மனநலச் சேவைகள் (Mental Health Services)
மனநலச் ேங்க சநரடித் த ொவலசேேி இவைப்பு

Hotline)

(Mental Health Association
301-738-2255

24 மணி நேரமும் / வாரம் 7 ோட்களும்; இலவசமானதும், இரகசியமானதுமான
த ாலலநேசிச் நசலவகலை வழங்குகிறது
ேழக்கைழக்கம் ேொர்ந்

Health)

உடல்நலத் ிற்கொன அணுகல்*

இத்த ாலலநேசி எண், வயது ேிரம்ேிநயார் மனேலத்

(Access to Behavioral
240-777-1770

ிட்டம் மற்றும் மனேல நோயாைி

நமலாண்லமக்கானதுமாகும்.
குழந்வ

& ைளரிளம் ேருைத் ினர் மனநலத்

மத் ிய, மாேில மற்றும் கவுண்டி சுகா ாரத்

Germantown
Rockville
Silver Spring

(Child & Adolescent Mental Health Program)
240-777-1450
முதுமக்கள் மனநலத் ிட்டம் (Senior Mental Health Program)
240-777-3962
தைளிசநொயொளி சேொவ ப்தேொருள் அடிவமத் னச் சேவைகள் (Outpatient
Addiction Services)
240-777-1680
மனேல மற்றும் நோல ப்தோருள் உேநயாக அறிகுறிகள் மற்றும் அது சம்ேந் மான

காப்ேீடு தசய் ிரா , குலறவான வருவாயுள்ை, மாண்ட்நகாதமரி கவுண்டி ேகு ியில்
குறித்

(Mental Health Services for People with Developmental Disabilities)
301-589-2303
சகட்புத் ிறனற்றைர்களுக்கொன மனநலச் சேவைகள் (Mental Health Services for
People who are Deaf)
301-838-4200

ர்
ீ ப்பு வமயம் / நடமொடும் தநருக்கடித்

(Crisis
240-777-4000

ர்
ீ ப்புக் குழுைினர்

24 மணி நேரமும் / வாரம் 7 ோட்களும்; த ாலலநேசி வாயிலானதும், நேரடியாக வந்து
ருகிறதுமான நசலவகலை வழங்குகிறது

ஆவணம் எதுவும் ந லவயில்லல)

சகர் ஃேொர் யுைர் தெல்த்

Silver Spring

1-240-844-2552

கம்யூனிட்டி கிளினிக்ஸ், ஐஎன்ேி.

Gaithersburg
Silver Spring
Takoma Park

செொலி கிரொஸ் ெொஸ்ேிட்டல் தெல்த் தேண்டர்

Center)

Silver Spring, Gaithersburg, & Aspen Hill

301-557-1940
(Mansfield Kaseman Health Clinic)
Rockville
301-917-6800
சமரி’ஸ் தேண்டர் கிளினிக் (Mary’s Center Clinic) (தமடிக்தகர் மற்றும் தமடிக்தகய்ட்
சமன்ஸ்ஃேீல்டு சகஸ்சமன் தெல்த் கிளினிக்

ஏற்றுக்தகாள்ைப்ேடும்)

Silver Spring

240-485-3160

தமர்ேி தெல்த் கிளினிக்

(Mercy Health Clinic)

ேீப்ேிள்ஸ் கம்யூனிட்டி தைல்தநஸ் தேண்டர்

24 மைி சநரம் / ைொரம் 7 நொட்களும்
ைறொக உேசயொகித்
இவைப்பு

நேர்களுக்கொன தநருக்கடி

(Abused Persons Crisis Line)

குழந்வ வயத்

240-777-4195

ைறொக உேசயொகித் ல் மற்றும் அலட்ேியம் தேய் ல் குறித்

த ொவலசேேி இவைப்பு
ச ேிய

ர்
ீ ப்பு சநரடித் த ொவலசேேி

ற்தகொவல

(Child Abuse & Neglect Hotline)

டுப்பு உயிர்நொடி மற்றும் மூத்

சநரடித்

240-777-4417

ேிப்ேொய்கள் தநருக்கடி

தமொவேல் தமடிக்கல் சகர், ஐஎன்ேி.

