
េសវាសុខភាពសតិអារមមណ៍	(Mental	Health	Services) 	
បណាដ ញទូរស័ពទ ពិេសសរបស់សមាគមសុខភាពផល វូចតិត	(Mental	Health	
Association	Hotline)	 301‐738‐2255 
24 េមាង/7 ៃថងកន ុងមួយសបាដ ហ៍  ផដលេ់សវាជាសមាង ត់ និងេដាយឥតគតិៃថល
តាមទូរស័ពទ 
លទធភាពទទួលបានសុខភាពឥរយាបថ* (Access	to	Behavioral	
Health)	 240‐777‐1770 
ក៏មានេលខទូរស័ពទសរមាប់កមម វធិសីុខភាពផល វូចតិតមនុសសេពញវយ័ នងិ
ការរគប់រគងករណីសុខភាពផល វូចតិតផងែដរ 
កមម វធិសីុខភាពផល វូចតិតមនុសសេពញវយ័  និងកុមារ (Child	&	
Adolescent	Mental	Health	Program)	 240‐777‐1450 
កមម វធិសីុខភាពផល វូចតិតមនុសសចាស់	(Senior	Mental	Health	Program) 
 240‐777‐3990 
េសវាអនកជំងេឺរកៅែផនកេញៀនថាន 	ំ(Outpatient	Addiction	Services)	 	
 240‐777‐1680 
ផដល់ការែថទាសំុខភាពផល វូចតិត េរាគសញាញ ៃនការេសពសារធាតុេញៀន នងិ
ពិការភាព 
េសវាសុខភាពផល វូចិតតសរមាបរ់បជាជនែដលមានពិការភាពខាងការ
លូតលាស់	(Mental	Health	Services	for	People	with	Developmental	
Disabilities)	 301‐589‐2303 
េសវាសុខភាពផល វូចិតតមនុសសថលង ់(Mental	Health	Services	for	People	
who	are	Deaf)	 301‐838‐4200		 
   
េសវាែផនកវបិតត ិ (Crisis	Services)	
មជឈមណឌ លែផនកវបិតត/ិរកមុែផនកវបិតតចិល័ត	(Crisis	Center/Mobile	
Crisis	Team)	 240‐777‐4000
24 េមាង/7 ៃថងកន ុងមួយសបាដ ហ៍  ផដល់េសវាតាមទូរស័ពទ នងិជួបេដាយមនិ
ណាត់មនុ 
បណាដ ញទូរស័ពទសរមាប់ជំនួយជនរងេរគាះ និង វបិតត ិេដាយការបំពានខាង
ផល វូេភទ	(Victim	Assistance	&	Sexual	Assault	Crisis	Line)		
២៤េមាងេនៅមួយៃថង៧ៃថងេនៅមួយអាទិតយ	 240‐777‐4357 
បណាដ ញទូរស័ពទសរមាប់ជនមានវបិតតេិដាយការបពាន	(Abused	
Persons	Crisis	Line)	 240‐777‐4195 
ផដល់េសវាកមមដ៏ទូលំទូលាយដល់ជនរងេរគាះេដាយសារអំេពើហិងសាកន ុង
រគួសារ និងរគួសាររបស់ពួកេគ	
បណាដ ញទូរស័ពទសរមាប់ការេបាះបងេ់ចាល និងការរំេលាភបំពានកុមារ 
(Child	Abuse	&	Neglect	Hotline)	 240‐777‐4417	
ែខសជីវតិជាតសិំរាប់បងាក រការេធវ ើអតតឃាតនិងវបិតត ិទាហានចាស់ 
(National	Suicide	Prevention	Lifeline	&	Veterans	Crisis)	 	
២៤េមាងេនៅមួយៃថង៧ៃថងេនៅមួយអាទិតយ	 1‐800‐273‐8255 
 

