
 مموارد االستجما 
 

The ARC Baltimore 
410-296-2272 

7215 York Road, Baltimore, MD 21212  
www.thearcbaltimore.org 

تُقدم هنا خدمات استجمام ممولة من قبل إدارة اإلعاقات النمائية 
)DDA () وهيئة الخدمات اإلنسانيةDHS .( 

(ARCH National Respite Network & 
Resource Center)  

 شبكة أرتش الوطنية االستجمامية ومركز الموارد 
703-256-2084 

https://archrespite.org/ 

Bello Machre, Inc. 
443-702-3000 

7765 Freetown Road 
Glen Burnie, MD 21060 

http://www.bellomachre.org 

) Caring Hands, Inc.األيادي الرحيمة( 
410-575-7125 

41 North Philadelphia Blvd. Aberdeen, 
MD 21001 

www.caringhandscommunity.com 

) CHANGE, Inc.التغيير(. 
410-876-2179 

115 Stoner Avenue 
Westminster, MD 21157 

www.changeinc.cc 

) Chimes أجراس ( 
410-358-6400 

4815 Seton Drive 
Baltimore, MD 21215 

www.chimes.org 

Maryland Department of Human Services  
 (هيئة الخدمات اإلنسانية بوالية ميريالند) 

 توفر منح استجمام محدودة مستعجلة.
Elizabeth Cooney Agency :جهة االتصال 

 لالستقبال والتوصيات:323-1700 (410) 

 

)Grace Fellowship Rest Day ( 
  يوم عطلة زمالة گراس 

410-561-8424 x155 
9505 Deereco Road 

Timonium, MD 21093 
www.gfc.org/restday 

Villa Maria Family Respite Care 
 )فيال أسرة ماريا للرعايا االستجمامية(

667-600-2400  
2601 N. Howard Street, Suite 200 

Baltimore, MD 21218 
 md.org-www.catholiccharities 

تقدم الفيال خدمات استجمام لفائدة األسر واألطفال والمراهقين 
قون مساعدة الذين يعانون صعوبات عاطفية وسلوكية والذين يتل

 .طبية و عالج مستمر
 منحة هيئة بالتمور للخدمات االجتماعية الممولة فيدراليا 

Baltimore County Department of Social 
Services State Funded Grant. 

منح توفر خدمات استجمام مجانية أو بأسعار رمزية. يرجى 
للمزيد من   )410( 853-3500االتصال على الرقم 

 .المعلومات

ذوي   األطفال  رعاية  برنامج  بميريالند:  للعائلة  لوكيت  شبكة 
  االحتياجات الخاصة 

Maryland Family Network LOCATE: Child 
Care Special Needs Program  

 410-659-7701 ext. 279 1-800-999-0120  
Floor Baltimore, MD nd1001 Eastern Ave., 2 

www.marylandfamilynetwork.org 
الشبكة   ”LOCATE: Child Care“ الهدف من برنامج 

توفر  ومرخصة  مؤهلة  أطفال  رعاية  إيجاد  في  مساعدتك    هو 
 .خدمات استجمام

 

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

 2021-05مراجعة بتاريخ 



 


