
 کے وسائلفنڈنگ 

 

211 MD 
  کریں  کال 2-1-1 

 اگر آپ کو ,1-1-2 تک پہنچنے میں پریشانے ہو تو ، کال کریں: 

1-800-492-0618 (Central Maryland)  
1800 Washington Blvd, Suite 340 

Baltimore, MD 21230  
شہریوں کو صحت اور انسانی وسائل ےس مربوط کرنی ےک  
نیٹ ےک ذریعہ ایک ریاست گٹر وسائل   لئے ٹیلیفون اور انٹر

۔   /https://211md.orgدستیاب ہے

 

The ARC Baltimore           
410-296 2272 (Bob Fonte) 

bfonte@thearcbaltimore.org  
7215 York Road, Baltimore, MD 21212 

ہنگامی صورت حال میں خاندانی امداد پیش کرتا ہیں۔  

 اور کھانے کی پینٹری۔ 

https://www.thearcbaltimore.org/ 

 

MD Department of Human 
Services Baltimore County DSS 

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

ڈی ایچ ایس کے ذریعہ بہت ساری خدمات پیش کی 

افراد کو مدد اور مدد فراہم جاتی ہیں جو خاندانوں اور 

کرتی ہیں جنھیں آزمائش کے اوقات میں مدد کی  

ضرورت ہوتی ہے۔  دستیاب امداد میں فوڈ ضمیمہ 

پروگرام ، میری لینڈ توانائی سے متعلق امداد ، عارضی  

  نقد امداد ، ہنگامی امداد اور بہت کچھ شامل ہوسکتا ہے۔ 
http://dhs.maryland.gov/ 

 

The DDA Central Maryland Regional Office 
410- 234-8200 

Maryland Relay: 800-735-2258 

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

21230 

 
 

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

 

 خاندان چھوٹ یک حمایت کرتا ہ   ➢
 https://dda.health.maryland.gov/Pages/

DDA_FAMILY_SUPPORTS_Waiver.aspx 

 

 ہ  کمیونٹی چھوٹ یک ➢
ی
  حمایت کرن

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

 

 کمیونٹی پاتھ ویز چھوٹ ➢
 https://dda.health.maryland.gov/Pages/

community%20pathways.aspx  

Low Intensity Support Services (LISS) 

Penn Mar Human Services:  

Toll free: 877-282-8202 / TTY: 
711 310 Old Freeland Road 
Freeland, Maryland 21053 

 

 کو بہٹر بنانی ےک لئے بنانے گئے نچیل  
ی

کیس فرد یا کنبہ ےک معیار زندگ
آزادی کو بڑھا یا برقرار رکھنا ، اور ان گ   سطح گ مایل اعانت

برادریوں میر حصہ لینا  رینڈم سلیکشن پروسیس نایم ایک  
خودکار نظام کا استعمال ایےس افراد کو منتخب کرنی ےک لئے کیا  

۔   ، جاتا ہے جو فنڈز ےک اہل ہوسکئر ہیر
ar.org/liss/m-http://www.penn 

 

Jill Fox Memorial Fund, Inc. 

410-369-9322 

101 W. Mt. Royal Avenue, Baltimore, MD 

21201  

میڈیکل انشورنس ، سرکاری ایجنسیوں ، ہیلتھ ایسوسی  
برادری ، تنظیموں ، عوامی یا ذاتی وسائل کے   ایشنز ،

ذریعہ ادائیگی نہ ہونے والی غیر طبی اور صحت کی 
کی ضروریات کے لئے گرانٹ فراہم کرتا  دیکھ بھال 

ہے۔  منحرف معاشرتی کارکنوں یا صحت کی دیکھ  
بھال کرنے والے پیشہ ور افراد )آر این ، پیشہ ورانہ ، 

تقریر یا جسمانی تھراپسٹ ، معالج ، کیس منیجر ،  
وغیرہ( سے درخواستیں قبول کرتے ہیں جو اپنے  

 د اپنی مؤکلوں کی جانب سے وکالت کرتے ہیں۔  افرا
 طرف سے درخواستیں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔

http://www.jillfoxfund.org 
 
۔ گئے   دی  تشکیل ذریعہ ےک  serc@bcps.org/  5443-809( 443) ،  سنٹر  وسائل تعلیم خصویص فہرست یہ  بال  مذکورہ طرح بیھ کیس  مرکز  وسائل ،  کرےک  مرتب  کو   فہرست اس  ہے

۔ کرتا   نہیر  حمایت گ  ایجنسیوں ۔ گئے   گ  پیش لئے   ےک معلومات گ  آپ  رصف فہرست یہ  ہے   گ  ہدایت کو   ایجنیس زیربحث معلومات اضافی  میر  بارے ےک  کیس  ےس میر  ایجنسیوں ان  ہے
 چاہئے  جانی 
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Baltimore County Department of Health 

