
مرکز خوش آمد گویی
مکاتب دولتی شهرستان بالتیمور

تلفن
443-809-6752

آدرس
.فردریک جاده615

Catonsville ،MD 21228

ساعات اداری
جمعه-دوشنبه 

بعد از ظهر4:00صبح تا 9:00
باز در تمام سال

به خیابان 13، از خروجی I-695از : مسیرها

.  خارج شویدCatonsvilleفردریک به سمت 

. بپیچیدBishops Lnبه سمت چپ به 

.داول به سمت راست به محوطه پارکینگ بروی

رائه توانمندسازی زبان آموزان چند زبانه با ا

ز نظر خدمات آموزشی و پشتیبانی پاسخگو ا

 
 

.زبانی و فرهنگ

تیم ما

Xiang Li
متخصص

xli@bcps.org

ی آرتیگا  ی ماروکی  یوسلی 
، منشی  دبی 

ymarroquinartiga@bcps.org

کندیس لنت
ثبت کننده

clenet@bcps.org

مارک آنییل
شاگرد پرسنل کارگر

manelli@bcps.org

@ESOLWelcomeCenterBCPS

Dari

mailto:xli@bcps.org
mailto:ymarroquinartiga@bcps.org
mailto:clenet@bcps.org
mailto:manelli@bcps.org


Centro de Bienvenida

ايسال ويلکم سنٹر

ာ တင္စႈမ ို ဆ ိဳ ကၾ

حيب مركز التی

443-809-6752

2بروشور مرکز خوش آمدید صفحه 

تان مرکز استقبال از مکاتب دولتی شهرس
 را برای ( BCPS)بالتیمور 

ی
خدمات

ان تازه خانواده هاتی ارائه یم کند که دانش آموز 
ر هستند وارد مکاتب دولتی شهرستان بالتیمو 
 غتر از انگلییس صحبت یم

ی
. کنندو به زبات

وع کنید !فرآیند ثبت نام را از امروز شر

.  ثبت نام از مکتب خانه دانش آموز آغاز می شود

:برای ثبت نام می توانید به صورت آنالین از پورتال والدین شروع کنید

ید یک قرار مالقات با مرکز استقبال بگتر

انگلیسی برای سخنرانان )ESOLاگر ممکن است دانش آموز واجد شرایط خدمات 

ماس باشد، از شما خواسته می شود تا برای گرفتن قرار مالقات با ما ت( زبان های دیگر

.ستا 6752-809-443شماره تلفن ما.  بگیرید

ی را برای قرار مالقات باید بیاورید؟ ی چه چتر

(  اجاره یا مدرک مالکیت)مدارک اقامت در شهرستان بالتیمور ✓

روز  60قطعه نامه با تاریخ 3✓

(  مانند شناسنامه یا پاسپورت)مدرک سن دانشجو ✓

سابقه ایمن سازی ✓

ریز نمرات یا کارنامه از مدارسی که قبالً در آن شرکت کرده اند  ✓

شناسه عکس پدر یا مادر یا قیم قانونی ✓

اطالعات جمع آوری شده فقط برای مقاصد مکتب .  هرگونه مدارکی که در طول مصاحبه ارائه شود محرمانه تلقی خواهد شد
.  استفاده خواهد شد

قرار مالقات شما در مرکز استقبال

قرار مالقات شامل خواهد شد

آزمون مهارت زبان انگليسی•

اطالعات در مورد منابع مکتب و جامعه دانش آموز•

آزمون تعيين سطح رياضی •

(12-6فقط دانش آموزان متوسطه؛ پايه های )

بررسی رونوشت های بين المللی •

(12-9فقط دانش آموزان متوسطه؛ پايه های )

:  مدت قرار مالقات

ساعت2دقیقه تا 30

مدت زمان بر اساس آن متفاوت خواهد 

بود

تعداد فرزندان خانواده•

سطح نمره دانش آموز•

یک دانش آموز چقدر برای تکمیل•

تست زمان می برد 

443-809-6752
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