
 

 موارد التجهيز  
 

 
 
 

Equipment Connections for Children 
  )شبكة التبرع بتجهيزات األطفال ذوي اإلعاقة(

240-801-9965 
www.equipforchildren.org 

Claire@equipforchildren.org 
أسست المنظمة على يد معالج طبيعي مرخص. تقبل 

المنظمة تبرعات التجهيزات الطبية المستدامة المستعملة  
بعناية وتمد األسر بالتجهيزات التي تحتاجها. يمكنك  

جهيزات. يوجد معالج االتصال مباشرة للتبرع أو طلب الت
طبيعي يساعد في مالئمة التجهيزات مع وضعية األطفال 

 .الذين يحتاجونها. الخدمة مجانية

 
Hearing Aid Loan Bank (HALB) 

 بنك إقراض المعينات السمعية
410-767-0739 

http://marylandpublicschools.org/pro
gra 

-ms/Pages/Special 
Education/hearingaidloanbank.aspx 

zella.shabasson@maryland.gov 
 marny.helfrich@maryland.gov 

بفضل بنك إقراض المعينات سمعية، أمنت أسر أطفال 
سنة ويعانون من فقدان السمع وال   18يصلون حتى 

يتوفرون على تأمين يغطي المعينات السمعية أو انتظروا 
نت المعينات  مدة طويلة للحصول عليها  أو شرائها، أم

 .السمعية ألبنائها فترة من الزمن

 
AT Discount Sales & Services LLC 

 ) تخفيضات مبيعات وخدمات التكنولوجيا المساعدة(
410-290-1327 

http://www.atdiscount.net  
 Cooperative) يُمكن برنامج الشراء التعاوني

Buying Program)   أعضائه من شراء كميات كبيرة
من أجهزة التكنولوجيا المساعدة بأسعار مخفضة. تتوفر 
الخصومات على آالف األجهزة بنا فيها وسائل تسهيل 

الحياة اليومية وأدوات تسهيل الولوجية والبرمجيات  
وأدوات تسهيل الجلوس والتموضع وأدوات العالج  

ووسائل التواصل   iDevice سسوارات جهازالطبيعي وأك
 .المعزز وغيرها

 
 

 
 

) Lollipop Kids Foundationمنظمة لوليبوب لألطفال ( 
202-640-2035 

equipment@lollipopkidsfoundation.org 
www.lollipopkidsfoundation.org 

تجهيزات صحية مستديمة ممنوحة لألطفال المحتاجين. سيساعد   
 معالج طبيعي الطفل على استعمال التجهيزات. هدف برنامج

"Equipment Closet"  هو االستجابة الحتياجات األطفال
تتوفر أسرهم على تأمين خاص أو الموارد المالية الالزمة  الذين ال 

لشراء التجهيزات الالزمة. أغلب التجهيزات تتبرع بها أسر لم تعد 
 .تحتاجها

 
MD Department of Disabilities 

 ) هيئة اإلعاقات بميريالند(
410-767-3660 

http://mdod.maryland.gov/Pages/Home.aspx  
تم انقر  MDTAP زر موقعنا اإللكتروني وأنقر على

يساعد   .AT Finacial Loan Program على
برنامج إعارة التكنولوجيا المساعدة سكان ميريالند  

ذوي اإلعاقة ويوفر ألسرهم قروض بنسب فائدة متدنية 
ائهم على  توظف في شراء التجهيزات التي تساعد أبن
 Virtual العيش والعمل والتعلم باستقاللية. انقر على

AT Library للمزيد من المعلومات حول مكتبة 
MDTAP إلعارة تكنولوجيا مساعدة ذوي اإلعاقة. 

 
  (Laney Jaymes Foundation)منظمة الني جيمس

www.laneyjaymes.org  
توفر المنظمة تجهيزات طبية ومنتجات قابلة للتعديل تساعد كثير 
في تحسين جودة عيش األطفال واألسر في ظل المعاناة مع حالة 
سكتة دماغية. تسعى منظمة الني جيمس إلى توفير الدعم المالي  

التجهيزات التي يحتاجها األطفال المصابون بسكتة عبر تأمين هذه 
 .دماغية هم وأسرهم 

 

كورة  إن المركز إذ يقدم هذه الالئحة للعموم، فإنه ال يتبنى أي من الوكاالت المذ .serc@bcps.org / 5443-809 (443) وضعت هذه الالئحة من قبل مركز الموارد التعليمية الخاصة
  .فيها. الغاية من هذه الالئحة إخبارية فقط. للمزيد من المعلومات، يجب االتصال بالوكالة المعنية مباشرة
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VME at The Image Center 
Angela Tyler (443) 320-4007 

atyler@imagemd.org 
www.imagemd.org 

 
متطور وبسيطة تستجيب الحتياجات ذوي اإلعاقة. يعمل المهندسون والنجارون والميكانيكيون والطواقم التمريضية وغيرهم كفريق  يعمل المتطوعون على تصميم وبناء تكنولوجيا

استقاللية مستعمليها. في بعض الحاالت، يبتكرون منتجات جديدة وفي أحيان أخرى يعدلون على تجهيزات مصنوعة قبال. المستفيدون من واحد من أجل إبداع تكنولوجيا ترفع مستوى 
 مختلف األعمار وبإعاقات مختلفة دون مراعاة معيار مستوى الدخل، رغم أن التبرعات الصغيرة أمر مطلوب. 

 

 
 *فكر في االتصال بالمنظمات المدنية مثل  

)American Legion, Jay Cees, Elks Lodge, Lions Club   ( 
 للحصول على الدعم المالي الذي يمكنها توفيره لك.
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