SHKOLLA SHQIPE
Të Dashur Prindër,
Regjistrimet për Shkollën Shqipe do të hapen më 1 Shtator. Klasat fillojnë më 22 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.
Nëse e paguani regjistrimin e fëmijës/ve me çek, ju lutem shkruani çekun për: St. Nicholas Albanian
Orthodox Church (Memo: Albanian School). Pagesa për regjistrimin e një fëmije është $50 për simestër
dhe pritet që pagesa të bëhet në ditën e regjistrimit.
Ne do t’a çmonim shumë referencen tuaj tek familjet të cilat kanë fëmijë të moshës nga 4 në 17 vjeç.
Vini re - Femijet e Shkolles Shqipe do te takohen ne sallen e kishes ne oren 12pm!
Pas nje snack te shkurter, femijet do futen neper klasa per te filluar mesimin I cili do vazhdoje deri ne
oren 1.30pm.
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 jenë të mirëpritura në organizimin për ngritjen 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.
Shpresojmë dhe urojmë për një bashkëpunim të suksesshëm në dobi të fëmijëve.

Me Respekt,
Lea Bitta, Drejtoreshe e perkoheshme e Shkolles Shqipe
Thea Kristo, Nëndrejtoreshë
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ALBANIAN LANGUAGE SCHOOL - SHKOLLA SHQIPE
Dear Parents,
The Shkolla Shqipe registration will open on September 1st. Classes will begin on September 22nd.
Please find the registration form, which asks for latest updated information regarding your child,
included in this registration package. Please complete and sign the form.
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
(Memo: Albanian School). Registration fee is $50 per semester for each child. Please have the payment
ready on the registration day.
We would appreciate it if you pass the word around to other families that have children ages 4 through
17.
Please note the change on the Albanian School schedule – The children will meet in the hall at 12pm.
After a quick snack, they will enter the classrooms. Albanian School will end at 1.30pm.
Children will be transferred to the next level according to their proficiency in Albanian (writing and
reading).
As in the past, the mothers are welcomed to join in initiatives that will help the fundraisings for this
school.
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.
We are looking forward to work together in cooperation on the best interests of these children.

Sincerely yours,
Lea Bitta, Interim Director of Albanian School
Thea Kristo, Assistant Director
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