் மசமையாற்ற விருப்பை் 
சதரிவித்த நை்னிமல உறுப்பிைர்கமளக் கருதலாை். அது தகுதிைாய்ந்த 
மபாட்டியாளர்கமளயுை் நாடலாை். ஒரு உறுப்பிைர் முை்சைாழிவிற்கு இணக்கை் 
சதரிவித்தால் ைட்டுமை அைர் ைை்றத் தமலமைத்துைக் குழுவிை் அறிக்மகயில் 
சபயர் குறிப்பிடப்படுைார். குழுவிை் அறிக்மக மதர்தலுக்கு முை்பாக 
ைை்றக் கூட்டத்தில் ைழங்கப்படுகிறது. கூடுதல் முை்சைாழிவுகள் அமையில் 
மைற்சகாள்ளப்படலாை். 

ைை்றத் தமலமைத்துைக் குழு மதர்தலுக்கு முை்பாக ைை்றக் கூட்டத்தில் 
தைது அறிக்மகமய ைழங்கத் தைறிைால், அந்த அறிக்மக சசல்லாதது ைற்றுை் 
பிமணக்கப்படாதது ஆகிறது ைற்றுை் அமைத்து மபாட்டியாளர்களுை் மதர்தல் 
நமடசபறுை் கூட்டத்திை் மபாது அமையிமலமய மபாட்டியிட மைண்டுை்.

1 2 3 4
5 6 7

மன்ற 
தலைலமத்துவக் 
குழு
மன்றத் 
தகைகமத்துவை் குழு 
ஒவ்பவொரு மன்ற�் 
�தவிைளுை்ைொன 
ய�ொட்டிேொளர்ைகளத் 
யதர்ந்பதடுை்கிறது  
மன்றத் தகைவர், 
மன்றத் யதர்தை்ைளுை்கு 
குகறந்தது இரண்டு 
வொரங்ைளுை்கு 
முன்�ொை மூன்று 
நன்னிகை 
உறு�்பினர்ைகள 
மன்றத் 
தகைகமத்துவை் 
குழுவிற்கு 
நிேமிை்கிறொர் - அதன் 
தகைவரொை பசன்ற 
ஆண்டின் தகைவர் 
உள்ளொர் 

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIOfficers444
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மதர்தை் கசேை்முலற
மதர்தல் சசயல்முமற சதாடங்குைதற்கு முை்பாக, ஒை்சைாரு பதவியிை் முக்கியப் 
சபாறுப்புகமள விரிைாக விளக்குங்கள். பிை் மதர்தல் சசயல்முமறமய விளக்கி, 
மதர்தமலத் சதாடருங்கள்:

வதர்தை் பசயை்முலற
1.  தமலைர் பதவிக்காை முை்சைாழிமை 

ஏற்றுக் சகாள்ளுங்கள்.
2.  ைழிசைாழிந்து மபசக் மகளுங்கள். 

எந்த உறுப்பிைருை் எழுந்து 
முை்சைாழிமை ைழிசைாழியலாை் 
ைற்றுை் முை்சைாழியப்பட்டைர் 
தகுதிகள் பற்றி ஒரு சிறு மபச்சு 
(சபாதுைாக இரண்டு நிமிடங்கள்) 
நிகழ்த்தலாை். ைழிசைாழிவு மபச்சுகள் 
மபாட்டியாளரிை் கமடசிப் சபயரிை் 
அடிப்பமடயில் அகர ைமரயில் 
ைழங்கப்பட மைண்டுை்.

3.  மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டால், 
முை்சைாழியப்பட்டைர் அந்தப் 
பதவிமய ஏற்றுக் சகாள்ைாரா எைக் 
மகளுங்கள். தைது சார்பாகப் மபச 
முை்சைாழியப்பட்டைமர இரண்டு 
நிமிடங்கள் அனுைதியுங்கள்.

4.  தமலைர் பதவிக்கு கூடுதல் 
முை்சைாழிவு உள்ளதா எைக் 
மகளுங்கள். ைற்றைர்கள் 
முை்சைாழியப்பட்டால், படிகள் 
2, 3, ைற்றுை் 4 ஐ ஒை்சைாரு 
முை்சைாழியப்பட்டைருக்குை் 
திருை்பச் சசய்யுங்கள். 

5.  தமலைர் பதவிக்காை 
முை்சைாழிவுகமள நிமறவு சசய்ய 
தீர்ைாைத்மதக் சகாண்டுைாருங்கள். 
இதற்கு ைழிசைாழிவு ைற்றுை் ஒரு 
ைாக்சகடுப்பு மதமைப்படுகிறது.

6.  அமைத்து உறுப்பிைர்கமளயுை் 
அைர்களிை் ைாக்குச்சீட்டில் 
ைாக்களிக்க அறிவுறுத்துங்கள்.

7.  ைாக்குகமள எண்ண இரண்டு 
நபர்கமளக்  மகளுங்கள்.

