
 والدین کے وسائل اور اعانت   
 
 
 
 

   سبھی نقصانات 
 

  خصویص تعلیم وسائل مرکز
443-809-5443  
Located @ White Oak School 
8401 Leefield Road, Room 100 
Baltimore, MD 21234 
serc@bcps.org  

۔    21 سال ےس معذور بچوں ےک والدین یک مدد کرتا ہے
مرکز یک رسگرمیوں میں شامل ہیں لیکن ان تک محدود  

 :  نہیں ہے
 

 مفت والدین ورکشاپس  •

آئی ای پی مشاورت   •  

برادری کے وسائل  •  

قرض دینے والی الئبریری   •  

 

 قابلیت کا نیٹ ورک 
410-828-7700 

TTY Users Dial 711  
8503 LaSalle Road, Towson, MD 21286 
www.abilitiesnetwork.org  

پروگرام ،  معلومات اور حوالہ جات ، معاون 
 .وکالت اور مشاورت پیش کرتا ہے 

 

Disability Rights Maryland  
410-727-6352 / 410-235-5387 TTY  
http://disabilityrightsmd.org 
نجی ، غیر منفعتی الء سینٹر جو معذور بچوں اور بڑوں  

رتا ہے۔  تکنیکی  حقوق کی حفاظت اور حمایت کے ک
تعلیم خصوصی تعلیم کے قانون سے متعلق سواالت کے  
لئے مہیا کی گئی ہے۔  نیز ، مفت کتابچہ ، "خصوصی  

  تعلیم کے حقوق" شائع کرتا ہے۔
 

 

 

 
Conflict Resolution Center of 
Baltimore County (CRC) 
443-297-7897 
http://crcbaltimorecounty.org/ 
 یس آر یس کمیونٹی ثالٹی یک پیش کش کرتا ہے ، 

برادری یک کانفرنسنگ ، والدین کا منصوبہ     
)بچوں یک نگرانی اور مالحظہ کرنی ےک حقوق( اور آنی ای نی یک    

سہولت۔  وہ آنی ای نی ےک عمل کو زیادہ موثر بنانی ےک لئی تربیت 
۔  آنی ای نی   یافتہ آنی ای نی سہولت کاروں یک پیش کش کرنے ہیں
۔  وہ ایک غیں جانبدار  ےک سہولت کار وکیل یا فیصلہ ساز نہیں ہیں

۔ تیرسی پارنی ہیں  جو پورے گروپ ےک کام یک حمایت کرنے ہیں   

 

The Parents’ Place of 
Maryland  
410-768-9100  
802 Cromwell Park Drive, Suite Q 
Glen Burnie, MD 21061 
https://www.ppmd.org/  

کیلئے معذور بچوں کے لئے ریاستی   ہمارے اہل خانہ
وسائل کا مرکز؛  یہ والدین کے تعلیمی نصاب اور 

ورکشاپس ، معلومات اور حوالہ خدمات کے ساتھ ساتھ  
 وکالت خدمات بھی پیش کرتا ہے۔

 

The Resource Finder: A Project of Kennedy 
Krieger Institute 
800-390-3372 
801 North Broadway, Baltimore, MD 21205 

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

ور پیشہ ور افراد کو معذوروں کے  صارفین ، کنبے ا
معلومات فراہم کرتا ہے۔ بارے میں  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
۔  اس فہرست کو مرتب کرےک ، وسائل مرکز کیس بیھ طرح مذکورہ باال   serc@bcps.org/  5443-809( 443یہ فہرست خصویص تعلیم وسائل سنیی ، ) ےک ذریعہ تشکیل دی گٹی ہے

۔  ان ایج  ایجنسیوں ۔  یہ فہرست رصف آپ یک معلومات ےک لئی پیش یک گٹی ہے نسیوں میں ےس کیس ےک بارے میں اضافی معلومات زیربحث ایجنیس کو ہدایت یک  یک حمایت نہیں کرتا ہے
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Maryland ABLE 

855-563-2253, 844-888-2253 (TTY) 
https://www.marylandable.org 
 

میری لینڈ اے بی ایل ایک مستند معذور افراد اور ان  
کے اہل خانہ کی روزمرہ کی ضروریات کو بچانے ،  

ٹیکس سے پاک اکاؤنٹ میں بچت اور سرمایہ کاری  
کرنے اور ایس ایس آئی اور میڈیکیڈ چھوٹ خدمات  
جیسے ریاستی یا مقامی فوائد کو کھونے کے بغیر  

