
  ژر پٻل الرښود  

 د مالي سواد پھ څھ معنی ده او دکومو برخو تھ اشاره کوي 

د مالي سواد زده کړې الرښود بروشر ٻوه کافي ډاونلډ کړئ  
 https://dhs.maryland.gov/maryland-office-for-refugees-and-asylees/ or atلھ

https او ٻا لھ //:https:// 
www.labor.maryland.gov/employment/wdskilledimmigrantfinance.pdf ھ څخ 

 –کړې الرښود د مالي سواد زده 

 زده کړه، خدمتونھ، او سرچینې میریلٻنډ کې کډوالو لپاره 

 

 ژر پٻل الرښود
 د مالي سواد زده کړې الرښود

 زده کړه، خدمتونھ، او  - 
 سرچینې میریلٻنډ کې کډوالو لپاره 
 

 دا الرښود د مریلینډ مھارت لرونکی 
      کډوال کاري ځواک محصول دی.  

   لھ الندې مرستھ کونکو څخھ مننھ:
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مالي سواد د "پوھې او مھارتونو کارولو وړتٻا چې د د مالي ژوند ښھ والي رامنځتھ کوي د بشپړ عمر د مالي ھوساینې لپاره." 
 

 

 

 پھ عواٻد (عواٻدو) پوھٻدل 
 خالص عاٻد  •
 ناخالص عاٻد  •
 مالیھ (ایالتي او فدرالي)  •

 مصرفونھ 
 ثابت لګښتونھ لکھ کرایھ، ترانسپورت، خواړه، اسانتیاوې، روغتیایي پاملرنھ او بیمھ •
 انعطاف منونکي لګښتونھ لکھ جامې، ساتیری،  •
 ه sheetد بودیجې نمونې کاري پا   -د کورنۍ بودیجې رامینځتھ کول او ساتل  •

 چکنګ او سٻونګ بانکي حسابونھ – سپما او بانکداري 
د چیکنګ حساب تاسو تھ اجازه درکوي چې څو مختلفو الرو پیسو تھ السرسی ومومئ: د چکونو،   •

ATMs  .ډیبیټ کارت سره، پھ بانکونو کې او آنالین بانکداري لھ الرې ، 
 د سپما ٻا سٻونګ حساب ستاسو د ډیبټ کارت یا ستاسو بانک سره ھم السرسی کیدی شي. •

 
ABA.com  ولنھ د آمریکھ بانکونو ټ 

FDIC.gov   د فدرالي زیرمو بیمې کارپوریشن 
ICBA.org   د امریکا د بٻنکونو خپلواکھ ټولنھ 

NCUA.gov   د ملي کریډیټ اتحادیې اداره 

 کې تجدید شوی  6/2020پھ 
 

د مالي سواد درلود دا دی چې پوه شي چې څنګھ خپلې پیسٻاداره کړي. د روپو تنظیمول پھ معنی  
(عایدات او. لګښتونھ).د:پھ خپلې بودیجې پوھیدل   

 د ال زٻاتو معلوماتو لپاره 
https://www.mymoney.gov/Pages/default.aspx  او ستاسو د مالي

اھدافو سره د مرستې لپاره وسیلو لپاره:  
https//:www.mymoney.gov/tools/Pages/tools.aspx 

 د نمرو پھ اړه معلومات  FICOستاسو د 
وړیا جامع کریډیټ راپور د مصرف کونکي  

 مالي محافظت اداره

Myfico.com 

Annualcreditreport.com 

Consumerfinance.gov 

FICO  نمرې د الرښوونو ، اتA.و پورونو ، او کریډیټ کارډونو لپاره کارول کیږي 

300-850 

850 300 

يټکاونمریټګمون د ې ولنټ د   
 شراکتونودفتر

 پر کرٻډټ پوھاوی 
 واي؟ کرٻډټ سکور څھ تھ 

کرٻډټ سکور ٻو شمٻر دې چې د پور ورکونکو  
سره مرستھ کوي چې دا مشخص کړي چې تاسو  

 څومره امکان لرئ خپل پور بیرتھ تادیھ کړئ. 

