
 دماغی صحت سے متعلقہ خدمات  

 منٹل ہيلتھ ايسوسی ايشن ہاٹ �ئن                               
      سننے کا معاونتی عمل 301-738-2255

طرز عمل سے متعلقہ صحت کے پروگرام تک رسائی     

يا /بغير بيمہ والے باشندوں کی خاطر دماغی صحت اور
شک+ت کے ضمن منشيات کے غلط استعمال سے متعلقہ م

        ميں خدمات کا پتہ لگانے ميں مدد کے لئے    

240-777-1770 

نشوونما سے متعلق معذورياں رکھنے والے لوگوں کے   
                    متعلقہ خدمات    لئے دماغی صحت سے 

301-589-2303 

ان لوگوں کے لئے جو بہرے ہيں دماغی صحت سے       
  301- 838-4200                              متعلقہ خدمات 

       سينيئرز کے لئے دماغی صحت سے متعلقہ خدمات 

 منٹل ہيلتھ کميونٹی کيس مينيجمنٹ سروسيز 

سنگين دماغی بيماری رکھنے والے بالغان کے لئے کيس 
                        مينجمنٹ کے روابط، ريفرل اور ع+ج

240-777-3990 
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ĺņνļĔ Łĩûĸ7 Ã9ûĹņý Эĵ/K Ĩĵûý 7/đĬ/ ЭĲ Эņĵ ēņĲ 
ĸņŎļĹĈļ ЭĲ &ğý/K9 Эĵ/ŀĊ 9K/ 4пĦ  

240-777-1770 

 آؤٹ پيشنٹ منٹل ہيلتھ سروسيز برائے اطفال و نوجوانان
بچوں اور نوجوانوں کے لئے گھرانے پر توجہ دينے     

توالی دماغی صحت سے متعلقہ خدما        

Silver Spring & Rockville 240-777-1450 

   

   سينيئر لوگوں سے متعلقہ خدمات 
            ايجنگ اينڈ ڈس ايبلٹی سروسيز ريسورس يونٹ

يا معذورياں رکھنے والے لوگوں اور ان/سينيئر لوگوں اور  

 کی ديکھ بھال کرنے والے لوگوں سے متعلقہ خدمات،     
                     سے متعلق ص+حوسائل اور ديگر معام+ت

240-777-3000 

               سينيئر نيوٹريشن پروگرام 240-777-3810

                               اين رائڈ'کال  301-948-5409

 سينيئر لوگوں اور معذورياں رکھنے والے لوگوں کے لئے

     نقل وحمل کے ذرائع                 

301-738-3252                           رائڈ– اے –کنکٹ 

نقل وحمل کے ذرائع کے تمام اختيارات کے بارے ميں     

   معلومات، تعاون اور ريفرل     
5890-777 -240   �ئن انفارميشميڈک ايڈ ٹرانسپورٹيشن 

ميڈک ايڈ مہيا کنندگان سے مقرره طبی م+قاتوں کے لئے    

                             ميٹرو ايکسس 301-562-5360

 معذوری رکھنے والے لوگوں کے لئے نقل وحمل کے

   عوامی ذرائع       

                              رائڈ آن بس  240-777-0311

اين 'ميٹرو ايکسس کے ان شرکت کنندگان کے لئے جو کال 
                                            رائڈ کے لئے اہل نہ ہوں

 کميونٹی کلينکس:                                                  
مونٹگوميری کاؤنٹی کے کم آمدنی والے، اہل، باشندوں کو 
  صحت نگہداشت کی بنيادی خدمات فراہم کرتے ہيں۔

 

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 

Kaseman Clinic 

   Rockville  301-917-6800 

Holy Cross OB/GYN Clinic 301-754-7630 

Spanish Catholic Center  

   Silver Spring 301-434-8985 

 

 

 

 

 

Urdu  

 

مونٹگوميری کاؤنٹی کے باشندوں کے 
لئے صحت اور سماجی خدمت سے 

 متعلقہ وسائل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مونٹگوميری کاؤنٹی ڈپارٹمنٹ آف ہيلتھ اينڈ ہومين سروسيز

