
 

  

 Locust point " کوBaltimore's Ellis Islandارکیوی" کہا جاتا ہے ، جو ن 
 سرایداخلے کا ت ںیم کہیوطن کے لئے امر نیکے بعد تارک ایلفیاور فالڈ

 سب سے بڑا نقطہ ہے۔

  ؟ںیکون ہ نیپناه گز

MORA خدمت کرتا ہے یکس ک 

 نیزہے کہ پناه گ ایکہا گ ںیکنونشن م نیپناه گز یک 1951 
 وه ہے جو ...

 یگروه ک یخاص سماج یکس ت،ی"نسل، مذہب، قوم 
وجہ سے ستائے جانے کے  یرائے ک یاسیس ای تیرکن

کے ملک سے باہر  تیقوم یوجہ سے، وه اپن یخوف ک
وجہ سے، اس ملک کے  یہے، اور اس طرح کے خوف ک

 ".ہے ںینہ اریکے لئے ت نےتحفظ سے فائده اڻھا

MORA بھر  استیکو خدمات فراہم کرنے کے لئے ر وںیآباد لیمندرجہ ذ
 :پروگرام پارڻنرز کے ساتھ معاہدے کرتا ہے ںیم

 :بشمولوطن"  نیتارک یانسان"

  نیپناه گز •
 سیلیآس •
  ہولڈرز) SIV( زایو گرنٹیام یخصوص یعراق ایافغان  •
 رولزیکے داخلے / پ یڻیہ ای وبایک •
 نیمصدقہ متاثراسمگلنگ کے  •
  یائیشیکچھ امر •
 رولیپ یاور انسان رولیپ SI/SQافغان  •
 زیرولیپ نیرینڻیومیہ یوکرائنی •

 یبالڻ :)BMA( ایریا ڻنیڻروپولیم موریبالڻ رولیپ نیریڻینیومیہ ینیوکری
مور،  یاروندل،  بالڻ نیارنڈل، ا نی(ا اںیکاؤنڻ یمور شہر اور آس پاس ک

 )زیہارٹ فورڈ اور ہاورڈ کاؤنڻ رول،یک
 زیاور پرنس جارج کاؤنڻ یمونڻگمر ):SWA( ایریواشنگڻن ا یمضافات 

 وطن  نیتارک یسے باہر اہل انسان SWAاور  BMA ایریا ڈرکیفر

 ایریا ڈرکیفر

BMA  اورSWAیسے باہر اہل انسان اریکے دائره اخت ڈرکی، اور فر 
 یخدمات تک رسائ ںیدفاتر م یکے مقام DSSوطن  نیکے تارک یہمدرد

 ۔ںیحاصل کر سکتے ہ

 سے ںیم توںیثیجب تک کہ ان کے پاس مندرجہ باال ح یپناه کے متالش •
 نہ ہو کیا یکوئ

 (CAM)پیرولیز نابالغ کنیسنڻرل امر •
 ھےت ںیوطن نہ نیکے تارک یہمدرد یجو پہلے انسان یمستقل رہائش یقانون •
 یشہر یکیامر افتہی تیشہر •
  نابالغ یقانون ریغ •
  وطن نیتارک یزیدستاو ریغ •
  )رهیوغ ن،یہولڈرز (کام، طالب علم، زائر زایو •
 ںیہ ںیجو اوپر درج نہ رولیدوسرے ممالک کے پ •

MORA نوںیپناه گز ادهیسے ز 40,000 ںیم نڈیل یرینے م 
ر "بے گھ ںیہے ، جس سے انہ یمدد ک ںیکو اپنا گھر بنانے م

 شتیمع یہے ، جو قوم یمدد مل ںیافراد" سے آزاد ہونے م
۔ ہم ںیحصہ ڈالتے ہ ںیکے ارکان م وںیبرادر یاور مقام
 ٹیک نیخدمات فراہم کرنے والوں کے ا یاور نج یسرکار

 یخدمات ک یتاکہ عبور ں،یکام کرتے ہ عےیورک کے ذر
جاسکے جس کا  یک شنینیآرڈانتظام اور کو ،یمنصوبہ بند

د کرنا مد ںیبننے م لیکو جلد از جلد خود کف نوںیمقصد پناه گز
 ںیسے ہم آہنگ کرنے م یزندگ یکیکو امر نوںیہے۔ پناه گز

 یک زمتامداد، مال یمال ںیشعبوں م یدیکے کل نےیمدد د
ہ وران شہیزبان اور پ یزیانگر شن،ینڻیاور یونڻیجگہ، کم

