
ဒ�က�သညမ်ျားဆိ�တာ မညသ်�ေတလွ။ဲ

MORA က ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ�များ

MORA က ဝန်ေဆာငမ်�မေပးသ�များ

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါလ�များကိ� ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရန ်ြပညန်ယအ်��ံအ့ြပား��ိ အစီအစဉ်မိတ်
ဖကမ်ျား��င့အ်တ� MORA က သေဘာတ�စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိ�ထားပါသည-်

“ လ�သားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့ ်ေ�� �ေြပာငး်ေနထိ�ငသ်�များ” တငွ ်ေအာက်
ပါတိ�ပ့ါဝငပ်ါသည ်-
• ဒ�က�သညမ်ျား
• ခိ�လ�ခံငွ့ေ်တာငး်သ� ဒ�က�သညမ်ျား
• အာဖဂနန်စ�တန ်သိ�မ့ဟ�တ ်အရီတမ်� အထ�း ေ���ေြပာငး်ေနထိ�ငေ်သာ ဗီဇာ (SIV) ကိ�င်

ေဆာငထ်ားသ�များ
• ကျ�းဘားလ�မျိ�း သိ�မ့ဟ�တ ်ေဟတလီ�မျိ�း ြပညဝ်ငခ်ငွ့ရ်��ိသ�များ/ကျ�းဘားလ�မျိ�း သိ� ့

မဟ�တ ်ေဟတလီ�မျိ�း ခဝံနခ်ျကြ်ဖင့ ်အကျဉ်းေထာငမ်�လတွေ်ြမာကလ်ာသ�များ
• လ�က�နက်�းခရံသညဟ်� တရားဝင ်အတညြ်ပ�ထားသည့ ်ဒ�က�သညမ်ျား
• အေမရိကန-်အာ�� ေသးွေ��ာသ�အချိ� �
• ယ�ကရိနး်��င့ ်အာဖဂန ်လ�သားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိ�ငရ်ာ လတွ�်ငမ်ိးခငွ့ ်ရ��ိသ�များ

ဘာတမိီ�း �မိ� �ေတာ် နယနိ်မိတဧ်ရိယာ (BMA)- ဘာတမိီ�း�မိ�� ��င့ ်ပတဝ်နး်ကျင ်ေကာငတ်ီ
များ (အနန် ီေအရမ်ဒယ ်၊ ဘာတမိီ�း ၊ ကာ�ိ�း၊ ဟာဒ့ဖိ်�ဒ့�် �င့ ်ဟာဝကဒ် ်ေကာငတ်မီျား)

ဝါ��ငတ်န် ဆငေ်ြခဖံ�းဧရိယာ(SWA)- ေမာင့ဂိ်�မာရီ��င့ ်မငး်သားေဂျာခ့ျ်၏ ေကာငတ်မီျား

BMA ��င့ ်SWA တရားစီရငပိ်�ငခ်ငွ့ ်နယေ်ြမများအြပငဘ်က�်�ိ သတမ်�တခ်ျကြ်ပည့မီ်ေသာ 

လ�သားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့ ်ေ���ေြပာငး်ေနထိ�ငသ်�များသည ်ေဒသဆိ�ငရ်ာ 

DSS �ံ� းများတငွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ� ရယ��ိ�ငပ်ါသည။်

Frederick

• ခိ�လ�ခံငွ့ ်ေတာငး်ခသံ�များ
• ဗဟိ� အေမရိကန ်အရွယမ်ေရာကေ်သးသ�များ အစီအစဉ် (CAM ခဝံနခ်ျကြ်ဖင့ ်

အကျဉ်းေထာငမ်�လတွေ်ြမာကလ်ာသ�များ)
• ယခငက် လ�သားချငး်စာနာ ေထာကထ်ားမ�ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့ ်ေ���ေြပာငး်ေနထိ�ငသ်�များ

မဟ�တသ်ည့ ်တရားဝငအ်�မဲတမ်း ေနထိ�ငသ်�များ
• အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်� �ိ�ငင်သံားခယံ�ထားသည့ ်အြခား�ိ�ငင်သံားများ
• တရားဝငအ်�ပ်ထနိး်သ�မ��ိသည့ ်ခရီးသာွးေနေသာ အရွယမ်ေရာကေ်သးသ�များ
• အေထာကအ်ထားမဲ ့ေ���ေြပာငး်ေနထိ�ငသ်�များ
• ဗီဇာ ကိ�ငေ်ဆာငသ်�များ (အလ�ပ်၊ ေကျာငး်သား၊ ခရီးသာွးဧည့သ်ညမ်ျား စသြဖင့)်

