
 MORA
میریلنډ دفرت د کډواالنو

او پناه غوښونکو لپاره  

کډوال څوک دي؟

MORA چا لپاره خدمت کوي؟

MORA چاته خدمت نه وړاندې کو

د MORA په بشپړ اېالت کې د برنامې رشیکانو رسه تړون کوي ترڅو 
الندې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي:

برشدوستانه کډوال په شمول د:

•  کډوال

•  پناه غوښتونکي

•  د ځانګړي مهاجرت ویزه (SIV) لرونکي له افغانستان یا عراق څخه

•  کیوبېایي یا هیټیايي غړي /ېا کېد څخه راوتيل وکړي

•  د قاچاق تصدیق شوي قربانيان

•  ځینې امری آیشیايي

د بالتیمور میټروپولیټان سیمه (BMA): د بالتیمور ښار او شاوخوا 
سیمې (ا® اروندل، بالټیمور، کارول، هارټفورډ، او هاورډ کاونټي)

د واشنګټن میشته سیمه (SWA): مونټګمري او پرنس جورج کاونټیز

د BMA او SWA  سیمو څخه بهر وړ برشدوستانه کډوال کولی يش په 
ځایی DSS ځایونو کې خدمتونو ته الرسسی ومومي.

•  پناه غوښتونکي

(CAM parolees)  د مرکزي امریکا کوچنيان  •

•  قانو® مستقل اوسیدونکي چې مخکې برشی کډوال نه وو

•  طبیعي شوي د متحده ایاالتو اتباع

•  بې رسپرسته کوچنیان

•  بې سنده کډوال

•  ویزه لرونکي (کار، زده کونکی، وېزېټوران او داسې نور)

د 1951 کډوال کنوانسیون دا په ګوته کوي چې کډوال هغه څوک 
دی چې ...

د نسل، مذهب، ملیت، د یوې ځانګړې ټولنیزې ډلې غړیتوب یا 
سیايس نظر د دالیلو له مخې د تعقیب کیدو ویره لري، د خپل 

تابعیت له هیواده بهر وي، او دا ډول ویرې له امله وړتیا نلري چې 
هغه نه غواړي د دغه هیواد محافظت پخپله ګټه واخيل.

د عمومي پوښتنو لپاره له MORA رسه اړېکې ټینګې کړئ په:

www.dhs.maryland.gov/mora

لیري هوګن، بوېډ
رترفورډ وايل، ال ټي وايل

الورډس پډېله، رسکرتي

MORA له ٤٠٠٠٠ څخه زیاتو کډوالو رسه د میریلینډ د خپل کور په 

توګه جوړولو کې مرسته کړې، د دوي "بې ځایه شوي خلکو" څخه 

خپلواکه، برخه اخیستونکي غړو په توګه د ميل اقتصاد او ځایی 

ټولنو ته په بدلولو کې مرسته کوي .  وږ د عامه او خصويص 

خدمتونو وړاندې کونکو شبکو له الرې کار کوو، د انتقايل خدمتونو 

پالن کول ، اداره کول او همغږي کول چې هدف یې د کډوالو ژر تر 

ژره خود کفا ده. د امریکایی ژوند رسه سمون ورکولو کې د کډوالو 

رسه مرستې لپاره کلیدي ساحې مايل مرستې، دندې ټاکل، د ټولنې 

روزنه، انګلیيس ژبه او مسلکي روزنه، د ځوانانو لپاره علمي مالتړ، د 

قضیې مدیریت، او نور مالتړي خدمتونه شامل دي.

لوکسټ پوینټ د "بالټیمور ایلیس ټاپو" په نامه یادیږي، چې د نیویارک او 

فالډیلفیا وروسته متحده ایاالتو ته د کډوالو لپاره د ننوتلو دریم لوی پواېنټ دی.
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د MORA پروګرام رشیکان 

د MORA پروګرامونه

مايل مرسته
(RTCA) د کډوالو انتقايل نغدي مرسته  •

روغتیايي مرسته
(RMS) د کډوالو د روغتیا سکرینینګ پروګرام  •

•  د کډوالو طبي مرسته
•  د کډوالو د روغتیا ترویج (RHP) پروګرام

د کارموندنې خدمتونه
•  د کډوالو مالتړ خدمتونو (RSS) استخدام خدمتونه

(VTES) د حرفوي زده کړې او کارموندنې خدمتونه  •

(RTEP)  رنې برنامهÕد ګ TANF د  •

د ټارګټ قضېې مدیریت
(ECMP) د قضیې مدیریت غځول شوی پروګرام  •

(SOR) د زړو کډوالو لپاره خدمتونه  •

ښوونيز خدمتونه
(ESOL) د نورو ژبو د ویونکو لپاره انګلیيس  •

(RFEP) د کورنۍ د زده کړی پروګرام  •

ټارګټد اوټ ریچ
(AOP) د پناه غوښنکو آوټ ریچ پروژه  •

د ځوانانو خدمتونه
(RSIG) ویل وړیا مرستهÛ د کډوالی ښوونځی د  •

(RYMP) د کډوال ځوانانو د روزنې پروژه  •

 MORA د عامه - خصويص - مشارکت ماډل برخې په توګه په مریلینډ کې د خدمتونو چمتو 

کونکي قرارداد کوي 

مهربا® وکړئ په یاد ولرئ چې MORA وړ پیرودونکو ته مستقیم خدمتونه نه وړاندې کوي.

د برنامې د فنډ
سټریمونه 

د کډوالو بیا میشته کیدنې 
دفرت  (ORR) د روغتېا او 

انسا® خدمتونو دفرت

په مریلنډ کې :
د میریلنډ دفرت کډوالو پناه غوښتنکو لپاره 

(MORA)، د انسنا® خدمتونو اداره

د دولتي ادارو له الرې

زه د بیا میشته کیدنې خدمتونو [چې ما ترالسه کړی]، په ځانګړي توګه د 

دندې مننه کوم. دوی په متحده ایاالتو کې زما د ریزومي او مسلک 

جوړولو، کې ټریننګ راکړ او  زما نیټورکنګ وکړ او زه ېې وصل کړم له 

زما په مسلک کې ښوونکی دا په متحده ایاالتو کې زما د بریا کليدي 

نقتې وې چې ما رسه په مسلکي دندې کې مرسته وکړه زما په خپل 

مسلک (انجیãي) کې زما د راتګ نه د ٩٠ څخه کمو روځو کې. صداقت ، عزت او [سخت کار 

کول] ما رسه زما په کاري ځای کې د غوره کار کولو کې مرسته وکړه، چې المله ېې ما په پایله 

کې دوه سندونه بشپړ کړل او پدې وروستیو کې مې پرمختګ وکړ. "

-محمد، د SIV کډوال د افغانستان څخه

RHPعامه او خصويص رشیکان AOP ECMP ESOL RMS RFEP RSIG RSS RTCA RTEP RYMP SOR VTES

(رشیک) (رشیک) (رشیک)

(رشیک)

Baltimore City Community College 
(BCCC)

Ethiopian Community Development 
Council (ECDC)

HIAS, Inc.

International Rescue Committee (IRC), 
Baltimore

International Rescue Committee (IRC), 
Silver Spring

Judy Center/Baltimore City Public Schools

Lutheran Social Services of the National 
Capital Area (LSSNCA)

Montgomery College (MC)

Prince George’s Community College 
(PGCC)

Maryland Department of Health, Center 
for  Global Migration and Immigrant 
Health (CGMIH)


