
MORA 

शरणार्थी तर्ा राजनैततक 
आश्रयीहरूको लागि 
मेररलयाण्ड कायायालय

हामीले संघीय सरकारद्ारा मानयता-
प्ापत शरणार्थी तर्ा राजनतैतक 
आश्रयीहरूलाई अमेररकी समाजमा 

समायोजजत हुन लागि सहायता तर्ा 
से्ाहरू उपलब्ध िराउँछौ।

आर्थिक सहायता (बेनिफिट) प्ापत गिथि 
म कहाँ जािे?
बाल्टमोर ससटी सामुदानयक कलेज ** 
बाजलटिमोर .................................................. 410-986-5464

रोजगार विकास बाल्टमोर िगरपाल कायाथिलय
बाजलटिमोर .................................................. 410-396-3009

इर्योवपयि सामुदानयक विकास काउल्सल *$ 
ससल्भर जप्प्ङ ............................................ 301-562-7301

अ्तराथिलट्रिय उद्ार ससमनत *$  
बाजलटिमोर .................................................. 410-327-1885

अ्तराथिलट्रिय उद्ार ससमनत *$  
ससल्भर जप्प्ङ ............................................ 301-562-8633

यहँुदी सामुदानयक सेिा *$  

बाजलटिमोर .................................................. 443-451-2256

रालट्रिय पँुजी क्ेत्रको लु्ेराि सामालजक सेिा *$  
Hyattsville ............................................... 240-714-4034

मेरर्याण्ड सिास्थय त्ा मािससक सिस्ता विभाग  
बाजलटिमोर .................................................. 410-767-6664

शरणा्थी त्ा राजिैनतक आश्रयीहरूको लारग मेरर्याण्ड कायाथिलय 
बाजलटिमोर .................................................. 410-767-7514

मो्टगोमेरी काउ्टी् सामुदानयक कलेज ** 
ससल्भर जप्प्ङ ............................................ 240-567-1409

वप््स जजथि सामुदानयक कलेज ** 
हयाटसस्भल ............................................... 301-546-8449

ि््डथि ररसलि *$ 
एनने एरून्डले ............................................ 410-760-4514

*  यसले प्र्ानीय शरणार्थी पुनप्र्ायापना एजेनसी हो ्भनने जनाउँछ
**  यसले तपाईंले दोस्ो ्भाषाको रूपमा अङ्गे्जी ससकने ठाउँ जनाउँछ
$  यसले तपाईंले RTCA का लागि आ्ेदन ददन सकने ठाउँ जनाउँछ

शरणा्थीहरू को हुि?्

1951 को शरणार्थी सजन्ध अनुसार तयप्तो 
मातनसलाई शरणार्थी ्भतननछ जो...

“जातत, ्धमया, राजट्रियता, व्शषे 
सामाजजक समहू ्ा राजनैततक 
व्चारको सदप्यताको कारण 
उतपीड्डत हुने ्डरले आफनो 

राजट्रियता ्भनदा बादहरको राट्रिमा 
रहेको छ र आफनो राजट्रियताको 

राट्रिबाटि सरुक्ा प्ापत िनया असक्म 
छ ्ा सो ्डरको कारणले तयप्तो 

सरुक्ा प्ापत िनया चाहँदैन।”

सामा्य सोधपुछहरूका लारग 
यो िमबरमा MORA मा समपकथि  

गिुथिहोस:्

410-767-7514

मेरीलयान्ड मान् से्ा एजेनसी मेरीलयान्ड मान् से्ा एजेनसी



MORA सेिाहरूका लारग को योगय ह्छ 
हाम्ा काययाक्रम तर्ा से्ाहरू तयप्ता वयजकतहरूका 
लागि उपलब्ध छ जो:
• आप््ासन तर्ा राजट्रियता ऐन (INA) को खण्ड 207 

अनतियात संयुकत राजयमा शरणार्थीको रूपमा प््ेश 
िरेका छन ्

• INA को खण्ड 208 अनतियात आश्रय प्ापत िरेका छन ्
• 45 CFR ्भाि 401 का वय्प्र्ाअनुसारका कयुबेली  

्ा हाइटिीयाली प््ेशकतायाहरू हुन ्
• ्देैसशका कायया, तनयायात व्तत तर्ा समबजन्धत 

व्तनयोजन ऐन 1988 को खण्ड 584 अनुरूप 
संयुकत राजयमा प््ेश िरेका स्भयतनामका 
अमेरएसशयालीहरू हुन ्

• सा्याजतनक सहायता प्ापत िनया बालबासलका तर्ा 
परर्ारहरू (ACF) का लागि सयंकुत राजय प्शासनले 
प्माणणत िरेको मान् ओसारपसारबाटििम्भीर 
रूपमा पीड्डत ्भएकाहरू हुन ्

