
 

  

Locust Point က ို “Baltimore’s Ellis Island” ဟိုခ ေါ်တငွပ်  ြီး နယ ြီးခယောကပ်   ြို့ နငှ  ်ဖ လယဒ်ဖဲ ြီး 

ယောြီးပ   ြို့ ပ  ြီးခနောက ်အခ ရ ကနပ် ညခ် ောငစ်ိုသ ို   ခ  ြို့ခပ ောငြ်ီးခန  ိုငလ်ောသ   ောြီးအတကွ ်

၎ငြ်ီးပ   ြို့ငယသ်ည ်တတ ယအကက ြီးဆ ိုြီး အဓ ကဝငခ် ေါကခ်နရောတစ် ိုပဖစ် ေါသည ်

ဒကု္ခသညမ် ာျားဆ တုာ မည်သတူတွေလ။ဲ 

MORA က္ ဝန်တဆာငမ်ှုတ ျားသမူ ာျား 

MORA က္ ဝန်တဆာငမ်ှုမတ ျားသမူ ာျား 

1951  ိုနစ်ှ ဒိုကခသည်  ောြီးဆ ိုငရ်ော သခ ောတ ည   က်တွင ်ဒိုကခသည်တစ်ဦြီးက ို 

ခအောက် ေါအတ ိုငြ်ီး ရှငြ်ီးလငြ်ီးခဖော်ပ  ောြီး ေါသည်... 

“လ     ြီး၊ က ိုြီးကွယ်သည ် ောသော၊ န ိုငင် သောြီး၊ သ ြီးပ ောြီး လ  ှုခရြီးအဖွဲြို့ဝင ်သ ို   ဟိုတ် န ိုငင် ခရြီး 

 ငပ် ငယ် ဆ ှု အခ ကောငြ်ီးပ   က်  ောြီးအတွက် နှ  ်စက်ညငှြ်ီး နြ်ီး  ရ ည်က ို   ိုငလ် ိုခသော 

စ ိုြီးရ  ်ခ ကောက်ရွ ြို့  ှု အခ ကောင်ြီးပ   က်  ောြီးခ ကောင  ်၎ငြ်ီးန ိုငင် သောြီးအပဖစ် ခန  ိုငခ်သော န ိုငင် ၏ 

ပ င ်တွင ်ခရောက်ရှ ခနသ ၊   ိုန ိုငင် ၏ ကောကွယ်ခ ြီး ှုက ို  ရန ိုငသ် ၊ သ ို   ဟိုတ်   ိုကဲ သ ို  ခသော 

စ ိုြီးရ  ်ခ ကောက်ရွ ြို့  ှု အခ ကောင်ြီးပ   က်ခ ကောင  ်  ိုန ိုငင် ၏ ကောကွယ်ခစောင ခ်ရှောက် ှုက ို 

ရယ ရန ်ဆနဒ ရှ ပဖစ်ခနသ ”  

ခအောက်ခဖော်ပ  ေါလ   ောြီးက ို ဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီးခ ြီးရန ်ပ ည်နယ်အနှ  အပ ောြီးရှ  အစ အစဉ် 

  တ်ဖက်  ောြီးနငှ အ်တ  MORA က သခ ောတ စော    ်    ်ဆ ို ောြီး ေါသည်- 

“လသူာျားခ ငျ်ားစာနာတထာက္ထ်ာျားမှုရရ  န ငုသ်ည ် တ  ွှေ့တ  ာငျ်ားတနထ ငုသ်မူ ာျား”တွေင ်

တ ာက္ ်ါတ ု   ါဝင ်ါသည်- 

•  ဒိုကခသည်  ောြီး 

•    ိုလှု  ွင ခ်တောငြ်ီးသ  ဒိုကခသည်  ောြီး 

•  အောဖဂနန်စစတန ်သ ို   ဟိုတ် အ ရတ် ှ အ  ြီးခ  ြို့ခပ ောငြ်ီးခန  ိုငခ်သော ဗ ဇော (SIV)     

   က ိုငခ်ဆောင ်ောြီးသ   ောြီး 

•  က  ြီး ောြီးလ     ြီး သ ို   ဟိုတ် ခဟတ လ     ြီး ပ ည်ဝင ်ွင ရ်ရှ သ   ောြီး/က  ြီး ောြီးလ     ြီး  

   သ ို   ဟိုတ် ခဟတ လ     ြီး   ဝန ် က်ပဖင  ်အက ဉ်ြီးခ ောင ်ှလွတ်ခပ ောက်လောသ   ောြီး 

