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ه رامینځتھ د مریلینډ مھارت لرونکی مھاجر کاري ځواک دا الرښود د نوي امریکا یي کار موندنې لپاره د دولت پھ کچھ او ځایی سرچینو چمتو کولو لپار
د توضیحاتو ، تلیفون . برنامو لیست شامل دي چې د نوي امریکا کار ګمارونکو تھ چمتو شوي  / پدې کې د ھیواد پھ کچھ سازمانونو او خدمتونو . کړی

 . شمیرو ، او لینکونو سره د ھیواد پھ کچھ او ځایی سرچینې چمتو شوي
 

لوستونکي باید خبر وي چې لیست شوي  . لپاره دي او تایید یې نھ کوي پدې سرچینې الرښود کې موجود معلومات یوازې د معلوماتو ھدفونو : ٻادښت
 . ځینې خدمتونھ ممکن د لګښت سره تړاو ولري. معلومات د بدلون تابع دي 

 
 اګست   2020 
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 د دولت پھ کچھ سرچینې

 د اسناد ارزونھ  سازمان 
 

 ښوونھ
 مشوره ورکول  کار  او روزنھ  

 او  روغتېا 
 ھستوګنھ 

 قانوني  اسانتېاوې او 
 

 ترجماني او ژباړه 
 

 / دولت ځوانان
 دولتي اداره 

   ) AJCs(امریکایي کارموندنې مرکزونھ 
 

      

          د اعتبار ارزونې خدمتونھ 

  ټولنیز کالجونھ 
 

       

    )DHS(د بشري خدمتونو ریاست 
  

   
 

         کاونټي دولتونھ 
 

  د کالج بورډ 
 

       

د بھرني نرسینګ ښوونځیو فارغانو کمیسیون  
)CGFNS نړٻوال (   

       

پھ جورج ټاون پوھنتون کې د میراثي ژبو ویونکو  
  لپاره انګلیسي) EHLS(پروګرام 

  
      

  ) GOCI(د والي د ټولنې د نوښت دفتر 
 

 
 

    
 

ھافیت  د ھیګ   -) GWI(د فراغت میرمنو نړیوال 
  فنډ

  
      

   د ملي پالزمینې سیمې لوترن ټولنیز خدمتونھ 
 

  
 

 
 

 

    )MDH(د میریلینډ د روغتیا څانګھ 
 

    
 

د میریلینډ د کور جوړونې او ټولنې پراختیا ریاست  
)DHCD(     

 
   

 



 د سرچینې الرښود 
 نوو امرٻکاٻانو دندې لټونکو لپاره د 

 
 
 

4 
 

 ھستوګنھ  مشوره او روغتېا  کار  ښوونھ او روزنھ  د اسناد ارزونھ  سازمان 
 / دولت ځوانان  ترجماني او ژباړه  قانوني او اسانتېاوې 

 دولتي اداره 

         ) MD Labor(د مریلینډ د کار څانګھ
 

د میریلینډ ډیپارټمینټ د کار مھارت لرونکي مھاجر  
         کاریځواک

 
         )MDOT(میریلنډ د ترانسپورت څانګھ 

 
         ) MHEC(میریلنډ د لوړو زده کړو کمیسون 

 
         ) MSDE(د میریلنډ ریاست د ښوونې څانګھ 

 
د میریلنډ دفتر د کډ والو او پناه غوښتکو لپاره  

)MORA(    
 

    
 

    آن ورډ شریکان 
  

 
   

    سوٻچ بورډ
      

د متحده ایاالتو د تابعیت او مھاجرت خدمتونھ  
)USCIS (         

 
      د مرکزي مریلینډ متحده الره

    

   آب ورډلي ګلوبل 
 

      

    د سباون میري لینډ بیرتھ راغونډولو مرکز 
      

    عامھ الیبریري 
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 عامھ سرچینې

ښوونھ او  ارزونھ د اسناد  سازمان 
مشوره او   کار  روزنھ 

 روغتېا 
 ھستوګنھ 

 /دولت ځوانان ترجماني او ژباړه  قانوني  او اسانتېاوې 
 دولتي اداره

     یو پراخھ حلقھ 
 

    

د فریډریک آسیایی امریکایی مرکز ،  
MD (AACFMD)  

  
 

 
 

 
  

   ) ASAP(د پناه غوښتنکو مرستې پروژه 
 

      

د بالتیمور ښار د ماشومانو پاملرنې  
        سرچینې مرکز

 
 

د بالتیمور ښاروال د کار موندنې پراختیا  
   )MOED(دفتر 

 
     

 
د بالتیمور ښار ښاروال د کډوالی چارو  

         )MIMA(دفتر 
 

د بالتیمور کاونټي د اقتصادي او کاري  
   )DWD(ځواک پراختیا 

 
      

  د ایسپرانزا مرکز  -کاتولیک خیریھ 
 

 
 

 
 

   

  سینټرو ډی آیډا  /د مرستې مرکز 
 

       

ګلی کریسټ د کډوالۍ  . چارلس ډبلیو 
  سرچینو مرکز

 
       

د چیسیپیک ډیری فرھنګي سرچینې  
       )ChesMRC(مرکز 
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ښوونھ او   د اسناد ارزونھ  سازمان 
مشوره او   کار  روزنھ 

 روغتېا 
 ھستوګنھ 

 / دولت ځوانان  ترجماني او ژباړه  قانوني او اسانتېاوې 
 دولتي اداره 

  د ایتوپیا د ټولنی پرمختیایی شورا 
 

       

زیږیدلي معلوماتو او ریفرل  -د بھرني
      ) FIRN(شبکھ 

   
 

