
စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Mental	Health	Services) 
စိတ္က်န္းမာေရးAသင္းသို႔  Aေရးေပၚတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာဖုန္းနံပါတ္။ (Mental	Health	
Association	Hotline)	 301‐738‐2255 
တေန႔၂၄နာရီ၊ တပတ္၇ရက္၊ ပိတ္ရက္မရွိ - Aခမ႔ဲ၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမွတ္တမ္းမ်ားကို 
လွ်ိ ႔ဳ၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားသည္႔ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ေဆြးေႏြးကုသႏိုင္သည္႔ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ 
AမူAက်င္႔ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္က်န္းမာေရးAတြက္ ဆက္သြယ္ရန္။ * (Access	to	Behavioral	Health)
	 240‐777‐1770 
Aရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားAတြက္စိတ္က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈAစီAစU္ပရိုဂရမ္ႏွင္႔ 
စိတ္က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ကုသရာဌာန ဖုန္းနံပါတ္လည္းျဖစ္ပါသည္။  
ကေလးမ်ားႏွင္႔ ၾကိီးေကာင္၀င္Aရြယ္မ်ားAတြက္စိတ္က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈAစီAစU္။ (Child	&	
Adolescent	Mental	Health	Program)	  240‐777‐1450 
	သက္ၾကီးရြယ္Aိုမ်ားAတြက္ စိတ္က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈAစီAစU္။ (Senior	Mental	Health	
Program)		 240‐777‐3990	
မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲသူမ်ားAတြက္ ျပင္ပလူနာဌာန၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Outpatient	Addiction	
Services)		 240‐777‐1680 
စိတ္က်န္းမာေရးေ၀ဒနာခံစားေနရသူမ်ားႏွင္႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲေသာ ေရာဂါလကၡဏာရွိသူမ်ားႏွင္႔ 
ကိုယ္ခႏၶာထိခိုက္သူ၊ ပံုမွန္မလႈပ္ရွားႏိုင္ေAာင္ က်န္းမာေရးခ်ိ ႔ဳယြင္းသူမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။  
စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္း၊ Uာဏ္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားမႈခ်ိ ႔ဳတဲ႔သူမ်ားAတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ 
(Mental	Health	Services	for	People	with	Developmental	Disabilities)	
	 301‐589‐2303	
နားပင္းသူမ်ားAတြက္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Mental	Health	Services	for	
People	who	are	Deaf)		 301‐838‐4200	
 
Aပူတျပင္းAေျခAေန၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Crisis	Services) 
Aပူတျပင္းAေျခAေနဗဟိုဌာန/ Aပူတျပင္းAေျခAေနAတြက္ လွည္႔လည္၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာAဖြဲ႔။ (Crisis	
Center/Mobile	Crisis	Team)		 240‐777‐4000	
တေန႔၂၄နာရီ၊ တပတ္၇ရက္၊ ပိတ္ရက္မရွိ။ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ေမးျမန္းကုသႏိုင္သည္။ ၾကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုရန္မလိုဘဲ 
တိုက္ရိုက္လာေရာက္ ျပသႏိုင္သည္။  
စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညွU္းဆဲခံရသူမ်ားAတြက္ Aပူတျပင္းဆက္သြယ္ရန္လိုင္း။ (Abused	Persons	
Crisis	Line)		 240‐777‐4195	
Aိမ္တြင္း ညွU္းဆဲခံရသူမ်ားႏွင္႔ ၄င္းတို႔မိသားစုမ်ားAတြက္ သင္႔ေလ်ာ္လိုAပ္သည္႔ 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးပါသည္။  
ကေလးသူငယ္ ညွU္းပန္းနွိပ္စက္မႈႏွင္႔ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳမႈမ်ားAတြက္ 
AေရးေပၚAျမန္ဆက္သြယ္ေသာလိုင္း။ (Child	Abuse	&	Neglect	Hotline)	
	 240‐777‐4417 
ညွU္းဆဲခံရသူမ်ားကို ကူညီပံ႔ပိုးေရးႏွင္႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာAၾကမ္းဖက္မႈAတြက္ 
Aေရးေပၚတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေသာလိုင္း။ (Victim	Assistance	&	Sexual	Assault	Crisis	
Line)	 240‐777‐4357 
 