•  လ ကိုနက် ြီး  ရသည်ဟို တရောြီးဝင ်အတည်ပ   ောြီးသည ် ဒိုကခသည်  ောြီး 

•  အခ ရ ကန-်အောရှ ခသွြီးခနေှာသ အ    ြို့ 

•  အောဖဂန ်SI/SQ   ဝန ် က်ပဖင  ်အက ဉ်ြီးခ ောင ်ှ လွတ်ခပ ောက်လောသ   ောြီး  

    နငှ  ်လ သောြီး  ငြ်ီးစောနောခ ောက် ောြီး ှုဆ ိုငရ်ော လွတ်ပင  ်ြီး ွင  ်ရရှ သ   ောြီး 

•  ယ ကရ နြ်ီး လ သောြီး  ငြ်ီးစောနောခ ောက် ောြီး ှုဆ ိုငရ်ော လွတ်ပင  ်ြီး ွင  ်ရရှ သ   ောြီး 

ဘာတမီ ုျား မမ  ွှေ့တတာ် နယန် မ တဧ်ရ ယာ (BMA)- ောတ   ိုြီးပ   ြို့ နငှ  ် တ်ဝနြ်ီးက င ်ခကောငတ်   ောြီး 

(အနန်  ခအရ ်ဒယ်၊  ောတ   ိုြီး၊ ကော  ို ြီး၊ ဟော ဒဖ် ို  ဒန်ငှ  ်ဟောဝက်ဒ ်ခကောငတ်   ောြီး) 

ဝါရ ငတ်န် ဆငတ် ခဖ ုျားဧရ ယာ (SWA)- ခ ောင ်ဂ ို ောရ နငှ  ် ရင စ်် ခဂ ော   ်စ် ခကောငတ်   ောြီး 

ဖရက္်ဒရစ် ဧရ ယာ 

BMA နငှ  ်SWA နငှ တ်ကွ ဖရက်ဒရစ်တရောြီးစ ရင ် ိုင ်ွင  ်နယ်ခပ   ောြီးအပ င ်က်ရှ  သတ် ှတ် 

  က်ပ ည ်  ခသော လ သောြီး  ငြ်ီးစောနောခ ောက် ောြီး ှုရရှ န ိုငသ်ည ် ခ  ြို့ခပ ောငြ်ီးခန  ိုငသ်   ောြီးသည် 

ခဒသဆ ိုငရ်ော DSS   ိုြီး  ောြီးတွင ်ဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီးက ို ရယ န ိုင ်ေါသည်။ 

•  အ က် ေါအခပ အခန  ောြီးအနက် တစ် ို ို ရှ ခသော   ိုလှု  ွင ခ်တောငြ်ီး  သ   ောြီး 

•  ဗဟ ို အခ ရ ကန ်အရွယ် ခရောက်ခသြီးသ   ောြီး  (CAM   ဝန ် က်ပဖင  ်  

   အက ဉ်ြီးခ ောင ်ှလွတ်ခပ ောက်လောသ   ောြီး) 

•  ယ ငက် လ သောြီး  ငြ်ီးစောနောခ ောက် ောြီး ှုရရှ န ိုငသ်ည ် ခ  ြို့ခပ ောငြ်ီးခန  ိုငသ်   ောြီး  ဟိုတ် 

   သည ် တရောြီးဝငအ်ပ ဲတ ်ြီး ခန  ိုငသ်   ောြီး 

•  အခ ရ ကနပ် ည်ခ ောငစ်ို န ိုငင် သောြီး  ယ  ောြီးသည ် အပ ောြီးန ိုငင် သောြီး  ောြီး 

•  တရောြီးဝငအ်ို ်  နြ်ီးသ  ရှ သည ် အရွယ် ခရောက်ခသြီးသ   ောြီး 

•  အခ ောက်အ ောြီး ဲ  ခ  ြို့ခပ ောငြ်ီးခန  ိုငသ်   ောြီး 

•  ဗ ဇောက ိုငခ်ဆောငသ်   ောြီး (အလို ်၊ခက ောငြ်ီးသောြီး၊  ရ ြီးသွောြီးဧည ်သည်  ောြီး စသပဖင )် 

•  အ က်တွငခ်ဖော်ပ  ောြီးပ င်ြီး ရှ ခသော အပ ောြီးန ိုငင်   ောြီး ှ   ဝန ် က်ပဖင  ်အက ဉ်ြီးခ ောင ်ှ  

