
ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់ ហៅហោនធី 

Montgomery (EveryMind Montgomery County 

Hotline) 301-738-2255 
(ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់អតីតសមាគម

សុខភាព្ផ្ល វូចិតត) 
24 ម ៉ោ ង/7 ថ្ងៃក្ន ុងមួយសប្ដា ហ៍  ផ្ាល់មសវាជាស ៃ ត់ 
និងមោយឥតគិតថ្ងៃតាមទូរស័ព្ទ 

លទធភាព្ទទួលបានសុខភាព្ឥរយិាបថ (Access to 

Behavioral Health) 240-777-1770 
ក្៏ នមលខទូរស័ព្ទសម្រ ប់ក្មម វធិីសុខភាព្ផ្ល វូចិតត
មនុសសមព្ញវយ័ និងការម្រគប់ម្រគងក្រណសីុខភាព្
ផ្ល វូចិតតផ្ងដែរ 

កមម វធីិសុខភាព្ផ្ល វូចិតតមនុសសហព្ញវយ័  

និងកុមារ(Child & Adolescent Mental Health 
Program) 

 240-777-1450 

កមម វធីិសុខភាព្ផ្ល វូចិតតសម្រមាប់មនុសសចាស ់និងជន

ព្ិការ (Mental Health Program for Seniors and 

People with Disabilities) 240-777-3962 

ហសវាអនកជំងឺហម្រៅផ្ផ្នកហញៀនថ្ន  ំ(Outpatient 

Addiction Services) 240-777-1680 
ផ្ាល់ការដងទាំសុខភាព្ផ្ល វូចិតត  
មោគសញ្ញា ថ្នការមសព្សារធាតុមញៀន និងព្ិការភាព្ 

ហសវាសុខភាព្ផ្ល វូចិតតសម្រមាប់ម្របជាជនផ្ែលមាន

ព្ិការភាព្ោងការលូតលាស់ (Mental Health 
Services for People with Developmental Disabilities)

 301-589-2303 

ហសវាសុខភាព្ផ្ល វូចិតតមនុសសថលង់ (Mental Health 

Services for People who are Deaf) 301-838-4200  

មនទ ីរមព្ទយ Holy Cross (Holy Cross Hospital)  
 301-754-7000 
មនទ ីរមព្ទយ MedStar Montgomery Medical 
(MedStar Montgomery Medical) 301-774-8882 
មនទ ីរមព្ទយ Suburban (Suburban Hospital)  
 301-896-3100 
មនទ ីរមព្ទយ Shady Grove Adventist (Shady Grove 
Adventist Hospital)  240-826-6000 
មនទ ីរមព្ទយ Washington Adventist (Washington 
Adventist Hospital)  301-891-7600 

ផ្ាល់ការដងទាំដផ្ែក្មវជ្ជសាស្តសត ែល់ម្របជាព្លរែឋក្ន ុង

មោនធី Montgomery  ដែល នចាំណូលទប 
និងមិន នធានាោ៉ា ប់រង (មិនម្រតវូការឯក្សារ
សាា នភាព្ចាប់) 

ការផ្ថទាសំុខភាព្របស់អនក (Care for Your Health)  
(ទទួលយក្ធានាោ៉ា ប់រងសុខភាព្ Medicare និង 
Medicaid)  
   Silver Spring 1-240-844-2552 
Community Clinics, Inc.   
(ទទួលយក្ធានាោ៉ា ប់រងសុខភាព្ Medicare និង 
Medicaid) 
   Gaithersburg 301-216-0880 
   Silver Spring  301-585-1250 
   Takoma Park 301-431-2972 
មណឌ លសុខភាព្មនទ ីរហព្ទយ Holy Cross (Holy Cross 
Hospital Health Center) 
(ទទួលយក្ Medicaid)  
   Silver Spring, Gaithersburg, & Aspen Hill  
 301-557-1940 
គល ីនិកសុខភាព្ Mansfield Kaseman (Mansfield 
Kaseman Health Clinic) 
(ទទួលយក្ Medicaid) 
   Rockville  301-917-6800 
គល ីនិកមជឈមណឌ ល Mary (Mary’s Center Clinic)  
(ទទួលយក្ធានាោ៉ា ប់រងសុខភាព្ Medicare និង 
Medicaid)  
   Silver Spring 240-485-3160 

