از کجا می توانم مزایا را دریافت کنم؟
** Baltimore City Community College
بالتیمور410-986-5464........................................................
دفتر شهردار بالتیمور در توسعه اشتغال
بالتیمور410-396-3009........................................................
شورای توسعه انجمن اتیوپیایی ها *$
سیلور اسپرینگ 301-562-7301..............................................
کمیته نجات بین المللی *$
بالتیمور410-327-1885........................................................

پناهجو به چه کسی گفته می شود؟
در کنوانسیون پناهجویی  ،1951پناهجو اینطور
تعریف شده است:

"فردی که به خاطر ترس از نژاد،
مذهب ،ملیت ،عضویت در یک گروه
اجتماعی یا داشتن یک عقیده سیاسی
مورد اذیت و آزار قرار گرفته است،
خارج از کشور اصلی خودش است و
نمی تواند به خاطر چنین ترسی در آن
کشور از خودش محافظت کند".

کمیته نجات بین المللی *$
سیلور اسپرینگ 301-562-8633..............................................
خدمات انجمن یهودیان *$
بالتیمور 43-451-2256........................................................
4
خدمات اجتماعی لوتران در بخش پایتخت ملی *$
هیاتسویل 240-714-4034......................................................
بخش سالمت و بهداشت روانی مریلند
بالتیمور410-767-6664........................................................
دفتر پناهندگان و پناهجویان مریلند
بالتیمور 10-767-7514........................................................
4
** Montgomery County Community College
سیلور اسپرینگ 240-567-1409..............................................

MORA

دفتر مریلند
در امور پناهندگان و پناهجویان
خدمات و پشتیبانی ما
شامل حال پناهجویان و
پناهندگان سیاسی فدرال می شود تا
بتوانند به راحتی در جامعه آمریکایی زندگی کنند.

** Prince George’s Community College
هیاتسویل 301-546-8449......................................................
$* World Relief
آنا آروندل 410-760-4514.....................................................
* نماد آژانس اقامت محلی پناهجویان
** نماد مکانی که در آن می توانید انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد بگیرید
 $نماد مکانی که می توانید برای  RTCAاقدام کنید

دفتر خدمات انسانی مریلند

برای پرسش های کلی خود از طریق شماره
زیر با  MORAتماس بگیرید:

410-767-7514

دفتر خدمات انسانی مریلند

 MORAبه بیش از  40000پناهنده که مریلند را به عنوان خانه خود انتخاب کرده اند کمک کرده است تا بتوانند
از یک "فرد بی خانمان" به فردی مستقل تبدیل شوند که در این میان از اعضای انجمن های محلی و سازمان های
اقتصادی ملی نیز کمک گرفته است .ما با همکاری شبکه ای از ارائه دهندگان خدمات عمومی و خصوصی تالش می
کنیم تا خدمات جابجایی را با هدف کمک به پناهندگان برنامه ریزی و اجرا کنیم تا این افراد بتوانند هرچه سریعتر به
خودکفایی برسند .کمک های اصلی به پناهندگان برای تطبیق با جامعه آمریکایی شامل کمک مالی ،حمایت انجمن های
مختلف ،آموزش شغلی و آموزش زبان انگلیسی و مدیریت شرایط است.

چه کسی برای دریافت خدمات  MORAواجد
شرایط است

برنامه ها و سرویس های ما برای افراد زیر قابل دسترسی است:
•کسانی که تحت بخش  207از قانون مهاجرت و ملیت
( )INAبه عنوان پناهنده در آمریکا پذیرفته می شوند
•کسانی که تحت بخش  208از  INAبه عنوان پناهجو
پذیرفته می شوند
•افراد بومی کوبا و هاییتی تحت ملزومات  CFR 45از
بخش 401
•آمریکایی های بومی ویتنام که بر اساس بخش  584از
قانون "اقدامات خارجی ،تأمین هزینه صادرات و سایر
منابع مرتبط اختصاص داده شده" مصوب سال 1988
وارد آمریکا شده اند
•قربانیانیانی که در رابطه با روش های تجارت غیرقانونی
به شدت آسیب دیده اند و توسط سازمان اجرایی کودکان و
خانواده ها در ایاالت متحده ( )ACFبرای دریافت کمک
عمومی مورد تأیید قرار گرفته اند
•کسانی که ویزای مهاجرت ویژه عراقی و افغانی
( )SIVدارند

