ာစိ္ က််္းမရမ္း/မဆးနပးိြးအ
ြ သိုးံ ျပ်ိမဆ
ဆ င
စို ္
္ ရ န်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး

(Mental Health/Substance Abuse Services)
အမူအက်င္႔ပင
စို း္ ဆစင
ို ္
္ ရာစိက
္ ််္းမရမ္းအိးက္ ဆက္သယ
း ္
္ ်္။

(Access to

240-777-1770

Behavioral Health)

အမျခခ်မ်နစိုင္သူမ်ရးအိးက္ အဓစကာစိ္က််္းမရမ္းာေရင္႔/
သစို႔မဟိုိ္မဆးားမ
ြ သရျပာ်ရမ်ရးိးင္ြစိုအပ္မ်မသရန်္မဆရင္မဆမ်ရး္္ရစာေစိုင္
မည္႔ ာစာာ္မြ႔ြရာေစိုင္မဆမ်ရးာေရင္႔အဆက္အသးယ္မ်ရးကစို ပ႔႔ံပစိုးမပးပပသည္။
အျခရးအာီအာဥ္မ်ရးမရရ :
• အ္းယ္မ္ရက္ျပီးသူမ်ရး အမူအက်င္႔ဆစိုင္္ရက််္းမရမ္းအာီအာဥ္။ (Adult
Behavioral Health Program)
• ၾကစီးမကရင္နင္အ္းယ္မ်ရးအိးက္ာစိ္က််္းမရမ္းမာရင္႔မ္ရရက္မဆအာီအာဥ္။
(Child & Adolescent Mental Health Program)
• ာစိ္က််္းမရမ္းကစာိစၥ ာီမံခ်္႔ခးမ
ြ ဆ။ (Mental Health Case Management)
• သက္ၾကီး္းယ္အစိုမ်ရးအိးက္ာစိ္က််္းမရမ္းဆစိုင္္ရန်္မဆရင္မဆမ်ရး။
(Mental Health Services for Seniors)
• ျပင္ပြူ်ရအမ််ရင္႔မူးယာ္မဆးားျြ ခင္းာေရင္႔ာစိ္က််္းမရမ္းဆစိုင္္ရန
်္မဆရင္မဆမ်ရး။ (Outpatient Addiction and Mental Health Services)
• ်ရးမၾကရးသူမ်ရးာေရင္႔ အၾကရးအရ္ံိုခ်စ်ိ႔ယးင္းသူမ်ရးအိးက္
ဂ် းြူမဆန်္နမ္းန်္မဆရင္မဆမအဂ်င္ာီ္စီ၏
ာစိ္က််္းမရမ္းဆစိုင္္ရန်္မဆရင္မဆမ်ရး။ (Jewish Social Service Agency
Mental Health Services for People who are Deaf or Hearing
Impaired)
• သက္ၾကီး္းယ္အစိုမ်ရးအိးက္ ာင္ိီပူးမပပင္းမဆရင္္းက္မဆအိုပ္ာို္စီ၏
ာစိ္က််္းမရမ္းန်္မဆရင္မဆမ်ရး။ (Affiliated Santé Group Mental
Health Services for Seniors)
• မစသရးာိုန်္မဆရင္မဆအအး႔ြ္စီ၏ ျပင္ပြူ်ရာစိ္က််္းမရမ္းာရ်။ ်။ (Family
Services, Inc. Outpatient Mental Health Center)
ာစိိ
္ င
စို း္ မမရင့္္ဂမ
စို ယ္္ီ မကရင္ိီ အမ္းမပပအို်း္

(EveryMind

Montgomery County Hotline)

301-738-2255

မဆးကိုသမဆအခမြ႔ျအာ္ျပီး ကစိုယ္မ္းကစိုယ္ိရအခ်က္အြက္မ်ရးကစို
နစ်္းသစမ္းြရ်စ်ိ႔နရက္မပးသည္႔န်္မဆရင္မဆမ်ရး။
• အို်္းမျပရျပီးန်္မဆရင္မပးမဆ: ၂၄်ရ္ီ/ိာ္ပိ္ကစို၇္က္။
• ိယ္ြီအို်္းမရာရပစို႔ျပီးန်္မဆရင္မပးမဆ: ိ်ဂၤမာေး-ၾကရသပမိး။
မး်္းိည္႔႔၂:နန်ရ္ီ-ည၉်ရ္ီနစ။

မဒသိးငး္ မဆး္ံိုမ်ရး။

(Local Hospitals)