 %35 ......................... د تادیې تاریخ  
 %30 .............. مقدار چې باید تادیھ شي  
 %15 ............. د کرٻډټ شالیډ اوږدوالی  

 %10 ........................... نوی کرٻډټ  
 %10 ........ د کارول شوی کرٻډټ ډولونھ  

http://www.labor.maryland.gov/employment/wdskilledimmigrantfinance.pdf
http://www.labor.maryland.gov/employment/wdskilledimmigrantfinance.pdf
http://www.labor.maryland.gov/employment/wdskilledimmigrantfinance.pdf
http://www.mymoney.gov/Pages/default.aspx
http://www.mymoney.gov/tools/Pages/tools.aspx


 مالیھ 

 تاسو تھ نږدې د مالي زده کړې ټولګي او سرچینې.

 ھی مال

  
 

 د ښوونې او روزنې پورونھ: پٻل ګرانټونھ او مالي مرستې
 یون د میریلینډ د لوړو زده کړو کمیس -د کالج لپاره د تادیې کولو څرنګوالي زده کړئ  

• https://mhec.state.md.us/preparing/Pages/FinancialAid/index.aspx 
• https:// www.affordablecollegesonline.org/financial-aid/financial-aid-for-

on/ کالج  –الٻن 
 د میریلٻنډ د لوړو زده کړو کمیسیون  –کمیونټي کالج پرومس سکالرشپ  

• https://mhec.state.md.us/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/ 
prog_MDCommunityCollegePromiseScholarship.aspx 

 Maryland.gov  –د پوھنې او روزنې او د مالې مرستو سرچٻنې 
• https://www.maryland.gov/pages/education.aspx?view=Higher%20

Education%20and%20Financial%20Aid  
 د میریلنډ د کٻش کمپاٻن   –د زده کونکو پور پھ اړه معلومات 

• https://www.mdcashacademy.org/Resources_Student_Loans 
 د متحده آٻاالتو د زده کړې اداره   –د فدرال زده کونکي مرستھ 

• https://financialaidtoolkit.ed.gov/tk/ 
 د فدرال پٻل ګراڼټ لپاره غوښتنھ وکړئ 

• https://studentaid.gov/help-center/answers/article/federal-pell-grant-program 
 د مصرف کونکي مالي محافظت بیورو  -اخیستلو د مخھ ځان پوه کړئ د زده کونکو لپاره د پور 

• https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/student-loans/ 
 تادٻھ کول د لوړو زده کړو لپاره   –د ٻو زده کونکی پور انتخابول 

• https://pueblo.gpo.gov/Publications/PuebloPubs.php?NavCode=XB&Sub 
2ID=17&CatID=2&PHPSESSID=nqvudijurgbssj19ikj6m8t4q5 

 
 د پور نور ډولونھ د 

 ګاډي پور  
 د مصرف کونکي عمل مینځپانګھ  •

 کور اخیستل/ مورټٻج 
 جوړونې او ټولنې پرمختیا ریاست د کور    –د میریلنډ د مورټٻج برنامھ 

• https://mmp.maryland.gov/Pages/Homebuyer-Education-Classes.aspx 
 د کور پیرل   -د فدرالي ھستوګنې او ښاري پراختیا  

• https://www.hud.gov/topics/buying_a_home 
• https://www.hud.gov/states/maryland 

 
 ځانګړي شوي: د کوچنۍ سوداګرۍ پور ورکونې کډوالو، بیرتھ راستنیدونکو ، او پناه غوښتونکو تھ 

ECDC  د صنعایو پراختیا ګروپ 
• https://www.entdevgroup.org/our-programs/ 

 د التٻنو اقتصادي پرمختٻا مرکز 
• https://www.ledcmetro.org/ 

 ) MSBDFAنې تجارت پرمختٻا مالي اداره ( د مریلینډ کوچ
• https://commerce.maryland.gov/fund/programs-for-businesses/msbdfa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 د شناخت غال 
) غال ھغھ وخت پیښیږي کلھ چې یو څوک ستاسو شخصي معلومات غال  IDد شناخت ( •

کوي. د شناخت غال ممکن ستاسو معلومات پھ جعلي ډول د کریډیټ ، فایلونو مالیھ  
 ورکولو، یا طبي خدمتونھ ترالسھ کولو لپاره وکاروي. 

