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شامل - نیروی کار مھاجر ماھر مریلند این راھنمای را برای ارائھ منابع مفید در سراسر ایالت و محلی برای پناھجویان جدید آمریکایی ایجاد کرد

در سراسر کشور و منابع محلی با - برنامھ ھای سراسری است کھ بھ کارآموزان جدید آمریکا ارائھ می شود.فھرست ھایی از سازمان ھا و خدمات

 -توضیحات، شماره تلفن، و لینک ارائھ شده است
 

دگان باید آگاه باشند خوانن- اطالعات موجود در مورد این راھنمای منابع تنھا برای مقاصد اطالعاتی است و تایید را تشکیل نمی دھد9 توجھ داشتھ باشید

 -برخی از خدمات ممکن است با یک ھزینھ ھمراه باشند- کھ اطالعات ذکر شده منوط بھ تغییر است
 

 2020اگست 
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 منابع سراسری 

 ارزیابي اعتبارنامھ  سازمان 
 

 -آموزش 
 پرورش  

 مشاوره  -اشتغال
 صحت 

 مسکن 
 قانونی  تاسیسات 

 
 -تفسیر و ترجمھ

 
 جوانان

 .دولت
 -سازمان دولتي  

(AJCs' مراکز کار آمریکا   
 

      

          خدمات ارزیابی اعتبار 

  کالج جامعھ
 

       

(DHS ' گروه خدمات انسانی    
  

   
 

         دولت ھای شھرستان
 

  کالج بورد 
 

       

کمیسیون فارغ التحصیالن دانشکده ھای  
   'بین المللی CGFNS)پرستاریخارجی 

       

برنامھ سخنرانان زبان انگلیسی برای میراث  
  دردانشگاه جورج تاون ' EHLS)فرھنگی 

  
      

  'GOCI)فرمانداری ابتکارات جامعھ
 

 
 

    
 

تحصیالت تکمیلی زنان بین المللی صندوق ھگ  
  'GWI),ھافت

  
      

   خدمات اجتماعی لوتری منطقھ سرمایھ ملی 
 

  
 

 
 

 

    'MDH)وزارت بھداشت مریلند 
 

    
 

     'DHCD)اداره مسکن و توسعھ جامعھ میرلند 
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 مسکن  مشاوره و بھداشت  -اشتغال اموزش و پرورش  ارزیابي اعتبارنامھ  سازمان 
 جوانان  -تفسیر و ترجمھ  قانونی تاسیسات

 .دولت

 -سازمان دولتي  

  'MD Labor)وزارت کار مریلند 
 

      
 

         وزارت کار نیروی کار مھاجر ماھر 
 

         وزارت کار نیروی کار مھاجر ماھر 
 

  'MHEC)کمیسیون آموزش عالی مریلند 
 

      
 

  'MSDE)وزارت آموزش و پرورش ایالت مریلند 
 

      
 

  'MORA)دفتر پناھندگان و آسیلھ ھای مریلند  
 

 
 

    
 

  شریک 
  

  
 

   

  سوٻچ بورد
  

      

خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده  
(USCIS'         

 

  یونایټډ وې اف سنټرل میرلیند 
    

    

   آپوردلی ګلوبل 
 

      

  خوش آمدید مرکز بازگشت حومھ مریلند 
  

      

  کتابخانھ ھای عمومی 
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 منابع محلی ارگانی 

ارزیابي   سازمان 
 اعتبارنامھ 

اموزش و  
مشاوره و   -اشتغال پرورش 

 بھداشت 
 مسکن 

 جوانان -تفسیر و ترجمھ قانونی  تاسیسات 
 .دولت

 -سازمان دولتي 

     دایره گسترده تر 
 

    

 MDمرکز آسیایی آمریکا از فردریک، 
(AACFMD)  

  
 

 
 

 
  

   'ASAP)پروژه کمک بھ پناھجویان 
 

      

مرکز منابع مراقبت از کودکان شھر  
        بالتیمور 

 
 

دفتر توسعھ اشتغال شھردار شھر  
   'MOED)بالتیمور 

 
     

 
دفتر امور مھاجران شھردار شھر  

         'MIMA)بالتیمور 
 

بخش توسعھ اقتصادی و نیروی کار  
   'DEWD)شھرستان بالتیمور 

 
      

مرکز   Jموسسات خیریھ کاتولیک 
 اسپرانزا

 
 

 
 

 
 

   

  سنترو د ایودا .مرکز راھنما
 

       

  گیلچریست- مرکز منابع مھاجر چارلز د
 

       

       مرکز منابع چند فرھنگی چساپیک
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ارزیابي   سازمان 
 اعتبارنامھ 

اموزش و  
مشاوره و   -اشتغال پرورش 

 بھداشت 
 مسکن 

 جوانان  -تفسیر و ترجمھ  قانونی تاسیسات
 .دولت

 -سازمان دولتي  

  شورای توسعھ جامعھ اتیوپی 
 

       

شبکھ اطالعات و ارجاع خارجی متولد  
      'FIRN)شده 

   
 

    اتصال مشاوره بین فرھنگی 
 

     

  'IRC)کمیتھ بین المللی نجات  
  

      

    خدمات جامعھ یھودیان 
  

    

شورای سوادآموزی شھرستان 
  -مونتگومری

 
       

ائتالف مونتگومری برای سواد انگلیسی  
  'MCAEL)بزرگساالن 

 
       

  مرکز یادگیری بالتیمور جنوبی
 

       

  شھر قوی بالتیمور 
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 -توصیفات سازمان
 منابع سراسری

