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GRUPI ARBERIA 

Të Dashur Prindër,  

Regjistrimet për Simestrin e Dytë në Grupin Arbëria do të hapen më 10 Janar. Klasa e parë e valleve 

fillon 31 Janar. 

Bashkangjitur me këtë letër do të gjeni edhe formën e regjistrimit e cila kërkon informacionet më të 

fundit në lidhje me fëmijën tuaj. Ju lutemi të firmosni formën mbasi ta keni plotësuar. 

Ju lutemi siguroni që informacionet e kontaktit (numër telefoni e posta elektronike) janë dhënë korrekt. 

Ju lutem shkruani një çek për: St. Nicholas Albanian Orthodox Church (Memo: Grupi Arberia)  prej $45 

për simestrin e parë për secilin fëmijë dhe t’a keni gati ditën e regjistrimit. 

Klasa do të fillojë në orën 1:30 pasdite dhe do të mbarojë në orën 2:30 tek Auditoriumi i Kishës 

Ortodokse Shqiptare të Shën Nikollës, duke filluar nga 31 Janar 2016 dhe duke vazhduar një të djelë në 

çdo dy javë deri më 29 Maj 2016. 

Datat e veprimtarive festive e artistike ku Grupi Arbëria është planifikuar të japë shfaqje janë perfshirë 

në kalendarin e Grupit Arbëria për këtë simestër (Janar 2016 – Maj 2016). 

Për të marrë pjesë në këto veprimtari të Grupit Arbëria, fëmija juaj nuk duhet të mungojë më shumë se 

1 orë klase dhe 1 orë prova praktike. Në rast të kundërt, atëherë ju duhet të kontaktoni Drejtorin e 

Shkollës Shqipe, Gent Panajoti, për të marrë aprovim.   

 

Me Respekt, 

Gent Panajoti, Drejtor 

Nicole Poni, Asistente 

Etleva Teli, Kordinatore e Kostumeve  
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GRUPI ARBERIA 

Dear Parents,  

The Grupi Arberia registration will open on January 10th. The first dance class starts on January 31st. 

Attached it is the registration form that asks for updated information regarding your child.  Please 

complete and sign.  

Make sure all contact numbers and emails are correct. 

Please write a check to: St. Nicholas Albanian Orthodox Church (Memo: Grupi Arberia) for $45 for the 

fall semester for each child and have it ready on the registration day. 

Class will start at 1:30 PM and finish at 2:30 PM at St. Nicholas Albanian Orthodox Church Hall, every 

other Sunday starting January 31st, 2016 to May 29th, 2016. 

Grupi Arberia practice dates for the scheduled events that we will be performing during this semester 

(January 2016 to May 2016). 

Your child must not miss more than 1 class and 1 practice in order to participate at these events. If 

he/she misses more than 1 class and 1 practice, then you must see Director of Shkolla Shqipe, Gent 

Panajoti immediately for approval. 

 

 

Sincerely yours, 

Gent Panajoti, Director 

Nicole Poni, Assistant Director 

Etleva Teli, Costume Coordinator 