8.  சைற்றியாளமர அறிவியுங்கள்.
9.  ைாக்குச்சீட்டு ைாக்சகடுப்பில் 

சைநிமல ஏற்பட்டால், சைநிமலமயத் 
தீர்க்க, அமைத்து ைாக்குச்சீட்டுகளுை் 
மகவிடப்பட மைண்டுை். 
சைற்றியாளமர நிர்ணயிக்க புதிய 
ைாக்சகடுப்பு நடத்தப்பட மைண்டுை். 
சைநிமல சதாடர்ந்து ஏற்பட்டால், 
ைாக்குச்சீட்டுகள் மகவிடப்படுை் 
ைற்றுை் சைநிமல ஏற்படாத ைமரயில் 
புதிய ைாக்சகடுப்பு நடத்தப்பட 
மைண்டுை். பிற ைடிவிலாை சைநிமல 
தீர்வுகள் அதிகாரப்பூர்ைைற்றமை 
ைற்றுை் ைை்றத்மதப் 
பிமணக்காதமை ஆகுை்.

ஒை்சைாரு பதவிக்குை் இந்தப் படிகமளத் திருை்பச் சசய்யுங்கள். மதர்தல் 
முடிந்தவுடை், புதிதாகத் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட சசயற்குழுமை ைை்றத்திற்கு 
அறிமுகப்படுத்துங்கள்.

மதர்தை் நிகழ்கவை்
Club Constitution for Clubs of Toastmasters International ஆனது ைாரந்மதாறுை் 
சந்திக்குை் ைை்றங்கள் ஆண்டுமதாறுை் அல்லது அமர ஆண்டிற்கு அதிகாரிகமளத் 
மதர்ந்சதடுக்கலாை் எைக் கூறுகிறது. ைாரந்மதாறுை் இல்லாைல் குமறந்த தடமை 
சந்திக்குை் ைை்றங்கள் ஆண்டு மதாறுை் அதிகாரிகமளத் மதர்ந்சதடுக்க மைண்டுை். 
ஆண்டு பதவிக்காலை் ஜூமல 1 இலிருந்து ஜூை் 30 ைமர நீடிக்கிறது; அமர 
ஆண்டுப் பதவிக்காலை் ஜூமல 1 இலிருந்து டிசை்பர் 31 ைமர ைற்றுை் ஜைைரி 1 
இலிருந்து ஜூை் 30 ைமர நீடிக்கிறது.

ஒரு ஆண்டு பதவிக்காலத்திற்குத் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ைை்றத் தமலைர்கள் 
அடுத்து ைருை் ஆண்டில் ைறுபடியுை் மதர்சதடுக்கப்படக்கூடாது. அமர ஆண்டிற்குத் 
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ைை்றத் தமலைர்கள் அடுத்த ைருை் அமரயாண்டிற்கு 
ைறுபடியுை் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டலாை்.

காலியிடங்கள்
சசை்ற ஆண்டிை் தமலைமரத் தவிர்த்து, மைறு எந்தப் பதவியிை் 
காலியிடங்களுை், காலியிடத்மத அறிவித்த பிை் ைருை் அடுத்த கூட்டத்தில் ஒரு 
சிறப்புத் மதர்தல் நடத்தி நிரப்பப் பட மைண்டுை்.

ஒருைர் ஜூமல 1 க்குப் பிை் அதிகாரிப் பங்கிமை ஏற்றால், அப்பங்கிை் சதாடக்க 
மததி, காலியிடை் ஏற்பட்ட ைாதத்திை் முதலாைது மததியாகத் திருப்பப்படுை். 

1 5
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எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அதிகாரி நைை்பர் 7 ஆை் மததி ஒரு காலியிடத்மத நிரப்பத் 
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டால், அப் பங்கிை் சதாடக்க மததி நைை்பர் 1 ஆகுை்.

ஒரு அதிகாரி ஒரு பங்கில் பட்டியிலிடப்பட்டு ைற்சறாரு அதிகாரி அைமர 
ைாற்றீடு சசய்தால், முந்மதய அதிகாரியிை் கமடசி மததி முந்மதய ைாதத்திை் 
கமடசி மததியாக திருப்பப்படுை். ஜூமல ைாதத்தில் ைாற்றீடு சசய்யப்படுை் 
அதிகாரிகளிை் ைை்ற அதிகாரி பணி முழுமையாக நீக்கப்படுை் ைற்றுை் புதிதாகத் 
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ைை்ற அதிகாரியிை் பதவிக்காலத் சதாடக்கை் ஜூமல 1 எைக் 
சகாடுக்கப்படுை். இது ஜைைரி ைாதத்தில் மதர்ந்சதடுக்கப்படுை் அமர ஆண்டு 
ைை்ற அதிகாரிகளுக்குை் சபாருந்துை். இது ஜூமல அல்லது ஜைைரி ைாதத்தில் 
மதர்ந்சதடுக்கப்படுை் அதிகாரிகமள அைர்களிை் மீதமுள்ள ைை்ற அதிகாரிப் 
பதவிக்காலத்தில் மசமையாற்றவுை் அந்தச் மசமைமய அைர்களிை் கல்விச் 
சாதமைகளுக்குப் பயை்படுத்தவுை் அனுைதிக்கிறது. நீங்கள் இமதப் பற்றிய 
கூடுதல் விைரங்கமள இங்கு சசை்று காணலாை்  
www.toastmasters.org/ClubBusinessFAQ 

