
कोविड १९ का बेला स्कूल बन्द ह ुँदा तपाईंको बच्चाको शिक्षक र स्कूलसुँग सञ्चार सम्पकक  गर्कको लागग 

मागकदिकर् 

 

यस समयमा, बीसीपीएसले तपाइुँको बच्चाको शसकाई जारी राख्न विन्ट र अर्लाइर् द िै ककशसमका 
सामग्रीहरू विकास गरेको छ। तपाईंको आफ्र्ो बच्चाले स्कूलमा शसककरहर्े क राको स नर्श्चचत गर्कको 
लागग तपाईंको बच्चाको स्कूल र शिक्षकको लागग यो अनत र्ै महत्िपूर्क छ ।नर्म्र्शलखित केहह 

उपकरर्हरू  तपाईले यस समयमा आफ्र्ा आिचयकताहरू र िचर्हरू सञ्चार गर्क ियोग गर्क सक्र् ह न्छ। 
 

• ईमेल: यहद तपाईंसंग सम्पकक  गर्क आिचयक व्यश्क्तको ईमेल ठेगार्ा छ भर्े, कृपया उक्त व्यश्क्तलाई 

ईमेल गर् कहोस।् कृपया उक्त ईमेलमा तपाईंको र्ाम, फोर् र्म्बर र तपाई उपलब्ध ह र्े समय लेख्न होला र 

तपाईले बोल्र्े भाषा लेख्न होला।  अर् रोध गर् कहोस ्व्यश्क्तलाई तपाईलाई भाषा रेिा ियोग गरी कल 

गर् कहोस।् TA 

भाषा लाइर् का उपयोग करके आपको कॉल करर्े िाले व्यश्क्त स ेअर् रोध करें। 
 

इमेलको र्मूर्ा: मेरो र्ाम।।।। हो र मेरो फोर् र्म्बर      हो। म फे्रन्च बोल्छ । कृपया भाषाको लाईर् ियोग 

गरेर मेरो म्यासेजको उत्तर पठाउर्  होला। म सोमबार हदउसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म उपलब्ध ह र्ेछ ।  
 

भाषा लाईर्: यहद तपाईसंग सामान्य िचर्हरु र चासोहरू छर् ्र तपाईलाई अंग्रेजी भाब्दा अरु भाषामा 
सहयोग चाहहन्छ भर्े कृपया तल हदईएका फोर् र्म्बरहरु मध्ये तपाईको भाषाको फोर् र्म्बरमा सम्पकक  
गर् कहोला।  
 

० यो र्म्बर डायल गर् कहोस १-८६६-८७४-३९७२  

सेिाग्राही/ ग्राहक आईडी उपलब्ध गर् कस  

तपाईले बोल्र्े भाषा उल्लेि गर् कहोस  

पह ुँच (एक्सेस)कोड ५०५१७१ उपलब्ध गराउर्  होस ् 

 

दोभाषेलाई तपाईसंग क रा गर्क शमल्र्े फोर् र्म्बर उपलब्ध गराउर् होस।  
 

ESOL कायाकलय कमकचारी: अन्य भाषाहरूको बोल्र्ेहरुको अंग्रेजी अकफसमा अन्य भाषा बोल्र्ेहरुलाई 

आिचयक िचर्हरूको थप मद्दत गर्क कमकचारीहरू उपलब्ध ह र्ेछर्।् 
 
o Alicia Freeman: 443-809-6752 afreeman6@bcps.org 
o Yosselin Marroquin-Artiga: 443-809-6752 ymarroquinartiga@bcps.org 
o For help in Chinese, call Xiang Li at 443-809-6796 or email her at xli@bcps.org. 



o For help in Urdu, call Shaista Ahmad at 410-887-3362 or email her at sahmad@bcps.org. o For 
help in Spanish, email or call the following: 
▪ Angela Dregier, 443-809-7398 adregier@bcps.org 
▪ Gevene Harden, 443-809-1250 gharden@bcps.org 
▪ Lucy Hernandez, 443-809-6795 lhernandez@bcps.org ▪ Alicia Freeman, 443-809-6752 
afreeman6@bcps.org ▪ Marcia Jones, 443-809-1759 mjones14@bcps.org. 
o For help in Portuguese, call Alicia Freeman at 443-809-6752 or email her at 
afreeman6@bcps.org 
 
 

• ग गल अर् िाद: यहद तपाईं आफ्र्ो बच्चाको शिक्षकलाई ईमेल गर्क चाहर् ह न्छ भर्े, ग गलको अर् िाद 

गर् क एक तररका हो। यसरी तपाईंको भाषाबाट अंग्रेजीमा अर् िाद गर्क सककन्छ। ग गल ट्ांस्लेट (google 

translate) गएर तपाईले आफ्र्ो क रा र्ेपालीमा लेख्न सक्र् ह न्छ।  कृपया तपाईको सन्देिलाई यथासम्भि 

प रा लेख्न होस ्जसले गदाक सबैभन्दा सही रुपमा ब झाउर् सककन्छ र  तपाईले भन्र् िोजेको संदेि स नर्श्चचत 

रुपमा प ग्छ । जे भएपनर् ग गलमा अर् िाद गरेको संदेिले सहह अथक हदन्छ भन्र् सककन्र्।  त्यसोभए,  यहद 

संदेि लेखे्न क्रममा केही गडबडी छ भर्े तपाइुँको शिक्षकलाई तपाइुँलाई भाषा लाईर्  ियोग गरी कल गर्क 
भन्र् होस।् 
 
 

ग गल बैठक: तपाईंको बच्चाको शिक्षकसंग ग गल मीट माफक त बैठक गर्क तपाईंको बच्चाको लागग हरेक 

हप्ता कायाकलय समय ह र्ेछ। 
शिक्षकहरूले ग गल शमट माफक त आमाबाब सुँग बठैकहरू सञ्चालर् गर्क ियोग गर्क सक्दछर्।् तपाइुँ 
तपाइुँको ईमेल माफक त तपाइुँको बच्चाको शिक्षकसंग भेट गर्क आमन्रर् िाप्त गर् कह र्ेछ। तपाईंलाई 

बैठकको समय सहहतको शलकं पठाइर्ेछ। तपाईले शलकंमा गएर तोककएको समयमा बैठकमा उपश्स्थत  

ह र् पदकछ।   
 
 

कोरोर्ा भईरस अपडेट: बाश्ल्टमोर काउन्टी पश्ब्लक स्क ल (बीसीपीएस)को  दरू शिक्षा सामग्री, र यस 

समयमा स्कूल िर्ालीको बारेमा नर्र्कयहरूको बारेमा नर्रन्तर अद्यािगधकहरूको लागग 

https://www.bcps.org चेक गर् कहोस।् तपाईंले त्यंहा तल उपलब्ध अर् िाद अपडेटहरूको पषृ्ठ फेला पार्क 
सक्र् ह र्ेछ। हामीलाई ट्विटरमा @ BBSPSESOL र @BCPSESOLWELCOME थप अपडेटहरूको लागग 

अर् सरर् /िोजी गर् कहोस।् 