 مستقبل کی تیاری کا ایک طریقہ ہے۔

 

Social Security Administration  
800-772-1213, TTY: 1-800-325-0778 
https://www.ssa.gov/ 
 

سیکیورٹی ڈس ایبلٹی انشورنس )ایس ایس ڈی  سوشل 
آئی( اور اضافی سیکیورٹی انکم )ایس ایس آئی( کے  

لئے درخواست دینے کے طریقہ سے متعلق معلومات  
 کے لیے کال کریں۔

 

Maryland Association of Nonpublic Special 
Education Facilities (MANSEF) 
410-938-4413 

6501 N. Charles Street, Towson, MD 21204 

http://mansef.org/ 
 

خصویص تعلیم اسکولوں یک ایک غیں منفعٹے  .
ی لینڈ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف   تنظیم جےس میں

معذور بچوں ےک  ایجوکیشن نی منظور کیا ہے ، جو 
لئی معیاری خدمات کو فروغ دینی ےک لئی تشکیل دیا  

 گیا ہے 

 

Maryland Coalition for Inclusive 
Education  
410-859-5400 
 
6810 Deerpath Road,       
Ste. 300 Elkridge, MD 21075 
http://www.mcie.org 
 

کم سے کم پابند ماحول )ایل آر ای( میں طلبا کی تعلیم  
کو فروغ دینے کے لئے ایک معلومات اور وکالت کا  

 ادارہ۔ 

 

IMAGE Center of MD    
410-982-6311 

300 East Joppa Road, Towson, MD, 21286 

http://imagemd.org/ 
امیج سنیی سیکھنی اور سوچ یک تخلیق ےک لئی  

 وقف ہے 
 

  
وہ ماحول جو ان تصورات کو چیلنج کرتا ہے جو  

کر سکتے ہیں۔  وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ   معذور افراد
اپنے کنبے ، نوکری اور معاشرے میں بھر پور تعاون 

اکت دار بن سکتے ہیں۔  ہم بھرپور  کرنے والے شر
تعاون کرنے والوں کو ، جن کو ہم طاقت دیتے ہیں ،  

ہ asجلد ہی معذوری کو زندگی کا ایک عام حص 
چیلنجنگ ، قابل انتظام ، ممکن  -سمجھا جاتا ہے    

 

Maryland State Department of Education 
(MSDE) 
 

Division of Early Intervention/ 
Special Education Services            
410-767-7770  

200 W. Baltimore Street 

Baltimore, MD 21201 
 

Family Support Services 
410-767-0255 

www.marylandpublicschools.org 
 

ابتدائی مداخلت / خصوصی تعلیم خدمات کی ڈویژن اہل 
خانہ ، مقامی ابتدائی مداخلت کے نظام اور مقامی  

اسکولوں کے نظام کے ساتھ باہمی تعاون کرتی ہے  
نایا جاسکے کہ معذور بچوں اور تاکہ یہ یقینی ب

نوجوانوں کو مناسب خدمات اور تعلیمی مواقع تک  
رسائی حاصل ہے جس پر وہ وفاقی اور ریاستی قوانین 

 کے تحت مستحق ہیں۔ 

 

 میری لینڈ سینٹر برائے ترقیاتی معذوری 

443-923-9555 

https://www.kennedykrieger.org/commu 
nity/initiatives/maryland-center-for- 
developmental-disabilities 
 
میریلینڈ کا یونیورسٹی سنٹر فار ایکسی لینس جو ایسی 
قیادت فراہم کرتا ہے جو معذور افراد کو شامل کرنے 

 کی پیش کش کرتی ہے۔ 
 
 

 

۔  اس فہرست کو مرتب کرےک ، وسائل مرکز  ےک ذریعہ  serc@bcps.org/  5443-809( 443یہ فہرست خصویص تعلیم وسائل سنیی ، ) تشکیل دی گٹی ہے
۔  ان ایجنسیوں میں ےس ۔  یہ فہرست رصف آپ یک معلومات ےک لئی پیش یک گٹی ہے کیس ےک    کیس بیھ طرح مذکورہ باال ایجنسیوں یک حمایت نہیں کرتا ہے
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ADHD 

 

