
يتواجد ُمنسقو خدمات دعم األسرة في كل مقاطعة في والية 
ميريالند ويقومون بمساعدة ُأسر األطفال المعاقين المتراوحة 

أعمارهم من سن الميالد إلى 21 سنة. يوجد دليل بخدمات دعم 
األسرة على الموقع www.mdecgateway.org. إذا 

كنت في حاجة إلى المزيد من المساعدة أو المعلومات عن تمييز 
األطفال ذوي اإلعاقات، اتصل بنا.

Maryland State Department of Education
Division of Special Education/ 

Early Intervention Services
Family Services and Interagency Branch

200 West Baltimore Street, 9th floor
Baltimore, Maryland 21201
 هاتف مجانى 1-800-535-0182

فاكس 410-333-8165

Nancy S. Grasmick
المشرف على مدارس الوالية

James H. DeGraffenreidt, Jr.  
رئيس، مجلس تعليم الوالية

Carol Ann Heath
 مساعد المشرف على مدارس الوالية 

 قسم التعليم الخاص/
خدمات التدخل المبكر

Martin O’Malley، الحاكم

09/07

اتصل بنا! 
1-800-535-0182

ال تقوم اإلدارة التعليمية في والية ميريالند بالتمييز ُبناًءا على العرق أو اللون أو الجنس أو العمر أو األصل القومي أو الدين أو اإلعاقة  
بشكل يؤثر على التوظيف أو الحصول على البرامج المتاحة. في حالة وجود أية تساؤالت متعلقة بسياسة اإلدارة، برجاء االتصال بفرع 
ضمان حقوق الملكية وااللتزام على هاتف رقم 0246-767-410 أو فاكس رقم 2226-333-410 ،أو جهاز االتصال الهاتفي للصم 
على الرقم 6442-333-410. • تم تطوير وإخراج هذه  الوثيقة بمعرفة قسم التعليم الخاص/خدمات التدخل المبكر مع توفير الموارد 
المالية من اإلدارة التعليمية األمريكية، مكتب التعليم الخاص وخدمات إعادة التأهيل، قانون تعليم األفراد المعاقين IDEA، الجزء B، المنحة 
H027A080035A#. • ال تعكس وجهات النظر الموضحة هنا وجهات نظر اإلدارة التعليمية األمريكية بالضرورة أو أية هيئة فيدرالية 
أخرى، ويجب أال يتم اعتبارها كذلك. إن المعلومات الواردة هنا غير محمية حقوق الطبع والنشر. ُنشجع القراء على  القيام بطابعة الوثيقة 
والتشارك فيها، لكن يرجى نسبها إلى قسم  التعليم الخاص/خدمات التدخل المبكر، اإلدارة التعليمية في والية ميريالند. • بموجب قانون 
األمريكيين المعاقين )ADA(، يتم توفير هذه الوثيقة في تنسيقات بديلة حسب الطلب. اتصل بـ فرع خدمات األسرة والتعاون بين الوكاالت 

على رقم الهاتف 0858-767-410، وفاكس 410-333-1571.

 خدمات دعم األسرة 
ُأسر األطفال المعاقين المتراوحة 

أعمارهم من سن الميالد إلى 21 سنة

مريالند والية  في  التعليمية  اإلدارة 
المبكر التدخل  الخاص/خدمات  التعليم  قسم 

ذوي  األطفال  تمييز 
الميالد  من   اإلعاقات 

إلى سن 21

تحاول والية ميريالند بموجب قانون تعليم األفراد المعاقين 
IDEA بالتزام شديد تحديد أماكن جميع األطفال ذوي 

اإلعاقة وتمييزهم وتقييمهم بدون تكلفة على اأُلسر.

عملية تحديد وتمييز وتقييم الرضع والصغار المتراوحة 
أعمارهم من الميالد إلى 3 سنوات هي مسؤولية برنامج 

الرضع والصغار في كل مقاطعة في والية ميريالند. قد يكون 
الرضع والصغار المتأخرون أو المعاقون مؤهلين لـ خدمات 
التدخل المبكر. ُصممت هذه الخدمات لتعزيز إمكانية الطفل 

في النمو والتطور ودعم قدرة اأُلسر على تلبية الحاجات 
الخاصة ألطفالها.

عملية تحديد وتمييز وتقييم األطفال المتراوحة أعمارهممن 
3 سنوات إلى 21هي مسؤولية النظام المدرسي المحلي 

في كل مقاطعة في والية ميريالند. قد يكون األطفال ذوي 
اإلعاقات في هذا العمر مؤهلين لـ التعليم الخاص وما يرتبط 

به من خدمات )على سبيل المثال، عالج التخاطب، أو العالج 
الطبيعي، أو العالج التأهيلي(.

