Bina toplam tutari
Odenen
Kalan

$350 000
$228 000
$122 000

Bismillah Alrahman Alrahem
(Sevdiginiz seylerden Allah yolunda harcamadikca iyiye
eremezsiniz. Her ne harcarsaniz, Allah onu hakkiyla bilir. )
Kuran Al-Omran, 92

Ebu Bekir Islamic
Centre’in Yeni Evi

مركز أبي بكر السلمي

Sizin Maddi Ve Manevi Yardimlariniza Acil
Ihtiyacimiz Var!
Kontactlar:
Ali Bayat
(905) 975-1207
(905) 560-2357
Abdullah Ali
(905) 929-5819
info@ebu-bekir.com
BAGIS BILGISI:
Payable to: EBU BEKIR ISLAMIC CNTRE
Isim:___________________ Tel: ( ___ ) _____________
Adres:
______________________________________________
__________________ ___________ ________________
Miktar:___________
Imza:____________________
Direct Deposit icin:
TR# 00902-004 Acc. # 7430-5206370
*Yardimlariniz icin Allah sizden razi olsun.
*Vergi makbuz’unuz adresinize gonderilecek.

238 Parkdale Avenue North
Hamilton, Ontario L8H 5X5
905 548 0561
www.ebu-bekir.com
Bismillah Alrahman Alrahim
(Allah’in mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gunune iman
eden, namazi dost dogru kilan, zekati veren ve Allah’tan
baskasindan korkmayan kimseler imar eder. Iste dogru
yola ermislerden olmalari umulanlar bunlardir.) Kuran.
Tewbe Suresi 18.
Bu sizin icin cemiyetimizi paylasmak icin bir firsat.
Inananlar Allah yolunda fedakarlik yapanlardir.

Ebu Bekir Islamic Centre’in on gorunusu

OKUL
Niyetdeki olan okul, Kuran ve arapca derslerini
saglamakta planli.
Gelecegimizi sekillendirecek olan genclerimizi, islam
kulturlerinden sogumamasi ve islam kimliklerini korumalari
icin yetistirmek.

Bu 6,000 square foot bina, (basementi yapilmis) 25
parkinglik yerde kurulmustur. Bu harika proje
tamamiyla egitim, dini, kultur ve sosyal yardimlarda
cevremizdeki cemaata yardim verebilecektir.

BIZIM SERVICE AMACLARIMIZ:

TOPLULUK MERKEZI
Musluman toplulugun sosyal ihtiyaclarinda yardimci olmak
icin, ve bir cati altina toplamak icin kulturel merkez
sekillendirmek
Konferans, dugun, kutuphane ve kafeterya imkanlari
saglamak

DINI SERVISLER
Musluman toplulugunun dini ihtiyaclarina kavusturmak.
Kuran dersleri, yuvarlak aile sohpetleri, gunluk namaz
servisleriyle birlikte Cuma ve bayram namazlari, ve ozel
olaylarda programlar duzenlenmesini saglamak. Ayrica
evlilik ve cenaze servislerini saglamak.

Topluluga basari getirmek icin olan niyetimizden dolayi,
kaynaklarimizin kendimize transfer olmalari icin bir cevre
kurmak.
Immigration & Basvurma Servisleri:
Kanadaya yeni gelen muslumanlara danisma bilgilerinde
ve kanadaya adapte olmalari icin yardimci olmak

