አድራሻችን፦
Wheaton:
Mid-County Regional Center
2424 Reedie Drive, Suite 220
Wheaton, MD 20902
240.777.4940
Gaithersburg Library
18330 Montgomery Village Avenue, 2nd Floor
Gaithersburg, MD 20879

የጊል ክሪስት የስደተኞች አገልግሎት
ማዕከል፡ የሞንትጎመሪ ካውንቲ አስተዳደር
የስደተኞች መቀበያ ተቋም ነው። ሁላችንም

240.777.4960
Upcounty Regional Center
12900 Middlebrook Road
Germantown, MD 20874

በጋራ እንበለዕግ ዘንድ፡ ከተለያዩ አገራት

240.777.6950

የመጡ ብዙሃን የሕብረተሰባችንን አካላት

East County Regional Center
3300 Briggs Chaney Road
Silver Spring, MD 20904

በትምህርት፤በኢኮኖሚና በማህበራዊ
ግልጋሎቶች በማስተሳሰር ካውንቲያችንን

በሞንትጎመሪ ካውንቲ ለሚኖሩ
ስደተኞች አስፈላጊ ምክርና መረጃ
ለመስጠት የተዘጋጀ።

240.777.8406

እናጠናክራለን።

Main Number: 240.777.4940
GilchristCenter@montgomerycountymd.gov
www.montgomerycountymd.gov/gilchrist
This Quick Start Guide was made possible because of funding by the
Fund for Montgomery, including generous contributions from Former
County Executive Sidney Kramer & Family, Montgomery County Executive
Ike Leggett, Aris Mardirossian, Montgomery County Muslim Foundation,
Bruce Adams & Margaret Engel, Former Member of Congress Mike Barnes,
Barbara Goldberg Goldman & Michael Goldman, Marvin Lang, Steve
Silverman, Sanford and Doris Slavin Foundation, and Annie Totah.

የጊል ክሪስት ማዕከል እርስዎን ሊያገለግል ዝግጁ ነው።
እርዳታ ሲያስፈልግዎ ይደውሉልን፡ ከፈለጉት አገልግሎት
ጋር በማገናኘት እንረዳዎታለን። በሚከተለው አድራሻችን
መጥተው ይጎብኙን።
በነዚህ ቦታዎች እንገኛለን፤ መጥተው ይጎብኙን፤
Wheaton, Gaithersburg, Germantown and Silver Spring.

www.montgomerycountymd.gov/gilchrist

የፖሊስ፡ የእሳት አደጋና
የአምቡላንስ አገልግሎት
ሲያስፈልግዎት 911
ይደውሉ።

ተጨማሪ ጠቃሚ አገልግሎቶች፦

ከአደጋ ጋር ባልተያያዘ ጉዳይ መረጃና
የመንግስት አገልግሎት ለማግኘት በ
ስልክ ቁጥር 311 ይደውሉ። ወይም
ድህረገፃችንን ይጎብኙ።

ሀይማኖታዊ ማህበራት ወደ መንደራችን የሚቀላቀሉ አዲስ ነዋሪዎችን በዚህ
መልኩ አቀባበል ያደርጋሉ፦

www.montgomerycountymd.gov/311

www.montgomerycountyinterfaithmd.org
Click on Media/Events, then Media to view the guide.

311 ሲደውሉ ከእንግሊዘኛ በተጨማሪ እስፓኒሽና ሌሎች ቋንቋዎች የሚናገሩ
አስተርጓሚዎች ይገኛሉ። ይሁን እንጂ በድህረ ገፃችን ላይ የሚገኙት መረጃዎች
ሁሉ በእንግሊዘኛ ብቻ ናቸው።

Catholic Charities Quick Resource Guide
www.catholiccharitiesdc.org/gethelp
Under Maryland, click on Montgomery County.

