
Trung Tâm Tiếp 
Đón

Trường Công Lập Quận Baltimore

SỐ ĐIỆN THOẠI
443-809-6752

ĐỊA CHỈ
615 Frederick Rd.

Catonsville, MD 21228

GIỜ HÀNH CHÍNH
Thứ Hai – Thứ Sáu

9:00 Sáng – 4:00 Chiều
Mở Cửa Quanh Năm

Đường đi: từ I-695, đi theo lối ra 13 
tới Frederick Rd về hướng 

Catonsville.  Rẽ trái vào Bishops Ln. 
Rẽ ngã phải đầu tiên vào bãi đậu xe.

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cùng 
phương pháp giảng dạy hưởng ứng 
về mặt ngôn ngữ và văn hoá để tiếp 

thêm hành trang cho học viên đa 
ngôn ngữ.

Đội Ngũ Của Chúng Tôi

Xiang Li
Chuyên Gia

xli@bcps.org

Yosselin Marroquin Artiga 
Thư Ký

ymarroquinartiga@bcps.org

Candice Lenet
Nhân Viên Đăng Ký

clenet@bcps.org

Mark Anelli
Nhân Viên Phụ Trách Học Sinh

manelli@bcps.org

@ESOLWelcomeCenterBCPS

Vietnamese

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


Centro de Bienvenida

سنڻرویلکمایسال

ၾကိဆဳိမုႈစင�ာ

ح�بمركز ال�ت

443-809-6752

  

Trung Tâm Tiếp Đón của Trường 
Công Lập Quận Baltimore (BCPS) 
cung cấp dịch vụ dành cho các gia 
đình có học sinh mới chuyển tới 
đây và nói ngôn ngữ khác ngoài 
tiếng Anh.

Bắt đầu ghi danh ngay hôm nay!
Học sinh có thể bắt đầu ghi danh ngay tại nhà. 
Quý vị có thể bắt đầu ghi danh trực tuyến tại Cổng Thông Tin 
Đăng Ký Dành Cho Phụ Huynh:

Đặt lịch hẹn với Trung Tâm Tiếp Đón
Nếu học sinh hội đủ điều kiện tiếp nhận các dịch vụ ESOL (Dạy 
Tiếng Anh Cho Người Nói Các Ngôn Ngữ Khác), quý vị sẽ 
được hướng dẫn cách gọi điện đặt lịch hẹn với chúng tôi.  Số 
điện thoại của chúng tôi là 443-809-6752.

Cần đem theo những gì khi đến Trung Tâm Tiếp Đón?
 Giấy tờ chứng minh nơi cư trú tại Quận Baltimore (Bằng chứng xác nhận 

quyền sở hữu hoặc cho thuê) 
 3 thư từ trong vòng 60 ngày  
 Giấy tờ chứng minh về tuổi học sinh (chẳng hạn như giấy khai sinh hoặc hộ 

chiếu)  
 Hồ sơ tiêm chủng 
 Bảng điểm hoặc phiếu điểm từ các trường đã học trước đây  
 Giấy tờ tuỳ thân có ảnh của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp 

Tất cả giấy tờ cung cấp trong buổi phỏng vấn sẽ được bảo mật.  Thông tin thu thập được sẽ 
chỉ được sử dụng cho mục đích liên quan đến trường học.  

Cuộc Hẹn của quý vị với Trung Tâm Tiếp Đón

Cuộc hẹn sẽ bao gồm

• Bài Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh
• Thông tin về trường học của học sinh và các nguồn lực 

cộng đồng
• Bài Kiểm Tra Đầu Vào Môn Toán 

(chỉ dành cho học sinh trung học cơ sở; lớp 6-12)
• Xem xét bảng điểm quốc tế 

(chỉ dành cho học sinh trung học phổ thông; lớp 9-
12)

Thời Lượng Cuộc Hẹn: 
30 phút cho đến 2 giờ

Thời lượng sẽ thay đổi tuỳ 
theo
• số lượng trẻ trong gia 

đình
• cấp lớp của học sinh
• thời gian hoàn thành bài 

kiểm tra của học sinh 
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