 /http://labor.maryland.gov/county  :آمریکامراکز شغلی  
دن اشتغال ھمراه با  کر  بھ راحتی در سراسر ایالت واقع شده اند و بھ خدمت بھ کسب و کار پیدا کردن کارکنان واجد شرایط اختصاص داده شده است، و کارجویان پیدا '  AJCs)مراکز کار آمریکایی مریلند  

 '-رایگان)آموزش مھارت ھای شغلی 

 NACES9'9 https://www.naces.org/members)انجمن ملی خدمات اعتبارنامھ 

NACES  اعتبارنامھ ھای خارجی توسط این سازمان ھا ارزیابی می شوند- اعتبارنامھ را ارزیابی نمی کند، اما وب سایت شامل یک لیست مفید از تمام ارزیابان اعتبار- 
• https://www.a2zeval.com A2Z Evaluations, LLC: 
 edu.org/website/home/index.cfm-https://aes 9رکتخدمات ارزیابی دانشگاھی، ش  •

 Inc- https://www.ece.orgارزیابان اعتبار آموزشی،   •

 nfp9 https://www.edperspective.orgدیدگاه ھای آموزشی،   •
 https://www.eres.com Incخدمات ارزیابی سوابق آموزشی،   •
• http://www.evaluationservice.net Evaluation Service, Inc.:  
 https://www.facsusa.com Inc، خدمات اعتبار تحصیلی خارجی  •
 web.com-https://www.fs Incبنیاد خدمات بین المللی،  •
 https://gceus.com Incارزیابی اعتبار جھانی،  •
 http://www.globaleval.org Incھمکاران خدمات جھانی،   •
 https://www.iacei.net Incارزیابی اعتبار دانشگاھی بین المللی،   •
• http://www.icdeval.com https://www.iacei.net  
 Inc9 https://www.myiee.orgارزیابی ھای بین المللی آموزش و پرورش،   •
 https://www.ierf.org Incبنیاد بین المللی تحقیقات آموزش و پرورش،   •
 https://www.iescaree.com Incمرکز تحقیقات کاربردی، ارزیابی ھا، و آموزش و پرورش، خدمات ارزیابی بین المللی،  •
• https://www.jsilny.org Josef Silny & Associates, Inc. International Education Consultants:  
• SpanTran:  9شرکت ارزیابی https://www.spantran.com 

 https://transcriptresearch.com 9تحقیقات رونوشت  •
 https://www.wes.org Incوزش جھانی، خدمات آم  •

 -بھ ارزیابی ھای انجام شده توسط یک شرکت خاص استاگر شما نیاز بھ ارزیابی برای یک ھیئت صدور مجوز خاص و یا تسھیالت آموزشی، لطفا الزامات خود را بررسی کنید کھ آنھا ممکن است نیاز 

http://labor.maryland.gov/county/
http://labor.maryland.gov/county/
http://labor.maryland.gov/county/
https://www.naces.org/members
https://www.naces.org/members
https://www.naces.org/members
https://www.a2zeval.com/
https://www.ece.org/
https://www.ece.org/
https://www.ece.org/
https://www.edperspective.org/
https://www.edperspective.org/
https://www.edperspective.org/
https://www.eres.com/
http://www.evaluationservice.net/
https://www.facsusa.com/
https://www.fs-web.com/
https://gceus.com/
http://www.globaleval.org/
https://www.iacei.net/
http://www.icdeval.com/
https://www.myiee.org/
https://www.myiee.org/
https://www.myiee.org/
https://www.ierf.org/
https://www.iescaree.com/
https://www.jsilny.org/
https://www.spantran.com/
https://www.spantran.com/
https://www.spantran.com/
https://transcriptresearch.com/
https://transcriptresearch.com/
https://transcriptresearch.com/
https://www.wes.org/
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 -عھکالج ھای جام 

کالج ھای جامعھ با فراھم کردن فرصت ھای تحصیلی مانند مدارک انتقال، آموزش نیروی کار، آموزش بزرگساالن و  - کالج جامعھ مریلند موسسات جامع و پذیرش باز با شھریھ مقرون بھ صرفھ ھستند ۱۶ 

 -اقتصادی درازمدت را برای دولت ایجاد می کنندیادگیری مادام العمر، توسعھ کسب و کار جدید و موجود را تشویق می کنند و رشد 
 https://www.allegany.edu 9کالج آلگانی •

 https://www.aacc.edu 9کالج جامعھ آن آروندل  •

 https://www.bccc.edu 9کالج جامعھ شھر بالتیمور  •

 https://www.carrollcc.edu 9کالج جامعھ کارول  •

 https://www.cecil.edu 9کالج سسیل  •

 https://www.chesapeake.edu -9کالج چساپیک  •

 https://www.csmd.edu -9کالج مریلند جنوبی  •

 https://www.ccbcmd.edu 9کالج جامعھ شھرستان بالتیمور  •

 https://www.frederick.edu 9کالج جامعھ فردریک  •

 https://www.garrettcollege.edu 9کالج گرت  •

 http://www.hagerstowncc.edu 9کالج جامعھ ھاگرستاون  •

 https://www.harford.edu 9کالج جامعھ ھارفورد  •

 https://www.howardcc.edu 9کالج جامعھ ھاوارد  •

 https://www.montgomerycollege.edu 9کالج مونتگومری  •

 https://www.pgcc.edu 9کالج جامعھ شاھزاده جورج  •

 Wic-Wor9 https://www.worwic.eduکالج جامعھ   •
 

 http://dhs.maryland.gov 9اداره خدمات انسانی مریلند 

ای کودکان و  ما ھمچنین محیط ھای پایدار را بر - ت کنندوزارت خدمات انسانی مریلند بھ مریلندی ھای آسیب پذیر کمک می کند تا غذاھای سالم بخرند، قبوض انرژی بپردازند و کمک ھای پزشکی بھ دس 

