මානික ස ෞඛ්ය/මත්රෙය අෙභාවිත ස ්ො (Mental
Health/Substance Abuse Services )
චර්යාත්මක ස ෞඛ්ය සෙත ප්රසේශය (Access to Behavioral
Health)
240-777-1770
ප්රධාන මානසික ස ෞඛ්ය හ/සහෝ මත්ද්රව්ය අව්භාවිත ගැටළු
ඳහා ස ේව්ා අව්ශ්ය සේව්ාසිකයේ ඳහා ඇගයීම් හ සයාමු
කිරීම් ලබා සේ. මීට ඇතුළත්ද් ව්න අසනකුත්ද් ව්ැඩ ටහේ
ව්නුසේ:
• ව්ැඩිහිටි චර්යාමය ස ෞඛ්ය ව්ැඩ ටහේ (Adult
Behavioral Health Program)
• ළමා හ සයෞව්න මානසික ස ෞඛ්ය ව්ැඩ ටහන (Child
& Adolescent Mental Health Program)
• මානසික ස ෞඛ්ය සිේි කළමනාකරණය (Mental
Health Case Management)
• සයයෂේඨ පුරව්ැසියේ ඳහා මානසික ස ෞඛ්ය ස ේව්ා
(Mental Health Services for Seniors)
• බාහිර සරෝගී ඇබ්බැහිවීම හ මානසික ස ෞඛ්ය ස ේව්ා
(Outpatient Addiction and Mental Health Services)
• බිහිරි සහෝ ශ්රව්ණ ආබාධ හිත පුේගලයිේ ඳහා යුසෙව්
මාය ස ේව්ා නිසයෝජිතායතනසේ මානසික ස ෞඛ්ය
ස ේව්ා (Jewish Social Service Agency Mental Health
Services for People who are Deaf or Hearing
Impaired)
• සයයෂේඨ පුරව්ැසියේ ඳහා අනුබේිත ැේසේ
මූහසේ මානසික ස ෞඛ්ය ස ේව්ා (Affiliated Santé
Group Mental Health Services for Seniors)
• පවුල් ස ේව්ා මාගම බාහිර සරෝගී මානසික
ස ෞඛ්ය මධය ේථානය (Family Services, Inc.
Outpatient Mental Health Center)
එේිමයින්ඩ් සමාන්ඩසගාමි පළාත් ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය
(EveryMind Montgomery County Hotline)

301-738-2255

සනාමිසල් හ රහසිගතව් ස ේව්ා ැපසේ
• දුරකථන ස ේව්ය: ෙව්ස ේ පැය 24 පුරා/ තිසේ දින 7ම
• සකටි පණිවුඩ ස ේව්ය: ඉරිො-බ්රහ ේපතිේො ප.ව්. 12:00
- ප.ව්. 9.00 ෙක්ව්ා

ප්රාසේශීය ස ෝ ල් (Local Hospitals)
සිරි කුරු සරෝහල (Holy Cross Hospital)
301-754-7000
සමඩ් ේටාර් සමාේටිසගාමරි සමඩිකල් (MedStar
Montgomery Medical)
301-774-8882
උපනාගරික සරෝහල (Suburban Hospital)
301-896-3100
සෂේඩි සරෝව් ඇඩ්සව්ේටි ේේ සරෝහල (Shady Grove
Adventist Hospital)
240-826-6000
සව්ාෂිේටේ ඇඩ්සව්ේටි ේේ සරෝහල (Washington Adventist
Hospital)
301-891-7600

සමාන්ඩ්සගාමි
मोन्टगोमरी
केअर
රැකෙ
क्लिनिक
ණ ායනය
(Montgomery Cares
(Montgomery
Cares
Clinics)
Clinics)
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රක්ෂණයක් සනාමැති, සීමිත ආොයමක් හිත පුේගලයේට,
සමාේේසගාමරි රාමසේ පදිිංචිකරුව්ේට වව්ෙය ස ේව්ා
පයයි (වනතික තත්ද්ව්ය පිළිබඳ ලිපි සල්ඛ්න අව්ශ්ය
සනාසව්)
සකාමියුනිටි ක්ිනික් ් ඉන්ඩසකෝපසර්ට් (Community
Clinics, Inc.) (සමඩිසකයා හ සමඩිසකයිඩ් පිළිගැසේ)
Gaithersburg
240-720-0510
Silver Spring
301-585-1250
Takoma Park
301-431-2972
ස ෝි සරා ් ස ෝ ල් ස ෞඛ්ය මධ්ය ්ථානය (Holy Cross
Hospital Health Center) (සමඩිසකයිඩ් පිළිගැසේ)
Silver Spring, Aspen Hill, Gaithersburg & Germantown

Sinhala

ෙය ්ගත වීසම්

ආබාධිත ම්පත් ඒකකය (Aging &
240-777-3000

Disability Resource Unit)