គល ីនិកសុខភាព្ Mercy (Mercy Health Clinic) 
(ទទួលយក្ Medicaid) 
   Gaithersburg 240-773-0300 
Mobile Medical Care, Inc. 
   ទីតាាំងជាមម្រចើន និងការជួ្បមោយមិនណាត់មុន
 301-493-2400  
គល ីនិកព្ាបាលននមជឈមណឌ លសេគមន៍
មូសល ីម(Muslim Community Center Medical Clinic) 
(ទទួលយក្ធានាោ៉ា ប់រងសុខភាព្ Medicare និង 
Medicaid) 
   Silver Spring 301-384-2166 

គល ីនិកសុខភាព្អនកសម ័ម្រគចិតតអាស៊ា ន Pan (Pan Asian 
Volunteer Health Clinic)  
   Gaithersburg 240-393-5950 
Proyecto Salud   
   Wheaton 301-962-6173 
   Olney 301-260-1073 
គល ីនិកព្ាបាលននមជឈមណឌ លកាតូលិក
ហអសប៉ា ញ(Spanish Catholic Center Medical Clinic)  
   Silver Spring 301-434-8985 
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Montgomery County  
Department of Health and Human Services 

Asian American Health Initiative 
1401 Rockville Pike, 3rd Floor, 

Rockville, MD 20852 
ទូរស័ព្ទ៖ 240-777-4517 
ទូរសារ៖ 240-777-4564 

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

 
  

          www.healthymoco.blogspot.com  
             

 ដសែ ងរក្៖ Asian American Health Initiative  
                 

Twitter @AAHI_info 
 

អាចមសែ ើសុាំទម្រមង់មផ្សងមទៀតថ្នឯក្សារមនេះប្ដន 
តាមរយៈទូរស័ព្ទមលខ  240-777-4517។ អែក្មម្របើម្រប្ដស់ 
TTY អាចមៅទូរស័ព្ទមៅ Maryland Relay តាម
រយៈមលខ 711 (ការមៅមៅក្ន ុងរែឋ) ឬ 1-800-735-
2258 (ការទូរស័ព្ទមៅោងមម្រៅរែឋ)។ 

អងគភាព្ធនធានសម្រមាប់មនុសសចាស់ និងព្ិការ 

(Aging & Disability Resource Unit) 240-777-3000 
ផ្ាល់ព្័ត៌ ន និងធនធានសម្រ ប់មនុសសចាស់ 
និង/ឬជ្នព្ិការ ម្រព្មទាំងអែក្មមើលដង/ជ្ាំនួយមៅផ្ទេះ 
ដែលរមួ ន៖ 

▪ មសវាការពារមនុសសមព្ញវយ័ (Adult 
Protective Services) 

▪ ការដងទាំមៅក្ន ុងផ្ទេះ 
▪ ការគាំពារសម្រ ប់អែក្មមើលដងមៅក្ន ុងម្រគួសារ 
▪ ជ្ាំនួយដផ្ែក្ហិរញ្ា វតថ ុ 
▪ ការែឹក្ជ្ញ្ជ នូ 
▪ ការផ្ាល់ក្ដនៃងសាែ ក្់មៅ 

កមម វធីីផ្ថទាជំំនួយសម្រមាប់មនុសសចាស់(Senior Care 
Subsidy Program) 240-777-3000 
ផ្ដល់ជំនួយផ្ផ្ែកហិរញ្ញ វត្ថុដល់មនុស្សចាស់្ផ្ដលមនិមាន
ការធានារ៉ា បរ់ង ឬធនធានផ្ផ្សងផ្ ៀត្ 
កមម វធីិអាហារបូតថមភសម្រមាប់មនុសសចាស់ (Senior 
Nutrition Program) 240-777-3810 
ផ្ាល់អាហារក្ន ុងសាា នភាព្ជាម្រក្មុ 
កមម វធីិសុខភាព្ហធមញសម្រមាប់មនុសសចាស់(Senior 
Dental Program) 240-777-1875 

