
 موارد لغة اإلشارة 
 

 
 
 

CCBC Interpreter Preparation Program 
 برنامج  CCBC) لتدريب المترجمين الفوريين(

CCBC Catonsville Campus 
800 South Rolling Road 

Baltimore, MD 21228 
443-840-4975 

www.ccbcmd.edu 
 

Learning and Therapy Corner  
 )ركن التعلم والعالج(

1818 Pot Spring Road, Suite 
100 Lutherville, MD 21093 

410-583-5765 
www.ltcorner.com 

 .متوفر وفق الطلبفصول تعلم لغة اإلشارة 
 

مكتبة إعارة الكتب، مدرسة   –مركز الموارد التعليمية الخاصة 
 وايت أووك 

Special Education Resource Center – 
Lending Library 

White Oak School 
8401 Leefield Road, Room 
100 Baltimore, MD 21234  

443-809-5443 
https://search.follettsoftware.

 com/metasearch/ui/111037 
والبطاقات التعليمية والملصقات  وأشياء  DVD الكتب واألقراص

 .أخرى كلها تجدها عندنا
 

) Towson Universityجامعة تاوسن ( 
8000 York Road, Towson, MD 21252  

410-704-2081 
 https://www.towson.edu/cla/department

s/interdisciplinary/undergrad/deafstudies/ 
 

Deaf Independent Living Association 
(DILA)) جمعية العيش المستقل لصم ( 

806 Snow Hill Road, Salisbury, MD 21804  
410-742-5052 
www.dila.org/ 

 
 
 

 (Hearing and Speech Agency)  وكالة السمع والنطق 
 

5900 Metro Drive, Baltimore, MD 21215  
410-318-6780 

http://hasa.org/ 
توفر الوكالة فصول تعليمية تناسب مختلف مستويات التمكن:  

ولغة اإلشارة األمريكية  IVوIII و II و I لغة اإلشارة األمريكية
بطاقات   صنع  تعلم  وفصول  الرضع  إشارة  ولغة  لألطفال 

 .الصيف
 

) Ad Astra, Inc.  للترجمةوكالة آداسترا ( 
8701 Georgia Ave., Suite 800 

Silver Spring, MD 20910 
301-408-4242 
astrainc.com/-http://ad 

 astrainc.com-information@ad :البريد اإللكتروني
وكالة ترجمة توفر خدماتها للصم ومن يعانون صعوبات في 

 .السمع
 

  (TCS Interpreting) للترجمة الفورية  TCSوكالة 
8757 Georgia Avenue, Suite 500 

Silver Spring, MD 20910  
 ) الترجمة الفورية الصوتية301-960-2580 (

 )(الترجمة الفورية بالفيديو 240-241-1227
https://tcsinterpreting.com/ 

اإلشارة توفر الوكالة فصول دراسية في لمستعملي لغة 
األمريكية المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين وتقدم خدمات  

 .الترجمة الفورية
 

(Baltimore County Department 
of Recreation and Parks)  هيئة
  الترفيه والمنتزهات بمقاطعة بالتيمور

Loch Raven Center, 1801 Glen Keith Blvd. 
Parkville, MD 21286 

410-887-5370 
https://www.baltimorecountymd.gov/departments/
recreation/programdivision/therapeutic/index.html 

 توفر الهئية فصول تعلم أساسيات لغة اإلشارة للشباب  
سنوات فما فوق) والبالغين. تنعقد الفصول في أوقات مختلفة عبر  6(

تراب المقاطعة. المرجو االتصال للمزيد من التفاصيل وبرمجة  
 .الفصول

 
إن المركز إذ يقدم هذه الالئحة للعموم، فإنه ال يتبنى أي من الوكاالت المذكورة   .serc@bcps.org / 5443-809 (443) التعليمية الخاصةوضعت هذه الالئحة من قبل مركز الموارد  

  .فيها. الغاية من هذه الالئحة إخبارية فقط. للمزيد من المعلومات، يجب االتصال بالوكالة المعنية مباشرة
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 ركب كولومبيا بمدرسة ميريالند للصم

Maryland School for the 
Deaf Columbia Campus  

8169 Old Montgomery Rd., Columbia, MD 

21044  
410-696-7449 

www.msd.edu/ 
 

ة  لغة الصم  ة  يوفر المركب دروس مجان ك األم
دين من خدمات مدرسة   لفائدة أ األطفال المستف

د من   المدرسة للم الند للصم. ير االتصال  م
 المعلومات. 

 

McDaniel College  ل دي   معهد ما
2 College Hill, Westminster, MD 

21157  
410-857-2503 

  
Stories by Hand with Kathy 

MacMillan ــها األنامل م لن  قصص ترو م ا ما ع    
Owings Mills, MD 21117 

443-739-0716 

www.storiesbyhand.com 
 
 

Sign Language Meet Ups  لقاءات لغة اإلشارة 
www.meetup.com/topics/asl/  

  
ذ وأساتذة   مكنك االجتماع بتالم
ن  لغة اإلشارة   وأشخاص ممتاز

لهم من الجوار.  ة  ك   األم
 

***فكر في االتصال بالثانوية أو الجامعة الموجودة في  
صول غير  مجتمعك المحلي قصد السؤال عن احتمال توفر ف

لتعلم لغة اإلشارة. أيضا توفر الكثير    (وغير إشهادية) تقليدية
من المكتبات والمنتزهات والهئيات الترفيهية دروس في لغة  

  اإلشارة اعتمادا على عدد الطلبات المقدم. 

 
 
 
 
 

 

***فكر في االتصال بالثانوية أو الجامعة الموجودة في 
احتمال توفر فصول مجتمعك المحلي قصد السؤال عن 

ادية) لتعلم لغة اإلشارة. أيضا غير تقليدية (وغير إشه
توفر الكثير من المكتبات والمنتزهات والهئيات  

الترفيهية دروس في لغة اإلشارة اعتمادا على عدد  
  الطلبات المقدم.
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