လူနာမ်ားAတြက္ လမ္းညႊန္AစီAစU္မ်ား။ (Patient	Navigator	Programs) 
သက္ဆုိင္ရာသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားေပးျပီး  က်န္းမာေရးAရင္းAျမစ္ဌာနမ်ားသို႔ 
လႊဲေျပာင္းကုသရန္၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔ စကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါေပးပါသည္။ 
တရုတ္၊ ဟိႏၵဴ၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္ ဘာသာစကားမ်ားAတြက္-  301‐760‐4993	
စပိန္ ဘာသာစကားAတြက္-  301‐270‐8432 
	
 
 

သင္႔ေလ်ာ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈဌာနခြဲမ်ား (Service	Eligibility	Units	–	SEU) 
ဖယ္ဒရယ္(ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ)၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္Aလိုက္ က်န္းမာေရးAစီAစU္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရန္။* 
Germantown	SEU	 240‐777‐3591 
Rockville	SEU	 240‐777‐3120 
Silver	Spring	SEU	 240‐777‐3066 
 
ေမာင္ဂိုမာရီေဆးခန္းမ်ား။ (Montgomery	Cares	Clinics) 
က်န္းမာေရးAာမခံမရွိသူမ်ား၊ သတ္မွတ္ထားေသာလစာကန္႔သတ္မႈပမာဏကို တင္ျပႏိုင္သူမ်ား၊ 
မြန္ဂိုမာရီခရိုင္တြင္ေနထိုင္သူမ်ား (တရား၀င္ေနထိုင္မႈAေျခAေနAေထာက္Aထားမ်ား တင္ျပရန္မလိုပါ။) 
Care	for	Your	Health ( Medicare လက္ခံပါသည္။) 
			Silver	Spring	 240‐844‐2552 
Co nics,	Inc.		(Medicare လက္ခံပါသည္။) mmunity	Cli
	 Gaithersburg	 301‐216‐0880 
 Silver	Spring	 301‐585‐1250 
 Takoma	Park	 301‐431‐2972 
H Ce oss ေဆးရံုက်န္းမာေရးစင္တာ) oly	Cross	Hospital	Health	 nter (Holy Cr
 Silver	Spring, Gaithersburg ႏွင္႔ Aspen	Hill 301‐557‐1940 
Mansfield	Kaseman	Health	Clinic	(Mansfield Kaseman က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း) 
			Rockville 301‐917‐6800 

Clinic	(Medicare လက္ခံပါသည္။)	Mary’s	Center	
	 Silver	Spring	 240‐485‐3160 

linic	(Mercy က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း) Mercy	Health	C
	 Gaithersburg	 240‐773‐0300 
Mobile	Medical	Care,	Inc. (လွည္႔လည္ က်န္းမာေရးကုသမႈ Inc) 301‐493‐2400 
ေနရာေဒသAမ်ားAျပားမွာရွိျပီး ၾကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူစရာမလိုဘဲ တိုက္ရိုက္လာျပႏိုင္ပါသည္။ 
Muslim	Community	Center	Medical	Clinic	
မြ ေဆာက္AAံုရွိေဆးခန္း) (Medicare လက္ခံပါသည္။) ( တ္စလင္ကြန္ျမဴနတီA
	 Silver	Spring		 301‐384‐2166	
Pa nteer	Health	Clinic (Pan Aာရွ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းေဆးခန္း) n	Asian	Volu
 Gaithersburg		 240‐599‐6858	
Peoples	Community	Wellness	Center	(လူထုုက်န္းမာေရးစင္တာ။) 
			Silver	Spring	 301‐847‐1172 
Pr lud oyecto	Sa
 Wheaton		 301‐962‐6173 
Olney	 301‐260‐1073 