 offices/-http://dhs.maryland.gov/local. 9پیدا کردن دفتر محلی خود را در اینجا- بزرگساالن در معرض خطر فراھم می کنیم
 

 https://www.maryland.gov/pages/nearme.aspx 9دولت ھای شھرستان 

https://www.allegany.edu/
https://www.allegany.edu/
https://www.allegany.edu/
https://www.aacc.edu/
https://www.aacc.edu/
https://www.aacc.edu/
https://www.bccc.edu/
https://www.bccc.edu/
https://www.bccc.edu/
https://www.carrollcc.edu/
https://www.carrollcc.edu/
https://www.carrollcc.edu/
https://www.cecil.edu/
https://www.cecil.edu/
https://www.cecil.edu/
https://www.chesapeake.edu/
https://www.chesapeake.edu/
https://www.chesapeake.edu/
https://www.csmd.edu/
https://www.csmd.edu/
https://www.csmd.edu/
https://www.ccbcmd.edu/
https://www.ccbcmd.edu/
https://www.ccbcmd.edu/
https://www.frederick.edu/
https://www.frederick.edu/
https://www.frederick.edu/
https://www.garrettcollege.edu/
https://www.garrettcollege.edu/
https://www.garrettcollege.edu/
http://www.hagerstowncc.edu/
http://www.hagerstowncc.edu/
http://www.hagerstowncc.edu/
https://www.harford.edu/
https://www.harford.edu/
https://www.harford.edu/
https://www.howardcc.edu/
https://www.howardcc.edu/
https://www.howardcc.edu/
https://www.montgomerycollege.edu/
https://www.montgomerycollege.edu/
https://www.montgomerycollege.edu/
https://www.pgcc.edu/
https://www.pgcc.edu/
https://www.pgcc.edu/
https://www.worwic.edu/
https://www.worwic.edu/
https://www.worwic.edu/
http://dhs.maryland.gov/
http://dhs.maryland.gov/
http://dhs.maryland.gov/
http://dhs.maryland.gov/local-offices/
http://dhs.maryland.gov/local-offices/
http://dhs.maryland.gov/local-offices/
https://www.maryland.gov/pages/nearme.aspx
https://www.maryland.gov/pages/nearme.aspx
https://www.maryland.gov/pages/nearme.aspx
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- ریلند یافت می شوندبیست و سھ شھرستان و بالتیمور سیتی بیست و چھار حوزه قضایی اصلی محلی را تشکیل می دھند کھ در م- برای بسیاری از مریلند، دولت محلی بھ طور معمول دولت شھرستان است

 -در یک پار با حوزه ھای قضایی شھرستان در نظر گرفتھ شده است ۱۸۵۱بالتیمور سیتی، اگرچھ یک شھرداری است، اما از زمان تصویب قانون اساسی مریلند در سال 
 

 https://www.collegeboard.org/ 9ھیئت مدیره کالج
 

- و برنامھ قرار دادن پیشرفتھ  SATاز جملھ  ,,لج و موفقیت کالج ھیئت کالج کمک می کند تا بیش از ھفت میلیون دانش آموز آماده شدن برای انتقال موفق بھ کالج از طریق برنامھ ھا و خدمات در آمادگی کا

 -یان و مدارس بھ جامعھ آموزش و پرورش خدمت می کنداین سازمان ھمچنین از طریق تحقیق و وکالت بھ نمایندگی از دانش آموزان، مرب
 

 /http://www.cgfns.org '9بین المللی  CGFNS)کمیسیون فارغ التحصیالن مدارس پرستاری خارجی  

CGFNS صدور گواھینامھ توسط  - قبت ھای بھداشتی را تأیید و ترویج می کنند، بھ جامعھ جھانی خدمت می کندبین المللی از طریق برنامھ ھا و خدماتی کھ شایستگی عمل مبتنی بر دانش متخصصان مرا

CGFNS اختھ شده استیید اعتبار نامھ حرفھ ای بھ رسمیت شنبین المللی باز می شود درب اشتغال برای پرستاران و دیگر متخصصان بھداشت و درمان بھ دلیل ما بھ عنوان اقتدار جھانی در ارزیابی و تا- 

 

 /http://www.ehlsprogram.org 9در دانشگاه جورج تاون' EHLS)انگلیسی برای برنامھ سخنرانان زبان میراث 

شرکت کنندگان شھریھ کامل و شرط زندگی در  - دھد کھ زبان مادری زبان ھای انتقادی ھستندفرصت منحصر بھ فردی را بھ شھروندان آمریکایی ارائھ می  ' EHLS)برنامھ زبان انگلیسی برای ھریتیج زبان 

آنھا بھ عنوان دانش پژوھان تحت آموزش ھای فشرده در ارتباطات حرفھ ای و مھارت ھای شغلی ضروری برای   -ماھھ میزبانی شده در دانشگاه جورج تاون دریافت می کنند 8حالی کھ شرکت در یک دوره 

 -بھ دنبال کار در آژانس ھای فدرال بھ عنوان بخشی از تعھد بورسیھ خود را EHLSپس از فارغ التحصیلی، شرکت کنندگان - ار در دولت قرار می گیرندک

 

