
)Services	Health	Mental(دماغی صحت کی خدمات
	دماغی صحت کی ايسوسی ايشن کی ہاٹ الئن

	 		)Clinics	Cares	Montgomery(ينگہداشت کلينکيںمنٹگمر
301‐738‐2255	

(Mental	Healt 	A ati 	Hotli	 h ssoci on ne)
	خدمات	ٹيليفون	رازدارانہ	اور	مفت	ہفتہ؛	ہر	دن	7/گھنٹے	24
	ہے۔	کرتا	مہيا

240‐777‐1770	 	(Health	Behavioral	to	Access)	*کرداری صحت تک رسائی
بالغ دماغی صحت کے پروگرام اور دماغی صحت کيس مينجمنٹ کے 

	لئے فون نمبر بھی
240‐777‐1450	   اطفالی اور بالغانہ ذہنی صحت کا پروگرام

(Child	&	Adolescent	Mental	Health	Program)  
240‐777‐3990	   بڑوں کی ذہنی صحت کا پروگرام

(Senior	Mental	Health	Program)  
240‐777‐1680	  آؤٹ پيشنٹ نشہ کی لت کی خدمات

(Outpatient	Addiction	Services)	
	دماغی صحت اور نشہ آور مواد کے غلط استعمال کی عالمات اور

	معذوری کے حامل افراد کے لئے ديکھ بھال فراہم کرتا ہے
301‐589‐2303	  ترقياتی معذوری کے حامل افراد کيلئے دماغی صحت کی خدمات

(Mental	Health	Services	for	People	with	
Developmental	Disabilities)		

301‐838‐4200	 رے افراد کے لئے دماغی صحت کی خدمات ہ ب

	
(Mental	Health	Services	for	People	who	are	Deaf)	

  
  )Services	Crisis(مشکالت کے لئے خدمات 

240‐777‐4000	  مشکالت کے لئے موبائل ٹيم/مشکالت کا سينٹر
(Crisis	Center/Mobile	Crisis	Team)	

	 دن؛ ٹيلی فون اور گھر پر خدمات فراہم کرتا ہے۔7ہفتہ ميں / گھنٹے24
240‐777‐4195	  بدسلوکی کا شکار افراد کی ہنگامی الئن

(Abused	Persons	Crisis	Line)	
	گھريلو تشدد کے متاثرين اور ان کے خاندانوں کو جامع خدمات فراہم

	کرتا ہے
240‐777‐4417	   بچے سے بدسلوکی اور غفلت کی ہاٹ الئن

(Child	Abuse	&	Neglect	Hotline)  
240‐777‐4357	  مظلوم معاونت اور جنسی تشدد ہنگامی کی الئن

(Victim	Assistance	&	Sexual	Assault	Crisis	Lin )	 e
	  

	مريض نيويگيٹر پروگرامز
)Patient	Navigator	Programs(	

نی کی خدمات کے لئے معلومات اور صحت کے وسائل اور ترجما
	حوالہ جات فراہم کرتا ہے

301‐760‐4993	   :چينی، ہندی، کورين، اور ويتنامی کے لئے
301‐270‐8432	  :ہسپانوی کے لئے

	 	
	)	–SEU	Units	Eligibility	Service( سروس اہليت اکائياں

وفاق، رياست، اور کاؤن *ٹی صحت کے پروگرامز کے لئے درخواست
Germantown	SEU  240‐777‐3591	

240‐777‐3120	 Rockville	SEU	
240‐777‐3066	 Silver	Spring	SEU	

غير بيمہ شده، محدود آمدنی والے منٹگمری کاؤنٹی کے باشندوں 
	کو طبی) حيثيت کے بارے ميں کوئی دستاويزی مطلوب نہيں	قانونی(

	ت فراہم کرتا ہےنگہداش 	

  

		(Health	Your	for	Care)آپ کی صحت کی نگہداشت
	)رتا ہے( ميڈی کئير قبول ک

Silver	Spring	  

	

240‐844‐2552	
	(.Inc	Clinics,	Community)کميونٹی کلينکيں، انکارپوريٹڈ

کئيرقبول ک ميڈی(
Gaithersburg  

  )رتا ہے
  

301‐216‐0880	
Silver	Spring  
Takoma	Park  

301‐585‐1250	
301‐431‐2972	

 ہولی کراس ہسپتال مرکز صحت
(Holy	Cross	Hospital	Health	Center)  

Silver	Spring,	Gaithersburg,	&	Aspen	Hill  

  