மன்ற அதிகாரி பதவிமேற்பு
புதிய அதிகாரிகள் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பிை் சைளிச்சசல்லுை் ைை்றத் தமலைர் 
பதவிமயற்பு விழாமை ஏற்பாடு சசய்கிறார். ஒட்டுசைாத்த விழாவிற்குை் 12-15 
நிமிடங்கள் எடுக்கிறது ைற்றுை் கூட்டத்திை் முடிவில் நடத்தப்படுகிறது. 
பதவிமயற்புகள் ைழக்கைாை ைை்றக் கூட்டத்தில் அல்லது ஒரு சிறப்பு 
நிகழ்ச்சியிை் மபாது நடத்தப்படலாை்.

பதவிவயற்பு பபாருட்கள்
• Club Officer Pin Set (உரு�்�டி 5801Z, 

ஆங்கிைத்திை் மட்டும்) 
•  Gavel (உரு�்�டி 375, ஆங்கிைத்திை் 

மட்டும்)
• Club President Award (உருப்படி 1990, 

ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்)

• மன்ற தகைகமத்துவை் மகமயடு 
(உருப்படி TA1310)

• சைளிச்சசல்லுை் அதிகாரிகளுக்கு 
ைழங்குைதற்காை நிமைவுப் 
பரிசுகளுக்கு, பார்க்க  
www.toastmasters.org/Gifts

மன்ற அதிகாரி பதவிமேற்பு படிவம்
விழாமை நடத்துபைர் (பதவிமயற்பு அதிகாரி) பிை்ைருை் எழுத்துப்படிமயப் 
பயை்படுத்தலாை் (ஒை்சைாரு பாங்கிை் விைரிப்புகளுடை் நிரப்பக்கூடிய பதிப்பு 
இங்மக உள்ளது) அல்லது புதிதாக ஒை்மற உருைாக்கலாை்.

முதலாைதாக, பதவிமயற்பு அதிகாரி சைளிச்சசல்லுை் உறுப்பிைர்கமள 
எழுந்து நிற்கக் மகாருகிறார், அைர்களது மைமலகளுக்கு நை்றி கூறி 
அைர்கமளப் சபாறுப்பிலிருந்து விடுவித்துக் கூறுகிறார், "நீங்கள் இந்த 
[மன்றத்தின் கபேலரக் கூறுங்கள்] ைை்றத்திை் அதிகாரிகளாக அமைத்துக் 
கடமைகள் ைற்றுை் சபாறுப்புகளிலிருந்துை் விடுவிக்கப்படுகிறீர்கள்."

அடுத்து, பதவிமயற்பு அதிகாரி ைர விருக்குை் அதிகாரிகமள முை்மை 
ைருைாறு அமழத்து - அைர்கமள பிை்ைருை் ைரிமசயில் சாய்மைமசயிை் 
ைலப்புறை் நிற்குைாறு மகட்கிறார்: அமைக் காைலர், சபாருளாளர், 
சசயலாளர், உப தமலைர் ைக்கள் சதாடர்பு, உப தமலைர் உறுப்பிைர் 
மசர்க்மக, உப தமலைர் கல்வி, ைற்றுை் தமலைர் 

பதவிமயற்பு அதிகாரி ைரவிருக்குை் அதிகாரிகளுக்கு அைர்களிை் 
கடமைமயச் சுைத்திக் கூறுகிறார், "நாை் [மன்றத்தின் கபேலர 
உள்ளிடுங்கள்] ைை்றத்திை் அதிகாரிகமள நியமிக்க ைற்றுை் அைர்களுக்கு 
முை்புள்ள சைால்களுக்காக அைர்கமள ஆயத்தப்படுத்த இங்கு உள்மளை். 
அைர்களிை் கூட்டு சைால் இந்த ைை்றத்மத ைலிமையாக்குைது, ைாழ்விை் 
அமைத்து சூழல்களிலிருந்து ைருை் ைக்களுக்கு விமைத்திறை்மிக்க 
முமறயில் மபச உதவுைதற்காக அர்பணிப்பது, உணர்வுப்பூர்ைைாகக் மகட்பது, 
ைற்றுை் ஆக்கப்பூர்ைைாகச் சிந்திப்பது ஆகியை 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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ஒை்சைாரு அதிகாரியுை் சந்திக்க மைண்டிய சைால்கள் ைற்றுை் 
நிமறமைற்ற மைண்டிய சபாறுப்புகமள நாை் விரிைாக விைரிக்குை்மபாது 
தமலமைத்துைத்திை் அமடயாளைாக இந்தக் மகச்சுத்திமயப் அைர்கள் 
பிடித்திருக்குைாறு மகட்கிமறை்."

