
 الموارد الرياضية والترفيهية  
 

 
 
 

 الترفيه العام

مكتب الترفيه العالجي بهيئة الترفيه والمنتزهات بمقاطعة  
 بالتيمور 

410-887-5370 
https://www.baltimorecountymd.gov/Age 
ncies/recreation/programdivision/therape 

utic/programstherapeutic.html 

ت وسائل وخدمات ترفيه يوفر مكتب الترفيه والمنتزها
متنوعة لفائدة ذوي اإلعاقة عبر البالد. يقترح المكتب برامج  
مصممة خصيصا لفائدة ذوي اإلعاقة ويعمل على إدماج هذه 

الفئة في برامج الترفيه العامة. ويعمل المكتب أيضا على 
توفير أكبر قدر ممكن من الترتيبات التيسيرية  المعقولة  

المشاركة مشاركة حقيقة في كافة   لتمكين ذوي اإلعاقة من 
برامجه الترفيهية. تبين رسالة إخبارية من المكتب تتعلق  

بالفرص الترفيهية المتاحة كافة البرامج الترفيهية الخاصة  
 .بذوي اإلعاقة

 

 هيئة مدارس بالتيمور العمومية 
 الرياضات المتحالفة 
443-809-2328 

https://dci.bcps.org/department/curriculu 
/allied_sportsm_operations/athletics 

برنامج الرياضات المتحالفة هو برنامج دامج بعد مدرسي 
هدفه تمكين طلبة التعليم الثانوي ذوي اإلعاقة تماما كغيرهم  
من المشاركة في مختلف األنشطة الرياضية بين المدارس 

 .رفقة زمالئهم اآلخرين 
 

 The Disability) مجموعة إكسبريس لإلعاقة 
Express Group) 

 www.thedisabilityexpressgroup.org

  األنشطة االجتماعية والترفيهية لفائدة الشباب ذوي  
 .اإلعاقة

 
 

 الفصول النمائية لألطفال
443-840-1387 

CCBC Essex Campus, 7201 Rossville 
Blvd. Baltimore, MD 21237 

www.ccbcmd.edu/cdc  

برنامج  مساعدة فردية يساعد األطفال على التعامل مع  
 تحدياتهم الخاصة كل على حدا باستعمال مقاربة فلور تايم

(Floor Time).  مدارك  أما برامج اآلباء المفتوحة فتوسع
اآلباء حول القضايا اآلنية المتعلق بتأخر النمو لدى األطفال.  

صباح  CCBC Essex ينعقد الفصل الدراسي في مركب 
 .كل سبت 

 

 ترقية القدرات 
443-903-9838 

www.augmentingability.com 
 

 ,Bel Air, Lutherville عنوان المكتب:
Pikesville, and Westminster. 

يوفر دروس موسيقية محينة. تعد الموسيقى مصدر حماس  
للعديد من األشخاص. ويستمتع بالموسيقى أناس من مختلف  

األعمار عبر بقاع العالم! ويمكن إشباع عدد من الحاجات 
االجتماعية والشعورية والجسدية والسلوكية والمعرفية  

ارب الموسيقية. يمكن للمعالج المؤهل  وجودة الحياة عبر التج
والمعترف به أن يحدد عبر تقييمه االحترافي لحالة الطفل  

المعني مكامن القوة لدى هذا األخير قصد وضع خطة  
عالجية تساعد الطفل على النجاح. تكون خطة العالج  فردية  

 .أو ضمن جماعة بناء على احتياجات الطفل المعني 
 

 ياضات المكيفة ببالتيمور األنشطة الترفيهية والر

(BARS) 
478-227-7386 

www.barsinfo.org 

توفر هذه المنظمة أنشطة ترفيهية لفائدة ذوي اإلعاقة وأسرتهم  
.وأصدقائهم

  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

  2021-05مراجعة بتاريخ 



 رياضيون في خدمة رياضيين  
 (Athletes Serving Athletes) 

443-272-1204 
www.athletesservingathletes.org 

منظمة غير ربحية تجمع الناس بعضم ببعض منافسات 
والحماس. توفر المنظمة تمارين تعطيهم أحاسيس المتعة 

