အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရႏိုင္ပါသနည္း။
ဘယ္လ္တီမိုး စီးတီ ကြန္ျမဴနီတီ ေကာလိပ္ **
ဘယ္လ္တီမိုး.............................................. 410-986-5464
ဘယ္လတ
္ မ
ီ းုိ အလုပအ
္ ကိင
ု ဖ
္ ၿံြ႔ဖိဳးတိးု တက္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ရုးံ
ဘယ္လ္တီမိုး.............................................. 410-396-3009
အီသီယိုးပီးယန္း ကြန္ျမဴနီတီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာင္စ *$
ဆဲလ္ဗား စပရင္း......................................... 301-562-7301
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ *$
ဘယ္လ္တီမိုး.............................................. 410-327-1885

ဒ ုက ၡသည ္မ်ားဆုသည
ိ
္မ ွာ မည ္သ ူမ်ား
1951 ဒုကၡသည္ ကြန္ဗန္းရွင္း ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ
ဒုကၡသည္ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသူကို
ဆိုလိုပါသည္။

“မူလႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး၊
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကြဲျပားျခင္း
စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္
တရားစြဲဆိုဖမ္းဆီးခံရမည္ဟု
ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံေနရၿပီး မူလေနထိုင္ရာ
ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္မရျဖစ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္
ေၾကာက္ရြံ႕ေနရမႈမ်ားေၾကာင့္
ယင္းမူလႏိုင္ငံ၏ အကာအကြယ္ကို
မိမိသေဘာအားျဖင့္ မခံယူလိုျခင္း”

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ *$
ဆဲလ္ဗား စပရင္း......................................... 301-562-8633
ဂ်ဴးဝွစ္ ကြန္ျမဴနီတီ ဝန္ေဆာင္မႈ *$
ဘယ္လ္တီမိုး.............................................. 443-451-2256
လူသာရမ္ အမ်ဳိ းသာၿမဳိ ႕ေတာ္ဧရိယာ လူမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ *$
ဟက္စ္ဗီလ................................................ 240-714-4034
ေမရီလန္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ဌာန
ဘယ္လ္တီမိုး.............................................. 410-767-6664
ေမရီလန္း ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံသူမ်ားဆိုင္ရာ ရုံး
ဘယ္လ္တီမိုး.............................................. 410-767-7514
ေမာင့္ဂိုမယ္ရီ ေကာင္တီ ကြန္ျမဴနီတီ ေကာလိပ **
ဆဲလ္ဗား စပရင္း......................................... 240-567-1409
ပရင့္စ္ ေဂ်ာ့ရွ္ ကြန္ျမဴနီတီ ေကာလိပ္ **
ဟက္စ္ဗီလ................................................ 301-546-8449
ေဝါလ္ ရီလိဖ္ *$
အန္နီ အာရူဒယ.......................................... 410-760-4514
* သည္ ေဒသဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေအဂ်င္စီ ျဖစ္ပါသည္
** သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဒုတိယဘာသာစကား အေနျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ေသာ
ေနရာျဖစ္ပါသည္

$ သည္ RTCA ကို ေလ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။

ေမရီလန္း လူသားေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီ

MORA

ေမရီလန္း ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံသူမ်ားဆိုင္ရာ
ရုံး
ျပည္ေထာင္စုမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ခုံလႈံသူမ်ားအား
အေမရိကန္လူမႈအသိုင္းအဝန္းႏွင့္
ေပါင္းစပ္ေနထိုင္ရာတြင္ သက္သာလြယ္ကူေစရန္
အေထာက္အပံ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ေနပါသည္။

အေထြေထြ ေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္
MORA သို႔ ဆက္သြယ္ရန္:

410-767-7514

MORA အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္ 40,000 ေက်ာ္ အား ေမရီလန္းကို ယင္းတို႔၏ အိမ္ေနရာျဖစ္ေစရန္၊ “ေရြ႕ေျပာင္းခံရသူ” မ်ားအျဖစ္မွ
လြတ္လပ္ၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အသုံးဝင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ကူညီႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ဒုကၡသည္မ်ားကို မိမိဘာသာ ရပ္တည္ႏိုင္သူမ်ား အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေျပာင္းအလဲကာလ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
စီမံျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို အစုိးရ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားျဖင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကို အေမရိကန္သားျဖစ္ေစေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ အကူအညီမ်ားတြင္
ေငြေရးေၾကးေရး၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေၾကာင္း နားလည္ေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ တတ္ကြၽမ္းေရး ႏွင့္
ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

MORA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မည္သူမ်ား
အက်ံဳးဝင္ပါသနည္း။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္
ေအာက္ပါတို႔အတြက္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။:

• လူဝင္မႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ (INA) ၏

အပိုင္း 207 အရ အေမရိကတြင္ ဒုကၡသည္ အျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳခံရသူမ်ား

