សេវាេុខភាពេតិអារម្ម ណ៍ (Mental Health Services)

បណ្ដ
ា ញទូ រេ័ពទពិសេេរបេ់េមាគម្េុខភាពផ្ល វូ ចិតត (Mental Health
Association Hotline)
301-738-2255
24 ម ៉ោ ង/7 ថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្ដាហ៍ ផ្ា ល់មសវាជាស ៃ ត់ និងមោយឥតគិតថ្ងៃ
តាមទូ រស័ព្ទ
លទធ ភាពទទួ លបានេុខភាពឥរ ិយាបថ* (Access to Behavioral
Health)
240-777-1770
ក្៏ នមលខទូ រស័ព្ទសម្រ ប់ក្មម វ ិធីសុខភាព្ផ្ល វូ ចិតតមនុសសមព្ញវ ័យ និង
ការម្រគប់ម្រគងក្រណីសុខភាព្ផ្ល វូ ចិតតផ្ងដែរ
កម្ម វ ិធីេុខភាពផ្ល វូ ចិតតម្នុេសសពញវ ័យ និងកុមារ (Child &
Adolescent Mental Health Program)
240-777-1450
កម្ម វ ិធីេុខភាពផ្ល វូ ចិតតម្នុេសចាេ់ (Senior Mental Health Program)

240-777-3962

សេវាអ្ន កជំងឺសរៅផ្ផ្នកសញៀនថ្ន ំ (Outpatient Addiction Services)

240-777-1680

ផ្ា ល់ការដងទ ាំសុខភាព្ផ្ល វូ ចិតត មោគសញ្ញាថ្នការមសព្សារធាតុមញៀន និង
ព្ិការភាព្
សេវាេុខភាពផ្ល វូ ចិតតេរមាប់របជាជនផ្ែលមានពិការភាពខាងការ
លូតលាេ់ (Mental Health Services for People with Developmental
Disabilities)
301-589-2303
សេវាេុខភាពផ្ល វូ ចិតតម្នុេសថលង់ (Mental Health Services for People
who are Deaf)
301-838-4200

សេវាផ្ផ្នក វ ិបតត ិ (Crisis Services)

ម្ជឈម្ណឌលផ្ផ្នក វ ិបតត ិ/រក ុម្ផ្ផ្នក វ ិបតត ិចល័ត (Crisis Center/Mobile
Crisis Team)
240-777-4000
24 ម ៉ោ ង/7 ថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្ដាហ៍ ផ្ា ល់មសវាតាមទូ រស័ព្ទ និងជួ បមោយមិន
ណាត់មុន
បណ្ដ
ា ញទូ រេ័ពទេរមាប់ជំនួយជនរងសររោះ និង វ ិបតត ិសោយការបំពានខាង
ផ្ល វូ សេទ (Victim Assistance & Sexual Assault Crisis Line)
២៤ម ៉ោ ងមៅមួ យថ្ងៃ ៧ថ្ងៃ មៅមួ យអាទិតយ
240-777-4357
បណ្ដ
ា ញទូ រេ័ពទេរមាប់ជនមានវ ិបតត ិសោយការបំពាន (Abused
Persons Crisis Line)
240-777-4195
ផ្ា ល់មសវាក្មម ែ៏ទូលាំទូលាយែល់ជនរងមម្ររោះមោយសារអាំមព្ើហិងាក្នុង
ម្រគួសារ និងម្រគួសាររបស់ព្ួក្មគ
បណ្ដ
ា ញទូ រេ័ពទេរមាប់ការសបាោះបង់សចាល និងការរំសលាេបំពានកុមារ
(Child Abuse & Neglect Hotline)
240-777-4417
ផ្ខសជី វ ិតជាតិេំរាប់បង្ការការសធវ ើអ្តត ឃាតនិង វ ិបតត ិទាហានចាេ់
(National Suicide Prevention Lifeline & Veterans Crisis)
២៤ម ៉ោ ងមៅមួ យថ្ងៃ ៧ថ្ងៃ មៅមួ យអាទិតយ
1-800-273-8255
សេវាការពារមនុេសសេញវ ័យ (Adult Protective Services)

