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FOOD DISTRIBUTION & MEAL SITES 

  

  رمساء الخي

  
عاماً،  18الغذائية وجبات بدون تكلفة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و توالخدما وتقدم وزارة التخطيط والخدمات

. سيتم اإلعالن عن أي تعديالت. يرجى التحقق من  ءاوللطالب ذوي اإلعاقة من جميع األعمار، في معظم أيام االثنين واألربع

والنقر   gwww.bcps.or ك سوى االنتقال إلىالقائمة على اإلنترنت حيث يمكن تعديل المواقع واألوقات كل أسبوع. ما علي

  .على لغتك

 
 
MD Food Bank Online Site Locator  
Service: Find closest food pantry to desired location to desired location  
Website link: https://mdfoodbank.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2fee6411f4bc488380742ffabb16291e 

 

 الخدمات الصحية والطبية 
 
   بالتيمور سيتي

 أيام وأوقات الخدمة  عنوان خدمات  عياده 
خدمات الرسوم المنزلقة لألشخاص  نظام بالتيمور الطبي

  .غير المؤمن عليهم
Belair Edison 3120 
Erdman Ave 21213 
 

صباًحا إلى   10االثنين: من الساعة 

الجمعة:   -مساًء؛ الثالثاء  8الساعة 

  8صباًحا حتى الساعة  8من الساعة 
 مساءً 

 

خدمات الرسوم المنزلقة لألشخاص  نظام بالتيمور الطبي
 .غير المؤمن عليهم

Highlandtown 3700 Fleet 
St, Ste 200 21224 
 

Monday through Friday  :
  8صباًحا حتى الساعة  8من الساعة 

 مساءً 
 

http://www.bcps.org/
https://mdfoodbank.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2fee6411f4bc488380742ffabb16291e
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 مقاطعة بالتيمور 

 

 Covid-19الخطوط الساخنة الطبية الهامة ذات الصلة بـ 

 
 

 خدمات  رقم الهاتف  الوكاله 

 الساخن CASA de Marylandخط 
 

301-270-8432 
 

كوفيد   عن  اإلسبانية  19- معلومات  الخدمات  ؛ 

  واإلنجليزية المتاحة 

 الساخن CASA de Marylandخط 
 

240-270-1318 
 

كوفيد   عن  الفرنسية  19- معلومات  الخدمات  ؛ 

 واإلنجليزية المتاحة 

الساخن لمركز إسبيرانزا الخط   667-600-2314 
 

كوفيد   مع  19- معلومات عن  المتاحة  اللغات  جميع  ؛ 

  مساعدة خط اللغة 

MD  قسم الصحة الخط الساخن  410-887-3816 
 

19- معلومات عن كوفيد   

 

 

 

 

 خدمات الصحة العاطفية والعقلية 

 

 خدمات  رقم الهاتف  الوكاله 

خدمات رسوم متدرجة لألشخاص    تشيس برتشكو
 غير المؤمن عليهم. 

1111 North Charles 
Street, Baltimore, MD 
21201 
 

  9من الساعة  من االثنين إلى الجمعة
مساءً  5صباًحا حتى    

 

  الرعاية الصحية للمشردين
 

الصحية المجانية  خدمات الرعاية
لألشخاص الذين يعانون من التشرد/  
 السكن غير المستقر 

421 Fallsway, Baltimore, 
MD 21202 

 

Mالثالثاء ، على ،EDW ،  :الجمعة
مساًء ؛ الخميس:   5 -صباًحا  730

ظهًرا  12 -صباًحا  730  

 
خدمات رسوم متدرجة لألشخاص   إجمالي الرعاية الصحية

عليهم. غير المؤمن   
Kirk Health Center 2400 
Kirk Ave 21218 
 

  830: من الجمعه  من االثنين إلى

 مساءً  5صباًحا إلى 
 

  أيام وأوقات الخدمة عنوان خدمات  عياده 
 نظام بالتيمور الطبي

  )المنطقة الشمالية الشرقية(
خدمات الرسوم المنزلقة لألشخاص 
  .غير المؤمن عليهم

Middlesex 1245 Eastern 
Boulevard 21221 
 

  8الجمعة: من الساعة من االثنين إلى
 مساءً  8صباًحا حتى الساعة 

 

 نظام بالتيمور الطبي
 )منطقة الجنوب الغربي(

خدمات رسوم متدرجة لألشخاص  
 غير المؤمن عليهم. 