ဟစိုးြီး ခမ္ရ့္ာ္ မဆး္ိုံ(Holy

Cross Hospital)
301-754-7000
မက္ာိရး မမရင့္္ဂစိုမယ္္ီ က််္းမရမ္း (MedStar Montgomery
Medical)
301-774-8882
ဆက္ဘရဘ်္း မဆး္ိုံ (Suburban Hospital)
301-896-3100
္ရစိ္ဒီ ဂ္ို အက္ဗ်္းိာ္ မဆး္ိုံ (Shady Grove Adventist
Hospital)
240-826-6000
နပ္ရင္ိ်္ အက္ဗ်္းိာ္ မဆး္ိုံ (Washington Adventist
Hospital)
301-891-7600

မမရင္ဂမ
စို ရ္ီမဆးခ်္းမ်ရး။

(Montgomery Cares Clinics)
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Burmese

ပံိုမ်
ရ မ
္ ြဆပ္
္ ရရ းာေစိုငမ
္ အရင္က််္းမရမ္းနစခက
စို သ
္ မ
ူ ်ရးအိးက္

က််္းမရမ္းအရမခံမ္ရစသူမ်ရးား၊ သိ္မရိ္နရးမသရြာရက်္႔သိ္မဆပမရာကစို

န်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး။

ိင္ျပာေစိုင္သူမ်ရးား၊ မး်္ဂစိုမရ္ီခ္စိုင္ိးင္မ်နစိုင္သူမ်ရး

(ိ္ရးနင္မ်နစိုင္မဆအမျခအမ်အမနရက္အနရးမ်ရး ိင္ျပ္်္မြစိုပပ။)
(မယ္ဒီကြ Medicare ာေရင္႔ မယ္ဒီကစိ္ Medicaid က််္းမရမ္းအာီအာဥ္မ်ရးကစို
ြက္ခံသည္။)

(က််္းမရမ္းအကူအညီ ကစို ြက္ခံမည္)

Silver Spring, Aspen Hill, Gaithersburg
& Germantown
301-557-1940
Mansfield Kaseman Health Clinic
(က််္းမရမ္းအကူအညီ ကစို ြက္ခံမည္)

Rockville
Mary’s Center Clinic

301-917-6800

Silver Spring
Mercy Health Clinic

240-485-3160

Gaithersburg
Mobile Medical Care, Inc.
Germantown

240-773-0322

က််္းမရမသရြူ႔အအး႔အ
ြ ာည္းကိုစ အိူိကး ိည္မဆရက္ၾကပပာစိုု။
မမရင္ဂစိုမရ္ီခ္စိုင္
မရရမ်နစိုင္သူမ်ရးအိးက္ က််္းမရမ္း်ရင္႔ြူမဆမ္းန်္မဆရင္မဆအ္င္းအျမာ္မ်ရး။

သက္ႀကီး္းယ္အစိုမ်ရး ာေရင့္္/သစို႔မဟိုိ္ မသ်္မားမ္းမသရ သူမ်ရး
ာေရင့္္
ယင္းိစို႔ကစို ျပ်ိာိုမာရင့္္မ္ရရက္သူမ်ရး/အစမ္အနစအကူအညီမပးသူမ်ရးအိးက္ မ
အရက္ပပိစို႔ာေရင့္္ပက္သက္ကပီး
သိင္းအခ်က္အြက္မ်ရးာေရင့္္ အ္င္းအျမာ္မ်ရးကစို မပးအပ္ပပသည္။ ။
•
ြူႀကီး ကရကးယ္မဆ န်္မဆရင္မဆမ်ရး (Adult Protective Services)
•
အစမ္ိးင္းျပ်ိာိုမာရင့္္မ္ရရက္မဆ
•
မစသရးာိုနင္ ျပ်ိာိုမာရင့္္မ္ရရက္သူမ်ရးအိးက္ အမနရက္အပံ့္
•
ဘ႑ရမ္း အမနရက္အပံ့္
•
သက္ၾကီး္းယ္အစိုမ်ရးကစိုမာရင္႔မ္ရရက္မဆအာီအာဥ္။ (Senior Care Subsidy
Program)
•
သယ္ယူပစို႔မဆရင္မ္း
•
အစမ္္ရ
သက္ၾကီး္းယအ
္ မ
စို ်ရးအိးက္ အရဟရ္မကၽးးသည္႔အာီအာဥ္။

(Senior

240-777-3810

Nutrition Program)
အိုပ္ာိုြစိုက္ အာရးအမသရက္မကၽးးသည္။
သက္ႀကီး္းယအ
္ စို သးရးဘက္ဆင
စို ္
္ ရ အာီအာဥ္

240-777-1875

301-634-9600

301-493-2400
Muslim Community Center Medical Clinic (မယ္ဒီကြ
ိစိုက္္စိုက္ြရျပာေစိုင္ပပသည္။