240-777-3000

កម្ម វ ិធីផ្េវងរកអ្ន កជំងឺ (Patient Navigator Programs)
ផ្ា ល់ព្័ត៌ ន និងការបញ្ជន
ូ សម្រ ប់ឯក្សារសុខភាព្ និងមសវាបក្ដម្រប
ផ្ទទល់ ត់
សម្រ ប់ភាសាចិន ហុិនឌី ក្ូ មរ៉េ និងមវៀតណាម៖
301-760-4993
សម្រ ប់ភាសាមអសប៉ោញ៖
301-270-8432

ការ ិយាល័យភាេអាចទទួ លសេវា និងសេវាគាំទ្ទ (Office of

Khmer

Eligibility and Support Services - OESS)

ពាក្យសុាំសម្រ ប់ក្មម វ ិធីសុខភាព្មោនធី រែឋ និងសហព្័នធ*
Germantown
240-777-3591
Rockville
240-777-3120
Silver Spring
240-777-3066

គល ីនិកផ្ថទាំ Montgomery (Montgomery Cares Clinics)

ផ្ា ល់ការដងទ ាំដផ្ែ ក្មវជជ សាស្តសតែល់ម្របជាព្លរែឋ ក្នុងមោនធី Montgomery
ដែល នចាំណូលទប និងមិន នធានាោ៉េប់រង (មិនម្រតវូ ការឯក្សារ
សាានភាព្ចបប់)
ការផ្ថទាំេុខភាពរបេ់អ្នក (Care for Your Health)
(ទទួ លយក្ធានាោ៉េប់រងសុខភាព្ Medicare និង Medicaid)
Silver Spring
1-240-844-2552
Community Clinics, Inc. (ទទួ លយក្ធានាោ៉េប់រងសុខភាព្ Medicare
និង Medicaid)
Gaithersburg
301-216-0880
Silver Spring
301-585-1250
Takoma Park
301-431-2972
ម្ណឌលេុខភាពម្នទ ីរសពទយ Holy Cross (Holy Cross Hospital Health
Center)
Silver Spring, Gaithersburg, & Aspen Hill
301-557-1940
គល ីនិកេុខភាព Mansfield Kaseman
Rockville
301-917-6800
គល ីនិកម្ជឈម្ណឌល Mary (Mary’s Center Clinic)
(ទទួ លយក្ធានាោ៉េប់រងសុខភាព្ Medicare និង Medicaid)
Silver Spring
240-485-3160
គល ីនិកេុខភាព Mercy (Mercy Health Clinic)
Gaithersburg
240-773-0300
Mobile Medical Care, Inc.
ទីតាាំងជាមម្រចើន និងការជួ បមោយមិនណាត់មុន 301-493-2400
គល ីនិកពាបាលននម្ជឈម្ណឌលេហគម្ន៍ម្ូេលីម្ (Muslim Community
Center Medical Clinic) (ទទួ លយក្ធានាោ៉េប់រងសុខភាព្ Medicare
និង Medicaid)
Silver Spring
301-384-2166
គល ីនិកេុខភាពអ្ន កេម័រគចិតតអាស៊ាន Pan (Pan Asian Volunteer
Health Clinic)
Gaithersburg
240-599-6858
ម្ជឈម្ណឌលេុខុមាលភាពេហគម្ន៍របជាជន(Peoples Community
Wellness Center)
Silver Spring
301-847-1172
Proyecto Salud
Wheaton
301-962-6173
Olney
301-260-1073
ម្ជឈម្ណឌលកាតូ លិកសអ្េប៉ាញ (Spanish Catholic Center)
Silver Spring
301-434-8985

ម្នទ ីរសពទយកនុងរេ ុក (Local Hospitals)
មនទ ីរមព្ទយ Holy Cross
មនទ ីរមព្ទយ MedStar Montgomery Medical
មនទ ីរមព្ទយ Suburban
មនទ ីរមព្ទយ Shady Grove Adventist
មនទ ីរមព្ទយ Washington Adventist

301-754-7000
301-774-8882
301-896-3100
240-826-6000
301-891-7600

ធនធានមសវាសងគ ម និងសុខភាព្សម្រ ប់
ម្របជាព្លរែឋ មោនធី Montgomery

Montgomery County
Department of Health and Human Services
Asian American Health Initiative
1401 Rockville Pike, 3rd Floor
Rockville, MD 20852
ទូ រស័ព្ទ៖ 240-777-4517
ទូ រសារ៖ 240-777-4564
វ ិបសាយ៖ www.AAHIinfo.org
អុីដមល៖ info@AAHIinfo.org
www.healthymoco.blogspot.com
ដសែ ងរក្៖ Asian American Health Initiative
Twitter @AAHI_info
អាចមសែ ើសុាំទម្រមង់មផ្សងមទៀតថ្នឯក្សារមនោះប្ដន តាមរយៈទូ រស័ព្ទមលខ
240-777-4517។ អែ ក្មម្របើម្រប្ដស់ TTY អាចមៅទូ រស័ព្ទមៅ Maryland Relay
តាមរយៈមលខ 711 (ការមៅមៅក្នុងរែឋ ) ឬ 1-800-735-2258
(ការទូ រស័ព្ទមៅោងមម្រៅរែឋ )។
Revised on: 10/11/16

