
MEMBERSHIP APPLICATION &  உறுப்பினர் விண்ணப்பம் மற்றும்

PAYMENT INFORMATION கட்டணத் தகவல்

மன்ற உறுப்பினராக, தயவு செய்து

1. உறுப்பினர் விண்ணப்பத்தத முழுமையாக பூர்த்தி செய்து மகசயாப்பமிடவுை்.

2. கட்டணத் தகவல் ஆவணத்மத (பக்கை் 3) முழுமையாக பூர்த்தி செய்து மகசயாப்பமிடவுை்.

3. பூர்த்தி செய்து மகசயாப்பமிட்ட ஆவணங்கமை ைன்ற அதிகாரியிடை் ெைர்ப்பிக்கவுை்.

4.  நீங்கை் உங்கை் கல்விெ் ொதனங்கமைப் பார்க்க “உதவி சதாழில்நுட்பத்மத” (திமர வாசிப்பான் பபான்றமவ) பயன்படுத்தினால், இங்பக குறியிடவுை் 

பகை்விகளுக்கு, membership@toastmasters.org உடன் சதாடர்பு சகாை்ைவுை்.

Club Information | மன்ற தகவல்
இந்தப் பகுதி ஒரு ைன்ற அதிகாரியால் நிமறவு செய்யப்படுகிறது.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Club number | ைன்ற எண்  Club name | ைன்றப் சபயர்  Club city | ைன்ற நகரை்  

Applicant Information | விண்ணப்பதாரர் தகவல் 
இந்தப் பகுதி விண்ணப்பதாரரால் நிமறவு செய்யப்படுகிறது  

______________________________________________________________________________________________________________________

Last name/Surname | கமடசிப் சபயர்/குடுை்பப் சபயர் First name | முதல் சபயர் Middle name | நடுப் சபயர்

ைாதாந்திர Toastmaster இதழ் பின்வருை் முகவரிக்கு அனுப்பப்படுை்: 

______________________________________________________________________________________________________________________

Organization/In care of | அமைப்பின் சபாறுப்பில்

______________________________________________________________________________________________________________________

Address line 1 | முகவரி வரி 1 (வரை்பு 35 எழுத்துக்கை்)

______________________________________________________________________________________________________________________

Address line 2 | முகவரி வரி 2 (வரை்பு 35 எழுத்துக்கை்)

_______________________________________________________________________________________________________________________

City | நகரை் State or province | ைாநிலை் அல்லது ைாகாணை்

______________________________________________________________________________________________________________________

Country | நாடு Postal code | அஞ்ெல் குறியீடு

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Home phone number | வீட்டுத் சதாமலபபசி எண் Mobile phone number | மகபபசி எண் Email address | மின்னஞ்ெல் முகவரி

 

  Male | ஆண்         Female | சபண்         Other | ைற்றவர்கை்

Membership Type | உறுப்பினர் வதக
இந்தப் பிரிவு ஒரு ைன்ற அதிகாரியால் பூர்த்தி 

செய்யப்படுகிறது.

  New | புதிய

  Dual | இரட்மட

   Transfer | இடைாற்றை் 

(உறுப்பினர் ைற்சறாரு 

ைன்றத்திலிருந்து இடை் 

ைாறுகிறார் என்றால், கீழுை்ை 

மூன்று வரிகமை நிரப்பவுை்)

   Reinstated | மீண்டுை் 

பெர்க்கப்பட்டார் (உறுப்பினர் 

நிமலயில் இமடசவளி)

   Renewing | புதுப்பிக்கிறார் 

(உறுப்பினர் நிமலயில் 

இமடசவளி இல்மல)

____________________________________________________

Previous club name | முந்மதய ைன்றப் சபயர்

____________________________________________________

Previous club number | முந்மதய ைன்ற எண்

____________________________________________________

Member number | உறுப்பினர் எண்

MEMBERSHIP APPLICATION | உறுப்பினர் விண்ணப்பம்

I want my membership to begin: | என்னுமடய உறுப்பினர் தகுதி சதாடங்கபவண்டிய தினை்: __________________