ផ្ដល់ការផ្ែទផំ្ធេញ ូផ្ៅដល់មនុស្សផ្ដលមានអាយុ 60+ 
ភាា ប់យានជំនិិះម្របហេទ-A (Connect-A-Ride)
  301-738-3252 
ផ្ាល់ព្័ត៌ នអាំព្ីជ្មម្រមើសថ្នការែឹក្ជ្ញ្ជ នូ
សម្រ ប់មនុសសមព្ញវយ័ដែល នអាយុចាប់ព្ី 50 
ម ើងមៅ និងជ្នព្ិការ 
ហៅការជ ិះ ‘N’ (Call ‘N’ Ride) 301-948-5409 
ការែឹក្ជ្ញ្ជ នូសម្រ ប់មនុសសចាស់ និងជ្នព្ិការ 
បណ្ដា ញព្័ត៌មានែ កជញ្ជ នូ Medicaid (Medicaid 
Transportation Information Line) 240-777-5890 
សម្រ ប់ការណាត់ជួ្បព្ាប្ដលែល់អែក្ផ្ាល់មសវារបស់ 
Medicaid 
កមម វធីិជំនួយការធានារ៉ា ប់រងសុខភាព្របស់រែឋ 
(State Health Insurance Assistance Program, 
SHIP) 301-255-4250 
ផ្ាល់ព្័ត៌ នអាំព្ី Medicare មោយឥតគិតថ្ងៃ និង
ការព្ិមម្រគេះជ្ាំងឺែល់មនុសសចាស់ ជ្នព្ិការ ម្រក្មុ
ម្រគួសារ និងអែក្មមើលដង 
មជឈមណឌ លជាតិអាសុីបា៉ា សុីេវ ិកសម្រមាប់ភាព្ចាសជ់រ 
(National Asian Pacific Center on Aging, 
NAPCA) 1-800-336-2722 
បណាា ញទូរស័ព្ទជ្ាំនួយឥតគិតថ្ងៃថ្នែ ក្់ជាតិសម្រ ប់ព្័
ត៌ ន និងជ្ាំនួយសា ីព្ី Medicare និង Medicaid 
សម្រ ប់ភាសាចិន៖ 1-800-582-4218 
សម្រ ប់ភាសាកូ្មរ៉ា៖ 1-800-582-4259 
សម្រ ប់ភាសាមវៀតណាម៖ 1-800-582-4336 

គ្លីនិកផ្ែទ ំMontgomery (Montgomery Cares 

Clinics) 

ផ្ស្វាផ្ផ្ែកពិការភាព និងមនុស្សចាស់្ (Senior & 

Disability Services) 
ផ្ស្វាសុ្ខភាពផ្លូវចិត្ត / ការផ្្បើ្ាស់្សារធាតុ្ផ្ញៀន
ខុស្ចាប ់(Mental Health/Substance Abuse 

Services) 

មនទីរផ្ព យកែុង្សុ្ក (Local Hospitals) 

http://www.aahiinfo.org/
mailto:info@AAHIinfo.org


កមម វធីិម្រគប់ម្រគងជំងឺមហារកីរបស់ស្តសត ី (Women’s 
Cancer Control Program) 240-777-1750 
ព្ិនិតយរក្ជ្ាំងឺមហារកី្សុែន់ និងក្សបួ ន 
កមម វធីិព្ិនិតយរកជំងឺមហារកី (Cancer Screening 
Program) 240-777-1222 
ព្ិនិតយរក្ជ្ាំងឺមហារកី្ចុងមពាេះមវៀនធាំ  

គហម្រមាង STOP B (STOP B Project) 240-393-5950 
ផ្ាល់ការអបរំ ការព្ិនិតយជ្ាំងឺ  វាក្់សាាំង និងការបញ្ជ នូ

ការព្ាប្ដលមោយឥតគិតថ្ងៃ 
កមម វធីិ Hep B  មុននិងហម្រកាយសម្រមាល (Perinatal 
Hep B Program) 240-777-1736 
ការបង្កា រជ្ាំងឺរលាក្មងៃើមម្របមេទ B  ែល់ទរក្មទើបមក្ើត 

ការមៅទូរស័ព្ទ ការគាំម្រទ ថ្នែ ាំមព្ទយមោយឥតគិតថ្ងៃ 
បណ្ដា ញទូរស័ព្ទជំនួយផ្ដា ច់ថ្ន ជំក់របស់រែឋ  Maryland 
(Maryland Tobacco Quitline) 1-800-784-8669 
បណ្ដា ញទូរស័ព្ទជំនួយផ្ដា ច់ការជក់ថ្ន ហំៅអាសុី (Asian 
Smokers’ Quitline) 
សម្រ ប់ភាសាចិន៖ 1-800-838-8917 
សម្រ ប់ភាសាមវៀតណាម៖ 1-800-778-8440 
សម្រ ប់ភាសាកូ្មរ៉ា៖ 1-800-556-5564 

