
کے وسائلکھیل اور تفریح      

  
 
 
 

 عام تفریح
 

 
اور پارکس آف عالج معالجہ کا دفتربالٹیمور کاؤنٹی محکمہ تفریح    

410-887-5370 

https://www.baltimorecountymd.gov/Age 
ncies/recreation/programdivision/therape 
utic/programstherapeutic.html 

فراہم کرتا ہے مختلف قسم کے تفریح   

مواقع اور افراد کے لئے خدمات   

کرنا  ملک بھر میں معذور افراد کے ساتھ۔  پیش   

یہ پروگرام خصوصی طور پر معذور افراد کے لئے  

بنائے گئے پروگراموں کے ساتھ ساتھ تفریحی  

پروگراموں میں شامل ہونے کے ساتھ ہی دفتر کو تمام 

پروگراموں میں مکمل شرکت کے لئے مناسب رہائش  

فراہم کرتا ہے۔  فرصت وسائل کے نیوز لیٹر میں معذور  

واقع کی فہرست دی گئی افراد کے لئے پروگرام کے م

 ہے۔

 

بالٹیمور کاؤنٹی پبلک اسکولوں نے کھیلوں سے  

 وابستہ کیا

443-809-2328 

https://dci.bcps.org/department/curriculu 
m_operations/athletics/allied_sports 

االئیڈ اسپورٹس اسکول کے پروگرام کے بعد مکمل  

شامل ہے جو ہائی اسکول کے معذور طلباء کو   طور پر

اپنے غیر معذور ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ ساتھ  

انٹرسلوجسٹک کھیلوں میں حصہ لینے کا مساوی موقع  

 فراہم کرتا ہے۔ 

 

یس گروپ  معذوری ایکسپر
www.thedisabilityexpressgroup.org 
لئے سماجی اور تفریح   معذور نوجوانوں ےک 
 رسگرمیاں۔

 
 
 
 

  بچوں یک ترقیاتی کالس
443-840-1387  
CCBC Essex Campus, 7201 Rossville Blvd. 
Baltimore, MD 21237 
www.ccbcmd.edu/cdc  

ون آن ون پروگرام جو فرور ٹائم اپروچ کا استعمال کرتے  
ظام کرتے  ہوتے بچوں کو ان ےک انوکھے چیلنجوں کا انت

۔  جاری والدین یک   کالس بچوں میں  میں مدد کرتا ہے
ترقیاتے تاخیں ےس متعلق موجودہ موضوعات پر تعلیم  
۔  کالس ہفتہ یک صبح یس یس تی یس   فراہم کرتے ہے

۔   ایسیکس کیمپس میں منعقد ہوتے ہے
 

 قابلیت بڑھانا 

443-903-9838 

www.augmentingability.com  
آفس میں مقامات: بیل ایئر ، لوتھر ویل ، پائکس  

  ویل ، اور ویسٹ منسٹر 
موافقت پذیر موسیقی کے اسباق پیش کرتے ہیں۔  

موسیقی بہت سارے افراد کے لئے ایک محرک ذریعہ 
کے لوگ موسیقی سے لطف  ہے۔  دنیا بھر میں ہر عمر  

اندوز ہوتے ہیں!  اہداف جو معاشرتی ، جذباتی ، 
جسمانی ، طرز عمل ، علمی ، اور معیار زندگی کی  

ضروریات پر مرکوز رکھتے ہیں وہ موسیقی کے  
تجربات کے ذریعے پورے کیے جاسکتے ہیں۔  ایک  

میوزک تھراپسٹ   -تشخیص کے ذریعہ ، بورڈ مصدقہ 
ے لیے عالج معالجے کی تشکیل کالئنٹ کی کامیابی ک

کے لیے ضرورت کے عالقوں اور طاقت کے ان 
عالقوں کی نشاندہی کرسکتا ہے۔  ضرورتوں پر 

منحصر ہے ، گروپ یا انفرادی عالج کا بندوبست کیا  
 جاسکتا ہے۔ 

 

