
 دماغی صحت کے وسائل 
 

 
 

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

ی لینڈ ) 1-800-492-0618 ل مٹں
  (۔ سینٹر

1800 Washington Blvd, 
Suite 340 Baltimore, MD 21230 

https://211md.org/  
شہریوں کو صحت اور انسانے وسائل ےس مربوط کرنے ےک  
نیٹ ےک ذریعہ ایک ریاست گٹں وسائل   لئے ٹیلیفون اور انٹر

 .دستیاب ہ  
 

Baltimore County Family Navigator 

2600 Pot Spring Road 

Timonium, MD 21093 

667-600-3074 

http://www.family-navigator.org/ 
 

فیمیل نیویگیٹر رسوس ذہنے صحت ےس متعلق امور ےک  
لئے ایک جامع وسائل اور حوالہ دینے واال پروگرام ہ   

ےس خاندانوں کو تعاون اور ہمدردی یک پیش   2007جو 
وں کو بالٹیمور کاؤننر   ۔ بحری بیگیٹر کش کر رہا ہ 
سپورٹ خدمات اور فراہیم ےک نظام ےک بارے میں  

 .علم ہ  
 

Maryland Coalition of Families 

10632 Little Patuxent Pkwy., Suite 234 

Columbia, MD 21044 

410-730-8267 

http://www.mdcoalition.org/ 
 

فیملی اور وکالت تنظیموں کا اتحاد جو ذہنی صحت کی 
ل خانہ کے لئے ضروریات کے حامل بچوں اور ان کے اہ
 خدمات کو بہتر بنانے کے لئے وقف ہے۔ 

 

Baltimore County Crisis 
Hotline 410-931-2214 

 
ذہنی صحت / طرز عمل کی تربیت رکھنے والی ٹیم کو 

 بحران کو دور کرنے کے لئے بھیجا جائے گا۔ 

 

 
 
 

Mental Health Association of Maryland 
Heaver Plaza, 1301 York Road, Suite 505 
Lutherville, MD 21093 443-901-1550  
www.mhamd.org 
 

امریکہ کی ذہنی صحت اور دماغی بیماری پر فتح کے لئے کام 
 کرنے کے لئے وقف ہے۔ 

 

NAMI Metropolitan Baltimore 

6600 York Road, Suite 204 

Baltimore, MD 21212 

410-435-2600 

www.namibaltimore.org 
 

نچلی سطح کی تعلیم ، امداد اور وکالت تنظیم جو ذہنی صحت کی  
خدمات کے صارفین ، ان کے کنبہ کے افراد اور برادری کی  

فت سپورٹ گروپس ، پروگرام ، لیکچرز ، خدمت کررہی ہے۔  م
لپ الئن ، وسائل ، اور ریسرچ اور سسٹمز چینج میں ورکشاپس ، ہی

 مدد کے لئے مواقع کی پیش کش کرتے ہیں۔ 

 

Maryland Behavioral Health 

Administration 

201 W. Preston Street 

Baltimore, MD 21201 

410-767-6500/ 877-463-3464 

https://bha.health.maryland.gov/pages/in 
dex.aspx 
 

Kennedy Krieger Behavioral Psychology 
Outpatient Programs  
Variety of locations throughout central 
Maryland  
443-923-9400/ 888-554-2080 
https://www.kennedykrieger.org/patient-
care/centers-and-programs/behavioral-
psychology-outpatient-programs 

 
 
 
 
 
 
 
 
یہ فہرست خصوصی تعلیم وسائل سنٹر ، )serc@bcps.org / 5443-809 )443 کے ذریعہ تشکیل دی گئی ہے۔  اس فہرست کو مرتب کرکے ، وسائل مرکز کسی بھی 

سیوں کی حمایت نہیں کرتا ہے۔  یہ فہرست صرف آپ کی معلومات کے لئے پیش کی گئی ہے۔  ان ایجنسیوں میں سے کسی کے بارے میں اضافی  طرح مذکورہ باال ایجن

 Revised 05-2021 معلومات زیربحث ایجنسی کو ہدایت کی جانی چاہئے۔ 
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Thrive Behavioral Health 
 

➢ 5720 Executive Drive, Suite 102 
Catonsville, MD 21228

 
 

➢ 9627 Philadelphia Road 
Rosedale, MD 21237

 

410-780-5203 

www.thrivebh.com 
گھروں ، اسکولوں ، برادری اور سائٹ پر کلینک  

 .میں انفرادی ، گروپ اور فیمیل تھران  
 

Northern County Psychiatric Associates 

410-329-2028 

2360 W. Joppa Road, suite 223 

Lutherville, MD 21093 

جو مہیا کرتا ہے ایک نجی گروپ ،   

میں ذہنی صحت کی جامع خدمات    

شمالی میری لینڈ )بالٹیمور ، ہارفورڈ اور   

aکیرول کاؤنٹی(۔  عالج کرنے میں تجربہ کار    

زندگی کے چکر میں مختلف قسم کے مسائل۔    

 

Mosaic Community Services-Sheppard 

Pratt 

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

مات پیش کرتے ہیں۔  ذہنی صحت کی متعدد خد

 .بالٹیمور کاؤنٹی میں متعدد مقامات
 

Main Street Community Mental Health 

Center 

410-526-7882 

37 Main Street 

Reisterstown, MD 21136  
متعدد بیرونی مریضوں کی ذہنی صحت کی خدمات پیش 

 کرتے ہیں۔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

یہ فہرست خصوصی تعلیم وسائل سنٹر ، )serc@bcps.org / 5443-809 )443 کے ذریعہ تشکیل دی گئی ہے۔  اس فہرست کو مرتب کرکے ،  

یش کی گئی ہے۔  ان پوسائل مرکز کسی بھی طرح مذکورہ باال ایجنسیوں کی حمایت نہیں کرتا ہے۔  یہ فہرست صرف آپ کی معلومات کے لئے 
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