رياضية إبداعية ومدربين يوفرون التوجيه والتحفيز كما  
توفر أحداث رياضية تتطلب قدرات تحمل عالية لفائدة ذوي 

 .اإلعاقة
 

(Azure Family Concerts)   
 حفالت عائلة أزيور 

Baltimore Hebrew Congregation 
7401 Park Heights Avenue 

Baltimore, MD 21208 
www.azurebaltimore.org 

العديد من الحفالت المتنوعة لفائدة األسرة التي تعيش  
تحديات يوميا مع التوحد أو ما شابهه. جميع التصرفات  

مرحب بها. التذاكر مجانية وتكون متوفر شهرا كامال  
الطالع على برنامج الحفالت على قبل كل حفل. يمكن ا

 .الموقع أعاله
 

(Best Buddies Maryland)   
 األصدقاء المفضلون بميريالند 

410-327-9812 
101 North Haven Street, Suite 205  

Baltimore, MD 21224  
 www.bestbuddies.org/maryland 

يوفر فرص خلق صداقات في لقاءات فردية ومباشرة 
وفرص الحصول على فرصة عمل اندماجي وفرص  

تطوير المهارات القيادية لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة 
 .الذهنية والنمائية

 
(Capernaum Baltimore)  كفرناحوم ببالتيمور 

443-841-4504 
capernaumbaltimore.younglife.org 

هذا برنامج يساعد فيه فريق العمل وقادة المتطوعين  
اإلعاقة على اكتشاف وعيش متعة التقبل  المراهقين من ذوي 

والمغامرة ولذة الصداقات المتبادلة التي يطورونها في 
  مختلف أنشطة البرنامج كلقاءات النادي األسبوعية واألحداث  

 .الخاصة والرحالت التخييمية

 1111النادي 
410-323-0500 

1111 E Cold Spring Lane Baltimore, 
MD 21239 

 www.leagueforpeople.org/club1111
الملهى الليلي األول والوحيد المخصص لذوي اإلعاقة 

ببالتيمور. يوفر الملهى فناني ديدجي والرقص وحمامات  
سبا واأللعاب والعديد من األشياء األخرى! السبت الثاني 

اء إلى الساعة  من كل شهر من الساعة السادسة مس
 .سنة أو أكثر 18العاشرة مساء. الزبائن يبلغون 

 
(The League for People with Disabilities) 

 عصبة ذوي اإلعاقة 
410-323-0500 

1111 E Cold Spring Lane 
Baltimore, MD 21239 

www.leagueforpeople.org 
يوفر برنامج العصبة للتخييم والترفيه العالجي المفتوح  

على مدار السنة تجارب ممتعة تبصم الحياة في بيئة آمنة 
وتبني عالقات ذات معنى في حياة الشباب والبالغين. 

عالجي بعرض برامج  يتشرف برنامج التخييم والترفيه ال
تخييم صيفية ومخيامات على مدار السنة رحالت منظمة  

 .وأنشطة ترفيهية جماعية
 

   للرياضات بجامعة جون هوبكينز KEEN   برنامج
 )KEEN=  األطفال يستمتعون بالرياضة اآلن(

443-687-9617 
 keengrdc.balt1@gmail.com 

www.keengreaterdc.org 
سنة،  12و  5يمكن هذا البرنامج لألطفال ذوي اإلعاقة بين 

هما بلغت قدراتهم الرياضية، من االستمتاع باألنشطة 
األصدقاء والمتطوعين دون مشاركة اآلباء أو   الترفيهية مع

األساتذة. لكل "رياضي" مدربه الخاص من المتطوعين في 
كل األنشطة التي تضم كرة القدم والتنس وسباقات المضمار  

والميدان وكرة السلة والرقص وتمارين اإليروبيكس 
وغيرها من األنشطة الممكن تكييفها. تقعد لقاءات البرنامج 

