
Dam olish 
markazi

Baltimor okrugi davlat maktablari

TELEFON
443-809-6752

MANZIL
Frederik koʻchasi 615-uy

Katonsvill, Merilend 21228

ISH VAQTI
Dushanba – Juma

9:00 – 16:00
Yil davomida ochiq

Yoʻnalish: I-695 dan, Frederik koʻchasiga 
Katonsvill tomon 13-chiqishga chiqing.  

Chapga, Bishop Ln. tomon buriling 
1-kelgan oʻng burilishda toʻxtash joyiga 

buriling.

Lingvistik va madaniy jihatdan mos 
keladigan taʼlim va yordam 

xizmatlarini taqdim etish orqali bir 
necha tilda gaplasha oladigan 
oʻquvchilarga erkinlik berish.

Bizning jamoamiz

Xiang Li
Mutaxassis

xli@bcps.org

Yosselin Marroquin Artiga 
Kotib

ymarroquinartiga@bcps.org

Kandis Lenet
Registrator

clenet@bcps.org

Mark Anelli
O'quvchilarning kadrlar boʻlimi 

xodimi
manelli@bcps.org

@ESOLWelcomeCenterBCPS
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443-809-6752

Baltimor okrugi davlat 
maktablarining (BODM) dam olish 
markazi Baltimor okrugi davlat 
maktablarida ingliz tilidan boshqa 
tilda gaplashadigan talabalari 
boʻlgan oilalar uchun xizmatlarni 
taqdim etadi.

Roʻyxatdan oʻtishni bugunoq boshlang!
Roʻyxatdan oʻtish talabaning uy maktabida boshlanadi. 

Siz roʻyxatdan oʻtishni ota-onalar portalida onlayn amalga 
oshirishingiz mumkin:

Dam olish markaziga uchrashuvga yozilish
Agar talaba ESOL xizmatlaridan (boshqa tillarda soʻzlashuvchilar 
uchun ingliz tili) foydalanish huquqiga ega boʻlsa, siz biz bilan 
uchrashuv tayinlash uchun qoʻngʻiroq qilishingizga yoʻnaltirilasiz.  
Bizning telefon raqamimiz 443-809-6752.

Uchrashuvga nima olib kelishingiz kerak?
 Baltimor okrugida yashash joyini tasdiqlovchi hujjat (ijara yoki mulkchilik 

guvohnomasi) 
 60 kun ichida sanasi koʻrsatilgan 3 ta pochta xati  
 Talaba yoshini tasdiqlovchi hujjat (masalan, tugʻilganlik haqidagi guvohnoma 

yoki pasport)  
 Emlashlar roʻyxati 
 Ilgari qatnashgan maktablardan transkript yoki hisobot kartalari  
 Ota-onaning yoki qonuniy vasiyning fotosurati 

Suhbat davomida taqdim etilgan har qanday hujjatlar maxfiy tarzda koʻrib chiqiladi.  Yigʻilgan 
maʼlumotlar faqat maktab maqsadlarida qoʻllaniladi.  

Dam olish markazdagi uchrashuvingiz

Uchrashuv oʻz ichiga quyidagilarni oladi

• Ingliz tilini bilish darajasi testi
• Oʻquvchining maktabi va jamoat resurslari haqida 

maʼlumot
• Matematikadan dastlabki test 

(faqat oʻrta maktab oʻquvchilari uchun; 6-12 
sinflar)

• Xalqaro transkriptlarni koʻrib chiqish 
(faqat yuqori maktab o'quvchilari uchun; 9-12 
sinflar)

Uchrashuv davomiyligi: 
30 daqiqadan 2 soatgacha

Davomiylik quyidagi sabablarga 
koʻra oʻzgarishi mumkin:
• oiladagi bolalar soni
• oʻquvchining sinf darajasi
• oʻquvchi testni bajarishi 

uchun sarflaydigan vaqti 
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