   လွတ်ခပ ောက်လောသ   ောြီး 

MORA သည် ဒိုကခသည် 40,000 ခက ော်အောြီး ခ ရ လနြ်ီးပ ည်နယ်က ို ၎ငြ်ီးတ ို  ၏ 

ခနအ  ်ပဖစ်လောခစရန၊် “အ ိုြီးအ  ်စွန   ်ွော ကွ်ခပ ြီးရသ   ောြီး”အပဖစ် ှ 

     ောသောရ ်တည်န ိုငပ်  ြီး န ိုငင်  စ ြီး ွောြီးခရြီးနငှ  ်ခဒသလ  အသ ိုငြ်ီးအဝ ိုငြ်ီး  ောြီးတွင ်

က ည      ိုြီးခ ြီးခသော အဖွဲြို့ဝင ် ောြီးအပဖစ် က ြီးခပ ောငြ်ီးန ိုငခ်အောင ်က ည ခ ြီး ဲ  ေါသည်။ 

တတ်န ိုငသ် ျှအပ နဆ် ိုြီး က ိုယ ်အောြီးက ိုယ်က ိုြီးန ိုငသ်   ောြီး ပဖစ်လောခစရနအ်တွက် 

ဒိုကခသည်  ောြီးအောြီး က ည ရနရ်ည်ရွယ်သည ် အသွငက် ြီးခပ ောငြ်ီးခရြီးဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီးက ို 

အစ အစဉ်ခရြီးဆဲွပ ငြ်ီး၊ စ    န   ်ွဲပ ငြ်ီးနငှ  ်ညှ နှု င်ြီးခဆောငရွ်က်ပ ငြ်ီးတ ို  က ို 

အ  ောြီးပ ည်သ နငှ  ် ိုဂဂလ က ဝနခ်ဆောင ်ှုခ ြီးသ   ောြီး ကွနရ်က် တစ် ို ှတစ်ဆင  ်

ကျွန်ို ်တ ို   လို ်ခဆောင ်ေါသည်။ ဒိုကခသည်  ောြီးက ို အက အည ခ ြီးရန ်အတွက် 

အဓ ကနယ် ယ်  ောြီး၊ အခ ရ ကန်လ  ှု ဝနငှ  ်ခနသောြီးက ခအောင ်လို ်ခဆောငရ်ောတွင ်

ခငခွ ကြီး အက အည ၊ အလို ်အက ိုင ်ခနရော   ောြီး ှု၊ ရ ်ရွောနငှ  ်အသောြီးက ခအောင ်

ပ  လို ်ပ ငြ်ီး၊ အဂဂလ  ် ောသောစကောြီးနငှ  ်အသက်ခ ွြီးဝ ်ြီးခက ောငြ်ီး သငတ်န်ြီး  ောြီး၊ 

လ ငယ်  ောြီးအတွက်  ညောခရြီး     ိုြီး ှု၊ က နြ်ီး ောခရြီးက စစ စ    န   ်ွဲ ှုနငှ  ်

အပ ောြီး     ိုြီးခ ြီးသည ် ဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီး  ေါဝင ်ေါသည်။ 

အခ ခွ စွ ိုစ ်ြီးခ ြီးပ နြ်ီး ှု  ောြီးအတွက် MORA    ခအောက် ေါဖိုနြ်ီးန  ေါတ်သ ို   

ဆက်သွယ် ေါ- 

(410) 767-7514 

 www.dhs.maryland.gov/mora 

Wes Moore၊ ပ ည်နယ် အို ်    ်ခရြီး ှုြီး 

Aruna Miller၊ လက်ခ ောက် ပ ည်နယ်အို ်    ်ခရြီး ှုြီး 

Rafael López၊ အတွငြ်ီးခရြီး  ြီး 

MORA 
ဒကု္ခသညမ် ာျားန င  ်ခ ုလှု ခွေင တ်တာငျ်ားသ ူဒကု္ခ 

သညမ် ာျား တွေက္ ်တမရီလန်ျား  ု ျား 
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 စ ီစဉ် တငွေတ က္ျားတထာက္ ်  မှု 

 ရငျ်ား  မစမ် ာျား 

MORA  စ ီစဉ်မ ာျား 

ဘဏ္ဍာတရျားဆ ငုရ်ာ  က္ ူည ီ 

•  ဒိုကခသည ်က ြီးခပ ောငြ်ီး ှုဆ ိုငရ်ော ခငသွောြီးအက အည  (RTCA) 

က္ န်ျားမာတရျားဆ ငုရ်ာ  က္ ူည ီ

•  ဒိုကခသည် က နြ်ီး ောခရြီးဆ ိုငရ်ော ခရောဂေါရှောခဖွခရြီး အစ အစဉ် (RMS) 