* សេវាខាងសរកាម្សនោះគឺេរមាប់របជាពលរែា សខានធីផ្ែលមានេិទធិ
ទទួ លការពាបាល។ េូម្សៅទូ រេ័ពទសែើម្បីសកេួ រ ឬចូ លសៅកាន់
វ ិបសយរបេ់សខានធី Montgomery ៖
www.montgomerycountymd.gov/hhs

ឺ ហារ ីក (Cancer Control Program)
កម្ម វ ិធីរគប់រគងជំងម្
ផ្ា ល់ការព្ិនិតយរក្ជាំងឺមហារ ីក្*
មហារ ីក្សុែន់ និងក្សប
ួ ន
មហារ ីក្ចុងមពាោះមវៀនធាំ

240-777-1750
240-777-1222

សេវាជំងរឺ លាកសថលើម្របសេទ B (Hepatitis B Services)
គសរមាង STOP B (STOP B Project)
ផ្ា ល់ការអបរំ ការព្ិនិតយជាំងឺ វាក្់សាាំង និងការបញ្ជន
ូ ការព្ាប្ដលមោយ
ឥតគិតថ្ងៃ
240-393-5950
កម្ម វ ិធី Hep B ម្ុននិងសរកាយេរមាល (Perinatal Hep B Program)
ការបង្ការជាំងឺរលាក្មងៃ ើមម្របមេទ B ែល់ទរក្មទើបមក្ើត

240-777-1736
សេវាផ្ដាច់ការជក់បា រ ី (Quit Smoking Services)
បណ្ដ
ា ញទូ រេ័ពទផ្ដាច់ការជក់បា រ ី (Tobacco Quit Line)

1-800-784-8669

ការមៅទូ រស័ព្ទ ការរាំម្រទ ថ្ែមាំ ព្ទយមោយឥតគិតថ្ងៃ
សម្រ ប់ភាសាចិន៖
1-800-838-8917
សម្រ ប់ភាសាមវៀតណាម៖
1-800-778-8440
សម្រ ប់ភាសាក្ូ មរ៉េ៖
1-800-556-5564
សេវាសធម ញ (Dental Services)
240-777-1875
ផ្ា ល់ការដងទ ាំមធម ញទូ មៅ*
សេវាសធម ញចំសពាោះអ្ន កផ្ទ ក
ុ សម្សរាគសអ្ែេ៍ (HIV Dental Services)
ប់អតិងិជនដែល

Services)

អ្ងគ ភាពធនធានេរមាប់ម្នុេសចាេ់ និងពិការ (Aging & Disability
Resource Unit)
240-777-3000
មសវាសម្រ ប់មនុសសចាស់ / ឬជនព្ិការ និងអាណាព្ាប្ដល / ជាំនួយ
មៅផ្ទ ោះរបស់ព្ួក្មគ
កម្ម វ ីធីផ្ថទាំេរមាប់ម្នុេសចាេ់ (Senior Care Program)

240-777-3000

ផ្ា ល់មូលនិធិសម្រ ប់ការបដនា មែល់មសចក្ា ីម្រតូវការរបស់មនុសសចាស់
កម្ម វ ិធីអាហារប
ូ តថ ម្ភេរមាប់ម្នុេសចាេ់ (Senior Nutrition Program)
ផ្ា ល់អាហារក្នុងសាានភាព្ជាម្រក្ ុម
240-777-3810
ភាាប់យានជំនិោះរបសេទ-A (Connect-A-Ride)
301-738-3252
ផ្ា ល់ព្័ត៌ នអាំព្ីជមម្រមើសថ្នការែឹក្ជញ្ជន
ូ សម្រ ប់មនុសសមព្ញវ ័យ
ដែល នអាយុចាប់ព្ី 50 ម ើងមៅ និងជនព្ិការ
សៅការជោះ ‘N’ (Call ‘N’ Ride)
301-948-5409
ការែឹក្ជញ្ជន
ូ សម្រ ប់មនុសសចាស់ និងជនព្ិការ*
បណ្ដ
ា ញព័ត៌មានែកជញ្ជន
ូ Medicaid (Medicaid Transportation
Information Line)
240-777-5890
សម្រ ប់ការណាត់ជួបព្ាប្ដលែល់អែក្ផ្ា ល់មសវារបស់ Medicaid