  Month/Year | ைாதை்/ஆண்டு

பக்கை் 1

Club Dues and Fees Worksheet | மன்றக் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணப் 
பணித்தாள்

ைன்றக் கட்டணங்கை் பநரடியாக ைன்றத்திற்கு செலுத்தப்பட பவண்டுை். உலகத் 
தமலமையகை் கடன் அட்மட கட்டணமுமறமய ைன்றக் கட்டணங்கை் செலுத்த 
செயல்முமறபடுத்த முடியாது

International Fees and Dues | ெர்வபதெ கட்டணை் ைற்றுை் நிலுமவகை்   $ _______________

(பைலுை்ை 3 ஆை் வரியிலிருந்து)

Club new member fee | ைன்ற புதிய உறுப்பினர் கட்டணை்  _____________

Club dues | ைன்றக் கட்டணங்கை் _____________

Total payment to club | ைன்றத்திற்கான சைாத்த கட்டணை் _____________

Toastmasters International Dues and Fees | Toastmasters International நிலுதவகள் மற்றும் கட்டணம்
இந்தப் பிரிவு ஒரு ைன்ற அதிகாரியின் உதவிபயாடு விண்ணப்பதாரரால் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது . நிலுமவகை் ைற்றுை் கட்டணங்கை் முன்கூட்டிபய செலுத்தப்பட பவண்டியமவ. அமவ 
திருை்பக் சகாடுக்கப்படைாட்டாது ைற்றுை் ஒரு உறுப்பினரிடமிருந்து ைற்சறாருவருக்கு ைாற்றப்படக் கூடியமவயுை் அல்ல. 

1. New member fee (US$20) | புதிய உறுப்பினர் கட்டணம் (20 அசமரிக்க டாலர்கள்) அசைரிக்க டாலர்கை் ___  

புதிய உறுப்பினர்கைால் ைட்டுை் செலுத்தப்படுை் இந்தக் கட்டணை்  
முதல் கற்றல் பாமத, வழிகாட்டியின் நிகழ்நிமல நகல் ைற்றுை்  
செயலாக்க கட்டணை் ஆகியவற்றுக்கானதாகுை். 

2. Membership dues | உறுப்பினர் கட்டணம் அசைரிக்க டாலர்கை் ___
அமனத்து உறுப்பினர்கைாலுை் வருடை் இருமுமற  
செலுத்தப்படுை் உறுப்பினர் கட்டணை் உறுப்பினருமடய சதாடக்க  
ைாதத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் கணக்கிடப்படுை்: 

3. Total payment to Toastmasters International |  

Toastmasters International க்கு சமாத்த கட்டணம் அசைரிக்க டாலர்கை் _______

1 ைற்றுை் 2 இன் சைாத்தை். 

 October | அக்படாபர்

 November | நவை்பர்

 December | டிெை்பர்

 January | ஜனவரி

 February | பிப்ரவரி

 March | ைார்ெ்

or | அல்லது  April | ஏப்ரல்

or | அல்லது  May | பை

or | அல்லது  June | ஜூன்

or | அல்லது  July | ஜூமல

or | அல்லது  August | ஆகஸ்ட்

or | அல்லது  September | செப்டை்பர்

DISTRICTEDஅசைரிக்க டாலர்கை் 45.00    $_________

37.50    _________

30.00    _________

22.50    _________

15.00    _________

7.50    _________



Sponsor of New, Reinstated or Dual Member | புதிய, மீண்டும் செர்க்கப்பட்ட அல்லது இரட்தட உறுப்பினரின் ஆதரவாளர்

இந்தப் பகுதி ஒரு ைன்ற அதிகாரியால் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sponsor’s last name/surname |  Sponsor’s first name |  Sponsor’s member number |  Sponsor’s club number |  

ஆதரவாைரின் கமடசி சபயர்/குடுை்பப் சபயர் ஆதரவாைரின் முதல் சபயர்  ஆதரவாைரின் உறுப்பினர் எண் ஆதரவாைரின் ைன்ற எண் 