Asian American Health Initiative 

1335 Piccard Drive, Lower Level 

Rockville, MD 20850 

 ٹيليفون240-777-4517
:فيکس 240-777-4564  

www.AAHIinfo.org   ويب سائٹ:  

Info@AAHIinfo.org      ای ميل:  
 

  

          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 

09/05/13 :  نظرثانی   

                                                       :مقامی اسپتال

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  بالغان کی صحت نگہداشت سے متعلقہ خدمات            
   کينسر کنٹرول پروگرام   
 کاؤنٹی کے اہل باشندوں کو کينسر اسکريننگ اور کيس 

همينجمنٹ کی خدمات فراہم کرتا ہے     

           چھاتی اور عنق رحم کا کينس 240-777-1750

                            کلريکٹل کينسر  240-777-1222

                       انفلوئنزا کے ٹيکے 240-777-1050

بالغان کے لئے موسم ميں انفلوئنزا کے سا[نہ ٹيکے     
                                                          دستياب ہيں

 

 بچوں کی صحت نگہداشت سے متعلقہ خدما               
                   نگہداشت برائے اطفا  301-628-3438

اہل بچوں کے لئے بنيادی نگہداشت کی خدمات فراہم      
                                                             کرتا ہے

     چائلڈہوڈ ليڈ پوائزننگ پريوينشن 240-777-3118

                بچوں کے لئے کيس مينجمنٹ فراہم کرتا ہے

             لقہ ٹيکہمامونيت سے متع 240-777-1050

  ان ايميونائزيشن فراہم کرتا ہے-اہل لوگوں کے لئے واک 

                    اسکول ہيلتھ سروسيز 240-777-1550

پبلک اسکولوں ميں طلباء کی صحت و تحفظ کو فروغ ديتا 
                                                                     ہے 

                     چائلڈ ويلفيئر سروسيز 240-777-4417

آمدنی، کھانا اور طبی تعا     

Germantown 240-777-3420 

Rockville 240-777-4600 

Silver Spring 240-777-3100 

 

 کھانے ميں زہر خورانی                   240-777-3986
کھانے کے سبب ہونے والی زہر خورانی کی اط+ع دينے 

                                                               کے لئے

 

 افادی اشياء وتوانائی سے متعلق تعاون                      
240-777-4450 

 

 

     SEU            سروس کی اہليت سے متعلقہ يونٹيں    

وفاقی، رياستی اور کاؤنٹی کے پروگراموں کے لئے    
                                  کا مقام درخواست دينے/اندراج

Germantown SEU   240-777-3591 

Rockville SEU   240-777-3120 

Silver Spring SEU   240-777-3066 

 

 ڈينٹل سروسيز                                                    
                           ڈينٹل سروسيز 240-777-1875

                     سے متعلق بنيادی وحفاظتی نگہداشتدانت

240-777-1737                         HIV    ڈينٹل سروسيز 

HIV سے متاثره گاہکوں کے لئے دانت سے متعلقہ عام 
                                                             نگہداشت

 پبلک ہيلتھ ايمرجنسی پريپرڈنيس اينڈ ريسپانس پروگرام
             تياری سے متعلق آگاہی اور تعليم فراہم کرتا ہے

240-777-3038          

 بيماری پر قابو رکھن                                             
                   بيماری پر قابو رکھنے سے متعلقہ خدمات

  ہےمتعدی بيماريوں کے معام+ت کی جانچ کرتا 

240-777-1755 

 

240-777-1869                           HIV  کيس مينجم   

                HIVسے متعلق مکمل خدمات فراہم کرتا ہے  
   پناه گزيں ومہاجر کارکنان کی صحت سے متعلقہ خدمات

ٹی بی، ہيپاٹائٹس، پيراسائٹس اور ديگر بيماريوں سميت 
ريننگ فراہم کرتا ہے بہت سی چيزوں کے لئے مکمل اسک