ហសវាហធមញ (Dental Services) 240-777-1875 
ផ្ាល់ការដងទាំមធមញទូមៅ 
ហសវាហធមញចំហ ិះអនកផ្ទ កុហមហរគហអែស៍ (HIV Dental 
Services) 240-777-1737 
ការដងទាំមធមញទូមៅសម្រ ប់អតិងិជ្នដែល នផ្ទ ុក្

មមមោគមអែស៍ 

Medicaid/ជហម្រមើសសុខភាព្ (Health Choice)  
 240-777-1635 
ការសម្រមបសម្រមួលការដងទាំសម្រ ប់ស្តសត ី នថ្ផ្ទមពាេះ 

ក្ុ រ និងមនុសសមព្ញវយ័ដែលព្ិការ 
ការផ្ថទាសំុខភាព្សម្រមាប់មនុសសហព្ញវយ័

ផ្ែលគ្មម នទីជម្រមក (Medical Care for Homeless 
Adults) 240-777-0311 

ការម្រគប់ម្រគងជំងឺ (Disease Control) 240-777-1755 
ការម្រសាវម្រជាវក្រណជី្ាំងឺឆ្ៃង  
កមម វធីិចាក់ថ្ន បំង្កា រទូហៅ (General Immunization 
Program) 240-777-1600 
ផ្ាល់ការចាក្់វា៉ា ក្់សុាាំងជ្ាំងឺក្អក្ ន់ ោន់សាៃ ក្់ 
និងក្អក្ ត់ និងផ្ដា សាយធាំតាមរែូវ 
ការម្រគប់ម្រគងករណីហមហរគហអសែស៍ (HIV Case 
Management) 240-777-1869 
ផ្ាល់មសវា HIV ែ៍ទូលាំទូលាយ 
សុខភាព្ព្លករចំណ្ដកម្រសកុ និងជនហេៀសខល នួ 
កមម វធីិ/គល ីនិក (Refugee & Migrant Workers Health 
Program/Clinic) 240-777-3102 
ផ្ាល់ការព្ិនិតយសុខភាព្ែ៍ទូលាំទូលាយ  ធានាលទធភាព្
ទទួលប្ដនមសវាដងទាំសុខភាព្មោនធី 
ការហធវើហតសត ជំងឺកាមហរគ/ហមហរគហអែស៍ (STI/HIV 
Testing) 240-777-1760 
ការព្ិនិតយរក្ និងការព្ាប្ដលជ្ាំងឺកាមមោគ 
និងមមមោគមអែស៍  
ការព្ិនិតយរក និងព្ាបាលជំងឺរហបង (TB Testing and 
Treatment) 240-777-1800 
ព្័ត៌មានហធវើែំហណើរអនារជាតិ (International Travel 
Info) 240-777-0311 
ការព្ុលចំណី (Food Poisoning) 240-777-3986 
មលខទូរស័ព្ទសម្រ ប់អាជាា ប័ណណ អាហារ/ស ា រ និង
បណា ឹងសាធារណៈដែលទក្់ទងនឹងស ា រ 

កមម វធីិគ្មមំ្រទសធារណ (Public Assistance Programs) 
ផ្ាល់ការគាំម្រទម្រប្ដក្់ចាំណូល អាហារ និងសុខភាព្ 
Germantown 240-777-3420 
Rockville 240-777-4600 
Silver Spring 240-777-3100 
កមម វធីិគ្មមំ្រទនថលផ្ទ (Rental Assistance Program)   
 240-777-4400 
ការបង្កា រការបហណា ញហចញជាបនាទ ន់ (Emergency 
Eviction Prevention) 
ផ្ាល់ការគាំម្រទអនតោគមន៍  វបិតត ិ  
Germantown 240-777-4448 
Rockville 240-777-4550 
Silver Spring 240-777-3075 
កមម វធីិជំនួយការហម្របើម្របាស់ (Utility Assistance 
Program) 240-777-4450 
ជួ្យទូទត់បង់វកិ្ា ័យបម្រតអគគ ិសនី និង ៉ោ សុីនក្មដា  
 
 
 

