
  موارد التمويل    
  

 
 
 

  ماريالند  211
   1-1-2اتصل على 

  ، اتصل على: 1-1-2في حال كنت تواجه صعوبة في الوصول إلى
  (ماريالند المركزي)  1-800-492-0618

1800 Washington Blvd, 
Suite 340 Baltimore, MD 21230 

مورد متاح على مستوى الوالية عبر الهاتف واإلنترنت ليوصل 
  /https://211md.org السكان بالموارد الصحية واإلنسانية.

 
The ARC Baltimore 

410-296 2272 (Bob Fonte) 
bfonte@thearcbaltimore.org  

7215 York Road, Baltimore, MD 21212  

  يقدم برامج دعم للعائالت من أجل

  زنطلبات اإلغاثة المعتمدة ومخا

  األغذية. 

https://www.thearcbaltimore.org/  
 

بالتيمور، قسم   بمقاطعهماريالند إدارة الخدمات اإلنسانية 
  الخدمات المجتمعية

 410-853-3000 
6401 York Rd., Baltimore, MD 21212  

  اإلنسانية العديد من الخدمات التي تساعد تقدم إدارة الخدمات 

  وتدعم العائالت واألفراد الذين 

  يحتاجون للمساعدة خالل األوقات العصيبة. ويمكن 

  أن تتضمن المساعدات المتاحة برنامج

  المكمالت الغذائية، مساعدات ماريالند للطاقة، 

  المساعدات النقدية المؤقتة، المساعدات في 

   وغيرها.حاالت الطوارئ، 
http://dhs.maryland.gov/  

 
 المكتب اإلقليمي إلدارة إعاقات النمو بمركز ماريالند  

410-234-8200  

  2258-735-800خط مساعدة ماريالند: 

1401 Severn St., Ste. 200, Baltimore, MD 

21230 

  
  
 

 
 https://dda.health.maryland.gov/Pages/d

da.aspx  
 
   إعفاء دعم العائالت

 https://dda.health.maryland.gov/Pages/
DDA_FAMILY_SUPPORTS_Waiver.aspx  

 
 م المجتمع  إعفاء دع

 https://dda.health.maryland.gov/Pages/
Community_Supports_Waiver.aspx  

 
   إعفاء مسارات المجتمع

 https://dda.health.maryland.gov/Pages/
Community_Supports_Waiver.aspx   

  ) LISSخدمات الدعم منخفض الحدة (

   بن مار للخدمات اإلنسانية: 

 310 711الهاتف النصي:  / 8202-282-877الرقم المجاني: 
Old Freeland Road Freeland, Maryland 21053   

  تمويل منخفض المستوى مصمم لتحسين

  جودة حياة األفراد أو العائالت، ورفع

  االستقاللية أو الحفاظ عليها، والمشاركة

  في مجتمعاتهم. يتم استخدام نظام
 

  مؤتمت يدعى عملية االختيار العشوائية

  مؤهلين ايكونوالختيار األفراد الذين قد 

  . للتمويل

mar.org/liss/-http://www.penn  
 

 شركة صندوق جل فوكس التذكاري 
 )Jill Fox Memorial Fund, Inc (.  

410-369-9322 

101 W. Mt. Royal Avenue, Baltimore, MD  

21201   

حية  حتياجات الطبية والرعاية الصتقدم منحاً للمساعدة في تلبية اال
، ةالحكوميالوكاالت أو التي ال يدفعها التأمين الطبي، المسددة غير 

  المنظمات  أو المؤسسات الصحية،أو 
 

 
 
 
 

تجميع هذه القائمة ال يعني تأييد مركز الموارد بأي حال من األحوال ألي من  serc@bcps.org .  /5443-809)  443(تم إعداد هذه القائمة من قبل مركز موارد التعليم الخاص،  
  . المذكورة أعاله. وهذه القائمة مقدمة لمعلوماتك فقط. للمزيد من المعلومات عن أي من هذه الوكاالت توجه بالسؤال للوكالة المعنية. ت الوكاال

 

  21- 05تمت المراجعة في 



  
طلبات وتقبل ال ،الموارد العامة أو الشخصية أو ،المجتمعية

المقدمة من األخصائيين االجتماعيين أو المتخصصين في  
ين، ي مسجلين، المهنالممرضين المجال الرعاية الصحية (

األخصائيين في عالج النطق أو األخصائيين في العالج  
األطباء، مديري الحاالت، وما إلى ذلك) الذين   الطبيعي،

ال يجوز لألفراد تقديم ونيابة عن عمالئهم. يناصرون 
   الطلبات نيابة عن أنفسهم. 