    د بین الکلتوري مشورو پېوستون 
 

     

  ) IRC(د ژغورنې نړیوالھ کمیټھ 
  

      

    عیساوي ټولنیز خدمتونھ
  

    

  د مونټګمري کاونټي د سواد شورا 
 

       

د لوی انګلیسي سواد زده کړې لپاره د  
  ) MCAEL(مونټګمري ایتالف 

 
       

  د جنوبي بالټیمور زده کړې مرکز 
 

       

  قوي ښار بالټیمور 
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 د سازمان تشریح
 سرچینېد دولت پھ کچھ 

 /http://labor.maryland.gov/county:امریکایي د دندې مرکزونھ
)  وړیا(مھارتونو روزنې پھ اسانۍ سره د ایالت پھ اوږدو کې موقعیت لري او د مسلکي کارمندانو پھ موندلو کې د خدمت لپاره وقف شوی ده، او دندې لټونکي د دندې ) AJCs(د میریلینډ د امریکا دندې مرکزونھ 

 . سره دندې لټوي
 

 //:NACES(:www.naces.org/membershttps(د اعتبارلي خدمتونو ملي اتحادیھ 
NACES بھرني اسناد د دې سازمانونو لخوا ارزول کیږي.د اسنادو ارزونھ نھ کوي، مګر پھ ویب پاڼھ کې د ټولو ارزونکو یو ګټور لیست شامل دی : 
• A2Z   ارزونېLLC:https://www.a2zeval.com 
 Inc  :.edu.org/website/home/index.cfm-https://aes د اکاډمیک ارزونې خدمتونھ ،  •
 Inc:.https://www.ece.orgد ښوونې د اسنادو ارزونکي،  •
 nfp:https://www.edperspective.orgد ښوونې او روزنې لرلید ،  •
 Inc  :.https://www.eres.comد ښوونې ریکارډونو ارزونې خدمتونھ،  •
 Inc  :.http://www.evaluationservice.netد ارزونې خدمت،  •
 Inc :.https://www.facsusa.comک خدمت ،  د بھرني اکاډمیک باورلی  •
 web.com-https://www.fs.:لپاره بنسټ Incد نړٻوال خدمتونو   •
 Inc:. .https://gceus.comد نړیوال اعتبار ارزونکي ،  •
• http://www.globaleval.org Global Services Associates, Inc.:  
 https://www.iacei.net.د نړیوال اکاډمیک سند اعتبار ارزونکي •
 http://www.icdeval.com.:دالور ، بین المللي مشاورین •
 Inc:.https://www.myiee.orgد نړٻوال ښوونې ارزونې   •
 Inc:.https://www.ierf.orgد ښوونې نړٻوال څېړنې بنسټ  •
 Inc:.https://www.iescaree.com، د پلي شوي څیړنې مرکز ، ارزونې ، او ښوونھ، نړیوال ارزونې خدمت •
 https://www.jsilny.org:د نړیوال ښوونې مشاورین. Incجوزف سیلني او اتحادیې، د  •
 https://www.spantran.comد ارزونې شرکت: سپانټرن •
 https://transcriptresearch.com:ټرانسکرپټ څیړنھ •
 Inc:.https://www.wes.orgد ښوونې نړٻوال خدمتونھ،  •

 . ره شوي ارزونو تھ اړتیا ولريي جواز بورډ یا ښوونې مرکز لپاره ارزونې تھ اړتیا لرئ ، مھرباني وکړئ د دوي اړتیاوې وګورئ ځکھ چې ممکن دوي د ځانګړی شرکت لخوا ترسکھ تاسو د ځانګړ 
 

http://labor.maryland.gov/county/
https://www.naces.org/members
https://www.a2zeval.com/
https://www.ece.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.ierf.org/
https://www.iescaree.com/
https://www.jsilny.org/
https://www.spantran.com/
https://transcriptresearch.com/
https://www.wes.org/
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 ټولنیز کالجونھ 
د اکاډمیک فرصتونو پھ برابرولو سره لکھ د ډګري بدلول، د کاري ځواک روزنھ، د لویانو ښوونھ او ټول عمر زده  .  ټولنیز کالجونھ د ارزانھ ښوونې سره پراخھ، پھ ازاده توګھ داخلې ادارې دي ۱۶د میریلینډ  

 . ه اوږدمھالھ اقتصادي وده رامینځتھ کويکړه، د ټولنې کالجونھ نوي او اوسني سوداګرۍ پراختیا ھڅوي او د دولت لپار 
 https://www.allegany.edu:الیګاني کالج •
 https://www.aacc.eduایني ارونډل تولنیز کالج •
 https://www.bccc.edu:د بالټیمور ښار ټولنیز کالج  •
 https://www.carrollcc.eduکارول ټولنیز کالج •
 https://www.cecil.edu:سیسل کالج •
 https://www.chesapeake.edu:چیسپیک کالج •
 https://www.csmd.edu:د ماریلنډ ساودرن کالج •
 https://www.ccbcmd.eduد بالټیمور ټولنیز کالج •
 https://www.frederick.eduفریډرٻک ټولنیز کالج •
 https://www.garrettcollege.eduګیرټ کالج •
 http://www.hagerstowncc.eduھیجرټاون ټولنیز کالج •
 https://www.harford.eduکالجھافورډ ټولنیز  •
 https://www.howardcc.eduھاورډ ټولنیز کالج •
 https://www.montgomerycollege.edu:مونټګومري کالج •
 https://www.pgcc.edu:جارج ټولنیز کالج د پرنس •
 https://www.worwic.eduورـوٻک ټولنیز کالج •