စပိန္ကတ္သလစ္စင္တာ (Spanish	Catholic	Center) 
Silver	Spring		 301‐434‐8985 
 

ေဒသတြင္းေဆးရံုမ်ား။ (Local	Hospitals) 
Holy	Cross	Hospital		 301‐754‐7000 
MedStar	Montgomery	Medical	 301‐774‐8882 
Suburban	Hospital	 301‐896‐3100 
Shady	Grove	Adventist	Hospital	 240‐826‐6000 
Washington	Adventist	Hospital	 301‐891‐7600	
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က်န္းမာေသာလူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းကုိ Aတူတကြ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႕။ 

( ေမာင္ဂိုမာရီခရိုင္ 
မွာေနထိုင္သူမ်ားAတြက္ က်န္းမာေရးနွင္႔လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈAရင္းAျမစ္မ်ား။ 
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	 Twitter	@AAHI_info	

                

 
 
ဖုန္း ၂၄၀-၇၇၇-၄၅၁၇ သို႔ေခၚဆိုျပီး ယခုမွတ္တမ္းမ်ားကို Aျခားေသာပံုစံမ်ားႏွင္႔ ရယူႏိုင္ပါသည္။ TTY 
Aသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Maryland Relay ကို နံပါတ္၇၁၁    (ျပည္နယ္တြင္းေခၚဆိုမႈမ်ား) သို႔မဟုတ္ ၁-၈၀၀-၇၃၅-
၂၂၅၈ (ျပည္နယ္ျပင္ပမွ ေခၚဆိုျခင္းမ်ား) သို႔ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ 
 
 



ကင္ဆာထိန္းခ်ဳပ္မႈAစီAစU္။ (Cancer	Control	Program)		
ကင္ဆာရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးျခင္း။* 
ရင္သားႏွင္႔သားAိမ္ေခါင္းကင္ဆာ။ 240‐777‐1750 
Aူမၾကီးႏွင္႔Aစာေဟာင္းAိမ္ကင္ဆာ 240‐777‐1222 
 
Aသဲေရာင္Aသား၀ါဘီပိုးေရာဂါAတြက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Hepatitis	B	Services) 
STOP	B	Project	 240‐393‐5950 
Aခမ႔ဲက်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း၊ Aခမဲ႔စစ္ေဆးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းႏွင္႔ 
ေဆးကုသမႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ လႊAဲပ္ေပးျခင္း။ 
ေမြးဖြားခါနီးAေျခAေနAတြက္ Aသဲေရာင္Aသား၀ါဘီပိုးAစီAစU္။ (Perinatal	Hep	B	Program)	
ေမြးကင္းစကေလးမ်ားမွာ Aသဲေရာင္Aသား၀ါဘီပိုးမရွိေစရန္ ကာကြယ္ျခင္း။	 240‐777‐1736 
 
ေဆးလိပ္ျဖတ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Quit	Smoking	Services) 
ေဆးရြက္ၾကီးျဖတ္ဖို႔ Aျမန္ဆက္သြယ္ရန္လိုင္း။ (Tobacco	Quit	Line)	1‐800‐784‐8669 
Aခမ႔ဲေခၚဆိုင္ႏိုင္သည္။ Aခမ႔ဲ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။ Aခမ႔ဲေဆး၀ါးမ်ားေပးသည္။ 
တရုတ္ဘာသာစကားAတြက္- 1‐800‐838‐8917 
ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားAတြက္- 1‐800‐778‐8440	
ကိုရီးယားဘာသာစကားAတြက္- 1‐800‐556‐5564 
 
