
 سماجی ہنر کے وسائل
 

 

 

 

  بچوں ےک پیشہ ورانہ تھراپی ےک بارے می  
11 Keller Road, Suite B 

Pikesville, MD 21208 
410-653-3161 

www.aboutkidsot.com 
contact@aboutkidsot.com   
سماجی مہارت ، حیس انضمام ، لکھاوٹ ، عمدہ موٹر ،  

بچوں ےک لئے یوگا ، زبانی موٹر ، اسکول یک تیاری اور  
۔حیس موٹر رسگرمیاں پیش   کرتے ہیں . 

 
 کامیاپی ےک لئے وکالت 

410-627-0428 

 رابطہ: جینیٹ پامر 
Janetpalmer94@gmail.com   

نے مہارت   لئے بچوں ، نوعمروں اور نوجوانوں ےک   معارسر
  .  ےک گروپ پیش کرتے ہیں

گروپوں کا  فی گروپ میں زیادہ ےس زیادہ دس افراد ہیں اور  
کت ےس   انعقاد ہفتہ کو ٹاون میں ہوگا۔  گروپ یک رسر

۔  ورت ہے ویو یک ضی  پہےل انٹر
.  

 
ی لینڈ  ین دوست مت    بہتر

101 North Haven Street, Suite 205 
Baltimore, MD 21224  
410-327-9812 

www.bestbuddies.org/maryland  
فکری اور ترقیانے معذور افراد ےک لئے دوستے ، مربوط  

 مالزمت ، اور قائدانہ ترفے ےک مواقع پیدا کرتا ہے 
 

  واضح طور پر بات چیت 
12442 Owings Mills Boulevard 
Reisterstown, MD 21136  
410-871-2990 

www.franklycommunicating.com  
وریات کو پورا کرتی   بچے یا بالغ اور ان ےک اہل خانہ یک ضی

رابےط ےک ساتھ  ےک لئے ڈیزائن کردہ ایک ذانے نوعیت ےک 
 .قابل ، موثر خدمات فراہم کرتا ہے 

 

 

 

 

فیمیل تھراپی کلینک کینیڈی کریگر  چلڈرن اینڈ 
  انسٹی ٹیوٹ شعبہ سلوک

443-923-7508 

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

اسکول کے عمر کے بچوں کے لئے گروپ تھراپی  

مارے  تک کے گریڈ(  ہ 12سے  Kکرتا ہے )  پیش

گروپوں کا مقصد بچوں کی معاشرتی صالحیتوں ، ہم  

مرتبہ / دوستوں کے تعلقات ، خود پر قابو رکھنے کی  

حکمت عملی ، ہم منصبوں کے تنازعہ اور دھونس سے  

نمٹنے کی صالحیت اور جذبات کا نظم و نسق بہتر بنانا  

ہے۔  ان گروپوں میں والدین کے تعاون کا جز بھی  

ک ہی وقت میں ملتا ہے جو بچوں  شامل ہوتا ہے جو ای

کے گروپ کے ساتھ ہوتا ہے۔  گروپ عام طور پر سال 

میں آٹھ ہفتوں کے سیشن کے لئے ہفتے میں ایک بار  

 ملتے ہیں۔

 

نیشنل اسکول آف پروٹوکول   انتی
100 West Road, Suite 300 

Towson, MD 21204 
410-832-7555  
www.schoolofprotocol.com  

بین االقوامی اسکول آف پروٹوکول کی بالغوں اور 
خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کے لئے تربیت  
مناسب معاشرتی آداب اور مواصالت کی مہارتوں کی  
حوصلہ افزائی اور تقویت کے لئے مہارتوں کو فروغ  

ر مرکوز ہے۔  ان پروگراموں میں مختلف قسم دینے پ
کی کردار کشی کی سرگرمیوں کے ذریعے حصہ  
لینے میں شامل ہیں۔  یہ پروگرام شرکاء کو اعتماد  