Member’s Agreement and Release | உறுப்பினர் ஒப்பந்தம் மற்றும் சவளியீடு

தனிப்பட்டமுமறயிலுை், ஒரு Toastmasters ைன்றத்தின் உறுப்பினராகவுை் எனது நடத்மதக்கான தனிப்பட்ட சபாறுப்மப ஏற்றுக்சகாை்ளுை் விருப்பத்திற்கு இணங்க, Toastmasters உறுதிசைாழி ைற்றுை் Toastmasters International 

நிர்வாக ஆவணங்கை் ைற்றுை் என் ைன்றத்தில் உை்ை சகாை்மககமை பின்பற்ற ஒப்புக்சகாை்கிபறன். நான் எந்த விதைான பாகுபாடு, சதாந்தரவு, சகாடுமைப்படுத்துதல், இழிவான, ெட்டவிபராத, அல்லது நியாயைற்ற 

நடத்மத ஆகியவற்றிலிருந்து விலகியிருப்பபன்,அத்துடன் நான் அவ்வாறான நடத்மதயில் ஈடுபட்டால், என் நடத்மத காரணைாக ஏற்படுை் பெதங்கை், இழப்புகை் அல்லது செலவுகமை Toastmasters International, என்னுமடய 

ைன்றை் அல்லது பிற ைன்றங்களுக்கு அல்லது Toastmasters இல் ஈடுபட்டுை்ை பிற தனிநபர்களுக்கு திருை்பிக் சகாடுக்க ஒப்புக்சகாை்கிபறன். Toastmasters International அல்லது அதன் ைன்றங்கைால் திறை்பட பொதிக்க அல்லது 

பைற்பார்மவயிடமுடியாத தன்னார்வலர்கைால் Toastmasters திட்டங்கை் நடத்தப்படுகின்றன என்பமத புரிந்துசகாை்வதால், என் ைன்றத்தால் அல்லது பிற ைன்றங்கைால், அல்லது Toastmasters International இன் எந்த ஒரு 

அதிகாரியாலுை் பவண்டுசைன்பற அல்லது அலட்சியைாக செய்யப்படுை் செயல்கை் அல்லது குமறபாடுகளின் சபாறுப்பிலிருந்து Toastmasters International, அதன் ைன்றங்கை், நிர்வாக அமைப்புகை், அதிகாரிகை், ஊழியர்கை், 

முகவர்கை் ைற்றுை் பிரதிநிதிகமை விடுவிக்கிபறன். ஏதாவது ஒரு வமகயான பூெல் ஏற்பட்டால், சநறிமுமறகை் ைற்றுை் நடத்மத விதிமுமறகை் 3.0 க்கு இணங்க Toastmasters, ைாவட்டங்கை், ைன்றங்கை் ைற்றுை் Toastmasters 

உறுப்பினர்கை் சதாடர்பான அமனத்து பூெல்கை், பகாரிக்மககை் ைற்றுை் குற்றெ்ொட்டுகமை தீர்க்க நான் ஒத்துக்சகாை்கிபறன்.

இந்த விண்ணப்பத்மத ெைர்ப்பிப்பதன் மூலை், நான் பின்வருவனவற்றுக்கு சவளிப்பமடயாக உடன்படுகிபறன்: 

 ■ உறுப்பினர் நிர்வாகத்தின் பநாக்கங்களுக்காக இந்த உறுப்பினர் விண்ணப்பப்படிவத்தில் Toastmasters க்கு எனது தனிப்பட்ட தகவல்கமை பெகரித்தல், பயன்படுத்துதல் ைற்றுை் செயலாக்குதல், எனது கடன்கமை 

செலுத்துதல் ைற்றுை் என் சதாடர்பு தகவமல உறுப்பினர் உறுப்பினர்களின் பகாப்பகத்தில் உை்ைடக்குதல், உறுப்பினர்கை் ைற்றுை் Toastmasters ஊழியர்களுக்கு விநிபயாகிக்கப்படுை். கூடுதலாக, Toastmasters International 

(படாஸ்ட்ைாஸ்டர்ஸ் இன்டர்பநஷனல்) ஆல் Toastmasters (படாஸ்ட்ைாஸ்டர்ஸ்) ‘வமலத்தைை் ைற்றுை் மின்னணு தகவல்சதாடர்பு மூலை் பெகரிக்கப்பட்ட எனது தனிப்பட்ட தகவலின் பெகரிப்மபப் பயன்படுத்தலாை் 

