
 یکند که پناهنده کس یم حیتصر 1951پناهندگان  ونیکنوانس

 ...است که

 ت،ینژاد، مذهب، مل لیبه دال تیترس موجه از آزار و اذ لیدل به“

خارج  ،یاسیس دیعقا ایخاص  یگروه اجتماع کیدر  تیعضو
 ،یترس نیچن لیبه دل ای ستیخود است و قادر ن تیاز کشور تابع

 ”.آن کشور استفاده کند تیاز حما ستین لیما

 مهاجران کی ها هستند؟

 از  یکی یدارا نکهیمگر ا انیپناهجو •
 فوق باشند یها تیوضع

 (CAMمشروط  اقامت) یمرکز یکایخردساالن آمر •

 که قبالً مهاجران  یقانون یدائمساکنان  •
 بشردوستانه نبودند

 شده تیتابع ییکایمراشهروندان  •
 کودکان بدون همراه •
 سندمهاجران بدون  •
 (رهیو غ دکنندگانی، بازدتحصیل)کار،  هزیدارندگان و •
 که در باال ذکر نشده اند گرید یمشروط از کشورها اقامت •

Wes Moore, والی 
Aruna Miller, معاون والی  

Rafael López, سک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORA برنامه در سراسر  یبا شرکا ریز تیارائه خدمات به جمع یبرا

 :بندد یقرارداد م التیا

 :مهاجران بشردوستانه" شامل"

 مهاجران •

 انیپناهجو •

 (SIV) عراق ایافغانستان  ژهیمهاجرت و یازیدارندگان و •

 مشروطشدگان اقامت  /یتیهائ ای ییکوبا یها یورود •

 شده قاچاق تصدیق انیقربان •

 خاص یها امریکایی آسیایی •

 مشروط بشردوستانه اقامتافغان و  SI/SQ مشروط اقامت •

 ینیمشروط بشردوستانه اوکرا اقامت •

اطراف آن  یهاو شهر موریشهر بالت : (BMA)موریبالت یشهر منطقه

 کارول، هارتفورد و هاوارد( مور،یآن آروندل، بالت یها)شهرستان

 و پرنس جورج یمونتگومر یشهرها :(SWA)واشنگتن حومه  منطقه

 کیفردر منطقه

 ییو حوزه قضا SWA و BMA بشردوستانه خارج از طیواجد شرا مهاجران

 .داشته باشند یدسترس DSS یتوانند به خدمات دفاتر محل یم کیفردر

MORA به چی کسی خدمت مینماید 

MORA به چی کسی خدمت نمی نماید 

Locust Point “Baltimore's Ellis Islandنقطه  نیشود و سوم یم دهی" نام

 .بوده است ایالدلفیو ف ورکیویمتحده پس از ن االتیورود مهاجران به ا

MORA لندیپناهنده کمک کرده است تا مر 40000از  شیبه ب 

 یرا خانه خود کنند و به انتقال آنها از "افراد آواره" به اعضا

کمک  یو جوامع محل یمستقل و مشارکت کننده در اقتصاد مل

 یاز ارائه دهندگان خدمات دولت یشبکه ا قیکرده است. ما از طر

خدمات  یو هماهنگ تیریمد ،یزیبرنامه ر یبرا یو خصوص

 عتریهر چه سر ییخودکفا یبا هدف کمک به پناهندگان برا یانتقال

کمک به پناهندگان در  یبرا یدیکل یها نهی. زممیکن یکار م

 ،یابیکار ،یمال یشامل کمک ها ییکایمرا یبا زندگ یسازگار

 تیحما ،یو حرفه ا یسیآموزش زبان انگل ،یاجتماع یریجهت گ

 است. یتیخدمات حما ریپرونده و سا تیریاز جوانان، مد یلیتحص

 تماس بگیرید: MORAبرای سواالت عمومی با 

(410) 767-7514 

 
www.dhs.maryland.gov/mora 

MORA 
یبرا لندیدفتر مر  
و پناهندگان مهاجران  



 یمال نیتام یها انیجر
 برنامه

 MORA  یبرنامه ها

 کمک مالی
 (RTCA) برای مهاجران یانتقال یکمک نقد •

Prince George's Community College 

(301)546-8350 

بودن  طیواجد شرا مقررات یبرا انیدهد. مشتر یارائه نم طیواجد شرا انیرا به مشتر یمیخدمات مستق MORA که دیلطفاً توجه داشته باش

ً یمستق دیبا  .رندیبرنامه تماس بگ یبا شرکا ما

صورت کردم[، به  افتیدرکه مجدد ] جابجاییمن از خدمات “

 سوانحخلص کنم. آنها آموزش ساختن  یم یقدردان کاریابی خاص

 یمرب کیو من را با  ،یمتحده، شبکه ساز االتیو حرفه من در ا

من در  تیموفق یدهایکل نهایکردند. ا معرفی و مرتبطدر رشته ام 

روز از  90متحده بود که به من کمک کرد در کمتر از  االتیا

کنم.  دای( پانیجنیریخودم ) نهیدر زم یشغل حرفه ا کی رودمو

[ به من کمک کرد تا در محل کارم یکوشو ]سخت راستیصداقت، 

 راً یرساندم و اخ انیرا به پا تصدیقنامهدو  جهیبرتر باشم، در نت

 ”کردم دایارتقاء پ

- Mohammed  ،مهاجر SIV از افغانستان 

 

 

 

 

 

 دپارتمنت صحت و 

 ( ORRخدمات انسانی )

 جابجایی مهاجراندفتر 

 از طریق نمایندگی های دولتی

 مهاجران یبرا لندیدفتر مر :لندیدر مر

 ی(، بخش خدمات انسانMORA) پناهندگان

 کمک صحی
 (RMS) مهاجران صحت بررسیبرنامه  •

 (RMA) مهاجران صحیکمک  •

 (RHP) مهاجران صحت یبرنامه ارتقا •

 خدمات استخدام
 خدمات استخدام (RSS) خدمات پشتیبانی مهاجران •

 (VTES) یو خدمات استخدام یآموزش حرفه ا •

 (RTCP) مهاجران TANF یبرنامه هماهنگ •

 خدمات تحصیلی
 (ESOL) گرید یبه زبان ها کنندگانصحبت  یبرا یسیانگل •

 (RFEP) مهاجرانبرنامه آموزش خانواده  •

 مدیریت پرونده مورد نظر
 (ECMP) افتهیپرونده توسعه  تیریبرنامه مد •

 (SORمسن ) مهاجرانخدمات به  •

 (USAP) نیاوکرا یلیبرنامه کمک تکم •

 اطالع رسانی هدفمند
 (AOP) انیپروژه ارتباط با پناهجو •

 خدمات جوانان
 (RSIG) مهاجران مکتب نهیکمک هز •

 (RYMP) مهاجرجوانان  یگریپروژه مرب •

 MORAبرنامه  یشرکا
MORA مدل  کیاز  یبه عنوان بخش لندیبا ارائه دهندگان خدمات در سراسر مر

 بندد یقرارداد م یخصوص-یمشارکت عموم

  USAP    RHP        VTES       SOR       RYMP       RTCP      RTCA      RSS         RSIG       RFEP    RMS      ESOL     ECMP     AOP یو خصوص یعموم یشرکا

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 

 (شریک) (شریک)

 (شریک)

* در سال  دیجد

23 یمال * 