• INA ၏ အပိင
ု း္ 208 အရ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးခိလ
ု ခ
ံႈ င
ြ ့္ ရသူမ်ား
• 45 CFR အပိုင္း 401 ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ က်ဴးဘား
သို႔မဟုတ္ ဟိုက္တန္မွ ဝင္ေရာက္သူမ်ား
• ႏိုင္ငံျခား လႈပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ျပည္ပပို႔ကုန္ ဘ႑ာေရး ႏွင့္
ဆက္ဆိုင္ေစေသာ အက္ 1988 ၏ အပိုင္း 584 အရ
အေမရိကမွ ခြင့္ျပဳသည့္ ဗီယက္နမ္မွ အမာအာရွလူမ်ိဳးမ်ား
• အေမရိကန္ ကေလးႏွင့္မိသားစုမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး (ACF)
မွ အစိုးရအေထာက္အပံ့ေပးရန္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ
လူကုန္ကူးခံရသည့္သူမ်ား
• အီရတ္ သို႔မဟုတ္ အာဖကန္ အထူး လူဝင္မႈ ဗီဇာ (SIV)
ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား

ေလ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္သည္မ်ား
• အိမ္ေထာင္စုဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူဝင္မႈ အေျခအေနျပ
သက္ေသ
• ေနထိုင္ေၾကာင္း သက္ေသ
• အိမ္ေထာင္စုဝင္ အားလုံး၏ ဝင္ေငြ (မည္သည့္ေနရာမွ ရရ)
သက္ေသ
• ေလ်ာက္ထားသူသည္ ဒုတိယအဆက္
ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူျဖစ္ပါက အျခားျပည္နယ္တြင္
အက်ိဳးခံစားခြင့္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ေသ

ဒုကၡသည္အတြက္ အေရြ႕အေျပာင္းကာလ ေငြေၾကး
အေထာက္အပံ့ (RTCA)
ေမရီလန္း ျပည္နယ္တြင္ RTCA ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အျပည့္အဝ ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံထားပါသည္။
ဤအစီအစဥ္အရ လက္ခံရရွိသူသည္ လုပ္ခလစာရသည့္အလုပ္ကို
ရွာေဖြေနခ်ိန္တြင္ အေျခခံ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကာမိရန္အတြက္
ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပ့ံေပးပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္
ေမရီလန္း မိသားစုမ်ားအတြက္ ယာယီ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့
(TCA) အစီအစဥ္ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တြင္ေရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
တြင္ပါအလားတူေသာ္လည္း TCA ရခြင့္မရွိေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ
ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒုကသ
ၡ ည္မ်ားအတြက္ ကနဦး က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးျခင္း
အစီအစဥ္ (IRHS)
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အေမရိကသို႔
ေရာက္ခါစ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကနဦး က်န္းမာေရး
စစ္ေဆးေပးျခင္း (IRHS) ကိုျပဳလုပ္ေပရန္ တာဝန္ရွိသည္။
ေရာက္ခါစ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းကုသေပးရမည့္
က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိမရွိကို IRHS ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားတြင္
ဆုံးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း
ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို
IRHS တြင္ ထိုးေပးပါလိမ့္မည္။ IRHS တြင္ စစ္ေဆးၿပီးပါက
ပါဝင္သူမ်ားကို က်န္းမာေရး ကာကြယ္ေရး ႏွင့္
ဆက္လက္ကုသမႈမ်ားကို လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပမာဏ
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆရာဝန္မ်ားထံ လႊဲေပးပါလိမ့္မည္။

အလုပ္အကိုင္ ရရွိေစရန္ အကူအညီ။
ပါဝင္သူမ်ား ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္ေရးသည္
ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရး အစီအစဥ္၏
ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအေထာက္အပံ့မ်ား မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ
အဆင္ေျပမည့္ စီးပြားေရးအဆင့္ တစ္ခုသို႔ တစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္
မိသားစုအလိုက္ ေရာက္ရွိပါက ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ၿပီ

ျဖစ္ပါသည္။ ဘဝအရည္အေသြးျမင့္မားေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး
စီးပြားေရးအဆင္မေျပေသာ လူအုပ္စုမ်ား ကိုယ္အားကိုယ္ကိုးၿပီး
ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကို လူမႈေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေစေရး
ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ အစီအစဥ္ ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးၿပီး ဒုကၡသည္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္
ကိုက္ညီေသာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
MORA မွ အာမခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ MORA မွ
ရန္ပုံေငြစိုက္ထုတ္ေပးထားေသာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေရး
ဥပမာအခ်ိဳ႕တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
• အလုပ္ေနရာအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေစေရး သင္တန္း
• ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ေရးသားျခင္း
• အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အကူအညီ
• အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ သင္တန္း
• အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း
• သြားလာေရး အေထာက္အပံ့
• အလုပ္အင္တာဗ်ဴးတြင္း စကားျပန္ျခင္း
• အလုပ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အလုပ္ရၿပီး
ဆက္လက္ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း

အျခားဘာသာစကားေျပာသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ (ESOL)
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာဆိုတတ္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္
လူမႈဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ
အဆင္ေျပေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာဆိုတတ္ေစရန္ ကူညီေပးျခင္းသည္
MORA ၏ အေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ESOL
သင္တန္းမ်ားျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး
စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။ MORA မွ
ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းရွိ ESOL သင္တန္းမ်ားကို ရန္ပုံေငြစိုက္ထုတ္
ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