 .دوندالك التأهيليةبالثانوية 
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 .للمزيد من المعلومات، يجب االتصال بالوكالة المعنية مباشرةمن الوكاالت المذكورة فيها. الغاية من هذه الالئحة إخبارية فقط. 
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(Jewish Community Center 

of Greater Baltimore)   مركز
 الجالية اليهودية في بالتيمور الكبرى 

410-559-3506 
3506 Gwynnbrook Avenue 

Owings Mills, MD 21117 
www.jcc.org 

يوفر برامج ترفيهية مالئمة لألطفال والشباب والبالغين ذوي  
اإلعاقة. تمنح برامجنا المشاركين فيها فرصة التفاعل مع  
أقرانهم وتقوية إحساسهم بالتقدير الذاتي وتطوير مهاراتهم 

 .االجتماعية
 

(Special Olympics) 
 الخاصة األولمبياد 

443-386-7583 
www.somd.org 

يوفر البرنامج بيئة آمنة تتقبل األخر تمكن األطفال ذوي 
سنوات فما فوق من النجاح في ممارسة   8اإلعاقة البالغين 

 .عدة رياضات 
 

(Kennedy Krieger Institute)   
 كينيدي كريجر معهد 

 برنامج  رياضات اإلعاقة البدنية 
443-923-7844 

3825 Greenspring Avenue Baltimore, 
MD 21211 

 https://www.kennedykrieger.org/commu
-challenged-ysicallynity/initiatives/ph

portss 
يوفر هذا البرنامج أنشطة رياضية وترفيهية ألطفال ذوي 
إعاقات بدنية تختلف درجات تعقيدها. يخصص البرنامج 

سنة والذين يعانون من  21و  2لفائدة األطفال والشباب بين 
 .صعوبات بدنية ولهم قدرات ذهنية طبيعية أو شبه طبيعية

  
 التشجيع

Regal All-Stars, LLC 
410-935-0359 

www.regalallstars.com 
يهم هذا البرنامج مسابقات فرق التشجيع والرقص ومنها  

  األولمبياد الخاص بمقاطعة بالتيمورفرق تشجيع 
(CATZ)  التي تعمل بدوام جزئي و (Recon)   التي تعمل
 .طوال السنة

 الفنون التعبيرية 

(Karina Café)  مقهى كارينا 
800-554-7549 

1911 Jenifer Rd., Timonium, MD 21093 
 association.org/-https://www.karina

برنامج العالج بالفنون التعبيرية لفائدة األشخاص ذوي 
سنوات   5اإلعاقة الذهنية والبدنية. يمكن لألطفال من 

فما فوق المشاركة في حصص المعالجة بالفنون 
 .والموسيقى والرقص

 المسايفة 

(Maryland Fencing Club)   
 نادي ميريالند للمسايفة 

410-929-3889 
3011 Emmorton Road 
Abingdon, MD 21009 

www.marylandfencing.com 
يوفر البرنامج مقاربة منظمة لتعليم المسايفة وفق أهداف  

سنية باستعمال طرق تعليمية تركز على  تتماشى مع كل فئة  
 .المرح والمشاركة والروح الرياضية وسالمة األطفال 

 
 
 
 
 
 
 

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

 فنون الحرب 

(Wish a Fish Maryland) 
 منظمة تمنى صيد سمكة بميريالند 

تستضيف منظمة تمنى صيد سمكة بميريالند أنشطة لفائدة  
 .األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم

fish.org-a-www.wish 
لفائدة تستضيف منظمة تمنى صيد سمكة بميريالند أنشطة 

 .األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم

 الجمباز

 نادي ريباوندرز (منطقة تيمونيوم):  
 ""يمكنني فعلها أنا أيضا

410-252-3374 
7 W Aylesbury Road, Suite A Timonium, 

MD 21093-4132  
 www.rebounders.com 

هذا برنامج جمباز لذوي االحتياجات الخاصة يعالج المشاكل  
حركية. يستفيد من البرنامج جميع األطفال الذين -الحس

يعانون من أي صعوبات بدنية أو عقلية أو عاطفية أو 
 .معقدةاجتماعية أو لغوية سواء كانت طفيفة أو 

 هوكي الجليد

(Baltimore Area Special Hockey, Inc.)  
 شركة هوكي ذوي االحتياجات الخاصة بمنطقة بالتيمور 