اور کھیلوں کے مطابق ڈھال لیابالٹیمور نے تفریح    
478-227-7386 

www.barsinfo.org  
یہ تنظیم معذور افراد ، کنبہ اور دوستوں کے لیے  
 تفریحی مواقع فراہم کرتی ہے 
 
 
 
 
 

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

۔  ان ایجنسیوں میں ےس کیس لئے پیش یک گئے ہے ۔  یہ فہرست رصف آپ یک معلومات ےک   ےک بارے میں اضافے معلومات زیربحث ایجنیس کو ہدایت یک  ایجنسیوں یک حمایت نہیں کرتا ہے
  Revised 05-2021 .جائیں 
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Athletes Serving Athletes 

443-272-1204 

www.athletesservingathletes.org 
 

مسابقت یک خویسی ، جوش  ایک غیں منفعئے تنظیم جو 
لئے لوگوں کو    و خروش اور سنسئے کا تجربہ کرتے ےک 

۔  اے ایس اے معذور افراد ےک ساتھ رہنے   اکٹھا کرتے ہے
لئے ایتھلیٹک تربیت ، معاون رہنماؤں  واےل ایتھلیٹوں ےک 

ےک تعلقات اور اعیل معیار ےک برداشت ےک واقعات پیش  
 کرتا ہے 

 

Azure Family Concerts 
Baltimore Hebrew Congregation 
7401 Park Heights Avenue 
Baltimore, MD 21208 
www.azurebaltimore.org 
 

آٹزم اور اسی طرح کے چیلنجوں کے ساتھ رہنے  
کے لئے مختلف قسم کے کنسرٹ۔   والے کنبوں

ہیں اور ہر  سبھی سلوک خوش آئند ہیں۔  ٹکٹیں مفت  
کنسرٹ سے ایک ماہ قبل دستیاب ہیں۔  شیڈول ویب  

 سائٹ پر پایا جاسکتا ہے۔ 

 

ی لینڈ  ین دوست مپر  بہپی
410 -327-9812  

101 North Haven Street, Suite 205 
Baltimore, MD 21224  

  www.bestbuddies.org/maryland  
ے دوسئے ، مربوط مالزمت ، اور   افراد ےک مابیں

لئے قائدانہ ترفے   دانشورانہ اور ترقیاتے معذور افراد ےک 
۔   ےک مواقع پیدا کرتا ہے

 

Capernaum Baltimore 

443-841-4504  

capernaumbaltimore.younglife.org 
 ایک ایسا پروگرام جہاں عملہ اور تربیت یافتہ 

رضاکار قائدین نوعمروں کی مدد کرتے ہیں    

ستی میں اور ہفتہ  معذوریوں نے اپنی ترقی کی باہمی دو 

وار کلب میٹنگز ، خصوصی پروگراموں اور کیمپنگ  

کو دریافت کیا اور  ٹرپ میں قبولیت ، جرات اور تفریح 

 ان سے لطف اٹھایا۔

 

Club 1111  

410-323-0500 
 

1111 E Cold Spring Lane Baltimore, MD 
21239 
www.leagueforpeople.org/club1111 

ی لینڈ کا پہال اور واحد بالغ نائٹ کلب جو معذور   میں
لئے ہے جس میں ڈی جی ، ڈانسنگ ، سپا ،   افراد ےک 

!  ہر ماہ کا دورسا ہفتہ  گیمز اور بہت کچھ  شامل ہے
+ 18شام۔    00: 10- 00:  6،   

 

  لیگ برائے معذور افراد
410-323-0500 
 
1111 E Cold Spring Lane 
Baltimore, MD 21239 
www.leagueforpeople.org 
 

لیگ کا سال بھر کیمپنگ اور عصمت دری تفریح 
 کو  پروگرام محفوظ ماحول میں خوشگوار 

ی
، زندیک

بڑوں  بدلئے واےل تجربات مہیا کرتا ہے اور نوجوانوں اور  
۔    ے تعلقات استوار کرتا ہے یک زندگیوں میں معئے خیں

کو سمر کیمپ  کیمپنگ اور عالج ےس متعلق تفری    ح 
تے   پروگرام ، سال بھر کیمپنگ ، معاون سفر اور معارسی

۔تفری    ح  پیش کرتے پر فخر ہے . 
 

