برنامج مرشد Pathways

استمارة إكمال

Pathways Mentor Program

COMPLETION FORM

تهانينا! لقد أكملت جميع المشروعات في برنامج مرشد  .Pathwaysإذا أكملت المشروعات في المواد المطبوعة ،تأكد أنك قد حصلت على اعتماد
وشهادة تفيد إكمال المشروعات من خالل ملء هذه االستمارة .يرجى مالحظة أنه لن يتم اعتبارك مرشد  Pathwaysحتى يتسنى لك إكمال جميع
المشروعات في برنامج مرشد  Pathwaysباإلضافة إلى مسار كامل في تجربة تعلم  .Toastmasters Pathwaysيجب أن تكون عضوا ً نشطا ً في
النادي الوارد أدناه خالل الوقت الذي تتلقى فيه  Toastmasters Internationalطلب التقدم الخاص بك.
يرجى التأكد أنك:
■■أكملت جميع المشروعات في برنامج مرشد .Pathways
■■اطلب من عضو اللجنة التنفيذية بالنادي تسجيل المعلومات الموجودة بهذه االستمارة في  .Club Centralعند عدم قدرة أعضاء اللجنة التنفيذية
في ناديك من الدخول لصفحة النادي ،يرجى من أحد أعضاء اللجنة التنفيذية إكمال االستمارة وإرسالها عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس أو
البريد (يرجى اختيار طريقة واحدة فقط).
Email: educationprogram@toastmasters.org
Fax: +1 (303) 799-7753

Education Services
Toastmasters International
9127 South Jamaica Street, Suite 400
Englewood, CO 80112, USA

بياناتي | MY INFORMATION
ستُرسل شهادة اإلكمال على العنوان المدون أدناه:
__________________________________________________________________
االسم | Name
__________________________________________________________________
العنوان :السطر األول | Address line 1

______________________________________
رقم العضو | Member number

__________________________________________________________________
العنوان :السطر الثاني | Address line 2

______________________________________
رقم النادي | Club number

__________________________________________________________________
الوالية أو المقاطعة | State or province
المدينة | City

______________________________________
اسم النادي | Club name

__________________________________________________________________
الرمز البريدي | Postal code
الدولة | Country

______________________________________
رقم القطاع | District number

__________________________________________________________________________

رقم الهاتف | Phone number

عنوان البريد اإللكتروني | Email address

تصديق عضو اللجنة التنفيذية بالنادي | CLUB OFFICER VERIFICATION
أتم التوستماستر الوارد اسمه باألعلى جميع المشروعات في برنامج مرشد  ،Pathwaysبما في ذلك:
■■"مقدمة عن إرشاد "Toastmasters

■■"اإلرشاد"

■■"استعد لإلرشاد"

■■"اإلرشاد المتقدم"

تقر  Toastmastersأنه ال يعتد بهذا الشخص كمرشد  Pathwaysإال بعد إكمال ُكالً من برنامج  Pathways Mentorوأحد المسارات الكاملة في
تجربة تعلم .Toastmasters Pathways
__________________________________________________________________________________________________________________
التاريخ | Date
انعقاد مكتب النادي | Club office held
االسم بحروف واضحة | Print name
التوقيع | Signature

(ال يجوز لألعضاء التوقيع على طلباتهم الخاصة حتى وإن كانوا أحد أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية للنادي).
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