برای اقدام کردن به چه چیزهایی نیاز است

•تأیید وضعیت مهاجرت برای همه افراد خانواده
•تأیید اقامت
•تأیید درآمد کل افراد خانواده (از همه منابع کسب درآمد)
•تأیید عدم دریافت مزایا در ایالتی دیگر ،در صورتی که
شرکت کننده یک مهاجر ثانویه باشد

کمک مالی برای جابجایی پناهندگان ()RTCA
دولت فدرال هزینه های کامل را برای جرای  RTCAدر
اختیار ایالت مریلند قرار می دهد .این برنامه ،کمک مالی
مورد نیاز برای تأمین هزینه های اولیه را ارائه می کند و در
همین حال گیرندگان این کمک ها نیز باید در جستجوی شغل
باشند .این برنامه مشابه برنامه "کمک مالی موقت مریلند به
خانواده ها ( ")TCAاست که مزایا و ملزومات یکسانی دارد،
اما برای مهاجرینی است که واجد شرایط  TCAهستند.
برنامه غربالگری سالمت اولیه پناهندگان ()IRHS
سازمان های اقامتی مسئول بررسی این امر هستند که
غربالگری سالمت اولیه ( )IRHSبرای پناهندگانی که به
تازگی وارد کشور شده اند انجام شود .در جلسات ویزیت
 IRHSمشخص می شود که آیا تازه واردین شرایط پزشکی
خاصی دارند که به رسیدگی فوری پزشکی نیاز داشته باشد یا
خیر .کودکان نیز واکسیناسیون الزم برای ثبت نام در مدارس
را در  IRHSدریافت خواهند رد .افراد بعد از مرحله IRHS
به پزشک عمومی ارجاع داده می شوند تا در زمینه پیشگیری
از بروز مشکالت سالمت و مراقبت های بعدی اقدام شود.
کمک به اشتغال:
خودکفایی برای این افراد هدف اصلی برنامه اقامتی پناهندگان
است .این حالت زمانی تحقق میابد که افراد و خانواده هایشان
به سطحی از رفاه اقتصادی برسند که دیگر به حمایت و
پشتیبانی دولت نیاز نداشته باشند .خودکفایی به واسطه طیف
گسترده ای از خدمات اجتماعی و اشتغالی تحقق میابد
که هدف آنها بهبود سطح زندگی کسانی است که از نظر
اقتصادی در وضعیت خوبی قرار ندارند MORA .با استفاده

از مجموعه ای از برنامه ها و راهکارهای مختلف تضمین می
دهد که خدمات اشتغال متناسب با نیازهای هر پناهنده را در
اختیار او قرار دهد .چندین نمونه از خدمات اشتغال با حمایت
مالی  MORAعبارتند از:
•تمرین برای آمادگی شغلی
•نوشتن رزومه
•کمک در جستجوی شغل
•آموزش های فنی و حرفه ای
•آمادگی برای شرکت در مصاحبه
•کمک به جابجایی
•ارائه خدمات ترجمه در حین مصاحبه های شغلی
•تمرین های بعد از انجام موفقیت آمیز دوره های آموزش
فنی و حرفه ای
انگلیسی برای کسانی که به سایر زبان ها صحبت می کنند ()ESOL
کمک به پناهندگان در دسترسی به مهارت زبان انگلیسی ،بخش
بسیار مهمی از فعالیت  MORAاست زیرا پناهندگانی که به
زبان انگلیسی صحبت می کنند سریعتر می توانند در جامعه
حضور پیدا کنند و به خودکفایی اقتصادی برسند .همچنین
ما در کالس های  ،ESOLشرکت کنندگان را برای امتحان
شهروندی آماده می کنیم .کالس های  ESOLدر سرتاسر
ایالت توسط  MORAبه صورت رایگان ارائه می شود.

