
 

  

Locust Point ще називають «Baltimore's Ellis Island» Це третій 

за розміром після Нью-Йорка та Філадельфії пункт прибуття 

іммігрантів у США. 

 

ХТО ТАКІ БІЖЕНЦІ? 

КОМУ MORA НАДАЄ ПОСЛУГИ 

КОМУ MORA НЕ НАДАЄ ПОСЛУГ 

У Конвенції про біженців 1951 року говориться, що 

біженець – це той, хто… 

«через обґрунтований страх зазнати 

переслідувань за ознакою раси, релігії, 

національності, приналежності до певної 

соціальної групи або політичних переконань 

перебуває за межами країни свого 

громадянства і не може або через цей страх не 

бажає скористатися захистом цієї країни». 

Управління MORA співпрацює з партнерами програми з усього 

штату та надає послуги таким категоріями населення: 

«гуманітарним іммігрантам», а саме: 

•  біженцям 

•  особам, що отримали притулок 

•  особам, що мають афганську або іракську спеціальну 

імміграційну візу (SIV) 

•  особам кубинської або гаїтянської національності, що прибули в 

країну або мають імміграційний пароль 

•  підтвердженим жертвам торгівлі людьми 

•  певним особам американо-азійського походження 

•  особам із паролем SI/SQ з Афганістану та особам із гуманітарним 

паролем 

•  українцям із гуманітарним паролем 

Балтиморська агломерація (BMA): місто Балтімор і супутні округи 

(округи Енн Ерандел, Балтімор, Керролл, Гартфорд і Говард) 

Вашингтонська приміська агломерація (SWA): округи 

Монтгомері та Принс-Джордж 

Територія Фредерік 

Гуманітарні іммігранти, що відповідають критеріям програми та 

перебувають поза межами юрисдикцій BMA, SWA і Фредерік, 

можуть скористатися послугами, звернувшись в місцевий відділ 

Департаменту соціальних послуг. 

•  претендентам на отримання притулку (окрім наведених вище  

   випадків) 

•  неповнолітнім особам із Центральної Америки (особам, що мають 

пароль CAM) 

•  особам, що постійно проживають у країні на законних підставах і не 

були  

   гуманітарними іммігрантами раніше 

•  натуралізованим громадянам США 

•  неповнолітнім особам без супроводу 

•  незареєстрованим іммігрантам 

•  особам, що мають візу (з правом на роботу, навчання, гостьову візу 

тощо) 

•  особам із паролем з інших країн, не зазначених вище 

Управління MORA допомогло більше ніж 40,000 

біженцям зробити Меріленд своєю домівкою та 

перетворитися з «переміщених осіб» на 

самодостатніх членів місцевих громад, що беруть 

участь в економічному житті країни. У роботі ми 

вдаємося до мережі державних і приватних 

постачальників послуг, що допомагають у 

плануванні, наданні та координуванні тимчасових 

послуг, які мають допомагати біженцям якомога 

швидше ставати незалежними. Ключовими 

напрямками, за якими біженці отримують допомогу 

з пристосування до життя в Америці, є фінансова 

підтримка, працевлаштування, адаптація до громади, 

курси англійської мови, професійна підготовка, 

підтримка з навчання для молоді, соціальний 

супровід та інші заходи підтримки. 

Телефон для звернень до MORA з питань 

загального характеру: 

(410) 767-7514 

 www.dhs.maryland.gov/mora 

Wes Moore, губернатор 
Аruna Miller, лейтенант-губернатор 

Rafael López, секретар 

MORA 
Управління штату Меріленд 

із питань біженців 
і претендентів на отримання 

притулку 
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КАНАЛИ 

ФІНАНСУВАННЯ 

ПРОГРАМ 

ПРОГРАМИ MORA 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА 
•  Тимчасова грошова підтримка для біженців (RTCA) 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
•  Програма медичних оглядів для біженців (RMS) 

•  Медична підтримка для біженців (RMA) 

•  Програма сприяння охороні здоров’я серед біженців (RHP) 

ПОСЛУГИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
•  Послуги працевлаштування в рамках підтримки біженців (RSS) 

•  Професійна підготовка та послуги працевлаштування (VTES) 

•  Програма координації допомоги для малозабезпечених сімей 

біженців (RTCP) 

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ 
•  Англійська як друга мова (ESOL) 

•  Освітня програма для сімей біженців (RFEP) 

ЦІЛЬОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД 
•  Розширена програма соціального супроводу (ECMP) 

•  Послуги для біженців старшого віку (SOR) 

•  Програма додаткової підтримки для українців (USAP) 

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 
•  Проєкт соціальної допомоги для претендентів на отримання 

притулку (AOP) 

ПОСЛУГИ ДЛЯ МОЛОДІ 
•  Грант на навчання для біженців (RSIG) 

•  Наставницький проєкт для молодих біженців (RYMP) 

Відділ із питань 

переселення біженців 

(ORR), департамент 

охорони здоров’я та 

соціального забезпечення 

Через державні заклади 

У Меріленді:  Управління штату Меріленд 

із питань біженців і претендентів на 

отримання притулку (MORA), 

департамент соціального забезпечення 

*Нове у 23 фін. 

році* 

ПРОГРАМНІ ПАРТНЕРИ 

MORA 
Управління MORA співпрацює з постачальниками послуг в усьому 

Меріленді в рамках моделі державно-приватного партнерства 

Громадський коледж міста Балтімор (BCCC) 

(410)986-5430 

Управління в справах мігрантів офісу 

міського голови 

Рада з питань розвитку ефіопської громади 

(301)562-7303 

HIAS 

(240)284-3306 

Міжнародний комітет спасіння, Балтімор 

(410)327-1885 

Міжнародний комітет спасіння, Сілвер-Спрінг 

(301)562-8633 

Solutions in Hometown Connections 

(301)615-1034 

Лютеранські соціальні послуги в регіоні  

столиці країни  (240)714-4034 

Департамент охорони здоров’я штату 

Меріленд 

(410)767-6500

 
Монтгомері-Коледж 

(240)567-8950 

Громадський коледж Принс-Джордж 

(301)546-8350 

ДЕРЖАВНІ ТА ПРИВАТНІ ПАРТНЕРИ AOP    ECMP      ESOL       RMS      RFEP        RSIG        RSS      RTCA      RTCP        RYMP       SOR       VTES  RHP    USAP 

(Партнер) 

(Партнер) 

(Партнер) 

«Я дуже вдячний за [надані] послуги переселення, 

зокрема за працевлаштування. Мене навчили складати 

резюме, будувати кар’єру в США та шукати контакти, а 

також познайомили з наставником у моїй сфері 

діяльності. Саме завдяки цьому мені вдалося знайти в 

США роботу за спеціальністю (інженер) менше ніж за 

90 днів після прибуття в країну. Доброчесність і 

[наполеглива праця] допомогли мені досягти успіхів на 

роботі, завдяки чому я пройшов дві сертифікації та 

нещодавно отримав підвищення». 

 

- Моhammed, біженець за візою SIV з Афганістану 

Зверніть увагу, що управління MORA не надає безпосередні послуги клієнтам, які відповідають 

критеріям. Для цього клієнти мають звертатися до програмних партнерів, що можуть надати 

консультації з критеріїв відповідності. 