Info MONTGOMERY በሞንትጎመሪ ካውንቲ ዉስጥ ስለትምህርት፤
ጤና እና አስፈላጊ የሆኑ የሰው ሃብት አስተዳደር መረጃዎችን የሚያገኙበት
ድህረገፅ ነው። ይህንን ድህረገፅ ይጎብኙ www.infomontgomery.org
ወይም በስልክ ቁጥር (301) 354-4905.ይደውሉ።
www.infomontgomery.org

ለአካባቢው እንግዳ ከሆኑ ለአዲስ መጤዎች የሚጠቅም መርጃ እና
የሚሹትን እርዳታ ከድህረ ገፃችን ያገኛሉ።
infomontgomery.org/community-newcomers

‘’ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ዛሬ ላለበት የላቀ ደረጃ መድረስ የቻለው ከተለያዩ አገራት የመጡ እንግዶችን
ለመቀበል በመቻላችን ነው። ከሁሉም በተሻላ እንግዶችን የሚቀበል ማህበረሰብ ለመሆን ሁሌም ተግተን
እንሰራለን። በዚህም የተነሳ ባለፉት ዓመታት ካውንቲያችን ከዓለም ዙሪያና ከተለያዩ የአገራችን ግዛቶች
እውቀትና ክህሎት ያላቸው ሰዎችን የሚስብ ማግኔት ሊሆን ችሏል። የጊል ክሪስት ሴንተር ስደተኞች
በካውንቲያችን ውጤታማ ይሆኑ ዘንድ ያግዛል። ይሄ በራሪ ወረቀት ከድህረ ገፃችንና ሰራትኞቻችን በተጨማሪ
ለስኬትዎ አስፈላጊ ከሆኑ አገልግሎቶችና አካላት ጋር እንዲገናኙ ይረዳዎታል።’’
– Montgomery County Executive Ike Leggett

እንግሊዘኛ የመጀመያሪያ ቋንቋቸው ላልሆነ ሰዎች የሚሰጥ
እንግሊዘኛ እና መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና
በአካባቢያችን (ካውንቲያችን) ውስጥ ስላሉ እንግሊዘኛና ኮምፕዩተር ስልጠናዎች
አስፈላጊውን ገለጻና የት እንደሚያገኟቸው መረጃ በመስጠት እንተባበርዎታለን።
አካባቢዎ ምን ምን አይነት ትምህርቶች (ስልጠናዎች) እንደሚሰጡ ለማወቅ
በሞንትጎመሪ ኳሊሽን ፎር አደልት ሊትረሲ ድህረ ገፅ ገብተው ይመልከቱ፤
www.mcael.org/directory or (301) 881-1338

ሞንትጎመሪ ኮሌጅ አዋቂዎችን እና ጎልማሶችን ለስራና ለኮሌጅ ትምህርት
የሚያዘጋጁ ስልጠናዎች ይሰጣል። ለተጨማሪ መረጃ በዚህ ድህረገፅ ገብተው
ይመልከቱ። http://cms.montgomerycollege.edu/wdce/aelg.html
or (240) 567-5188

የሞንትጎመሪ ካውንቲአ ስነትምህርት ካውንስል ከእንግሊዘኛ ቋንቋ ስልጠና
በተጨማሪ አንድ ለአንድ የእንግሊዘኛ እርዳታን ይሰጣል፤ በሚከተለው ድህረገፅ
www.literacycouncilmcmd.org ወይም (301) 610-0030 በመደወል
ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ላይብረሪዎች እንግሊዘኛ በተሻለ ሁኔታ ለመነጋገር የሚረዱ
፤ እንደዚሁም የኮምፕዩተር ስልጠናዎችን ይሰጣሉ፤ በዚህ ድህረገፅ ይመልከቱ
www.montgomerycountymd.gov/library ወይም (240) 777- 0007
ይደውሉ።
ጊል ክሪስት ሴንተር በጀማሪ ደረጃ ኮምፕዩተር ስልጠና እንደዚሁም መነጋገርና
መጻፍን የሚያስተምሩ እንግሊዘኛ ቋንቋ ስልጠናዎችን ይሰጣል፤ በዚህ ዌብ ሳይት
www.montgomerycountymd.gov/gilchrist ወይም
(240) 777-4940 ስልክ በመደወል የበለጠ መረጃ ያግኙ።