ការផ្ថទាកុំមារ (Care for Kids) 301-628-3438 
ផ្ាល់មសវាដងទាំព្ិមសស និងបឋម 
ChildLink 240-777-4769 
ផ្ាល់ព្័ត៌ ន និងមសវាបញ្ជ នូមៅព្ាប្ដល 
កមម វធីិធានារ៉ា ប់រងសុខភាព្កុមារ Maryland 
(Maryland Children’s Health Insurance Program, 
MCHP) 1-855-642-8572 
ផ្ាល់ការដងទាំសុខភាព្សម្រ ប់ក្ុ រដែល នអាយុ
ចាប់ព្ី 0 ែល់ 19 ឆ្ែ ាំ និងសម្រ ប់ស្តសត ី នថ្ផ្ទមពាេះ
ម្រគប់អាយុ 
ហសវាសុខភាព្តាមសលាហរៀន (School Health 
Services) 240-777-1550 
ធានាោ៉ា ប់រង និងមលើក្ក្មពស់សុខភាព្  សុវតា ិភាព្ 
និងសុខុ លភាព្របស់សិសសក្ន ុងសាលារែឋ  
កមម វធីិចាក់ថ្ន បំង្កា រ (Immunization Program)  
 240-777-1050 
ផ្ាល់ការចាក្់ថ្នែ ាំបង្កា រមោយមិនណាត់មុនែល់ក្ុ រ
ដែល នអាយុមម្រកាម 19 ឆ្ែ ាំ 

ភាព្ជានែគូននមាតុភាព្ (Maternity Partnership)  
 1-800-456-8900 
ផ្ាល់ការដងទាំមុនមព្លសម្រ ល 
គល ីនិកហរគស្តសត ី Holy Cross (Holy Cross OB/GYN Clinic)
 301-754-7630 
ផ្ាល់ការដងទាំមុនមព្លសម្រ លនិងមម្រកាយមព្ល
សម្រ ល 
ផ្ផ្នការម្រគួសរ/សុខភាព្បនតពូ្ជ (Family 
Planning/Reproductive Health)  
ផ្ាល់មសវាដងទាំសុខភាព្បនតពូ្ជ្ និង
ការព្ិមម្រគេះមោបល់ 
ក្មម វធិីផ្ារភាជ ប់សុខភាព្មក្មងជ្ាំទង ់
និងយុវវយ័(Teen and Young Adult Health 
Connection) 301-565-0914 
មជ្ឍមណឌ លដមរ ី(Mary’s Center Clinic)  
 240-485-3160 
ក្មម វធិីភាព្ជា តាបិតាដែល នការមម្រគងទុក្ 
របស់មជ្ឍមណឌ លមហគ មងើសម ៊ើក្ (Gaithersburg 
Center Planned Parenthood) 301-208-1300 
ការមាននផ្ទហ ិះហៅវយ័ហកមង (Teen Pregnancy)  
 240-777-1570 
មលខទូរស័ព្ទរមួ នការអប់រំបង្កា រ និងក្មម វធិីគាំម្រទ
ឪព្ុក្ ត យវយ័មក្មង 
 
 

កមម វធីិហ ល្ ើយតប និងហម្រតៀមសហស្តង្កគ ិះសុខភាព្
សធារណ (Public Health Emergency Preparedness 
and Response Program) 240-777-3038 
ផ្ាល់ព្័ត៌ នសា ីព្ីរមបៀបមធែ ើដផ្នការ 
និងមឆ្ៃ ើយតបចាំមពាេះការសមស្តង្កគ េះសុខភាព្សាធារណៈ 

ផ្ាល់ព្័ត៌ ន និងការបញ្ជ នូសម្រ ប់ឯក្សារសុខភាព្ 
និងមសវាបក្ដម្របផ្ដទ ល់ ត់ 
សម្រ ប់ភាសាចិន ហុិនឌី កូ្មរ៉ា និងមវៀតណាម៖  
 301-760-7050 
សម្រ ប់ភាសាមអសា៉ោ ញ៖ 301-270-8432 

បង្កា ញផ្ល វូ 
និងពាក្យមសែ ើសុាំសម្រ ប់ក្មម វធិីសុខភាព្ថ្នែ ក្់មោនធី 
រែឋ  និងសហព្័នធ  
Germantown 240-777-3591 
Rockville 240-777-3120 
Silver Spring 240-777-3066 