பதவிமயற்பு அதிகாரி அமைக் காைலமர அறிமுகப்படுத்தி, அப்பதவியிை் 
இலக்குகள் ைற்றுை் சபாறுப்புகள் பற்றி விரிைாை விைரிப்மபக் 
சகாடுக்கிறார். அதை் பிை் பதவிமயற்பு அதிகாரி அமைக்காைலரிடை் இந்தப் 
சபாறுப்பிை் அமடயாளைாகக் மகச்சுத்திமயக் சகாடுத்து இை்ைாறு 
கூறி முடிக்கிறார், "நீங்கள் உங்கள் திறனுக்குச் சிறந்த ைமகயில் இந்தக் 
கடமைகமள நிமறமைற்றுவீர்களா?"

பதவிமயற்பு அதிகாரி அமைக் காைலரிடை் மகச்சுத்திமய அடுத்த நபரிடை் 
சகாடுக்குைாறு கூறி இந்தச் சசயல்முமறமய சபாருளாளர், சசயலாளர், 
உப தமலைர் ைக்கள் சதாடர்பு, உப தமலைர் உறுப்பிைர் மசர்க்மக, ைற்றுை் 
உப தமலைர் கல்விக்குை் சதாடர்கிறார். ைரவிருக்குை் தமலைர் கமடசியாக 
பிை்ைருை் சிறப்பு விளக்கவுமரயுடை் பதவிமயற்று மைக்கப்படுகிறார்:

"சசால்மைந்தர் [வரவிருக்கும் தலைவர் கபேலர இங்கு உள்ளிடுங்கள்], 
[மன்றத்தின் கபேலர இங்கு உள்ளிடுங்கள்] ைை்றத்திை் தமலைராகத் 
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார், நீங்கள் இதை் தமலமை நிர்ைாக அதிகாரி 
ைற்றுை் இந்த ைை்றத்திை் அமைத்து ைை்றக் கூட்டங்களிலுை் ைற்றுை் 
உங்கள் சசயற்குழுவிை் அமைத்து ைழக்கைாை ைற்றுை் சிறப்புக் 
கூட்டங்களிலுை் தமலமைமயற்க மைண்டுசைை எதிர்பார்க்கப்படுகிறீர்கள்.

இந்த ைை்றை் அதை் உறுப்பிைர்கள் தங்களிை் கல்வி இலக்குகமள 
அமடைதற்கு உதவுைமதக் காண்பது உங்களிை் சைால் ஆகுை். பகுதி, 
மகாட்டை், ைாைட்டை் ைற்றுை் Toastmasters International அதை் இலக்குகமள 
அமடைதற்காக உங்கள் ைை்றை் உதவுைமதக் காண்பதுை் உங்களிை் சைால் 
ஆகுை். உங்கள் தமலமைத்துைை் ைற்றுை் பதவிக்காை அர்ப்பணிப்பிை் 
அமடயாளைாக இந்தக் மகச்சுத்திமயத் தயவுசசய்து ஏற்றுக் சகாள்ளுங்கள்.

இந்தக் மகச்சுத்தி ஆற்றல் ைற்றுை் அதிகாரத்திை் அமடயாளை் ஆகுை், இது 
இந்த ைை்றத்திை் உறுப்பிைர்களால் உங்களிடை் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
அமத அறிைார்ந்த முமறயில் சுய கட்டுப்பாட்டுடை் பயை்படுத்துங்கள். 
நீங்கள் உங்கள் அணியிை் உறுப்பிைர் அத்துடை் ஒரு தமலைர். ஒரு அணி 
எை்பது ைக்களிை் சதாகுப்பு எை்பமத விட மைலாைது. இது சபாதுைாை 
சாதமை இலக்குகள், பகிர்தல் ைற்றுை் பரஸ்பர ஆதரவுடை் கூடிய அமைத்து 
உறுப்பிைர்களிை் உணர்வுகள், எண்ணங்கள் ைற்றுை் சசயல்பாடுகளில் 
மைர்விட்டுள்ள ஒரு உணர்வுப்பூர்ை விமச ஆகுை். ஒரு ஆமராக்கியைாை, பல் 
இயக்க, அமைைருை் சபருமைப்படுை் ஒரு ைை்றத்மத உருைாக்க உங்கள் 
குழு உறுப்பிைர்களுடை் இமணந்து மைமல சசய்யுங்கள்.

ஒரு தமலைராக, நீங்கள் இந்தச் சைாமல ஏற்று உங்கள் கடமைகமள 
உங்கள் திறமைகளுக்குச் சிறந்த ைமகயில் சசய்வீ்ர்களா?"

