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SHKOLLA SHQIPE 

Të Dashur Prindër,  

Regjistrimet e Simestrit të Parë për Shkollën Shqipe do të hapen më 11 Shtator. Klasat fillojnë më 11 

Shtator. 

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: Albanian School) prej $50 

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

Ne do t’a çmonim shumë referencen tuaj tek familjet të cilat kanë fëmijë të moshës nga 4 në 17 vjeç.  

Klasat e Shkollës Shqipe fillojnë në orën 12:30 të drekës.  

Për kalimin në nivelin e mësipërm, çdo fëmijë do të vlerësohet në bazë të zotërimit të gjuhës Shqipe 

(shkrim dhe lexim).  

Si dhe më parë, nënat do të organizohen për ngritjet e fondeve financiare që do të kemi këtë vit.  

Stafi dhe unë jemi të ndërgjegjshëm për sakrificat që shumë prej familjeve tona bëjnë për t’u ofruar 

fëmijëve mundësinë e mësimit të gjuhës dhe kulturës Shqipe. Ne besojmë se nuk ka investim më të mirë 

sesa ai për trashëgiminë kulturore shqiptare tek fëmija juaj.  

Ju urojmë të kaloni sa më mirë ditët e mbetura të kësaj vere. Për ne është kënaqësi të njihemi me 

fëmijët tuaj dhe urojmë të kemi një vit shkollor të suksesshëm.  

Me Respekt, 

Gent Panajoti, Drejtor 

Thea Kristo, Nëndrejtoreshë  
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ALBANIAN LANGUAGE SCHOOL - SHKOLLA SHQIPE 

Dear Parents,  

The Shkolla Shqipe registration will open on September 11th. Classes will begin on September 11th. 

The registration form, which asks for updated information regarding your child, associates this greeting 

letter.  Please complete and sign that form prior returning it to us.  

Please make sure all contact numbers and emails are correct. 

Please write a check to: St. Nicholas Albanian Orthodox Church (Memo: Albanian School) for $50 for the 

first semester for every child and have it ready on the registration day. 

We surely appreciate your effort in passing the word around to other families that have children ages 4 

through 17. 

Classes of Shkolla Shqipe start at 12:30 PM.  

Children will be transferred to the next level according to their proficiency in Albanian (writing and 

reading). 

As in the past, the mothers will have meetings to discuss the fundraisings that we will have.  

The faculty and I are very aware of the sacrifices that many of our families are making to offer their 

children an education in Albanian language and culture. We believe that there is no better investment 

you can make than the investment in your child’s Albanian cultural heritage. 

Enjoy these last days of summer. We are looking forward to meeting all of your children and to a very 

successful school year. 

Sincerely yours, 

Gent Panajoti, Director 

Thea Kristo, Assistant Director 


