NJ O F T I M
(CRM, Faqe interneti, Fitra)

“Në emër të Zotit, Mëshiruesit Mëshirbërësit”
Të nderuar anëtarë të Xhamisë Shqiptare në Toronto, donatorë, mbështetës, bashkëkombas, vllezër dhe motra.
Faleminderit dhe u shpërbleft i madhi Zot që me mbështetjen tuaj të vazhdueshme keni mundësuar egzistimin e Bashkësisë
Shqiptare Islame dhe Xhamisë sonë në Toronto për gati 65 vite, e me këtë keni kontribuar jo vetëm në ruajtjen e traditës sonë
fetare por edhe asaj, kulturore e kombëtare shqiptare!

I.

II.

Me qëllim që të hapërojm me kohën kemi kënaqësine t'u njoftojmë që pas një pune vullnetare të pa lodhshme
përfundoj faza e parë e databazës elektronike (CRM) dhe Webfaqës së xhamisë, një mijë her faleminderit të gjith
atyre që ne një far menyre kan ndihmuar këta dy projekte!
-

CRM-i do të mundësoj qasje dhe përditësim të informatave nga ana e anëtarëve dhe ngritje në nivel më të
lartë të transparencës, kurse bordit do ti lehtësoj punën në krijimin e raporteve efikase per të ngritur dhe
forcuar edhe më tej oragnizatën tonë.
Nëse deri më tani nuk keni pranuar ftesë në e-mailin tuaj për tu regjistruar në portalin e ri të xhamisë, kjo do
të thotë që në data bazën tonë nuk kemi e-mail adresën tuaj. Prandaj u lutemi që ta kontaktoni Xhaminë duke
dërguar emrin e kryefamilajrit dhe e-mail adresën tuaj tek xhamia@albmuslim.ca

-

Webfaqe me efikase, që do të mundësoj informim më të shjpejt dhe përmbaj informata e udhëzime më të
detajuara e në shërbim të anëtarëve, që do të përditësohet dhe administrohet vazhdimisht.

Me qëllim që të ua lehtësojmë kryerjen e obligimit të dhënjes së Fitrave dhe duke marr parasysh situaten e krijuar
si pasoj e Covid-19, Bashkësia Shqiptare Islame në Toronto edhe këtë vit bën grumbullimin e tyre. Vlera e fitrave
është $10 për cdo anëtarë të familjes dhe pagesa mundet të bëhet online duke klikuar në linkun e më poshtëm:
https://xhamia.method.ws/apps/Public.aspx#/0922ee28-3cd3-4bac-8f0d-ed949d31f6db/
ose duke vizituar webfaqen e xhamisë www.albmuslim.ca
Ju lutemi që të selektoni Fitra në pyejtjen se për cilin program jeni duke bër pagesën
Lusim Zotin e Madhrishëm që të na e pranoj agjërimin, lutjet dhe ibadetet tona gjat këtij muaji të shejnt,
Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju dhe familjet tuaja
Bashkësia Shqiptare Islame në Toronto
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