 GOCI9' commissions/-.gov/ethnichttps://goci.maryland) دفتر ابتکارات جامعھ فرمانداری
ثر بھ نیازھای اجتماعی، تجاری، آموزشی و بھداشتی آن ھا  دفتر ابتکارات جامعھ فرمانداری بر ھفت کمیسیون قومی و فرھنگی نظارت دارد کھ برای اتصال آن جوامع قومی بھ منابع دولتی، و رسیدگی مو

 -تأسیس شده است
 

 hoffet/-fellowships/hegg-do/grants-we-https://graduatewomen.org/what 9صندوق ھگ ھافت ,' GWI)زنان تحصیالت تکمیلی بین المللی 

یا اگر این امکان وجود ندارد، دوره ھای آموزشی منجر بھ برخی اشتغال ھای  )ره ھای تازه تر برای ورود مجدد بھ رشتھ حرفھ ای نامزدھا کمک ھای مالی کوتاه مدت برای دو GWIصندوق ھگ ھافت 

نیز حمایت اخالقی از پناھندگان   GWIو محلی عالوه بر کمک ھای مالی، گروه ھای ملی - ، و برای آموزش زبان و دوره ھای دیگر برای کمک بھ ادغام در کشورھای جدید خود را فراھم می کند'دیگر 

 -تحصیالت تکمیلی برای کمک بھ آنھا برای تنظیم با زندگی در یک کشور متفاوت فراھم می کنند

https://www.collegeboard.org/
https://www.collegeboard.org/
https://www.collegeboard.org/
http://www.cgfns.org/
http://www.cgfns.org/
http://www.cgfns.org/
http://www.ehlsprogram.org/
http://www.ehlsprogram.org/
http://www.ehlsprogram.org/
https://goci.maryland.gov/ethnic-commissions/
https://goci.maryland.gov/ethnic-commissions/
https://goci.maryland.gov/ethnic-commissions/
https://graduatewomen.org/what-we-do/grants-fellowships/hegg-hoffet/
https://graduatewomen.org/what-we-do/grants-fellowships/hegg-hoffet/
https://graduatewomen.org/what-we-do/grants-fellowships/hegg-hoffet/
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 /LSSNCA9' https://lssnca.org) خدمات اجتماعی لوتری منطقھ سرمایھ ملی 

LSSNCA ارائھ می دھد خدمات در فرزندخواندگی و مراقبت از فاستر، سالمتی جوانان و اسکان مجدد پناھندگان- 
 

 MDH9' https://health.maryland.gov/pages/home.aspx) وزارت بھداشت مریلند

 -ھ استی کند برای ترویج و بھبود سالمت و ایمنی ھمھ مریلندی ھا از طریق پیشگیری از بیماری، دسترسی بھ مراقبت، مدیریت کیفیت، و تعامل جامعوزارت بھداشت مریلند با ھم کار م
 

 DHCD' https://dhcd.maryland.gov/pages/default.aspx) وزارت مسکن و توسعھ جامعھ مریلند
ی بھ چالش ھای یک مریلند رو  وسعھ جامعھ را برای پاسخگویوزارت مسکن و توسعھ جامعھ مریلند افتخار می کند کھ در اجرای سیاست مسکن کھ صاحب خانھ را ترویج و حفظ می کند و ابتکارات نوآورانھ ت

 -این شامل برنامھ وام مسکن مریلند، برنامھ ھای مسکن اجاره ای، وام دھی کسب و کار و غیره است- بھ رشد ترویج و حفظ می کند، در صدر قرار دارد
 

 and.govhttp://www.labor.maryl '9کارگر)وزارت کار مریلند  

کار فراھم می کند توسعھ شغلی و آموزش اشتغال برای کمک بھ شھروندان ما دریافت مھارت ھا و   MD- در اینجا شما اطالعات بسیاری از برنامھ ھا و خدمات در دسترس شما را از طریق وزارت پیدا کنید

 -تخصص آنھا نیاز بھ حرکت با اقتصاد ما را بھ آینده مریلند است
 

 http://www.labor.maryland.gov/employment/skilledimmigrant.shtml 9نیروی کار مھاجر ماھر ,وزارت کار مریلند  
و خصوصی است کھ بھ دنبال اھرم مھارت ھایی ھستند کھ مھاجران آموزش دیده خارجی برای پاسخگویی بھ تقاضای    کارگروه مھاجر ماھر مریلند کنسرسیومی از سازمان ھای توسعھ نیروی کار عمومی

 -بازار کار محلی بھ ایاالت متحده می آورد
 

 /MDOT' http://www.mdot.maryland.gov) اداره حمل و نقل مریلند

مریلند، اداره وسایل   MDOT، اداره ترانزیت  MDOTدفتر دبیر، اداره بزرگراه ھای ایالتی 9 آن ھا ھستند- یک سازمان متشکل از پنج واحد تجاری و یک اقتدار است' MDOT)وزارت حمل و نقل مریلند  

 -حمل و نقل مریلند مریلند و سازمان  MDOTمریلند ، اداره ھواپیمایی   MDOTاداره بندر - MDOTنقلیھ موتوری 
 

 MHEC) https://mhec.state.md.us/Pages/default.aspxلند(ی مر ی ون آموزش عالی سی کاکمی آمر  ی مراکز شغل
 

اه ھای دولتی و خصوصی مریلند و مدارس حرفھ ای برای  کمیسیون آموزش عالی مریلند ھیئت ھماھنگی آموزش عالی ایالت مریلند است کھ مسئول ایجاد سیاست ھای در سطح ایالت برای کالج ھا و دانشگ
 -ای مالی دولتی را اداره می کند کھ دانش آموزان را بھ صورت ایالتی تحت تأثیر قرار می دھدھمچنین برنامھ ھای کمک ھ  MHEC- سود است