Medicare ာေရင္႔ မယ္ဒီကစိ္ Medicaid က််္းမရမ္းအာီအာဥ္မ်ရးကစို
ြက္ခံသည္။)

Silver Spring
301-384-2166
Pan Asian Volunteer Health Clinic
Gaithersburg
240-393-5950
Proyecto Salud
Wheaton
301-962-6173
Olney
301-260-1073
Spanish Catholic Center Medical Clinic
Silver Spring
301-434-8985

(Senior Dental Program)

၆န+ သက္ႀကီး္းယ္အစိုမ်ရးအိးက္ အမနးမနးသးရးဘက္ဆစိုင္္ရ
ကိုသမဆမ်ရးကစို မပးအပ္ပပသည္

မ်္ရမဒသအမ်ရးအျပရးမရရ္ရစျပီး ၾကစ်ိိင္္က္ခ်စ်္းယူာ္ရမြစိုဘြ

(က််္းမရမ္းအကူအညီ ကစို ြက္ခံမည္)

240-777-3000

(Aging & Disability Resource Unit)

(မယ္ဒီကြ Medicare ာေရင္႔ မယ္ဒီကစိ္ Medicaid က််္းမရမ္းအာီအာဥ္မ်ရးကစို
ြက္ခံသည္။)

(က််္းမရမ္းအကူအညီ ကစို ြက္ခံမည္)

(Senior & Disability Services)

သက္ၾကီးမ်ရးာေရင႔္ ကစယ
ို ခ
္ ာေၶရခ်စ်ိ႔ယင
း း္ သူား၊
ပံိုမ်
ရ မ
္ ြဆပ္
္ ရရ းာေစိုငမ
္ အရင္က််္းမရမ္းနစခက
စို သ
္ မ
ူ ်ရးအိးက္ အ္င္းအျမာ္ယ်
ူ ာ္။

Community Clinics, Inc.

Gaithersburg
240-720-0510
Silver Spring
301-585-1250
Takoma Park
301-431-2972
Holy Cross Hospital Health Center

သက္ၾကီး္းယအ
္ ာေ
စို ရင႔္ ကစယ
ို ခ
္ ာေၶရခ်စ်ိ႔ယင
း း္ သူား၊

Montgomery County
Department of Health and Human Services
Asian American Health Initiative
1401 Rockville Pike, 3rd Floor,
Rockville, MD 20852
အို်္း- 240-777-4517
အက္ာ္(အို်္းာရ)- 240-777-4564
နက္ဆစိုက္- www.AAHIinfo.org
အီးမမြ္း- info@AAHIinfo.org
ဒီမ်္ရမိးမရရ ္ရရပပ။ -

Asian American Health Initiative

Twitter @AAHI_info
အို်္း 240-777-4517 သစို႔မခပဆစိုျပီး ယခိုမရိ္ိမ္းမ်ရးကစို အျခရးမသရပံိုာံမ်ရးာေရင္႔
္ယူာေစိုင္ပပသည္။ TTY အသံိုးျပ်ိသူမ်ရးသည္ Maryland Relay ကစို 711

(ျပည္်ယ္ိးင္းမခပဆစိုမဆမ်ရး) သစို႔မဟိုိ္ 1-800-735-2258 (ျပည္်ယ္ျပင္ပမရ
မခပဆစိုျခင္းမ်ရး) သစို႔မခပဆစိုာေစိုင္ပပသည္။
ကရးဂစိ္( Ride On) ္နရးဂစိ္ (Metro) မရ န.၅ မစိုင္အိးင္း
အသိုံးျပ်ိ်စိုင္သည္။

Connect-A-Ride

301-738-3252

အသက္၅နအနက္္ရစသူာေရင္႔ ကစိုယ္ခာေၶရခ်စ်ိ႔ယးင္းသူား၊
ပံိုမရ်္မြဆပ္္ရရးာေစိုင္မအရင္က််္းမရမ္းနစခစိုက္သူမ်ရးအိးက္
သယ္ယူပစို႔မဆရင္မ္းအာီအာဥ္မ်ရးဆစိုင္္ရ သိင္းအခ်က္အြက္မ်ရးမပးသည္။

ac:+yD;pD;yg (Call ‘N’ Ride)

301-948-5409

သက္ၾကီး္းယ္အစိုာေရင္႔ ကစိုယ္ခာေၶရခ်စ်ိ႔ယးင္းသူား၊
ပံိုမရ်္မြဆပ္္ရရးာေစိုင္မအရင္က််္းမရမ္းနစခစိုက္သူမ်ရးအိးက္ သယ္ယူပစို႔မဆရင္မ္း။