ையதுைந்ச ொருக்கொனப் ேொதுகொப்புச் சேவைகள் (Adult Protective Services)

240-777-3000

சநொயொளி

Programs)

கைல் த ரிந்து தகொள்ளும்

ிட்டங்கள் (Patient Navigator

உடல்ேல ஆ ார வைங்கள் மற்றும் தமாழிதேயர்ப்புச் நசலவகளுக்கான
மற்றும் ேரிந்துலரகலை வழங்குகிறது
சீன, இந் ி, தகாரிய மற்றும் வியாட்ோமிய தமாழி நேசுேவர்களுக்கு:
ஸ்ோனிய தமாழி நேசுேவர்களுக்கு:

கவல்கள்

301-760-4993
301-270-8432

(Peoples Community Wellness Center)

Silver Spring

புசரொதயக்சடொ ேொலட்

301-847-1172

(Proyecto Salud)

Wheaton
Olney

(National Suicide Prevention Lifeline & Veterans Crisis) 1-800-273-8255
24 மைி சநரம் / ைொரம் 7 நொட்களும்

Montgomery County
Department of Health and Human Services
Asian American Health Initiative
1401 Rockville Pike, 3rd Floor
Rockville, MD 20852
த ாலல: 240-777-4517
த ாலலேகல்: 240-777-4564
இலணய ைம்: www.AAHIinfo.org
மின்னஞ்சல்: info@AAHIinfo.org

Gaithersburg

விரிவான நசலவகலை வழங்குகிறது.

(Victim Assistance & Sexual Assault Crisis
240-777-4357

சேவை ஆ ொர ைளங்கள்

301-216-0880
301-585-1250
301-431-2972
(Holy Cross Hospital Health

வட்டு
ீ
வன்முலறயினால் ோ ிக்கப்ேட்டவர்களுக்கும், அவர் ம் குடும்ேத் ினருக்கும்

ர்
ீ ப்பு சநரடித் த ொவலசேேி இவைப்பு

Line)

ொக்கு ல் தநருக்கடி

ைேிப்ேைர்களுக்கொன சுகொ ொர மற்றும் ேமு ொயச்

(Community Clinics, Inc.) (தமடிக்தகர் மற்றும்

தமடிக்தகய்ட் ஏற்றுக்தகாள்ைப்ேடும்)

240-773-0300
(Mobile Medical Care, Inc.)
அநேக இடங்கள் & நேரடியாக வந்து ரும் நசலவகள்
301-493-2400
முஸ்லிம் கம்யூனிட்டி தேண்டர் தமடிக்கல் கிளினிக் (Muslim Community Center
Medical Clinic) (மெடிக்கேர் ெற்றும் மெடிக்மேய்ட் ஏற்றுக்மேொள்ளப்படும்)
Silver Spring
301-384-2166
சேன் ஆேியன் ைொலண்டீர் தெல்த் கிளினிக் (Pan Asian Volunteer Health Clinic)
Gaithersburg
240-599-6858

ேொ ிக்கப்ேட்டைர்களுக்கொன உ ைி மற்றும் ேொல் ரீ ியிலொன

மொண்ட்சகொதமரி கவுண்டி ேகு ியில்

(Care for Your Health) (தமடிக்தகர் மற்றும் தமடிக்தகய்ட்

ஏற்றுக்தகாள்ைப்ேடும்)

ைளர்ச்ேி ேம்ேந் மொன ஊனங்கசளொடுள்ளைர்களுக்கொன மனநலச் சேவைகள்

Center/Mobile Crisis Team)

240-777-3591
240-777-3120
240-777-3066

மொண்ட்சகொதமரி கைனிப்பு ேிகிச்வே வமயங்கள் (Montgomery Cares Clinics)