 بانکي درغلي 
بانکي درغلي ٻا سکام ستاسو د بانکي حساب تھ السرسي لپاره ھڅې پھ شمول دي.   •

ځینې مشھور بانکي سکمونھ عبارت دې لھ: د ډیرو تادیھ کولو سکام ٻا درغلي،  
 ناغوښتل شوي چک درغلي، اتوماتیک ایستل ، او فشنګ. 

 
 آنالین امنیت او خوندیتوب 

معلوماتو غال کولو لپاره د انټرنیټ  سکامران ٻا درغلګران ممکن ستاسو د شخصي  •
کارولو ھڅھ وکړي یا تاسو دوي تھ د پیسو لیږلو کې چل درکړي . آنالین خوندي پاتې  

 کیدو لپاره څرنګوالي زده کړئ. 
پی ډی پور یوه اصطالح ده چې د لنډمھالھ، لوړ سود پور تشریح   –مالي مقررات  –پی ډی پورونھ 

تونھ د "کٻش اٻډوانس" پھ نوم ھم یادیږي ، پرتھ لدې چې د پور  کولو لپاره کارول کیږي ، ځینې وخ
تادیھ د پور اخیستونکي پی ډې سره تړاو لري. د دې لنډمھالھ پورونو لوړ لګښت کولی شي ځینې  

 وختونھ پیرودونکي د پور دورې کې راګیر کړي. 
 

 مالي مقررات  –د پی دی پورونھ 
• http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/paydayloans.shtml 

 
 مالي مقررات   –د مالي خدمت پوښتنې او شکایتونھ  

د مالي مقرراتو د کمیشنر دفتر پھ میریلینډ کې چارټرډ مالي ادارو لومړنی تنظیم کونکی   •
چارټرډ بانکونو، د دولت سره کریډیټ اتحادیې، او د دولت   دی. پھ شمول د دولتي

چارټر شوي کریډټ اتحادی شرکتونھ؛ او د دولت لخوا چارټر شوي اتحادٻو شرکتونھ؛  
او دولتي نھاد شوي مالي نھادونھ پھ شمول د مروګیج خدمتونھ، مورګیج پور پیل 

ولولو ادارې، د پور د  کونکي، کرډټ راپور ورکولو شرکتونھ، د پیرودونکي پورونو راټ
 مدیریت شرکتونھ، چک کشرز، کرډټ تجارتونو خدمتونھ او د پیسو لیږدونکي. 

• http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frcomplaints.shtml 
 

داسې قوانین شتون لري چې ستاسو د غیر عادالنھ سوداګریزو کړنو څخھ ساتنھ کوي . د غیر عادالنھ سوداګرۍ  
لپاره کار کونکی بلی. تاسو کولی   IRSاعمالو مثال کې جعلي چیکونھ یا د تلیفون زنګ وھل شامل دي چې ځان د  

د درغلي یا سکام قرباني نشئ. ٻا شکایت    شئ الندې ادارو سره اړیکھ ونیسئ ترڅو تاسو د اخیستلو دمخھ تاسو
 درج کړئ د اخیستلو وروستھ. 

