
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe tâm thần  
Đường dây nóng của Hiệp hội Sức khỏe tâm 

thần  

Lắng nghe và thấu hiểu 301-738-2255 
Tiếp cận Chương trình Sức khỏe Hành vi  
Để được trợ giúp xác định vị trí dịch vụ về sức khỏe 

tinh thần và/hoặc các vấn đề lạm dụng thuốc cho các cư 

dân không có bảo hiểm 240-777-1770 

Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe tâm thần dành cho 
Người Khuyết tật Phát triển  

 301-589-2303 
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe tâm thần dành cho 

Người Khiếm thính 301-838-4200 
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe tâm thần dành cho 

Người cao tuổi 240-777-3990 
Dịch vụ Quản lý Trường hợp chăm sóc Sức 

khỏe tâm thần Cộng đồng 240-777-1770 
Quản lý trường hợp liên kết, tham chiếu và điều trị cho 

người lớn có tổn thương nghiêm trọng về tinh thần 

Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe tâm thần Ngoại trú 
cho Trẻ em & Thanh niên  
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tập trung vào gia 

đình dành cho trẻ em và thanh niên  

Silver Spring & Rockville 240-777-1450 

  

Dịch vụ dành cho Người cao tuổi  
Đơn vị Tài nguyên Dịch vụ dành cho Người cao 

tuổi & Khuyết tật 240-777-3000 
Tư vấn về các dịch vụ, tài nguyên và các mối quan tâm 

khác liên quan đến người cao tuổi và/hoặc những người 

bị khuyết tật và những người chăm sóc của họ 

Chương trình Dinh dưỡng dành cho Người cao 

tuổi 240-777-3810 

Call ‘N Ride  301-948-5409 
Dịch vụ vận chuyển dành cho người cao tuổi và người 

bị khuyết tật  

Connect-A-Ride  301-738-3252 
Thông tin, trợ giúp và tham chiếu về tất cả các tùy chọn 

vận chuyển  
Đường dây Thông tin Vận chuyển Medicaid 

Dành cho các cuộc hẹn y tế tới nhà cung cấp dịch vụ 

Medicaid               240-777-5890 

Tàu điện ngầm               301-562-5360 
Dịch vụ vận chuyển công cộng dành cho người khuyết 

tật  

 

Xe buýt                240-777-0311 
Dành cho những người tham gia MetroAccess nhưng 

không đủ điều kiện tham gia Call ‘N ride  

 

Phòng khám Cộng đồng: 
Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

những cư dân có thu nhập thấp, đủ điều kiện của Hạt 

Montgomery. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉnh sửa: 09/05/13 

 

Vietnamese  

 

Tài nguyên Dịch vụ Y tế và Xã 

hội dành cho Cư dân của Hạt 

Montgomery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hạt 

Montgomery  

Asian American Health Initiative 

1335 Piccard Drive, Lower Level 

Rockville, MD 20850 

Điện thoại: 240-777-4517 

Fax: 240-777-4564 

Trang web: www.AAHIinfo.org 

Email: 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 

 

Các bệnh viện Địa phương:  
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 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe dành cho Người lớn 

Chương trình Kiểm soát Bệnh ung thư 
Cung cấp các dịch vụ xét nghiệm ung thư và quản lý 

trường hợp cho những cư dân hội đủ điều kiện của Hạt 

Ung thư Vú và Vòm họng 240-777-1750 

Ung thư Ruột già 240-777-1222 

Tiêm phòng cúm 240-777-1050 
Tiêm vắc-xin cúm hàng năm sẵn có theo mùa cho người 

lớn. 

 

Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe dành cho Trẻ em 

Chăm sóc Trẻ em 301-628-3438 
Cung cấp các dịch vụ chăm sóc ban đầu cho những trẻ 

hội đủ điều kiện  

Phòng chống Nhiễm độc Chì Khi còn nhỏ 

 240-777-3118 
Cung cấp quản lý trường hợp cho trẻ em 

Tiêm vắc-xin chủng ngừa 240-777-1050 
Cung cấp các dịch vụ tiêm chủng cho những người hội 

đủ điều kiện  
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe Trường học 

 240-777-1550 
Xúc tiến chương trình sức khỏe & an toàn cho học sinh 

trong các trường công  

Dịch vụ Chăm sóc Trẻ 240-777-4417 
Hỗ trợ Thu  nhập, Thực phẩm và Y tế 

Germantown 240-777-3420 

Rockville 240-777-4600 

Silver Spring 240-777-3100 

 

Ngộ độc thực phẩm 240-777-3986 
Để báo cáo ngộ độc thực phẩm 

 

Trợ giúp Tiện ích & Năng lượng 

 240-777-4450 

 

 

