
ښه راغالست مرکز
ي پبليک اسکول     

بالتیمور کاونټ 

ټیلیفون
443-809-6752

پته
615Frederick Rd

Catonsville, MD 21228

ي ساعتونه دفتر
جمعه–دوشنبه 

9:00am-4:00pm
خالص کال پړاو

Catonsvilleڅخه، د I-695له : الرښونې
ته د فریډریک سړک 13لوري ته د وتلو 

. ته کیڼ لور ته وګرځئLnبشپس .  واخلئ

.د پارکینګ ځای ته لومړی ښي خوا ته ورشئ

ي زده کوونکي پیاوړتیا لپاره د  ي او څو ژب 
ژبن 

ې او مال 
تړ کلتوري ځواب ویونک الرښووب 

خدمتونه

.

زموږ لوبډله

Xiang Li(ښيانګ یل)
متخصص

xli@bcps.org

Yosselin Marroquin Artiga(   یوسیلی
(  ماروکی   آرټیګا

ي 
منش 

ymarroquinartiga@bcps.org

Candice Lenet(کینډیس لینیټ)
ار ر ريجستر

clenet@bcps.org

Mark Anelli(مارک انییل)
د زده کونکي شخصي کارګر
manelli@bcps.org

@ESOLWelcomeCenterBCPS

Pashto
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Centro de Bienvenida

ايسال ويلکم سنٹر

ာ တင္စႈမ ို ဆ ိဳ ကၾ

حيب مركز الت 

443-809-6752

2د ښه راغالست مرکز بروشر پاڼه 

ي پبليک اسکول     
د بالتیمور کاونټ 

(BCPS) ي
 
ښه راغالست مرکز  د هغو کورن

ې  د بالت یمور لپاره خدمتونه وړاندې کوي چ 
ي پبليک اسکول  ته نوي دي او   

د کاونټ 
ې ک .ويانګلیسي پرته په بله ژبه ختر

ې پروسه پیل کړئ
!نن د نوم لیکټ 

.  نوم لیکنه د زده کونکي په کور ښوونځي کې پیل کیږي

:تاسو د نوم لیکنې لپاره د والدین پورټل کې آنالین پیل کولی شئ

د ښه راغالست مرکز رسه وخت واخلي 

انګلیسي د نورو ژبو ویناوالو )خدماتو لپاره وړ وي ESOLکه چیرې زده کوونکی د 

لیفون زموږ د ت.  ، تاسو ته به الرښوونه وشي چې موږ سره د لیدنې وخت ونیسئ(لپاره

6752-809-443: شمیره

تاسو د مالقات لپاره څه راوړلو ته اړتیا لرئ؟

(  اجاره یا د ملکیت ثبوت)په بالتیمور کاونټي کې د استوګنې ثبوت ✓

ورځو دننه غه  60میلونه ټوټې د 3✓

(  لکه د زیږون سند یا پاسپورټ)د زده کونکي عمر ثبوت ✓

د واکسین کولو ریکارډ ✓

د هغو ښوونځیو څخه نقلونه یا راپور کارتونه چې مخکې یې مطالعه کړې و  ✓
IDد مور او پالر یا قانوني سرپرست د عکس ✓

وونځي هر هغه اسناد چې د مرکې په جریان کې وړاندې کیږي هغه په پټه توګه لیدل کیږي  راټول شوي معلومات به یوازې د ښ
.  موخو لپاره کارول کیږي

د ښه راغالست مرکز رسه ستاسو وخت واخلي 

په مالقات کې به شامل وي

د انګليسي ژبې د مهارت ازموينه•

د زده کونکي د ښوونځي او د ټولنې سرچينو په اړه معلومات•

د رياضی پرځای کولو ازموينه •

(12-6يوازې ثانوي زده کونکي؛ ټولګي )

د نړيوالو نقلونو بياکتنه •

(12-9يوازې د هاي اسکول زده کونکي؛ ټولګي )

:  د مالقات موده

ساعتونو پورې2دقیقو څخه تر 30له 

موده به په داغه وجه جال ي

رچي په کورنۍ کې د ماشومانو شمی•

د زده کونکي د درجه کومه کچه د•

لو یو زده کونکی د ازموینې بشپړو•

لپاره څومره وخت نیسي 

443-809-6752
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