 
 

 http://dhs.maryland.gov:د میریلنډ بشري خدمتونو څانګھ
موږ د خطر سره مخ ماشومانو او  . مرستې ترالسھ کړي د میریلینډ د بشري خدمتونو څانګھ زیان منونکي مریلینډرز سره مرستھ کوي چې دوي خپل صحي خواړه واخلي، د انرژي بیلونھ ورکړي ، او طبي

 offices/-http://dhs.maryland.gov/local.خپل ځایي دفتر دلتھ ولټوئ. اپیریال چمتو کوولویانو لپاره مستحکم چ
 

 https://www.maryland.gov/pages/nearme.aspxکاونټي دولتونھ
مور ښار ، کھ څھ ھم ښاروال دی ، د  د بالتی. پھ میریلینډ کې مومي د میریلنډ ډٻری، ځایي دولت پھ عموما توګھ د کاونټي دولت دې درویشت کاونټېانې او د بالټیمور ښار سره څلرویشت اساسي سیمھ ایز واکونھ 

 . و د حقونو سره مساوي دیjکال د میریلینډ اساسي قانون لھ تصویب راھیسې د کا  1
 
 

https://www.allegany.edu/
https://www.aacc.edu/
https://www.bccc.edu/
https://www.carrollcc.edu/
https://www.cecil.edu/
https://www.chesapeake.edu/
https://www.csmd.edu/
https://www.ccbcmd.edu/
https://www.frederick.edu/
https://www.garrettcollege.edu/
http://www.hagerstowncc.edu/
https://www.harford.edu/
https://www.howardcc.edu/
https://www.montgomerycollege.edu/
https://www.pgcc.edu/
https://www.worwic.edu/
http://dhs.maryland.gov/
http://dhs.maryland.gov/local-offices/
https://www.maryland.gov/pages/nearme.aspx
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 /https://www.collegeboard.org:د کالج بورډ
او پرمختللي پلیسمینټ   SATپشمول د  -چمتووالي او کالج بریا کې د برنامو او خدمتونو لھ الرې کالج تھ د بریالي لیږد لپاره چمتووالی ونیسي  د کالج بورډ لھ اوو ملیونو زده کونکو سره مرستھ کوي د کالج 

 .کويدغھ سازمان د زده کونکو، ښوونکو او ښوونځیو پھ استازیتوب د څیړنې او عدالت غوښتنې لھ الرې د ښوونھ ټولنې تھ ھم خدمت . برنامې
 

 /http://www.cgfns.org):نړیوال CGFNS(د بھرني نرسینګ ښوونځیو د فارغانو کمیسیون 
CGFNS  د .کوي ده نړیوال د برنامو او خدمتونو لھ الرې نړیوالې ټولنې تھ خدمت کوي چې د روغتیا پاملرنې متخصصینو پوھھ پر اساس تمرین وړتیا تایید او وCGFNS   نړیوال لخوا تصدیق شوې د نرسانو او

 . ال واک پھ توګھ پیژندل شوي یو نورو روغتیا پاملرنې متخصصینو لپاره د کار ګمارنې دروازې خالصوي ځکھ چې موږ د مسلکي باورلیکونو ارزونې او تایید کولو لپاره د نړیو
 

 /http://www.ehlsprogram.org:لپاره انګلیسي) HLSE(پھ جورج ټاون پوھنتون کې د میراثي ژبو ویونکو پروګرام 
فیس او د   برخھ اخیستونکي بشپړ . برنامھ د متحده ایاالتو اتباعو تھ یو ځانګړی فرصت وړاندیز کوي څوک چې د مھمو مورنېو باندې بو خبرې کونکي دي ) EHLS(د میراثي ژبې ویونکو لپاره انګلیسي 

د پوھانو پھ توګھ ، دوي پھ مسلکي اړیکو او مسلکي مھارتونو کې ژور روزنھ .  میاشتني کورس کوربھ توب کوي  8استوګنې لپاره مصرف ترالسھ کوي پداسې حال کې چې د جورج ټاون پوھنتون کې د 
 . ھ اخیستونکي د بورسونو د مکلفیت برخې پھ توګھ پھ فدرالي ادارو کې دندې لټويبرخ EHLSد فراغت وروستھ ، د . ترالسھ کوي چې پھ دولت کې کار کولو لپاره اړین دي

 
 GOCI:(commissions/-https://goci.maryland.gov/ethnic(د والي د ټولنې د نوښت دفتر 

ز ، سوداګرۍ ، ښوونې او روغتیا اړتیاو تھ پھ اغیزمنھ توګھ د والي د ټولنې نوښت دفتر اوه توکمیز او کلتوري کمیسیونونھ نظارت کوي چې د قومي سرچینو سره د قومي ټولنې د نښلولو او د ھغوی ټولنی 
 .رسیدو لپاره رامینځتھ شوی

 
 hoffet/-fellowships/hegg-do/grants-we-https://graduatewomen.org/what:د ھیګ ھافیت فنډ  -) GWI(د فراغت میرمني نړیوال 

، او  ) یا کھ دا امکان نلري ، د روزنې کورسونھ چې یو څھ نور دندې رامینځتھ کوي(لو لپاره د بیا ځلي کورسونو لپاره لنډمھالھ بسپنې چمتو کوي ھیګ ھافټ فنډ د کاندیدانو مسلکي ساحې کې د بیا ننوت  GWIد 
و ځایي ډلې فارغ شوي کډوال اخالقي مالتړ چمتو کوي ترڅو دوی  ملي ا  GWIد مالي مرستې سربیره، د  . د دوي خپلو نویو ھیوادونو تھ د ادغام لپاره مرستھ کوي. د ژبې روزنې او نورو کورسونو لپاره چې

 . سره مرستھ وکړي چې پھ یو بل نوي ھیواد کې د ژوند سره سمون ومومي
 

 /LSSNCA:(https://lssnca.org(ټولنیز خدمتونھ  Lutheranد ملي پالزمینې سیمې 
LSSNCA د فوسټر پاملرنې، د ځوانانو ھوساینې او د کډوالو بیا میشتھ کیدو کې خدمتونھ وړاندې کوي . 

