اٹزم مسجد ہماری اس کاوش کا نام ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ مساجد میں اور
مسلمان کمیونٹی میں آٹزم سے متاثرہ افراد کے بارے میں آگاہی دی جاسکے۔
اقوام متحدہ کے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی پندرہ ( )۱۵فیصد
آبادی کسی صورت کی ذہنی معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔
 ۳۰مارچ  ۲۰۲۰سے لے کر  ۵اپریل  ۲۰۲۰تک دنیا بھر میں آٹزم سے آگاہی کا عالمی
ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ اس ہی مناسبت سے ہماری یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ
تعداد میں مساجد ،مصلے ،اسالمی تنظیمیں اور امام جمعہ  ۳اپریل کو ذہنی معذوری
اور خصوصاَََ آٹزم کو اپنے خطبے کا موضوع بنائیں
۔
ہماری ماہرین کی ٹیم نے اس حوالے سے ایک موزوں خطبہ ترتیب دیا ہے اور اس مہم
میں ہمارا حصہ دینے والے تمام افراد کو اس خطبے کی کاپی ارسال کردی جائے گی۔
مساجد اور علماء کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس ہی خطبہ کو استعمال کریں لیکن
ہماری خواہش ہوگی کہ وہ ذہنی معذوری اور آٹزم کو اپنا موضوع ضرور بنائیں۔
اس مہم کو تمام ذرائع ابالغ سے ہر طرف پہنچانے کی کوشش کی جارہی ہے اور امید
ہے کہ یہ پہال موقع ہوگا جب پوری دنیا میں ساری امت ایک روز ،ایک وقت میں ایک
ہی پیغام کی ترویج میں اپنا حصہ ڈالے گی۔ ہماری یہ امید ہے کہ اس کے ذرئعے
ہللا کریم امت میں مزید اتحاد اور یگانگت کی راہیں ہموار کرے۔
ہماری گزارش ہوگی کہ آپ اپنی مقامی مسجد ،اسالمی تنظیم اور مصلے کی انتظامیہ
سے اس فارم کو پر کرنے کی گزارش کیجیے
www.autismmosque.org/khutbah
آٹزم مسجد کی سوشل میڈیا سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان لنکس پر کلک کیجیے
www.facebook.com/autismmosque
#autismmosque
www.instagram.com/autismmosque
www.twitter.com/autismmosque
مزید تفصیالت کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے
info@autismmosque.org
اس پیغام کو مزید افراد تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے اور زیادہ سے زیادہ
لوگوں سے اس کہ شیئر کیجیے۔
Autism Mosque is a project of The Elevate Movement. A limited by guarantee charitable
company. Registered in England and Wales. Registration Number 12380189. Registered
Office 79 College Road Harrow Middlesex HA1 1BD. www.autismmosque.org