 
 بٻټر بزنس بٻورو

• https://www.bbb.org/consumer-complaints/file-a-complaint/get-started 

است، تاسو ښایي د بیکارۍ بیمې لپاره دوسیھ کولو وړ یاست. د خپل وړتیا او غوښتنو پھ اړه نور  کھ تاسو ووزګار ی 
 معلومات دلتھ زده کړئ پھ 

• http://www.labor.maryland.gov/employment/unemployment.shtml 
 

یلینډ امریکایی دندې مرکزونھ د دندې لټونکو او سوداګرۍ لپاره پوره وړیا مرستې چمتو کوي (پھ وړیا توګھ). د  د مر
دندې لټولو خدمتونو کې د کیریر سپړنې مرستې، د روزنې برنامو تھ راجع کول، د ځای پرځای کولو خدمات ، د  

 الی تھ وده ورکولو لپاره ورکشاپونھ شامل دي. چمتووالي مرستې ، او د دندې موندلو مھارتونو او کاري چمتوو
• http://www.labor.maryland.gov/county/ 

 
تاسو کوالی شئ چې د کار لټون او د ځان خدمت خدمتونو اختیارونو تھ السرسی ومومئ د  

Maryland Workforce Exchange لھ الری . 
• https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx 

 
عادالنھ ډول ندي ځنډول  کھ تاسو یو کارکونکی یاست او تاسو باور لرئ چې ستاسو معاشونھ پھ غیر   -د مزدورۍ مسلې  

 شوي ، د ھغھ څھ پھ اړه نور معلومات زده کړئ چې تاسو یې کولی شئ. 
• http://www.labor.maryland.gov/labor/wagepay/wpremedies.shtml 

 
د فدرالي   (EEOC) د متحده ایاالتو د کارموندنې فرصتونو کمیسیون -فرصت کمیسیون د متحده ایاالتو د برابر روزګار 

قوانینو پلي کولو لپاره مسؤلیت لري چې د دندې غوښتونکي یا کارمند سره تبعیضي چلند غیر قانوني کړي. چې د وګړي  
ٻا زٻات)،   ۴۰ملي اصل، عمر ( د نژاد، رنګ، دین، جنسیت (پھ شمول د امٻندوارۍ، جنسیت پیژندنې، او جنسي تمایل)،

معلولیت یا جینیاتی معلومات لھ کبلھ رامنځتھ کیږي. د یو شخص پر وړاندې تبعیض کول ھم غیرقانوني دي ځکھ چې  
وګړي د تبعیض پھ اړه شکایت کړی، د تبعیض تور یې درج کړی ، یا د ګمارنې امتیاز پھ تفتیش یا ادعا کې برخھ  

 اخیستې. 
• https://www.eeoc.gov/eeoc/ 
• https://www.workplacefairness.org/aboutwf (میریلنډ) 

 
 

 د

 

) خدمتونو لخوا د اشخاصو ،  IRSمالیھ ده چې د متحده ایاالتو داخلي عوایدو (  -فدرال عایداتو مالیھ څھ تھ واي  
 کارپوریشنونو ، امانتونو ، او نورو قانوني شرکتونو کلني عاید څخھ اخیستل کیږي 

• https://www.irs.gov/ 
ۍ خپلو اوسیدونکو تھ  ایالتونھ او ډیری سیمھ ایز ښاروال 43د فدرالي حکومت سربیره ،  -د آٻالت او محلي مالیھ څھ تھ واي

 اړتیا لري چې د شخصي عاید مالیھ تادیھ کړي. 
 

د خپلې سیمھ کې د سرچینو پھ اړه ومومئ    خپل فدرالي او دولتي مالیھ چې څنګھ تادیھ کړئ زده کړئاو
 د وړیا مالیې چمتووالی / سرچینو کې -چې ښایي د پروسې لھ الرې ستاسو سره مرستھ وکړي 

• http://cashmd.org/free-tax-preparationresources/ 
 

 

 

 