•  ဒိုကခသည်အတွက် ခဆြီးဖက်ဆ ိုငရ်ော အက အည  (RMA) 

•  ဒိုကခသည်က နြ်ီး ောခရြီး ပ ှင တ်င ်ှု (RHP) အစ အစဉ် 

 လ ်ု က္ ငု ်ရ ာတဖွေတရျား ဝန်တဆာငမ်ှုမ ာျား 

•  ဒိုကခသည်      ိုြီးက ည ခရြီး ဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီး (RSS) အလို ်အက ိုငရ်ှောခဖွခရြီး ဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီး 

•  အသက်ခ ွြီးဝ ်ြီးခက ောငြ်ီးသငတ်န်ြီးနငှ  ်အလို ်အက ိုင ်ရှောခဖွခရြီး ဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီး (VTES) 

•  TANF အလို ်အက ိုင ်ရှောခဖွခရြီး အစ အစဉ် (RTEP) 

 ညာတရျားဆ ငုရ်ာ ဝန်တဆာငမ်ှုမ ာျား 

•  အပ ောြီး ောသောစကောြီး ခပ ောဆ ိုသ   ောြီးအတွက် အဂဂလ  ်စကောြီးခပ ောအစ အစဉ်  (ESOL) 

•  ဒိုကခသည်   သောြီးစို  ညောခရြီးဆ ိုငရ်ော အစ အစဉ် (RFEP) 

ရညရ်ွေယထ်ာျားသည  ် မှုက္ စစ စမီ ခန  ်ခွေမဲှု 

•  တ ိုြီး  ဲြို့ ောြီးသည ် အ ှုက စစ စ    န   ်ွဲ ှု (ECMP) 

•  အသက်ကက ြီးသ  ဒိုကခသည်  ောြီးအတွက် ဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီး (SOR) 

•  ယ ကရ နြ်ီးပဖည ်စွက်အက အည အစ အစဉ် (USAP) 

ရညရ်ွေယထ်ာျားသည  ်နယတ် မတက္ ာ် ဝန်တဆာငမ်ှုတ ျား ခငျ်ား 

•    ိုလှု  ွင ခ်တောငြ်ီး  သ   ောြီးအတွက် နယ်ခပ ခက ော်ဝနခ်ဆောင ်ှုခ ြီးခရြီး စ   က နြ်ီး (AOP) 

လငူယ ်ဝန်တဆာငမ်ှုမ ာျား 

•  ဒိုကခသည်ခက ောငြ်ီး  ောြီးအတွက် ခ ောက်   ခင ွ(RSIG) 

•  ဒိုကခသည် လ ငယ်လ ်ြီးည နစ်   က နြ်ီး (RYMP) 

ဒိုကခသည် ပ နလ်ည်ခနရော   ောြီးခရြီး  

  ို ြီး( Office of Refugee    

Resettlement, ORR)  က နြ်ီး ောခရြီးနငှ  ်

လ  ှု ဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီးဆ ိုငရ်ော ဌောန 

  ညန်ယတ် ဂ ငစ်မီ ာျားမ တစဆ်င  ်

ခ ရ လနြ်ီးတငွ-် ဒိုကခသည ် ောြီး၊   ိုလှု  ွင ခ်တောငြ်ီး  သ   ောြီး 

အတကွ ်ခ ရ လနြ်ီး  ိုြီး (Maryland Office for Refugees 

Asylees , MORA)၊ လ  ှု ဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီးဆ ိုငရ်ော ဌောန 

 

*FY23  ဏ္ဍောနစ်ှတငွ ်အသစ်* 

MORA  စ ီစဉ် မ တဖ်က္မ် ာျား 

အ  ောြီးပ ညသ် နငှ  ် ိုဂဂလ ကကဏ္ဍဆ ိုငရ်ော   တ်ဖကလ်ို ်ငနြ်ီး  ိုစ တစ် ို၏ အစ တအ်  ိုငြ်ီးတစ် ိုအပဖစ် ခ ရ လနြ်ီး 

ပ ညန်ယအ်နှ  အပ ောြီးရှ  ဝနခ်ဆောင ်ှု     ိုြီးခ ြီးသ   ောြီးက ို MORA က သခ ောတ  စော    ်    ်ဆ ို ောြီး ေါသည ်

Baltimore City Community College (BCCC) 