ஊனமுள்ைவர்களுக்கு கவனிப்லே வழங்குகிறது

தநருக்கடி

ிட்டங்களுக்கான விண்ணப்ேம்*

வசிப்ேவர்களுக்கு மருத்துவக் கவனிப்லே வழங்குகிறது (சட்ட ரீ ியான அந் ஸ்து

ிட்டம்

தநருக்கடிச் சேவைகள் (Crisis Services)

Tamil

கு ிநிவல மற்றும் ஆ ரவு த ொடர்ேொன சேவைகளுக்கொன
அலுைலகம் (Office of Eligibility and Support Services - OESS)

ஸ்சேனிஷ் கத்ச ொலிக் தேண்டர்

301-962-6173
301-260-1073

www.healthymoco.blogspot.com

301-434-8985

Search: Asian American Health Initiative

(Spanish Catholic Center)

Silver Spring

உள்ளூர் மருத்துைமவனகள் (Local Hospitals)

(Holy Cross Hospital)
301-754-7000
தமட்ஸ்டார் மாண்ட்நகாதமரி தமடிக்கல்(MedStar Montgomery Medical)
ந

ாலி கிராஸ்

Twitter @AAHI_info

ாஸ்ேிட்டல்

301-774-8882
சப்ேர்ேன்
ாஸ்ேிட்டல் (Suburban Hospital)
301-896-3100
ஸ்ந
டி குரூவ் அட்தவண்டிஸ்ட்
ாஸ்ேிட்டல் (Shady Grove Adventist Hospital)
240-826-6000
வாஷிங்டன் அட்தவண்டிஸ்ட்
ாஸ்ேிட்டல் (Washington Adventist
Hospital)
301-891-7600

240-777-4517 என்ற எண்ணில் அலழத்து நவண்டுநகாள் விடுப்ே ன் வாயிலாக, இந்
ஆவணத் ின் மாற்று வடிவங்கள் கிலடக்கப் தேறுகின்றன. TTY வச ிலய

உேநயாகிப்ேவர்கள் 711 (ெொநிலத்திற்கு உள்ளிருந்து அழைக்கும் அழைப்புேள்) என்ற

எண்ணில் நமரிநலண்ட் ரிநல நசலவலய அலழக்கலாம் அல்லது 1-800-735-2258 என்ற
எண்ணில் (மாேிலத் ிற்கு தவைிநய இருந்து அலழக்கும் அலழப்புகள்) அலழக்கலாம்.

ிருத் ிய ந

ி:

10/17/16

* ேின்வரும் நசலவகள், கவுண்டியில் வசிக்கிற, ஒரு சில

சந் ிக்கிறவர்களுக்கான ாகும்.

கு ித் ந லவகலைச்

யவுதசய்து, விசாரலண தசய்ய இவ்தவண்கைில்

அலழயுங்கள் அல்லது மாண்ட்நகாதமரி கவுண்டியின் இலணய ைத் ிற்குச்
தசன்று ோருங்கள்: www.montgomerycountymd.gov/hhs

முதுமக்கள் மற்றும் ஊனமுற்சறொர் சேவைகள் (Senior & Disability

Services)

ஏஜிங் & டிஸ்சேேிளிட்டி ரிசேொர்ஸ் யூனிட்

Unit)

(Aging & Disability Resource
240-777-3000

முதுமக்கள் மற்றும்/அல்லது ஊனமுற்றவர்கள் மற்றும் அவர்கலைக் கவனித்துக்
தகாள்ேவர்கள் / வட்டு
ீ
உ வியாட்களுக்கான நசலவகள்

புற்றுசநொய்க் கட்டுப்ேொட்டுத்

ிட்டம் (Cancer Control Program)