 

 https://extension.umd.edu/allegany-county ....................... الیګانی کاؤنټي  
 https://extension.umd.edu/anne-arundel-county ................... اني ارونډل کاونټي

 https://extension.umd.edu/baltimore-city ........................ بالټي مور ښار 
 https://extension.umd.edu/baltimore-county ..................... بالټي مور کاونټي

 https://extension.umd.edu/calvert-county ....................... کالورټ کاونټي
 https://extension.umd.edu/caroline-county ....................... کٻرولڼ کاونټي 
 https://extension.umd.edu/carroll-county ........................ کارول کاونټي 
 https://extension.umd.edu/cecil-county ......................... سیسل کاونټي 

 https://extension.umd.edu/charles-county ....................... چارلس کاونټي
 https://extension.umd.edu/dorchester-county ..................... ډورچسټر کاونټي
 https://extension.umd.edu/frederick-county ..................... فرٻډرٻک کاونټي

 https://extension.umd.edu/garrett-county ......................... ګرٻټ کاونټي 
 https://extension.umd.edu/harford-county ...................... ھارفورډ کاونټي 

 https://extension.umd.edu/howard-county ......................... ھاورډ کاونټي
 https://extension.umd.edu/kent-county .......................... کٻنټ کاونټي 

 https://extension.umd.edu/montgomery-county .................. مونګوګمري کاونټي
 https://extension.umd.edu/prince-georges-county ........................ پرنس جیورج  

 https://extension.umd.edu/queen-annes-county ..................... کوین انیز کاونټي
 https://extension.umd.edu/st-marys-county .................. يسٻنټ میري کاونټ
 https://extension.umd.edu/somerset-county ...................... سمرسټ کاونټي
 https://extension.umd.edu/talbot-county ....................... ټل بوټ کاونټي

 https://extension.umd.edu/washington-county ...................... واشنګټن کاونټي
 https://extension.umd.edu/wicomico-county .................... ویکومیکو کاونټي

 https://extension.umd.edu/worcester-county ...................... ورکسټر کاونټي
 
 

د میریلبنډ د کٻش کامپاٻن پھ بالټیمور او ماری لینډ کې د ټیټ نھ تر اعتدال عاید  
اشخاصو او کورنیو لپاره اقتصادي پرمختګ ھڅوي. کٻش د مستقیم خدمتونو  

ظرفیت رامینځتھ کولو، او د کورنۍ  برنامو کار کولو، تنظیمي او ساحې 
اقتصادي ثبات پیاوړي کولو لپاره مخکښ پالیسي او مدافع نوښتونو لھ الرې  

 خپل ماموریت ترسره کوي. 
 

• http://cashmd.org/ 
  www.casademaryland.orgکاسھ دي میریلن •
 www.catholiccharities-md.org/immigrants–ایسپرینزه مرکز  •
 www.firnonline.org – (FIRN)د بھرني زٻږدلي معلوماتو او ریفرل شبکھ  •

 درغلي 

 مالي معلومات او سرچینې  بې روزګاري 

http://www.affordablecollegesonline.org/financial-aid/financial-aid-for-on
http://www.affordablecollegesonline.org/financial-aid/financial-aid-for-on
http://www.maryland.gov/pages/education.aspx?view=Higher%20
http://www.maryland.gov/pages/education.aspx?view=Higher%20
http://www.mdcashacademy.org/Resources_Student_Loans
http://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/student-loans/
http://www.hud.gov/topics/buying_a_home
http://www.hud.gov/states/maryland
http://www.entdevgroup.org/our-programs/
http://www.ledcmetro.org/
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http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frcomplaints.shtml
http://www.bbb.org/consumer-complaints/file-a-complaint/get-started
http://www.labor.maryland.gov/employment/unemployment.shtml
http://www.labor.maryland.gov/county/
http://www.labor.maryland.gov/labor/wagepay/wpremedies.shtml
http://www.eeoc.gov/eeoc/
http://www.workplacefairness.org/aboutwf
http://www.irs.gov/
http://cashmd.org/free-tax-preparationresources/
http://cashmd.org/
http://www.catholiccharities-md.org/immigrants
http://www.firnonline.org/
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