 
 MDH:(https://health.maryland.gov/pages/home.aspx(د میریلنډ روغتېا څانګھ 

 . ده ورکولو لپاره پھ ګډه کار کوي نیوي ، پاملرنې تھ السرسی ، کیفیت مدیریت ، او د ټولنې ښکیلتیا لھ الرې د ټولو مریلینډرانو روغتیا او خوندیتوب تھ وده ورکولو او ود مریلینډ د روغتیا ریاست د ناروغۍ مخ
 

 DHCD:(https://dhcd.maryland.gov/pages/default.aspx(د میریلنډ د کور جوړونې او ټولنې پرمختیا ریاست 
ورکوي مریلینډ ننګونو تھ د رسیدو لپاره  ساتنھ کوي او د وده  د مریلینډ د کور جوړونې او ټولنې پرمختیا څانګھ ویاړي چې د کور جوړونې پالیسۍ پلي کولو کې مخکښ دی چې د کور مالکیت پالیسي ھڅوي او 

 . پدې کې د میریلینډ ګروي برنامھ ، د کرایھ کولو ھستوګنې برنامې، سوداګرۍ پور ورکول، او داسې نور شامل دي . د ټولنې پرمختیا نوښتونھ رامینځتھ کوي

https://www.collegeboard.org/
http://www.cgfns.org/
http://www.ehlsprogram.org/
https://goci.maryland.gov/ethnic-commissions/
https://graduatewomen.org/what-we-do/grants-fellowships/hegg-hoffet/
https://lssnca.org/
https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
https://dhcd.maryland.gov/pages/default.aspx
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 Labor:(ttp://www.labor.maryland.govh(میریلنډ د کارمندانو څانګھ 
کار د دندې پرمختګ او د کار روزګار چمتو کوي ترڅو زموږ خلکو تھ ھغھ مھارتونھ او مھارت ترالسھ   MDد .  دلتھ بھ تاسو د ډیپارټمنټ لھ الرې تاسو تھ د ډیری برنامو او خدمتونھو پھ اړه معلومات ومومئ 

 . میریلینډ راتلونکي تھ واړوي کړي چې دوی اړتیا لري زموږ د اقتصاد سره د
 

 http://www.labor.maryland.gov/employment/skilledimmigrant.shtml:مھارت لرونکی مھاجر کاري ځواک -د میریلینډ د کارګرانو اداره 
بھرني روزل شوي کډوال متحده   لرونکی مھاجر کاري ځواک د عامھ او خصوصي کاري ځواک پراختیایی سازمانونو کنسورشیم دی چې د مھارتونو پھ پام کې نیولو سره ھڅھ کوي چې د میریلینډ مھارت  

 . ایاالتو تھ د ځایی دندې بازار غوښتنې پوره کولو لپاره راوړي
 

 /MDOT:(http://www.mdot.maryland.gov(میریلنډ د ترانسپورت څانګھ 
مریلینډ ټرانزیټ اداره ،   MDOTایالت د لویې الرې اداره ،  MDOTد منشي دفتر ، د : دغھ دي د. یو سازمان دی چې پنځھ سوداګریز واحدونھ او یوه اداره لري) MDOT(د میریلینډ د ترانسپورت ریاست 

MDOT سایط اداره ، موټرو وMDOT  ، میریلینډ پورټ ادارهMDOT  میریلینډ ایوی ایشن اداره او د میریلینډ ټرانسپورټ اتھاریت . 
 

 MHEC:(https://mhec.state.md.us/Pages/default.aspx(د میریلند د لوړو زده کړو کمیسیون 
او د ګټې لپاره مسلکي ښوونځیو لپاره د دولت پھ کچھ  نډ د لوړو زده کړو کمیسیون د مریلینډ ریاست د لوړو زده کړو ھمغږي کولو بورډ دی چې د مریلینډ عامھ او خصوصي کالجونو او پوھنتونونو د میریلی

 . ده کونکي یې د ایالت پھ کچھ تاثیر کويد دولتي مالي مرستې برنامې ھم اداره کوي چې ز  MHEC. پالیسیو رامینځتھ کولو مسؤلیت لري
 

 MSDE:(http://marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx(میریلنډ د ښوونې څانګھ 
زموږ د څانګو څخھ د عالي رھبري کولو سره،  . پیړۍ کې د کالج او کیری بریا لپاره چمتو کوي 21د مریلینډ ایالت د پوھنې ریاست د نړۍ پھ کچھ ښوونې مالتړ لپاره وقف شوی چې ټول زده کونکي یې پھ 

 . د اړتیاو مالتړ کوي -د میریلینډ څخھ وروستھ  -، مدیرانو ، او نورو ښوونکو زده کونکو ، ښوونکو   -موږ د دولت او فدرالي برنامو نظارت کوو چې د بیالبیل نفوس 
 