اتصل بنا للمزيد من المعلومات حول التدخل المبكر وخدمات 
التعليم الخاص في والية ميريالند: 1-800-535-0182.

هل تعرف أن طفلك من الميالد إلى 
 سن 21 قد يكون مؤهاًل لـ الفحص 
والتقييم إذا ما شعرت أن طفلك قد 

يكون لديه إعاقة أو َتأخر؟

 هل أنت 
قلق بشأن 

كيفية
الرؤية، أو 
السماع، أو 

الحركة، أو اللعب، 
أو التحدث، أو 

التعلمأو التصرف 
لدى طفلك؟
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أي أحد يشك أن طفاًل لديه 

 

تأخر في النمو أو إعاقة يجب أن ُيحول هذا الطفل 

 

 لتحديد أهليته لتلقي خدمات التدخل المبكر أو التعليم الخاص 
وما يرتبط به من خدمات )على سبيل المثال، عالج التخاطب، أو 

العالج الطبيعي، أو العالج التأهيلي(       

يمكن أن يتم التحويل للفحص والتقييم ألي طفل يعيش حالًيا في 
والية ميريالند، بغض النظر عما إذا كان يذهب لمدرسة حكومية 
أو مدرسة خاصة، أو يتلقى تعليمه في المنزل، أو كان بال مأوى، 

أو مهاجًرا، أوخاضًعا لحماية الوالية. حتى األطفال الحاصلين على 
درجات النجاح والمتقدمين من صف إلى آخر في المدارس قد يكونوا 

مؤهلين للخدمات. 

إذا شككت أن طفاًل

 

لديه تأخر أو إعاقة، اتصل بنا!
اتصل برقم التحويل المناسب لعمر الطفل والمقاطعة التي يعيش فيها 

الطفل. )أرقام التحويل مدرجة في الصفحة المقابلة.( للمساعدة أو 
لمزيد من المعلومات، اتصل بـ اإلدارة التعليمية في والية ميريالند 

 قسم التعليم الخاص/خدمات التدخل المبكر الهاتف المجاني
رقم 1-800-535-0182.

المقاطعة المحلية

من سن الميالد 3 سنوات
 برنامج والية ميريالند 

 للرضع والصغار
"Single Point of Entry"

من سن 21-3
أنظمة المدارس المحلية
في والية ميرالند  

"Child Find"

2082-759-0466301-689-301مقاطعة أليجاني
6662-766-6911410-222-410مقاطعة آن أروندل

1011-984-1666443-396-410مدينة بالتيمور
3017-887-2169410-887-410مقاطعة بالتيمور
7388-535-7034410-414-410مقاطعة كالفيرت
3246-479-3246410-479-410مقاطعة كارولين 
3295-751-410 أو 3033-751-410 4437-876-410 الرقم الداخلي  277مقاطعة كارول
5444-996-5444410-996-410مقاطعة سيسيل
1745-753-6808301-609-301مقاطعة تشارلز

1111-221-410 الرقم الداخلي  11111023-221-410 الرقم الداخلي  1023مقاطعة دورشيستر
5292-644-301 أو 5276-644-1612301-600-301مقاطعة فريدريك
7655-334-1189301-334-301مقاطعة جاريت
4386-638-410 أو 4387-638-3823410-638-410مقاطعة هارفورد
7046-313-7017410-313-410مقاطعة هاورد
7164-778-7164410-778-410مقاطعة كينت

6050-947-3997301-777-240مقاطعة مونتجومري
2719-808-301 أو 3147-817-1865301-469-800-1مقاطعة األمير جورج

مقاطعة كوين آن
 410-758-0720 
2403-758-410 الرقم الداخلي  182الرقم الداخلي  4456

1616-651-2037410-623-410مقاطعة سومرسيت
5511-475-301 الرقم الداخلي  4393213-475-301مقاطعة سانت ماري

8263-820-0319410-820-410مقاطعة تالبوت
2964-766-8217301-766-301مقاطعة واشنطن
5250-677-5250410-677-410مقاطعة ويكميكو
5033-632-5033410-632-410مقاطعة ورسيستر

    اإلدارة التعليمية في والية ميريالند
    قسم التعليم الخاص/خدمات التدخل المبكر

هاتف مجاني 1-800-535-0182

أرقام التحويل المحلية في والية ميريالند  تحويل الطفل 
 للفحص 
والتقييم
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