የዜግነት ጉዳይን በተመለከተ
ግሪን ካርድ ያላቸውና አስፈላጊውን መስፈርት ያሟሉ ሰዎች የአሜሪካ ዜግነት
ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ። መስፈርቱን እንደሚያሟሉ ለማወቅ በዚህ ድረ-ገፅ
ገብተው ይመልከቱ፤ www.uscis.gov በካውንቲው ውስጥ ብዙ ቦታዎች የዜግነት
ፈተናውን እንዲያልፉ የሚረዱ የነጻ ትምህርቶች ይሰጣሉ።
•

Montgomery College:
cms.montgomerycollege.edu/wdce/aelg/citizenship.html
or (240) 567-8169

•

Baltimore City Community College:
www.bccc.edu/citizenship or (410) 986-3201

•

CASA de Maryland:
www.wearecasa.org/services/citizenship
or (240) 560-2272

ከህግ ጋር በተያያዘ ጉዳይ እርዳታ ስለማግኘት
ከህግ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ነጻ ወይም በአነስተኛ ዋጋ አገልግሎት የሚሰጡ
የተለያዩ ድርጅቶች ይገኛሉ። በየሳምንቱ ነጻ የህግ አገልግሎት ይሰጣሉ፤ በዚህ
ድህረገፅ montbar.site-ym.com/?ClinicsClinicas ይመልከቱ ወይም በ
(301) 424-3454 ይደውሉ። ከስደተኝት (ኢሚግሬሽን) ጋር በተያያዘ ነጻ
አገልግሎት የሚሰጡ የተለያዩ ድርጄቶች ይገኝሉ። ስለእነሱ የበለጠ ለማወቅ በዚህ
ድህረገፅ ይመልከቱ www.montgomerycountymd.gov/partnerships/
immigration-legalsupport.html

የመኖሪያ ቤትን በተመለከተ
ቤት ከመግዛት ወይም ከመከራየት ጋር በተያያዘ እርዳታ ለማግኘት ከፈለጉ
የሚከተሉት አማራጮች አሉ። ዋጋቸው ተመጣጣኝ የሆኑ ቤቶችን በተመለከተ
• www.hocmc.org or (240) 627-9400
• www.montgomerycountymd.gov/dhca
በድንገተኛ ችግር ምክንያት የቤት ኪራይ ወይም የኤሌክትሪክ አገልግሎት መክፈል
ካቃትዎ እንዲሁም ከቤትዎ በአከራይዎ ቢባረሩ በዚህ ድህረገፅ ይግቡ
• www.montgomerycountymd.gov/hhs/programIndex/

የጤናና የሰው ሐብት አስተዳደርን በተመለከተ፦
በአካባቢዎ ስላሉ አገልግሎቶች የበለጠ መረጃና እውቀት ማግኘት ከፈለጉ በዚህ
አድራሻና ቁጥር ያግኙን፤

FinHousingServicesindex.html

አልያም በሚከተሉት ስልክ ቁጥሮች ይደውሉ፤
•

Germantown Regional Office: (240) 777-4448

•

Gaithersburg (Family Services): (240) 773-1151

•

Rockville Regional Office: (240) 777-4550

•

Wheaton (Catholic Charities): (301) 942-1790

•

Silver Spring Regional Office: (240) 777-3075

•

Silver Spring (TESS Community Center): (240) 773-8260

•

East County Regional Office: (240) 777-4470

በአጠቃላይ በካውንቲው ውስጥ ስላሉ የተለያዩ አገልግሎቶች ለማወቅ ይህንን
ማስፈንጠሪያ ተጭነውይመልከቱ። www.montgomerycountymd.gov/
HHS/ProgramIndex/HealthServicesindex.html

