
 موارد دعم اآلباء 
 
 
 
 

 جميع اإلعاقات 

 
  مركز الموارد التعليمية الخاصة 

443-809-5443 
Located @ White Oak 

School 8401 Leefield Road, 
Room 100 Baltimore, MD 

serc@bcps.org21234  
يدعم هذا المركز آباء األطفال ذوي اإلعاقة بين سن الوالدة 

 :سنة. من أنشطة المركز 21و 
 

  ورشات مجانية لآلباء 
  التعليم الفرديالمشورة بخصوص برامج 
 الموارد المجتمعية األخرى المتوفر 
  مكتبة تعير الكتب 

 
 (Abilities Network)شبكة القدرات   

410-828-7700 
TTY Users Dial 711 

8503 LaSalle Road, Towson, MD 
www.abilitiesnetwork.org21286  

 
توفر الشبكة معلومات مهمة وتحيل جهات أخرى  

 .وتوفير برامج الدعم والمؤازرة والمشورة
(Disability Rights Maryland)   حقوق ذوي

-235-410 / 6352-727-410 اإلعاقة في ميريالند 
5387 TTY  

http://disabilityrightsmd.org 
هذا عبارة عن مركز خاص غير ربحي يحمي حقوق 

األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة ويترافع نيابة عنهم أمام 
باإلجابة على جميع الجهات. يوفر المركز الدعم القانوني 

األسئلة المتعلقة بقوانين تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.  
 Special"  أيضا، ينشر المركز كتيبات مجانية بعنوان 

Education Rights". 

 
 
 

 (CRC) مركز فض النزاعات في مقاطعة بالتيمور
443-297-7897 

http://crcbaltimorecounty.org/ 
يوفر المركز خدمة في الوساطة وعقد لقاءات مجتمعية ووضع خطط  
التبني (حضانة األطفال وحقوق الزيارة) وتسهيال االستفادة من برامج 

يل  يوفر المركز مساعدين مدربين على تسه .(IEP) التعليم الخاصة
االستفادة من برامج التعليم الخاصة قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من 

االستفادة. المساعدون ليس لهم صفة الموكلين وال سلطة اتخاذ القرار.  
هم طرف ثالث محايد يدعم مجهودات الجميع لتحقيق أفضل النتائج 

 .الممكنة
 

 The) ركن اآلباء في ميريالند
Parents’ Place of Maryland) 

410-768-9100 
802 Cromwell Park Drive, Suite 

Q Glen Burnie, MD 21061 
https://www.ppmd.org/ 

يعتبر هذا الركن مركز إعانة أسر ذوي االحتياجات  
الخاصة بوالية ميريالند. يوفر الركن لآلباء فصول تعليمية  

إلى جهات أخرى وخدمات  وورشات ومعلومات والتوجيه
 .المؤازرة

 
 محرك البحث عن الموارد: مشروع معهد كينيدي كريجر 

The Resource Finder: A Project of Kennedy 
Krieger Institute 

800-390-3372 
801 North Broadway, Baltimore, MD 21205 

https://www.kennedykrieger.org/commu 
finder-nity/initiatives/resource 

بحث هذا معلومات حول اإلعاقة للزبائن يوفر محرك ال
 .واألسر والمهنيين 

 

المذكورة  إن المركز إذ يقدم هذه الالئحة للعموم، فإنه ال يتبنى أي من الوكاالت  .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

 2021-05مراجعة بتاريخ 



 برنامج تحقيق تجربة حياتية أفضل 
  (Maryland ABLE) بميريالند  

 )ABLE =(تحقيق تجربة حياتية أفضل  
 (هاتف البرقيات) 844-888-2253 ,855-563-2253 

https://www.marylandable.org 
 

يساعد برنامج تحقيق تجربة حياتية أفضل بميريالند ذوي  
رات  اإلعاقة المؤهلين لالستفادة هم أسرهم في توفير مدخ

لالحتياجات اليومية ومدخرات لالستثمار في حساب معفي من  
الضرائب وتساعدهم أيضا في التحضير للمستقبل دون فقدان  

 اإلعانات الفيدرالية أو المحلية مثل دخل الضمان التكميلي
(SSI)  خدمات اإلعفاء الطبي. 