កមម វធិីែសវ ងរកអនកជំងឺ (Patient	Navigator	Programs)	
ផដល់ពត័៌មាន និងការបញជ នូសរមាប់ឯកសារសុខភាព និងេសវាបកែរប
ផាទ ល់មាត ់
សរមាប់ភាសាចិន ហុនិឌី កូេរ៉ នងិេវៀតណាម៖ 301‐760‐4993 
សរមាប់ភាសាេអសបាញ៖ 301‐270‐8432	
 

អងគភាពមានសិទធ ិទទួលេសវា	(Service	Eligibility	Units	–	SEU)	
ពាកយសុសំរមាប់កមម វធិសីុខភាពេខានធី រដឋ និងសហពន័ធ* 
Germantown	SEU 240‐777‐3591 
Rockville	SEU 240‐777‐3120 
Silver	Spring	SEU 240‐777‐3066 

គល ីនិកែថទា ំMontgomery	(Montgomery	Cares	Clinics) 
ផដល់ការែថទាែំផនកេវជជសារសត ដល់របជាពលរដឋកន ុងេខានធ ីMontgomery  
ែដលមានចំណូលទាប នងិមនិមានធានារាប់រង (មិនរតូវការឯកសារ
សាថ នភាពចបាប់) 
ការែថទាសំុខភាពរបស់អនក (Care	for	Your	Health) 
(ទទួលយកធានារាប់រងសុខភាព Medicare និង Medicaid) 
   Silver	Spring 1‐240‐844‐2552 
Community	Clinics,	Inc. (ទទួលយកធានារាប់រងសុខភាព Medicare 
និង Medicaid) 
  	Gaithersburg 301‐216‐0880	
   Silver	Spring 301‐585‐1250 
   Takoma	Park 301‐431‐2972 
មណឌ លសុខភាពមនទ ីរេពទយ Holy Cross	(Holy	Cross	Hospital	Health	
Center)  
   Silver	Spring,	Gaithersburg,	&	Aspen	Hill 301‐557‐1940 
គល ីនិកសុខភាព Mansfield	Kaseman 
   Rockville 301‐917‐6800 
គល ីនិកមជឈមណឌ ល Mary (Mary’s	Center	Clinic)	
(ទទួលយកធានារាប់រងសុខភាព Medicare និង Medicaid) 
   Silver	Spring 240‐485‐3160 
គល ីនិកសុខភាព Mercy	(Mercy	Health	Clinic) 
   Gaithersburg 240‐773‐0300 
Mobile	Medical	Care,	Inc.	
   ទីតាំងជាេរចើន និងការជួបេដាយមិនណាត់មនុ 301‐493‐2400			
គល ីនិកពយាបាលៃនមជឈមណឌ លសហគមន៍មូសល ីម (Muslim	Community	
Center	Medical	Clinic)	(ទទួលយកធានារាប់រងសុខភាព Medicare 
និង Medicaid) 
   Silver	Spring 301‐384‐2166	
គល ីនិកសុខភាពអនកសម ័រគចិតតអាសាន Pan (Pan	Asian	Volunteer	
Health	Clinic)  
 		Gaithersburg 240‐599‐6858	
មជឈមណឌ លសុខុមាលភាពសហគមន៍របជាជន(Peoples	Community	
Wellness	Center) 
			Silver	Spring 301‐847‐1172 
Proyecto	Salud		 	
   Wheaton 301‐962‐6173 
   Olney 301‐260‐1073 
មជឈមណឌ លកាតូលិកេអសបាញ	(Spanish	Catholic	Center)	
   Silver	Spring 301‐434‐8985 
 
មនទ ីរេពទយកន ុងរសកុ (Local	Hospitals)  
មនទ ីរេពទយ Holy	Cross 301‐754‐7000 
មនទ ីរេពទយ MedStar	Montgomery	Medical 301‐774‐8882 
មនទ ីរេពទយ Suburban 301‐896‐3100 
មនទ ីរេពទយ Shady	Grove	Adventist 240‐826‐6000 
មនទ ីរេពទយ Washington	Adventist 301‐891‐7600 
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Montgomery	County	
Department	of	Health	and	Human	Services	

