
مركز االستقبال
مدارس مقاطعة بالتيمور العامة

الهاتف
443-809-6752

العنوان
615Frederick Rd.

Catonsville, MD 21228

ساعات العمل
ن إىل الجمعة من اإلثني 

مساء  4:00صباًحا وحتى 9:00من 
مفتوح طوال العام

من 13، خذ المخرج I-695من : االتجاهات

.  Catonsvilleباتجاه Frederick Rdطريق 

. Bishops Lnانعطف يساًرا إلى 

.خذ أول يمين باتجاه ساحة انتظار السيارات

ن متعددي اللغات من خ ن المتعلمي  الل تمكي 

بة توفي  خدمات التعليم والدعم المستجي

.لغوًيا وثقافًيا

فريقنا

شيانج ىل  
المتخصص

xli@bcps.org

ن أرتيجا  ن ماروكي  يوسلي 
السكرتي  

ymarroquinartiga@bcps.org

كانديس لينيت
ن السجل أمي 

clenet@bcps.org

مارك انيل  
الموظف المسؤول عن شؤون التالميذ

manelli@bcps.org

@ESOLWelcomeCenterBCPS

Arabic
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Centro de Bienvenida

ايسال ويلکم سنٹر

ာ တင္စႈမ ို ဆ ိဳ ကၾ

حيب مركز التر

443-809-6752

2كتيب مركز االستقبال صفحة 

  
 
حيب بالمدارس العامة ف يقدم مركز التر

خدمات للعائالت ( BCPS)مقاطعة بالتيمور 
  مدارس مقاطع

 
  لديها طالب جدد ف

ة التر
أخرى بالتيمور العامة، والذين يتحدثون لغة

ية .غتر اإلنجلتر 

!ابدأ عملية التسجيل اليوم

.  يبدأ التسجيل في المدرسة المنزلية للطالب

:بوابة الوالدين للتسجيليمكنك البدء عبر اإلنترنت في 

ا مع مركز االستقبال
ً
حدد موعد

اللغة اإلنجليزية للمتحدثين بلغات)ESOLإذا كان الطالب مؤهالً للحصول على خدمات 

.6752-809-443رقم هاتفنا هو.  ، فسيتم االتصال بك لتحديد موعد معنا(أخرى

ما الذي يجب عليك إحضاره إىل الموعد؟

(  عقد إيجار أو إثبات الملكية)إثبات اإلقامة في مقاطعة بالتيمور ✓

يوًما  60قطع بريد مؤرخة في غضون 3✓

(  مثل شهادة الميالد أو جواز السفر)إثبات عمر الطالب ✓

سجل التطعيمات ✓

كشوف الدرجات أو بطاقات التقييم من المدارس التي درس بها سابقًا  ✓

صورة بطاقة هوية ولي األمر أو الوصي القانوني ✓

.  غراض المدرسية فقطسيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لأل.  سيتم التعامل مع أي مستندات يتم تقديمها أثناء المقابلة بسرية تامة

  مركز االستقبال
 
موعدك ف

سيتضمن الموعد

اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية•

معلومات عن مدرسة الطالب وموارد المجتمع•

اختبار تحديد المستوى في الرياضيات •

(12-6طالب المرحلة الثانوية فقط، الصفوف )

مراجعة كشوف الدرجات الدولية •

(12-9طالب المدارس الثانوية فقط، الصفوف )

:  مدة الموعد

دقيقة إلى ساعتين30من 

المدة سوف تختلف وفقا لـ

عدد األطفال في األسرة•

مستوى الصف للطالب•

مال الوقت الذي يستغرقه الطالب إلك•

االختبار 

443-809-6752
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