
මාන�ක ෙසෞඛ� ෙසේවා  
මාන�ක ෙසෞඛ� සං�ධාන හ�� ඇම�� 
උපකාරක ඇ�	ක
�ම 301-738-2255 

ච�යා ෙසෞඛ� වැඩසටහනට පෙ�ශය  
මාන�ක ෙසෞඛ�ය සදහා උපකාරක ස්ථාන 
����ම සහ / ෙහෝ ර�ෂණය� ෙනොමැ$ 
ප%ං'ක(ව
 සඳහා  හර  අ,- ගැට0 
                 240-777-1770 
සංව�ධන ආබාධ ස!ත #$ගලය'  
සඳහා මාන�ක ෙසෞඛ� ෙසේවා  

 301-589-2303 

)!* #$ගලය' සඳහා මාන�ක  
ෙසෞඛ� ෙසේවා 301-838-4200 

ෙජ�ෂ්ඨ/' ස ඳහා මාන�ක ෙසෞඛ� ෙසේවා
 240-777-3990 

මාන�ක ෙසෞඛ�  පජා කළමනාකරණ 
 ෙසේවා 240-777-1770 

�12 කළමනාකරන බ
ධන,  78ෙ1ශය
 
සහ ද(: මාන�ක ආබාධ ස�ත වැ=�>ය
 
සඳහා ප$කාර  

ළමා සහ ෙයො4' බා!ර ෙරෝ6 මාන�ක  
ෙසෞඛ� ෙසේවා  
ද(ව
ට සහ ෙයෞවනය
ට ප@ල ෙ�
ද 
කරගC මාන�ක ෙසෞඛ� ෙසේවා  
Silver Spring & Rockville 240-777-1450 

 

ෙජ�ෂ්ඨ ෙසේවා  
වයස් ගත සහ ආබා7ත ෙසේවා ස�ප9 ඒකකය
 240-777-3000 

වැ=�>ය
ට සහ /ෙහෝ ආබාධ ස�ත 
E1ගලය
ට සහ ඔ@
ෙG භාරක(ව
ට 
ෙසේවාව
, ස	පC සහ ෙවනC සැලIය ,- 
ෙ1 �Jබඳ උපෙදස් �ම  
ෙජ�ෂ්ඨ ෙපෝෂණ වැඩසටහන  

 240-777-3810 

ෙකෝK එ
 රMN 301-948-5409 

වැ=�>ය
 සහ ආබා2තM
ට පවාහනය  
 

 

 

එ -ර/=- ස�බ'ධකර'න  301-738-3252 

�යO පවාහන PකKප �Jබඳ  
ෙතොර-(, සහාය
 සහ PමQ	  
මැ=ෙකMN පවාහන ෙතොර-( මඟ  
මැ=ෙකMN සපය
න
ට ෛවද� හT�	 
සඳහා                 240-777-5890 

ෙමෙටො පෙ�ශය                 301-562-5360 

ආබාධ ස�ත E1ගලය
ට ෙපොUපවාහනය  
බසෙය' යාම                  240-777-0311 

ෙකෝK එ
 රMN සඳහා VUVක	 ෙනොලැW  
ෙමෙටො පෙYශ සහභාZව
න
  සඳහා 

ෙපො? සායන : 
අ[ ආදාය	ලා\, ෙයෝග�, ෙමො
]ෙගොම^  
පා
තෙ_ ප%ං'ක(ව
 සදහා පාථ`ක ෙසෞඛ� 
ෙසේවා සැපaම,  
Community Clinics, Inc.  

   Gaithersburg 301-216-0880 

   Silver Spring  301-585-1250 

   Takoma Park 301-431-2972 

Holy Cross Hospital Health Center  

   Silver Spring, Gaithersburg & Aspen Hill   

    301-557-1940 

Mercy Health Clinic 

   Gaithersburg  240-773-0300 

Mobile Medical Care, Inc. 