ைரவிருக்குை் ைை்றத் தமலைர், "நாை் சசய்மைை்" எைப் பதிலளிக்கிறார்.

பதவிமயற்பு அதிகாரி, "இந்த சசால்மைந்தர்கமள அைர்கள் 
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பதவிகளில் நியமிக்கப்பட்டமத அறிவிப்பதில் நாை் 
ைகிழ்ச்சியமடகிமறை்," எை்கிறார்.

பிை், பதவிமயற்பு அதிகாரி ைை்றத்மதக் கூட்டாகப் பார்த்து கூறுகிறார், 
"அமைைருை் எழுந்து நிற்கிறீர்களா? ைை்றை் [மன்றத்தின் கபேலர 
உள்ளிடுங்கள்] இல் Toastmasters திட்டத்திை் ைளர்ச்சி சபருைளவு இந்தக் 
குழுமைச் சார்ந்துள்ளது. Toastmasters உறுப்பிைர்களாை உங்களிை் 
ைரியாமதயில், நீங்கள் இந்த ைை்றத்திை் பக்கை் நிற்பீர்கள், அதனுடை் 
ைாழ்வீர்கள், ைற்றுை் ைருை் ஆண்டு முழுைதுை் அதனுடை் மைமல 
சசய்வீர்கள் எை தனியாகவுை் கூட்டாகவுை் உறுதிமயற்கிறீர்களா?"

ைை்ற உறுப்பிைர்கள், "நாங்கள் சசய்மைாை்" எைப் பதிலளிக்கிறார்கள்.

2
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பதவிமயற்பு அதிகாரி கூறுகிறார், "புதிதாக பதவிமயற்ற ைை்றத் தமலைர் 
ைற்றுை் சசை்ற ஆண்டிை் தமலைர் இருைருை் சாய்மைமசயில் எை்னுடை் 
இமணக்கிறீர்களா. ைை்றை் [மன்றத்தின் கபேலர இங்கு உள்ளிடுங்கள்] 
இை் சசை்ற ஆண்டிை் தமலைராை [கசன்ற ஆை்டின் தலைவர் கபேலர 
உள்ளிடுங்கள்], நீங்கள் தமலைருக்காை ஊசிமய அைரிை் அர்பணிப்பு 
ைற்றுை் மசமைக்காை அமடயாளைாக [வரவிருக்கும் தலைவரின் கபேலர 
இங்கு உள்ளிடுங்கள்] க்கு ைழங்குகிறீர்களா? ைற்றுை் ைை்றை் [மன்றத்தின் 
கபேலர இங்கு உள்ளிடுங்கள்] இை் தமலைராை [வரவிருக்கும் தலைவர் 
கபேலர உள்ளிடுங்கள்], நீங்கள் கடந்த தமலைருக்காை ஊசிமய அைரிை் 
அர்பணிப்பு ைற்றுை் மசமைக்காை அமடயாளைாக [கசன்ற ஆை்டின் 
தலைவர் கபேலர உள்ளிடுங்கள்] க்கு ைழங்குகிறீர்களா?" சசை்ற ஆண்டிை் 
தமலைர் ைற்றுை் ைரவிருக்குை் தமலைர் இருைருை் ஒருசைாருக்சகாருைர் 
ஊசிமயக் குத்திக் சகாள்கிை்றைர்.

பதவிமயற்பு அதிகாரி ைற்றுை் சசை்ற ஆண்டிை் தமலைர் சாய்மைமசமய 
விட்டுச் சசல்கிை்றைர். புதிய தமலைர் கூட்டத்திை் சபாறுப்மப எடுத்துக் 
சகாள்கிறார். இந்த மநரத்தில், புதிய தமலைர் Club President Award (உருப்படி 
1990, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) ஐ சைளிச்சசல்லுை் தமலைருக்கு ைழங்குகிறார். 
புதிய தமலைர் தைது குழுவிை் இலக்குகமள விைரித்து மூை்று நிமிடப் 
மபச்மச ைழங்குகிறார். 

மன்றப் வபச்சுப் வபாட்டிகள்
ஒை்சைாரு ஆண்டுை், ஒை்சைாரு Toastmasters ைை்றமுை் அதிகாரப்பூர்ை 
Toastmasters மபச்சுப் மபாட்டிகளில் பங்மகற்க ைாய்ப்பிமைப் சபறுகிறது. 
மபாட்டிகள் ைை்ற நிமலயிலிருந்து சதாடங்குகிை்றை, ைற்றுை் ைை்றப் 
மபாட்டிகளில் சைற்றி சபறுபைர்கள் பகுதி, மகாட்டை் ைற்றுை் ைாைட்ட நிமலகளில் 
சதாடருைார்கள். ைாைட்டங்கள் பை்ைாட்டுப் மபச்சுப் மபாட்டிகமள நடத்த 
மைண்டுை் ைற்றுை் ஒை்சைாரு ஆண்டுை் மூை்று கூடுதல் மபச்சுப் மபாட்டிகள் 
ைமரயில் நடத்தலாை். 

