
ስደተኛታት ዝበሃሉ መን እዮም?

ሞራ ንመን የገልግል

MORA ዘየገልግሎም ሰባት

MORA ኣብታ ግዝኣት ምስ ዘለዉ ናይ ፕሮግራም ኣጋራት 
ኮንትራት ነዞም ዝስዕቡ ህዝቢ ኣገልግሎት ንምቕራብ 
ኮንትራት ይገብር:
“ሰብኣዊ ርህራሀ ዘለዎም ስደተኛታት” ከም:
•  ስደተኛታት
•  ዓቖብቲ
•  ፍሉይ ናይ ስደተኛ ቪዛ (SIV) ዘለዎም ናይ 

ኣፍጋኒስታንን ዒራቕን ሰበት
•  ናይ ኩባ ወይ ናይ ሃይቲ ኣተውቲ/ናይ እሱራት 

ኣመኩሮ 
•  ናይ ዘይሕጋዊ ሰብ ዝውውር ዝተረጋገጹ ግዳያት
•  ሓደ ሓደ ኣምራዥያናት

ባልቲሞር ሞትሮፖሊታን ቦታ (BMA): ባልቲሞር 
ከተማን ከቢቦምዋ ዘለዉ ኣውራጃታትን (ኣን ኣረንዴል፣ 
ባልቲሞር፣ ኬሮል፣ ሃርትፎርድን ሃዋርድ ኣውራጃን)
ሰበርበን ዋሽንግተን ቦታ (SWA): ሞንጋመሪን ልዑል 
ጆርጅን ኣውራጃታት
ብቑዓት ናይ ሰብኣዊ ርህራሄ ዘለዎም ስደተኛታት ካብ 
BMA ኮነ SWA ሕጊታት ኣብ ከባቢያዊ  DSS ቤት 
ጽሕፈታት ኣገልግሎት ምርካብ ይኽእሉ እዮም። 

•  ዕቑባ ሓተትቲ
•  ማእኸላይ ኣሜሪካውያን ትሕቲ ዕድመ (CAM ኣመክሮ)
•  ቅድም ክብሉ ሂማኒተርያን ስደተኛታት ዘይነበሩ ሕጋዊ 

ቀወምቲ ነበርቲ
•  ጠቐባሊነት ዝረኸቡ U.S ዜጋታት
•  ሰብ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ
•  ዘይተሰነዱ ስደተኛታት
•  ቨዛ ተሓዝቲ (ስራሕ፣ ተመሃራይ፣ በጻሕቲ፣ ወዘተ)

ንሓፈሻዊ ሕቶ ን MORA ብዝስዕብ ኣዘራርቡ: 
(410) 767-7514

www.dhs.maryland.gov/mora

MORA 
ሜሪላንድ OÆce 

ንስደተኛታትን ዕቑባ ሓተትን

ሌሪ ሆገን፣ ኣመሓዳሪ ዶይድ 
ሩትፎርድ ፣ Lt. ኣመሃዳሪ
ሎርደስ ፓዲላ ፣ጸሓፊት

ናይ 1951 ስደተኛታት ኮንቨንሽን ስደተኛ ዝበሃል...
“ብዘርኡ፣ ሃይማኖት፣ ዜግነት፣ ናይ ዝኾነ ማሕበራዊ 
ጉጅለ ኣባል ምዃን ወይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ፣ ካብ 
መበቆልሃገሩ ወጻኢ ምዃን ምኽንያት ዝበጽሖም ጭቆና 
ፍርሒ፣ ኣብታ ሃገር ሓለዋ ክረክብ ዘይኽእል ወይ ክረክብ 
ዘይፍትን ሰብ እዩ።”

MORA ልዕሊ 40,000 ስደተኛታት ሜሪላንድ ገዝኦም 
ክገብርዎ ሓጊዙ እዩ፣ ካብ “ቦታ ዘይብሎም ሰባት” ናብ 
ገለልተኛ ክሰጋገሩ ብምሕጋዝ፣ ናይቲ ብሄራዊ ኢኮኖሚን 
ከበቢያዊ ማሕበረ ሰብን ኣስዋጽኦ ብምግባር።  ኣብ ናይ 
ህዝባዊን ውልቃውን ኣገልግሎት ኣቕረብቲ፣ ስደተኛታት 
ብዝተኸኣለ ፍጥነጥ ዓርሶም ንክኽእሉ ናይ ስግግር 
ኣገልግሎቶም ኣብ ምትላም፣ ምምሕዳርን 
ምትሕብባርን ንሰርሕ።  ስደተኛታት ናይ ኣሜሪካ 
መነባብሮ ስርዓጥ ንክለምድዎ ንምሕጋዝ ዘድልዩ ቁልፊ 
ነጥቢታት ከም ፋይናንሳዊ ሓገዝ፣ ናይ ስራሕ ምደበባ፣ 
ማሕበረሰባዊ ምትእትታው፣ ኢንግሊሽ ቋንቋን ናይ ሞያ 
ስልጠናን፣ ኣካዳሚካዊ ሓገዝ ንመንእሰይ፣ ኬዝ 
ማኔጅመንት፣ ከምኡውን ካልኦት ናይ ሓገዝ 
ኣገልግሎታት ዝኣመሰሉ የካትቱ። 

