
پناہ گزین کون ہیں؟

MORA کس کی خدمت کرتا ہے

MORA کس کی خدمت نہیں کرتا ہے

MORA نے ریاست بھر میں پروگرام رشاکت داروں کے ساتھ معاہدہ 

کیا ہے تاکہ وہ مندرجہ ذیل آبادیوں کو خدمات فراہم کرے۔:

"انسانیت پسند تارکین وطن" بشمول:
•  پناہ گزین

•  ٹھکانا گزین
•  افغانستان یا عراق سے تعلق رکھنے والے خصوصی امیگرینٹ ویزا 

(SIV) کے حامل

•  کیوبا یا ہیٹی سے داخل ہونے والے/پیرول پر رہا ہونے والے
•  انسانی تجارت کے مصدقہ متاثرین

•  مخصوص امیریسی
•  افغانی ایس آئی / ایس کیو (SI/SQ) کے پیرولیز اور انسانیت کی 

بنا پر پیرول پر رہا ہونے والے

بالٹی مور میٹروپولیٹن ایریا (BMA): بالٹیمور سٹی اور آس پاس کی 
کاؤنٹی (این اروندل (Anne Arundel)، بالٹیمور (Baltimore)، کیرول 

(Carroll)، ہارٹ فورڈ (Hartford)، اور ہاورڈ (Howard) کاؤنٹیاں))

سرببن واشنگٹن ایریا (SWA): مونٹگمری (Montgomery) اور پرنس 
جارج (Prince George) کاؤنٹیاں 

بی ایم اے (BMA) اور ایس ڈبلیو اے (SWA) کے دائرہ اختیار سے 
 (DSS) باہر کے اہل انسانیت پسند تارکین وطن مقامی ڈی ایس ایس

کی دفرتوں میں خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔.

فریڈرک

•  ٹھکانا گزین
•  وسطی امریکی کے نابالغ (CAM پیرول پر رہا ہونے والے)

•  مطابق قانون مستقل باشندے جو پہلے انسان دوست تارکین 
وطن نہیں رہے 

•  قدرتی نوعیت کے امریکی شہری
•  تنہا نابالغ افراد

•  بغیر مناسب دستاویز والے تارکین وطن
•  ویزا رکھنے والے (کام، طالب علم، زائرین، وغیرہ)

1951 کا پناہ گزین کنونشن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ پناہ گزین 
وہ ہے جو...

"نسل، مذہب، قومیت، کسی خاص س�جی گروپ یا سیاسی عقیدہ 
کی رکنیت کی وجہ سے ظلم و ستم کا شکار ہونے کے خوف سے، 

اپنی شہریت والے ملک سے باہر ہے، وہ اس طرح کے خوف کی وجہ 
سے وہ اپنے اس ملک کے تحفظ سے فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔"

عام پوچھ گچھ کے لئے MORA سے اس پر رابطہ کریں:

767-7514 )410(

www.dhs.maryland.gov/mora

لیری ہوگن (Larry Hogan)، گورنر بائڈ روڈرفورڈ
(Boyd Rutherford)، لیفٹیننٹ گورنر

Lourdes Padilla، سیکرٹری

 (Maryland) نے 40,000 سے زائد پناہ گزین کو میری لینڈ MORA

کو اپنا گھر بنانے میں مدد فراہم کیا ہے، اور "بے گھر افراد" سے 

آزاد، قومی معیشت اور مقامی برادریوں کے سود مند ممربان بننے 

میں ان کی مدد کی ہے۔ ہم پناہ گزینوں کو جلد از جلد خود 

مختار بننے میں مدد کرنے کے مقصد سے منتقلی (ٹرانزیشن) 