240-777-1737

នផ្ទុក្មមមោគមអែស៍

សេវាេរមាប់កុមារ (Children’s Services)
ការផ្ថទាំកុមារ (Care for Kids)
301-628-3438
ផ្ា ល់មសវាដងទ ាំព្ិមសស និងបឋម*
ChildLink
240-777-4769
ផ្ា ល់ព្័ត៌ ន និងមសវាបញ្ជន
ូ មៅព្ាប្ដល
កម្ម វ ិធីធានារា៉ាប់រងេុខភាពកុមារ Maryland (Maryland Children’s
Health Insurance Program)
1-855-642-8572
ផ្ា ល់ការដងទ ាំសុខភាព្សម្រ ប់ក្ុ រដែល នអាយុចាប់ព្ី 0 ែល់ 19 ឆ្ែាំ
និងសម្រ ប់ស្តសតី នថ្ផ្ទ មពាោះម្រគប់អាយុ*
សេវាេុខភាពតាម្សលាសរៀន (School Health Services)

240-777-1550

ធានាោ៉េប់រង និងមលើក្ក្មព ស់សុខភាព្ សុវតា ិភាព្ និងសុខុ លភាព្
របស់សិសសក្នុងសាលារែឋ
កម្ម វ ិធីចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ (Immunization Program) 240-777-1050
ផ្ា ល់ការចាក្់ថ្ែប
ាំ ង្ការមោយមិនណាត់មុនែល់ក្ុ រដែល នអាយុមម្រកាម
19 ឆ្ែាំ

ការរគប់រគងករណីសម្សរាគសអ្េែេ៍ (HIV Case Management)
ផ្ា ល់មសវា HIV ែ៍ទូលាំទូលាយ
240-777-1869
េុខភាពពលករចំណ្ដករេ ុក និងជនសេៀេខល ួន កម្ម វ ិធី/គល ីនិក
(Refugee & Migrant Workers Health Program/Clinic)

240-777-3102

ផ្ា ល់ការព្ិនិតយសុខភាព្ែ៍ទូលាំទូលាយ ធានាលទធ ភាព្ទទួ លប្ដន
មសវាដងទ ាំសុខភាព្មោនធី
ការសធវ ើសតេតជំងឺកាម្សរាគ/សម្សរាគសអ្ែេ៍ (STI/HIV Testing)

240-777-1760

ការព្ិនិតយរក្ និងការព្ាប្ដលជាំងឺកាមមោគ និងមមមោគមអែស៍*
ការពិនិតយរក និងពាបាលជំងឺរសបង* (TB Testing and Treatment)

240-777-1800

ព័ត៌មានសធវ ើែំសណើរអ្នា រជាតិ (International Travel Info)

240-777-0311

ការពុលចំណី (Food Poisoning)
240-777-3986
មលខទូ រស័ព្ទសម្រ ប់អាជាាប័ណណអាហារ/ស ា រ និងបណាឹងសាធារណៈដែល
ទក្់ទងនឹងស ា រ

កម្ម វ ិធីស្ល ើយតប និងសរតៀម្េសស្រង្កគោះេុខភាពសធារណ (Public

សេវាផ្ថទាំេុខភាពបនត ពូជ /េម្ភ ព (Maternal/Reproductive

Health Emergency Preparedness and Response Program)
240-777-3038

Health Care Services)

ការផ្សពវ ផ្ាយអ្ំពីេខ
ុ ភាព (Medical Coverage)

ភាពជានែគូ ននមាតុភាព (Maternity Partnership)
ផ្ា ល់ការដងទ ាំមុនមព្លសម្រ ល*
1-800-456-8900
គល ីនិកសរាគស្រេតី Holy Cross (Holy Cross OB/GYN Clinic)

301-754-7630

សេវាសធម ញ (Dental Services)