Medicaid သယ္ယပ
ူ ႔မ
စို ဆရင္မ္းသိင္းာံိုာမ္း္်္ြင
စို း္

(Medicaid

240-777-5890

Transportation Information Line)
Medicaid ္ရစသူမ်ရးအိးက္ က််္းမရမ္းကိုသာာ္မဆးအစို႔
္က္ခ်စ်္းမ်ရးကစိုိက္မ္ရက္္်္။

ျပည္်ယ္ က််္းမရမ္း အရမခံ အမနရက္အပံ့္ အာီအာဥ္

(State Health

301-255-4250

Insurance Assistance Program, SHIP)

က််္းမရမ္းအမာရင့္္အမ္ရရက္ သိင္းအခ်က္အြက္ကစို မပးအပ္ကပီး
သက္ႀကီး္းယ္အစိုမ်ရးား၊ မသ်္မားမ္းမသရသူမ်ရးား၊ မစသရးာိုမ်ရး
ာေရင့္္ ျပ်ိာိုမာရင့္္မ္ရရက္မ်႔သူမ်ရးကစို မဆးးမာေးးိစိုင္ပင္မဆမ်ရး မဆရင္္းက္မပးပပသည္။
သက္ႀကီး္းယအ
္ ဆ
စို င
စို ္
္ ရ အမ်စ်ိးသရး အရ္ရ ပာစအိ
စ ္ ာင္ိရ

Pacific Center on Aging, NAPCA)

(National Asian

1-800-336-2722

က််္းမရမ္းအမာရင့္္အမ္ရရက္ ာေရင့္္ က််္းမရမ္းအကူအညီဆစိုင္္ရ
သိင္းအခ်က္အြက္ာေရင့္္ အမနရက္အပံ့္အိးက္ အမ်စ်ိးသရး အခမြ့္
အကူအညီမပးအို်္းြစိုင္း
ိ္ိုိ္ဘရသရာကရးအိးက္။ ။
ကစို္ီးယရးဘရသရာကရးအိးက္။ ။
ဗီယက္်မ္ဘရသရာကရးအိးက္။ ။

1-800-582-4218
1-800-582-4259
1-800-582-4336

မအရက္ပပ န်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရးအိးက္ အက်ံ်ိးနင္္်္ ြစအ
ို ပ္ခ်က္မ်ရး္ရပ
စ ပသည္။
မစိမ
္ ဆးအမ်ျအင့္္ အက်ံ်ိးနင္မနင္ သစ္ာေ
ရစ စိုင္
္ ်္ အာီအာဥ္္စီ၏ အို်း္ ်ံပပိ္သ႔ စို
အို်း္ ဆက္ကပီး မမးျမ်္းာေစင
ို ပ
္ ပသည္ သစ႔မ
ို ဟိုိ္ မမရင့္္ဂမ
စို ယ္္ီ မကရင္ိ္စီ၏
ီ
နက္ဘဆ
္ က
စို ဒ
္ ိ
္ င
း ္ နင္မ္ရက္မြ့္ြရာေစိုငပ
္ ပသည္။ ။

www.montgomerycountymd.gov/hhs
ကင္ဆရ မ္ရဂပ န်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး

(Cancer Services)

အမျစိုးသမီး ကင္ဆရနစ်း္ ခ််ိပမ
္ အ
ဆ ာီအာဥ္။

(Women’s Cancer Control

Program)

240-777-1750

္င္သရးာေရင္႔သရးအစမ္မခပင္းကင္ဆရ။
အူမၾကီးာေရင႔ာ
္ အစက
ို င္ဆရၾကစ်ိိင္ာာ္မဆးမဆအာီအာဥ္။

(Colorectal Cancer

240-777-1222

Screening Program)

အသြမ္ရင္အသရးနပဘီပးစို မ္ရဂပအိးကန
္ ်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး။

(Hepatitis B Services)
STOP B Project

240-393-5950

အခမြ႔က််္းမရမ္းပညရမပးျခင္းား၊ အခမြ႔ာာ္မဆးျခင္းား၊
ကရကးယ္မဆးနစိုးမပးျခင္းာေရင္႔ မဆးကိုသမဆမ်ရးဆက္ြက္ျပ်ိြိုပ္္်္
ြႊြအပ္မပးျခင္း။
မမးးအးရးခပ်ီးအမျခအမ်အိးက္ အသြမ္ရင္အသရးနပဘီပးစို အာီအာဥ္။

240-777-1755

(Perinatal Hep B Program)

မမးးကင္းာကမြးမ်ရးမရရ အသြမ္ရင္အသရးနပဘီပစိုးမ္ရစမာ္်္ ကရကးယ္ျခင္း။

မဆးြစပျ္ အိ္မ္း န်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး။

(Quit Smoking

Services)