گریٹر بالٹیمور ےک توجہ خسارے میں خرابی واےل   
 بچوں اور بڑوں کو 

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

توجہ خسارے میں اضافے کی خرابی سے دوچار 
والدین کے لئے ماہانہ سپورٹ  بچوں کے بڑوں اور 

گروپ ، اسپیکر سیریز ، نیوز لیٹر اور قرض دینے  
  کی الئبریری

 
 
 

AUTISM 

 
 

 
ی   :آٹزم واویر پروگرام رجسٹر
866-417-3480  
 :بالٹیمور کاؤنٹر ےس مقایم رابطہ 
443-809-4130 
 

آٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر والے بچوں کے لئے میری 
اور کمیونٹی پر مبنی خدمات میں چھوٹ   لینڈ کے ہوم

آٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ مستحق بچوں کو  
مخصوص چھوٹ کی خدمات اور کچھ میڈیکیڈ 

دیتی ہے تاکہ وہ  خدمات حاصل کرنے کی اجازت 
 اپنے گھروں اور معاشروں میں ان کی مدد کرسکیں۔

 
 آٹزم سوسائٹر آف بالٹیمور چیسپیک
410-655-7933 
 

P.O. Box 10822, بالٹیمور, MD 21234 

https://www.baltimoreautismsociety.org/  

ورت ہو   کیس کو بیھ جس میں مدد اور امداد یک رصی
اس ےک ساتھ آٹزم ےس متاثرہ بچے یک مدد کرنا ، / ساتھ  
۔  ماہانہ مالقاتیں ،   ورت ہے کام کرنا اور / یا مدد یک رصی

یری اور آٹزم ےس   خاندانی رسگرمیاں ، ایک نیوز لییی ، الئیر
۔ متعلق م وضوعات پر سیمینار مہیا کرتا ہے  

 
 

 آٹزم کے لئے پاتھ فائنڈرز 
443-330-5341 ( الئن ہیلپ  ) 
 (آفس) 443-330-5370
 
235 Schilling Circle, Suite 103 Hunt Valley, 
MD 21031 
https://www.pathfindersforautism.org/ 

 
آٹزم کے شکار افراد اور ان کی دیکھ  ان کا مشن آسان ہے۔

بھال کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا۔  وہ  
یہ متعدد پروگراموں اور خدمات کے ذریعے پورا  

یں سے بیشتر کو مفت میں پیش کیا  کرتے ہیں ، جن م
  جاتا ہے۔ 
 

آٹزم  اسپیکس   

www.autismspeaks.org 
 

آٹزم اسپیکس انک. ریاستہانی متحدہ امریکہ میں آٹزم  
۔  یہ آٹزم ریرسچ   یک وکالت یک سب ےس بڑی تنظیم ہے

پہنچنی وایل رسگرمیوں  کو کفیل کرتا ہے اور بیداری اور  
کا اہتمام کرتا ہے جس کا مقصد خاندانوں ، حکومتوں  

  اور عوام ےک لئی ہے 
 

 

 ذہنی اور ترقیاتی معذوری 
 

 
 

ی لینڈ ریجنل  ل مٹں ترقیابی معذوری انتظامیہ ، سنٹر
  8200-234-410 آفس
Maryland Relay: 800-735-2258 
1401 Severn Street, Suite 200 
Baltimore, MD 21230  

درخواست کے عمل کے ذریعہ ترقیاتی معذور افراد 
 کو متعدد خدمات فراہم کرتی ہیں۔ 

 
Chesapeake Down Syndrome 
Parent Group, Baltimore County 
410-321-5434 
 
P.O. Box 20127 Baltimore, 
MD 21286-0127 
www.cdspg.org  
 

اس گروپ کا مقصد معلومات اور مدد فراہم کرےک ڈاؤن  
۔   سنڈروم واےل افراد ےک اہلخانہ یک خدمت کرنا ہے

  

The Arc Baltimore 
410-296-2272 
 

7215 York Road, Baltimore, MD 21212 
https://www.thearcbaltimore.org/ 

ترقیانے معذور افراد ےک لئی وکالت اور وسائل مہیا کرتا   
 ہے 

 

 

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

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

  Revised 05-2021 ایجنسیوں میں سے کسی کے بارے میں اضافی معلومات زیربحث ایجنسی کو ہدایت کی جائیں 
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نگہداشت کرنی واےل اور بہن  مزید برآں ، والدین ،  