பை்ைாட்டுப் மபச்சுப் மபாட்டியிை் ஒரு பகுதியாக, ைாைட்ட நிமலயில் 
சைற்றி சபற்றைர்கள், காசணாளி மூலை் நடத்தப்படுை் ைண்டல காலிறுதிக்குத் 
சதாடர்ைார்கள். ைண்டல காலிறுதியில் சைற்றி சபறுபைர் பை்ைாட்டு ைாநாட்டில் 
நமடசபறுை் அமரயிறுதிக்குத் சதாடர்ைர், அங்கு அைர்கள் World Championship of 
Public Speaking®-இல் பங்மகற்பதற்காை ைாய்ப்பிற்காகப் மபாட்டியிடுைார்கள்.

சில உறுப்பிைர்களுக்கு, மபச்சுப் மபாட்டிகளில் பங்குசபறுைது எை்பது 
அைர்களிை் Toastmasters அனுபைத்திை் சிறப்புக் கூறு ஆகுை். ைற்றைர்கள் 
தங்களிை் ைை்றச் சசயற்பாடுகளில் திருப்தியமடகிை்றைர், மபச்சுப் மபாட்டிகளில் 
பங்மகற்பது எை்பது அைர்களிை் கல்வி இலக்குகளிை் சாதமைகள் மபால் 
முக்கியைாைது அல்ல. ஒரு ைை்ற அதிகாரியாக நீங்கள் இரு குழுக்களிை் 
மதமைகமளயுை் சைநிமலப்படுத்தி, மபச்சுப் மபாட்டிகமள அதற்மகற்ப திட்டமிட 
மைண்டுை்.
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உப தலைவர் கை்வியின் பங்கு
உப தமலைர் கல்வி ைை்றப் மபச்சுப் மபாட்டிகளில் முக்கியப் பங்கு ைகிக்கிறார். 

மன்றப் வபச்சுப் வபாட்டிகளிை் உப தலைவர் கை்வியின் பங்கு
• இந்த ஆண்டில் ைை்றை் பங்சகடுக்க 

அட்டைமணயிடப்பட்டுள்ள 
மபச்சுப் மபாட்டிகள் எமை எை்று 
அறிந்துசகாள்ள ைாைட்டத்மதத் 
சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள்.

• பகுதி, மகாட்ட, ைற்றுை் ைாைட்டப் 
மபச்சுப் மபாட்டிகளிை் மததிகமள 
ைை்றத்திற்குத் சதாடர்பாடுங்கள் 
ைற்றுை் ைை்ற மபச்சுப் மபாட்டிகமள 
அதற்மகற்பத் திட்டமிடுங்கள்.

• மபாட்டியிை் அைர்வுத் தமலைர் 
ைற்றுை் தமலமை நடுைராகச் 
மசமையாற்ற தை்ைார்ைலர்கமளக் 
மகளுங்கள்.

• மபச்சுப் மபாட்டி விதிப்புத்தகம் 
(உருப்படி TA1171) உள்ளடக்கங்கள் 
முழுமைக்குைாை ைை்ற நிபுணராகச் 
மசமையாற்றுங்கள் 

• Notification of Contest Winner (உரு�்�டி 
1182, ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) 
பகுதிப் மபாட்டியிை் தமலைருக்கு 
முை்ைனுப்பப்படுைமத 
உறுதிப்படுத்துங்கள்.

பிற தலைலமத்துவ வாே்ப்புகள்
உப தமலைர் கல்வி ைை்றத்திை் மபச்சுப் மபாட்டிகமள மைற்பார்மை சசய்யப் 
சபாறுப்பாைைர் எை்றாலுை், உறுப்பிைர்கள் பயை்படுத்திக் சகாள்ளக்கூடிய பிற 
தமலமைத்துை ைாய்ப்புகளுை் உள்ளை.

மபாட்டியின் அமர்வுத்தலைவர்
இைற்றில் மிக முக்கியைாை பங்கு மபாட்டியிை் அைர்வுத்தமலைராக இருக்கலாை். 
மபாட்டியிை் அைர்வுத்தமலைரிை் முழுமையாை விைரிப்புக்கு, மபச்சுப் மபாட்டி 
விதிப்புத்தகம் (உருப்படி TA1171) ஐப் பாருங்கள். உப தமலைர் கல்வி மபாட்டியிை் 
அைர்வுத்தமலைர் பங்மக எடுத்துக் சகாள்ளலாை், ஆைால் இது மதமையில்மல. 
உண்மையில், ைற்சறாரு தகுதியாை உறுப்பிைர் மபாட்டியிை் அைர்வுத்தமலைராக 
இருக்க விருை்பிைால், இது ைை்றத்திை் மபச்சுப் மபாட்டிமய இை்னுை் சிறந்த 
உத்திமிக்க ைாய்ப்புப் புள்ளியிலிருந்து நிர்ைகிக்க உப தமலைர் கல்விக்குச் 
சுதந்திரை் அளிக்கிறது.