ကမြးသူငယ္မ်ရးအိးက္ န်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး။

(Community Health Services)

အမနးမနး ကရကးယမ
္ ဆးနစိုး အာီအာဥ္

(General Immunization

240-777-1050

Program)
္ရသီအြစိုက္ျအာ္မသရိိုိ္မကးး်ရင္႔ မမးခစိုင္ား၊ ဆံိုဆစို႔်ရား၊
ၾကက္ညရရကရကးယ္မဆးမ်ရးနစိုးမပးသည္။

HIV မ္ရဂပမာရင္႔မ္ရရက္မ။ဆ

240-777-1869

HIV မ္ရဂပာေရင္႔ပိ္သက္ျပီး ြစိုအပ္မသရအျခခံက််္းမရမ္းန်္မဆရင္မဆမ်ရးမပးသည္။
STI ( ြစငမ
္ ိ
ရ ဆင္႔ကးူ ာက္ိိ္မသရမ္ရဂပမ်ရး) / HIV မ္ရဂပမဆးာာ္မမ
ဆ ်ရး။

240-777-1760

ြစင္မရိဆင္႔ကူးာက္ိိ္မသရမ္ရဂပမ်ရးာေရင္႔ HIV မ္ရဂပပစိုး္ရစား၊ မ္ရစမဆးာာ္ျခင္းား၊
ကိုသျခင္းမ်ရးမဆရင္္းက္မပးပပသည္။
ိီဘအ
ီ ဆိုိ်
္ ရမ္ရဂပမဆးာာ္ျခင္းာေရင႔ ္ ကိုသျခင္း။

(TB Testing and

240-777-1800

Treatment)

အျပည္ျပည္ဆင
စို ္
္ ရခ္ီးသးရးနရးျခင္းသိင္းအခ်က္အြက္။

(International

240-777-0311
240-777-3986

Travel Info)

(Maryland Tobacco Quitline)

အာရအဆစပသ
္ င္႔ျခင္း။ (Food Poisoning)
အာရးအမသရက္ာေရင္႔အျခရးပာိစၥည္းမ်ရးမ္ရင္းခ်ခးင္႔ြစိုင္ာင္ာေရင္႔ ျပည္သူြူိိုမရ
အဆစိုပပ အာရးအမသရက္ကစာိစၥ္ပ္မ်ရးာေရင္႔ပိ္သက္ျပီး ိစိုင္ိ်္းမဆမ်ရးအိးက္
အို်္း်ံပပိ္။

1-800-784-8669
အရ္ရအာေးယန
္ င္ မဆးြစပမ
္ သရက္သမ
ူ ်ရး္စီ၏ မဆးြစပျ္ အိ္ာရ်

(Asian

Smokers’ Quitline)

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

ိ္ိုိ္ဘရသရာကရးအိးက္ဗီယက္်မ္ဘရသရာကရးအိးက္ကစို္ီးယရးဘရသရာကရးအိးက္ -

သးရး်ရင႔ခ
္ ိ
ံ င
း း္ ဆစင
ို ္
္ ရန်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး။ (Dental
သးရး်ရင႔ခ
္ ိ
ံ င
း း္ ဆစင
ို ္
္ ရန်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး။

Services)

(Dental Services)

အမနးမနးသးရး်ရင္႔ခံိးင္းဆစိုင္္ရကိုသမဆ။

240-777-1875

HIV ္ရသ
စ မ
ူ ်ရးအိးက္ သးရး်ရင႔ခ
္ ိ
ံ င
း း္ ဆစင
ို ္
္ ရကိုသမဆ။ (HIV Dental Services)

240-777-1737

HIV ပစိုး္ရစသူြူ်ရမ်ရးအိးက္ အမနးမနးသးရး်ရင္႔ခံိးင္းဆစိုင္္ရကိုသမဆ။

က််္းမရမ္းကိုသမဆအိးက္ ြံိုမြရက္မ္
ဆ မ
ရစ သရအမ်အနရး။

(Medical Coverage)
Medicaid/Health Choice

(Rental Assistance Program)

240-777-4400
အစမ္
္ င
ရ မ
္ ရ အစမင
္ ရရ းအရး အမ္းမပပမမရင္းခ်ျခင္းမရ ကရကးယမ
္ ္း။

(Emergency

Eviction Prevention)
အမ္းမပပအမျခအမ်မ်စ်ိးိးင္ ကူညီညရစာေဆစင္းမပး္်္။

Germantown
Rockville
Silver Spring

အစမအ
္ သံိုးာ္စိက
္ ည
ူ ျီ ခင္းအာီအာဥ္။

240-777-4769

အမ်ရးျပည္သူအိးက္ က််္းမရမ္းအမ္းမပပအမျခအမ်ိးင္
မည္သ႔မ
စို ည္ပိုံ ႀကစ်ိိင္ျပင္ဆင္ား၊ ိို်္ျပ်္္မည္ိ႔ာေ
စို ရင့္္ ပက္သက္သည့္္
သိင္းအခ်က္အြက္မ်ရးကစို မပးအပ္ပပသည္