មជឈមណឌ លផ្ផ្នកវបិតត ិ/ម្រកមុផ្ផ្នកវបិតត ិចល័ត (Crisis 
Center/Mobile Crisis Team) 240-777-4000 
24 ម ៉ោ ង/7 ថ្ងៃក្ន ុងមួយសប្ដា ហ៍  ផ្ាល់មសវាតាមទូរស័ព្ទ 
និងជួ្បមោយមិនណាត់មុន 
បណ្ដា ញទូរស័ព្ទសម្រមាប់ជំនួយជនរងហម្រគ្មិះ និង វបិតត ិ
ហោយការបំ នោងផ្ល វូហេទ (Victim Assistance & 
Sexual Assault Crisis Line) 240-777-4357 
២៤ម ៉ោ ងមៅមួយថ្ងៃ៧ថ្ងៃមៅមួយអាទិតយ  
បណ្ដា ញទូរស័ព្ទសម្រមាប់ជនមានវបិតតិហោយ
ការបំ ន (Abused Persons Crisis Line)  
 240-777-4195 
ផ្ាល់មសវាក្មមែ៏ទូលាំទូលាយែល់ជ្នរងមម្រគេះមោយសារ
អាំមព្ើហិងាក្ន ុងម្រគួសារ និងម្រគួសាររបស់ពួ្ក្មគ 
បណ្ដា ញទូរស័ព្ទសម្រមាប់ការហបាិះបង់ហចាល និងការ
រំហលាេបំ នកុមារ (Child Abuse & Neglect Hotline)
 240-777-4417 
ផ្ខសជីវតិជាតិសំរប់បង្កា រការហធវ ើអតតឃាតនិងវបិតត ិទា
ហានចាស់ (National Suicide Prevention Lifeline & 
Veterans Crisis) 1-800-273-8255 
២៤ម ៉ោ ងមៅមួយថ្ងៃ៧ថ្ងៃមៅមួយអាទិតយ  
ហសវាការ រមនុសសហព្ញវយ័ (Adult Protective 

Services) 240-777-3000 

 

មសវាដែលសរមសរមៅោងមម្រកាមអាច នលក្ខខណឌ តម្រមូវ
អាំព្ីសិទធ ិទទួលប្ដន។មែើមបីែងឹថ្នអែក្ នសិទធិទទួលប្ដន
មសវាឬអត់ សូមទូរស័ព្ទមៅមលខរបស់ក្មម វធិី 
មែើមបីសាក្សួរ ឬចូលមៅកាន់វបិសាយរបស់មោនធី 
Montgomery៖ www.montgomerycountymd.gov/hhs  
 
ផ្ស្វាជំងឺមហារកី (Cancer Services) 

ផ្ស្វាជំងរឺលាកផ្ែលើម្បផ្េ  B (Hepatitis B Services) 

ផ្ស្វាផ្ដដ ច់ការជក់ារ ី(Quit Smoking Services) 

ផ្ស្វាផ្ធេញ (Dental Services) 

ការផ្សពវផ្ាយអំពីសុ្ខភាព (Medical Coverage) 

ផ្ស្វាស្្មាបកុ់មារ (Children’s Services) 

ផ្ស្វាផ្ែទសុំ្ខភាពបនតពូជ /ស្មភព 

(Maternal/Reproductive Health Care Services) 

ផ្ស្វាផ្្ត្ៀមប្មុងស្្មាប់ផ្្រោះអាស្នែ (Emergency 

Preparedness Services) 

កមេវធិីផ្ស្វងរកអែកជំង ឺ(Patient Navigator Programs) 

ការយិាល័យភាពអាច  ួលផ្ស្វា និងផ្ស្វារំ្   

(Office of Eligibility and Support Services, OESS) 

ផ្ស្វាសុ្ខភាពស្ហគ្មន ៍(Community Health 

Services) 

ការរំ្  ផ្ផ្ែកហិរញ្ញ វត្ថុ/លំផ្ៅដ្ឋា ន (Financial 

Assistance/Housing Services) 

សម្រមាប់ព្័ត៌មានបផ្នថមអំព្ីហសវាផ្ែលផ្ាល់ហោយម្រកសួងសុោេិបាល និងហសវាមនុសសជាតិ ហោនធី 
Montgomery  សូមទូរស័ព្ទ ហៅ MC 311 តាមរយៈហលខ 240-777-0311; ផ្ែលអាចនិយាយបានម្រគប់ ភាស។ 

 វបិសយ  www.montgomerycountymd.gov/311 

ផ្ស្វាផ្ផ្ែកវបិត្ត ិ(Crisis Services) 

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