සමාේේසගාමරි රාමසේ
පදිිංචිකරුව්ේ ඳහා ස ෞඛ්ය
හ මාය ස ේව්ා ම්පත්ද්

301-557-1940
මෑන්ඩ ්ීල්් සක් ්මාන්ඩ ස ෞඛ්ය ායනය (Mansfield
Kaseman Health Clinic) (සමඩිසකයිඩ් පිළිගැසේ)
Rockville
301-917-6800
සම්ි මධ්ය ්ථානසේ ායනය (Mary’s Center Clinic)
(සමඩිසකයා හ සමඩිසකයිඩ් පිළිගැසේ)
Silver Spring
240-485-3160
මර්ි ස ෞඛ්ය මධ්ය ්ථාන ායනය (Mercy Health Clinic)
(සමඩිසකයිඩ් පිළිගැසේ)
Gaithersburg
240-773-0322
සමාබයිල් සමඩිකල් සකයා ඉන්ඩසකෝපසර්ට් (Mobile
Medical Care, Inc.)
Germantown
301-634-9600
සබාසහෝ ේථානව්ල හ පැමිර්ණි ව්හාම 301-493-2400
මු ්ිම් ප්රජා මධ්ය ්ථාන වෙද්ය ායනය (Muslim
Community Center Medical Clinic) (සමඩිසකයා හ
සමඩිසකයිඩ් පිළිගැසේ)
Silver Spring
301-384-2166
පෑන්ඩ ඒෂින්ඩ ්සේච්ඡා ස ෞඛ්ය ායනය (Pan Asian
Volunteer Health Clinic)
Gaithersburg
240-393-5950
සප්රායක්සටෝ ලු් (Proyecto Salud)
(සමඩිසකයිඩ් පිළිගැසේ)
Wheaton
301-962-6173
Olney
301-260-1073
්පාඤ්ඤ කසතෝික වෙද්ය ායන මධ්ය ්ථානය (Spanish
Catholic Center Medical Clinic)
Silver Spring
301-434-8985

සජයෂ්ඨ
ආබාධිත ස ්ො
(Senior & Disability Services)

සයයෂේඨ පුරව්ැසියේ හ/සහෝ ආබාධ හිත තැනැත්ද්තේ
ඳහා හ ඔවුේ රැක බලා ගේනේ/නිව් ේන රැකව්ල් ඳහා
සතාරතුරු හ ම්පත්ද් ලබා සෙන අතර ඊට පහත ෙෑ ඇතුළත්ද්
සව්:
• ව්ැඩිහිටි රැකව්රණ ස ේව්ා (Adult Protective
Services)
• නිසව් ේ තුළ රැකව්රණය
• පවුසල් රැකව්ළුේ ඳහා උපකාර
• මූලය හාය
• සයයෂේඨ රැකව්රණ හාය ව්ැඩ ටහන (Senior
Care Subsidy Program)
• ප්රව්ාහනය
•
නිව්ා කරණය
සජයෂ්ඨ සපෝෂණ ෙැඩ ට න (Senior Nutrition
Program)
240-777-3810

කණ්ඩායම් ව්ශ්සයේ ආහාර ලබා සෙයි

Montgomery County
Department of Health and Human Services
Asian American Health Initiative
1401 Rockville Pike, 3rd Floor
Rockville, MD 20852
දුරකථනය: 240-777-4517
ෆැක් ේ: 240-777-4564
සව්බ් අඩවිය: www.AAHIinfo.org
ඊසම්ල්: info@AAHIinfo.org
ස ායේන: Asian American Health Initiative
Twitter: @AAHI_info
සමම සල්ඛ්නසේ විකල්ප ආකෘතිපත්ද් 240-777-4517
අමතා ලබා ගත හැකිය. TTY පරිශීලකයේහට 711 ඔ ේස ේ
(ප්රාේතය තුළ ඇමතුම්) සහෝ 1-800-735-2258 ඔ ේස ේ
(ප්රාේතසයේ බැහැර සිට ඇමතුම්) ඔ ේස ේ සම්රිලේඩ් රිසල්
ඇමතිය හැකිය.
රයිඩ් ඔේ (Metro)/ සමසරෝ (Ride On) නැව්තුමක
සිට ැතපුම් 0.5ක දුරකිේ පිවිසිය හැකිය.

සයයෂේඨ පුරව්ැසි ෙේත වව්ෙය ව්ැඩ ටහන (Senior Dental
Program)
240-777-1875
60+ ට ව්ැඩි ව්ැඩිහිටියේට ෙේත වව්ෙය ස ේව්ා පයයි
කසනක්්-A- යි් (Connect-A-Ride)
301-738-3252
අවුරුදු 50+ ව්ැඩිහිටියේට හ ආබාිත අයට ඇති

ප්රව්ාහන විකල්ප පිළිබඳ සතාරතුරු පයයි
සකෝල් ‘N’ යි් (Call ‘N’ Ride)
301-948-5409
සයයෂේඨයේට හ ආබාිත අය ඳහා ප්රව්ාහනය
සමඩික්ඒ් ප්රො න සතා තුරු අංකය (Medicaid
Transportation Information Line)
240-777-5890
සමඩික්ඒඩ් ලබා ස ෙේනේ මග වව්ෙය හමුවීම්
ඳහා
ාජය ස ෞඛ්ය ක්ෂණ උපකා ක ෙැඩ ට න (State
Health Insurance Assistance Program, SHIP)