   Many locations & walk-ins 301-493-2400  

Muslim Community Center  

   Silver Spring 301-384-2166 

Pan Asian Volunteer Health Clinic  

   Gaithersburg 240-773-0366 

Peoples Community Wellness Center 

   Silver Spring 301-847-1172 

Proyecto Salud   

   Wheaton  301-962-6173 

   Olney                                                                 301-260-1073 

Kaesman Clinic 

   Rockville  301-917-6800 

Holy Cross OB/GYN Clinic 301-754-7630 

Spanish Catholic Center  

   Silver Spring 301-434-8985 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinhala  

 

 
 

 

 

 

 

ෙමො'Aෙගොෙම* පා'ත 

ප�ංBකCව' සදහා 
ෙසෞඛ� සහ සමාජ  ෙසේවා සමප9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙමො
]ෙගොෙම^ පා
තෙ_ ෙසෞඛ� හා 
සමාජ ෙසේවා ෙදපා8තෙ	
-ව  

Asian American Health Initiative 

1335 Piccard Drive, Lower Level 

Rockville, MD 20850 

Uරකථන : 240-777-4517 

ෆැ�ස් : 240-777-4564 

ෙවe අඩPය :www.AAHIinfo.org 

P1,C තැපැK :Info@AAHIinfo.org 
  

          www.healthymoco.blogspot.com  

             

Search: Asian American Health Initiative  

                 

Twitter @ AAHI_info 

TTY: 240-773-3556 
Please submit alternative format requests to the ADA 

Compliance Officer. The ADA Compliance Officer can be 

reached at 240-777-3050 (TTY 240-777-1398) or at 

adacompliance@montgomerycountymd.gov 

සංෙශෝධනය කෙළේ  09/05/13  

ෙ$Eය ෙරෝහF :  
Shady Grove Adventist Hospital 240-826-6000 

MedStar Montgomery Medical 301-774-8882 

Holy Cross Hospital 301-754-7000 

Suburban Hospital  301-896-3100 

Washington Adventist Hospital 301-891-7600 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

වැG!H ෙසෞඛ�  ෙසේවා  
IJකා පාලන වැඩසටහන  
ෙයෝග� පා
ත ප%ං'ක(ව
 සඳහා �Jකා සලා0 
සහ �12 කළමනාකරණ ෙසේවා  සපයg ලබM 
�ය,( සහ ගැeෙගල �Jකා  240-777-1750 

කලෙර�ටK �Jකාව      240-777-1222 

ඉනෆ්Mෙව'සා  ෙෂොAස ් 240-777-1050 

වැ=�>ය
 සඳහා වා8hක ඉ
ෆ්Oෙව
සා  
එ
නC Ij	 ඇත. 
 
ළමා ෙසෞඛ� IJබඳ ෙසේවා  
දCව' IJබඳ අවධානය 301-628-3438 

ෙයෝග�තම ද(ව
 සඳහා පාථ`ක  
ෙසේවා  සැපaම  

ළමා කාලෙO වස �ස Pඛගත Qම වැළැRQම 
       240-777-3118 

ද(ව
 සඳහා �12 කළමනාකරණය  සැලQම  

පSශRSකරණ එ'න9 TU    240-777-1050 
ෙයෝග� E1ගලM
 සඳහා ජංගම 
ප$ශ�$කරණ සැපaම  

පාසF ෙසෞඛ� ෙසේවා 240-777-1550 

ප�1ධ පාසK වල �V
ට ෙසෞඛ� සහ 
ආර�ෂාව වැ= %,: Ijම  
ළමා Vභසාධක ෙසේවා 240-777-4417 

ආදය�, ආහාර සහ ෛවද� සහාය  
Germantown 240-777-3420 

Rockville 240-777-4600 

Silver Spring 240-777-3100 
 
ආහාර �සQම 240-777-3986 

ආහාර ෙහේ-ෙව
 Pෂ �	 වා8තා Ijම 
 
උපෙයෝ[තා සහ ශRS සහාය    

 240-777-4450 

 

 

ෙසේවා ෙයෝග�තා ඒකක (SEU) : 

ඇ-K�	 ෙ�
දය /  ෙෆඩරK,  රාජ� සහ පා
ත 
ෙසෞඛ� වැඩසටහ
 සදහා අයU	පC  
Germantown SEU   240-777-3591 

Rockville SEU   240-777-3120 

Silver Spring SEU   240-777-3066 

ද'ත ෙසේවා  240-777-1875 

පාථ`ක සහ 7වාරක ද
ත ආර�ෂාව  

HIV ද'ත ෙසේවා 240-777-1737 

HIV ආසා%ත ෙරෝl
 සඳහා සාමාන� ද
ත 
ෙසේවා 
ෙපො? ෙසෞඛ� අවදාන� සඳහා ]දන�Q� සහ  
අ^_ල වැඩසටහ'  240-777-3038 
පj�ෂාකj�ම සහ  mදාන	 �ම �Jබඳ 
අධ�ාපනය සපයM. 
ෙරෝග පාලනය  

