
 

با دریافت عضویت جامعه اسالمی، به خانوادۀ بزرگ جامعه اسالمی بپیوندید؛ خانوادۀ 

ها در کنار ش� خواهد بود. دریافت عضویت در جامعه ها و غمبزرگی که در خوشی

های دینی، فرهنگی و اجت�عی این نهاد خیریه است اسالمی نه تنها پشتیبانی از فعالیت

 .رای ش� نیز خواهد داشت بلکه مزایای مادی و معنوی ب

 چگونه عضویت جامعه را به دست بیاورم؟

تر که به پیشربد اهداف این مرکز ساله و یا بزرگ ١٨عضویت جامعه اسالمی برای افراد 

باورمند باشند با موافقت و تایید شورای اجراییۀ جامعه اسالمی، آزاد است. برای دریافت 

یا   AfghanCanada.comسایت جامعه اسالمیعضویت می توانید فرم عضویت را از وب

پس از تکمیل به بخش مالی جامعه ، حضوراً از دفرت جامعه اسالمی به دست آورده

 .بسپارید اسالمی

 حق العضویت
شود. العضویت به پیشنهاد شورای اجراییه و تصویب مجمع عمومی تعیین میمقدار حق

 :باشدبه قرار ذیل میالعضویت ساالنۀ جامعه اسالمی در حال حارض حق

 دالرعضویت ساالنه برای یک خانواده ٦٠٠•

 )سال ١٨(شامل: پدر، مادر و اطفال زیر    

 + ساله١٨دالرعضویت ساالنه برای افراد غیر متأهل  ٣٠٠•

 چه گونه حق العضویتم را بپردازم؟
  توانید به صورت نقد، چک، یا با استفاده از حساب بانکیحق العضویت خود را می

debit card  یا کارت اعتباری credit card جا و کامل بپردازید. اگر پرداخت یک

توانید آن را به صورت اقساط ماهانه، سه العضویت برای تان مقدور نیست؛ میحق

  .ماهه و یا شش ماهه بپردازید

باشد. میی تر، پرداخت ماهانه از حساب بانکی و یا کارت اعتبار تر و راحتحل سادهراه

برای استفاده از این روش، فرم مخصوص را که حاوی مشخصات بانکی ش� می باشد، پُر 

�وده و به بخش مالی تحویل دهید. جامعه اسالمی به صورت خودکار اقساط ماهانه را 

دالر برای عضویت انفرادی) از حساب ش�  ٢٥دالر برای عضویت خانوادگی یا  ٥٠(

  .برداشت خواهد کرد

 مزایای عضویت
و » الف«نامۀ جامعه اسالمی، اعضای جامعه اسالمی متشکل از دو گروه به اساس نظر

 می باشند.» ب«

شود، ش� در دهید و عضویت ش� تایید میوقتی اولین بار درخواست عضویت می

حق رأی در مجمع عمومی و یا نامزد » ب«گیرید. اعضای گروه قرار می» ب«گروه 

ندارند. پس از یک سال در صورت پرداخت کامل شدن برای شورای اجراییه را 

شوید و از حق رأی دادن برخوردار می» الف«العضویت، خود به خود وارد گروه حق

 شوید. حق رأی داشنت ش� در مجمع عمومی به معنای اشرتاک ش� درمی

باشد. اما برای نامزد شدن برای های کالن و مهم جامعه اسالمی میگیریمتصمی

باشید، بلکه باید سه » الف«شورای اجراییه باید نه تنها این که عضو گروه  هایپست

گذشته باشد و به جامعه اسالمی بدهکاری مالی نداشته  هم سال از عضویت ش�

 باشید.

  

 

 برخی از مزایای عضویت 

 حق رأی در مجمع عمومی ساالنه و یا هر اجالس عمومی ویژه •

 شورای اجراییه پس از سه سال ازعضویتهای حق نامزد شدن برای پست•

 تخفیف ویژه برای ثبت نام فرزندان در مکتب جامعه اسالمی •

 های آموزشی غیر از مکتب رشکت رایگان در کالس•

 سال) ۱۸رایگان بودن مصارف تدفین برای متام خانواده (پدر، مادر و اطفال زیر •

 اربو ختم قرآن کریم برای اق ترحیمبرگزاری رایگان مجالس •

 های مهم جامعه اسالمیهای تلفونی از مجالس و برنامهدریافت پیام•

 رشایط عضویت
های نامهنامۀ جامعه اسالمی، قطعهمۀ اعضای جامعه اسالمی ملزم به پیروی از اساس

 باشند.(پالیسی)های مکتوب جامعه اسالمی، می مجمع عمومی و سیاست

 تعلیق یا فسخ عضویت

العضویت خود را درعرض یک سال تقویمی از تاریخ تجدید اگر عضوی حق•

عضویت، پرداخت نکند، عضویت چنین فردی به طور خودکار به حالت تعلیق 

العضویت خود را تسویه نکند، از برخی از مزایا محروم می آید و تا حقدر می

 ماند. 

اخت نشدۀ قبلی، های پردتواند با پرداخت حق العضویتعضو تعلیق شده، می•

 جایگاه مناسب خود را در ه�ن گروه قبلی دوباره به دست آورد.

سال از  ۵العضویت خود را نپردازد؛ یعنی اگر عضوی برای پنج سال متوالی حق•

 گردد. فسخ میتعلیق عضویت او بگذرد، عضویتش 

عضویت هر عضوی را به خاطر یک یا چندین علت از  تواندمی شورای اجراییه•

 اخراج کند:ل زیر معلق و یا عضو را عل

oهای مکتوب مؤسسه.نامه و یا سیاستنقض هر یک از اصول اساس 

oو  شورای اجراییهآور به مؤسسه که توسط انجام هرگونه عمل زیان

 شود. آور تشخیص دادهدید مستقالنۀ شان برای مؤسسه زیانصالح

oرا دید مستقالنه و قطعی آن با صالح شورای اجراییهکه  به هر دلیل دیگری

 در راستای اهداف مؤسسه معقول و الزم بداند.

در صورت فسخ عضویت، به دلیل استعفاء یا اخراج، عضو باید هرگونه بقایای •

 مالی قابل پرداخت را در زمان فسخ بپردازد.

  

با در یافت عضویت به خانوادۀ بزرگ جامعه اسالمی بپیوندید
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خوشا به حال آن كه به بندگان خدا نیكی كند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.