အေထေွထစံွ�စမ်းေမးြမနး်မ�များအတကွ ်MORA ထ ံေအာကပ်ါဖ�နး်နပံါတသ်ိ� ့ 

ဆကသ်ယွပ်ါ-

(410) 767-751

www.dhs.maryland.gov/mora

MORA 
ဒ�က�သညမ်ျား��င့ ်ခိ�လ�ခွံင့ေ်တာငး်သ� ဒ�က�

သညမ်ျားအတကွ ်ေမရီလန်း�ံ� း 

Larry Hogan၊ ြပညန်ယ ်အ�ပ်ချ�ပ်ေရးမ�း

Boyd Rutherford,၊ လကေ်ထာက ်ြပညန်ယအ်�ပ်ချ�ပ်ေရးမ�း

Lourdes Padilla၊ အတငွး်ေရးမ�း

1951 ခ���စ် ဒ�က�သညမ်ျားဆိ�ငရ်ာ သေဘာတ�ညခီျကတ်ငွ ်ဒ�က�သညတ်စ်ဦးကိ� ေအာက်
ပါအတိ�ငး် ��ငး်လငး်ေဖာ်ြပထားပါသည.်..

“လ�မျိ�း၊ ကိ�းကယွသ်ည့ဘ်ာသာ၊ �ိ�ငင်သံား၊ သးီြခား လ�မ�ေရးအဖဲွ�ဝင ်သိ�မ့ဟ�တ ်�ိ�ငင်ံ
ေရး ထငြ်မငယ်�ဆမ� အေ�ကာငး်ြပချကမ်ျားအတကွ ်��ပ်ိစကည်�ဉ်းပနး်ခရံမညက်ိ� ခိ�င်
လံ�ေသာ စိ�းရိမ်ေ�ကာကရံွ်� မ�အေ�ကာငး်ြပချကမ်ျားေ�ကာင့ ်၎ငး်�ိ�ငင်သံားအြဖစ် ေနထိ�
ငေ်သာ �ိ�ငင်၏ံြပငပ်တငွ ်ေရာက�်�ိေနသ�၊ ထိ��ိ�ငင်၏ံ ကာကယွေ်ပးမ�ကိ� မရ�ိ�ငသ်�၊ သိ� ့
မဟ�တ ်ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ စိ�းရိမ်ေ�ကာကရံွ်� မ� အေ�ကာငး်ြပချကေ်�ကာင့ ်ထိ��ိ�ငင်၏ံ ကာ
ကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ပးမ�ကိ� ရယ�ရန ်ဆ��မ��ိြဖစ်ေနသ�” ဟ� ေဖာ်ြပထားပါသည။်

MORA သည ်ဒ�က�သည ်40,000 ေကျာ်အား

ေမရီလနး်ြပညန်ယက်ိ� ၎ငး်တိ�၏့ ေနအမ်ိြဖစ်လာေစရန၊် 

“အိ�းအမ်ိစနွ ့ခ်ာွထကွေ်ြပးရသ�များ” အြဖစ်မ� မိမိဘာသာရပ်တည�်ိ�င�်ပီး �ိ�ငင်ံစီ့းပာွး

ေရး��င့ ်ေဒသလ�အ့သိ�ငး်အဝိ�ငး်များတငွ ်က�ညပံီပိ့�းေပးေသာ အဖဲွ�ဝငမ်ျားအြဖစ် က�း

ေြပာငး်�ိ�ငေ်အာင ်က�ညေီပးခဲပ့ါသည။် တတ�်ိ�ငသ်မ�အြမနဆ်ံ�း ကိ�ယ့အ်ားကိ�ယက်ိ�း�ိ�

ငသ်�များ ြဖစ်လာေစရနအ်တကွ ်ဒ�က�သညမ်ျားအား က�ညရီနရ်ညရွ်ယသ်ည့ ်အသငွ်

က�းေြပာငး်ေရးဝနေ်ဆာငမ်�များကိ� အစီအစဉ်ေရးဆွြဲခငး်၊ စီမံခန ့ခ်ွြဲခငး်��င့ ်ည��ိ�ငိး်

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်တိ�က့ိ� အများြပညသ်���င့ပ်�ဂ�လကိ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�များ ကနွရ်က်

တစ်ခ�မ�တစ်ဆင့ ်က��်�ပ်တိ� ့ လ�ပ်ေဆာငပ်ါသည။် ဒ�က�သညမ်ျားကိ� အက�အညေီပးရန်

အတကွ ်အဓိကနယပ်ယမ်ျား အေမရိကနလ်�မ�ဘဝ��င့ ်ေနသားကျေအာင ်လ�ပ်ေဆာ

ငရ်ာတငွ ်ေငေွ�ကး အက�အည၊ီ အလ�ပ်အကိ�င ်ေနရာချထားမ�၊ ရပ်ရွာ��င့ ်အသားကျ

ေအာငြ်ပ�လ�ပ်ြခငး်၊ အဂၚ်္လပ်ိဘာသာစကား��င့ ်အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး် သငတ်နး်