 
 إدارة الضمان االجتماعي 

Social Security Administration  
 1213-772-1800-800-325-0778(هاتف البرقيات): 

https://www.ssa.gov/ 
 

يمكنك االتصال لالستفسار حول طريقة التقديم على خدمة  
و دخل   (SSDI) إلعاقةتأمين الضمان االجتماعي لذوي ا

 .(SSI) الضمان التكميلي
 

 جمعية ميريالند للمنشآت التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة 
Maryland Association of Nonpublic 

Special 
Education Facilities (MANSEF) 

410-938-4413 
6501 N. Charles Street, Towson, 

MD 21204 
http://mansef.org/ 

 
منظمة غير ربحية توفر مدارس لتعليم ذوي االحتياجات  

الخاصة معترف بها من طرف هيئة التعليم بوالية ميريالند.  
جودة لفائدة األطفال  هدف المنظمة توفير خدمات تعليمية ذات 

 .ذوي االحتياجات الخاصة 
 

 Marylandتحالف ميريالند للتعليم الدامج (
Coalition for Inclusive Education ( 

410-859-5400 
6810 Deerpath Road, Ste. 

300 Elkridge, MD 21075 
http://www.mcie.org 

 

توفر هذه المنظمة المعلومات وتدافع عن قضية تعليم ذوي  
االحتياجات الخاصة حتى تروج لفكرة تعليم هذه الفئة في بيئة  

 .(LRE) أقل تقييدا
 

 (IMAGE Center of MD) مرکز إيميدج بميريالند 
410-982-6311 

300 East Joppa Road, Towson, MD, 
21286 

http://imagemd.org/ 
يعمل المركز على خلق بيئة تفكير وتعلم تتجاوز  

الصور النمطية حول قدرات ذوي اإلعاقة. يسعى  
المركز لتحرير طاقات أفراد هذه الفئة وجعلهم  

مشاركين فعالين في أسرهم ومقرات عملهم. كلما  
ا سرعنا في جعل اإلعاقة  دعمناهم في هذا االتجاه، كلم

كتحدي حياتي عادي يمكن تدبيره كغيره من التحديات  
 .الحياتية العادية األخرى 

 
(Maryland State Department of Education 

(MSDE)  هيئة التعليم في والية ميريالند 
 قسم التدخل المبكر/ خدمات التعليم الخاص 

410-767-7770 
200 W. Baltimore Street 

Baltimore, MD 21201 
Family Support Services 

410-767-0255 
dpublicschools.orgwww.marylan 

قسم التدخل المبكر/ خدمات التعليم الخاص مع األسر  يتعاون 
وأنظمة التدخل المبكر المحلية وأنظمة التعليم المحلية قصد  

ضمان ولوج جميع األطفال والشباب ذوي اإلعاقة إلى الخدمات  
والفرص التعليمية المناسبة التي لهم فيها كامل الحق بموجب  

  الية والوالئية. القوانين الفيدر
 
 

 Maryland Center)  مركز ميريالند لإلعاقات النمائية 
for Developmental Disabilities) 

443-923-9555 
https://www.kennedykrieger.org/commu 

-for-center-nity/initiatives/maryland 
disabilities-developmental 

 
يوفر مركز جامعة ميريالند للتميز  فرص ممارسة القيادة  

 .بشكل يساعد على إدماج ذوي اإلعاقة 
 

إن المركز إذ يقدم هذه الالئحة للعموم، فإنه ال يتبنى أي  .serc@bcps.org / 5443-809 (443) وضعت هذه الالئحة من قبل مركز الموارد التعليمية الخاصة
  .من الوكاالت المذكورة فيها. الغاية من هذه الالئحة إخبارية فقط. للمزيد من المعلومات، يجب االتصال بالوكالة المعنية مباشرة

  2021-05مراجعة بتاريخ 



 
 (ADHD)اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط 

 
األطفال والبالغين ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط  

  في بالتيمور الكبرى
(Children and Adults with Attention 

Deficit Disorders (CHADD) of Greater 
Baltimore) 