 بيت قديسي بالتمور 
410-370-1818 

Reisterstown Sportsplex 
401 Mitchell Drive 

Reisterstown, MD 21136 
www.baltimoresaintshockey.org 

تعرض شركة هوكي ذوي االحتياجات الخاصة بمنطقة   
بالتيمور برنامج هوكي جليدي لفائدة األطفال والبالغين الذين 
يعانون من إصابة دماغية رضية أو  إعاقة ذهنية مثل التوحد 

 .ومتالزمة داون 

(Baltimore Martial Arts Academy)   
 أكاديمية بالتيمور لفنون الحرب 

410-465-7799 
6565 Baltimore National Pike 
Catonsville, Maryland 21228 

www.baltimoremartialarts.com 
 

(US Martial Arts Academy, 
Ltd)  شركة أكاديمية فنون الحرب

 بالواليات المتحدة 
410-561-9882 

10540 York Road, Suite J 
Cockeysville, Maryland 21030 

www.usmaltd.com 

 تسلق الجدران 

(Earth Treks Climbing Center)   مركز تسلق
 الجدران داخل القاعة 

1-800-CLIMB-UP (1-800-254-6287) 
410-560-5665 

1930 Greenspring Drive Timonium, 
MD 21093  

 www.EarthTreksClimbing.com 
يوفر البرنامج دروس في تسلق الجدران مع العديد من  

الخيارات المتاحة للشباب واألسر. تبدأ أعمار المشاركين  
 .سنوات  5من 
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 .المذكورة فيها. الغاية من هذه الالئحة إخبارية فقط. للمزيد من المعلومات، يجب االتصال بالوكالة المعنية مباشرةمن الوكاالت 

  2021-05مراجعة بتاريخ 



 
 الزوارق الشراعية

  
  الرياضات الثلجية

 

Downtown Sailing Center  
 مركز داونتون للزوارق الشراعية 

410-727-0722  
1425 Key Highway, Suite 
110 Baltimore, MD 21230 

www.downtownsailing.org  
صمم البرنامج حتى يوفر لذوي اإلعاقة فرصة إبحار دامجة  

كاالعتماد على النفس  والثقة في  وينمي مهاراتهم الحياتية 
  .النفس والعمل الجماعي والصبر واحترام اآلخرين 

 الكشافة

(Boy Scouts of America)  كشافة أمريكا للبنين 
Baltimore Area Council 

443-573-2500 
www.baltimorebsa.org 

اآلباء على إدماج األوالد ذوي االحتياجات  يعمل البرنامج رفقة 
سنوات فما فوق في وحدات الكشافة أو   6الخاصة البالغين 

يساعدهم في إيجاد وحدات كشافة خاصة بذوي االحتياجات  
 .عبر تراب والية ميريالند تكون مالئمة البنهم

 
Girls Scouts of Central Maryland 

 ) كشافة ميريالند الوسطى للبنات (
410-358-9711 

www.gscm.org 
يعمل البرنامج رفقة اآلباء على إدماج البنات ذوات 

سنوات فما فوق في وحدات   6االحتياجات الخاصة البالغات 
الكشافة أو يساعدهم في إيجاد وحدات كشافة خاصة بذوي 

 .مالئمة البنهماالحتياجات عبر تراب والية ميريالند تكون 

(Blue Ridge Adaptive Snow Sports, Inc.)  
 شركة بلوو ريدج للرياضات الثلجية المكيفة 

717-642-8282 ext. 3479 
www.brasski.org 

مهمتهم هي تعزيز حياة ذوي االحتياجات الخاصة عبر 
واألنشطة الترفيهية. تمكن  الرياضات الثلجية المكيفة 

الرياضات الثلجية المكيفة ذوي اإلعاقة من التمتع خارج  
  .البيت والتحرك بحرية

 كرة القدم 

US Youth Soccer-TOPsoccer 
https://www.usyouthsoccer.org/program

/topsoccer/ s 
يشرف على البرنامج متطوعو جمعية كرة قدم الشباب.  
يعتمد البرنامج التداريب الجماعية وتنسيب الفريق لفائدة 

