
وسائل ٹیوشن  
 
 
 
 

  بالٹیمور کاؤنٹی پبلک اسکول 
Office of Mathematics PreK – 12 

443-809-4052 

lmyers3@bcps.org  
ریاضی کا سیکنڈری دفتر گریڈ بارہ ےس چھٹی جماعت ےک لئے  
۔  ٹیوٹر سندی   ریاضی میں ٹیوٹرز ےک نام فراہم کرسکتا ہے

مہیا کریں  ریاضی ےک اساتذہ ہیں جو معاوضہ ٹیوشن خدمات 
 
 
 .ےک

 

 ڈیسلیسیا ٹیوشن پروگرام
The Rotunda, Suite 310  
711 W. 40th Street, Baltimore, MD 21211  
410-889-5487 

www.dyslexiatutoringprogram.org  
کم آمدنی واےل بچوں اور ڈیسکلیشیا اور زبان پر مبنی تعلیم  

ےس متعلق معذوری واےل بالغوں کو ایک ٹیوٹر میں مفت  
بالٹیمور کاؤننی ، بالٹیمور سنی ، این اروندل  فراہم کریں۔  

 کاؤننی ، ہاورڈ کاؤننی اور ہارفورڈ کاؤننی میں پیش کیا گیا۔

 

  انٹرنیشنل ڈسلیشیا ایسوسی ایشن
40 York Road, 4th Floor, Baltimore, MD 
21204 
410-296-0232 
https://dyslexiaida.org/  

ڈیسیلیکسیا کے شکار بچوں اور بڑوں کے لئے تحقیق ، معلومات اور ٹیوٹر 
 حوالہ جات پیش کرتا ہے۔ 

 

  جیمسی آؤٹ ریچ پروگرام
11 Celadon Road, Owings Mills, MD 
21117  
410-653-2700 

www.jemicyschool.org  
گلنگھم کے ساتھ پڑھنے کے طریقوں میں اساتذہ کی تربیت ، مڈل   -اورٹن 

اسکول کے طلباء کے لئے مطالعہ کی مہارت اور بارہویں جماعت اور 

تعلیمی  ٹیوٹر ریفرل سروس کے ذریعہ طلباء کے ل. انفرادی نوعیت کی 

 مشاورتی خدمات پیش کرتے ہیں۔ 

 
 
 
 

  اوڈیسی اسکول
3257 Bridle Ridge Lane, Lutherville, MD 21093  
410-580-5551 

www.theodysseyschool.org  
ڈیسیلیکسیا سے متاثرہ بچوں کو فیس کے بدلے ٹیوشن کی خدمات فراہم  

 کرنے کے لئے دستیاب اساتذہ کی فہرست برقرار رکھنا اور زبان سیکھنے ۔ 
 

 

  (TABCO) اساتذہ ایسوسی ایشن آف بالٹیمور کاؤنٹی
305 East Joppa Road, Towson, MD 21286  
410-828-6403 

ٹی اے بی سی او نے تصدیق شدہ بی سی پی ایس اساتذہ کی ایک فہرست  
برقرار رکھی ہے جو کنڈرگارٹن میں طلبہ کے لئے بارہ گریڈ کے ذریعے ، 

 تمام مضمونوں میں ، فیس بیس ٹیوشن خدمات مہیا کرتے ہیں۔ 

 

   ٹاونسن یونیورسٹی ریڈنگ کلینک
8000 York Road, Towson, MD 21252-0001  
410-704-2009 

https://www.towson.edu/campus/programs/you
th/readingclinic/ 
 

چھ سال ےس بڑوں تک ےک افراد ےک لئے انفرادی تشخیص اور  
۔  ریڈنگ ایجوکیشن ماستی ےک   تعلییم نصاب فراہم کرتا ہے

میں طلباء ماستی ڈگری ےک امیدواروں ےک ساتھ انفرادی   پروگرام
۔   ہیں

 طور پر کام کرتر
 

 برین فیوز بالٹیمور کاؤنٹی پبلک الئبریری کی مفت 

  آن الئن ٹیوشن خدمات
آپ سب کی ضرورت ایک صحیح الئبریری کارڈ ہے جو بالٹیمور کاؤنٹی  

الئف ہنر کی بلڈنگ ، پبلک الئبریری میں رجسٹرڈ ہے۔  آپ ہوم ورک ہیلپ ،  

چوبیس گھنٹے تحریری لیب ، بالغ لرننگ سنٹر ، سیلف ہیلپ ٹیسٹ سینٹر اور 

فلیش کارڈس میں سے انتخاب کرسکتے ہیں۔  دو بجے سے براہ راست چیٹ 

کریں  آدھی رات تک ، ہفتے میں سات دن۔  ہسپانوی بولنے والے ٹیوٹر  

ر دیکھیں دستیاب ہیں۔  مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ پ  

https://www.bcpl.info/youth/homework- 
help.html 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

۔  اس فہرست کو مرتب کرےک ، وسائل مرکز کیس بیھ طرح مذکورہ باال   serc@bcps.org/  5443-809( 443یہ فہرست خصوض تعلیم وسائل سنتی ، ) ےک ذریعہ تشکیل دی گٹے ہے
۔  یہ فہرست ص ایجنسیوں یک حمایت ن ۔  ان ایجنسیوں میں ےس کیس ےک بارے میں اضافی معلومات زیربحث ایجنیس کو ہدایت یک  ہیں کرتا ہے ف آپ یک معلومات ےک لئے پیش یک گٹے ہے
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