புற்றுநோய் இருக்கிற ா எனப் ோர்ப்ே ற்கான ேரிநசா லனகலை வழங்குகிறது

240-777-1750
240-777-1222

மார்ேக மற்றும் கர்ப்ேப்லேவாய்ப் புற்றுநோய்
தேருங்குடல்-மலக்குடல் புற்றுநோய்

ிட்டம்

(STOP B Project)

இலவசக் கல்வி, இலவசப் ேரிநசா லன,
ேரிந்துலரகலை வழங்குகிறது
தேரிசநட்டல் தெப் B

ேச்சிைங்குழந்ல கைில் த

புவகப்ேிடிப்ேவ

Services)

240-393-5950

டுப்பூசி மற்றும் சிகிச்லசப்

ிட்டம்(Perinatal Hep B Program)
ப்ேட்லடட்டிஸ் B ஏற்ேடாமல்

240-777-1736

டுத் ல்

ைிடச்தேய்ை ற்கொன சேவைகள் (Quit Smoking

புவகயிவல ைிட்தடொழிப்பு சநரடித் த ொவலசேேி

(Tobacco Quit Line)
1-800-784-8669

இலவச அலழப்பு, இலவச ஆ ரவு, மற்றும் இலவச மருந்து

1-800-838-8917
1-800-778-8440
1-800-556-5564

சீனர்களுக்கு:

வியாட்ோமியர்களுக்கு:
தகாரியர்களுக்கு:

(Dental Services)

தோதுவான ேல்மருத்துவக் கவனிப்லே வழங்குகிறது*
HIV ேல்மருத்துைச் சேவைகள்

(HIV Dental Services)

குழந்வ களின் சேவைகள் (Children’s Services)

வேல்டுலிங்க்

(Care for Kids)

Children’s Health Insurance Program – MCHP)
0-19 வயதுள்ை குழந்ல களுக்கும், எந்
ேொடேொவல சுகொ ொரச் சேவைகள்

(Maryland
1-855-642-8572

ிட்டம்

வயல யும் நசர்ந்

தேண்களுக்குமான சுகா ாரக் கவனிப்லே வழங்குகிறது*

கருவுற்ற

(School Health Services)
240-777-1550

தோதுப்ோடசாலலகைில் உள்ை மாணவர்கைின் சுகா ாரம், ோதுகாப்பு மற்றும் ேலவாழ்லவ உறு ியைித்து, நமம்ேடுத்துகிறது
டுப்பூேித்

ிட்டம்

(Immunization Program)

19 வய ிற்குக் கீ ழுள்ை குழந்ல களுக்கு நேரடியாகச் தசன்று
வச ிலய வழங்குகிறது

(Call ‘N’ Ride)

கொல் ‘அன்’ வரடு

கவல்கலை வழங்குகிறது

301-948-5409

முதுமக்கள் மற்றும் ஊனமுற்றவர்களுக்கான நோக்குவரத்து வச ி*

(Medicaid
240-777-5890

தமடிக்தகய்டு டிரொன்ஸ்சேொர்ட்சடஷன் இன்ஃேர்சமஷன் வலன்

Transportation Information Line)

240-777-1050
டுப்பூசி நோடும்

ேைியொளர்களுக்ேொன சுகொ ொரத்

ிட்டம்/ேிகிச்வேவமயம்

Program/Clinic)

(Refugee & Migrant Workers Health
240-777-3102

விரிவான சுகா ாரப் ேரிநசா லனகலை தசய்து தகாடுத்து, கவுண்டி சுகா ாரக்
கவனிப்புச் நசலவகளுக்கான அணுகலல உறு ி தசய்கிறது
STI/HIV ேரிசேொ வன தேய் ல்

(STI/HIV Testing)

240-777-1760

நோய்கள் மற்றும் HIV ஆகியவற்றின் ேரிநசா லன மற்றும் சிகிச்லச*

(TB Testing and Treatment)
240-777-1800
ேர்ைச ே ேயைத் கைல் (International Travel Info)
240-777-0311
உைவு ைிஷத் ன்வம (Food Poisoning)
240-777-3986
TB ேரிசேொ வன மற்றும் ேிகிச்வே

இத்த ாலலநேசி எண், உணவு/உணவு லமயங்களுக்கு உரிமம்
வழங்கு லுக்கும், அவ்வுணவு லமயங்கள் சம்ேந் மாக தோதுமக்கள் புகார்
த ரிவிப்ே ற்கும் ஆன ாகும்.