 

https://lssnca.org/
https://lssnca.org/
https://lssnca.org/
https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
https://dhcd.maryland.gov/pages/default.aspx
https://dhcd.maryland.gov/pages/default.aspx
https://dhcd.maryland.gov/pages/default.aspx
http://www.labor.maryland.gov/
http://www.labor.maryland.gov/
http://www.labor.maryland.gov/
http://www.labor.maryland.gov/employment/skilledimmigrant.shtml
http://www.labor.maryland.gov/employment/skilledimmigrant.shtml
http://www.labor.maryland.gov/employment/skilledimmigrant.shtml
http://www.mdot.maryland.gov/
http://www.mdot.maryland.gov/
http://www.mdot.maryland.gov/
http://www.mdot.maryland.gov/
http://www.mdot.maryland.gov/
http://www.mdot.maryland.gov/
http://www.mdot.maryland.gov/


  راھنمای منابع
 برای پناھجویان جدید آمریکایی 

 

11 
 

 MSDE9' http://marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx) وزارت آموزش و پرورش ایالت مریلند

با نظارت عالی  - قرن بیست و یکم آماده می کند وزش و پرورش ایالت مریلند بھ حمایت از یک سیستم آموزشی در سطح جھانی اختصاص دارد کھ تمام دانشجویان را برای کالج و موفقیت شغلی در وزارت آم

 -در سراسر مریلندJع، دانش آموزان، معلمان، مدیران، و مربیان دیگر از تقسیمات ما، ما نظارت بر برنامھ ھای ایالتی و فدرال است کھ حمایت از نیازھای جمعیت متنو
 

 MORA' asylees/-and-refugees-for-office-http://dhs.maryland.gov/maryland)لند  ی مر یلھ ھا ی دفتر پناھندگان و آس

 -ا در جامعھ آمریکا را کاھش دھداین دفتر بھ پناھندگان و مھاجران بشردوستانھ بھ رسمیت شناختھ شده فدرال حمایت و خدمات ارائھ می دھد تا ادغام آن ھ 
 

 /OnWord9 https://www.onwordpartner.com شریک

OnWORD Partner ما ارائھ مشاوره شغلی و آموزشی فردی  - سازمانی است کھ از مھاجران و پناھندگانی کھ مشاغلی را تأسیس کرده اند حمایت می کند و بھ دنبال یکپارچھ شدن حرفھ ای در آمریکا است

 -و ھمچنین خدمات زبان و حمایت قانونی است
 

 ttps://switchboardta.org/h 9گزینگاه

، ما ابزار و مواد، فرصت ھای یادگیری، تحقیق، و کمک  (ORR)با حمایت دفتر اسکان مجدد پناھندگان  - سوئیچ بورد یک مرکز منابع یک توقفی برای ارائھ دھندگان خدمات پناھندگان در ایاالت متحده است

 -لھ منابع اشتغال را ارائھ می دھیمھای فنی در مورد موضوعات مربوط بھ اسکان مجدد، از جم
 

 /USCIS' https://www.uscis.gov) خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده 

مھاجرت اعضای خانواده، کار در ایاالت متحده، برنامھ ھای بشردوستانھ،  شھروندی، - خدمات شھروندی و مھاجرت آمریکا آژانس فدرالی است کھ بر مھاجرت قانونی بھ ایاالت متحده نظارت دارد

 -فرزندخواندگی ھا، یکپارچگی مدنی و خدمات شجره نامھ را فراھم می کند
 

 /https://www.uwcm.org/main 9راه متحد مریلند مرکزی

 -رفت نیازھای اساسی ساخت بلوک ھای آموزش و پرورش، مسکن، اشتغال و سالمت برای کمک بھ خانواده ھای کم درآمد برای رسیدن بھ خودکفایییونایتد وی از مریلند مرکزی پیش
 

 /https://www.upwardlyglobal.org 9آبوردلی ګلوبل

- حرفھ ای خود را در ایاالت متحده است,و یا شروع  ,راه اندازی مجدد' SIVs)، و دارندگان ویزای مھاجرت ویژه  asyleesکمک می کند تا کار مجاز مھاجران، پناھندگان، ' UpGlo)بھ سمت باال جھانی  

 بھ سمت باال جھانی نیز دارای یک دوره جستجوی کار دیجیتال در دسترس  - خواھد شد برنامھ جستجوی کار ما شما را برای جستجوی کار ایاالت متحده کھ شامل آموزش ھستھ، شبکھ، منابع و مربیگری آماده 
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http://marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx
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http://dhs.maryland.gov/maryland-office-for-refugees-and-asylees/
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 courses/-search-job-online-https://www.upwardlyglobal.org/free 9ھمھ جستجوگران کار 

 9، کھ شامل راھنمای منابع شغلی رایگان و برنامھ درسی جستجوی شغلی برای توانمندسازی پزشکان و مشتریان خود را، نیز در دسترس استrsityJobveکتابخانھ منابع  
library/-https://jobversity.upwardlyglobal.org/resource 

 

 maryland/-suburban-of-center-back-projects/welcome-https://www.lhiinfo.org/programs 99خوش آمدید مرکز بازگشت حومھ مریلند