ஒரு மபச்சுப் மபாட்டிலே ஏற்பாடு கசே்ே உதவுதை்
திட்டமிடல் ைற்றுை் ஒப்பமடப்புத் திறமைப் பயை்படுத்தி, உப தமலைர் கல்வி 
ஒரு நல்ல மபச்சுப் மபாட்டிமய ஒழுங்கமைப்பதில் ஆதரைாளர்கமளச் மசர்த்துக் 
சகாள்ளலாை் ைற்றுை் உறுப்பிைர்கள் அைர்களிை் கல்வி இலக்குகமள அமடய 
உதைலாை்.

 உறுப்பினர் தகுதி
ைை்றப் மபச்சுப் மபாட்டியிை் ஒை்சைாரு மபாட்டியாளருை் மபச்சுப் மபாட்டி 
விதிப்புத்தகத்தின் (உருப்படி TA1171) படி மபாட்டியிடத் தகுதியாைைர்கள் எை்பமதச் 
சரிபார்ப்பது மபாட்டியிை் அைர்வுத்தமலைரிை் பங்கு ஆகுை். விதிப்புத்தகை் 
மபாட்டியாளர்கள் தகுதி சபறாமைக்காை பல காரணங்கமளப் பட்டியலிடுகிறது, 
ஆைால் ைை்றப் மபாட்டிகளில் மிக அடிக்கடி தகுதிப் பிரச்சிமைகள் Toastmasters 
International க்காை உறுப்பிைர் கட்டணங்கமளச் சசலுத்தாததால் ஏற்படுகிை்றை. 
சுருக்கைாக, ைை்றப் மபாட்டிகள் நமடசபறுை் மபாது, ஒரு உறுப்பிைர் கட்டண 
உறுப்பிைராக இல்மலசயனில், அந்த உறுப்பிைர் மகள்விக்குள்ளாை மபச்சுப் 
மபாட்டியிை் எந்த நிமலயிலுை் மபாட்டியிடத் தகுதியற்றைர் - பிை்ைர் அந்த 
உறுப்பிைர் உறுப்பிைர் கட்டணத்மதச் சசலுத்தி நை்னிமலமயத் திருை்பப் 
சபற்றாலுை் கூட.

2

2

2

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/1182
http://www.toastmasters.org/1182
http://www.toastmasters.org/1182
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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தகுதிமயச் சரிபார்ப்பது மபாட்டியிை் அைர்வுத்தமலைரிை் முதை்மையாை 
சபாறுப்பு எை்றாலுை், உப தமலைர் கல்வி தைது மபச்சுப் மபாட்டி தகுதி 
விதிகளிை் அறிமைப் பகிர்ந்து சகாண்டு ைை்றை் அைற்மறப் பிை்பற்றுைமத 
உறுதிப்படுத்துைதிை் மூலை் உதைலாை். அை்ைாறு சசய்யத் தைறுைதால், பிை்ைர் 
சைற்றிசபற்ற மபாட்டியாளர் ைை்ற அளவில் தைது தகுதியிை்மையால் விலக 
மநரிடுை்மபாது, மபாட்டியிை் சுழற்சியில் ைை ைருத்தத்மத ஏற்படுத்துை்.

 ஒை்சைாரு மபாட்டியாளருை் அைர்கள் மபாட்டியிடுை் ஒை்சைாரு மபாட்டிக்கு 
முை்பாகவுை் Speaker’s Certification of Eligibility and Originality (உருப்படி 1183, 
ஆங்கிலத்தில் ைட்டுை்) இல் மகசயழுத்திட மைண்டுை்.

வபச்சுப் வபாட்டி வளங்கள்

மபச்சுப் மபாட்டி விதிப்புத்தகை்   
(உருப்படி TA1171)

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

பதாடர்வபச்சுகள்
சதாடர்மபச்சுகள் எை்பது சிறப்பு ைை்றக் கூட்டத்திை் ஒரு ைடிைைாகுை், இது 

சசயல்திட்டப் மபச்சுகள் ைற்றுை் ைதிப்பீடுகளுககு ைட்டுமை சகாண்டுள்ளது. 
அத்தமகய கூட்டங்கள் “சதாடர்மபச்சுகள்” அல்லது “மபச்சு ைராத்தாை்கள்” 
அல்லது “சைளிப்படுத்தல்கள்” எை்றுை் அறியப்படுகிை்றை. இமை அதிகப் 
பார்மையாளர்களுக்கு முை்பாக தனிப்பட்ட நபர்கள் தங்கள் மபச்சுத் திறை்கமள 
பட்மட தீட்டிக்சகாள்ள உதவுகிை்றை, பல மபச்சாளர்கள் தங்கள் மபச்சு 
சசயல்திட்டங்கமள நிமறவு சசய்ய ைாய்ப்பு ைழங்குகிை்றை ைற்றுை் புதிய 
உறுப்பிைர்கமள ஈர்க்க ஒரு சாத்தியைாை ைை்றாைாக சசயல்படுகிை்றை.