KEEN JHU Sports Program 

(Kids Enjoy Exercise Now) 

443-687-9617 

keengrdc.balt1@gmail.com  
www.keengreaterdc.org 
 

لئے ، چاہے کتنا یہ   12تا  5 سال یک عمر ےک بچوں ےک 
اچھا ہو ، دوستوں اور رضاکاروں ےک ساتھ تفریح  

۔   ےس لطف اٹھائیں ، اور تفری    ح  والدین یا اساتذہ ےک بغیں
ہر "ایتھلیٹ" ےک پاس تمام رسگرمیوں میں اپنا رضاکار 
"کوچ" ہوتا ہے جس میں فٹ بال ، ٹینس ، ٹریک اور  

باسکٹ بال ، ایروبکس ، اور مختلف دیگر انکویل  
۔  ڈنڈالک ہاتے اسکول میں   رسگرمیاں شامل ہیں

 مالقات۔

 

 

 

 

 

 
۔  اس فہرست کو مرتب کرےک ، وسائل مرکز کیس   serc@bcps.org/  5443-809( 443یص تعلیم وسائل سنیر ، )یہ فہرست خصو  ےک ذریعہ تشکیل دی گئے ہے

۔  ان ا لئے پیش یک گئے ہے ۔  یہ فہرست رصف آپ یک معلومات ےک    یجنسیوں میں ےس کیس ےک بارے میں بیھ طرح مذکورہ باال ایجنسیوں یک حمایت نہیں کرتا ہے
  Revised 05-2021 .اضافے معلومات زیربحث ایجنیس کو ہدایت یک جائیں 
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Jewish Community Center of 
Greater Baltimore  
410-559-3506  

3506 Gwynnbrook Avenue 

Owings Mills, MD 21117 

www.jcc.org 
 

لئں  مناسب  معذور بچوں ،  نوعمروں اور بڑوں ےک 
۔  ہمارے   سماجی اور تفریح پروگرام فراہم کرتا ہے

کا کو اپنے ہم عمر افراد ےک ساتھ بات چیت   پروگرام رسی
تے صالحیتوں کو  کرتے ، خود اعتمادی بڑھانے اور معارسی

 .بہیے بنانے کا موقع فراہم کرتے ہیں 

 

ی لینڈ   خصویص اولمپکس مپر
  بالٹیمور کاؤنٹ  

443-386-7583 
www.somd.org 
 
ایک محفوظ ، قابل قبول ماحول پیش کرتا ہے جہاں آٹھ  

دانشورانہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد 
 معذوری کے حامل کھیلوں میں کامیاب ہوسکتے ہیں۔

 

Kennedy Krieger Institute 

Physically Challenged Sports Program 

443-923-7844 
 

3825 Greenspring Avenue Baltimore, MD 
21211 
https://www.kennedykrieger.org/commu 
nity/initiatives/physically-challenged-
sports  
جسمانی صالحیتوں کی مختلف ڈگری والے بچوں کے  

عالج معالجے اور تفریحی پروگرام فراہم کرتے  لئے 
افراد کے لئے کھال جو جسمانی  سال کے  21-2ہیں۔  

چیلنجوں کا تجربہ کرتے ہیں اور مناسب ترقیاتی سطح  
 پر یا اس کے قریب علمی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 

  
  چیئرلڈنگ 

 
 
Regal All-Stars, LLC 

410-935-0359 

www.regalallstars.com  
مسابقتی چیئر لیڈنگ اور ڈانس ٹیموں کا ایک پروگرام  
جس میں بالٹیمور کاؤنٹی اسپیشل اولمپکس چیئرلیڈنگ  

ورا پارٹ ٹائم( اور ریکن )پ ) CATZاسکواڈز ، دی 
  سال( شامل ہیں۔

 
 

 نمایاں آرٹس 
 

 
Karina Café 

800-554-7549  
1911 Jenifer Rd., Timonium, MD 21093 
https://www.karina-association.org/ 

  فکری اور جسماتے معذوری واےل افراد ےک ل. 