ෙරෝග පාලන ෙසේවා 240-777-1755 

 ෙබෝවන ෙරෝග වලට ෙහේ- Pම8ශනය කරM. 
HIV �$7 කළමනාකරණය 240-777-1869 

E0K HIV ෙසේවා සපයM 
සරණාගත සහ සංකමaක ක�කCව' සඳහා 
ෙසෞඛ� ෙසේවා                 240-777-3102 
�ෂෙරෝග, ෙහපටM>ස,් �Jල, �Jළ සහ ෙවනC 
ෙ1 ඇ-ලC E0K සලාO  
 ඉ%^පC කරM, පා
ත ෙසෞඛ� ෙසේවාවට  
පෙYශය සහ$ක කරM. 
bං[කව ස�ෙපේෂණය c ෙරෝග  
nංZකව ස	ෙපේෂණය o ෙරෝග සඳහා පj�ෂණ 
පැවැC�ම, Pභාග සහ ප$කාර 240-777-1760 

Rෂයෙරෝග පාලනය 240-777-1800 

�ෂණයෙරෝග 7වාරණය සහ ප$කාර 

ජාත�'තර චා*කා ෙතොර�C 240-777-0311 

ෙප*නටF ෙහපට/Hස් d eවාරණ වැඩසටහන
 240-777-1736 

අOත උප
 ද(ව
 ට ෙහපටM>ස් p 7වාරණය 

බලපතදායක ෙසේවා 240-777-3986 

qයාවr
 සහ පහVක	 සහ E1ගල බලපC 
7sC Ij	,   
අවසරලC පහVක	 සහ ගාස්- ගැන  
ලැt: මහජන පැ`un �Jග7M.   
 

හ�� ෙසේවා 
eවාස  ස්ථාhකරණ ෙසේවා  
7වාස ප^ෙභෝජනෙය
 පහIj	 සහ 7වාස 
වn
 �ටමං Ij	 වn
 වැළvමට සහාය 
සපයM. 
Germantown  240-777-4448 

Rockville 240-777-4550 

Silver Spring  240-777-3075 

අ�iද ෙසේවා  
අ�iද මධ�සථ්ානය 240-777-4000 

අ8tද සඳහා පැය 24 / ස$ෙ_ %න 7 
Uරකථනෙය
 ෙහෝ ඇP%`
  
වංචාවට ෙගො?C cව'ට  සහ bං[ක 
අඩ'ෙ9Aට� අ�iදය'ට ෙගො?C cව'ට සහාය
 240-777-4357 

e'දා ල9 #$ගලය'ෙj අ�iද 
 240-777-4673 

ජංගම ?රකථන අ�iද කkඩායම 
 240-777-4000 

උප9 සහ මරණ වා�තා  

උපත �Jබඳ සහ$ක                410-764-3036 
මරණ �Jබඳ වා8තා                 240-777-1757 
හර අe� වැඩසටහ'  

වැG!H ආසRත Q� ෙසේවා  240-777-4710 

මCදව� සහ මධ�සාර වලට ඇeබැ� o 
වැ=�>ය
ට ත�ෙසේ( සහ 78ෙ1ශක ෙසේවා  
?�ෙකොළ වb' ඉව9 Q� මග  
ෙනො`ෙK ඇම-	, ෙනො`ෙK සහාය සහ 
ෙනො`ෙK ඖෂධ 1-800-7848-669 

{නය සඳහා 1-800-838-8917 
Pය]නාමය සඳහා 1-800-778-8440 
ෙකො^යා සඳහා 1-800-556-5564 
ෙරෝ6 යාlක වැඩසටහ'  
ෙසෞඛ� ස	පC �Jබඳව    සහ භාෂණ ප^ව8තන 
ෙසේවා  �Jබඳ ෙතොර-( සහ 78ෙ1ශ සපයM  
{නය, �
U, ෙකො^යා, සහ Pය]නාමය සඳහා
 301-760-4993 
ස්පාඤ්ඤය සඳහා 301-270-8432 

 

* පහත සදහ' ෙසේවාව' ��ධ ෙයෝග�තම 
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