
 

  

“Please complete the English version of the document, the target 
language version will be automatically completed” 

 

Dear Parent/Guardian,  

 

On behalf of the faculty and staff at _______________________ , I invite you to attend our 

Parent-to-Parent Mix & Mingle event on _______________________. 

 

We are so excited to welcome new families to our school community! Our staff remains 

committed to providing an academic environment where students and families are encouraged to 

participate in the learning process together. 

 

At the Parent-to-Parent Mix & Mingle, you will be able to meet staff members and parent 

organization representatives, tour the building, and discuss any questions or concerns as we 

approach the first day of school on Monday, September 9. 

 

You will also learn about some of the unique programs and activities here at _______________, 

including our __________________________________________________________________.  

 

I look forward to seeing you on _______________________. Your ongoing involvement in 

school activities is essential to student success.   

 

As always, if you have questions or concerns, do not hesitate to call the main office at 

_______________. 

 

Sincerely,  

 

________________ 

(Date) 

(School Name) 

(School Name) 

(examples of programs, special activities your school offers) 

(Date) 

(Phone Number) 

(Name) 
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I Dashur Prind/Kujdestar,  

 

Në emër të personelit dhe stafit mësimor të  shkollës_______________________ , ju ftoj në 

takimin e Prindërve (Parent-to-Parent Mix & Mingle), në datën  _______________________. 

 

Ne i urojmë mirseardhjen familjeve të reja në komunitetin e shkollës tonë! Personeli jonë është i 

përkushtuar të ofrojë një mjedis mësimor ku nxënësit dhe familjet nxiten të marrin pjesë 

bashkërisht në proçesin mësimor. 

 

Në takimin e Prindërve  “Parent-to-Parent Mix & Mingle” , ju do të keni mundësinë të takoni 

personelin dhe përfaqsuesit e organizatës së prindërve, të vizitoni godinën e shkollës dhe të 

diskutoni çfardo pyetje e shqetësimi që keni, në lidhje me fillimin e shkollës ditën e Hënë, më 

datën 9 Shtator. 

Gjithashtu do të keni mundësinë të mësoni rreth disa programeve unike që ne kemi këtu në 

shkollën____________, përfshirë___________________________________________________  

 

Ne presim pjesëmarrjen tuaj në takim në datën _______________________. Përfshirja juaj në 

vazhdimësi në aktivitetet shkollore, është esenciale për suksesin e nxënësit.   

 

Si gjithmonë, mos hezitoni të bëni pyetje dhe të shprehni vrejtjet tuaja në telefonin e sekretarisë 

me numër _______________. 

 

Sinqerisht,  

 

________________ 
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