یسیو آرٹس تھراتر پروگرام۔   سال اور اس   5ایکسیر
موسیقے اور ڈانس  ےس زیادہ عمر ےک بچے آرٹ ، 

۔   تھراتر میں مشغول ہوسکئے ہیں
 

 فنسنگ 
 

 
Maryland Fencing Club 

410-929-3889  
3011 Emmorton Road  
Abingdon, MD 21009 
www.marylandfencing.com  

عمر کے مناسب اہداف اور طریقوں کے ساتھ باڑ  
لگانے کی تدریس کا ایک منظم نقطہ نظر فراہم کرتا  

، شرکت ، کھیل کی صالحیت اور ہے جو تفریح 
 حفاظت پر زور دیتا ہے۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
۔  اس فہرست کو مرتب    serc@bcps.org/  5443-809( 443یہ فہرست خصویص تعلیم وسائل سنیر ، ) کرےک ، وسائل مرکز کیس ےک ذریعہ تشکیل دی گئے ہے

۔  ان ایجنسیوں میں ےس کیس لئے پیش یک گئے ہے ۔  یہ فہرست رصف آپ یک معلومات ےک  ےک بارے میں   بیھ طرح مذکورہ باال ایجنسیوں یک حمایت نہیں کرتا ہے
  Revised 05-2021 .اضافے معلومات زیربحث ایجنیس کو ہدایت یک جائیں 
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 ماہی گیری 

  

  مارشل آرٹس
 

 

Wish a Fish Maryland 
410-913-9043 (Skip Zinck) 

410-557-7572 (Ed Mezewski) 
www.wish-a-fish.org 
 

فش فاؤنڈیشن خصوصی ضرورتوں اور ان کے  -ا-وش
کے   گیری  ماہی  لیے  کے  خانہ  کی اہل  پروگراموں 

  میزبانی کرتی ہے۔
 

 

GYMNASTICS 

 
 
 

Rebounders (Timonium): “I Can Do It 
Too”  
410-252-3374 
 

7 W Aylesbury Road, Suite A Timonium, 
MD 21093-4132  
www.rebounders.com  

لئے  خصویص جسماتے پروگرام ، ہر عمر ےک  بچوں ےک 
ی / موٹر / جمناسٹک پروگرام ہے جس میں   ایک سنسیں
تے زبان  کیس بیھ جسماتے ، ذہئے ، جذباتے ، اور معارسی

  .، اور / یا حیس چیلنجوں ےس کم ےس کم رہتا ہے 
 
 
 
 

 آئس ہاکی 
 
 
 

 بالٹیمور ایریا اسپیشل ہاکی ، انکارپوریٹڈ 

بالٹیمور سنتوں کا گھر    

410-370-1818 

Reisterstown Sportsplex 

401 Mitchell Drive 

Reisterstown, MD 21136 

www.baltimoresaintshockey.org 
 

بالٹیمور ایریا اسپیشل ہاکی ، انکارپوریٹڈ دماغ اور  

ا دانشورانہ معذوری جیسے  تکلیف دہ دماغی چوٹ ی

آٹزم اور ڈاون سنڈروم کے شکار بچوں اور بڑوں 

 دونوں کے لئے آئس ہاکی پروگرام پیش کرتا ہے۔

 

 

  بالٹیمور مارشل آرٹس اکیڈم 
410-465-7799 
 

6565 Baltimore National Pike 
Catonsville, Maryland 21228 
www.baltimoremartialarts.com 

 

  امرییک مارشل آرٹس اکیڈم ، 
410-561-9882 
 
10540 York Road, Suite J 
Cockeysville, Maryland 21030 
www.usmaltd.com  

 

 راک چڑھنا 
 

 

 ارتھ ٹریکس پر چڑھنے کا مرکز

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

1930 Greenspring Drive Timonium, MD 
21093  
www.EarthTreksClimbing.com   

چڑھئے ےک اسباق اور متعدد نوجوانوں اور خانداتے  
 پروگرام ےک اختیارات ،۔پانچ سال یک عمر 