 ■ Toastmasters (படாஸ்ட்ைாஸ்டர்ஸ்), அதன் ஊழியர்கை் ைற்றுை் முகவர்கை், ைாவட்ட அதிகாரிகை் ைற்றுை் ைன்ற அதிகாரிகை் ஆகிபயாரால் என் தகவல்கை் அணுகப்பட ைற்றுை் பயன்படுத்தப்பட முடியுை் என்று அறிந்து 

சகாை்ளுகிபறன் . 

 ■ Toastmasters International வமலத்தைத்தில்www.toastmasters.org\login இல் எனது தனிப்பட்ட சுயவிவர பக்கத்மத புதுப்பிப்பதன் மூலை், எனது தனிப்பட்ட சதாடர்பு தகவல்கை் ெரியாக ைற்றுை் ெமீபத்தியதாக இருப்பமத உறுதி 

செய்ய ைாற்றங்கமைப் பராைரித்தல் இந்த விண்ணப்பத்தில் பகாரப்பட்டுை்ை சபருை்பாலான தகவல்கை், நிர்வாக ைற்றுை் திட்டமிடல் பநாக்கங்களுக்கு அவசியைானமவ என்பமத நான் புரிந்து சகாை்கிபறன்.

A Toastmaster’s Promise | சொல்சவந்தரின் உறுதிசமாழி

Toastmasters International (படாஸ்ட்ைாஸ்டர்ஸ் இன்டர்பநஷனல்) ைற்றுை் 
என் ைன்றத்தின் உறுப்பினராக நான் கீழ்கண்டவற்றுக்கு உறுதிசைாழி 
அளிக்கிபறன்:

 � ைன்றக் கூட்டங்களில் தவறாைல் கலந்துசகாை்ை

 � என் அமனத்து செயல்திட்டங்கமையுை் Toastmasters கல்வித் திட்டத்தின் 
அடிப்பமடயில் என் சிறந்த திறன்கமைப் பயன்படுத்தித் தயார் செய்ய

 � கூட்டப் பணிகளுக்கு ஆயத்தை் செய்ய ைற்றுை் அவற்மற நிமறபவற்ற

 � ெக உறுப்பினர்களுக்கு பயனுை்ை ஆக்கப்பூர்வைான ைதிப்பீடுகமை 
வழங்க

 � அமனத்து உறுப்பினர்களுை் கற்று வைரத் பதமவயான பநர்ைமறயான, 
நட்பான சூழமல ைன்றை் பராைரிக்க உதவ

 � அமழக்கப்படுை் பபாது, ஒரு அதிகாரியாக என் ைன்றத்தில் பெமவ 
செய்ய

 � என் ெக ைன்ற உறுப்பினர்கை் ைற்றுை் எங்கை் விருந்தினர்கமை 
ைரியாமத ைற்றுை் கண்ணியத்பதாடு நடத்த

 � Toastmasters உறுப்பினர் தகுதி வழங்குை் நன்மைகமை விருந்தினர்கை் 
பார்க்குை் வமகயில் அவர்கமை ைன்றக் கூட்டங்களுக்கு அமழத்து வர

 � அமனத்து Toastmasters கல்வி ைற்றுை் அங்கீகார திட்டங்களுக்கான 
வழிகாட்டல்கை் ைற்றுை் விதிகமை கமடபிடிக்க

 �  அமனத்து Toastmasters நடவடிக்மககளுை் நடக்குை் ெையத்தில் 
நை்பகத்தன்மை, ைரியாமத, பெமவ ைற்றுை் உயர்வு ஆகிய 
Toastmastersஇன் முக்கிய ைதிப்புகளுக்கு உட்பட்டு செயல்பட

