
�ागत के�
Baltimore County Public Schools

टे�लफोन
443-809-6752

ठेगाना
615 Frederick Rd.

Catonsville, MD 21228

कायार्लय समय
सोमबार - शुक्रबार

�बहान 9:00 बजेदे�ख �दउँसो 4:00 बजेसम्म
वषर्भर� खलुा

�नद�शनहरू: I-695 बाट Frederick Rd का
ला�ग Catonsville तफर्  13 बाट बा�हर 
�नस्कनुहोस।्  Bishops Ln मा बायाँ�तर 

मोड्नुहोस।् 
पा�कर् ङ स्थलमा प�हलो दायाँ�तर मोड्नुहोस।्

उ�रदायी �नद�शन र सहायता सेवाहरू
भा�षक र सांस्कृ�तक रूपमा उपलब्ध

गराएर बहुभा�षक अध्ययनकतार्हरूलाई
सशक्त बनाउने।

हाम्रो टोल�

Xiang Li
�वशषे�

xli@bcps.org

Yosselin Marroquin Artiga 
स�चव

ymarroquinartiga@bcps.org

Candice Lenet
रिजस्ट्रार

clenet@bcps.org

Mark Anelli
�वद्याथ�का सेवक
manelli@bcps.org

@ESOLWelcomeCenterBCPS

Nepali
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Centro de Bienvenida

ایسال ویلکم سنڻر

ၾကိဆဳိမုႈစင�ာ

ح�ب مركز ال�ت

443-809-6752

   

Baltimore County Public Schools 
(BCPS) को स्वागत केन्द्रले
अङ्गे्रजीबाहेक अन्य भाषा बोल्ने
Baltimore County Public Schools का
नयाँ �वद्याथ�का साथ प�रवारहरूका
ला�ग सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ।

आजबाट नामाङ्कन प्र�क्रया सरुु गनुर्होस!्
�वद्याथ�को गहृ �वद्यालयमा नामाङ्कन सुरु हुन्छ। 
तपा� दतार्का ला�ग अ�भभावक पोटर्लमा अनलाइन सुरु गनर् 
सक्नुहुन्छ।

स्वागत केन्द्रमा अपोइन्टमेन्ट बनाउनहुोस ्
�वद्याथ� ESOL सेवाहरू (अन्य भाषाहरू बोल्ने व्यिक्तहरूका ला�ग 
अङ्गे्रजी) का ला�ग योग्य भएमा, तपा�लाई हामीसँग अपोइन्टमेन्ट 
बनाउनका ला�ग कल गनर् �नद��शत ग�रने छ।  हाम्रो फोन नम्बर 
443-809-6752 हो।

तपा�लाई अपोइन्टमेन्टमा के ल्याउनआवश्यक हुन्छ?

 Baltimore County मा �नवासको प्रमाणपत्र (स्वा�मत्व अ�धकारको �लज वा प्रमाणपत्र) 
 60 �दन�भत्र �म�त भएका 3 वटा पत्राचार  
 �वद्याथ�को उमेरको प्रमाणपत्र (जस्त ैजन्म प्रमाणपत्र वा पासपोटर्)  
 प्र�तर�णको रेकडर् 
 प�हला उपिस्थत भएका �वद्यालयहरूबाट ट्रान्स�क्रप्ट वा �रपोटर् काडर्हरू  
 आमाबवुा वा काननुी अ�भभावकको फोटो आइडी 

अन्तवार्तार्को अव�धमा प्रस्तुत ग�रएको कुनै प�न कागजात गोप्य रूपमा व्यवहार ग�रने छ।  सङ्कलन 
ग�रएको जानकार� �वद्यालय प्रयोजनहरूका ला�ग मात्र प्रयोग ग�रने छ।  

स्वागत केन्द्रमा तपा�को अपोइन्टमेन्ट

अपोइन्टमेन्टमा �नम्न समावेश हुने छ
• अङगे्रजी भाषाको प्रवीणता पर��ा
• �वद्याथ�को �वद्यालय र सामुदा�यक स्रोतहरूका बारेमा 

जानकार�
• ग�णतको स्थान �नयोजन पर��ा 

(माध्य�मक �वद्याथ�हरूका ला�ग मात्र; गे्रड 6-12)
• अन्तरार्िष्ट्रय ट्रान्स�क्रप्टहरूको समी�ा

(हाइ स्कूलका �वद्याथ�हरूका ला�ग मात्र; गे्रड 9-12)

अपोइन्टमेन्टको समय: 
30 �मनेटदे�ख 2 घण्टासम्म

समय �नम्नानसुार �भन्न हुने छ
• प�रवारमा भएका 

बालबा�लकाको सङ्ख्या
• �वद्याथ�को गे्रड स्तर
• �वद्याथ�ले क�त समयसम्ममा 

पर��ण पूरा गनुर्हुन्छ
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