301‐557‐1940	
 مينسفيلڈ کيسمين ہيلتھ کلينک

(Mansfield	Kaseman	Heal  th	Clinic)
Rockville  

  

301‐917‐6800	
 (Clinic	Center	Mary’s)ميريز سينٹر کلينک

	)کرتا ہے ( ميڈی کئير قبول
Silver	Spring	

  

240‐485‐3160	
مرسی ہيلتھ کلينک
Gaithersburg  

(Mercy	Health	Clinic)		  
240‐773‐0300	

	301‐493‐2400  	(.Inc	Care,	Medical	Mobile)موبائل ميڈيکل کيئر، انکارپوريٹڈ
    بہت سے مقامات اور تشريف الئيں

  سينٹر ميڈيکل کلينکمسلم کميونٹی
(Muslim	Community	Center	Medical	Clinic)	

ميڈی کئير قبول ک  )رتا ہے(
Silver	Spring	  

  

301‐384‐2166	
 پين ايشيائی رضاکارانہ صحت کلينک

(Pan	Asian	Volunteer	H  ealth	Clinic)
Gaithersburg  

  

240‐599‐6858	
 پيپلز کميونٹی بہبودی مرکز

(Peoples	Community	Well  ness	Center)
Silver	Spring  

  

301‐847‐1172	
	(Salud	Proyecto)	لوڈ پرويکٹو سا
Wheaton  

  
301‐962‐6173	

Olney  301‐260‐1073	
ہسپانوی کيتھولک 
Silver	Spring  

    (Center	Catholic	Spanish)سينٹر
301‐434‐8985	

	
  )Hospital	sLocal( ہسپتالیمقام

  

	301‐754‐7000  (Hospital	Cross	Holy)ہولی کراس ہسپتال
مری ميڈيکل

(Hospital	Suburban)سبربان ہسپتال
	301‐774‐8882  (Medical	Montgomery	MedStar)ميڈاسٹار منٹگ

  301‐896‐3100	
ال
  (Hospital	Adventist	Washington)واشنگٹن ايڈونٹسٹ ہسپتال
	(Hospital	Adventist	Grove	Shady)شيڈی گرو ايڈونٹسٹ ہسپت 	240‐826‐6000	

301‐891‐7600	
	

Urdu	
	
	
	 	

	 	
	

  
 

	کے	خدمات		سماجی	اور	صحت
	باشندگان	برائے	سائل	و

  کاؤنٹی	منٹگمری
 
 
 
 

                                                                                         
  
 
 
 
 
	

Montgomery	County	
Department	of	Health	and	Human	Services	

Asian	American	Health	Initiative	 	
1335	Piccard	Drive,	Lower	Level	

Rockville,	MD	20850		
	4517‐777‐240فون	ٹيلی : 

	4564‐777‐240فيکس  :
org.AAHIinfo.wwwسائٹ	ويب  :		
	 	info@AAHIinfo.org:ميل	ای

   
                

            	
www.healthymoco.blogspot.com						

															 Initiative	Health	American	Asian	:کريں	تالش				
         

			AAHI_info@	Twitter	
	

	

	توضعا	متبادل	کی	دستاويز	اس	پر	کرنے	درخواست	کرکے	کال	پر	4517‐777‐240
 2258-735- 800- 1	يا) کالز	رياست	اندرون(	پر	711	صارفين	TTY	ہيں۔	دستياب

		ہيں۔	سکتے	کر	کال	کو	ريلے	لينڈ	ميری	کے	کر) کالز	سے	باہر	سے	رياست( 	
Revised	on:	08/04/14	

http://www.healthymoco.blogspot.com/
http://www.healthymoco.blogspot.com/
http://www.healthymoco.blogspot.com/


مندرجہ ذيل خدمات کاؤنٹی کے باشندوں کے لئے ہيں جو مخصوص اہليتکے *
تقاضوں پر پورا اترتے ہيں۔  استفسارات کيلئے برائے مہربانی ان نمبروں پر کال 

مری کاؤنٹی کی ويب سائٹ مالحظہ کريں يا منٹگ
 hhs /gov.montgomerycountymd.www:کريں

 

	)Program	Control	Cancer( کنٹرول پروگرام ينسرک
   *کينسر کی اسکريننگ مہيا کرتا ہے

  

  1750‐777‐240  ينسرچھاتی اور رحم کا ک
ی آنت کا سرطان ڑ  ب

	
240‐777‐1222  

  )Services	B	Hepatitis( خدماتی کی بيپاٹائٹسہ
	
  