آماده سازی راھنمایی و پشتیبانی، از جملھ مدیریت پرونده فردی، آموزش دانشگاھی، از جملھ زبان انگلیسی بھ عنوان آموزش زبان دوم و  9 مدل خوش آمدید بازگشت مرکز انجام اھداف خود را با ارائھ
گر امکانات بھداشت و درمان، خدمات پیش از اشتغال برای  امتحان ھیئت مدیره، قرار گرفتن در معرض عملی در کار بھ سیستم بھداشت و درمان ایاالت متحده و مربیگری در بیمارستان ھای مریلند و دی

 -وسعھ رھبری برای رھبران دگرگون کننده با صالحیت فرھنگیمشاغل مربوط بھ سالمت، حمایت از توسعھ حرفھ ای، و آموزش آمادگی شغلی، ت
 

 کتابخانھ ھای عمومی 
از مکان ھای متعدد کتابخانھ ای برای پاسخگویی بھ اطالعات و  ساکنان مریلند واجد شرایط قرض گرفتن از ھر کتابخانھ عمومی در این ایالت بدون پرداخت ھزینھ ثبت نام ھستند و بھ این ترتیب ممکن است 

 -آن ھا ھمچنین منابع آموزشی، دانشگاھی و اینترنتی رایگانی را در سراسر ایالت مریلند فراھم می کنند- نیازھای خواندن خود استفاده کنند

 /https://www.bcpl.info 9کتابخانھ عمومی شھرستان بالتیمور  •

 /https://www.carolib.org 9کارولینکتابخانھ عمومی شھرستان  •

 /http://www.dorchesterlibrary.org 9کتابخانھ عمومی شھرستان دورچستر  •

 /https://www.prattlibrary.org 9کتابخانھ ھای رایگان انوخ پرات •

 /https://www.fcpl.org 9کتابخانھ ھای رایگان انوخ پرات •

 /https://hclibrary.org 9سیستم کتابخانھ شھرستان ھاوارد •

 /http://www.kentcountylibrary.org 9کتابخانھ عمومی شھرستان کنت •

 /https://www.montgomerycountymd.gov/library 9کتابخانھ ھای عمومی شھرستان مونتگومری •

 /https://www.pgcmls.info 9ھزاده جورجسیستم کتابخانھ یادبود شھرستان شا  •

 /https://www.qaclibrary.org 9کتابخانھ عمومی شھرستان ملکھ آن •

 /http://www.somelibrary.org 9سیستم ھای کتابخانھ شھرستان سامرست •

 /http://www.tcfl.org 9کتابخانھ ھای رایگان شھرستان تالبوت •

 rlibrary.org/http://www.worceste 9کتابخانھ شھرستان وستر  •

 /http://www.wicomicolibraries.org 9کتابخانھ ھای عمومی ویکومیکو •
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 -توصیفات سازمان
 منابع محلی ارگانی

 
 608,3504' 301)یا  http://awidercircle.org 9یک دایره گسترده تر

وسط جامعھ، بھ  اقتصادی؛ احیای محلھ؛ و ایجاد آگاھی و تعامل بیشتر تبرنامھ ھا و خدماتی کھ بر ایجاد خانھ ھای با ثبات تمرکز دارند؛ برنامھ نویسی توسعھ نیروی کار برای انتقال خانواده ھا بھ خودکفایی 
 -عنوان یک کل

 
 694,3355' 301)یا  /MD (AACFMD)9 http://www.aacfmd.org، مرکز آمریکای آسیایی فردریک 

 -و شھروندی، مربیگری، مسکن، آموزش، اشتغال و توسعھ کسب و کار است ESLترجمھ، کالس ھای  .شامل خدمات مترجم AACFMDخدمات 
 

 /ASAP9' https://www.asylumprojectdc.org) پروژه کمک بھ پناھجویان 

ASAP   خدمات اجتماعی ، پشتیبانی شغلی و جامعھ را بھ پناھجویان درDMV ماموریت ما این است کھ حمایت از ایمنی، ثبات، و امنیت اقتصادی پناھجویان و توانمندسازی آنھا برای بازسازی - ارائھ می دھد

ما منابع استخدامی داریم  - شبکھایاالت متحده انجام آموزش ھای آمادگی اشتغال حرفھ ای، حمایت از اشتغال فردی از جملھ ویرایش رزومھ، عمل مصاحبھ مسخره، و فرصت برای  ASAPزندگی خود را در 

 --و در ھمکاری با پناھجویانی کھ بھ دنبال بازگشت بھ حرفھ انتخابی خود ھستند تخصص داریم
 

parents.html-and-amiliesf-http://www.bcccrc.org/for Baltimore City Child Care Resource Center (BCCCRC): 261,0060' 887)1یا 
BCCCRC  بھ کارفرمایان عالقھ مند بھ کمک بھ کارکنان خود   بھ والدینی کھ بھ دنبال مراقبت از کودکان ھستند کمک می کند، آموزش و کمک ھای فنی را برای متخصصان مراقبت از کودکان فراھم می کند و

 -ک می کندبرای تعادل کار و زندگی خانوادگی کم
 

 396,3009' 410)یا  /MOED9' https://moed.baltimorecity.gov) دفتر توسعھ اشتغال شھردار بالتیمور

 -کارفرمایان شھر بالتیمور و کارگران کار بھ منظور افزایش و ترویج اقتصاد محلی استھماھنگ و ھدایت ابتکارات توسعھ نیروی کار پاسخگو بھ نیازھای ' MOED)دفتر توسعھ اشتغال شھردار  
 