ሎከስት ፖይንት ናይ "ባልቲሞር ኤሊስ ደሴት " ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ 
ካብ ኒውዮርክን ፊላደልፊያ ቀጺሉ ናይ ስደተኛታት 3ይ ዝዓበየ ናይ 
ስደተኛታት መእተዊ ስለ ዝኾነ። 



RHP

MORA ፕሮግራም ኣጋራት 

MORA ፕሮግራማት 

ፈፋይናንሳዊ ሓገዝ
•  ናይ ስደተኛ ሰግግር ካሽ ሓገዝ (RTCA)

ናይ ጥዕና ሓገዝ
•  ናይ ስደተኛ ጥዕና ምርመራ ፕሮግራም (RMS)
•  ናይ ስደተኛ ሕክምና ሓገዝ
•  ናይ ስደተኛ ጥዕና ምብርትታዕ (RHP) ፕሮግራም
ናይ ስራሕ ቆጸራ ኣገልግሎት
•  ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ኣገልግሎት (RSS) ናይ ስራሕ ቆጸራ ኣገልግሎት
•  ሞያዊ ስልጠናን ናይ ስራሕ ቆጸራ ኣገልግሎትን (VTES)
•  TANF ናይ ስራሐ ቆጸራ ፕሮግራም (RTEP)

ዕላማ ዝተገበሮ ናይ ኬዝ ማኔጅመንት
•  ዝተናወሐ ናይ ኬዝ ማኔጅመንት ፕሮግራም (ECMP)
•  ንዓበይቲ ስደተኛታት ዝወሃብ ኣገልግሎት (SOR)

ዕላማ ዝተገበሮ ኣውትሪች
•  ናይ ዕቑባ ሓታቲ ኣውትሪች ፕሮጀክት (AOP)

ናይ መናእሰይ ኣገልግሎት
•  ናይ ስደተኛ ቤት ትምህርቲ ጽዕንቶ ፈቓድ (RSIG)
•  ነይ ስደተኛ መናእሰይ ቁጽጽር ፕሮጀክት (RYMP)
    

MORA ኣብ መላእ ሜሪላንድ ዘለዉ ኣገልግሎት መቕረብቲ ከም ናይ 
ህዝባዊ-ውልቃዊ-ኣጋርነት ሞዴል

ህዝባዊን ውልቃውን ኣጋራት ኔትዎርክ 
ብምግባርን ምትሕሓዝን AOP ECMP ESOL RMS RFEP RSIG RSS RTCA RTEP RYMP SOR VTES

(ኣጋር) (ኣጋር) (ኣጋር)

(ኣጋር)

ብኽብረትኩም MORA ንብቑዓት ዓማዊል ቀጥተኛ ኣገልግሎት ኣይህብን።ሰ

ፕሮግረም ፈንድ ገበርቲ 
ስትሪማት 

ናይ ኦፍል ስደተኛታት 
ደጊምካ ምድልዳል (ORR) 
ናየ ጥዕናን ሰብኣዊ 
ኣገልግሎትን ክፍሊ 

ናይ ሜሪላንድ: ሜሪላንድ ኦፍልስ 
ንሰደተኛታትን ዕቑባ ሓተትቲን 
(MORA)፣ ናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎት 
ክፍሊ

ብናይ ግዝኣት ኤጀንሲታት 

“ናይ ደጊምካ ምድልዳል ኣገልግሎት ይፈትዎ እየ [እቲ 
ዝተቐበልክዎ]፣ ብፍላይ ስራሕ ምቑጻር።  ናይ ስራሕ 
መላለይየይን ስርሐይን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንክሃንጽ 
ስልጠና ሂቦምኒ፣ ምስ ኣብ ፊልደይ መምህር። እዚኦም 

እዮም ኣብ U.S ፕሮፌሽናል ስራሕ ብናይ ባዕለይ ፊልድ 
(ኢንጂነሪንግ) ኣብ ዝመጻኹሉ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልቲታት 

ውሽጢ ንክረክብ ዝሓገዙኒ።  ሓቀኝነት፣ ክብሪን [ጠንኪርካ ምስራሕ] ኣብ ናይ 
ስራሕ ቦታይ ብሉጽ ክኸውን ሓጊዙኒ እዩ፣  በዚ ምኽንያት ድማ ክልተ ምስክር 
ወረቐት ተቐቢለ ኣብ ቀረባ ግዘ ድማ ሓድሽ ሹመት ተዋሂብኒ”

- መሓመድ፣ SIV ስደተኛ ካብ ኣፍጋኒስታን

ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎታት
•  ካልኦት ቋንቋታት ንዝዛረቡ ኢንግሊሽ (ESOL)
•  ናይ ቤተ ሰብ ትምህርቲ ፕሮግራም (RFEP)

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)