သြားနွင္႔ခံတြင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Dental	Services) 
သြားနွင္႔ခံတြင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Dental	Services)		 240‐777‐1875 
Aေထြေထြသြားနွင္႔ခံတြင္းဆိုင္ရာကုသမႈ။* 
HIV ရွိသူမ်ားAတြက္ သြားနွင္႔ခံတြင္းဆိုင္ရာကုသမႈ။ (HIV	Dental	Services)	
HIV ပိုးရွိသူလူနာမ်ားAတြက္ Aေထြေထြသြားနွင္႔ခံတြင္းဆိုင္ရာကုသမႈ။	 240‐777‐1737  
 
ကေလးသူငယ္မ်ားAတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Children’s	Services) 
ကေလးသူငယ္မ်ားAတြက္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ။ (Care	for	Kids)		 301‐628‐3438 
Aေျခခံက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈႏွင္႔ Aထူက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ားေပးပါသည္။* 
ChildLink	 240‐777‐4769 
လိုAပ္ေသာသတင္းAခ်က္Aလက္ႏွင္႔ လႊဲေျပာင္းကုသရန္၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ 
Maryland (ေမရီလန္းျပည္နယ္) ကေလးမ်ားAတြက္ က်န္းမာေရးAာမခံAစီAစU္။ (Maryland	
Children’s	Health	Insurance	Program	–	MCHP)		 240‐777‐0311 
ေမြးကင္းစမွ Aသက္၁၉ႏွစ္Aထိကေလးမ်ားႏွင္႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားAသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ 
လက္ခံသည္။* 
ေက်ာင္းက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (School	Health	Services)		 240‐777‐1550 
Aစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ 
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာဘ၀ေနထိုင္ေရးမ်ားကို ျမွင္႔တင္Uီးတည္ျပီး ႏွစ္သိမ္႔ေျပာဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းAစီAစU္။ (Immunization	Program)		 240‐777‐1050 
ၾကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူစရာမလိုဘ ဲAသက္၁၉နွစ္ေAာက္ကေလးမ်ား ကာကြယ္ေဆးလာထိုးႏိုင္ပါသည္။ 
 
 

သက္ၾကီးရြယ္Aိုႏွင္႔ ကိုယ္ခႏၶာခ်ိ ႔ဳယြင္းသူ၊ ပံုမွန္မလႈပ္ရွားႏိုင္ေAာင္က်န္းမာေရးထိခိုက္သူမ်ားAတြက္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Senior	&	Disability	Services)		
သက္ၾကီးမ်ားႏွင္႔ ကိုယ္ခႏၶာခ်ိ ႔ဳယြင္းသူ၊ ပံုမွန္မလႈပ္ရွားႏိုင္ေAာင္က်န္းမာေရးထိခိုက္သူမ်ားAတြက္ 
Aရင္းAျမစ္ယူနစ္။ (Aging	&	Disability	Resource	Unit)		 240‐777‐3000 
သက္ၾကီးမ်ား(ႏွင္႔ / သို႔မဟုတ္)ကိုယ္ခႏၶာခ်ိ ႔ဳယြင္းသူ၊ 
ပံုမွန္မလႈပ္ရွားႏိုင္ေAာင္က်န္းမာေရးထိခိုက္သူမ်ားႏွင္႔၄င္းတို႔ကို ေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ား/ Aိမ္Aကူမ်ား။ 
သက္ၾကီးရြယ္Aိုမ်ားကိုေစာင္႔ေရွာက္မႈAစီAစU္။ (Senior	Care	Program)	
	 	 240‐777‐3000 
သက္ၾကီးရြယ္Aိုမ်ားလိုAပ္ခ်က္Aတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈကို သီးသန္႔ေပးသည္။ 
သက္ၾကီးရြယ္Aိုမ်ားAတြက္ Aာဟာရေကၽြးသည္႔AစီAစU္။ (Senior	Nutrition	Program) 
Aုပ္စုလိုက္ AစားAေသာက္ေကၽြးသည္။  240‐777‐3810 
Connect‐A‐Ride	 301‐738‐3252 
Aသက္၅၀Aထက္ရွိသူႏွင္႔ ကိုယ္ခႏၶာခ်ိ ႔ဳယြင္းသူ၊ ပံုမွန္မလႈပ္ရွားႏိုင္ေAာင္က်န္းမာေရးထိခိုက္သူမ်ားAတြက္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးAစီAစU္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားေပးသည္။ 
Call	‘N’	Ride	 301‐948‐5409 
သက္ၾကီးရြယ္Aိုႏွင္႔ ကိုယ္ခႏၶာခ်ိ ႔ဳယြင္းသူ၊ ပံုမွန္မလႈပ္ရွားႏိုင္ေAာင္က်န္းမာေရးထိခိုက္သူမ်ားAတြက္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး။* 
Medicaid သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသတင္းစံုစမ္းရန္လိုင္း (Medicaid	Transportation	
Information	Line)		 240‐777‐5890	
Medicaid ရွိသူမ်ားAတြက္ က်န္းမာေရးကုသစစ္ေဆးဖို႔ ရက္ခ်ိန္းမ်ားကိုတက္ေရာက္ရန္။  
 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္/ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ 
(Maternal/Reproductive	Health	Care	Services) 
Maternity	Partnership	 1‐800‐456‐8900 
 မီးမဖြားမိီ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးသည္။* 
Holy Cross သားဖြားႏွင္႔မီးယပ္ေဆးခန္း (Holy	Cross	OB/GYN	Clinic)	
မီးမဖြားမီႏွင္႔ မီးဖြားျပီး က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။*	 301‐754‐7630 
မိသားစုတည္ေထာင္မႈAစီAစU္/ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Family	
Planning/Reproductive	Health)		 240‐777‐1635 
မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ားႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည္။* 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈ။ (Teen	Pregnancy)		 240‐777‐1570 
ကာကြယ္ျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းAခ်က္မ်ားႏွင္႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မိဘမ်ားကို ကူညီေသာAစီAစU္မ်ားပါ၀င္ေသာ 
ဖုန္းနံပါတ္။ 
 
