
           
 

Teacher’s Name: Mirel Haskoja                                   1-Location of course:  Belsh Center - Elbasan 

Date of birth:  01 / 08 / 1995                                              Starting date of course:  01 / 01 / 2018 

2-Location of course:  Dushk Belsh - Elbasan 

                                              Starting date of course:  01 / 01 / 2018 

  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

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

شہر  البسان   جو   ہے علم  اور ہمارے پرانے طالب  ہے   ( Mirel Haskoja)  میریل    استادیہ  
    کالسس    و د یہ   ہیں، انوس کرلےتےطلبہ کو جلدی  م، اچھے مزاج کے ہیں    ،   میں رہتے ہیں

  طلبہ رجسٹر     ۲۰ہے  ، جہاں مسجد میں ں کیگاو           Dushk  س    کال     پڑھاتے ہیں، ایک 
ں   دینی اور دنیوی  دونوں الئن سے  بہتاور ان میں سے اکثر کالس میں آتے ہیں ہیں   ، یہ گاو 

  دمحم   استاذ یک  ہمارے ا پہلے دو سال ،  منشیات کے عادی ہیںلوگ  افیکے، ہی بچھڑا ہواہ
ں  میں جماعت لے کر گئے پریچ  اور للا تعالی نے  انکے ذریعہ ایک نوجوان عبد   ی  اس گاو 

ں نکالنے جماعت میوہ خود بھی جماعت میں نکلے  اور کافی لوگوں کو    ، دیالسالم  کو ہدایت   
ں دین سے کچھ مانوس  ہوا ہے الحمد ہلل انکے ذریعہ  سبب بنے، کا    ، اب الحمد ہللاب  یہ گاو 

 آتے ہیں۔ ھنے کے لئےک یلڑکے لڑکیا ں دین س ۲۰با تقری
بعض   ،ہیں ے پر  لیکر پڑھاتےوسط میں ایک کمرہ کرائ  کے  ںگاو   بیلش کالس      وسریاورد  

انکے محلے میں ہی ایک کمرہ   یجنے سے کتراتے تھے تو ہم نے  و  مسجد میں بھوالدین بچوں ک
 17اور کم و بیش      ہیں  رجسٹر طلبہ      20 باپاس تقری انکے    کرائے پر لے لیا ، الحمد ہلل اب  

ویزیٹ کے نام پر مسجد بھی لے آتے ہیں  کبھی کبھی   و ن کامیریل  آتے ہیں،  کالس میں   طلبہ 
      ۔رہیں  تاکہ طلبہ مسجد سے مانوس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time table of course 
In Belsh Center 

SATURDAY SUNDAY 

10 : 30 12 : 30 10 : 30 12 : 30 

Time table of course 
In  Dushk  

SATURDAY SUNDAY 

 16: 00 18 : 00 16 : 00 18 : 00 



میریل      نے  امام  انصاحباور حلیم  یئے   موالنا شفیق  ذرکے    VIDEO CALLING   کل
ہے تھے کے ان تعطیالت  بتال ر    میریل  امام ، یل  معلومات فصیلی ت  ور کیا  ا ٹیکٹونمیرا کاور 

بہ  طل شفیق صاحب نے   موالنا  رتا رہتا ہوں،  کونٹیکٹ ک کے ذریعہ  ایپ   واٹسسے   میں طلبہ 
 ےئی تمام کے لئے اسے قبول فرما  للا تعالئی۔ بھی رابطہ رکھنے  کی ہدایت فرما کے والدین سے  

 والسالم  یں، ئاور عمل کی توفیق عطا فرما  
 انبمن ج 

 ۲۰۲۰ اپریل -  ۱  ،خ، البانیاسراج شی