தேொது சுகொ ொர அைேரநிவல

யொரொகு ல் மற்றும் ே ிலளிப்புத்

ிட்டம்

தமடிக்தகய்டு வச ிலய வழங்குேவர்கைிடம் மருத்துவம் தேற நேரம் குறிப்ே ற்கு

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

மகப்சேறு / இனப்தேருக்க சுகொ ொரக் கைனிப்புச் சேவைகள்

மருத்துைப் ேொதுகொப்பு (Medical Coverage)

(Maternal/Reproductive Health Care Services)
தமட்சடர்னிட்டி ேொர்ட்னர்ஷிப்(Maternity Partnership) 1-800-456-8900
கர்ப்ேகாலக் கவனிப்லே வழங்குகிறது*
செொலி கிரொஸ் OB/GYN கிளினிக்

(Holy Cross OB/GYN Clinic)
301-754-7630

கர்ப்ேகால ெற்றும் குைந்ழத-பிறந்ததற்குப் பிந்ழதய கவனிப்லே வழங்குகிறது*
குடும்ேக் கட்டுப்ேொடு / இனப்தேருக்கச் சுகொ ொரம்

டீன் அண்ட் யங்க் அடல்ட் த

240-777-4769

சமரிசலண்டு குழந்வ களின் சுகொ ொரக் கொப்ேீ ட்டுத்

நோக்குவரத்து வச ி வாய்ப்புகள் குறித்

240-777-1737

301-628-3438

(ChildLink)

கவல் மற்றும் ேரிந்துலரச் நசலவலய வழங்குகிறது

(Senior Nutrition Program)
குழு அலமவுகைில் சாப்ோடுகலை வழங்குகிறது
240-777-3810
கதனட்க்ட்-எ-வரடு (Connect-A-Ride)
301-738-3252
ேீனியர் நுட்ரிஷன் புசரொக்ரொம்

240-777-1875

மு ன்லமயானதும், ேிரத் ிநயகமானதுமான கவனிப்புச் நசலவகலை
வழங்குகிறது*

முதுமக்கைின் ந லவகளுக்கு உ வுவ ற்கான ேி ிகலை வழங்குகிறது

இனப்தேருக்கம் சார்ந்

HIV உள்ை வாடிக்லகயாைர்களுக்கான தோதுவான ேல்மருத்துவக் கவனிப்பு

ேிறுேிள்வளகளுக்கொன கைனிப்பு

240-777-3000

(Family Planning/

Reproductive Health)

ேல்மருத்துைச் சேவைகள் (Dental Services)
ேல்மருத்துைச் சேவைகள்

(Senior Care Program)

50+ வயதுலடய வயது ேிரம்ேியவர்கள் மற்றும் ஊனமுற்றவர்களுக்கான

தெப்ேட்வடட்டிஸ் B சேவைகள் (Hepatitis B Services)
STOP B

ேீனியர் சகர் புசரொக்ரொம்

அக ி & புலம்தேயர்ந்

சுகா ாரக் கவனிப்பு மற்றும் ஆநலாசலனச் நசலவகலை

வழங்குகிறது
வயதுக்குவந்

ல்த் கதனக்ஸன்* (ே ின்ம வய ினர் மற்றும்

இலைநயாருக்கான உடல்ேலம் சார்ந்

and Young Adult Health Connection)
நமரி’ஸ் தசண்டர் கிைினிக் (Mary’s Center Clinic)
வாஷிங்டன் தேருேகர