1-855-642-8572

မမးးကင္းာမရ အသက္႔၉ာေရာ္အနစကမြးမ်ရးာေရင္႔
ကစိုယ္န်္မဆရင္မစခင္မ်ရးအသက္က်္႔သိ္ခ်က္မ္ရစ ြက္ခံသည္။

(School Health Services)

240-777-1550
အာစိုး္မက်ရင္းမ်ရးမရ မက်ရင္းသရးမက်ရင္းသူမ်ရးကစို က််္းမရမ္းား၊ ြံိုျခံ်ိမ္းား၊
က််္းမရမပ်ရ္္ႊင္ားရဘနမ်နစိုင္မ္းမ်ရးကစို ျမရင္႔ိင္ဦးိည္ျပီး
ာေရာ္သစမ္႔မျပရဆစိုျခင္းမ်ရးျပ်ိြိုပ္ပပသည္။

(Immunization Program)

240-777-1050
ၾကစ်ိိင္္က္ခ်စ်္းယူာ္ရမြစိုဘြ အသက္႔၉်ရာ္မအရက္ကမြးမ်ရး
ကရကးယ္မဆးြရနစိုးာေစိုင္ပပသည္။

ကစယ
ို န
္ ်္မဆရင္မခ
စ င္/
မ်စ်ိးဆက္ျပ်္႔ပရး းမ္းဆစင
ို ္
္ ရက််္းမရမ္းန်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး။

240-777-4448
240-777-4550
240-777-3075

(Utility Assistance Program)

240-777-4450

အမာေးးဓရိ္မပးျခင္းာေရင္႔ ြရ်ပ္ာာ္အသံိုးာရး္စိ္က်မငးမ်ရးအိးက္ ကူညီမပး

240-777-0311

မီးမအးရးမစီ က််္းမရမ္းမာရင္႔မ္ရရက္မဆမပးသည္။

(Holy Cross OB/GYN Clinic)

မီးမအးရးမီာေရင္႔ မီးအးရးျပီး က််္းမရမ္းန်္မဆရင္မဆမပးသည္။
မစသရးာိုိည္မနရင္မအ
ဆ ာီအာဥ္/
မ်စ်ိးဆက္ျပ်္႔ပရး းမ္းဆစင
ို ္
္ ရက််္းမရမ္းန်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး။

301-754-7630

(Family

Planning/Reproductive Health)
မ်စ်ိးဆက္ျပ်္႔ပးရးမ္းဆစိုင္္ရက််္းမရမ္းမာရင္႔မ္ရရက္မဆမ်ရးာေရင္႔
ိစိုင္ပင္မဆးးမာေးးျခင္းန်္မဆရင္မဆမ်ရးမပးသည္။

Community Clinics, Inc.
Silver Spring
301-585-1250
Takoma Park
301-431-2972
Gaithersburg မစသရးာိုြစိုက္န်္မဆရင္မပးမဆမ်ရး အစိုင္အင္ာီ။ (Family
Services, Inc.)

240-790-3334
240-485-3160

မမ္ီ္စီ၏ာင္ိရ (Mary’s Center Clinic)
Gaithersburgာင္ိရ္ရစနပ္ရင္ိ်္္စီ၏ၾကစ်ိိင္ ္ည္္းယ္နရးသည့္္မစဘဘန

(Gaithersburg Center Planned Parenthood) 301-208-1300
ဆယ္မက်ရ္သက္ကယ
စို န
္ ်္မဆရင္မ။ဆ (Teen Pregnancy)

240-777-1570
240-777-1635

ကိုစယ္န်္မဆရင္အမ်စ်ိးသမီးမ်ရးား၊ ကမြးမ်ရးား၊ ကစိုယ္ခာေၶရနစခစိုက္သူား၊
ပံိုမရ်္မြဆပ္္ရရးာေစိုင္မအရင္ က််္းမရမ္းခ်စ်ိ႔ယးင္းမသရ အ္းယ္မ္ရက္ျပီးသူမ်ရးကစို
က််္းမရမ္းန်္မဆရင္မဆမပးသည္။
အစမမ
္ ျခယရမြ႔အ္းယမ
္ ္ရက္ျပီးသူမ်ရးအိးကက
္ ််္းမရမ္းမာရင္႔မ္ရရက္မ။ဆ

