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Charter Payments
مدفوعات التأسيس
 | Submitted byقدمه ____________________________________________________________________  | Club numberرقم النادي __________________ _
 | CLUB NAMEاسم النادي

 | Toastmasters club ofنادي توستماسترز _______________________________________________________  | Districtالقطاع ________________________ _
 | COUNTRYالدولة

 | CITY & STATE / PROVINCEالمدينة & الوالية  /المقاطعة

طبقًا ألحكام اللوائح الداخلية لمنظمة  ،Toastmasters Internationalنشهد نحن الموقعون أدناه ،رئيس وسكرتير النادي المذكور أعاله ،بموجب هذا أنه في هذا التاريخ تأسست عضوية النادي المذكور أدناه ،وأنه
توجد استحقاقات مستحقة الدفع لمنظمة  Toastmasters Internationalبالمبلغ الموضح في البند  7أدناه.
عضوا ( 17من األعضاء ال يجوز أن يكونوا منتمين لنادي آخر ،باستثناء الوضع في النوادي المتقدمة حيث يكون العضو متعدد العضوية
مالحظة :يقدر الحد األدني للعدد المطلوب إلصدار عقد التأسيس بعدد 20
ً
شر ً
طا ُمسبقًا.
 | Charter fee of US$125 .1رسوم التأسيس  125دوالر (إذا لم يتم الدفع مسبقًا)

______

 | Total number of new members .2إجمالي عدد األعضاء الجدد

دوالرا أمريكيًا
______ @ 20
ً

______

 | Total number of dual membersإجمالي عدد األعضاء مزدوجي العضوية _______

______

 | Total number of reinstated membersإجمالي عدد األعضاء المعاد تعينهم _______

______

_______

______

 | Total number of transfer membersإجمالي عدد األعضاء المنقولين

(يجب أن يكون األعضاء المنقولين نشطين في نادي حالي العتبارهم أعضاء منقولين).
 | If applicable: .3عند االقتضاء:
 | a. California clubs add 7.75% sales tax: Line 1 x .077562أ -تضيف نوادي كاليفورنيا  %7.75ضريبة مبيعات :السطر األول × 07756.
 | b. Colorado clubs add 2.9% sales tax: Line 1 x .029ب  -تضيف نوادي كولورادو  %2.9ضريبة مبيعات :السطر األول ×029.

______

 | 2-Total dollar amount for lines 1 .4إجمالي مبلغ الدوالرات للسطرين 2-1

______

 | Total number of members paid .5إجمالي عدد األعضاء مدفوعي العضوية ___________

______

دوالرا أمريكيًا
45
ً

 | Membership dues for charter members are not proratedال تُحصص مستحقات عضوية األعضاء المؤسسين.
ال تشمل المبالغ المدفوعة لألعضاء المنقولين لنادي آخر.

______

 | Renewals (optional) .6رسوم التجديد (اختياري)

طبقًا للوائح الداخلية لمنظمة  ،Toastmasters Internationalعلى الرغم من كونك قدمت مستحقات  6أشهر في وقت التأسيس ،تلتزم نوادي  Toastmasters Internationalبتحويل دفعات عضوية نصف سنوية في أبريل وأكتوبر .قد ترغب النوادي المؤسسة في مارس أو
سبتمبر في تقديم استحقاقات تجديد العضوية في هذا الوقت لتجنب تحصيل المستحقات من كل عضو مرتين في شهرين .إذا تأسس ناديك في األشهر من أكتوبر حتى مارس ،فسوف يستحق دفع رسوم التجديد التالية في  1أبريل .إذا تأسس ناديك في األشهر من أبريل وحتى سبتمبر،
فسيكون موعد استحقاقات تجديد العضوية القادم في  1أكتوبر .يتغير مبلغ استحقاقات تجديد العضوية بنا ًء على الشهر الذي تأسس فيه ناديك .يرجى االطالع على طلب العضو المؤسس لمعرفة المبلغ الصحيح.

______

 | Total amount enclosed: Total of lines 3, 4, 5 and 6 .7المبلغ اإلجمالي المرفق :مجموع السطور6 ،5 ،4 ،3

ً
مسؤول عن تقديم نسخة من طلب العضوية لـ  .Toastmasters Internationalومن
أؤكد أن طلب عضوية التأسيس لكل عضو مؤسس في ملف في النادي وسيحتفظ به النادي .يشمل الطلب توقيع العضو الجديد وعضو الهيئة اإلدارية بالنادي على ح ٍد سواء .عند الطلب ،يكون النادي
خالل توقيعه على الطلب ،يُصدق العضو الجديد على بيان موافقة العضو وإخالء المسؤولية وتعهد  .Toastmasterومن خالل توقيعه على طلب العضوية الجديد ،يُصدق عضو اللجنة التنفيذية بالنادي على أن هذا العضو قد انضم إلى النادي وسوف يتلقى التوجيه واإلرشاد الصحيح.

| I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature.
أقر بأن توقيعي اإللكتروني على هذا المستند يعادل قانونيا توقيعي الكتابي.
 | Signedتوقيع ____________________________________________________

 | Signedتوقيع _____________________________________________________

 | Dateالتاريخ _______________________________________________ _

 | Dateالتاريخ _____________________________________________________

 | PRESIDENTالرئيس

 | SECRETARYأمين السر

 | Method of Paymentطريقة الدفع
يجوزعدم دفع رسوم تأسيس النادي واستحقاقات العضوية والرسوم من أموال القطاع أو األموال الشخصية لقائد القطاع ،باستثناء أن يكون قائد القطاع هو أيضًا رئيس أو نائب رئيس أو أمين صندوق النادي .يجوز دفع
رسوم التأسيس من قبل نا ٍد آخر؛ ولكن ،ال يجوز دفع مستحقات العضوية والرسوم.
 | Check / Postal money orderيجب إرسال الشيك بالبريد /أو الحوالة بالبريد ( | U.S. funds drawn on a U.S. bank, payable to Toastmasters Internationalمن أموال الواليات المتحدة المودعة في بنوك الواليات المتحدة وتستحق الدفع
لمنظمة )Toastmasters International

 | Amount US$المبلغ بالدوالر ___________
 | Numberالرقم ________________
 AMEXأميركان اكسبريس
 Discoverديسكفر
 | MasterCardماستر كارد
 | Visaفيزا
 | Credit cardبطاقة االئتمان
 |Card numberرقم البطاقة ____________________________________________________________________  | Expiration dateتاريخ االنتهاء _______________________
 | Name as it appears on credit cardاالسم كما هو مذكور في بطاقة االئتمان________________________________________________________________________________
 | PLEASE PRINTيرجى الطباعة

 | Signatureتوقيع ________________________________________________________________________________________________________________________
| I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature.
أقر بأن توقيعي اإللكتروني على هذا المستند يعادل قانونيا توقيعي الكتابي.
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