حاصل کرنے اور ان کی خود اعتمادی پیدا کرنے میں  
مدد دیتے ہیں تاکہ انہیں مناسب سماجی اور مواصالت 

الق کیا کی مہارت کو کیسے پہچاننا اور ان کا اط
جاسکے ، جبکہ انہیں اس سے آگاہ کیا جائے کہ ان کا  

برتاؤ معاشرتی ، علمی اور کام سے وابستہ ماحول میں  
 دوسروں کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ 

 

 

 

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

۔  یہ فہرست ضف آپ یک معلومات ےک لئے پیش   ۔  ان ایجنسیوں میں ےس کیس ےک بارے میں اضافی معلومات زیربحث ایجنیسایجنسیوں یک حمایت نہیں کرتا ہے کو ہدایت یک    یک گتے ہے
 Revised 05-2021 .جانی چاہئے 
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 گریتی بالٹیمور کا یہودی کمیونٹی سنتی 
 

گوئن بروک ایوینیو  3506   
MD 21117اوونز ملز ،    

410-559-3506 

www.jcc.org 
 

معذور بچوں ، نوعمروں اور بڑوں کے لئے مناسب  
سماجی اور تفریحی پروگرام فراہم کرتا ہے۔  ہمارے  

پروگرام شرکا کو اپنے ہم عمر افراد کے ساتھ بات چیت  
کرنے ، خود اعتمادی بڑھانے اور معاشرتی صالحیتوں 

فراہم کرتے ہیں کو بہتر بنانے کا موقع . 
 

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 

ents-medical-specialties/social-work- 
department 
 

بچوں ، نوعمروں ، بڑوں اور / یا ان کے والدین کو 
منصب اور معاشرتی تعلقات ، مواصالت اور  مثبت ہم

اور عام اسکول ، کام اور  تنازعات کے حل ، اور اہم 
معاشرتی سرگرمیوں میں مناسب برتاؤ کس طرح تیار  

 کرنا ہے اس میں ہنر پر مبنی تربیت۔ 

 

  سیکھنا اور تھراپی کا کارنر
 
1818 Pot Spring Road, Suite 100 
Lutherville, MD 21093  
410-583-5765 
www.ltcorner.com 
 

معالج بچے کے ساتھ اپنی صالحیتوں کو تیار کرنے ،  
مہارتوں پر عمل کرنے ، اور پھر ان اہلیتوں کو   اس کی

مناسب ترتیبات میں استعمال کرنے اور عام کرنے کے  
کام کرے گا۔  ہنر کی تربیت میں شامل ہوسکتا ہے   لئے

میں سماجی گفتگو شروع کرنے اور اسے  لیکن اس
برقرار رکھنے ، موضوع کی دیکھ بھال ، دوستوں کو  
بنانا اور رکھنا ، تنازعہ پر بات چیت کرنا ، جذبات کا  
اظہار کرنا ، غصے یا جوش کو قابو کرنا ، پریشانی  

سے نمٹنے ، دوسروں سے جذباتی یا معاشرتی اشارے 
ح دینا ،  منظم کرنا ،  پڑھنا ، منصوبہ بندی کرنا ، ترجی

اور خود نگرانی کرنا۔  تھراپسٹ گھر والوں کو سیشن 
کے درمیان گھر میں مہارت پر عمل کرنے کے لئے  

 تجاویز فراہم کرے گا 

   

Lighthouse Inc. 
 