ျပည္သူလူထုAတြက္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ (Community	Health	Services) 
ေရာဂါပ်ံပြားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ။ (Disease	Control)		 240‐777‐1755 
ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈကုိ ေလ႔လာစံုစမ္းသည္။ 
တုတ္ေကြး/ ေမးခိုင္၊ ဆံုဆို႔နာ၊ ၾကက္ညွာကာကြယ္ေဆး။ (Flu/Tdap	Shots)	
	 240‐777‐1050 
ရာသီAလိုက္ျဖစ္ေသာတုတ္ေကြးနွင္႔ ေမးခိုင္၊ ဆံုဆို႔နာ၊ ၾကက္ညွာကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးေပးသည္။  

HIV ေရာဂါေစာင္႔ေရွာက္မႈ။ (HIV	Case	Management)		 240‐777‐1869 
HIV ေရာဂါႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး လိုAပ္ေသာAျခခံက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည္။  
ဒုကၡသည္ႏွင္႔ေရႊ႔ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAတြက္ က်န္းမာေရးAစီAစU / ေဆးခန္း။ (Refugee	&	Migrant	
Workers	Health	Program/Clinic)		 240‐777‐3102 
လိုAပ္ေသာAေျခခံက်န္းမာေရးေဆးစစ္မႈမ်ား၊ ခရိုင္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ကုသခြင္႔မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 
 