ስለልጆችና ለታዳጊ ወጣቶችን በተመለከተ
በሞንትጎመሪ ካውንቲ ለልጆች የሚሆኑ የተለያዩ እድሎች ይግኛሉ።
የነጻ ቅድመ ትምህርት (Free Preschool) ፦ ገቢዎ አነስተኛ ከሆነና የልጅዎ
እድሜ መስከረም ላይ አራት አመት ወይም በላይ ከሆነ/ ከሆነች የሞንትጎመሪ
ካውንቲ የመንግስት ትምህርት ቤቶች (Montgomery County Public
Schools (MCPS) Pre-Kindergarten and Head Start programs)

ተብሎ በሚታወቀው ፕሮግራም ውስጥ ሊገቡ (በነጻ ትምህርት ሊያገኙ) ይችላሉ።
ለበለጠ ገለጻ በዚህ ድረ-ገጽ ይመልክቱ።
www.montgomeryschoolsmd.org ወይም በዚህ ስልክ ቁጥር
(301) 230-0676 ይደውሉ።
ህጻናት መዋያ፦ ልጆችዎ ለልጆች መዋያ በሜሪላንድ ውስጥ የት የት እንደሚገኝ
ለማወቅ በዚህ ድረ-ገጽ www.marylandfamilynetwork.org/
programs-services/locate ወይም ስልክ ቁጥር (877) 261-0060
ይጠቀሙ።
ልጅን ትምህርት ቤት ለማስገባት፦ ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ አሜሪካ
ትምህርት ቤት ያልገባ ልጅን ትምህርት ቤት ለማስገባት ይህንን ድህረገፅ ፡
www.montgomeryschoolsmd.org/internationaladmissions

ይጎብኙ፤
ኢሚግሬሽን ሁኔታቸው ምንም ይሁን ምን ልጆች ትምህርት ቤት ገብተው መማር
ይችላሉ ። በዚህ ቁጥር (301) 230-0686 ላይ በመደወል ያሳውቁ።
ለታዳጊ ወጣቶች ፕሮግራም፦ ለታዳጊ ወጣቶች የትምህርት እርዳታና የአብሮ
ማሳለፍ የጓደኝነት ጊዜ በመስጠት የሚያገለግሉ በርካታ ማህበራት ይገኛሉ።
ትምህርት ቤቱ ሄደው ስለነዚህ ማህበራት ይጠይቁ። ስለነዚህ ማህበራት የበለጠ
መረጃ ለማግኘት በዚህ ድረ-ገጽ ገብተው ይመለከቱ http://infomontgomery.
org/youth-development/ for more information.

የገንዘብ አጠቃቀም ግንዛቤ (ፋይናንሺያል ሊትረሲ) በተመለከተ
ገንዘብ ባግባቡ ስለመቆጥብ ብድር ስለምናገኝባቸው ቦታዎች፣ የቤት ግዢና
ለመሳሰሉት ጥያቄ የሚከተሉትን ተቋማት ይጎብኙ።
•

Asian-American Homeownership Counseling:
www.aa-hc.org or (301) 760-7636

•

Latino Economic Development Center:
www.ledcmetro.org or (866) 977-LEDC

•

Coalition for the Advancement of Financial Education:
www.cafemontgomerymd.org or (240) 654-5964

የጤና እርዳታ
Health Insurance (የጤና መድህን): የጤና ኢንሹራንስ ከሌለዎትና ማመልከት
ከፈለጉ ( 855) 642-8572 ይደውሉ ወይም በዚህ ድህረገፅ ይግቡ
www.marylandhealthconnection.gov ።
Primary Care (መሰረታዊ የጤና ጥበቃ) ): ኢንሹራንስ ከሌለዎትና አመታዊ