 MORA:(asylees/-and-refugees-for-office-http://dhs.maryland.gov/maryland(د میریلینډ د مھاجرینو او پنا غوښتونکو دفتر 
 . ھ توګھ ادغام شيدا  دفتر لھ فدرال څخھ پېژندل شوي مھاجرینو او بشري کډوالو تھ مالتړ او خدمتونھ وړاندې کوي ترڅو دوي پھ امرٻکایي ټولنھ کې پھ اسان

 
OnWord شریکان:https://www.onwordpartner.com/ 

OnWORD موږ انفرادي مسلکونو او ښوونو مشورې  .کې دي  شریک ٻو سازمان دې چې د کډوالو او مھاجرینو مالتړ کوي څوک چې مسلکونھ لري او پھ متحده ایاالتو کې پھ مسلکي توګھ یوځای کیدو پھ لټھ
 . ورکول د ژبې او قانوني مالتړ خدمتونو وړاندې کوو

 
 /https://switchboardta.org:سویج بورډ

یا  پھ مالتړ، موږ وسایل او توکي، د زده کړې فرصتونھ، څیړنې ، او د ب)  ORR(د کډوالو د بیا میشتھ کیدو د دفتر .  سویچ بورډ پھ متحده ایاالتو کې د مھاجرینو خدمتونھ چمتو کونکو لپاره د سرچینو یو ځای دې
 .میشتیدنې پورې اړوند موضوعاتو تخنیکي مرستې وړاندې کوو ، پشمول د کار سرچینې

 

http://www.labor.maryland.gov/
http://www.labor.maryland.gov/employment/skilledimmigrant.shtml
http://www.mdot.maryland.gov/
https://mhec.state.md.us/Pages/default.aspx
http://marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx
http://dhs.maryland.gov/maryland-office-for-refugees-and-asylees/
https://www.onwordpartner.com/
https://switchboardta.org/
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 /USCIS:(https://www.uscis.gov(د متحده ایاالتو د تابعیت او مھاجرت خدمتونھ 
دا تابعیت ، د کورنۍ د غړو مھاجرت ، پھ متحده ایاالتو کې کار کول، بشردوستۍ برنامھ،  . حده ایاالتو تھ د قانوني کډوالۍ څارنھ کويد متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدمتونھ فدرالي اداره ده چې مت

 . اختیارونھ، مدني ادغام او جینیاتي خدمتونھ وړاندې کوي
 

 /https://www.uwcm.org/main:د مرکزي میریلینډ ٻوناٻټد وې
 . کي کورنیو سره د ځان بسیاینې لپاره مرستھ وکړيد مرکزي میریلینډ متحده وې الر د تښوونې، ھستوګنې ، کارموندنې او روغتیا بنسټونو لومړني اړتیاوې رامینځتھ کوي ترڅو د لږ عاید لرون

 
 /https://www.upwardlyglobal.org:ګلوبلاپ ورډلي 

زموږ د  . يبیا پیل کول یا د پیل مسلکي کیریر سره مرستھ کو) SIVs(پھ متحده ایاالتو کې د کار مجاز کډوال ، مھاجرینو ، پناه غوښتونکو ، او ځانګړي مھاجر ویزې لرونکو )  UpGlo(اپ ورډلي ګلوبل 
اپ ورډلي د ډیجیټل دندې د لټون کورسونھ ھم لري چې د ټولو دندو  . دندې لټون برنامھ بھ تاسو د متحده ایاالتو دندې لټون لپاره چمتو کړي چې پھ کې اصلي روزنھ، شبکھ کول، سرچینې او روزنھ شامل دي

 courses/-search-job-online-https://www.upwardlyglobal.org/free:موندونکو لپاره شتون لري
پاره ھم شتون لري، پھ کې شامل  د جابورسټي سرچینې کتابتون، چې د دندې وړیا سرچینو الرښود او د دندو موندنې نصاب پکې د مسلکي کسانو او د دوي مراجعینو ځواکمنولو ل

 library/-https://jobversity.upwardlyglobal.org/resource:دي
 

 maryland/-suburban-of-center-back-projects/welcome-https://www.lhiinfo.org/programs:د سبااوربن میري لینډ بیرتھ ښھ راغالست مرکز 
الرښونھ او مالتړ، د انفرادي قضیې مدیریت، اکادمیک روزنھ، د انګلیسي ژبې پھ توګھ د دویمې ژبې الرښوونې او د بورډ  : رسويد ښھ راغالست مرکز موډل د دې چمتو کولو لھ الرې خپلې اھداف سرتھ 

د روغتیا پورې  .  ، د دندې څخھ دمخھ خدمتونھونو کې ښوونھ کولازموینې چمتووالی، پھ متحده ایاالتو د روغتیا پاملرنې سیسټم کې د دندې عملي تمرین او پھ میریلینډ روغتونونو او نورو روغتیایی مرکز 
 . اړوند دندې، مسلک پراختیا مالتړ  او د دندې چمتووالي روزنې لپاره، د فرھنګي پلوه وړ تغیر ورکوونکو مشرانو لپاره د رھبرۍ وده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uscis.gov/
https://www.uwcm.org/main/
https://www.upwardlyglobal.org/
https://www.upwardlyglobal.org/free-online-job-search-courses/
https://jobversity.upwardlyglobal.org/resource-library/
https://www.lhiinfo.org/programs-projects/welcome-back-center-of-suburban-maryland/
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 عامھ کتابتون 
عامھ کتابتون څخھ کتابونھ واخلي او پھ دې توګھ ممکن د دویي معلوماتو او لوستلو اړتیاو پوره کولو لپاره د   د میریلینډ اوسیدونکي وړ دي چې پرتھ لھ دې چې د راجستریشن فیس ورکړي، د دولت لھ کوم