Youth Flex Funds  

410-887-3828 

behavioralhealth@baltimorecountymd.gov 
 

6401 York Road, Third Floor 
Baltimore, Maryland 21212-

2130  

ہائیسی ہونا  ، ، بچہ بالٹیمور کاؤنئر کا ر لئے اہل ہونی ےک  
چاہئے ، دماغی صحت گ تشخیص کرنی چاہئے ، اور  

۔  دماغی صحت ےک عالج میر حصہ لینا چاہئے
م ڈس آرڈر یا فکری   بچے گ بنیادی تشخیص آٹزم سپیکٹر

۔  بچہ رضاغ دیکھ بھال   معذوری نہیر ہوسکئر ہے
میر نہیر ہوسکتا ہے یا ڈی ایس ایس ، ڈی جے ایس یا  

۔ فنڈز کیمپ ےک  ڈی ڈی اے ےس وابستہ نہیر   ہوسکتا ہے
  ساٹلئے استعمال ہوسکئر ہیر ،سماجے رسگرمیاں ، 

وری ہے   کالس اور ٹیوشن۔  درخواست مکمل ہونا رصی
 اور

 سلوک صحت گ طرف ےس پیش 
 فراہم کنندہ۔  

http://resources.baltimorecountymd.gov/ 
Documents/Health/Mental_Health/caflexf 

fundcamp.pd 
 

United Healthcare Children’s Foundation 

855-698-4223 

customerservice@uhccf.org 
PO Box 41 

Minneapolis, MN 55440-0041 

ایےس   \ یو ایچ یس یس ایف گ مایل اعانت فراہم کرنر ہے 
وریات ہیر ان  خاندانوں ےک لئے معاونت جن گ طئے رصی

گ تجارنر صحت انشورنس منصوبہ ےک تحت ان کا  
مکمل احاطہ نہیر کیا گیا ہے یا ان کا مکمل احاطہ نہیر  
۔  اہلیت اور مستثنیات ےس متعلق تفصیالت   کیا گیا ہے

 ٹ مالحظہ کریں۔ےک لئے ویب سائ
 

grant/-a-for-https://www.uhccf.org/apply 
 

 
The IMAGE Center of Maryland “What I 

Wish” Campaign  

410-982-6311 

info@imagemd.org 
 

300 East Joppa Road, Suite 312 
Towson, Maryland 21286 

 

ے جہاں والدین" ے کیا چاہتا ہوں "ایک ساالنہ مہم ہ   می 
ے والے ،ے اساتذہے اور  /یا رشتہ دار ،  دیکھ بھال کرن 

ے ے یا علیم چیلنجوں )عمرے 2-21 (والے بچوں ےک لئ   ترقیات 
۔    کسٹم ڈیوائس "خواہشات "پیش کرن ے ہی 

موسم گرما ےک وسط ےس موسم بہار ےک آغاز میر  
۔   درخواستیر قبول گ جانر ہیر

درخواستوں کا دائرہ کار اور حفاظت ےک لئے منظور  
ی ےس پانچ کنئے ان گ درخواستیر   ہوجانی ےک بعد ، تیر

عاوضہ  ہاں ، کونے م - وصول کرنر ہیر ، بال معاوضہ 
۔ ، خاندان اب   ۔ دورسی تمام درخواستوں ےک لئے نہیر

بیھ اپئی خواہشات کو ایک چھونر پروجیکٹ فیس ےک  
۔  ان خاندانوں ےک لئے جو آمدنی   لئے منظور کر سکئر ہیر
میر چیلنجز رکھئر ہیر ، ہم ان ےک اہداف ےک حصول ےک  

۔!   لئے کنبہوں ےک ساتھ مل کر کام کرنر ہیر
-for-wish-i-https://imagemd.org/what 

child/-my 
 

RISE for Autism 

410-487-6011 
 

510 McCormick Drive, Suite U-W, 
Glen Burnie, MD 21061 

 

م ڈس آرڈر واےل کیس فرد گ دیکھ بھال ےک  آٹزم  سپیکٹر
زبردست مایل بوجھ کا سامنا کرنی واےل خاندانوں کو مدد  

فراہم کرنی ےک لئے دو ہزار بارہ میر آٹزم گرانٹ پروگرام  
 کا آغاز کیا گیا تھا۔ 

grants-milyhttps://riseforautism.org/fa 

 

 

 

 

 

 

 

 
۔ گئے   دی  تشکیل ذریعہ ےک  serc@bcps.org/  5443-809( 443) ،  سنٹر  وسائل تعلیم خصویص فہرست یہ  مرکز  وسائل ،  کرےک  مرتب  کو   فہرست اس  ہے

۔ کرتا   نہیر  حمایت  گ  ایجنسیوں بال  مذکورہ طرح بیھ کیس ۔ گئے   گ  پیش لئے   ےک معلومات گ  آپ رصف فہرست یہ  ہے   ےک کیس  ےس میر  ایجنسیوں ان  ہے
 چاہئے  جانی  گ  ہدایت کو   ایجنیس زیربحث معلومات اضافی  میر  بارے
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