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SHKOLLA SHQIPE 

Regjistrimi 

Duke filluar nga 2 Shtator, ne pranojmë aplikime për Simestrin e Parë për vitin shkollor 2018 – 2019. 

Programi ynë është hartuar për fëmijët e moshave nga 4 deri 17 vjeç. Ne ofrojmë katër nivele 

mësimdhënie në bazë të zotërimit të gjuhës shqipe me shkrim dhe lexim.   

Forma e regjistrimit është e bashkangjitur me këtë letër dhe duhet të plotësohet dhe firmoset për të 

përmbushur regjistrimin e fëmijës. 

Tarifat 

Një shumë prej $50 duhet të shoqërojë formën e regjistrimit për këtë simester. Pagesa duhet të bëhet jo 

më vonë se 9 Shtator 2018. 

Ne inkurajojmë prindërit, të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë tarifën e lartpërmendur, t’i drejtohen 

Këshillit të Kishës me shkrim për t’u konsideruar për ndihmë financiare. 

Kalendari Shkollor 

Simestri i Parë fillon më 9 Shtator 2018 dhe përfundon më 13 Janar 2019. Ju do të gjeni kalendarin e 

shkollës të përfshirë në paketën e regjistrimit. 

Vlerësimi Shkollor 

Në fund të çdo periudhe 8 javore, mësuesja ose mësuesi i fëmijës suaj do t’ju japë një vlerësim mbi  

ecurinë e fëmijës për atë periudhë. 

 

Me Respekt, 

Gent Panajoti, Drejtor 

Thea Kristo, Nëndrejtoreshë 
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ALBANIAN LANGUAGE SCHOOL - SHKOLLA SHQIPE 

Registration 

On September 2nd, we will start accepting applications for the First Semester of 2018 – 2019 school year.  

Our program is designed for children of ages from 4 to 17. There are four levels of classes according to 

language, writing, and reading proficiency.  

Appropriate forms are attached and must be filled out to complete the registration of your child. 

Fees 

There is a $50 fee due with the registration form for this semester. All payments will be made no later 

than September 9th, 2017. 

If there is any financial hardship to meet the fee, the parents are encouraged to submit a letter to the 

Parish Council for consideration to cover the fee. 

School Calendar 

First Semester begins on September 9th, 2017 and ends on January 13th, 2018. The school calendar is 

included in the registration package. 

School Performance 

Your child’s teacher will give an eight-week performance grade. 

 

Sincerely yours, 

Gent Panajoti, Director 

Thea Kristo, Assistant Director 