 . دوي د مریلینډ ایالت پھ اوږدو کې وړیا ښوونھ، علمي، او انټرنیټ سرچینې ھم چمتو کوي.  کتابتون ډیری ځایونھ وکاروي
 /https://www.bcpl.infoد بالټي مور کاونټي عامھ کتابتون •
 /https://www.carolib.orgد کرولېن کاونټي عامھ کتابتون •
 rary.org/http://www.dorchesterlibد ډورچشټر کاونټي عامھ کتابتون •
 /https://www.prattlibrary.orgانوچ پراټ وړٻا کتابتونونھ •
 /https://www.fcpl.org:د فرډرک کاونټي وړٻا عامھ کتابتونونھ •
 /https://hclibrary.org:د ھاورډ کاونټي کتابتون سېستم •
 /http://www.kentcountylibrary.org:د کېنټ کاونټي عامھ کتابتون •
 :www.montgomerycountymd.gov/library///https:د مونګومري کاونټي عامھ کتابتونونھ •
 /https://www.pgcmls.info:د پرنس جېورج کاونټي میموریل کتابتون سیسټم •
 /https://www.qaclibrary.org:د کوین ایني کاونټي عامھ کتابتون •
 /http://www.somelibrary.org:ېټ کاونټي کتابتون سېسټمد سمرس •
 /http://www.tcfl.org:د تالبوت کاونټي وړٻا کتابتونونھ •
 /http://www.worcesterlibrary.org:د ورکسټر کاونټي کتابتون •
 /http://www.wicomicolibraries.org:ویکومیکو عامھ کتابتونونھ •

 

  

https://www.bcpl.info/
https://www.carolib.org/
http://www.dorchesterlibrary.org/
https://www.prattlibrary.org/
https://www.fcpl.org/
https://hclibrary.org/
http://www.kentcountylibrary.org/
https://www.montgomerycountymd.gov/library/
https://www.pgcmls.info/
https://www.qaclibrary.org/
http://www.somelibrary.org/
http://www.tcfl.org/
http://www.worcesterlibrary.org/
http://www.wicomicolibraries.org/
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 د سازمان تشریحات 
 عامھ سرچینې

 
 3504-608) 301(ٻا  http://awidercircle.org:ٻو پراخھ حلقھ

لوی پوھاوي  ره د ګاونډیو احیا کول او پھ ټولھ کې د ټولنې لخوا د ھغھ برنامې او خدمتونھ چې د مستحکم کورونو جوړولو باندې تمرکز کوي؛ د کار ځواک پیاوړتیا برنامې د کورنۍ خود کفایۍ تھ کډه کولو لپا 
 . او ښکیلتیا رامینځتھ کوې

 
 3355-694) 301(ٻا  /MD (AACFMD):http://www.aacfmd.orgد آسیایی امریکایی فریډریک مرکز ، 

 . او د تابعیت ټولګي، ښوونھ، کور جوړونھ، ښوونھ ، دندې او سوداګرۍ پرمختیا شتون لري  ESLژباړې خدمتونھ،   / خدمتونو کې د ترجماني  AACFMDد  
 
 /ASAP:(https://www.asylumprojectdc.org(پناه غوښتنې مرستې پروژه  د

ASAP  پھDMV زموږ دنده د پناه غوښتونکو د خوندیتوب، ثبات او اقتصادي امنیت مالتړ کول دي او دوي تھ دا وړتیا ورکول  .کې پناه غوښتونکو تھ ټولنیز خدمتونھ، د کارموندنې مالتړ او ټولنې چمتو کوي
موږ د  . د دندې انفرادي مالتړ پھ شمول د سي وي، فرضی مرکې تمرین، او نیټورک تھ فرصتونھ چمتو کويد کارموندنې چمتووالي مسلکي روزنې،    ASAPچې پھ متحده ایاالتو کې د دوي ژوند بیا جوړ کړي 

 . کار سرچینې لرو او د ھغھ پناه غوښتونکو سره پھ کار کولو کې تخصص لرو چې دوي د خوښې مسلک تھ بیرتھ ستنیدو پھ لټھ کې دي 
 

 0060-261) 887(1ٻا parents.html-and-families-http://www.bcccrc.org/for):CCCRCB(د بالتیمور ښار د ماشومانو پاملرنې سرچینې مرکز 
BCCCRC  تخنیکي مرستھ چمتو کوي، او د کار ګمارونکو سره مرستھ کوي چې د   د مور او پالر سره مرستھ کوي څوک چې د ماشوم پاملرنې پھ لټھ کې وي، د ماشوم پاملرنې مسلکیانو لپاره روزنھ او

 . کارمندانو او کورنیو ژوند کې توازن ساتلو کې د دوی کارمندانو سره مرستھ وکړي
 

 3009-396) 410(ٻا  ity.gov/https://moed.baltimorec):MOED(د بالتیمور ښاروال د کار موندنې پراختیا دفتر 
ې غوښتونکو اړتیاو تھ ځواب ووایی ترڅو د سیمھ ایز اقتصاد  د ښاروال د کارموندنې پرمختیا دفتر د کاري ځواک پرمختیا نوښتونھ ھمغږي کوي او الرښوونھ کوي چې د بالتیمور ښار کار ګمارونکو او دند

 . وده او وده ورکړي
 

 /MIMA:(https://mima.baltimorecity.gov(د بالتیمور ښار ښاروال د کډوالو چارو دفتر 
ده کوي چې کډوال یې زموږ ښار تھ راولي، پداسې حال کې چې د عامھ  ې و د کډوالو چارو د ښاروال دفتر دنده د ټولنې ښېرازۍ ، اقتصادي پراختیا، او د کډوالۍ ټولنې ادغام د اړتیاو او فرصتونو پیژندلو لھ الر 

