Mulaqat Application Form
Picture of Main Applicant (MA)

(only for Mulaqat in the USA)
Jama’at: ______________________

Reference No: __________________ Date: __________________

Please write in CAPITAL LETTERS
No.

Full Name

1 (MA)

Relation to
Main Applicant

USA Jama’at
ID-Number

Date of
Previous
Mulaqat

Main Applicant

2
3
4
5
6
Contact Number: ________________________ Email Address: _______________________________

Please carefully read important instructions about Mulaqat Request on the back of this form
Comments/Remarks of President or Missionary:

Name of President or Missionary
Please also put Official Stamp, if available

Signatures of President or Missionary

حضور انور ایدہ اہلل تعالیٰ بنصرہ العز یز سے امر یکہ میں مالقات کی درخواست کے بارہ میں ضروری ہدایات ٰ
ُ
۱۔مالقات کا فارم پر کر کے صدر جماعت یا ر یجنل مشنری صاحب کی تصدیق کے ساتھ ای میل ایڈر یس mulaqat@ahmadiyya.usیا
جماعت امر یکہ کے ہیڈکوارٹرز مسجد بیت الرحمن کے فیکس نمبر  (301) 879-0115پر بھجوائیں۔ احباب سے گذارش ہے کہ مالقات فارم
دفتر پرائیو یٹ سیکرٹری ،لندن مت بھجوائیں۔ ٰ
ٰ

۲۔ امر یکہ میں حضور انور ایدہ اہلل تعالی بنصرہ العز یز سے مالقات کے لئے مندرجہ ذیل احباب/فیملیر کو ترجیح دی جائے گیٰ :
ً
ا۔ وہ احباب/فیملیز جن کی اب تک حضور انور ایدہ اہلل تعالی بنصرہ العز یز سے مالقات نہیں ہوئی )مثال ر یفیوجی ،حال ہی میں امر یکہ
ہجرت کرنے والے احباب /فیملیز(
ٰب۔ افر یقن امر یکن احباب/فیملیز ٰ
ٰج۔ نو مبائعین ٰ
ٰ

۳۔ جن احباب/فیملیز نے پچھلے 5سال کے دوران حضور انور ایدہ اہلل تعالی بنصرہ العز یز سے مالقات کا شرف حاصل کیا ہے ،ان کی درخواست
پر کاروائی نہیں کی جائے گی۔ ٰ
ٰ

۴۔ احباب سے گذارش ہے کہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ مالقات فارم ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ نامکمل فارم پر مز ید کاروائی نہیں کی جائے گی۔
ُ
خاص طور ہر "گزشتہ مالقات" کا خانہ پر ہونا الزمی ہے۔ ٰ
ٰ

۵۔اگر کوئی خاتون””Main Applicantہوں تو ان کے لئے فارم پر تصو یر کی ضرورت نہیں ہے۔ ٰ
ٰ

۶۔ مکمل اور تصدیق شدہ مالقات فارم موصول ہونے پر ضروری کاروائی کے بعد درخواست دہندہ کو ان کی مالقات کے بارہ میں مطلع کیا جائے
گا۔ رابطہ میں آسانی کے لئے ضروری ہےکہ فارم پر فون نمبر اور ای میل ایڈر یس درست ہوں۔
ٰ

۷۔ احباب یہ بات نوٹ کر لیں کہ مالقات کی درخواست منظور ہونے کی صورت میں احباب کو مقررہ تار یخ اور وقت پر مالقات کے لئے مقررہ جگہ
پر پہنچنا ہو گا۔ اس ضمن میں احباب کی طرف سے مالقات کی تار یخ یا وقت تبدیل کرنے کی درخواست ز ِیر غور نہیں الئی جا سکے گی۔
ٰ

 in USAایدہ اہلل تعالی بنصرہ العز یز Important Instructions Regarding Request for Mulaqat with Huzur Anwar
Fill the Mulaqat Form completely and send the Form verified by Jama’at President or Regional
Missionary to mulaqat@ahmadiyya.us or Fax it to USA Jama’at National Headquarters, Bait ur
Rahman Mosque, at (301) 879-0115. Please do not send the Mulaqat Form directly to London.

1.

2. The following Individuals/Families will be given preference for Mulaqat with Huzur Anwar
 in USA:ایدہ اہلل تعالیٰ بنصرہ العز یز
ایدہ اہلل تعالیٰ بنصرہ العز یز A. Those Members/Families who never had a Mulaqat with Huzur Anwar
)(e.g. Refugees, Members/Families recently migrated to USA
B. African American Members/Families
C. New Converts
3. Mulaqat Requests of those Member/Families who had the honor of having Mulaqat with Huzur
 within last 5 years will not be processed.ایدہ اہلل تعالیٰ بنصرہ العز یز Anwar
4. Members are requested to ensure that Mulaqat Form is complete in all aspects. Incomplete Forms
will not be processed further.
5. In case of a woman being “Main Applicant”, photo is not required on the Form.
6. Completed and Signed Mulaqat Form will be processed upon receipt and the applicant will be
informed about their Mulaqat after due processing. For ease in communication, it is important
that the contact number and email address on the Form are correct.
7. Members shall note that if their Mualqat Request is approved, the applicant shall arrive at the
given date, time, and location for Mulaqat. Requests from Members for any changes in Mulaqat
date or time will not be considered.