 

 

 
۔  اس فہرست کو مرتب کرےک ، وسائل مرکز کیس   serc@bcps.org/  5443-809( 443وسائل سنیر ، )یہ فہرست خصویص تعلیم  ےک ذریعہ تشکیل دی گئے ہے

لئے پی ۔  یہ فہرست رصف آپ یک معلومات ےک  ۔  ان ایجنسیوں میں ےس کیس ےک بارے میں  بیھ طرح مذکورہ باال ایجنسیوں یک حمایت نہیں کرتا ہے ش یک گئے ہے
لومات زیربحث ایجنیس کو ہدایت یک جائیں اضافے مع . Revised 05-2021  
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 سیلنگ

  

    آئس ا وال کھیل
 

 
 

  شہر سیلنگ سینپ  
410-727-0722 
 
1425 Key Highway, Suite 110 
Baltimore, MD 21230 
www.downtownsailing.org 
 

سے سب کے سیلنگ لئے کے افراد معذور پروگرام یہ  
جیسے مہارتوں کی زندگی اور کرنے فراہم مواقع بڑے  
اور ، صبر ، ورک ٹیم ، اعتمادی خود ، انحصاری خود  

لئے کے دینے فروغ کو احترام لئے کے دوسروں  
ہے۔  گیا کیا ائنڈیز   

 

 اسکاؤٹس
 

 

Boy Scouts of America 

Baltimore Area Council 
443-573-2500 

www.baltimorebsa.org 
 

والدین کے ساتھ چھ سال اور اس سے زیادہ عمر کے  
کو کمیونٹی یونٹوں میں خصوصی ضرورتوں کے  لڑکوں
شامل کرنے کے لئے کام کرے گا یا اپنے بیٹے کے  ساتھ 

لئے موزوں میری لینڈ میں خصوصی ضرورتوں کی 
 اکائیوں کا پتہ لگانے میں والدین کی مدد کرے گا۔ 

 

Girls Scouts of Central Maryland 

410-358-9711 

www.gscm.org 
 

ر کی لڑکیوں کو  پانچ سال اور اس سے زیادہ عم
یونٹوں میں خصوصی ضرورتوں کے ساتھ  یونٹی  کم

شامل کرنے کے لئے والدین کے ساتھ مل کر کام  
کریں گے یا میری لینڈ میں خصوصی ضروریات کے  
یونٹس کا پتہ لگانے میں والدین کی مدد کریں گے جو  

 ان کی بیٹی کے لئے موزوں ہیں۔ 

 

 

  .بلیو رج انکویل برف کھیل ، کارپوریشن
717-642-8282 ext. 3479 
www.brasski.org 
 

ان کا مشن انکولی برفانی کھیلوں اور تفریحی 
ذریعے معذور افراد کی زندگیوں  سرگرمیوں کے

کو بڑھانا ہے۔  انکولی برفانی کھیلوں سے معذور  
لطف  افراد کو باہر اور نقل و حرکت کی آزادی سے 

  اٹھانا پڑتا ہے 

 

 فٹبال 
 
 

 

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

سویس ایشن ےک رضاکاروں ےک زیر اہتمام ،  یوتھ سوکر ای
لئے ایک کمیونئر پر مبئے تربیت اور   معذور نوجوانوں ےک 

ٹیم پلیسمینٹ پروگرام۔  اس پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا  
ہے تاکہ کیس لڑےک یا لڑیک کو کیس معذوری ےک ساتھ  

  سیکھنے اور فٹ بال کھیلنے کا موقع مےل۔ 
 
 

 

 سوئمنگ
 
 
 

Kids First Swim Schools 
 
Various locations throughout Maryland 
https://kidsfirstswimschools.com/ 
 

ایک سال دور ، گرم پانی کی تیراکی کی سہولت جو  
بڑوں( کو محفوظ ، گرم اور محبت   بچوں کو )اور