(410)986-5430 

Mayor's Office Immigrant Affairs 

Ethiopian Community Development Council  

(301)562-7303 

HIAS 

(240)284-3306 

International Rescue Committee, Baltimore 

(410)327-1885 

International Rescue Committee, Silver Spring 

(301)562-8633 

Solutions in Hometown Connections 

(301)615-1034 

Lutheran Social Services of the National  

Capital Area  (240)714-4034 

Maryland Department of Health 

(410)767-6500

 
 

Baltimore City Community College (BCCC) 

(410)986-5430 
Montgomery College 

(240)567-8950 

Prince George's Community College 

(301)546-8350 

အ  ောြီးပ ညသ် နငှ  ် ိုဂဂလ ကကဏ္ဍဆ ိုငရ်ော   တဖ်က ် ောြီး AOP     ECMP        ES        RMS      RFEP       RSIG        RSS         RTCA      RTCP      RYMP       SOR         VTES  RHP    USAP 

(  တ်ဖက်) 

(  တ်ဖက်) 

(  တ်ဖက်) 

                              “(ကျွန်ို ် လက်  ရရှ  ဲ သည ်) ပ နလ်ည်ခနရော   ောြီးခရြီး ဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီးအတွက် အ  ြီး 

                                   င ်ခက ြီးဇ ြီးတငရ်ှ  ေါသည်။ အခ ရ ကန်ပ ည်ခ ောငစ်ိုတွင ်ကျွန်ို ်၏  ဝ ပ နစ်န ိုင ်

                                     ခရြီး၊ အလို ်အက ိုင်  ောြီး ရရှ န ိုငခ်ရြီးအတွက် ကျွန်ို ်က ို ခလ က င သ်င ်ကောြီးခ ြီး ဲ    

                                      သည ်အပ င ်ကျွန်ို ်ကျွ ်ြီးက ငသ် ရှ  ောြီးသည ် နယ် ယ် ှ လ ်ြီးည နပ် သခ ြီးန ိုငသ်   

                                    ဆရောတစ်ခယောက်နငှ လ်ည်ြီး    တ်ဆက်ခ ြီး ဲ  ေါသည်။ ဤန ိုငင် သ ို   ခရောက်ရှ ပ  ြီး  

                                 ရက်ခ ေါငြ်ီး 90 အတွင်ြီး ှော င ်ကျွန်ို ်ကျွ ်ြီးက ငသ်ည ် နယ် ယ်တစ် ိုပဖစ်ခသော   

                      (အငဂ် ငန် ယော နယ် ယ်) ပဖင  ်အသက်ခ ွြီးဝ ်ြီးခ ကောငြ်ီး အလို ်အက ိုငရ်ှောခဖွန ိုငခ်ရြီး အခ ောက် 

အက ပဖစ်ခစ ဲ သည ် ဤအရော  ောြီးသည် အခ ရ ကနပ် ည်ခ ောငစ်ိုတွင ်ကျွန်ို ်ခအောငပ် င ်ှု ရရှ ခစခရြီးအတွက် 

အဓ က ခသော   က်  ောြီး ပဖစ် ဲ  ေါသည်။   ို ြီးသောြီး ှု၊  ှနက်နခ်ပဖောင  ်တ် ှုနငှ  ်[ကက  ြီးစောြီးအောြီး ိုတ် ှ]   ောြီးက ကျွန်ို ် 

၏ အလို ် ွငတ်ွင ်  ြီး ျွနလ်ောခစရန ်အခ ောက်အက  ပ  ခ ြီး ဲ သည ်အတွက် ကျွန်ို ်သည် တရောြီးဝငခ် ောက်   

  က်နစ်ှ ိုရရှ  ဲ ပ  ြီး သ  ်  ကော ငက် င ်ရော  ြီးတ ိုြီး ဲ  ေါသည်။” 

 

                          - Mohammed, အောဖဂနန်စစတနန် ိုငင်  ှ SIV ဗ ဇော က ိုငခ်ဆောင် ောြီးသ  ဒိုကခသည် 
အရည်အ  ငြ်ီးပ ည ်  ခသော ဒိုကခသည်  ောြီးအတွက် MORA က တ ိုက်  ိုက် ဝနခ်ဆောင ်ှု  ောြီး ခ ောက်    ခ ြီးခ ကောငြ်ီး ခက ြီးဇ ြီးပ  ၍  ှတ်သောြီး ောြီးခ ြီး ေါ။ 

ဒိုကခသည်  ောြီးသည် အရည်အ  ငြ်ီးပ ည ်   ှု သတ် ှတ်  က်  ောြီးအတွက် အစ အစဉ်   တ်ဖက်  ောြီး  သ ို   တ ိုက်  ိုက်ဆက်သွယ်ရ ေါ ည်။ 