Verification of Applicant | விண்ணப்பதாரரின் ெரிபார்ப்பு

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

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

கீபழ உை்ை எனது மகசயாப்பத்தின் மூலை், ஒரு Toastmaster இன் உறுதிசைாழி ைற்றுை் பைபல கூறியுை்ை 
உறுப்பினரின் உடன்படிக்மக ைற்றுை் விடுவித்தல் விதிமுமறகளுக்கு உடன்படுகிபறன், அத்துடன் நான் 18 வயது 
அல்லது அதற்கு பைற்பட்ட வயதுமடயவை்/ன் என்று ொன்றளிக்கிபறன் (Toastmasters International (படாஸ்ட்ைாஸ்டர்ஸ் 
இன்டர்பநஷனல்) ைன்றங்களின் Toastmasters (படாஸ்ட்ைாஸ்டர்ஸ்) ைன்ற ெட்ட அமைப்பிற்கு இணங்க).

இந்த ஆவணத்தில் உை்ை என் மின்னணு மகசயாப்பை் என் மகயால் இடப்பட்ட மகசயாப்பத்திற்கு ெைைானதாகுை் 
என்பமத நான் ஏற்றுக்சகாை்கிபறன்.

Verification of Club Officer | மன்ற அதிகாரியின் ெரிபார்ப்பு

I confirm that a complete membership application, including the signatures of the new member and a club officer, is on file with the 
club and will be retained by the club.

By my signature below, I certify that this individual has joined the Toastmasters club identified. As a club, we will ensure that this 
member receives proper orientation and mentoring.

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

புதிய உறுப்பினர் ைற்றுை் ஒரு ைன்ற அதிகாரியின் மகசயாப்பங்கை் உை்ை ஒரு முழுமையான உறுப்பினர் 
விண்ணப்பை், ைன்றத்தில் உை்ை பகாப்பில் உை்ைமதயுை் ைற்றுை் ைன்றத்தால் அது மவத்துக்சகாை்ைப்படுை் 
என்பமதயுை் நான் உறுதிப்படுத்துகிபறன்.

கீபழ உை்ை எனது மகசயாப்பை் மூலை், இந்த தனிநபர் அமடயாைை் காணப்பட்ட Toastmasters (படாஸ்ட்ைாஸ்டர்ஸ்) 
ைன்றத்தில் பெர்ந்துை்ைார் என்று நான் ொன்றளிக்கிபறன். ஒரு ைன்றைாக, இந்த உறுப்பினர் முமறயான 
வழிநடத்துதல் ைற்றுை் ைதியுமரத்தல் சபறுவமத உறுதி செய்பவாை்.

இந்த ஆவணத்தில் உை்ை என் மின்னணு மகசயாப்பை் என் மகயால் இடப்பட்ட மகசயாப்பத்திற்கு ெைைானதாகுை் 
என்பமத நான் ஒப்புக்சகாை்கிபறன்.

_______________________________________________________________________________________________

Club officer’s signature | ைன்ற அதிகாரியின் மகசயாப்பை் Date | பததி

இந்த விண்ணப்பை் செல்லுபடியாக, இரண்டு மகசயாப்பங்களுை் பதமவ.
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_______________________________________________________________________________________________

Applicant’s signature | விண்ணப்பதாரரின் மகசயாப்பை் Date | பததி

எப்பபாதாவது பெமவ விவரங்கை், கல்வி பைை்பாடுகை், ைற்றுை் அமைப்பின் பைை்பாடுகை் பபான்ற விவரங்களுடன் உங்கமை சதாடர்பு சகாை்ை விருை்புபவாை். இந்த பநாக்கத்திற்காக நாங்கை்,  உங்கமைத் 

சதாடர்புசகாை்வதற்கு ெை்ைதிக்கிறீர்கை் என்றால், தயவுசெய்து பின்வருை் ஏற்றுக்சகாை்ைக்கூடிய சதாடர்பு முமறகை் சதாடர்பான சபட்டிமய குறியிடவுை்:  
Mail | அஞ்ெல்      Email | மின்னஞ்ெல்      Phone | சதாமலபபசி   

எங்களிடை் இருந்து, அத்தியாவசியை் இல்லாத தகவல் சதாடர்புகமை நீங்கை் சபற விருை்பாவிட்டால், தயவுசெய்து இங்பக குறியிடவுை் 

எங்கை் முழு தனியுரிமைக் சகாை்மகமய நீங்கை் www.toastmasters.org/footer/privacy-policy. இல் பார்மவயிடலாை்.



