
 موارد تنمية المهارات االجتماعية 
 

 
 About Kids) العالج الوظيفي لألطفال

Occupational Therapy) 
11 Keller Road, Suite B 

Pikesville, MD 21208 
410-653-3161 

www.aboutkidsot.com 
contact@aboutkidsot.com  

يوفر هذا البرنامج فرصة تنمية المهارات االجتماعية 
واالندماج الحسي وسط المحيط والكتابة والحركة الدقيقة  

لنطق الدقيق واالستعداد للولوج المدرسي واليوغا لألطفال وا
 .وأنشطة ضبط الحركة 

 
)Advocates for Successأنصار النجاح ( 

410-627-0428 
Contact: Janet Palmer 

Janetpalmer94@gmail.com  
االجتماعية ينمي هذا البرنامج فرصة تنمية القدرات 

لألطفال والشباب والبالغين ضمن جماعات. الحد األقصى  
أفراد وتجتمع المجموعات أيام   10في كل مجموعة هو 

يشترط عقد لقاء قبل   .(Towson) السبت في تاوسن
 .المشاركة في المجموعة

 
 Best Buddies) أفضل األصدقاء بميريالند

Maryland)  
101 North Haven Street, Suite 205  

Baltimore, MD 21224   
410-327-9812 

www.bestbuddies.org/maryland 
يوفر فرص خلق صداقات في لقاءات فردية ومباشرة 
وفرص الحصول على فرصة عمل اندماجي وفرص  

اإلعاقة  تطوير المهارات القيادية لفائدة األشخاص ذوي 
 .الذهنية والنمائية

 
) Frankly Communicatingفرنكلين للتواصل (  

12442 Owings Mills Boulevard  
Reisterstown, MD 21136   

410-871-2990 
www.franklycommunicating.com 

وفعالة بلمسة شخصية  يوفر البرنامج خدمات احترافية  
 .هدفها االستجابة الحتياجات األطفال والبالغين وأسرهم

 
 

 مصحة عالج الطفل واألسرة
  معهد كينيدي كريجر

 قسم علم النفسي السلوكي 
443-923-7508 

-https://www.kennedykrieger.org/patient 
-and-programs/child-and-care/centers 

clinic-therapy-family  
يوفر البرنامج عالجا ضمن مجموعات لفائدة األطفال في 

الهدف   .(12حتى المستوى  K المستوىمن ) سن التمدرس
من هذه المجموعات تحسين مهارات األطفال االجتماعية  

ومساعدتهم على خلق عالقات زمالة وصداقة وتعلم 
استراتيجيات ضبط النفس وتطوير القدرة على تدبير  

النزاعات مع الزمالء وحاالت التنمر وحسن تدبير المشاعر.  
عما لآلباء يجتمع  تتضمن هذه المجموعات أيضا ركن د

أعضائه في نفس وقت اجتماع مجموعة األطفال. يجتمع  
أسابيع   8األطفال عادة مرة في األسبوع خالل دورات من 

 .تنعقد دوريا طوال السنة

 
 المدرسة الدولية للبروتوكول

(International School of 
Protocol) 

100 West Road, Suite 300 
Towson, MD 21204 

410-832-7555  
www.schoolofprotocol.com  

تدرب المدرسة الدولية للبروتوكول البالغين واألطفال  
ذوي االحتياجات الخاصة وتركز معهم على تنمية تدعيم 

وتقوية مهارات التواصل واإليتيكيت االجتماعي  
البرامج فرصة المشاركة الفعلية عبر  المناسبة. يتيح هذه 

أنشطة لعب أدوار متنوعة. تساعد هذه البرامج األطفال  
على اكتساب الثقة في النفس ورفع مستوى التقدير الذاتي  

عبر تعليمهم طرق التعرف على المهارات التواصلية  
واالجتماعي المناسبة وتطبيقها مع توعيتهم في الوقت 

على اآلخرين في البيئات  ذاته بأوجه تأثير سلوكاتهم
 .االجتماعية واألكاديمية والمهنية

 

 

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 



 
Community Center of 

Greater Baltimore  مركز)
  )الجالية اليهودية في بالتيمور الكبرى

3506 Gwynnbrook Avenue 
Owings Mills, MD 21117 

410-559-3506 
www.jcc.org  

يوفر المركز برامج ترفيهية مالئمة لألطفال والشباب  
والبالغين ذوي اإلعاقة. تمنح برامجنا المشاركين فيها  

بالتقدير الذاتي  فرصة التفاعل مع أقرانهم وتقوية إحساسهم 
 .وتطوير مهاراتهم االجتماعية

 

برنامج العالج في قسم مجموعة العمل االجتماعي بمعهد 
 كينيدي كريجر 

Kennedy Krieger Institute 
Department of Social Work Group 

Therapy Program 
716 North Broadway 
Baltimore, MD 21205 

443-923-2800/ 443-923-9400  
https://www.kennedykrieger.org/departm 

-work-specialties/social-medical-ents 
department  

يوفر هذا البرنامج أنشطة تدريبة مهاراتية األطفال 
والمراهقين والبالغين و/أو أسرهم في تطوير الصدقات  

والعالقات االجتماعية والتواصل وفض النزاعات  
والسلوك السليم في األنشطة الحياتية العادية و المدرسية  