 .بھانی یک مدد ےک گروپ پیش کئں جانے ہیں 

 

  میری لینڈ / بالٹیمور کمیونٹی آف پریکٹس 
410-767-8880, Mary Anne Kane Breschi 
mary.kane-breschi@maryland.gov 
 

بالٹیمور کمیونٹی آف پریکٹس کا مقصد دانشورانہ اور 
معذور افراد اور زندگی بھر میں ان کے اہل  ترقیاتی

یم  خانہ کی زندگیوں کو بڑھانا ہے۔  الئف کورس فر

ورک کو چارٹ کرنے کے اصولوں اور اوزاروں کا  
استعمال کرتے ہوئے ہمیں لوگوں کی زندگی اور ان  

کے کنبہ کے ساتھ ساتھ ضوابط ، پالیسیاں ، پروگرام  
اور اپنی زندگیوں کو چھونے والے طریقوں کو تبدیل  

کرنے کا موقع حاصل ہے۔  مزید جاننے کے لئے  
گی بدلو!  اپنی برادری ہمارے ساتھ شامل ہوں۔  اپنی زند

  کو تبدیل کریں! 
 
 

 سیکھنے والی نااہلیوں 
 

Decoding Dyslexia Maryland  
https://www.decodingdyslexiamd.org/ 
ڈیکوڈنگ ڈسلیسیا میری لینڈ ایک والدین کی زیرقیادت ، 

سطح پر چلنے والی تحریک ہے جو میری لینڈ لینڈ   نچلی

پبلک اسکولوں میں ، ڈیسلیسیا کے مریضوں سمیت ، 

تمام طلبہ کے لئے پڑھنے کی ہدایت اور مداخلت کے  

کے ذریعہ کارفرما ہے۔ بارے میں فکر مند خاندانوں   

 

LD آنالئن 
www.ldonline.org 
 
 

Dyslexia Tutoring Program, Inc. 
410-889-5487 

The Rotunda, Suite 310 711 W. 40th 
Street Baltimore, MD 21211 
www.dyslexiatutoringprogram.org 

گلنگھم پڑھنے کے طریقہ کار ، حوالہ جات  -اورٹن 
اور معاون گروپس میں تربیت یافتہ ٹیوٹرز پیش کرتا  

 ہے۔
 

  

نیشنل ڈسلیشیا ایسویس ایشن  انٹر
410-296-0232 

40 York Road, 4th floor 

Baltimore, MD 21204 
https://dyslexiaida.org/ 
ڈیسیلیکسیا ےک شکار بچوں اور بڑوں ےک لئی  
تحقیق ، معلومات اور ٹیوٹر حوالہ جات پیش  
۔   کرتا ہے

 

معذوری ایسویس ایشنسیکھنے یک   
امریکہ    

412-341-1515 
 
P.O. Box 10369, Pittsburg, PA 15234-1349 
www.ldaamerica.org 
 
سیکھنے کی معذوری والے افراد ، ان کے والدین ،  

اساتذہ اور دیگر پیشہ ور افراد کو سیکھنے کی  
وسائل کا ایک جامع نیٹ   معذوری ، عملی حل ، اور

ورک کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے  
 لئے مدد فراہم کرتا ہے۔ 

 

  قویم مرکز برائے سیکھنے یک معذوری
 
1 Thomas Circle NW, #700 
Washington, D.C. 20005 
https://www.ncld.org/ 
 

سیکھنی اور توجہ دینی ےک امور  این یس ایل ڈی کا مشن 
ےک ساتھ ملک بھر میں بچوں اور بڑوں یک زندگیوں کو  

بہیے بنانا ہے  والدین اور نوجوان بالغوں کو بااختیار 
بنانا ، اسکولوں میں تبدییل النا اور مساوی حقوق اور 

 .مواقع یک وکالت کرنا۔

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

۔  اس فہرست کو مرتب کرےک ، وسائل مرکز   serc@bcps.org/  5443-809( 443سنیی ، )یہ فہرست خصویص تعلیم وسائل  ےک ذریعہ تشکیل دی گٹی ہے
۔  یہ فہرست رصف آپ   ۔  ان ایجنسیوں میں ےس کیس ےک  کیس بیھ طرح مذکورہ باال ایجنسیوں یک حمایت نہیں کرتا ہے یک معلومات ےک لئی پیش یک گٹی ہے
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