
مورا
دفرت ماریلند 

برای مهاجران و پناهده گان

مهاجران کی ها هستند؟

مورا برای چه کسانی خدمت مین�ید

مورا برای چه کسانی خدمت �ی �اید

مورا با رشکای پروگرام در رسارس ایالت برای ارائه خدمات به 
گروه های زیر قرارداد مین�ید

”مهاجران برش دوستانه“به شمول:

•  مهاجران

•  پناه دهنده گان

•  مهاجران دارای ویزهء مخصوص مهاجرت ازافغانستان و عراق

•  Parolees وارد شونده گان کوبایی یا هائیتی/

•  قربانیان تأیید شده قاچاق

•  امریشیایی

•  آزادی مرشوط برشدوستانه اوکراینی و افغانستانی

(BMA) منطقهء مرتوپولیتان بالیتیمور
شهر بالتیمور و کشور های اطراف آن ( انی آروندل، کارول، 

هارتفورد، و بخش هایی هوارد)

(SWA) منطقهء سوبوربان واشنگ�
مونتگومیری و مناطق پرنس جورج

مهاجران برشدوستانه واجد رشایط در خارج از حوزه های قضایی 
 DSS می توانند به خدمات در دفاتر محلی SWA و BMA

دسرتسی پیدا کنند.

فريدريک

•  پناه جویان

•  (CAM parolees) خردساالن امریکای مرکزی

•  ساکنان دا¡ی قانونی که قبالً مهاجران برشدوستانه نبوده اند 

•  شهروندان پذیرفته شدهء امریکا

•  کودکان بدون همراه

•  مهاجران بدون سند

•  صاحبان ویزه ( کار، شاگرد، سیاح، و غیره)

کنوانسیون 1951 مهاجران ترصیح میدارد که پناهده کسی است 
که...

”به دلیل ترس اساسی مبنی بر آزار و اذیت به دالیل نژاد ، 
مذهب ، ملیت ، عضویت در یک گروه خاص اجت²عی یا افکار 

سیاسی ، خارج از کشور ملیت خود است و µی تواند یا به دلیل 
چنین ترس ، µی خواهد از ح²یت های آن کشور بهره بربد."

برای سواالت عمومی با مورا �اس بگیرید: 

7514 - 767 410) 

www.dhs.maryland.gov/mora

الری هوگان، فرمانده بوید
رادرفورد، ال تی. فرمانده

سسالردیس پادیال، سکرتریت

مورا به بیش از 40،000 پناهنده کمک ¥وده است تا ماریلند را 
خانهء خود سازند و این امر به انتقال آنها از "آوارگان" به اعضای 

مستقل و کمک کننده اقتصاد ملی و جوامع محلی کمک کرده 
است . ما از طریق شبکهء از کمک کننده گان عمومی و خصوصی 
برای پالنگذاری، و ه�هنگی خدمات انتقالی با هدف کمک برای 

پناهنده گان تا بتوانند به زودترین فرصت به خودکفایی برسند کار 
می ¥ائیم. زمینه هایی کلیدی برای همکاری به مهاجران جهت 
تنظیم زنده گی در محیط امریکا شامل مواردی همچون کمک 

مالی، کاریابی، معرفی با جامعه، زبان انگلیسی و تریننگ حرفوی، 
ح�یت اکادمیک از جوانان، مدیریت پرونده، و دیگر خدمات 

ح�یوی را شامل میشود.

جزیرهء الیس بالتیمور نامیده شده است، که سومین بزرگرتین بندر دخولی 

Locust Point مهاجران به ایاالت متحده بعد از نیویارک و فالدلفیا میباشد



رشکایی پروگرام مورا

پروگرام هایی مورا

کمک کالی
•  (RTCA) کمک نقدی انتقالی برای مهاجران

کمک صحی
•  (RMS) پروگرام بررسی صحت مهاجران

•  کمک طبی مهاجر
•  (RHP) پروگرام بهبود صحت مهاجر

خدمات کاریابی
•  خدمات کاریابی (RSS) خدمات ح�یتب مهاجر

•  (VTES) تریننگ حرفوی و خدمات کاریابی
•  (RTEP) خدمات کاریابی تی ای ان اف

خدمات تعلیمی
•  (ESOL) انگلیسی برای صحبت کردن زبانهای دیگر

•  (RFEP) پروگرام تعلیمی فامیل

مدیریت پروندهء مورد نظر
•  (ECMP) پروگرام مدیریت پروندهء �دید شده

•  (SOR) خدمات برای مهاجران کهنسال

توسعهء هدفمند
•  (AOP) پروژهء توسعه پناهنده

خدمات جوانان
•  (RSIG) کمک هزینهء تحصیلی امپکت مکتب مهاجر

•  (RYMP) پروژهء راهن�یی جوانان مهاجر

مورا به عنوان بخشی از مودل مشارکت عمومی – خصوصی با ارائه کننده گان خدمات در 
رس تارس ماریلند قرار داد مین�ید

لطفآ توجه داشته باشید که مورا خدمات مستقیم را به مشرتیان واجد رشایط ارائه ¥یدهد.

جریان هایی تأمین مالی 
پروگرام

دیپار�نت صحت و 
 (ORR) خدمات انسانی

دفرت جابجایی مهاجران
در ماریلند: دیپار�نت خدمات انسانی ، 

(MORA) دفرت ماریلند برای مهاجران و 
پناهده گان

از طریق �اینده گی هایی دولتی

من از خدمات جابجایی مجدد تقدیر مین�یم [ که من دریافت 
¥ودم] خصوصآ خدمات کاریابی آنها در امریکا تریننگ در بخش 

آماده سازی سی وی و وظیفه برای من فراهم ¥ودند، شبکه 
سازی یا ارتباطات، و مرا با یک .... و صل ¥ودند راهن�یی در 

رشتهء من اینها کلید های برای موفقیت من در ایاالت متحده 
بودند که به من کمک کرد تا یک حرفه ای پیدا کنم وظیفه در رشتهء 

خودم (انجنیری) در کمرت از 90 روز رسیدنم به امریکا صداقت، شفافیت و [سخت 
کوشی] به من کمک کرد تا در محل کار خود برتری داشته باشم ، در نتیجه دو 

گواهینامه را به ا�ام رساندم و اخیراً ارتقا یافتم. "

- محمد، مهاجر اس آی وی از افغانستان

RHPرشکایی عمومی و خصوصی AOP ECMP ESOL RMS RFEP RSIG RSS RTCA RTEP RYMP SOR VTES

(رشیک) (رشیک) (رشیک)

(رشیک)

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

(رشیک)