አካላዊ ምርመራ ለማድረግ ወይም በሽታ መከላከያ መድሃኒት ለማግኘት
www.primarycarecoalition.org በሚለው ድህረገፅ ገብተው Primary Care
Coalition of Montgomery Countyን ያግኙ፤ ወይም በዚህ ስልክ (301)
628-3405 ይደውሉ። ክሊኒኮችን ለማግኘት በዚህ ድህረገፅ
www.montgomerycares.org ገብተው ይፈልጉ ወይም --311 ይደውሉ።
ኢንሹራንስ ለሌላቸው ልጆች ኢንሹራንስ ለማግኘት በካውንቲው ውስጥ በሚገኝ
በአንዱ Health and Human Services (HHS) ቢሮ ሄደው ያመልክቱ፤
ወይም በዚህ ቁጥር ይደውሉ (301) 628-3438
Mental Health (የአይምሮ ጤና): ከአይምሮ ጋር ለተያያዘ ችግር እርዳታ ወይም
የት ምን አይነት እርዳታ ማግኘት እንደሚችሉ ለማወቅ፣ Mental Health/
Substance Abuse Screening and Referral Program የሚለው ቦታ
በዚህ ስልክ ይደውሉና ያግኙ፤ (240) 777-1770.
The County’s Minority Health Programs:
•

African American Health Program:
http://aahpmontgomerycounty.org/ or (240) 777-1833

•

Asian American Health Initiative: www.aahiinfo.org or (240)
777-4517

•

Latino Health Initiative: www.lhiinfo.org or (240) 777-3221

በራስ ወይ በቤተሰብ ላይ ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጥቃት እርዳታ
ለማግኘት
በራስዎ ወይም በቤተሰብዎ ላይ ያልታሰበ ጉዳት ወይም ጥቃት ቢደርስብዎ፤
የሞንትጎመሪ ካውንቲ እርዳታ ይሰጣል።
• ከአይምሮ ጋር ለተያያዘ ችግር – (240) 777-4000

ከምግብ ጋር የተያያዘ ድጋፍ ለማግኘት
እርስዎና ቤተሰብዎ የምግብ እጦት ችግር ቢያጋጥምዎ፡ምግብ በነጻ ሊያገኙባቸው
የሚችሉባቸው ቦታዎችን ከዚህ በታች ይመልከቱ፦
• SNAP: ምግብ የመግዣ ካርድ (Food Stamps) ለማግኘት
marylandsail.org በሚለው ድህረገፅ ገብተው ማመልከት ይችላሉ።
አካባቢዎ ያለ ሊያመለክቱበት የሚችሉበትን ቦታ ለማግኘት በዚህ ድህረገፅ
ገብተው www.montgomerycountymd.gov/hhs
“Benefits/Housing,” የሚለው ስር “Food” የሚለውን ይምረጡ እና
አካባቢዎ ያለን ማመልከቻ ቦታ ያያሉ።

or (301) 424-1130
•

•

• ህፃናት ላይ የተደረገ አካላዊ ጉዳት ወይም ጥቃት
(240) 777-4417

• ወሲባዊ ወይም ጾታዊ ጥቃት (240) 777-1355 or (240) 777-4357
(24 hours) www.montgomerycountymd.gov/hhs የሚለው
ድህረገፅ ገብተው “Crisis Services” የሚለውን ይምረጡ።

•

www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/OCA/VITA/
VITA.html

•

www.montgomerycountymd.gov/CASHBACK/

ለአዛውንቶችና በአካላዊ ጉዳት ምክንያት የአቀም ውስንነት
ያለባቸው ሰዎችን በተመለከተ

Catholic Charities (Silver Spring):
https://www.catholiccharitiesdc.org/mccarrick/
or (301) 942-1790
Mid-County United Ministries (Wheaton):
www.mumhelp.org or (301) 929-8675

ለአዛውንቶችና ፤ በአካላዊ ጉዳት ምክንያት የአቀም ውስንንነት ላለባቸው ሰዎች
የሞንተጎመሪ ካውንቲ የተለያዩ እርዳታ ምንጮች (ሪሶርስ) አሉት
• ለአዛውንቶች www.montgomerycountymd.gov/senior/index.
html or (240) 777-3000