http://www.jillfoxfund.org  
 

بقسم الصحة   الصناديق التي تتسم بالمرونة للشباب
 التابع لمقاطعة بالتيمور  

(Baltimore County Department of 
Health Youth Flex Funds)  

410-887-3828 

behavioralhealth@baltimorecountymd.gov   
6401 York Road, Third Floor 
Baltimore, Maryland 21212-

2130  
  من سكان ليكون الطفل مؤهالً يجب أن يكون

  مقاطعة بالتيمور، وأن يكون لديه تشخيص 

  بالصحة العقلية، وأن يُشارك في عالج

  الصحة العقلية. وال يجوز أن يكون التشخيص األولي

   للطفل اضطراب طيف التوحد أو 
  إعاقة ذهنية. وال يمكن أن يكون الطفل في 

   بقسم الخدمات المجتمعية، مسجل دار رعاية أو 
أو إدارة إعاقات النمو. ويمكن  داث قسم خدمات األحأو 

  استخدام األموال للتخييم، واألنشطة

  تدريبية الختبار الكفاءة الدراسية،الدورات الاالجتماعية، و
من   إكمال الطلب وإرساله يجبو .والدروس الخصوصية

  قبل مقدم خدمات

  الصحة السلوكية. 

http://resources.baltimorecountymd.gov/  
cuments/Health/Mental_Health/caflexfDo  

fundcamp.pd  
 

 مؤسسة الرعاية الصحية المتحدة لألطفال  
)United Healthcare Children’s Foundation (  

855-698-4223 

customerservice@uhccf.org  
  41صندوق بريد 

Minneapolis, MN 55440-0041   
تقدم منح مؤسسة الرعاية الصحية المتحدة لألطفال  

)United Healthcare Children’s Foundation  (
لهم لديها أطفال المساعدة / الدعم المالي لألسر التي 

  احتياجات طبية ال تغطيها خطة التأمين التجاري الخاص  
  بهم 

  
ويب للحصول  أو ال تغطيها بالكامل. قم بزيارة موقع ال

  ة باألهلية واالستثناءات.على التفاصيل المتعلق
grant/-a-for-https://www.uhccf.org/apply   

 
 أتمنى" التابعة لمركز ايمدج بماريالند  حملة "ما

(The IMAGE Center of Maryland “What 
I Wish” Campaign)  

410-982-6311 

info@imagemd.org  
 

300 East Joppa Road, Suite 312 
Towson, Maryland 21286  

حملة سنوية حيث يقوم اآلباء و/ أو   إن "ما أتمنى" هي
مقدمي الرعاية و/ أو الُمعلمين و/ أو األقارب بتقديم  

مخصص لألطفال الذي يعانون من   جهاز"أماني" 
).  21-2تحديات نمو أو إدراك (تتراوح أعمارهم بين سن 

ويتم قبول الطلبات من بداية الربيع وحتى منتصف 
الصيف. وبمجرد الموافقة على الطلبات من حيث النطاق  

  -من دون رسوم  اعائالت طلباته 5-3– ىوالسالمة، تتلق
وجد رسوم! فيما يتعلق بجميع الطلبات األخرى، ت نعم، ال 

مقابل رسوم    اللعائالت الحصول على أمنياتهيمكن 
أقل من سعر السوق بكثير. وللعائالت   -ة مشروع صغير 

التي تعاني من تحديات في الدخل، نعمل مع العائالت  
 .التحقيق أهدافه

 -for-wish-i-https://imagemd.org/what
child/-my  

 

  ) RISE for Autismالتوعية بالتوحد (رفع 

410-487-6011  
510 McCormick Drive, Suite U-W, 

Glen Burnie, MD 21061  
 RISE forأنشئ برنامج منح رفع التوعية بالتوحد (

Autism لتقديم الدعم للعائالت التي تعاني من   2012) في عام
العبء المالي الهائل جراء رعاية فرد مصاب باضطراب طيف  

https://riseforautism.org/family-التوحد. 
grants  

 

تجميع هذه القائمة ال يعني تأييد مركز الموارد بأي حال  serc@bcps.org . /5443-809) 443(تم إعداد هذه القائمة من قبل مركز موارد التعليم الخاص، 
  المذكورة أعاله. وهذه القائمة مقدمة لمعلوماتك فقط. للمزيد من المعلومات عن أي من هذه الوكاالت توجه بالسؤال للوكالة المعنية.  تالوكاال من األحوال ألي من 

21- 05تمت المراجعة في    