-mc.org/greater-https://www.chadd
altimoreb 

مجموعات دعم شهرية وحلقات المتحدثين والرسائل  
اإلخبارية ومكتبة إلعارة الكتب لفائدة البالغين وآباء  
  .األطفال ذوي  اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط 

 
 
 

 التوحد
 
 

 Autism Waiver)  برنامج إعفاء التوحديين
Program) 

    :رقم الهاتف 866-417-3480
 رقم االتصال بمكتب مقاطعة بالتيمور: 

443-809-4130 
443-809-4130 

يمكن برنامج إعفاء أطفال المؤهلين أصحاب اضطراب  
التوحد في البيت والمجتمع بوالية ميريالند من خدمة  طيف 

خاصة معفية وبعض المساعدات الطبية قصد دعمهم في  
 .البيت والمجتمع

 
 منطقة تشيسابيك  -مجتمع التوحد في بالتيمور 

410-655-7933 
 

P.O. Box 10822, Baltimore, MD 21234 
https://www.baltimoreautismsociety.org

تستفيد من البرنامج كل شخص يحتاج المساعدة والدعم  / 
والعمل على مناصرة قضايا األطفال التوحديين. يوفر البرنامج  

اجتماعات شهرية وأنشطة عائلية ورسائل إخبارية ومكتبة  
 .والحلقات الدراسية حول قضايا التوحد

 
 (Pathfinders for Autism)رواد التوحد 

   (رقم طلب المساعدة)443-330-5341 
 5370-330-443(المكتب) 

235 Schilling Circle, Suite 103 Hunt 
Valley, MD 21031 

https://www.pathfindersforautism.org/ 

 
هدف هذه المنظمة هو تحسين حياة التوحديين ومن يرعاهم.  

  يحقق هذه األهداف عبر برامج وخدمات متنوعة أغلبها مجانية. 
 
 

  (Autism Speaks) التوحد يتكلم 
www.autismspeaks.org 

 
تعتبر "التوحد يتكلم" أكبر منظمة لمناصرة قضايا التوحد  
بالواليات المتحدة األمريكية. تروج المنظمة لألبحاث في  

التوحد وتنشر الوعي بقضايا التوحد وتنظم أنشطة تواصلية  
  .م تستهدف األسر والحكومات والعمو

 

 

 اإلعاقات الذهنية والنمائية 
 
 

في ميريالند    (DDA)  إدارة اإلعاقات النمائية
 الوسطى 

Developmental Disabilities 
Administration (DDA), 

Central Maryland 
  المكتب الجهوي:410-234-8200 
  لالتصال بمكتب ميريالند: 800-735-2258 

1401 Severn Street, Suite 200 
Baltimore, MD 21230  

اإلعاقات   ذوي  لألفراد  الخدمات  من  جملة  البرنامج  يوفر 
 .النمائية  بعد اتباع مسطرة االستفادة

 
Chesapeake Down Syndrome )  مجموعة

  ببالتمور  )متالزمة داون في منطقة تشيسابيك 
410-321-5434  

P.O. Box 20127 Baltimore, 
MD 21286-0127 
www.cdspg.org  

هدف هذه المجموعة هو خدمة أصحاب متالزمة داون  
 .وأسرهم عبر توفير المعلومة والدعم 

  
The Arc Baltimore 

410-296-2272  
7215 York Road, Baltimore, 

MD 21212 
https://www.thearcbaltimore.org/   

يوفر هذ البرنامج المؤازرة والموارد لفائدة األشخاص أصحاب  
اإلعاقات النمائية. توفر مجموعات الدعم لفائدة اآلباء ومقدمي  

 .الرعاية واألشقاء
 

 

إن المركز إذ يقدم هذه الالئحة للعموم، فإنه ال يتبنى أي  .serc@bcps.org / 5443-809 (443) وضعت هذه الالئحة من قبل مركز الموارد التعليمية الخاصة
  .شرةمن الوكاالت المذكورة فيها. الغاية من هذه الالئحة إخبارية فقط. للمزيد من المعلومات، يجب االتصال بالوكالة المعنية مبا