	  	(Project	B	STOP)اسٹاپ بی پروجيکٹ 	
	مفت تعليم، مفت اسکريننگ، ويکسينيشن، اور عالج حوالہ فراہم کرتا

	ہے

240‐393‐5950  

 بوقت پيدائش ہيپاٹائٹس بی پروگرام
(Perinatal	Hep	B	Program)		

  نومولود بچوں ميں ہيپاٹائٹس بی کی روک تھام

240‐777‐1736  

	
		خدماتچھوڑنے کے لئے  یتمباکونوش

)Quit	Smoking	Services(  

  

	(Line	Quit	Tobacco)الئنچھوڑنے کے لئے تمباکو نوشی 
 مفت کال کريں،

1‐800‐784‐8669  

  8917‐838‐800‐1  :چينيوں کيلئے
  8440‐778‐800‐1  :ويتناميوں کيلئے

  5564‐556‐800‐1  :کوريائی افراد کيلئے
	
  )Services	Dental(	 خدماتينٹلڈ

  

	(Services	Dental)ڈينٹل خدمات
 *ہے کرتا مہياديکھ بھال  ڈينٹل عام

240‐777‐1875  

	(Services	Dental	HIV)ايچ آئی وی ڈينٹل خدمات
ايچ   بھال آئی وی مثبت مريضوں ميں عمومی دانتوں کی ديکھ

	

240‐777‐1737  

  Services(Children’s		( خدماتبچوں کی 
  

	(Kids	for	Care)بچوں کی ديکھ بھال
 *بنيادی اور خصوصی ديکھ بھال کی خدمات فراہم کرتا ہے

301‐628‐3438  

    	(ChildLink)چائلڈ لنک
  معلومات اور حوالہ جاتی خدمت فراہم کرتا ہے

240‐777‐4769  

 يلتھ انشورنس پروگرامميری لينڈز چلڈرنز ہ
(Maryland	Children’s	Health	Insurance	Program	

–	MCHP)	
 خواتين حاملہ کی عمر بھی کسی اور بچوں کے عمر کی سال 0-19
	ہے۔ کرتا فراہمصحت کی ديکھ بھال  کيلئے

240‐777‐0311  

	(Services	Health	School)سکول خدمات صحت
حفظ، اور تندرستی کی سرکاری اسکولوں ميں طلباء کی صحت، ت

  دہانی کراتا ہے اور فروغ ديتا ہے۔	يقين

240‐777‐1550  

	(Program	Immunization)حفاظتی ٹيکوں کا پروگ
 سال سے کم عمر کے بچوں کو واک ان حفاظتی ٹيکے فراہم 19

	۔کرتا ہے 	

240‐777‐1050  

 خدماتی کی اور معذورينئرس
)	Disability	Services&	Senior	(  

  

 عمر اور معذوری وسائل يونٹبڑی 
(Aging	&	Disability	Resource	Unit)	

	گھر ايڈز کے/يا معذور کے حامل افراد اور ان کے نگران/سينئرز اور
	لئے خدمات

240‐777‐3000  

	(Program	Care	Senior)بڑوں کی ديکھ بھال کا پروگر
	ہے کرتا فراہم رقوم کيلئے مدد  ميں ضروريات کی افراد سينئر

240‐777‐3000  

	(Program	Nutrition	Senior)سينئر نيوٹريشن پروگرام
 گروپ کی ترتيبات ميں کھانا فراہم کرتا ہے

240‐777‐3810  

 (Connect‐A‐Ride)رائيڈ-اے-کنيکٹ
آنے  کيلئے افراد حامل کے معذوری اور بزرگوں کے عمر کی+ 50

	ہے اکرت فراہم ومات ميں بارے کے اختياراتجانے کے لئے سواری  معل
	(Ride	‘N’	Call)تشريف الئيں‘ اور’کال کريں 

301‐738‐3252  

آنے جانے کے لئے بزرگوں اور معذوری کے حامل افراد کيلئے 
 * سواری

301‐948‐5409  

 ميڈيکيڈ ٹرانسپورٹيشن انفارميشن الئن
(Medicaid	Transport	Information	Line)	

 ميڈيکيڈ فراہم کندگان کو طبی تقرريوں کے لئے

240‐777‐5890  

	
	 خدماتیک ديکھ بھال  ی صحت کيدیتول/یزچگ
)Reproductive	Health	Care	Services/Materna( l  

  