(Medical Care for Homeless Adults)

အစမင
္ ရရ း္်္အကူအညီမပးမ္းအာီအာဥ္။

240-777-3420
240-777-4600
240-777-3100

240-777-0311

ကရကးယ္ျခင္းား၊ ပညရမပးျခင္းအခ်က္မ်ရးာေရင္႔ ဆယ္မက်ရ္သက္္းယ္မစဘမ်ရးကစို
ကူညီမသရအာီအာဥ္မ်ရးပပနင္မသရ အို်္း်ံပပိ္။

Montgomery (မမရင္ဂမ
စို ရ္ီ) ခ္စင
ို ္ ျပည္သုူ က််္းမရမ္းာေရင႔္ ြူသရးမ်ရးအိးကန
္ ်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရးာရ်မရမပးမသရ
န်္မဆရင္မာေ
ဆ ရင႔သ
္ ိင္းအခ်က္အြက္မ်ရးကစို 240-777-0311 ်ံပပိ္္ရစ MC 311 သိုစ႔အ်
ို း္ မခပဆိုစျပီး
ာံိုာမ္းာေစင
ို ပ
္ ပသည္။မည္သည္႔ဘရသရာကရးကစမ
ို ဆစမ
ို ျပရျပီးမခပဆစာေ
ို စိုငပ
္ ပသည္။နက္ဆက
စို ည္။၀က္ဆိုက္:္ www.montgomerycountymd.gov/311

ျပည္သ႔က
ူ ််္းမရမ္းအမ္းမပပကရကးယအ
္ သင္႔အမ်အနရးျပင္ဆင္နရးမဆာေရင႔္
ိို်႔ျ္ ပ်္မအ
ဆ ာီအာဥ္။

ြစိုအပ္မသရသိင္းအခ်က္အြက္ာေရင္႔ ြႊြမျပရင္းကိုသ္်္န်္မဆရင္မဆမပးပပသည္။
Maryland (မမ္ီြ်္းျပည္်ယ္) မမ္ီြ်္းျပည္်ယ္ကမြးမဆး္ံိုအာီအာဥ္။

Holy Cross သရးအးရးာေရင႔မ
္ းီ ယပ္မဆးခ်္း

Programs)

Germantown
Rockville
Silver Spring

ChildLink

ကရကးယမ
္ ဆးနစးို မပးျခင္းအာီအာဥ္။

(Emergency

301-628-3450
အမျခခံက််္းမရမ္းမာရင္႔မ္ရရက္မဆာေရင္႔
အနူက််္းမရမ္းမာရင္႔မ္ရရက္မဆမ်ရးမပးပပသည္။

Maternity Partnership

(Public Assistance

ြာဥ္နင္မငးား၊ အာရးအာရား၊ က််္းမရမ္းမနရက္ပံ႔မဆ။

(Care for Kids)

(Maternal/Reproductive Health Care Services)

(Financial
Assistance/Housing Services)
ြူနအ
ို ရးမနရက္ပ႔က
ံ ည
ူ မ
ီ ္းအာီအာဥ္မ်ရး။

ကမြးသူငယ္မ်ရးအိးက္ က််္းမရမ္းမာရင္႔မ္ရရက္မ။ဆ

မက်ရင္းက််္းမရမ္းန်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး။

အမ္းမပပ ႀကစ်ိိင္ျပင္ဆင္မဆ န်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး

Preparedness Services)

(Maryland Children’s Health Program, MCHP)

(HIV Case Management)

(STI/HIV Testing)

(Children’s

Services)

မ္ရဂပပ်ံပရး းျခင္းကစို နစ်း္ ခ််ိပမ
္ ။ဆ (Disease Control)
240-777-1755
ြစင္မရိဆင႔္ကူးာက္မသရမ္ရဂပမ်ရး။ ိီဘီအဆိုိ္်ရမ္ရဂပာေရင္႔
ခိုခံအရးက်ဆင္းမဆအစိ္ခ်္အစိုင္ဗီမ္ရဂပိစို႔မရြးြျပီး ကူးာက္မ္ရဂပမ်ရးျအာ္ပးရးမဆကစို
ာာ္မဆးမပးသည္။

မငးမၾကးအမနရက္အပံ႔/ ြူမ်အစမ္

အခမြ႔မခပဆစိုင္ာေစိုင္သည္။ အခမြ႔န်္မဆရင္မဆမပးသည္။ အခမြ႔မဆးနပးမ်ရးမပးသည္။
မမ္ီြ်္း မဆးြစပျ္ အိ္ာရ်

ျပည္သြ
ူ န
ူ အ
ို ိးကက
္ ််္းမရမ္းန်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး။