اور  ٹنجمنیم سیمعاونت، ک یمینوجوانوں کے لئے تعل ت،یترب
 ۔ںیمعاون خدمات شامل ہ گرید

                 ںیسے رابطہ کر MORAےیعام پوچھ گچھ کے ل                

www.dhs.maryland.gov/MORA 

Wes Moore گورنر ، 

Aruna Miller گورنر ننٹیفڻی، ل 

Rafael López، یکرڻریس 

MORA 
اور  نیآفس برائے مہاجر نڈیل یریم

 نیپناه گز

                   (410) 767-7514 

 کرتا ںیخدمت نہ MORA یکس ک



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزیفنڈنگ اسڻر یپروگرام ک

MORA پروگرام 
 امداد یمال
 (RTCA) نقد امداد یعبور یک نوںیپناه گز  •

 معاونت یصحت ک
 (RMS) پروگرام ننگیاسکر یصحت ک یک نوںیپناه گز  •
 (RMA) امداد یطب نیپناه گز  •
 پروگرام (RHP) صحت کے فروغ نیپناه گز  •

  خدمات یروزگار ک
 روزگار خدمات (RSS) سپورٹ سروسز یوجیفیر  •
 (VTES) اور روزگار خدمات تیورانہ ترب شہیپ  •
 (RTCP) پروگرام شنینیکوآرڈ فیا نیاے ا یڻ یوجیفیر  •

 خدمات یمیتعل
 (ESOL) یزیزبان بولنے کے لئے انگر یزبانوں ک گرید  •
 (RFEP) پروگرام میتعل یخاندان نیپناه گز  •

 نجمنٹیم سیک ڻڈیڻارگ
 (ECMP) پروگرام نجمنٹیم سیک یعیتوس  •
 (SOR) کے لئے خدمات نوںیبوڑھے پناه گز  •
 *این ںیم 23سال  ی*مال (USAP) معاونت پروگرام یضمن ینیوکری  •

 
  چیآؤٹ ر ڻڈیڻارگ

 (AOP) کٹیپروج چیآؤٹ ر یسلیا  •
 سروسز وتھی

 (RSIG) گرانٹ کٹیاسکول امپ یوجیفیر  •
 (RYMP) کٹیپروج نڻورنگیم وتھی یوجیفیر  •

کا  یبازآبادکار یک نوںیپناه گز
محکمہ صحت  (ORR) دفتر
 خدمات یانسان

 :عےیکے ذر وںیجنسیا یاستیر
 آفس نڈیل یریم:  ںیم نڈیل یریم

)، MORA( نیمہاجر نیپناه گز برائے
 یمحکمہ انسان

                                       خدمات 

MORA پارڻنرز 
 MORAیریپارڻنرشپ ماڈل کے حصے کے طور پر سارے م ٹیویپبلک پرائ 

 سروس فراہم کنندگان سے معاہده کرتا ہے ںیم نڈیل

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

 
 

     
 

Montgomery College 
(240)567-8950 

Prince George's Community College 
(301)546-8350 

 پارڻنرز ٹیویپبلک اور پرائ

] خاص طور پر یخدمات [مجھے مل یک یبازآبادکار ںیم"
 کہیمتحده امر استہائےیکرتا ہوں۔ انہوں نے ر فیتعر یروزگار ک

ورکنگ ، اور  ٹی، ن ریتعم یک ئریریاور ک ومیزیر رےیم ںیم
سرپرست کے ساتھ منسلک کرنے  کیا ںیمجھے اپنے شعبے م

 ںیتھ دیکل یک یابیکام یریم ںیم کہیامر ہی۔ یفراہم ک تیترب یک
اپنے  ںیکم وقت م یدن سے بھ 90آمد کے  یجس نے مجھے اپن

مدد  ںیورانہ مالزمت تالش کرنے م شہیپ ںی) منئرنگیشعبے (انج
اور [سخت محنت] نے مجھے اپنے  یدار انتید ،یمانداری۔ ایک

، ںیم جےیجس کے نت ،یمدد ک ںیجگہ پر آگے بڑھنے م یکام ک
 "یمل یترق ںیم یحال ہ اور ےیمکمل ک ٹیفکینے دو سرڻ ںیم
 
 - Mohammed  افغانستان سے ،SIV نیپناه گز 

کے لئے براه راست پروگرام کے شراکت داروں سے  اتیضرور یک تیکرتا ہے۔ گاہکوں کو اہل ںیراست خدمات فراہم نہاہل گاہکوں کو براه   MORA  کہ ںیبراه کرم نوٹ کر 
 ۔                                                                                                                         رابطہ کرنا چاہئے.
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