 /MIMA9 ' https://mima.baltimorecity.gov)دفتر امور مھاجران شھردار شھر بالتیمور 
ی  امعھ، توسعھ اقتصادی، و ادغام جوامع مھاجر با شناسایی نیازھا و فرصت ھایی است کھ مھاجران بھ شھر ما می دھند، در حالی کھ مشارکت ھاماموریت دفتر امور مھاجران شھردار ترویج بھ خوبی ج 

 -خصوصی را برای تقویت توسعھ این جوامع توسعھ می دھند,عمومی
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 DEWD9' https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/economicdev/index.html) بخش توسعھ اقتصادی و نیروی کار شھرستان بالتیمور

 -مسیر شغلی و توسعھ استارائھ خدمات کارجو مانند ابزار برای پیدا کردن و اتصال بھ شغل، فرصت برای تیز کردن مھارت برای جستجوی کار، و برنامھ ریزی 
 

 600,2000' 667)یا   center/-md.org/services/esperanza-https://www.catholiccharities 9مرکز اسپرانزا Jموسسات خیریھ کاتولیک 
می بھ ھزاران مھاجر ده ما ارائھ خدمات مربوط بھ آموزش و پرورش، بھداشت و درمان، مسائل حقوقی مھاجرت، اتحاد مجدد خانواده، ضد قاچاق، و حمایت جامعھ عموکارکنان و داوطلبان اختصاص داده ش 

 -است
 

 529,3434' 410)یا  /https://centerofhelp.com 9سنترو د ایودا.مرکز راھنما

با تشکر از اھدا کنندگان ما، داوطلبان، شرکا، و کارکنان اختصاص داده شده، افراد و خانواده ھا  - التین ھا و مھاجران در جامعھ آن آروندل است,مرکز کمک یک مرکز جامع منابع و جامعھ برای ھیسپانیک
دریافت خدمات آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، و زبانی در کمی بھ ھیچ ھزینھ ای ھر روز از طریق کار موردی و برنامھ ھای   شھرستان خانھ تماس بگیرید،  Arundelاز سراسر جھان، کھ در حال حاضر آن  

 -آموزشی ما است
 

 295,3434' 410)یا /https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist 9چارلز دبلیو گیلکریست مرکز منابع مھاجر

ان ھای دولتی و سازمان ھای جامعھ را بھ دست  آن ھا می توانند اطالعات و ارجاعات بھ برنامھ ھا و خدمات ارائھ شده توسط سازم9 مرکز گیلکریست دروازه ای برای مھاجران مونتگومری کانتی است

 -یا شھروندی ایاالت متحده افزایش دھند.نی وآورده، مھارت ھای زندگی خود را از طریق کالس ھای کامپیوتری انگلیسی و پایھ تقویت کنند و دانش خود را برای آماده شدن برای زندگی مد
 

 777,4940' 240)یا  /ChesMRC9' https://chesmrc.org) مرکز منابع چند فرھنگی چساپیک
ChesMRC ھای مختلف قدرت می دھد تا بھ اعضای    از طریق مھاجرت و خدمات مستقیم شھروندی، توسعھ جوانان، یک مرکز منابع، منابع تفسیر زبان و آموزش شایستگی فرھنگی، بھ مردم از فرھنگ

 -جامعھ تبدیل شوندموفق و درگیر 
 

 685,0510' 703)یا   do/-we-https://www.ecdcus.org/what 9شورای توسعھ جامعھ اتیوپی 

ECDC می، و پروژه ھای بین المللی ارائھ می دھدخدمات مختلفی را برای حمایت از جوامع پناھنده و مھاجر مانند اسکان مجدد پناھندگان، ادغام جامعھ، آموزش عمو- 

 

 992,1923' 410)یا   /FIRN9' https://www.firnonline.org) شبکھ اطالعات و ارجاع خارجی متولد شده 

FIRN  نامھ پس از مدرسھ استفراھم می کند حمایت از افراد خارجی متولد شده از سراسر جھان از طریق مشاوره مھاجرت، ارتباطات زبان و تفسیر، اطالعات و ارجاع، و بر- 

 235,2465' 410)یا  unseling.org/http://www.interculturalco 9ارتباط مشاوره بین فرھنگی 

https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/economicdev/index.html
https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/economicdev/index.html
https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/economicdev/index.html
https://www.catholiccharities-md.org/services/esperanza-center/
https://www.catholiccharities-md.org/services/esperanza-center/
https://www.catholiccharities-md.org/services/esperanza-center/
https://centerofhelp.com/
https://centerofhelp.com/
https://centerofhelp.com/
https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/
https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/
https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/
https://chesmrc.org/
https://chesmrc.org/
https://chesmrc.org/
https://www.ecdcus.org/what-we-do/
https://www.ecdcus.org/what-we-do/
https://www.ecdcus.org/what-we-do/
https://www.firnonline.org/
https://www.firnonline.org/
https://www.firnonline.org/
http://www.interculturalcounseling.org/
http://www.interculturalcounseling.org/
http://www.interculturalcounseling.org/
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یان، پناھندگان، و دیگر مھاجران اجباری در منطقھ  اتصال مشاوره بین فرھنگی یک شبکھ ارجاعی از متخصصان بھداشت روانی متعھد بھ ارائھ مشاوره پاسخگو فرھنگی و خدمات درمانی برای پناھجو
 -ارائھ می شود' Medicaid)یا تحت بازپرداخت از طریق کمک ھای پزشکی ' طرفدار بونو)خدمات مشاوره از طریق شبکھ اتصال بھ صورت رایگان - بالتیمور بزرگ است