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

ြူ်ရမ်ရးအိးက္ ြမ္းညႊ်အ
္ ာီအာဥ္မ်ရး။ (Patient

Navigator Programs)
သက္ဆိုစင္္ရသိင္းအခ်က္အြက္မ်ရးမပးျပီး
က််္းမရမ္းအ္င္းအျမာ္ာရ်မ်ရးသစို႔ ြႊြမျပရင္းကိုသ္်္န်္မဆရင္မဆာေရင္႔
ာကရးျပ်္န်္မဆရင္မဆမ်ရးပပမပးပပသည္။
ိ္ိုိ္ား၊ ဟစာေၵ ား၊ ကစို္ီးယရးား၊ ဗီယက္်မ္ ဘရသရာကရးမ်ရးအိးက္ -

301-760-7050
301-270-8432

ာပစ်္ ဘရသရာကရးအိးက္-

အ္ည္အခ်င္းျပည့္္နမရ်ိာေရင့္အ
္ မနရက္အကူျပ်ိြပ
ို င
္ ်္းမ်ရး္ံိုး

(Office of Eligibility and Support Services, OESS)
ျပည္မနရင္ာိုား၊ ျပည္်ယ္ ာေရင့္္ မကရင္ိီ က််္းမရမ္း အာီအာဥ္မ်ရးိးင္ ပပနင္္်္
နင္မပပက္ ာေရင့္္ မြ်ရက္နရးျခင္းမ်ရး

Germantown
Rockville
Silver Spring

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

အပူိျပင္းအမျခအမ်န်္မဆရင္မမ
ဆ ်ရး။ (Crisis
ြရည႔ြ
္ ည္န်္မဆရင္မမ
ဆ ပးမသရအအး႔။ြ

Services)

(Crisis Center/Mobile Crisis

240-777-4000

Team)

ိမ်႔၂၄်ရ္ီား၊ ိပိ္၇္က္ား၊ ပစိ္္က္မ္ရစ။
ိယ္ြီအို်္းျအင္႔ မမးျမ်္းကိုသာေစိုင္သည္။ ၾကစ်ိိင္ခ်စ်္းဆစို္်္မြစိုဘြ
ိစိုက္္စိုက္ြရမ္ရက္ ျပသာေစိုင္သည္။
ညရဥး္ ဆြခ္
ံ သူမ်ရးကစို ကူညပ
ီ ႔ပ
ံ းစို မ္းာေရင႔္ ြစငပ
္ င
စို း္ ဆစင
ို ္
္ ရအၾကမ္းအက္မအ
ဆ ိးက္
အမ္းမပပိစက
ို ္
္ က
စို ဆ
္ က္သယ
း မ
္ သရြစင
ို း္ ။ (Victim Assistance &

Sexual Assault Crisis Line)

240-777-4357

၂၄်ရ္ီ/ ိပိ္ကစို၇္က္။
အညရဥ္းဆြခ္
ံ သူမ်ရးအိးက္ အမ္းမပပအို်း္ ။

(Abused Persons Hotline)

240-777-4195
အစမ္ိးင္း ညရဥ္းဆြခံ္သူမ်ရးာေရင္႔ ၄င္းိစို႔မစသရးာိုမ်ရးအိးက္
သင္႔မြ်ရ္ြစိုအပ္သည္႔ က််္းမရမ္းန်္မဆရင္မဆမ်ရးမပးပပသည္။
ကမြးသူငယ္ ညရဥး္ ပ်္း်ရပ
စ ာ
္ က္မာေ
ဆ ရင႔္ ကမြးသူငယ္မ်ရးကစို
မ်က္ကယ
း ျ္ ပ်ိမမ
ဆ ်ရးအိးက္ အမ္းမပပအျမ်္ဆက္သယ
း မ
္ သရြစင
ို း္ ။

(Child

240-777-4417

Abuse & Neglect Hotline)

မစမက
စ ယ
စို က
္ မ
စို သမၾကရင္းၾကံျခင္းအရးာေစိုငင
္ မ
ံ ိရ္အဆင္႔ကရကးယမ
္ ်ိရ ျ
ပ်ိအသက္ကယ္ျခင္းာေရင႔္ ာာ္ျပ်္မ်ရးအမ္းမပပျပာ်ရ။

(National Suicide

Prevention Lifeline & Veterans Crisis)

1-800-273-8255

၂၄်ရ္ီ/ ိပိ္ကစို၇္က္။
အသက္ၾကီးသူမ်ရးအိးကက
္ ရကးယမ
္ ်ိရ ြပ
ို င
္ ်္းမ်ရး

Services)

(Adult Protective

240-777-3000

