
        
 

Teacher’s Name:  Ismail Rrapi                                              1-Location of course :  Shushic - Elbasan 

Date of birth  :  10 / 06 / 1953                                              Starting date of course  :  01 / 03 / 2008 

2-Location of course :  Lleshan - Elbasan 

                                              Starting date of course :  01 / 09 / 2018 

  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

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

میں    Shushicیہات البسان کے د جو   اور ہمارے پرانے طالب علم  ہے  ہے اسماعیل  یہ  استاد
،    اور اسی کی جانب سے مکتب پڑھا رہےہیں  MWI مسجد میں   گأوں کیرہتے ہیں  اور

کافی طلبہ نے مختلف   کورسز   لیکن  تھے طلبہ  ۲۰مام بھی ہے، انکے پاس تقریبا مسجد میں ا
،   الحمد ہلل  روزانہ مسجد  ہے ۱۰ابھی      شروع کردئےہے  جس کی وجہ سے طلبہ کی تعداد

گأوں    ، ہے ہوتی  ۲۰-۱۵یوں کی تعداد جمعہ کی نماز میں نماز، ہے ولتےوقت کے لئے کھ تین 
کا رابطہ اچھا ہے، لوگ  ان کو چاہتے ہیں،  مردوں کو نہالنے اور کفن دفن  ام اموالوں سے   

 ۔انظام دےتےہیں ہی امام کی خدمت بھی 
منٹ کے فاصلے پر ہے،   ۴۰یہ دو کالس پڑھاتے ہے،  دوسری کالس  انکے  دیہات سے تقریبا 

سال سے   ۶،  تقریبا کے پاس پڑھتے ہیںطلبہ ان  ۱۷ تقریباں جاتے ہیں، وہا  نیہ پابندی سے وہا 
یہ مسجد بنی ہوئی تھی لیکن غیر آباد تھی  کوئی  مسجد کو کھولتا نہیں تھا،  انہوں نے وہاں جاکر 

طلبہ کو جمع کیا اور کالس شروع کی ، اسماعیل کہ رہے تھے کہ ابتداء میں تھوڑا مشکل تھا 
آپ  مسجد میں وقت  خرچ   و منع کرتا تھا  کہگأوں کی اسکول کا ڈائریکٹر عیسائی تھا جو طلبہ ک

کرتے ہو جسکی وجہ سےآپ  اسکول میں  کمزور ہوگئے ہیں، امام اسماعیل نے  ڈائریکٹر سے 
 بات کی اور انکو سمجھایا  توالحمد ہلل  وہ متفق ہوگئے 

اور میرا   سائمیر کے ذریئے   موالنا شفیق صاحب نے  امام   VIDEO CALLING کل   
بتال رہے تھے کے ان   اسماعیل ، اماماور ہدایات بھی دی   لی معلومات تفصیلی کٹ کیا  کونٹی

 ،  رابطہ ہے تعطیالت میں طلبہ اور انکے والدین سے  
 ے اور عمل کی توفیق عطا فرمِائیں،  والسالمہللا تعالی تمام کے لئے اسے قبول فرمِائ

 من جانب
 ۲۰۲۰ اپریل   ۳، سراج شیخ، البانیا

 

Time table of course 
In   Shushic 

SATURDAY SUNDAY 

08 : 30 10 : 30 08 : 30 10 : 30 

Time table of course 
In Lleshan  

SATURDAY SUNDAY 

11 : 30 13 : 30 11 : 30 13 : 30 



 


