
  موارد الصحة العقلية 

 

 
 

211 MD   
  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 

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

  السكان بالموارد الصحية واإلنسانية.
 

 إرشاد األسرة بوالية بالتيمور 
)Baltimore County Family Navigator(  

2600 Pot Spring Road  

Timonium, MD 21093  

667-600-3074  

navigator.org/-http://www.family   
إن خدمة إرشاد األسرة هي برنامج موارد وإحالة شامل للقضايا  

المتعلقة بالصحة العقلية ويقدم الدعم والتعاطف لألسر منذ عام  
. والمرشدون على معرفة بأنظمة خدمات الدعم والتوصيل 2007

  بالتيمور. بمقاطعة 
 

 ائتالف العائالت في ماريالند 
)Maryland Coalition of Families(  

10632 Little Patuxent Pkwy., Suite 234  

Columbia, MD 21044  

410-730-8267 

http://www.mdcoalition.org/   
والمناصرة مكرس لتحسين  العائالت ائتالف من منظمات 

  وعائالتهم.الخدمات لألطفال ذوي احتياجات الصحة العقلية 
 

 الخط الساخن ألزمات مقاطعة 
   2214-931-410 بالتيمور

يتم إرسال فريق مدرب على الصحة العقلية / السلوك العقلي  
 . لتخفيف حدة األزمة

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 ريالند جمعية الصحة العقلية بما
 (Mental Health Association of Maryland) 

Heaver Plaza, 1301 York Road, Suite 505 
Lutherville, MD 21093 443-901-1550   

www.mhamd.org   
مكرسة للعمل لصالح الصحة العقلية األمريكية واالنتصار على 

  األمراض العقلية.
 

NAMI Metropolitan Baltimore 

6600 York Road, Suite 204 

Baltimore, MD 21212 

410-435-2600 
www.namibaltimore.org   

منظمة شعبية للتعليم والدعم والمناصرة تخدم مستهلكي خدمات  
. وتقدم مجموعات  ومجتمعاتهمالصحة العقلية، وأفراد عائالتهم، 

وموارد  ط مساعدةوخوبرامج ومحاضرات وورش عمل 
  وفرص دعم مجاني لمناصرة البحث وأنظمة التغيير. 

 

  إدارة الصحة السلوكيةفي ماريالند

201  W. Preston Street 

Baltimore, MD 21201  

410-767-6500/ 877-463-3464 
https://bha.health.maryland.gov/pages/in  

dex.aspx 
كينيدي التابعة ل برامج العيادات الخارجية لعلم النفس السلوكي

   كريجر 
   مواقع متعددة عبر مركز ماريالند

443-923-9400/ 888-554-2080 
-https://www.kennedykrieger.org/patient
-oralprograms/behavi-and-care/centers

programs-outpatient-psychology  

يعني تأييد مركز الموارد بأي حال من األحوال ألي من تجميع هذه القائمة ال 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 



Thrive Behavioral Health   
 5720  Executive Drive, Suite 102 

Catonsville, MD 21228
  

 

 9627 Philadelphia Road 
Rosedale, MD 21237

  

410-780-5203 

www.thrivebh.com  
   عالج فردي وجماعي وعائلي في 

  المنازل والمدارس والمجتمع

  وعيادة الموقع.
 

 رابطات الطب النفسي بالمقاطعة الشمالية
 )Northern County Psychiatric Associates (  

410-329-2028 

2360 W. Joppa Road, suite 223 

Lutherville, MD 21093 

  خدمات الصحة العقلية الشاملة في  مجموعة خاصة تقدم

  شمال ماريالند (مقاطعات بالتيمور

  خبرة في عالجوهي ذات وهارفورد وكارول). 

  مجموعة متعددة من المشكالت عبر دورة الحياة.
 

  شيبارد  -موزييك لخدمات المجتمع 

  برات

-https://www.sheppardpratt.org/care  
-health-oralbehavi-finder/outpatient  

centers/  
  يقدم مجموعة مختلفة من خدمات الصحة العقلية. 

  بالتيمور. في عدة مواقع عبر مقاطعة
 

  Main Street مركز الصحة العقلية المجتمعية

(Main Street Community Mental Health Center)  

410-526-7882 

37 Main Street 

Reisterstown, MD 21136  
  تقدم مجموعة متنوعة من خدمات

  .الصحة العقلية بالعيادات الخارجية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

   21-05تمت المراجعة في 