  2021-05مراجعة بتاريخ 



 
Maryland/ Baltimore Community 

of Practice   مجموعة الممارسين في)
 بالتيمور/ ميريالند) 

410-767-8880,  
Mary Anne Kane Breschi  

breschi@maryland.gov-mary.kane 
 

هدف هذه المجموعة هو تعزيز حياة أصحاب اإلعاقات النمائية  
 والذهنية ودعم أسرهم مدى الحياة. مستعينين بمبادئ خطة

"LifeCourse Framework"  حصلنا على فرصة تغيير ،
ة ودويها وتغيير التشريعات والسياسات  حياة الفئة المستهدف

والبرامج والممارسات ذات الصلة بحياتهم اليومية. يرجى  
 .االلتحاق بنا لالطالع على معلومات إضافية

  !غير حياتك! غير مجتمعك
 
 

 اإلعاقات التعلمية 
 

) Decoding Dyslexia Maryland  معالجة عسر القراءة
 ) في ميريالند

https://www.decodingdyslexiamd.org/ 
تعد حركة معالجة عسر القراءة في ميريالند حركة شعبية  

يقودها اآلباء غايتها االستجابة النشغاالت اآلباء حول قدرات  
القراءة والمداخالت لد أبنائهم، بما فيهم أصحاب مشكلة عسر  

 .قراءة في مدراس ميريالند العموميةال
 

(LD online)  على النت   اإلعاقات التعلمية 
www.ldonline.org 

 
 

) Dyslexia Tutoring Program, Inc.  برنامج عالج
 ) عسر القراءة 

410-889-5487 
The Rotunda, Suite 310 711 W. 

Street Baltimore, MD 21211  th40
www.dyslexiatutoringprogram.org 

 -Orton) يوفر البرنامج مدرسين مدربين على طريقة
Gillingham)   للقراءة ويوفر إحاالت على جهات أخر

 .ويوفر مجموعات الدعم
 

  
 The) الدولية لعسر القراءةالجمعية 

International Dyslexia Association) 
410-296-0232 

floor  thYork Road, 4 40
Baltimore, MD 21204 

https://dyslexiaida.org/ 
يتيح البرنامج  فرصة االطالع على أبحاث في مجال  

والمعلومات  المهمة وتوصيات  عسر الهضم 
بخصوص معالجين مؤهلين لألطفال والبالغين أصحاب  

 .عسر القراءة 
 

(Learning Disabilities Association of   
America)   الجمعية األمريكية لإلعاقات التعلمية 

412-341-1515 
P.O. Box 10369, Pittsburg, 

PA 15234-1349  
www.ldaamerica.org 

 
يدعم البرنامج ذوي اإلعاقة وآبائهم واألساتذة وغيرهم من  

المهنيين بتوفير معلومات عالية الجودة حول اإلعاقات  
 .التعلمية والحلول العملية وشبكة واسعة من الموارد

 
(National Center for Learning   

Disabilities (  لإلعاقات التعلمية المركز الوطني 
 

1 Thomas Circle NW, #700 
Washington, D.C. 20005 

https://www.ncld.org/ 
 

تعمل هذه البعثة على تسحين حياة األطفال والبالغين أصحاب  
عبر تمكين اآلباء   –صعوبات التعلم واالنتباه عبر الوطن 

والبالغين وإدخال تعديالت على المدارس والنضال  والشباب  
 .من أجل تمتيعهم بحقوق وفرص تماما كغيرهم

 

 
 
 

إن المركز إذ يقدم هذه الالئحة للعموم، فإنه ال يتبنى أي  .serc@bcps.org / 5443-809 (443) وضعت هذه الالئحة من قبل مركز الموارد التعليمية الخاصة
  .الوكاالت المذكورة فيها. الغاية من هذه الالئحة إخبارية فقط. للمزيد من المعلومات، يجب االتصال بالوكالة المعنية مباشرة من

  2021-05مراجعة بتاريخ 


