
ویلکم سینٹر
Baltimore County Public Schools

ٹییل فون
443-809-6752

پتہ
615Frederick Rd.

Catonsville, MD 21228

دفتر ےک اوقات
پتر تا جمعہ

تک4:00ےس شام 9:00صبح 
اس سال ےک کام کرنے ےک اوقات

کی طرف جانے والے Catonsville: سمت

Frederick Rd کے لیےI-695 نمبر 13سے

کی Bishops Lnخارجی راستہ استعمال کریں۔  

طرف بائیں مڑیں۔ 

Parking lotکی طرف پہال دائیں موڑ مڑیں۔

انے اور ثقافتر کثتر زبانیر سیکھنے والوں کو لس

طور پر جوابدہ ہدایات اور معاون خدمات 

فراہم کر ےک بااختیار بنانا۔

ہماری ٹیم

Xiang Li
Specialist

xli@bcps.org

Yosselin Marroquin Artiga
Secretary

ymarroquinartiga@bcps.org

Candice Lenet
Registrar

clenet@bcps.org

Mark Anelli
Pupil Personnel Worker

manelli@bcps.org

@ESOLWelcomeCenterBCPS

Urdu
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Centro de Bienvenida

ايسال ويلکم سنٹر

ာ တင္စႈမ ို ဆ ိဳ ကၾ

حيب مركز التر

443-809-6752

2ویلکم سینٹر بروشر صفحہ 

کا ( BCPS)بالٹیمور کاؤنٹی پبلک اسکولز 
، بالٹیمور کاؤنٹی پب لک اسکولز ویلکم سینتی

 لئں میں نئے طلباء ےک ساتھ خاندانوں ےک
، جو انگریزی ےک خدمات فراہم کرتا ہے

۔  اور زبان بولتر ہیں
ے

عالوہ کوئ

وع کریں !آج یہ اندراج کا عمل شر

اندراج طالب علم کے ہوم اسکول سے شروع ہوتا ہے۔ 

:ہیںسکتےکرشروعکرہوپر آن الئنParent Portal for Registrationآپ 

Welcome Centerےک ساتھ اپائنٹمنٹ ےط کریں

کے ( English for Speakers of Other Languages)خدمات ESOLاگر طالب علم 

ال کرنے لیے اہل ہو سکتا ہے، تو آپ کو ہمارے ساتھ اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے ک

ہے۔443-809-6752کی ہدایت کی جائے گی۔  ہمارا فون نمبر

؟ اپائنٹمنٹ ےک دوران آپ کو کیا ساتھ النا چاہتں

(  ا ثبوتخریداری کی قسطوں کا یا ملکیت ک)بالٹیمور کاؤنٹی میں رہائش کا ثبوت ✓

دنوں کی تاریخوں کے ہوں  60نمونے جو پچھلے 3ڈاک کے ✓

(  جیسے پیدائش کا سرٹیفیکیٹ یا پاسپورٹ)طالب علم کی عمر کا ثبوت ✓

حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ✓

بچہ جہاں پہلے پڑھتا تھا ان اسکولوں سے ملنے والے اسناد یا رپورٹ کارڈز  ✓
IDوالدہ یا قانونی سرپرست کی شناخت کے لیے فوٹو /والد✓

ائے گی وہ انٹرویو کے دوران پیش کی جانے والی کوئی بھی دستاویزات خفیہ رکھی جائیں گی۔  جو بھی معلومات جمع کی ج
.  صرف اسکول کے مقاصد کے لیے استعمال ہوگی

ویلکم سینتی پر آپ یک اپائنٹمنٹ

اپائنٹمنٹ درج ذيل پر مشتمل ہو گی

•English Language Proficiency Test

طالب علم کے اسکول اور کميونٹی کے وسائل سے متعلق معلومات•

•Math Placement Test

(12تا 6صرف سيکنڈری کے طلباء؛ جماعت )

بين االقوامی اسناد کا جائزہ •

(12يا 9صرف ہائی اسکول کے طلباء؛ جماعت )

:  اپائنٹمنٹ کا دورانیہ

گھنٹے2منٹ سے 30

ر دورانیہ درج ذیل چیزوں کی بنیاد پ

مختلف ہو گا

خاندان میں موجود بچوں کی تعداد•

طالب علم کی جماعت•

طالب علم کو ٹیسٹ مکمل کرنے•

میں کتنا وقت لگتا ہے 

443-809-6752
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