Asian	American	Health	Initiative	
1335	Piccard	Drive,	Lower	Level	

Rockville,	MD	20850	
ទូរស័ពទ៖ 240‐777‐4517 
ទូរសារ៖ 240‐777‐4564 

 វបិសាយ៖ www.AAHIinfo.org 
អុីែមល៖ info@AAHIinfo.org 

 
  

          www.healthymoco.blogspot.com 
             
             ែសវ ងរក៖ Asian	American	Health	Initiative 
                 

	 Twitter	@AAHI_info 
 
 
អាចេសន ើសុំទរមងេ់ផសងេទៀតៃនឯកសារេនះបាន តាមរយៈទូរស័ពទេលខ  
240-777-4517។ អនកេរបើរបាស់ TTY អាចេហៅទូរស័ពទេទៅ Maryland Relay 
តាមរយៈេលខ 711 (ការេហៅេនៅកន ុងរដឋ) ឬ 1-800-735-2258 
(ការទូរស័ពទេទៅខាងេរកៅរដឋ)។  
 



 
 
 
 
 
 
 

កមម វធិីរគប់រគងជំងមឺហារកី 	(Cancer	Control	Program)	
ផដល់ការពិនតិយរកជំងឺមហារកី* 
មហារកីសុដន់ និងកសបួ ន 240‐777‐1750 
មហារកីចុងេពាះេវៀនធ ំ 240‐777‐1222 
 

េសវាជំងឺរលាកេថលើមរបេភទ B (Hepatitis	B	Services) 
គេរមាង STOP B (STOP	B	Project)  
ផដល់ការអបរំ ការពិនតិយជំងឺ  វាកសាំង នងិការបញជ នូការពយាបាលេដាយ
ឥតគិតៃថល 240‐393‐5950 
កមម វធិ ីHep B		មុននិងេរកាយសរមាល (Perinatal	Hep	B	Program)  
ការបងាក រជំងឺរលាកេថលើមរបេភទ B  ដល់ទារកេទើបេកើត 
	 240‐777‐1736 
 

េសវាផាដ ច់ការជក់បារ	ី(Quit	Smoking	Services)	
បណាដ ញទូរស័ពទផាដ ចការជកបារ	ី(Tobacco	Quit	Line) 
 1‐800‐784‐8669 
ការេហៅទូរស័ពទ ការគាំរទ ថាន េំពទយេដាយឥតគិតៃថល 
សរមាប់ភាសាចិន៖ 1‐800‐838‐8917 
សរមាប់ភាសាេវៀតណាម៖ 1‐800‐778‐8440 
សរមាប់ភាសាកូេរ៉៖ 1‐800‐556‐5564 
 

េសវាេធមញ	(Dental	Services)	
េសវាេធមញ	(Dental	Services)	 240‐777‐1875 
ផដល់ការែថទាេំធមញទូេទៅ* 
េសវាេធមញចេំពាះអនកផទ កុេមេរាគេអដស៍	(HIV	Dental	Services)	
	 240‐777‐1737 
ការែថទាេំធមញទូេទៅសរមាប់អតិថិជនែដលមានផទ កុេមេរាគេអដស៍ 
 

េសវាសរមាប់កុមារ	(Children’s	Services)	
ការែថទាកំុមារ	(Care	for	Kids)	 301‐628‐3438 
ផដល់េសវាែថទាពំិេសស និងបឋម* 
ChildLink 240‐777‐4769 
ផដល់ពត័៌មាន និងេសវាបញជ នូេទៅពយាបាល 
កមម វធិីធានារាប់រងសុខភាពកុមារ Maryland (Maryland	Children’s	
Health	Insurance	Program) 240‐777‐0311 
ផដល់ការែថទាសំុខភាពសរមាប់កុមារែដលមានអាយុចាប់ពី 0 ដល់ 19 ឆាន ំ 
និងសរមាប់រសតមានៃផទេពាះរគប់អាយុ* 
េសវាសុខភាពតាមសាលាេរៀន	(School	Health	Services)	
	 240‐777‐1550 
ធានារាប់រង នងិេលើកកមពសស់ុខភាព  សុវតថ ិភាព នងិសុខុមាលភាព
របស់សិសសកន ុងសាលារដឋ 
កមម វធិចាកថាន បំងាក រ (Immunization	Program) 240‐777‐1050 
ផដល់ការចាកថាន បំងាក រេដាយមិនណាតម់ុនដល់កមារែដលមានអាយុេរកាម 
19 ឆាន  ំ