• ለአካል ጉዳተኞች http://www.montgomerycountymd.
gov/HHS-Program/Program.aspx?id=ADS/
ADSADSResourceUnit-p179.html
or (240) 777-3000

• SHARE Food Network (በርካታ ቅርንጫፎች ያሉት ድርጅት ነው)
(301) 864-3115

የዘር እና የቀለም ማግለልና የጥላቻ ወንጀል፡ እንዲሁም
የመጭበርበር በደል

ከስራ ጋር በተያያዘ እርዳታ ለማግኘት
ለስራ ብቁ እንዲሆኑ የሚያስችሎትን እርዳታ ሊያገኙ የሚችሉባቸው ቦታዎች፤
Worksource Montgomery: www.worksourcemontgomery.com
or (240) 403-4012
CASA de Maryland: www.wearecasa.org/vocationaltraining
or (240) 491-5775
Montgomery College Workforce Development and Continuing
Education: cms.montgomerycollege.edu/wdce or (240) 567-5188
•

(240) 777-4673
(240) 777-3000

ነጻ የታክስ አገልግሎት፦ ገቢዎ ዝቅ ያለ ከሆነና በሞንትጎመሪ ካውንቲ የሚኖሩ
ከሆነ በተለያዩ ቦታዎች ነጻ የታክስ አገልግሎት ይሰጣል፤ በዚህ ቁጥር
(240) 777-3000 ይደውሉ ወይም እነኚህን ድህረገፆች ይጎብኙ ።

• Manna Food (የተለያዩ ቅርንጫፎች ያሉት ከምግብ ጋር እርዳታ
ሊያገኙበት የሚችሉበት ድርጅት ነው) www.mannafood.org

• በቤት ውስጥ ወይም በቤተሰብ አባል ላይ ለሚደርስ አካላዊ ጥቃት
• ሰው ሆነ ብሎ አካላዊ ጉዳት ወይም ጥቃት ቢያደርስብዎ

ታክስን በተመለከተ

Catholic Charities Education and Employment Training:
https://www.catholiccharitiesdc.org/gethelp/our-services/
employment-adult-education/

•

Silver Spring: (301) 942-1790

•

Gaithersburg: (301) 740-2523

•

Washington, DC: (202) 939-2400

•

A Wider Circle: www.awidercircle.org or (301) 608-3504

•

Interfaith Works: www.iworksmc.org/vocational-services or
(301) 585-4471 ext. 13

ህግ ካልተገባና ኢፍትሐዊ ከሆኑ አገልግሎት ሰጪ አካላት መብትዎን ያስጠብቃል።
ከላይ የተጠቀሱት ድርጊቶች ከደረሰብዎ፣ ከዚህ በታች ለተዘረዘሩት አካላት
አቤቱታዎን ማቅረብ ይችላሉ። ወይም በስልክ ቁጥራችን ይደውሉሉን።
•

Montgomery County’s Office of Consumer Protection:
www.montgomerycountymd.gov/ocp or (240) 777-3636

•

Maryland Department of Labor, Licensing and Regulation:
www.dllr.state.md.us or (410) 230-6001

•

Federal Trade Commission: www.ftccomplaintassistant.gov

ከዘርና ቀለም ልዩነት የተነሳ ለሚደርስብዎ በደል የሰብዓዊ መብት ህግጋት ከለላ
ይሆንዎታል። የዚህ ወንጀል ሰለባ ነኝ ብለው ይሚያምኑ ከሆነ በሚከተለው
አድራሻ ይጎብኙን።
•

MontgomeryCounty’sOffice of Human Rights:
www.montgomerycountymd.gov/humanrights
or (240) 777-8450

•

Maryland Commission on Civil Rights:
www.mccr.maryland.gov or (410) 767-8600

•

Equal Employment Opportunity Commission: www.eeoc.gov