ஒருங்கிலணப்பு) (Teen

301-565-0914
240-485-3160

ிட்டமிடப்ேட்ட தேற்நறார் ேருவத் ிற்கான சில்வர்

ஸ்ேிரிங் லமயம் (Silver Spring Center Planned Parenthood)

301-608-3448

வாஷிங்டனின்

ிட்டமிடப்ேட்ட தேற்நறார் ேருவத் ிற்கான தகய் ர்ஸ்ேர்க்

லமயம் (Gaithersburg Center Planned Parenthood)
ே ின்ைய ினர் கர்ப்ேம்

(Teen Pregnancy)

இத்த ாலலநேசி எண்ணில்,
ஆ ரவுத்

301-208-1300
240-777-1570

டுப்புக் கல்வி மாற்றும் ே ின்வய ினர் தேற்நறார்

ிட்டங்கள் அடங்குகின்றன

(Disease Control)

240-777-1755

த ாற்றிப் ேரவக்கூடிய நோய்கள் ஏற்ேடுவது குறித்து விசாரலண தசய்கிறது.
ஃப்ளூ/டீசடப் ஊேிகள்
ேருவகாலம் சார்ந்

(Flu/Tdap Shots)

சைிக்காய்ச்சல் ெற்றும் டீநடப்

HIV சநொயொளி சமலொண்வம

240-777-1050

டுப்பூசிகலை வழங்குகிறது

(HIV Case Management)

விரிவான HIV நசலவகலை வழங்குகிறது

(Medicaid/Health Choice) 240-777-1635

கருவுற்ற தேண்கள், குழந்ல கள் மற்றும் ஊனமுற்றுள்ை வயது
ேிரம்ேிநயாருக்கான கவனிப்பு ஒருங்கிலணப்பு*
ைடில்லொ
ீ

(Medical Care
240-777-0311

ையது நிரம்ேியைர்களுக்கொன மருத்துைக் கைனிப்பு

for Homeless Adults)

நி ியு ைி / ைட்டுைே
ீ
ி (Financial Assistance/Housing)
தேொதுமக்கள் உ ைித்

ிட்டங்கள்

(Public Assistance Programs)

வருமானம், உணவு மற்றும் மருத்துவ ஆ ரலவ வழங்குகிறது*

Germantown
Rockville
Silver Spring

240-777-3420
240-777-4600
240-777-3100
ைொடவக உ ைித் ிட்டம்* (Rental Assistance Program)
240-777-4400
அைேர நிவல தைளிசயற்றத் டுப்பு (Emergency Eviction Prevention)
தேருக்கடி குறுக்கீ ட்டு உ விலய வழங்குகிறது*

Germantown
Rockville
Silver Spring

ேயன்ேொட்டு உ ைித்

ிட்டம்

240-777-4448
240-777-4550
240-777-3075
(Utility Assistance Program) 240-777-4450

அனலூட்டு ல் மற்றும் மின்சாரச் தசலவுகலைச் தசலுத்துவ ற்கு உ வுகிறது*

சுேொதொர ெற்றும் ெனித கேழைேளின் மாண்ட்நகாதமரி கவுண்டி துழற

ேமு ொயச் சுகொ ொரச் சேவைகள் (Community Health Services)
சநொய்க் கட்டுப்ேொடு

தமடிக்தகய்டு/தெல்த் ேொய்ஸ்

240-777-1869

ைைங்குேிற கேழைேள் எதுவும் மதொடர்பொன தேைல்ேளுக்கு, 240-777-

0311எண்ணில் MC 311 -ஐ அலழயுங்கள்; எந் தமாழியிலிருந்து வரும்

அலழப்புகலையும்
ஏற்றுக் தகாள்கிநறாம்
. இலணய
ைம்:
மாண்ட்நகாதமரி
கன்வுண்டி
சுகா ாரம் மற்றும்
மனி நசலவகள்
துலற

www.montgomerycountymd.gov/311
வழங்குகிற
நசலவகள் எதுவும் குறித்
கவல்களுக்கு, 240-777-0311 என்ற