خدمات کی منصوبہ بندی، نظم و نسق اور مربوط کرنے کے لئے 

رسکاری اور نجی خدمت فراہم کنندگان کے ایک نیٹ ورک کے 

ذریعہ کام کرتے ہیں۔ امریکی زندگی کے مطابق بنانے میں پناہ 

گزین کی مدد کرنے کے کلیدی شعبوں میں مالی اعانت، مالزمت 

کی جگہ سازی، سÑجی سمت بندی، انگریزی زبان اور پیشہ ورانہ 

تربیت، نوجوانوں کے لئے تعلیمی تعاون، کیس مینجمنٹ اور دیگر 

معاون خدمات شامل ہیں۔

نیویارک اور فالڈیلفیا کے بعد امریکہ میں تارکین وطن کے داخلے کا تیرسا سب 
سے بڑا مقام ہونے کے سبب لوکسٹ پوائنٹ (Locust Point) کو "بالٹیمور ایلس 

آئی لینڈ" کہا گیا ہے۔

 MORA
میری لینڈ دفرت

برائے پناہ گزین اور ٹھکانا گزین



MORA کے پروگرام پارٹ�ز

MORA کے پروگرام

مالی اعانت
(RTCA) پناہ گزین عبوری نقد امداد  •

صحت کی معاونت
(RMS) پناہ گزین صحت سکریننگ پروگرام  •

•  پناہ گزین طبی امداد
•  پناہ گزین فروغ صحت (RHP) پروگرام

مالزمت خدمات
•  پناہ گزین امدادی خدمات (RSS) روزگار خدمات
(VTES) پیشہ ورانہ تربیت اور مالزمت خدمات  •

(RTEP) مالزمت پروگرام TANF  •

تعلیمی خدمات
(ESOL) دورسی زبانیں بولنے کے لئے انگریزی  •

(RFEP) خاندانی تعلیم پروگرام  •

ٹارگٹڈ کیس مینجمنٹ
(ECMP) توسیعی کیس مینجمنٹ پروگرام  •

(SOR) پرانے پناہ گزین کو خدمات  •

ٹارگٹڈ آؤٹ ریچ
(AOP) ٹھکانا گزین آؤٹ ریچ پروجیکٹ  •

خدمات براۓ نوجوان
(RSIG) ریفیوجی اسکول امپیکٹ گرانٹ  •

     (RYMP) ریفیوجی یوتھ مانیٹرنگ پروجیکٹ  •

MORA نے عوامی - نجی رشاکت داری ماڈل کے ایک حصے کے طور پر پورے میریلینڈ میں 

خدمت فراہم کرنے والوں سے معاہدہ کیا ہے

براہ کرم نوٹ کریں کہ MORA اہل کالئنٹ کو براہ راست خدمات فراہم نہیں کرتی ہے۔

پروگرام فنڈنگ کے ذرائع

پناہ گزینوں کی نوآبادکاری 
(ORR) محکمہ براۓ صحت 

اور انسانی خدمات کا دفرت

لینڈ میں:  میری لینڈ دفرت برائے پناہ 
گزین اور ٹھکانا گزین (MORA)، محکمہ 

انسانی خدمات

ریاستی ایجنسیوں کے ذریعہ

دوبارہ آبادکاری خدمات [جو مجھے موصول ہوا]، خاص طور پر مالزمت 
قابل ستائش ہے۔ انہوں نے مجھے امریکا میں میرا ریزیوم (بائیو ڈیٹا) 

اور کیریرئ بنانے کی تربیت دی، میرے شعبہ سے ایک رہنÑ کے 
ساتھ میری نیٹ ورکنگ

کی اور مجھ سے ان سے جوڑا۔ یہ سب امریکا میں میری کامیابی کی 
بنیاد تھیں جن سے مجھے میرے آنے

کے 90 روز کے اندر ہی میرے خود کے شعبہ (انجیßنگ) میں مجھے پیشہ ورانہ کام تالش 
کرنے میں مدد ملی. ایÑنداری، دیانت داری اور [سخت محنت] سے مجھے کام کی جگہ میں 

کامیاب ہونے میں مدد ملی جسکے نتیجہ میں میں نے دو رسٹیفکیشن مکمل کیا اور میرا 
حال ہی میں پروموشن بھی ہوا.

- محّمد، SIV پناہ گزین افغانستان سے

RHPعوامی اور نجی شراکت دار AOP ECMP ESOL RMS RFEP RSIG RSS RTCA RTEP RYMP SOR VTES

(شراکت دار) (شراکت دار) (شراکت دار)

(شراکت دار)

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

(شراکت دار)