	(Partnership	Maternity)زچگی شراکت داری
 *ہے کرتا فراہم ديکھ بھال پيدائش از قبل

1‐800‐456‐8900  

	(Clinic	OB/GYN	Cross	Holy)کلينک OB/GYN ہولی کراس
 *ہے کرتا فراہم بھال ديکھ پيدائش از بعد اور پيدائش از قبل

301‐754‐7630  

 توليدی صحت/خاندانی منصوبہ بندی
(Family	Planning/Reproductive	Health)	

 کرتا فراہم خدماتکے لئے  مشوروں اور بھال ديکھ کی صحت توليدی
 *ہے

240‐777‐1635  

	(Pregnancy	Teen)نوعمری ميں حمل
 پروگرامکے امدادی  والدين نوجوان اور عليمت انسدادی ميں نمبر فون
  ہيں شامل

240‐777‐1570  

	
	 خدماتی صحت کيونٹیکم
)Community	Health	Services(  

  

	(Control	Disease)بيماريوں کا کنٹرول
 چھوت کی بيماريوں کے واقعات کی تحقيقات کرتا ہے

240‐777‐1755  

	(Shots	Flu/Tdap)	ٹی ڈيپ شاٹس/فلو
  ئنزا اور ٹی ڈاپ ويکسين فراہم کرتا ہےموسمی انفلو

240‐777‐1050  

	(Management	Case	HIV)ايچ آئی وی کيس مينجمنٹ
 جامع ايچ آئی وی خدمات فراہم کرتا ہے

240‐777‐1869  

کا  کی صحت کام کرنے والوںپناه گزين اور تارکين وطن 
 کلينک/پروگرام

(Refugee	&	Migrant	Workers	Health	
Program/Clinic)	

	صحت کی جامع اسکريننگ فراہم کرتا ہے، کاؤنٹی صحت کی ديکھ
	بھال کی خدمات تک رسائی کو يقينی بناتا ہے 	

240‐777‐3102	
  

STI/HIV ٹيسٹنگ(STI/HIV	Testing)		
 *ايس ٹی آئی اور ايچ آئی وی کے ٹيسٹ اور عالج

240‐777‐1760  

  240‐777‐1800	(Treatment	and	Testing	TB)ٹی بی کے ٹيسٹ اور عالج
	(Info	Travel	International)بين االقوامی سفر کی معلومات 	240‐777‐0311  

		(Poisoning	Food)فوڈ پوائزنگ
	سہوليات کی الئسنسنگ اور سہوليات سے متعلق عوامی/کھانے

	شکايات کے لئے فون نمبر بھی 	

240‐777‐3986  

	
	 اور رسپانس پروگرامياری تی صحت ہنگامیعوام

Health	Emergency	Preparedness	and	Public	(
)Response	Program  

	
240‐777‐3038  

 
  )Coverage	Medical	(طبی کوريج

  

	(Choice	Health	Medicaid)ہيلتھ انتخاب/ميڈک ايڈ
	حاملہ خواتين، بچوں، اور معذوری کے حامل بڑوں کے لئے

	*نگہداشت اشتراک عمل

240‐777‐1635  

 کھ بھالبے گھر بالغان کيلئے طبی دي
(Medical	Care	for	Homeless	Adults)	 	

240‐777‐0311  

 
 سنگؤہا/مالياتی معاونت

)Housing/Financial	Assistance(  

  

 سرکاری معاونت پروگرامز
(Public	Assistance	Programs)	

رقم، خوراک، اور  * طبی معاونت مہيا کرتا ہے
Germantown  

  

240‐777‐3420  
Rockville  

Silver	Spring  
240‐777‐4600  
240‐777‐3100  

 *کرايہ داری معاونت کا پروگرام
(Rental	Assistance	Program)  

240‐777‐4400  

	(Program	Eviction	Emergency)ہنگامی اخراج تدارک
بحرانی مداخلت م  *عاون مہيا کرتا ہے

Germantown  

  

240‐777‐4448  
Rockville  

Silver	Spring  
240‐777‐4550  
240‐777‐3075  

		(Program	Assistance	Utility)يوٹيليٹی معاونت کا پروگرام
  *ہيٹنگ اور بجلی کے بلوں کی ادائيگی ميں مدد کرتا ہے

منٹگمری کاؤنٹی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی کی جانب سے فراہم 
 MC 311کرده کسی بھی خدمات کے بارے ميں معلومات کے لئے، کال کريں 

پر؛ کالز کسی بھی زبان ميں وصول کی جاتی ہيں۔ ويب 240-777-0311کو
 gov.montgomerycountymd.www/311  :سائٹ

240‐777‐4450  