ذوي االحتياجات الخاصة. صمم البرنامج حتى يتيح لألوالد  
سنة فرصة تعلم  19و  4البالغين بين  والبنات ذوي اإلعاقة 

 .ولعب كرة القدم

 السباحة

(Kids First Swim Schools)   مدرسة تعليم
 السباحة لألطفال 

 متوفر في مناطق مختلفة عبر تراب والية ميريالند 
https://kidsfirstswimschools.com/ 

برنامج على مدار السنة ينظم في مسبح مياهه دافئة يعلم 
 .األطفال (والبالغين) في بيئة آمنة ودافئة يملئها الحب 
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(Meadowbrook Aquatic & Fitness Center)  
 مركز ميدوبرووك للرياضات المائية واللياقة البدنية 

410-433-8300 
5700 Cottonworth Avenue 

Baltimore, MD 21209 
www.mbrook.com 

 
(Michael Phelps Swimming at Merritt) 

 مركز مايكل فيليبس للسباحة في ميريت 
 نادي رياضي 

410-963-1368 
8757 Mylander Lane, Towson, MD 21286 

https://merrittclubs.com/programs/aquati
cs/ 

 .برنامج يهتم بأصحاب التوحد 
يعلم المشاركين طرق الوقاية من الغرق ومهارات السباحة في  

 .بيئة مريحة

 ركوب الخيل العالجي 

(Chesapeake Therapeutic Riding)   
 ركوب الخيل العالجي في تشيزابيك 

443-528-7793 
http://ctrchanginglives.org/ 

برنامج على مدار السنة مخصص لركوب الدراجات العالجي  
 .(Harford) يوجد في مقاطعة هارفورد

 
(The Therapeutic & Recreational 

Riding Center, Inc.)   مركز ركوب الخيل
 العالجي والترفيهي 

410-489-5100 
3750 Shady Lane, Glenwood, MD 21738 

www.trrcmd.org 
يوفر البرنامج عالجا بدنيا ووظيفيا على ظهور الخيل حيث  

 .يعالج عدد كبيرا من اإلعاقات 
 

(Therapeutic Horseback Riding Program)  
 برنامج ركوب الخيل العالجي 

410-418-4300 
يتيح تعاون مكتب الخدمات الترفيهية العالجية مع مجلس ميريالند 

فرصة االستفادة   (MCSE) لفروسية ذوي االحتياجات الخاصة
من الفروسية العالجية الميسرة لذوي اإلعاقة. يعمل البرنامج على  

 .(Catonsville) كاتونزفيل مدار السنة في منطقة 

 ركوب الخيل العالجي في مزارع نورمندي
(Therapeutic Riding at Normandy 

Farms, Inc) 
410-836-9441 

3153 Ady Road, Street, MD 21154 
www.normandyfarm.org 

والبالغين بصعوبات بدنية مختلفة فرصة  برنامج يتيح لألطفال  
المشاركة في متعة تجربة ركوب الخيل في بيئة آمنة وجو  

 .ممتع

 يوغا

(Baltimore Yoga Village)   
 قرية اليوغا ببلتيمور 
410-377-4800 

6080 Falls Road, Baltimore, MD 21209 
www.baltimoreyogavillage.com 

يوفر هذا البرنامج دروس لألطفال بغض النظر عن بنيتهم 
 .الجسدية وسنهم وظروفهم المعيشية 

 
(Child’s Heart Yoga)   يوغا هارت لألطفال 

410-688-3118 
bridget@childsheartyoga.com 

https://childsheartyoga.com/ 
يلتزم برنامج يوغا هارت لألطفال بإغناء تجارب األطفال  

طفال طرق  وتعليمهم باستعمال طاقة اليوغا. إننا بتعليمنا األ
التركيز باستعمال تقنيات اليوغا المعدلة، رأينا نتائج إيجابية في  

السلوك والشخصية والمشاع. ينظم البرنامج في مقاطعة  
 .بالتيمور

 

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

  2021-05مراجعة بتاريخ 