இந்தக் கூட்டங்கமள ஒரு ைை்றை் ைட்டுமை ஏற்பாடு சசய்ய முடியுை். ஒரு 
ைை்றை் அல்லது எந்த எண்ணிக்மகயிலாை ைை்றங்கலுை் ஒை்றுகூடி ஒரு 
சதாடர்மபச்மச ஏற்பாடு சசய்யலாை். ஒரு கூட்டு சதாடர்மபச்மச ஒை்றுக்குை் 
மைற்பட்ட ைை்றங்கள் நடத்துை்மபாது, இந்த ைை்றங்கள் எந்த ைாைட்டத்தில் 
இருக்குை் ைை்றங்களாகவுை் இருக்கலாை். சதாடர்மபச்சு இமணைழியாகமைா 
அல்லது மநரடியாகமைா நடத்தப்படலாை்.

மகாட்டங்கள் ைற்றுை் பகுதிகள் உட்பட ைாைட்டங்கள் இந்த ைமகயாை 
கூட்டத்மத நடத்தமுடியாது. எனினுை், ைாைட்டை், மகாட்டை் ைற்றுை் பகுதி 
ைளங்கள் (ைமலத்தளங்கள் ைற்றுை் சமூக ஊடக தளங்கள் உட்பட) அத்தமகய 
கூட்டங்கமள விளை்பரப்படுத்த பயை்படுத்தப்படலாை்.

சதாகுத்து ைழங்குை் ைை்றை் அல்லது ைை்றங்கமளத் தவிர மைறு 
ைை்றங்களிை் உறுப்பிைர்கள் (கூட்டாக ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டிருந்தால்) 
சதாடர்மபச்சுகளில் கலந்துசகாள்ளவுை் பங்மகற்கவுை் அமழக்கப்படலாை். சபாது 
ைக்களுக்குை் ைை்றத்திை் விருப்பதிை் மபரில் ைருமக திறக்கப்படலாை்.

சதாகுத்து ைழங்குை் ைை்றை் அல்லது ைை்றங்களிை் உறுப்பிைர்கள் 
மபச்சுகமள ைழங்குைது ைற்றுை் ைதிப்பிடுைது (ைாய்ைழி ைற்றுை் எழுத்து 
இரண்டுை்) உள்ளிட்ட எந்தக் கூட்டப் பங்கமகயுை் ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாது. 
சதாகுத்து ைழங்குை் ைை்றை் அல்லது ைை்றங்கமளத் தவிர ைற்ற ைை்றங்களிை் 
உறுப்பிைர் விருந்திைர்கள் மபச்சுக்கமள ைழங்காைல் இருக்கலாை், ஆைால் 
ைற்ற கூட்டப் பங்குகளில் பங்மகற்கலாை். Toastmasters அல்லாத அதிதிகள் எந்தவித 
பங்மகயுை் ஏற்க பரிந்துமரக்கப்படைாட்டார்கள்.

பை்ைாட்டு இயக்குைர் ைற்றுை் இரண்டாைது உபதமலைர் மைட்பாளர்கள் 
தங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட தாய் ைண்டலத்திை் சைளிமய உள்ள ைை்றங்களுடை் 
கூட்டாக நடத்தப்படுை் எந்தசைாரு சதாடர்மபச்சிலுை் பங்மகற்க 
அனுைதிக்கப்படுைதில்மல.

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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ஒை்சைாரு மபச்சுை் திட்டத்திை் குறிக்மகாளிை் மீது மபச்சாளர் கைைை் 
சசலுத்துை் ைமகயில் கைைைாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ைற்றுை் நை்ைதிப்பு 
பாமதகளுக்காை எந்தசைாரு கூட்டத்திலுை் உறுப்பிைர்கள் ஒரு மபச்சுக்கு 
ைட்டுமை அனுைதிக்கப்படுைார்கள் (Pathways). சதாகுப்பாளர் ைற்றுை் அமைத்து 
பங்மகற்பாளர்களுக்குை் சபாருத்தைாை ஆதாரங்கள் (எ.கா., ைதிப்பீட்டு படிைங்கள், 
மநர சாதைங்கள், ஒலிைாங்கிகள், சைப்மகை்கள், இமணயைழி கூட்டத் தளங்கள் 
மபாை்றமை) இருப்பமத சதாகுத்து ைழங்குை் ைை்றை் அல்லது ைை்றங்கள் உறுதி 
சசய்ய மைண்டுை்.

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

.

mailto:membership%40toastmasters.org?subject=Club%20Status%20Guide%20Inquiry
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