Các Đơn vị Hội đủ điều kiện Dịch vụ (SEU): 
Điểm đăng ký/gửi đơn tham gia chương trình chăm sóc 

sức khỏe Liên bang, Bang và Hạt  

Germantown SEU   240-777-3591 

Rockville SEU   240-777-3120 

Silver Spring SEU   240-777-3066 

 

Dịch vụ Nha khoa  

Dịch vụ Nha khoa  240-777-1875 
Chăm sóc nha khoa ban đầu & phòng ngừa  

Dịch vụ Nha khoa HIV 240-777-1737 
Chăm sóc nha khoa nói cung cho khách hàng bị nhiễm 

HIV  

Chương trình Chuẩn bị và Phản ứng trước 

Trường hợp khẩn cấp về Sức khỏe Công cộng

 240-777-3038 
Cung cấp sự chuẩn bị về kiến thức và giáo dục  

 

Kiểm soát Bệnh tật  

Dịch vụ Kiểm soát Bệnh tật  240-777-1755 
Điều tra ca bệnh truyền nhiễm  

Quản lý Trường hợp HIV 240-777-1869 
Cung cấp dịch vụ toàn diện về HIV  

Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe cho Công nhân là 

người Tị nạn & Di cư 240-777-3102 
Cung cấp dịch vụ xét nghiệm toàn diện bao gồm TB, 

viêm gan, ký sinh trùng và các bệnh khác, đảm bảo 

quyền tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 

Hạt  

Bệnh Lây truyền qua Đường tình dục (STD) 
Xét nghiệm, kiểm tra và điều trị STD  

 240-777-1760 
Kiểm soát Bệnh lao  

Phòng ngừa và điều trị TB 240-777-1800 

Thông tin Du lịch Quốc tế 240-777-0311 
Chương trình Phòng chống Bệnh viêm gan B 

Theo chu kỳ 240-777-1736 
Phòng ngừa viêm gan B ở trẻ sơ sinh  

 

Dịch vụ Cấp phép 240-777-3986 
Tiếp nhận, xử lý và phát hành trang thiết bị và giấy 

phép cá nhân, đã nhận khiếu nại công khai liên quan 

đến các trang thiết bị và chuột thí nghiệm được cấp 

phép. 

 

 

Dịch vụ Khẩn cấp  
Dịch vụ Ổn định Nhà cửa  

Cung cấp trợ giúp để tránh cắt giảm hạ tầng kỹ thuật và 

thu hồi nhà cửa  

Germantown  240-777-4448 

Rockville 240-777-4550 

Silver Spring  

 240-777-3075 
Dịch vụ hỗ trợ Khủng hoảng  

Trung tâm hỗ trợ Khủng hoảng 240-777-4000 
24 giờ/ 7 ngày trong tuần gọi điện và gặp gỡ trực tiếp 

khi cần dịch vụ  

Đường dây báo cáo Khủng hoảng do Xâm 
phạm Tình dục & Trợ giúp Nạn nhân 

 240-777-4357 
Đường dây báo cáo Khủng hoảng của Nạn nhân 

bị Lạm dụng 240-777-4673 
Nhóm hỗ trợ nạn nhân Khủng hoảng Di động

 240-777-4000 
Hồ sơ Sinh & Tử  

Hồ sơ Khai sinh                           410-764-3036 

Hồ sơ Khai tử                               240-777-1757 
 
Chương trình Lạm dụng Hóa chất  

Dịch vụ Bổ sung cho Người lớn240-777-4710 
Các dịch vụ đánh giá và tham chiếu dành cho người lớn 

về các vấn đề liên quan đến ma túy và rượu  

Đường dây Cai nghiện Thuốc lá 

 1-800-QUIT-NOW 

 1-800-7848-669 
Gọi điện miễn phí, hỗ trợ và thuốc men miễn phí 

Cho tiếng Trung Quốc:  1-800-838-8917 

Cho tiếng Việt:  1-800-778-8440 

Cho tiếng Hàn Quốc:  1-800-556-5564 
 
Chương trình Điều hướng Bệnh nhân  

Cung cấp thông tin, tham chiếu các tài nguyên về sức 

khỏe và dịch vụ phiên dịch. 

Cho tiếng Trung Quốc, Hin-đi, Hàn Quốc và tiếng Việt

 301-760-4993 

Cho tiếng Tây Ban Nha 301-270-8432 

* Các dịch vụ sau dành cho cư dân của 

Hạt, đáp ứng những yêu cầu hội đủ điều 

kiện nhất định, vui lòng gọi tới các số đện 

thoại này để tham vấn hoặc truy cập vào 

trang web của hạt Montgomery: 

www.montgomerycountymd.gov/hhs  
 

Để biết thông tin về bất kỳ dịch vụ nào do Cơ quan 

Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hạt Montgomery cung 

cấp, bạn có thể gọi tới MC 311 theo số 240-777-

0311; tiếp nhận cuộc gọi ở bất kỳ ngôn ngữ nào. 

Trang web: 

www.montgomerycountymd.gov/311 


