UK Etekaf Application Form
َ
 درخواست براےاعتکافUK
 نامAims No

Name

Age

 والد کا نامJama'at

Father's name

جماعت

 خاوند کا ناPhone No

Husband's name

عمر

فون ن مبر

How many times have you done Etekaf before, and where?
ے ہیں) اور کہاں؟
ے کتنی مرتبہ اعتکاف ک یا ہے (نا بتٹھ
آپ نے پہل
Is there any condition that may prevent you from fasting such
as having to take medication throughout the day, pregnancy,
menstruation, etc?
 حتض، جمل،ے دن بھر میں ادونات
ے جیس
ے سے روک سک
ایسی شرط ہے خو آپ کو روزہ ر کھن
?وغبرہ وغبرہ
Do you snore? (Please ask a member of your household
before answering this question)
ّ
)ے ہیں؟ (گھر والوں سے پوچھ کر خواب دیں
ک یا آپ خرانے لتنی نا لتن
Do you hold/held position in the Jama'at at any level?

ے کی ہو۔
 نا پہل،کوئی جماعنی خدمت اب کی خارہی ہے

Do you have any condition which may require the help of
someone else to get you around? If so, please specify.
ے بھرنے میں کسی کی مدد
ک یا آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو عام خلن
درکار ہو؟ اگر ہے پو اسکی پوعیت ک یا ہے
Is there any special reason why you wish to sit for Etekaf?
ے نا خاہنی ہیں؟ کوئی خاص وجہ؟
آپ اعتکاف کیوں بتٹھیا خا ہن
List which mosques you prefer to sit for Etekaf
کون سی مسجد اعتکاف بتٹھیا چہاتیں ہیں ؟
Verification by President Jama'at (or local Sadar Lajna Imaillah
in case of women)

)مقامی صدر کی تصدپق کروالیں۔ (خواتین مقامی صدر لجنہ سے تصدپق کرواتیں

Important Note
Forms submitted via other offices may not reach our
office in time or indeed may not even reach us at all, so
please submit or post the forms directly to the
Department of Tarbiyyat UK to avoid delays.

ضروری پوٹ
ممکن ہے کہ دوشرے دفابر کے ذریعہ ہمارے ناس جمع کردہ فارم ہم

پ
 براہ کرم فارم،ے
ے کے لن
ے ۔ناخبر سے چبن
وقت نک پہیں ہنچ سک
براہ راست بربیہیت ڈت یارنمیٹ برطاتبہ میں جمع کرواتیں

Completed application forms must be submitted by the 5th of Ramadhan to this address
ے بر جمع کرواتیں
رمصان نک مکمل درخواست فارم اس بن۵
Department of Tarbiyyat, Baitul Ehsan Mosque, 25 Willow Lane, Mitcham, CR4 4TS
0203 146 1031/0203 146 1057 sectarbiyyat@ahmadiyyauk.org

