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GRUPI ARBERIA 

Të Dashur Prindër,  

Regjistrimet për Simestrin e Parë në Grupin Arbëria do të hapen më 2 Shtator. Dita e parë planifikohet të 

filloj më 9 Shtator nëse do të ketë të paktën një minimum prej 10 studentësh të regjistruar. 

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. 

Nëse e paguani regjistrimin e fëmijës/ve me çek, ju lutem shkruani çekun për: St. Nicholas Albanian 

Orthodox Church me Memo: Grupi Arberia. Regjistrimi është $60 për simestër për secilin fëmijë. 

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. Klasat do të jenë çdo të dielë. 

Pjesmarrjet në veprimtaritë festive e artistike për Grupin Arbëria do të planifikohen në varësi të numrit 

të regjistrtimit të fëmijëve pë simestrin dhe në përgatitjen e tyre.  

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 

Grupit Arberia, 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 registration for Grupi Arberia class will open on September 2nd. The first dance class is targeted to 

start on September 9th if there will be a minimum of 10 students registered for this class. 

Please find attached the registration form which requests for updated information regarding your child.  

Please complete and sign the form before sending it to Grupi Arberia administrators.  

Please make sure all contact numbers and emails are correct. 

If the payment will be made by check, please write the check to: St. Nicholas Albanian Orthodox Church 

with Memo: Grupi Arberia. Registration fee is $60 per semester for each child. 

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

dance class will be held every Sunday. 

Participation of Grupi Arberia in any event will be considered based on the number of students 

registered in the semester and in their readiness to perform. 

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 Grupi Arberia, Gent 

Panajoti immediately for approval. 

 

 

Sincerely yours, 

Gent Panajoti, Director 

Nicole Poni, Assistant Director 

Etleva Teli, Costume Coordinator 