 
 'IRC9)کمیتھ بین المللی نجات 

 md-es/baltimorestat-https://www.rescue.org/united  327,1885' 410)یا 

md-spring-states/silver-https://www.rescue.org/united 562,8633' 301)یا 

 -متعدد از جملھ مدیریت پرونده، اشتغال در سطح ورود، توسعھ شغلی و حمایت از مھاجرت حمایت می کننددفاتر مریلند در بالتیمور و سیلور اسپرینگ از مھاجر بشردوستانھ از طریق خدمات 
 

 466,9200' 410)یا   /https://www.jcsbaltimore.org 9خدمات جامعھ یھودی
ایستگی؛  اده ھا و افراد در برآورده کردن نیازھای اساسی برای کفایت اقتصادی حمایت خواھند شد؛ در زندگی مستقل؛ در دستیابی بھ سالمت روان و شاز طریق برنامھ ھا و خدمات خدمات جامعھ یھودی، خانو 

 -و در احساس حمایت و ارتباط با جامعھ یھودی در راه ھایی کھ برای آنھا معنی دار است
 

 610,0030' 301)یا  /http://www.literacycouncilmcmd.org 9شورای سواد آموزی شھرستان مونتگومری

ما یادگیرندگان  - صحبت کنندبنویسند و انگلیسی ، ما بھ بزرگساالن یاد می دھیم کھ در یک جامعھ چند فرھنگی پر جنب و جوش کھ در آن مھارت انگلیسی ابزاری برای موفقیت است، بخوانند، LCMCدر 

دانش آموزان ما فرصت ھای اشتغال خود را بھبود می بخشند، شھروند بھتری می شوند، مھارت ھای مصرف کننده را بھ دست می آورند و دخالت  ! بزرگسال را با مھارت ھایی برای زندگی تجھیز می کنیم

 -خود را در آموزش فرزندانشان افزایش می دھند
 

 881,1338' 301)یا  /MCAEL9' https://www.mcael.org)گومری برای سواد آموزی انگلیسی بزرگساالن ائتالف مونت 

رویج خدمات سواد انگلیسی بزرگساالن در مونتگومری  گروھی از افراد و سازمان ھا از جامعھ کھ برای تقویت و ت ,یک ائتالف جامعھ است ' MCAEL)ائتالف مونتگومری برای سواد انگلیسی بزرگساالن 

 -کانتی گرد ھم آمده اند
 

 625,4215' 410)یا  /http://southbaltimorelearns.org 9مرکز یادگیری بالتیمور جنوبی 
منطقھ  یک سازمان غیرانتفاعی مبتنی بر جامعھ ارائھ سواد عملکردی و آموزش مھارت ھای زندگی، عالوه بر خدمات آماده سازی حرفھ ای، بھ ساکنان   SBLC- بھبود خودکفایی بزرگساالن محروم آموزشی است SBLCماموریت 

 -بالتیمور است
 

 261,3500' 410)یا   /https://www.strongcitybaltimore.org 9قوی شھر بالتیمور
 -مرکز یادگیری بزرگساالن، برنامھ ھای محلھ، یک مرکز جامعھ، یک برنامھ پس از مدرسھ9 برنامھ ھا و مشارکت ھای قوی سیتی ظرفیت افراد را برای موفقیت از طریق خدمات زیر افزایش می دھد

https://www.rescue.org/united-states/baltimore-md
https://www.rescue.org/united-states/baltimore-md
https://www.rescue.org/united-states/baltimore-md
https://www.rescue.org/united-states/silver-spring-md
https://www.jcsbaltimore.org/
https://www.jcsbaltimore.org/
https://www.jcsbaltimore.org/
http://www.literacycouncilmcmd.org/
http://www.literacycouncilmcmd.org/
http://www.literacycouncilmcmd.org/
https://www.mcael.org/
https://www.mcael.org/
https://www.mcael.org/
http://southbaltimorelearns.org/
http://southbaltimorelearns.org/
http://southbaltimorelearns.org/
https://www.strongcitybaltimore.org/
https://www.strongcitybaltimore.org/
https://www.strongcitybaltimore.org/
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 منابع آنالین
 

 -و مراقبان+ افراد معلول+ ھاوارد شھرستان راھنمای منابع برای بزرگساالن مسن تر  2020
ublication/?m=34055&l=1&i=629519&p=0http://howardcountyresourceguide2019.custommediaoptions.com/p 

 صنف ھای آموزش بزرگساالن مریلند  .فھرست برنامھ
http://labor.maryland.gov/gedmd/programs.shtml 

ַא) ,لیست ارائھ دھنده آموزش واجد شرایط مریلند   �ײ  '  ץ
http://labor.maryland.gov/employment/train/ 

  '-MWE)تبادل نیروی کار مریلند 
://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspxhttps 

 BGE راھنمای منابع جامعھ- 
https://www.bge.com/MyAccount/CustomerSupport/Pages/CustomerGuides.aspx 

 انفو منټګومری   
https://www.infomontgomery.org/ 

 -دادگاه ھای مریلند
https://mdcourts.gov/legalhelp/employment 

 -منابع جامعھ بالتیمور  
https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/aging/publications/resources.html 

 نشاندن  
map/-https://www.imprintproject.org/program 

http://howardcountyresourceguide2019.custommediaoptions.com/publication/?m=34055&l=1&i=629519&p=0
http://labor.maryland.gov/gedmd/programs.shtml
http://labor.maryland.gov/employment/train/
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
https://www.bge.com/MyAccount/CustomerSupport/Pages/CustomerGuides.aspx
https://www.infomontgomery.org/
https://mdcourts.gov/legalhelp/employment
https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/aging/publications/resources.html
https://www.imprintproject.org/program-map/
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