  اور صحت نگہداشت سے متعلقہ کاؤنٹی کی خدمات تک

              رسائی کو يقينی بناتا ہے  240-777-3102 

          جنسی عمل کے ذريعہ منتقل ہونے والی بيمارياں

کی جانچ، معائنے اور ع+ج              240-777-1760  

          س کنٹرولٹيوبرکلوس              240-777-1800

                                 ٹی بی کی روک تھام اور ع+ج

 بين ا�قوامی سفر سے متعلق معلومات 240-777-0311
و�دت کے فورا بعد ہيپاٹائٹس بی کی روک تھام سے  

  24- 777-1736                                 متعلق پروگرام

               بی کی روک تھامنومولود بچوں ميں ہيپاٹائٹس

  

 �ئيسنسنگ سروسيز                    240-777-3986

سہولت سے متعلقہ اور ذاتی [ئيسنس قبول کرتا،    
کارروائی کرتا اور جاری کرتا ہے، [ئيسنس يافتہ 

 سہوليات اور چوہوں سے متعلق عوامی شکايات وصول

کرتا ہے       

  ايمرجنسی خدمات
ٹيب[ئزيشن سروسيزہاؤسنگ اس   

افادی اشياء کے کٹنے اور مکان خالی کرنے سے بچنے   
  کے لئے تعاون فراہم کرتا ہے

Germantown  240-777-4448 

Rockville 240-777-4550 

Silver Spring  240-777-3075 

  کرائسس سروسيز
                                کرائسس سنٹر 240-777-4000

ميں بحرانی حالت  24 ہفتہ ميں / گھنٹے  دن ٹيليفون کريں 7
 يا تشريف [ئيں

  ويکٹم اسسٹينس اينڈ سيکسول ايسالٹ کرائسس �ئن

240-777-4357 

 ابيوزڈ پرسنس کرائسس �ئن                240-777-4673
                         موبائل کرائسس ٹيم 240-777-4000

 

 پيدائش وموت کے ريکارڈ                                                  
410-764-3036                    Ėù/ďņŞ ЭĲ :9ڈûĳŅ9  

240-777-1757                             2ŀĸ ЭĲ :9ڈûĳŅ9  

 منشيات کے غلط استعمال سے متعلقہ پروگرا

بالغان کی لت سے متعلقہ خدمات          240-777-4710  

لکحل کے معاملہ ميں ملوث بالغان نشہ آور اشياء اور ا  
  کے لئے تشخيص اور ريفرل کی خدمات

                         ٹوباکو کوئٹ �ئن 1-800-7848-669

 مفت کال، مفت تعاون اور مفت دوا

                           چينی کے لئے    1-800-838-8917

                         ويتناميز کے لئے 1-800-778-8440

                           کورين کے لئے 1-800-556-5564

 

  پيشنٹ نيويگيٹر سے متعلقہ پروگرام
صحت سے متعلقہ وسائل کے بارے ميں معلومات اور 

  ريفرل اور

                            ہسپانوی کے لئے 301-760-4993

          چينی، ہندی، کورين، ويتناميز کے لئے ترجمانی کی

                     خدمات فراہم کرتا ہے 301-270-8432
  

درج ذيل خدمات کاؤنٹی کے ان باشندوں کے   
لئے ہيں جو اہليت کی مخصوص شرائط پر پورے 
اترتے ہيں، انکواری کے لئے برائے مہربانی ان 

  مونٹگوميری کاؤنٹی کی نمبرات پر کال کريں يا

                                    :ويب سائٹ ديکھيں

www.montgomerycountymd.gov/hhs  

مونٹگوميری کاؤنٹی ڈپارٹمنٹ آف ہيلتھ اينڈ ہيومين سروسيز کے 
ذريعہ فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے ميں معلومات کے 
 پر کال کر سکتے ہيں؛ 0311-777-240 کو MC 311لئے آپ 

:تی ہيں۔ ويب سائٹکاليں کسی بھی زبان ميں وصول کی جا  

www.montgomerycountymd.gov/311 
 