  یوتھ اینڈ فیمیل رسورسز سنتی 
 
60 Mellor Avenue, Catonsville, MD 21228  
410-788-5483 
www.lighthousemd.org 
 

بچوں اور ان ےک والدین ےک لئے "فالج بہبودیں"  
 .سماجی مہارت ےک گروپ پیش کرتے ہیں 

 

  ناردرن کاؤنٹی نفسیاپر ایسویس ایٹس
410-329-2028 
 
2360 W. Joppa Road, suite 
223 Lutherville, MD 21093 
www.ncpamd.com 
 

افراد اور کنبہ کے لئے معاشرتی مہارت سے متعلق  
فراہم کرتا ہے۔  ایک نجی گروپ ، جو   مشاورت

شمالی میری لینڈ )بالٹیمور ، ہارفورڈ اور کیرول 
کاؤنٹی( میں ذہنی صحت کی جامع خدمات مہیا کرتا  

ہے۔  زندگی بھر میں مختلف قسم کے مسائل کا عالج  
 کرنے میں تجربہ کار۔ 

 

 ریباؤنڈرز جمناسٹکس ٹیمونیم سنٹر

7A West Aylesbury Road 

Timonium, MD 21093 
410-252-3374 x112 

www.rebounders.com 
 

ایک چھوٹے گروپ سیٹنگ میں مجموعی اور عمدہ 
موٹر ہنر کی سرگرمیاں فراہم کرتی ہے جس میں 

مسئلے کے حل ، معاشرتی مواصالت ، سماجی کھیل  
اور ہم مرتبہ کے تعامل پر زور دیا جاتا ہے۔  "میں یہ  

بھی کرسکتا ہوں" ہر عمر کے بچوں کے لئے  
ضرورتوں کا پروگرام ہے۔  یہ ایک چھوٹی  خصوصی 

سی گروپ کی ترتیب میں ایک حسی ، موٹر اور  
جمناسٹک پروگرام ہے۔  یہ گروپ سماجی کھیل اور 

 گروپ باہمی رابطوں پر زور دیتا ہے۔ 

 

 
 
 

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

  Revised 05-2021     . کو ہدایت یک جانی چاہئے بارے میں اضافی معلومات زیربحث ایجنیس
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 معمولی اظہار ، بڑے لمحات 
 

(443) 600-5056 
meminorexpressions@gmail.com 

بچوں ، نوعمروں ، اور آٹزم ، ڈاؤن سنڈروم اور دیگر  
نے  وریات ےک حامل بالغوں ےک لئے معارسر خصویص ضی

 مہارت ےک رسگریم پروگرام۔
 

 بالٹیمور اسپیچ تھراپی 

200 E. Joppa Rd., Suite 403 

Towson, MD 21286 
443-834-2660 

www.baltimorespeechtherapy.org 

 

ابلیت بڑھانا ق  

443-903-9838 

www.augmentingability.com 
ویل ،آفس کا مقام: بیل ایئر ، لوتھر    

پائکس ویل اور ویسٹ منسٹر  . 
سماجی مہارت کے گروہوں کو تین سے بارہ سال تک  

کی عمر کے افراد کی تفریحی ، معاشرتی ، طرز عمل ، 

جذباتی ضروریات کو پورا کرنے  علمی ، جسمانی اور 

کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔  بچوں کی عمر اور کام 

کرنے کی سطح کے مطابق گروپ کیا جاتا ہے۔  گروپ  

ہفتہ وار ضرورت کے ان شعبوں کی نشاندہی کے لئے  

ملتے ہیں جن میں شامل ہیں ، لیکن ان تک محدود نہیں: 

ہونا ، گفتگو پر حاوی نہ ہونا ، دوسروں سے وابستہ 

دوسروں میں مناسب طریقے سے احساسات کا اظہار / 

جذبات کو تسلیم کرنا ، ہدایات پر عمل کرنا ، طرز عمل /  

تیاری کی مہارتوں میں شرکت ، اور  مزید!  سیشنز کی  

سربراہی بورڈ کے ذریعہ مصدقہ میوزک تھراپسٹ کریں 

گے اور ہر سیشن میں کھیل اور کھیل کے آالت شامل  

** نو عمر افراد اور بڑوں کے لئے بھی  ہوں گے۔  

 سماجی مہارت کے گروپ پیش کرتے ہیں **
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 جانی چاہئے 
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