 . خصوصي مشارکتونو رامینځتھ کول د دې ټولنو پراختیا پیاوړي کوي  -
 

 DWD:(https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/economicdev/index.html(د بالتیمور کاونټي د اقتصادي او کاري ځواک پراختیا 
 . لو پالن او پراختیا وړاندې کويد دندې لټونکو خدمتونھ لکھ دندې موندلو او وصل کولو وسیلې، د دندې لټون لپاره د مھارتونو ګړندۍ کولو فرصتونھ، او د مسلک الرې جوړو

 
 2000-600) 667(ٻا  center/-md.org/services/esperanza-https://www.catholiccharities:ایسپرانزا مرکز د   -کاتولیک خیریھ 

http://awidercircle.org/
https://www.asylumprojectdc.org/
http://www.bcccrc.org/for-families-and-parents.html
https://moed.baltimorecity.gov/
https://mima.baltimorecity.gov/
https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/economicdev/index.html
https://www.catholiccharities-md.org/services/esperanza-center/
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لرنې، د کډوالۍ قانوني معامالتو، د کورنۍ سره یوځای کیدو، د قاچاق پروړاندې مبارزې، او د ټولنې عمومي مالتړ  زموږ وقف شوي کارمندان او داوطلبانان د زرګونو مھاجرینو لپاره د ښوونې، روغتیا پام 
 . پورې اړوند خدمتونھ چمتو کوي

 
 3434-295) 410(ٻا  /https://centerofhelp.com:سنټرو دې اوده/د مرستې مرکز 

د ډونرانو، داوطلبانو، شریکانو  او وقف کارمندانو څخھ، د نړۍ لھ ګوټ ګوټ څخھ  .  التینیو او مھاجرینو لپاره یوه پراخھ سرچینھ او د ټولنې مرکز دې   -د مرستې مرکز پھ انني ارونډل ټولنھ کې د ھسپانوي 
ښوونھي ، اقتصادي، ټولنیزې او ژبني خدمتونھ زموږ د قضیې لھ الرې ھره ورځ کار او ښوونھي برنامې پرتھ لھ کوم   اشخاصو او کورنیو څخھ مننھ، څوک چې اوس د ان اروندل کاونټي خپل کور بولي،

 . لګښت څخھ ترالسھ کوي
 

 3434-295) 410(ٻا ntymd.gov/gilchrist/https://www.montgomerycou:چارلس ډبلیو ګلی کریسټ د کډوالو سرچینو مرکز 
و  دوي کولی شي د دولتي ادارو او ټولنیزو سازمانونو لخوا وړاندیز شوي برنامو او خدمتونو تھ معلومات او مراجع ترالسھ کړي، د انګلیسي ا: د ګلی کریسټ مرکز د مونټګمري کاونټي کډوالو لپاره دروازه ده

 . ره خپلھ پوھھ زیاتھ کړيیا د متحده ایاالتو تابعیت چمتو کولو لپا / لومړني کمپیوټر ټولګیو لھ الرې د دوي د ژوند مھارتونھ پیاوړي کړي، او د مدني ژوند لپاره او 
 

 4940-777) 240(ٻا  /https://chesmrc.org)::ChesMRC(د چیسپایک کثیر فرھنګي سرچینو مرکز 
د مختلف کلتورونو خلکو تھ ځواک ورکوي چې د ټولنې    ChesMRCې لھ الرې، د کډوالۍ او تابعیت مستقیم خدمتونو، د ځوانانو پرمختیا، د سرچینې مرکز، د ژبې ترجماني سرچینې او کلتوري وړتیا روزن

 . بریالۍ او بوخت غړي شي
 

 0510-685) 703(ٻا  do/-we-https://www.ecdcus.org/what:د ایتوپیا د ټولنو پرمختیایی شورا
ECDC  او نړیوالې پروژېبیالبیل خدمات وړاندې کوي ترڅو د مھاجرینو او کډوالۍ ټولنو مالتړ وکړي لکھ د کډوالو بیا میشتیدنھ، پھ ټولنې کې ادغام، عامھ ښوونھ . 

 
 1923-992) 410(ٻا  e.org/https://www.firnonlin):FIRN(د بھرني زیږیدلي معلوماتو او ریفرل شبکھ 

FIRN  اشخاص تھ مالتړ چمتو کوي  د کډوالۍ مشورې ، ژبې اړیکې او تفسیر ، معلومات او حوالې ، او د ښوونځي وروستھ برنامې لھ الرې د نړۍ لھ ګوټ ګوټ څخھ زیږیدلي بھرني . 
 