• इराकी ्ा अफिानी व्शषे आप््ासी स्भसा (SIV) 
प्ापत िरेका छन ्

आिेदि ददिका लारग के आिशयक पछथि
• तपाईंको परर्ारका सबैजनाको आप््ासन जप्र्ततको 

प्माण 
• तन्ासको प्माण
• तपाईंको परर्ारका सबैजनाको आमदानीको प्माण 

(सब ैस्ोतहरूबाटि)
• आ्ेदक दोस्ो प्तरको आप््ासी हो ्भने अकको 

राजयबाटि प्ापत िनने आगर्याक सहयोिको समापनको 
प्माण

MORA ले 40,000 भ्दा धेरै शरणा्थीहरूलाई मेरर्याण्डलाई आफिो घर बिाउि सहयोग गरेको  
छ र उिीहरूलाई “विस्ावपत वयल्त” बाट सित्त्र वयल्त त्ा रालट्रिय अ्थित्त्र र स्ािीय समदुाय 
योगदाि परु ्याउि स्िे सदसयहरूमा रूपा्तररत गिथि सहयोग गरेको छ। शरणा्थीहरूलाई समभि 
भएसमम नछटो आतमनिभथिर बिाउिे सकं्रमणकालीि सेिाहरूको योजिा बिाउि, प्ब्ध समलाउि  
र सम्िय गिथिको लारग हामी सािथिजनिक त्ा निजी सेिाप्दायकहरूको सञजालमािथि त कायथि गछछौं। 
शरणा्थीहरूलाई अमेररकी जीििमा समायोजि गराउि सहायता गररिे मखुय क्ते्रहरूमा आर्थिक सहायता, 
सामदुानयक असभमखुीकरण, िलृतत त्ा अङ्गे्जी भाषा तालीम र मदु्ा वयिस्ापि जसता कुराहरू पदथिछि।् 

शरणा्थीको सकं्रमणकालीि िगद सहायता (RTCA)
संघीय सरकारले RTCA को प्बन्ध समलाउन मेररलयाण्ड 
राजयलाई पूणयारूपमा कोष उपलब्ध िराउँछ यो 
काययाक्रमले प्ापकहरूलाई उनीहरूले ला्भदायक रोजिार 
खोजेको समयमा आ्धार्भूत खचयाहरू चलाउन आगर्याक 
सहायता उपलब्ध िराउँछ। यो काययाक्रम आगर्याक 
सहायता तर्ा आ्शयकता शतयाहरूमा मेररलयाण्डको 
परर्ारहरूका लागि अप्र्ायी निद सहायता (TCA) 
काययाक्रमसँि समलदोजुलदो छ तर यसलाई तयप्ता योगय 
आप््ासीहरूको लागि ड्डजाइन िररएको छ जो TCA का 
लागि अयोगय छन।् 
प्ारलमभक शरणा्थी सिास्थय परीक्ण कायथिक्रम (IRHS)

पुन्ायास एजेनसीहरू हाल ैआएका शरणार्थीहरूले संयुकत 
राजयमा आएसँिै प्ारजम्भक प््ाप््थय परीक्ण (IRHS) 
प्ापत िनने कुरालाई सुतनजशचत िनयाको लागि उततरदायी 
हुनछन।् नयाँ आिनतुकहरूमा ततकाल धयान ददन 
आ्शयक पनने प््ाप््थय अ्प्र्ाहरू छन,् छैनन ््भनने 
कुरा IRHS का अपोइनटिमेनटिहरूबाटि तन्धायारण हुनछन।् 
IRHS मा बालबासलकाहरूले पतन व्दयालयमा ्भनायाको 
लागि आ्शयक पनने प्ततरक्ण खोपहरू प्ापत िछयान।् 
IRHS पतछ, से्ाग्ाहीहरूलाई रोकर्ाम प््ाप््थय तर्ा 
जारी हेरचाहको लागि प्ार्समक हेरचाह गचककतसककोमा 
तनददयाट्टि िरी पठाइनछ।
रोजगार सहायता:
शरणार्थी पुन्ायास काययाक्रमको लक्य ्भनेको 
से्ाग्ाहीहरूलाई आतमतन्भयार बनाउनु हो। वयजकत तर्ा 
परर्ारहरू सरकारको सहायता बबना आगर्याक समवृधिको 

प्तरमा पुिेको बेला यप्तो आतमतन्भयारता प्ापत हुनछ। 
आतमतन्भयारता आगर्याकरूपमा व्पनन जनसंखयाहरूको 
जी्नलाई सु्धार िनने लक्य ्भएको व्व््ध सामाजजक 
तर्ा रोजिार से्ाहरूमाफया त प्ापत हुनछ। व्व््ध 
काययाक्रम तर्ा रणनीततहरूको प्योि िरेर MORA 
का अनुदानग्ाहीहरूले प्तयेक शरणार्थीको आ्शयकता 
अनुकूल रोजिार से्ाहरू प्दान िछयान।् MORA 
द्ारा आगर्याक सहयोि िररएका रोजिार से्ाका 
उदाहरणहरूमा तनमन कुराहरू पदयाछन:्
• जागिरको लागि तयारी तासलम
• वयजकतित व््रण लेखन
• जागिर खोजनमा सहायता 
• वया्सातयक तालीम
• अनत्ायातायाको लागि तयारी
• यातायात सहायता
• जागिर अनत्ायातायाहरूको समयमा दो्भाष े
• वया्सातयक सफलताका लागि पदप्र्ापन पश्ात 

परामशयादाता

अ्य भाषा बो्िेहरूका लारग अङ्गे्जी (ESOL)

अङ्गे्जी बोलने शरणार्थीहरूले एकदम ैतछटिो सामाजजक 
अनकुलन तर्ा आगर्याक आतमतन्भयारता प्ापत िनने हुनाले 
शरणार्थीहरूलाई अङ्गे्जी ्भाषामा तनपुणता व्कास िनया 
मद्दत िनुया MORA को लक्यको लागि पतन एकदम ै
महत्पणूया छ। हाम्ा ESOL कक्ाहरू माफया त हामीले 
सह्भािीहरूलाई नािररकताको परीक्ाको लागि पतन 
तयार िराउँछौ। MORA ले राजय्भरर तन:शलुक ESOL 
कक्ाहरू सञचालन िनया आगर्याक सहयोि िछया।