St. Agnes 900 S. Caton 
Ave 21229  
 

  8الساعة الجمعة: من من االثنين إلى
 مساءً  8صباًحا حتى الساعة 

 

 نظام بالتيمور الطبي
 )منطقة الجنوب الغربي(

خدمات الرسوم المنزلقة لألشخاص 

 .غير المؤمن عليهم
Pine Heights 1001 Pine 
Heights Ave, Suite 100 
21229 
 

  8منdayيوم الجمعة:  -اليومالثالثاء
مساًء؛ يوم  5صباًحا إلى 

صباًحا  10ة من الساعdayاالثنين:

 مساءً  7حتى 
 

 نظام باركويست الصحي 
 )المنطقة الوسطى( 

 

خدمات الرسوم المنزلقة لألشخاص 

 .غير المؤمن عليهم
4120 Patterson Avenue 
Baltimore, MD 21215 

 

  830الجمعة: من من االثنين إلى

 مساءً  5صباًحا إلى 
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بالتيمور نظام االستجابة ألزمة مقاطعة     
 

410-931-2214 
 

 الخط الساخن للوقاية من االنتحار واإلحاالت 
 

 بيت روث 
 

(410) 889-7884 
 

المساعدة  من    لدعم   خط  الشريك  الوقايه  بين  العنف 

للحصول على المساعدة باللغة    8الحميم؛ اضغط على  

 اإلسبانية 
 

  1129-550-410  جونز هوبكنز سنترو سول
email: centrosol@jhmi.edu 
 

مجموعات دعم افتراضية مجانية باللغة اإلسبانية ألي  

أواًل    18مهاجر فوق سن   اإلحالة  إكمال  عاًما؛ يجب 

 للمشاركة 
 

 الخط الساخن لمنع االنتحار 
 

                  8255-273-800-1 :اإلنكليزية 
 9454-628-888-1 :اإلسبانية 
 

الهاتف دعم مجاني وسري لألزمات عبر    
 

 تحول 
 

(443) 279-0379 
 

الخدمات   الجنسي؛  االعتداء  أزمة  في  المساعدة  خط 
 اإلسبانية المتاحة عند الطلب 

 

 

EDUCATION AND AT-HOME LEARNING RESOURCES 

 

Organization  Website  Services 
BrainPOP https://www.brainpop.com/ 

 
Free online educational resource;  
English, Spanish, French resources 
available  

Curriculum Associates  
 

https://www.curriculumassociates.com/supporting-
students-away-from-school/spanish-family-
guidance 
 

Resources and guides for at-home 
learning for grades K-8; English and 
Spanish resources available 
 

Khan Academy  
 

https://www.khanacademy.org/ 
 

Online practice exercices, 
instructional videos, and 
personalized learning dashboard for 
ages 2 to 18 covering a wide range 
of academic subjects; offered in 59 
different languages 

GoNoodle 
 

https://family.gonoodle.com/ 
 

Free online resource that teaches 
mindfulness and movement for kids 
and grownups. 

 

 

 

 

 

 

 موارد اإلنترنت
 

 اإلنترنت المجانية  خدمة

https://www.brainpop.com/
https://www.curriculumassociates.com/supporting-students-away-from-school/spanish-family-guidance
https://www.curriculumassociates.com/supporting-students-away-from-school/spanish-family-guidance
https://www.curriculumassociates.com/supporting-students-away-from-school/spanish-family-guidance
https://www.khanacademy.org/
https://family.gonoodle.com/
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  رقم الهاتف خدمات  الوكاله 
Comcast   اإلنترنت المجاني، إذا كان مؤهاًل شهرين من   

 
          837-846-855-1 :اإلنكليزية 
 6995-765-855-1 :اإلسبانية 

 