ی کی تعلیم دینے کے لئے  کرنے والے ماحول میں تیراک
 وقف ہے

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

۔  اس فہرست کو مرتب کرےک ، وسائل مرکز کیس   serc@bcps.org/  5443-809( 443یہ فہرست خصویص تعلیم وسائل سنیر ، ) ےک ذریعہ تشکیل دی گئے ہے
۔  یہ فہرست ب ۔  ان ایجنسیوں میں ےس کیس ےک بارے میں  یھ طرح مذکورہ باال ایجنسیوں یک حمایت نہیں کرتا ہے لئے پیش یک گئے ہے رصف آپ یک معلومات ےک 
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  میڈو بروک آبیٹک اینڈ فٹنس سنپ  
410-433-8300 
 
5700 Cottonworth Avenue 
Baltimore, MD 21209 
www.mbrook.com 
 

 مائیکل فیلپس میرٹ میں تیراکی کرتے ہیں 

ایتھلیٹک کلب     

410-963-1368 
 

8757 Mylander Lane, Towson, MD 21286 
https://merrittclubs.com/programs/aquatics/ 
 

آٹزم سے متعلق مخصوص پروگرام کے لئے کال کریں۔   
  آرام دہ ماحول میں پانی کی حفاظت اور تیراکی کی

  مہارتیں سکھاتا ہے۔
 

 

 تھراپیٹک سواری 
 
 
 

 چیسیپیک تھراپیٹک رائڈنگ 

443-528-7793 

http://ctrchanginglives.org/ 
 سال بھر میں عالج یک سواری یک سہولت 

ہارورڈ کاؤنئر میں واقع  . 

 

انکارپوریشنعالج اور تفرییح سواری کا مرکز ،  . 
410-489-5100 
 
3750 Shady Lane, Glenwood, MD 21738 
www.trrcmd.org 
 

گھڑ سواری پر جسماتے اور پیشہ ورانہ تھراتر فراہم کرتا  
ہے ، جس میں بہت ساری معذوریوں کا عالج کیا جاتا  

 .ہے 

 

  عالج ہارس بیک سواری پروگرام
410-418-4300 
 

آفس آف تھراپیٹک ریکریئشن سروسز اور میری لینڈ  
کونسل برائے خصوصی گھوڑسواری )ایم سی ایس ای( 

کے مابین ایک تعاون کی کوشش ، معذور افراد کو 
ایکوئن فیلیسیٹیڈ تھراپی پیش کرتی ہے۔  کیٹونسلے کے  

 عالقے میں سال بھر چل رہا ہے۔

  
انکارپوریشن میر عالج معالج  نورمنڈی فارمس ،  .  

410-836-9441 
 
3153 Ady Road, Street, MD 21154 
www.normandyfarm.org 
 
ایک پروگرام جہاں بچوں اور بڑوں کو طرح طرح کے  

چیلنجز ہیں وہ محفوظ اور لطف اندوز ماحول میں  
ے لطف اندوز ہونے  گھوڑے کی سواری کے تجربے س

  کے لئے شریک ہیں 
 

 

 یوگا 
 
 

 

 بالٹیمور یوگا گاؤں 

410-377-4800 
 
6080 Falls Road, Baltimore, MD 21209 
www.baltimoreyogavillage.com 
 

جسمانی شکل ، عمر اور زندگی کے حاالت کے لئے  
کالس پیش کرتا ہے یوگا   

 

Child’s Heart Yoga 

410-688-3118 

bridget@childsheartyoga.com 
https://childsheartyoga.com/ 
 

چائلڈ ہارٹ یوگا یوگا کی طاقت کے ذریعہ بچوں کی  
افزودگی اور تعلیم کے لئے پرعزم ہے۔  بچوں کے 

لئے ترمیم شدہ یوگا تکنیکوں کے استعمال پر کس طرح  
توجہ مرکوز کرنے کی تعلیم ، ہم نے سلوک ، رویہ  

اور جذبات میں مثبت نتائج دیکھے ہیں۔  بالٹیمور  
 کاؤنٹی میں واقع ہے۔ 

 

 

 

 

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

بحث ایجنیس کو ہدایت یک جائیں اضافے معلومات زیر  . Revised 05-2021  
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