េសវាែផនកពិការភាព និងមនុសសចាស់ (Senior	&	Disability	
Services) 
អងគភាពធនធានសរមាប់មនុសសចាស់ និងពិការ (Aging	&	Disability	
Resource	Unit) 240‐777‐3000 
េសវាសរមាប់មនុសសចាស ់/ ឬជនពការ នងិអាណាពយាបាល / ជំនួយ
េនៅផទះរបស់ពួកេគ 
កមម វធីីែថទាសំរមាប់មនុសសចាស់	(Senior	Care	Program)	
	 240‐777‐3000 
ផដល់មូលនធិសិរមាប់ការបែនថមដល់េសចកដ ីរតូវការរបស់មនុសសចាស់	
កមម វធិអាហារបូតថមភសរមាប់មនុសសចាស់	(Senior	Nutrition	Program)	
ផដល់អាហារកន ុងសាថ នភាពជារកមុ	 240‐777‐3810 
ភាជ បយានជំនិះរបេភទ-A (Connect‐A‐Ride) 301‐738‐3252	
ផដល់ពត័៌មានអំពីជេរមើសៃនការដឹកជញជ នូសរមាប់មនសុសេពញវយ័
ែដលមានអាយុចាប់ព ី50 េឡើងេទៅ នងិជនពការ 
េហៅការជឹះ ‘N’ (Call	‘N’	Ride) 301‐948‐5409 
ការដឹកជញជ នូសរមាប់មនសុសចាស់ នងិជនពិការ* 
បណាដ ញព័ត៌មានដឹកជញជ នូ Medicaid	(Medicaid	Transportation	
Information	Line)	 240‐777‐5890 
សរមាប់ការណាតជ់ួបពយាបាលដល់អនកផដល់េសវារបស់ Medicaid 
 
េសវាែថទាសំុខភាពបនតពូជ /សមភព	(Maternal/Reproductive	
Health	Care	Services) 
ភាពជាៃដគូៃនមាតុភាព	(Maternity	Partnership)  
ផដល់ការែថទាមំុនេពលសរមាល* 1‐800‐456‐8900 
គល ីនិកេរាគរសត ី Holy Cross (Holy	Cross	OB/GYN	Clinic) 
	 301‐754‐7630 
ផដល់ការែថទាមំុនេពលសរមាលនងិេរកាយេពលសរមាល* 
ែផនការរគួសារ/សុខភាពបនតពូជ (Family	Planning/Reproductive	
Health) 240‐777‐1635 
ផដល់េសវាែថទាសំុខភាពបនតពូជ និងការពេិរគាះេយាបល*់ 
ការមានៃផទេពាះេនៅវយ័េកមង (Teen	Pregnancy)	 240‐777‐1570
េលខទូរស័ពទរមួមានការអប់រំបងាក រ និងកមម វធិីគាំរទឪពកុមាត យវយ័េកមង
  
េសវាសុខភាពសហគមន៍	(Community	Health	Services)	
ការរគប់រគងជំង	ឺ(Disease	Control)	 240‐777‐1755 
ការរសាវរជាវករណីជំងឺឆលង  
ចាក់ថាន ជំំងផាដ សាយធ/ំេតតាណូស ខាន់សាល ក ់កអកមាន់ (Flu/Tdap	
Shots) 240‐777‐1050 
ផដល់ការចាកវាក់សាងំជំងឺកអកមាន់ ខានសាល ក ់នងិកអកមាត ់
និងផាដ សាយធតាមរដូវ 
ការរគប់រគងករណេីមេរាគេអសដស៍ (HIV	Case	Management)  
ផដល់េសវា HIV ដ៍ទូលំទូលាយ 240‐777‐1869 
សុខភាពពលករចណាករសកុ និងជនេភៀសខល នួ កមម វធិ/ីគល ីនិក  
(Refugee	&	Migrant	Workers	Health	Program/Clinic)	
	 240‐777‐3102 
ផដល់ការពិនតិយសុខភាពដ៍ទូលំទូលាយ  ធានាលទធភាពទទួលបាន
េសវាែថទាសំុខភាពេខានធ ី
 