များ၊ လ�ငယမ်ျားအတကွ ်ပညာေရးဆိ�ငရ်ာပံပိ့�းမ�၊ ကျနး်မာေရးကစိ� စီမံခန ့ခ်ွမဲ���င့ ်

အြခားပံပိ့�းေပးသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပါဝငပ်ါသည။်

လိ�းကတစ််ပွိ�င့က်ိ� “Baltimore's Ellis က�နး်” ဟ�ေခါ်တငွ�်ပီး နယ�းေယာက�်မိ�� ��င့ ်ဖီလယဒ်ဖီဲး 

 ယား�မိ�� �ပီးေနာက ်အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်�သိ� ့ ေရွ�ေြပာငး်ေနထိ�ငလ်ာသ�များအတကွ ်

  ၎ငး်�မိ��ငယသ်ည ်တတယိအ�ကးီဆံ�း အဓိကဝငေ်ပါကေ်နရာတစ်ခ� ြဖစ်ပါသည်



RHP

MORA အစအီစဉ် မိတဖ်ကမ်ျား

MORA အစအီစဉ်များ

ဘ�ာေရးဆိ�ငရ်ာ အက�အညီ
• ဒ�က�သည ်က�းေြပာငး်မ�ဆိ�ငရ်ာ ေငသွားအက�အည ီ(RTCA)

ကျန်းမာေရးဆိ�ငရ်ာ အက�အညီ
• ဒ�က�သည ်ကျနး်မာေရးဆိ�ငရ်ာ ေရာဂါ��ာေဖွစစ်ေဆးေရး အစီအစဉ် (RMS)

• ဒ�က�သညအ်တကွ ်ေဆးဖကဆ်ိ�ငရ်ာ အက�အညီ

• ဒ�က�သညက်ျနး်မာေရး ြမ�င့တ်ငမ်� (RHP) အစီအစဉ်

အလ�ပ်အကိ�င ်��ာေဖွေရး ဝန်ေဆာငမ်�များ
• ဒ�က�သည ်ပံပိ့�းက�ညေီရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ (RSS) အလ�ပ်အကိ�င�်�ာေဖွေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ

• အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်သငတ်နး်��င့ ်အလ�ပ်အကိ�င ်��ာေဖွေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ (VTES)

•  TANF အလ�ပ်အကိ�င ်��ာေဖွေရး အစီအစဉ် (RTEP)

ပညာေရးဆိ�ငရ်ာ ဝန်ေဆာငမ်�များ
• အြခားဘာသာစကား ေြပာဆိ�သ�များအတကွ ်အဂၚ်္လပ်ိစကားေြပာအစီအစဉ် (ESOL)

• မိသာစ� ပညာေရးဆိ�ငရ်ာ အစီအစဉ် (RFEP)

ရညရွ်ယထ်ားသည့ ်အမ�ကစိ� စမံီခန ့်ခဲွမ�
• တိ�းချဲ�ထားသည့ ်အမ�ကစိ� စီမံခန ့ခ်ွမဲ�အစီအစဉ် (ECMP)

• အသက�်ကးီသ� ဒ�က�သညမ်ျားအတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ (SOR)

ရညရွ်ယထ်ားသည့ ်နယေ်ြမေကျာ် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး် 
• ခိ�လ�ခံငွ့ေ်တာငး်ခသံ�များအတကွ ်နယေ်ြမေကျာ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေရး စီမံကနိး် (AOP)

လ�ငယ ်ဝန်ေဆာငမ်�များ
• ဒ�က�သညေ်ကျာငး်များအတကွ ်ေထာကပံ်ေ့င ွ(RSIG)

• ဒ�က�သည ်လ�ငယလ်မ်း��နစီ်မံကနိး် (RYMP)

အများြပညသ်���င့ ်ပ�ဂ�လကိက�ဆိ�ငရ်ာ မိတဖ်ကလ်�ပ်ငနး်ပံ�စံတစ်ခ�၏ အစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�အြဖစ် ေမရီလနး်ြပည်
နယအ်��ံအ့ြပား��ိ ဝနေ်ဆာငမ်�ပံပိ့�းေပးသ�များကိ� MORA က သေဘာတ� စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိ�ထားပါသည်

ပ�ဂ�လကိ��င့ ်အများြပညသ်� က�များ AOP ECMP ESOL RMS RFEP RSIG RSS RTCA RTEP RYMP SOR VTES

(မိတ်ဖက်) (မိတ်ဖက်) (မိတ်ဖက်)

(မိတ်ဖက်)

အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေသာ ဒ�က�သညမ်ျားအတကွ ်MORA က တိ�က�ိ်�က ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေထာကပံ်မ့ေပးေ�ကာငး် ေကျးဇ�းြပ�၍ မ�တသ်ားထားေပးပါ။

အစအီစဉ် ေငေွ�ကးေထာကပ့ံ်မ� 

အရငး်အြမစမ်ျား

ဒ�က�သည ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး

�ံ�း (O�ce of Refugee 

Resettlement, ORR) ကျနး်မာေရး��င့ ်

လ�မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များဆိ�ငရ်ာ ဌာန 

ေမရီလနး်တငွ-် ဒ�က�သညမ်ျား၊ ခိ�လ�ခံငွ့ေ်တာငး်ခသံ�များ

အတကွ ်ေမရီလနး်�ံ�း (Maryland O�ce for Refugees 

Asylees, MORA)၊ လ�မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များဆိ�ငရ်ာ ဌာန

ြပညန်ယေ်အဂျငစ်မီျားမ�တစဆ်င့်

“(က��်�ပ် လကခ်ရံ��ိခဲသ့ည့)် ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်အထ�း

ပင ်ေကျးဇ�းတင�်�ိပါသည။် အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်�တငွ ်က��်�ပ်၏ ဘဝ ြပနစ်�ိ�င်

ေရး၊ အလ�ပ်အကိ�ငမ်ျား ရ��ိ�ိ�ငေ်ရးအတကွ ်က��်�ပ်ကိ� ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးခဲ့

သည့အ်ြပင ်က��်�ပ်က�မ်းကျငသ်�ိ�ိထားသည့ ်နယပ်ယမ်� လမ်း��နြ်ပသေပး�ိ�ငသ်�

ဆရာတစ်ေယာက�်�င့လ်ညး် ချိတဆ်ကေ်ပးခဲပ့ါသည။် ဤ�ိ�ငင်သံိ� ့ ေရာက�်�ိ�ပီး

ရကေ်ပါငး် 90 အတငွး်မ�ာပင ်က��်�ပ်က�မ်းကျငသ်ည့ ်နယပ်ယတ်စ်ခ�ြဖစ်ေသာ

(အငဂ်ျငန်ယီာ နယပ်ယ)် ြဖင့ ်အသကေ်မးွဝမ်းေ�ကာငး် အလ�ပ်အကိ�င�်�ာေဖွ�ိ�ငေ်ရး ေထာက်

အက�ြဖစ်ေစခဲသ့ည့ ်ဤအရာများသည ်အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်�တငွ ်က��်�ပ်ေအာငြ်မငမ်� ရ��ိေစေရးအတကွ်

အဓိက ေသာခ့ျကမ်ျား ြဖစ်ခဲပ့ါသည။် �ိ� းသားမ�၊ မ�နက်နေ်ြဖာင့မ်တမ်���င့ ်[�က�ိးစားအားထ�တမ်�] များက က��်�ပ်

၏ အလ�ပ်ခငွတ်ငွ ်ထ�းခ�နလ်ာေစရန ်အေထာကအ်က� ြပ�ေပးခဲသ့ည့အ်တကွ ်က��်�ပ်သည ်တရားဝငေ်ထာကခ်ံ

ချက�်�စ်ခ�ရ��ိခဲ�့ပီး သပ်ိမ�ကာခငက်ပင ်ရာထ�းတိ�းခဲပ့ါသည။်”

- Mohammed၊ အာဖဂနန်စ�တန�်ိ�ငင်မံ� SIV ဗီဇာ ကိ�ငေ်ဆာငထ်ားသ� ဒ�က�သည်

-
 

Prince George's Community College
https://www.pgcc.edu/go/adulteducationesl/
301-546-8350

Montgomery College
https://www.montgomerycollege.edu/workforce-development-continuing
-education/english-language-skills/adult-esol/index.html
240-567-8950

Maryland Department of Health
https://phpa.health.maryland.gov/OIDPCS/OIH/Pages/Home.aspx
410-767-6500

Baltimore City Community College
https://www.bccc.edu/esl
410-986-5430

 

HIAS
https://asyleeoutreach.org/
240-284-3306

International Rescue Committee, Silver Spring
https://www.rescue.org/united-states/silver-spring-md
301-562-8633

Lutheran Social Services of the National Capital Area
https://lssnca.org/
240-714-4034

Mayor's O�ce Immigrant A�airs
https://mima.baltimorecity.gov/

Ethiopian Community Development Council
https://www.ecdcus.org/
301-562-7303

International Rescue Committee, Baltimore
https://www.rescue.org/united-states/baltimore-md
410-327-1885

Solutions in Hometown Connections
https://www.shconnections.org
(301)615-1034

Lorem ipsum

(မိတ်ဖက်)