பக்கை் 3

PAYMENT INFORMATION | கட்டணத் தகவல்

  MasterCard

  Visa

  AMEX

  Discover 

அசைரிக்க டாலர்கை் _______________________________________________________________
Amount | சதாமக

___________________________________________________________________________________
Card number | அட்மட எண்

___________________________________________________________________________________
Expiration date | காலாவதியாகுை் பததி

___________________________________________________________________________________
Name on card | அட்மடயில் உை்ை சபயர்

___________________________________________________________________________________
Signature | மகசயாப்பை்

   Check or money order | காசொதல அல்லது பண அஞ்ெல்

அசைரிக்க வங்கியில் வமரயப்பட்ட அசைரிக்க நிதிகளுக்கான காபொமல அல்லது 
பண அஞ்ெலாக இருக்க பவண்டுை்.

அசைரிக்க டாலர்கை் ____________________________________________________
Amount | சதாமக

________________________________________________________________________
Check or money order number | காபொமலயின் அல்லது பண அஞ்ெலின் எண்

  Other | ஏதனயதவ

________________________________________________________________________

Other | ஏமனயமவ

உறுப்பினர் விண்ணப்பம்ைற்றுை்கட்டண♣த் தகவல்ஆவணங்கமைப் சபற்ற பின்மன்ற அதிகாரி ஆக இருப்பவர் பின் வருை் அறிவுறுத்தல்கமைப் 

பின்பற்ற பவண்டுை்.

1. உறுப்பினர் விண்ணப்பத்ததபததியிட்டு மகசயாப்பமிடவுை்.

2.  உறுப்பினர் விண்ணப்பம்ைற்றுை்கட்டணத் தகவல் ஆவணங்கமை நிகழ்நிமலயில் www.toastmasters.org/clubcentral இல் உை் நுமழந்து ெைர்ப்பிக்கவுை். நீங்கை் 

ஆவணங்கமை, Membership, Toastmasters International, 9127 S. Jamaica St., Suite 400, Englewood, CO 80112, U.S.A., என்ற முகவரிக்கு அஞ்ெல் செய்யவுை் முடியுை் அல்லது +1 303-799-7753 க்கு 

ஃபபக்ஸ் (fax) செய்யலாை். இரட்டுத்தமலத் (duplication) தவிர்க்க, இந்த முமறயில் ஒன்மற ைட்டுை் பயன்படுத்தவுை்.

3.  Toastmasters International,உறுப்பினர் விண்ணப்பம்ைற்றுை் கட்டணத் தகவதல சபற்று செயல்முமறபடுத்தியதின் உறுதிப்பாட்மட 

சபற்ற பின், ைன்ற அதிகாரி பின்வருவனவற்மற செய்ய பவண்டுை்:

    a. ைற்ற ைன்ற ஆவணங்கபைாடு விண்ணப்பதாரரின் உறுப்பினர் விண்ணப்பத்தததக்கமவத்துக்சகாை்ை பவண்டுை்; ைற்றுை்

    b.  விண்ணப்பதாரரின்கட்டணத் தகவல்ஆவணை்(பக்கை் 3) ைற்றுை் அமனத்து மின்னணு பிரதிகை் உை்ளிட்ட ைன்ற அதிகாரியின் அல்லது ைன்றத்தின் உமடமையில் உை்ை எந்த 

பிரதிமயயுை் உடனடியாக அழிக்க பவண்டுை்.

Payment Method to Toastmasters International | Toastmasters International க்கு செலுத்தும் முதறகள்
இந்த பிரிவு விண்ணப்பதாரரால் நிமறவுசெய்ய்ப்பட்டு , உலக தமலமையகத்திற்கு செலுத்த ைட்டுபை (பக்கை் 1 இல் வரி 3 இல் பட்டியலிடப்பட்டுை்ை சதாமக) உலகத் தமலமையகை் 

ைன்றக் கட்டணங்கமை வசூலிப்பதில்மல.
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