في مقاطعة بالتيمورمواقع واي فاي مجانية    

 عنوان الموقع 

مكتبة عامة( )   BCPLكاتونسفيل    1100 Frederick Road, Catonsville, MD 21228 

مكتبة عامة( )   BCPLإسيكس    1110 Eastern Boulevard, Essex, Maryland 21221 

مكتبة عامة( )   BCPLهيرفورد    16940 York Road, Hereford, Maryland 21111 

Lansdowne BCPL   ( )المكتبة العامة  500 Third Avenue, Lansdowne, Maryland 21227 

 المكتبة العامة( )   BCPLالنقطة الشمالية  

 

1716 Merritt Boulevard, Dundalk, Maryland 21222 

 مكتبة عامة( )   BCPLراندالستاون  

 

8604 Liberty Road, Randallstown, Maryland 21133 

مكتبة عامة( )   BCPLروزديل    6105 Kenwood Avenue, Rosedale, Maryland 21237 

Towson BCPL   ( مكتبة عامة  

 

320 York Road, Towson, Maryland 21204 

 مكتبة عامة( )   BCPLالبيضاء  األهوار  

 

8133 Sandpiper Circle, Baltimore, Maryland 21236 

مكتبة عامة( )   BCPLوودالون    1811 Woodlawn Drive, Woodlawn, Maryland 21207 

 

 الموارد القانونية

 

  معلومات االتصال خدمات  الوكاله 
 تحالف كير 

 
األسرة المحتجزين المساعدة القانونية المجانية ألفراد     

 
 :لألطفال المحتجزين 
children@caircoalition.org  331-202 او-
                  7025ملحق  ,3320

المحتجزين: للبالغين   adults@caircoalition.org 
 7027 ملحق  ,3320-331-202 او 

  كاسا دي ماريالند 
 

 اإلنجليزية / اإلسبانية المتاحة  ;4185-431-301 الخط الساخن للمشورة القانونية للهجرة 
 

 مشروع تمثيل المشردين 
 

الخدمات القانونية لألشخاص المعرضين  
 حالياً/المعرضين لخطر التشرد 

 اإلنجليزية / اإلسبانية المتاحة  ;410-364-4198
 

MD   المساعدة القانونية 
 

الدعم القانوني المدني المجاني، إذا كنت تستوفي  
 معايير األهلية 

410-427-1800 
 

 

 

  المساعدة المالية

 أوقات التوافر   معلومات االتصال خدمات  الوكاله 
MD   قسم العمل   

 
 8000-313-301 المساعدة في طلب استحقاقات البطالة 

للخدمات اإلسبانية   2اضغط     
: من  الجمعه    من االثنين إلى 

  2صباًحا حتى الساعة    8الساعة  
 ظهًرا 
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الدعم النقدي لألسر المهاجرة التي ال   دائرة العدالة العرقية الالتينية 
عند توافرها( )   Covid-19تعمل بسبب    

 إحالة البريد اإللكتروني إلى: 
latinoracialjusticecircle@gmail.com 
 

 N/A ن/أ 

MD HOUSE  
 

؛  CASAصندوق التضامن التابع لـ  
المساعدة النقدية للمهاجرين الذين ال  
 يعملون 

410-732-7777 
 

 N/A ن/أ 

 

BALTIMORE COUNTY SERVICES 

 

  رقم الهاتف خدمات  الوكاله 
 دكتوراه في الطب   211

 
 211 خط ساخن إعالمي في منطقتك/ الرمز البريدي 

 

 مقاطعة بالتيمور قسم الخدمات االجتماعية 
 

المعلومات والمساعدة واإلحالة إلى المأوى في حاالت  
 الطوارئ 

 

410-887-8463 
 

 مقدمة التوعية للمشردين 
 

الخدمات المقدمة لمواطني مقاطعة بالتيمور الذين  
 يعانون من التشرد 

410-653-6190 
 

 MDإدارة التأمين  
 

19- معلومات عن تسجيل المركبات خالل أزمة كوفيد     (410) 468-2209  
 

 

 

 

 

 

 الخدمات الصحية والطبية 

 والعقلية خدمات الصحة العاطفية  

 موارد التعلم المنزلي 

 الدعم المالي 

 االنترنت 

 المرافق 

 القانونيه 

 خدمات مقاطعة بالتيمور 

 

 

 

 


