
  الخصوصية الدروس خدمات موارد  
  

 
 
 

   المدارس الحكومية التابعة لمقاطعة بالتيمور 
  12مكتب الرياضيات من مرحلة ما قبل رياض األطفال إلى الصف 

443-809-4052 

lmyers3@bcps.org  
  

يمكن لمكتب الرياضيات الثانوي تقديم أسماء مدرسين في 
ن هم ُمعلمون  و. المدرس12إلى   6الرياضيات للصفوف من 

  رياضيات معتمدون يقومون بتقديم الخدمات مقابل رسوم.

 
  القراءة والكتابةلعُسر برنامج تدريس  

The Rotunda, Suite 310   
711 Street, Baltimore, MD 21211 thW. 40  

410-889-5487 
www.dyslexiatutoringprogram.org   

لألطفال والبالغين ذوي  لفرد واحد دروس خصوصية مجانية 
والكتابة الدخل المنخفض الذين يعانون من ُعسر القراءة 

وصعوبات التعلم القائمة على اللغة. تقدم في مقاطعة بالتيمور 
ومدينة بالتيمور ومقاطعة آن أروندل كاونتي ومقاطعة هاوارد 

  ومقاطعة هارفورد.
 

الدولية  القراءة والكتابةرابطة ُعسر 
)International Dyslexia Association (   

40 Floor, Baltimore, MD  thYork Road, 4
21204  

410-296-0232 
https://dyslexiaida.org/   

ً يقدم أبحاث لألطفال   الخصوصية ومعلومات وإحاالت للدروس ا
  .القراءة والكتابةوالبالغين المصابين بعُسر 

 
   )Jemicy Outreach Programبرنامج التوعية جيمسي (

11 Celadon Road, Owings Mills, MD 
21117  

410-653-2700 

www.jemicyschool.org  
ً يقدم تدريب جيلينجهام،  -للُمعلمين حول أساليب القراءة أورتون  ا

والخدمات االستشارية اإلعدادية والمهارات الدراسية لطالب المدارس 
التعليمية الفردية للطالب من الصف األول إلى الصف الثاني عشر  

  وخدمات إحالة للدروس.

  
  

 
 

   )The Odyssey Schoolمدرسة أوديسي (
3257 Bridle Ridge Lane, Lutherville, MD 21093  

410-580-5551 

www.theodysseyschool.org  
  

تمتلك قائمة بالُمعلمين المتاحين لتقديم خدمات الدروس مقابل رسوم 
وصعوبات في تعلم القراءة والكتابة لألطفال الذين يعانون من ُعسر 

  اللغة. 

 
   ) TABCOبالتيمور ( ةمقاطعرابطة الُمعلمين في 

305 East Joppa Road, Towson, MD 21286  
410-828-6403  

تحتفظ رابطة الُمعلمين في مقاطعة بالتيمور بقائمة معلمي  
المدارس الحكومية التابعة لمقاطعة بالتيمور الذين يقدموا خدمات  

دروس تعتمد على الرسوم للطالب من مرحلة رياض األطفال إلى 
  الدراسية.  المجاالت، في جميع 12الصف 

 
 عيادة القراءة بجامعة توسون

 )Towson University Reading Clinic (   
 8000 York Road, Towson, MD 21252-0001  

410-704-2009  
https://www.towson.edu/campus/programs/you

th/readingclinic/   
وحتى البالغين. حيث  6تقدم تقييم فردي ودروس أكاديمية من سن 

يعمل الطالب بشكل فردي مع المرشحين لدرجة الماجستير في 
  برنامج الماجستير في تعليم القراءة.

 
Brainfuse -  لمقاطعة بالتيمور المكتبة العامة المجانية  

  خدمات الدروس عبر اإلنترنت. 

  سارية في  مكتبيةكل ما تحتاج إلية هو بطاقة 

  المكتبة العامة لمقاطعة بالتيمور. ويمكنك أن تختار 

  مساعدة في الفروض المنزلية، وبناء المهارات الحياتية، 

  ساعة، ومركز تعلم البالغين، ومركز اختبار24 مدته ومعمل كتابة

  2مباشرة من الساعة  ةالمساعدة الذاتية، وبطاقات التعليم. دردش
  ن يتحدثونومدرسيتوفر أيام باألسبوع.   7منتصف الليل،  مساء إلى

   باللغة اإلسبانية. للمزيد من المعلومات راجع
 موقع الويب على

-https://www.bcpl.info/youth/homework  
help.html  

 
 

تجميع هذه القائمة ال يعني تأييد مركز الموارد بأي حال من األحوال ألي من serc@bcps.org . /5443-809) 443(عليم الخاص، تم إعداد هذه القائمة من قبل مركز موارد الت 
 توجه بالسؤال للوكالة المعنية. من هذه الوكاالت  عن أيالمذكورة أعاله. وهذه القائمة مقدمة لمعلوماتك فقط. للمزيد من المعلومات  ت الوكاال

  21-05تمت المراجعة في 



 


