
           
 

Teacher’s Name: Shkelzen Licaj                                                              1-Location of course:  Elbasan 

Date of  birth:  31 / 05 / 1978                                              Starting date of course  :  01 / 07 / 2018 

2-Location of course:  Librazhd 

                                              Starting date of course:  01 / 07 / 2018 

  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

   برکاتہ و للا  رحمۃ و  علیکم السالم
 ائمہ اور  اساتذہ  کی  مختصر رپورٹ پیش  خدمت ہیں

نے  دو سال البسان ں انہو ،   میں رہتے ہیں شہر  البسان   جو   ہے    ( Shkelzen Licaj) یہ  استاد
شہر  کے پرانے مدرسے  الہگری  میں اور دو سال مصر میں پڑھا ہے ،  کئیں سالوں تک   

ان کی  سینٹر مسجد میں امام بھی رہ چکے ہیں ، بچوں کو پڑھانے کا کئیں سالوں کا تجربہ  البس
تنظیم کے پروگرام کے عالوہ بھی مختلف ایکٹیوٹیز    ہے،   بچوں کو ایکٹیو رکھنے کے لئے  

منٹ پہلے ہی کالس شروع  ۴۰ – ۳۰ہے لیکن   ۱۱سے   ۹اگرچہ انکا وقت  کرتے رہتے ہیں،
   کردیتے ہیں۔

طلبہ    ۲۰جہا تقریبا  ہے  شہر میں Elbasan   کالس    پڑھاتے ہیں، ایک      یہ  دو   کالسس   
     ۳۵تقریبا  ہے  ، جہان مسجد میں گأوں کی     Librazhdور دوسری کالس ۱پڑھنے آتے ہیں 

یہ بتال رہے تھے کہ  میرے اس دیہات میں کالس شروع کرنے سے   ، آتے ہیں طلبہ پڑھنے  
طلبہ سے کالس شروع کی   ۵ں کوئی مستقل کالس کا انتظام  نہیں تھا اور میں نے وہاں پہلے   وہا

ان کا کہنا تھا کہ  میرا یہ معمول ہے کہ کالس ختم کرنے کے  لڑکے  ہیں،   ۳۵تھی آج الحمد ہلل 
بعد میں کسی ایک طالب علم کے گھر جاتا ہوں اور بچے کہ والدین سے  بچے کی کوائف معلوم  

ہوں کہ بچہ گھر پڑھنے بیٹھتا ہے یا نہیں اور والدین  سے کیسا معاملہ کرتا ہے  پھر اسکے کرتا 
 مطابق بچے کو نصیحت کرتا ہوں۔ 

اور دونوں  بھی  ہوتی ہے  جو لڑکیوں کو پڑھاتی ہے  Marilda Licaj  ان کے ساتھ انکی اہلیہ
 دیہاتوں میں  ان کی مستقل لڑکیوں کی کالس ہے ،

بھی تقریبا  یکسا ہے  اس لئے  الگ سے ان کی مستقل رپورٹ نہیں لکھ   اور انکی رپورٹ 
 رہاہوں۔

اور میرا   Shkelzen Licaj  نے انصاحباور حلیم   کے ذریئے   موالنا شفیق   Video callingکل  

اور     بتال رہے تھے کے ان تعطیالت میں طلبہ    یہ، لی  معلومات فصیلی ت کونٹیکٹ کیا  اور  
پڑھائی کو مزید بہتر    شفیق صاحب نے    موالنا  نٹیکٹ کرتا رہتا ہوں، کو ے  انکے والدین س

للا تعالی تمام کے ۔ بنانے  اور ناظرہ قرآن سکھانے  میں  زیادہ توجہ دےنے کی تاکید  فرمِائی
 ے اور عمل کی توفیق عطا فرمِائیں،  والسالم لئے اسے قبول فرمِائ

 من جانب

Time table of course 
In Elbasan 

SATURDAY SUNDAY 

09 : 00 11 : 00 09 : 00 11 : 00 

Time table of course 
In  Librazhd 

SATURDAY SUNDAY 

09 : 00 11 : 00 09 : 00 11 : 00 



 ۲۰۲۰ ل  اپری- ۲ ، سراج شیخ، البانیا