ការដងទមាំ ធម ញទូ មៅសម្រ

សេវាផ្ផ្នកពិការភាព និងម្នុេសចាេ់ (Senior & Disability

ផ្ា ល់ការដងទ ាំមុនមព្លសម្រ លនិងមម្រកាយមព្លសម្រ ល*
ផ្ផ្នការរគួ សរ/េុខភាពបនត ពូជ (Family Planning/Reproductive
Health)
ផ្ា ល់មសវាដងទ ាំសុខភាព្បនត ព្ូ ជ និងការព្ិមម្ររោះមោបល់
កម្ម វ ិធីផ្សារភ្ជាប់សុខភ្ជពក្កម ងជំទង់ និងយុវវ ័យ*(Teen and Young Adult
Health Connection)
301-565-0914
ម្ជឍម្ណ្ឌលមម្រ ី (Mary’s Center Clinic)
240-485-3160
កម្ម វ ិធីភ្ជពជាមាតាបិតាមែលមានការក្រោងទុក
របស់ម្ជឍម្ណ្ឌលសុីលក្វ ីស្រសពីង(Silver Spring Center Planned Parenthood)

301-608-3448

កម្ម វ ិធីភ្ជពជាមាតាបិតាមែលមានការក្រោងទុក
របស់ម្ជឍម្ណ្ឌលក្គេ ក្ ើសក្ ៊ើក (Gairthersburg Center Planned
Parenthood)
301-208-1300
័ សកម ង (Teen Pregnancy)
ការមាននផ្ទសពាោះសៅវយ
240-777-1570
មលខទូ រស័ព្ទរ ួម នការអប់រំបង្ការ និងក្មម វ ិធីរាំម្រទឪព្ុក្ ត យវ ័យមក្ម ង

សេវាេុខភាពេហគម្ន៍ (Community Health Services)
ការរគប់រគងជំងឺ (Disease Control)
240-777-1755
ការម្រសាវម្រជាវក្រណីជាំងឺឆ្ៃង
ចាក់ថ្នជ
ំ ំងឺផ្ដាសយធំ/សតតាណូេ ខាន់សលក់ កអ កមាន់ (Flu/Tdap
Shots)
240-777-1050
ផ្ា ល់ការចាក្់វា៉េក្់សាុាំងជាំងឺក្អក្ ន់ ោន់សាៃក្់ និងក្អ ក្ ត់
និងផ្ទាសាយធាំតាមរែូ វ

Medicaid / ជសរម្ើេេុខភាព (Health Choice)
240-777-1635
ការសម្រមបសម្រមួលការដងទស
ាំ ម្រ ប់ស្តសតី នថ្ផ្ទ មពាោះ ក្ុ រ និងមនុសស
័ ដែលព្ិការ*
មព្ញវយ
ការផ្ថទាំេុខភាពេរមាប់ម្នុេសសពញវ ័យផ្ែលរមនទីជរម្ក (Medical
Care for Homeless Adults)
240-777-0311

ការរំរទផ្ផ្នកហិរញ្ញវតថុ/លំសៅោាន (Financial
Assistance/Housing)

កម្ម វ ិធីររំ ទសធារណ (Public Assistance Programs)
ផ្ា ល់ការរាំម្រទម្រប្ដក្់ចាំណូល អាហារ និងសុខភាព្*
Germantown
240-777-3420
Rockville
240-777-4600
Silver Spring
240-777-3100
កម្ម វ ិធីររំ ទនថលផ្ទ* (Rental Assistance Program) 240-777-4400
ការបង្ការការបសណាញសចញជាបនាទន់ (Emergency Eviction
Prevention)
ផ្ា ល់ការរាំម្រទអនត ោគមន៍ វ ិបតត *ិ
Germantown
240-777-4448
Rockville
240-777-4550
Silver Spring
240-777-3075
កម្ម វ ិធីជំនួយការសរបើរបាេ់ (Utility Assistance Program)
ជួ យទូ ទត់បង់ វ ិក្ា ័យបម្រតអគគ ិសនី និង ៉ោ សុីនក្មដា* 240-777-4450
េរមាប់ព័ត៌មានបផ្នថ ម្អ្ំពីសេវាផ្ែលផ្ាល់សោយរកេួងេុខាេិបាល
និងសេវាម្នុេសជាតិ សខានធី Montgomery េូម្ទូ រេ័ពទសៅ MC 311
តាម្រយៈសលខ 240-777-0311; ផ្ែលអាចនិយាយបានរគប់ ភាស។
វ ិបសយ៖ www.montgomerycountymd.gov/311