STI  ( လိင္မွတဆင္႔ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား) / HIV ေရာဂါေဆးစစ္မႈမ်ား။ (STI/HIV	Testing)	
လိင္မွတဆင္႔ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားႏွင္႔ HIV ေရာဂါပိုးရွိ၊ မရွိေဆးစစ္ျခင္း၊	 240‐777‐1760	
ကုသျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ * 
တီဘီAဆုတ္နာေရာဂါေဆးစစ္ျခင္းႏွင္႔ ကုသျခင္း။ * (TB	Testing	and	Treatment)	
 240‐777‐1800 
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခရီးသြားထားျခင္းသတင္းAခ်က္Aလက္။ (International	Travel	Info)	
 240‐777‐0311 
AစာAဆိပ္သင္႔ျခင္း။ (Food	Poisoning) 240‐777‐3986 
AစားAေသာက္ႏွင္႔Aျခားပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ခြင္႔လိုင္စင္ႏွင္႔ ျပည္သူလူတုမွ Aဆိုပါ 
AစားAေသာက္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး တိုင္တန္းမႈမ်ားAတြက္ ဖုန္းနံပါတ္။ 
 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးAေရးေပၚကာကြယ္Aသင္႔AေနAထားျပင္ဆင္ထားမႈႏွင္႔တုန္႔ျပန္မႈAစီAစU္။  (Public	
Health	Emergency	Preparedness	and	Response	Program)		
 240‐777‐3038 
 
က်န္းမာေရးကုသမႈAတြက္ လံုေလာက္မႈရွိေသာAေနAထား။ (Medical	Coverage)	
Medicaid/Health	Choice	 240‐777‐1635	
ကုိယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာထိခိုက္သူ၊ ပံုမွန္မလႈပ္ရွားႏိုင္ေAာင္ က်န္းမာေရးခ်ိ ႔ဳယြင္းေသာ 	
Aရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားကို က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။ * 
Aိမ္ေျခယာမဲ႔Aရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားAတြက္က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ။ (Medical	Care	for	Homeless	
Adults)		 240‐777‐0311	
 
ေငြေၾကးAေထာက္Aပံ႔/ လူေနAိမ္ (Financial	Assistance/Housing) 
-လူထုAားေထာက္ပံ႔ကူညီေရးAစီAစU္မ်ား။ (Public	Assistance	Programs)	
လစU္၀င္ေငြ၊ Aစား
Germantown	 240‐777‐3420 

Aစာ၊ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ႔မႈ။ * 

Rockville	 240‐777‐4600 
Silver	Spring	 240‐777‐3100	
Aိမ္ငွားရန္AကူAညီေပးေရးAစီAစU္။ *  (Rental	Assistance	Program)	
	 240‐777‐4400	
Aိမ္ရွင္မွ Aိမ္ငွားAား Aေရးေပၚေမာင္းခ်ျခင္းမွ ကာကြယ္ေရး။ (Emergency	Eviction	
Prevention)	
AေရးေပၚAေျခAေ
Germantown	 240‐777‐4448	

နမ်ိဳးတြင္ ကူညီညွိႏႈိင္းေပးရန္။* 

Rockville	 240‐777‐4550	
Silver	Spring	 240‐777‐3075	
Aိမ္Aသံုးစရိတ္ကူညီျခင္းAစီAစU္။ (Utility	Assistance	Program)		240‐777‐4450	

Montgomery (ေမာင္ဂိုမာရီ) ခရိုင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးႏွင္႔ 
လူသားမ်ားAတြက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနမွေပးေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို  ၂၄၀-၇၇၇-၀၃၁၁ နံပါတ္ရွိ MC ၃၁၁ 
သုိ႔ဖုန္းေခၚဆုိျပီး   
စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။မည္သည္႔ဘာသာစကားကိုမဆိုေျပာျပီးေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။၀က္ဆိုက္:	
www.montgomerycountymd.gov/311  

Aေႏြးဓာတ္ေပးျခင္းႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္Aသံုးစားရိတ္က်ေငြမ်ားAတြက္ ကူညီေပး* 

*ေAာက္ေဖာ္ျပပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ခရိုင္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားAတြက္ 
သင္႔ေလ်ာ္ေသာလိုAပ္ခ်က္မ်ားရွိမွသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို 
ဆက္သြယ္၍ျဖစ္ေစ၊ Montgomery County (ေမာင္ဂိုမာရီခရိုင္) ၏ ၀က္ဆိုင္တြင္ျဖစ္ေစ 
စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ www.montgomerycountymd.gov/hhs 

http://www.montgomerycountymd.gov/311
http://www.montgomerycountymd.gov/hhs