 2465-235) 410(ٻا /http://www.interculturalcounseling.org:د کلتوري مشورې ورکولو پیوستون
ورو جبری مھاجرینو لپاره کلتوري ځواب ویونکې مشورې او  د کلتوري مشورې اړیکھ د رواني روغتیا متخصصینو تھ راجع شوې شبکھ ده چې د لوی بالټیمور پھ ساحھ کې د پناه غوښتونکو ، مھاجرینو او ن

 . لھ الرې د جبران ٻا ري ایمبورسمنټ الندې چمتو شوي).  Medicaid(یا د طبي مرستې )  pro bono(د ارتباطي شبکې لھ الرې مشورتي خدمات وړیا . ات چمتو کولو تھ ژمن ديدرملنې خدم 
 

 ):IRC(د ژغورنې نړیوالھ کمېټھ 
md-states/baltimore-https://www.rescue.org/united  1885-327) 410(ٻا 
md-spring-states/silver-https://www.rescue.org/united 8633-562) 301(ا ٻ 

 . ې کچې دندې  د کیریر وده او د کډوالۍ مالتړ پھ بالټیمور او سلور سپرنګ کې د میریلینډ دفترونھ د بیالبیلو خدمتونو لھ الرې بشری کډوال مالتړ کوي پھ شمول د قضیې مدیریت، د لومړ 
 

https://centerofhelp.com/
https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/
https://chesmrc.org/
https://www.ecdcus.org/what-we-do/
https://www.firnonline.org/
http://www.interculturalcounseling.org/
https://www.rescue.org/united-states/baltimore-md
https://www.rescue.org/united-states/silver-spring-md
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 9200-466) 410(ٻا  /https://www.jcsbaltimore.org:د یھودي ټولنې خدمتونھ
پھ خپلواکھ توګھ ژوند کول؛ د رواني روغتیا او وړتیا ترالسھ کولو کې؛  د یھودي ټولنې خدمتونو برنامو او خدمتونو لھ الرې ، کورنۍ او افراد بھ د اقتصادي بسیاینې لومړنۍ اړتیاو پوره کولو کې مالتړ وکړي؛ 

 . یھودي ټولنې لخوا مالتړ کیږي  داسې الرو کې پېوست شوي دي چې د دوي لپاره معنی لرياو پھ حس کې چې د 
 

 0030-610) 301(ٻا  /http://www.literacycouncilmcmd.org:د مونټګمري کاونټي د سواد زده کړې شورا
موږ د لویانو زده کونکي د ژوند لپاره مھارتونو  . اړخیزه کلتوري ټولنھ کې د انګلیسي لوستلو، لیکلو او ویلو روزنھ ورکوو چیرې چې انګلیسي مھارت د بریا لپاره وسیلھ ده کې، موږ لویانو تھ پھ څو  LCMCپھ 

 . السھ کوي، او د ماشومانو پھ ښوونھ کې دخیل ګډون زیاتويزموږ زده کونکي د کار فرصتونو تھ وده ورکوي، غوره ښاریان کیږي، د مشترٻانو مھارتونھ تر ! سره تجھیز کوو
 

 1338-881) 301(ٻا  /https://www.mcael.org):MCAEL(د لویانو لپاره د انګلیسي سواد زده کړې لپاره د مونټګمري ایتالف 
د ټولنې څخھ د افرادو او سازمانونو یوه ډلھ چې پھ مونټګمري کاونټي کې د انګلیسي ژبې زده کړې خدمتونو پیاوړتیا    -د ټولنې اتحادیھ ده ) MCAEL(د لوی انګلیسي سواد زده کړې لپاره د مونټګمري ایتالف 

 . او وده ورکولو لپاره سره راټول شوي
 

 4215-625) 410(ٻا  /http://southbaltimorelearns.org:د جنوبي بالټیمور زده کړې مرکز 
ر انتفاعي موسسھ ده چې  د مسلک چمتو کولو خدمتونو سربیره، د بالټیمور سیمې اوسیدونکو تھ پھ ټولنھ کې غی  SBLC. دنده د ښووني پلوه بې برخې شوي لویانو د ځان بسیاینې کچې تھ وده ورکول دي  SBLCد 

 . د سواد زده کړې او د ژوند مھارتونو روزنھ چمتو کوي،
 

 3500-261) 410(ٻا  /https://www.strongcitybaltimore.org:قوي ښار بالټیمور
 . د لوی زده کړې مرکز، ګاونډي پروګرامونھ، د ټولنې مرکز، او د ښوونځي وروستھ پروګرام :  الرې د بریالیتوب لپاره د افرادو ظرفیت ډیرويد ښار پیاوړي پروګرامونھ او ملګرتیا د الندې خدمتونو لھ 

  

https://www.jcsbaltimore.org/
http://www.literacycouncilmcmd.org/
https://www.mcael.org/
http://southbaltimorelearns.org/
https://www.strongcitybaltimore.org/
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 آنالٻن سرچینې

 
 ھاوارډ کاونټي سرچینې الرښود 2020د زړو لوٻانو، معلولیت لرونکو اشخاصو، او پاملرنې کونکو لپاره 

http://howardcountyresourceguide2019.custommediaoptions.com/publication/?m=34055&l=1&i=629519&p=0 
 

 صنفونو نوملړ   / د مریلینډ د لوٻانو ښوونې برنامو 
http://labor.maryland.gov/gedmd/programs.shtml 

 )WIOA( -د میریلینډ د وړ روزنې چمتو کونکي لیست 
n/http://labor.maryland.gov/employment/trai 

  ) MWE(د میریلینډ کاري ځواک تبادلھ 
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx 

 ټولنې سرچېنې الرښود  BGEد 
https://www.bge.com/MyAccount/CustomerSupport/Pages/CustomerGuides.aspx 

 انفومونګومري
https://www.infomontgomery.org/ 

 د میریلنډ محکمې 
https://mdcourts.gov/legalhelp/employment 

 د بالټیمور ټولنې سرچینې 
https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/aging/publications/resources.html 

 امپرنټ  
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/


 
 
 

 

 

 د سرچینې الرښود 
 لټونکو لپاره د نوي امریکاٻانو دندې  

 


	د دولت په کچه سرچینې
	عامه سرچینې
	د سازمان تشریح
	د دولت په کچه سرچینې

	د سازمان تشریحات
	عامه سرچینې

	آنلاېن سرچینې