   .والعمل والمجتمع ككل

 
 Leaning) ركن التعلم والعالج

and Therapy Corner)  
1818 Pot Spring Road, Suite 

100 Lutherville, MD 21093  
410-583-5765 

www.ltcorner.com  
يعمل المعالج مع الطفل على تطوير مهاراته وتطبيقها تم 

توظيفها بالشكل الالئق وتعميمها على مختلف المواقف  
المعيشية. من مكونات تدريب تطوير المهارات بدأ 
محادثة اجتماعية والمحافظة عليها والمحافظة على  

موضوع المناقشة ضد تشتت  خلق صداقات والمحافظة  
عليها وحل المشاكل والتعبير عن المشاعر والسيطرة  

على الغضب أو الحماس وتدبير إحساس القلق واستيعاب 
اعية من اآلخرين والتخطيط اإلشارات العاطفية واالجتم

ووضع األولويات ومهارة التنظيم والتسيير الذاتي. سيقدم  
المعالج لألسرة اقتراحات حول سبل تطبيق المهارات في  

 .البيت بين ككل حصة وأخرى

   
   (.Lighthouse Inc) اليتهاوس

  مركز خدمات األسرة والشباب
60 Mellor Avenue, Catonsville, 

MD 21228  
410-788-5483 

www.lighthousemd.org  
يوفر المركز مجموعات تطوير المهارات االجتماعية 

 .لفائدة األطفال وآبائهم

 
 شركاء العالج النفسي بالمقاطعة الشمالية

Northern County Psychiatric 
Associates 

410-329-2028  
2360 W. Joppa Road, suite 
223 Lutherville, MD 21093 

www.ncpamd.com  
يوفر البرنامج مشورة في تطوير المهارات االجتماعية 

مجموعة عمل  لدى األفراد واألسر. يوفر البرنامج 
خاصة تمد المستفيدين بخدمات صحة عقلية شاملة في  

 ميريالند الشمالية (مقاطعات بالتيمور وهافورد
(Harford) وكارول (Caroll).  تتمتع هذه

المجموعة بتجربة في معالجة الشاكل المتنوعة التي  
 .تطرأ طوال دورة حياة اإلنسان

 

 Rebounders) نادي ريباوندرز: مركز تيمونيوم 
Gymnastics: Timonium Center) 

7A West Aylesbury Road 
Timonium, MD 21093 

410-252-3374 x112 
www.rebounders.com  

يوفر المركز خدمات تطوير قدرة إنجاز األنشطة الحركية  
العامة والدقيقة داخل مجموعات صغيرة تركز على 

تطوير مهارات حل المشكالت والتواصل االجتماعي  
واللعب االجتماعي والتفاعل مع األقران. يخصص برنامج  

"يمكنني فعلها أنا أيضا" لألطفال من كل األعمار. وهو  
حركية -عبارة عن برنامج يطور قدرات األطفال الحس

والجيمناستيكية ضمن مجموعات صغيرة. تركز 
 .عي وتفاعالت المجموعةالمجموعة على اللعب االجتما

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
  .للمزيد من المعلومات، يجب االتصال بالوكالة المعنية مباشرةمن الوكاالت المذكورة فيها. الغاية من هذه الالئحة إخبارية فقط. 

  2021-05مراجعة بتاريخ 



 ,Minor Expressions) عبارات صغيرة، لحظات كبيرة 
Big Moments)  

)443( 600-5056 
meminorexpressions@gmail.com 

ينمي هذا البرنامج المهارات االجتماعية لدى األطفال والمراهقين  
والبالغين الذين يعانون التوحد ومتالزمة داون وغيرها من  

 .االحتياجات
 

Baltimore Speech Therapy 
200 E. Joppa Rd., Suite 403 

Towson, MD 21286 
443-834-2660 

www.baltimorespeechtherapy.org 
 

Augmenting Ability 
443-903-9838 

www.augmentingability.com 
 Bel Air, Lutherville, Pikesville and :مقر المكتب

Westminster 
يستعمل البرنامج مجموعات تنمية المهارات االجتماعية حتى  

يستجيب الحتياجات ترفيهية واجتماعية وسلوكية ومعرفية وبدنية 
ة لدى أشخاص ذوي احتياجات خاصة تتراوح أعمارهم بين  وعاطفي

سنة. يقسم األطفال في مجموعات حسب السن وقدرة   12و  3
االشتغال. تلتقي المجموعات أسبوعيا وتناقش النقاط التي ينبغي 

العمل على تطويرها؛ ومن هذه النقاط: عدم احتكار الكلمة وتكرار 
راد المجموعة والتقارب مع المعلومات المذكورة سلفا من قبل أحد أف

األخرين والتعبير السليم عن المشاعر والوعي بمشاعر األخرين  
واتباع التوجيهات وسلوكات حضور المناسبات واالستعداد لها 
وغيرها من النقاط! يترأس لقاءات المجموعات معالج موسيقى  

معترف به سيدمج العديد من األلعاب والعزف على اآلالت 
 .ل اجتماعالموسيقية في ك

**تتوفر أيضا مجموعات تنمية المهارات االجتماعية للشباب  
  والبالغين**

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 مباشرةمن 

2021-05مراجعة بتاريخ     