ការេធវ ើេតសត ជំងឺកាមេរាគ/េមេរាគេអដស៍ (STI/HIV	Testing)	
	 240‐777‐1760 
ការពនិតិយរក និងការពយាបាលជំងកាមេរាគ និងេមេរាគេអដស*៍  
ការពិនិតយរក និងពយាបាលជំងឺរេបង* (TB	Testing	and	Treatment)	
	 240‐777‐1800 
ព័ត៌មានេធវ ើដំេណើរអនដរជាត ិ(International	Travel	Info) 
	 240‐777‐0311 
ការពុលចំណ	ី(Food	Poisoning)	 240‐777‐3986
េលខទូរស័ពទសរមាប់អាជាញ ប័ណណ អាហារ/សមាភ រ និងបណដ ឹងសាធារណៈែដល
ទាក់ទងនឹងសមាភ រ 
 
កមម វធិីេឆល ើយតប និងេរតៀមសេរងាគ ះសុខភាពសាធារណ	(Public	
Health	Emergency	Preparedness	and	Response	Program)	
	 240‐777‐3038 
  
ការផសពវផសាយអំពីសុខភាព	(Medical	Coverage)	
Medicaid / ជេរមើសសុខភាព (Health	Choice)	 240‐777‐1635 
ការសរមបសរមួលការែថទាសំរមាប់រសតមានៃផទេពាះ កមារ និងមនុសស
េពញវយ័ែដលពិការ* 
ការែថទាសំុខភាពសរមាប់មនុសសេពញវយ័ែដលគាម នទជីរមក	(Medical	
Care	for	Homeless	Adults)	 240‐777‐0311 
  
ការគារំទែផនកហិរញញ វតថ ុ/លំេនៅដាឋ ន	(Financial	
Assistance/Housing) 
កមម វធិគារំទសាធារណ (Public	Assistance	Programs)	
ផដល់ការគាំរទរបាកច់ំណូល អាហារ នងិសខុភាព* 
Germantown 240‐777‐3420 
Rockville 240‐777‐4600 
Silver	Spring 240‐777‐3100 
កមម វធិគារំទៃថលផទ* (Rental	Assistance	Program)	 240‐777‐4400 
ការបងាក រការបេណដ ញេចញជាបនាទ ន់	(Emergency	Eviction	
Prevention) 
ផដល់ការគាំរទអនតរាគមន ៍ វបិតត ិ*  
Germantown 240‐777‐4448 
Rockville 240‐777‐4550 
Silver	Spring 240‐777‐3075 
កមម វធិជីំនួយការេរបើរបាស់ (Utility	Assistance	Program)  
ជួយទូទាតប់ង់វកិក ័យបរតអគគសិនី នងិមាសុនីកេមៅដ * 240‐777‐4450
  

* េសវាខាងេរកាមេនះគឺសរមាបរ់បជាពលរដឋេខានធែីដលមានសិទធ ិ
ទទួលការពយាបាល។  សូមេហៅទូរស័ពទ េដើមបីសាកសួរ ឬចូលេទៅកាន់ 
 វបិសាយរបស់េខានធី  Montgomery ៖ 
www.montgomerycountymd.gov/hhs 

សរមាបព់័ត៌មានបែនថមអំពីេសវាែដលផដល់េដាយរកសួង
សុខាភិបាល និងេសវាមនុសសជាតិ េខានធី Montgomery  
សូមទូរស័ពទ េទៅ MC 311 តាមរយៈេលខ 240-777-0311; 
ែដលអាចនិយាយបានរគប ់ភាសា។ វបិសាយ៖ 
www.montgomerycountymd.gov/311 