301-255-4250

සයයෂේඨ පුරව්ැසියේට, ආබාිත පුේගලයේට, පවුල්ව්ලට
හ රැක බලා ගේනේට සනාමිසල් Medicare සතාරතුරු
හ උපසේශ්න ස ේව්ා ැපයීම
ෙය ්ගත වීම පිළිබඳ ජාතික ආියා ශාන්ඩතික මධ්ය ්ථානය
(National Asian Pacific Center on Aging, NAPCA)

1-800-336-2722

සතාරතුරු හ Medicare හ Medicaid ඳහා උපකාර
ඳහා ගා ේතු රහිත යාතික උපකාරක ස ේව්ය
චීන භාෂාව් ඳහා:
1-800-582-4218
සකාරියානු භාෂාව් ඳහා:
1-800-582-4259
වියේනාම භාෂාව් ඳහා:
1-800-582-4336

ප ත ඳ න්ඩ ස ්ො ලබා ගැනීම ඳ ා සුදුසුකම් අෙශය
වීමට ඉඩ ඇත. ඔබ සුදුසුකම් ලබයිද්ැයි ස ායා ගැනීමට
ෙැඩ ට න්ඩ අංකෙලට අමතන්ඩන නැතස ාත්
Montgomery County හි සෙබ් අඩවියට යන්ඩන:
www.montgomerycountymd.gov/hhs

පිළිකා ඳ ා ස ්ො (Cancer Services)
කාන්ඩතා පිළිකා පාලන ෙැඩ ට න (Women’s Cancer
Control Program)
240-777-1750
පියයුරු හ ගැබ්සගල පිළිකා පරීක්ෂණ
ආන්ඩරයික පිළිකා පරීක්ෂා කිරීසම් ෙැඩ ට න (Colorectal
Cancer Screening Program)
240-777-1222
ස පටයිටි ් බී ස ්ො (Hepatitis B Services)

්සටාප් බී ෙයාපෘතිය (STOP B Project) 240-393-5950
සනාමිසල් ෙැනුව්ත්ද් කිරීසම්, පරීක්ෂණ, එේනත්ද්, හ
ප්රතිකාරව්ලට සයාමුකිරිම් පයයි
පූර්ෙ ප්රසූත ස ප් බී ෙැඩ ට න (Perinatal Hep B
Program)
240-777-1755
අලුත උපේ ෙරුව්ේ තුළ සහපටයිටි ේ බී ව්ැළැක්වීම
දුම් පානය නත කිරීම ඳ ා ස ්ො (Quit Smoking
Services)

සනාමිසල් දුරකථන, සනාමිසල් හාය, හ සනාමිසල්
ඖෂධ
සම්ිලන්ඩ් දුම්පානය අත් ැ ද්ැමීසම් ඇමතුම් අංකය
(Maryland Tobacco Quitline)
1-800-784-8669
ආියානු දුම්සබාන්ඩනන්ඩ ඳ ා අත් ැ ද්ැමීසම් ඇමතුම්
අංකය (Asian Smokers’ Quitline)
චීන භාෂාසව්ේ:
1-800-838-8917
වියේනාම් භාෂාසව්ේ:
1-800-778-8440
සකාරියේ භාෂාසව්ේ:
1-800-556-5564
ද්න්ඩත ස ්ො (Dental Services)

ද්න්ඩත ස ්ො (Dental Services)
240-777-1875
සපාදු ෙේත ස ව්
ේ ා පයයි
HIV ද්න්ඩත ස ්ො (HIV Dental Services) 240-777-1737
HIV හිත ස ේව්ාොයකයේ ඳහා සපාදු ෙේත
රැකව්රණය

ප්රජා ස ෞඛ්ය ස ෙ
් ා (Community Health Services)
ස ෝග පාලනය (Disease Control)
240-777-1755
ලිිංගිකව් ම්සේෂණය ව්න සරෝග, ක්ෂය සරෝගය හ
එච්.අයි.වී. හැර ම්සේෂණය විය හැකි සරෝග පිළිබඳ
පර්සේෂණ අව් ේථා
ාමානය ප්රතිශ්ක්තිකරණ ව්ැඩ ටහන (General
Immunization Program)
240-777-1050

ව්ාරික ඉේෆේලුව්ේ ා හ ටීඩැප් එේනත්ද් ලබා සෙයි
HIV ිේධි කළමනාක ණය (HIV Case Management)
240-777-1869
පුළුල් HIV ස ව්
ේ ාව්ේ පයයි
STI/HIV පරීක්ෂාෙ (STI/HIV Testing)
240-777-1760
STI සරෝග හ HIV ඳහා පරීක්ෂා හ ප්රතිකාර
TB පරීක්ෂාෙ
ප්රතිකා (TB Testing and Treatment)
240-777-1800
ජාතයන්ඩත ගමන්ඩ සතා තුරු (International Travel Info)
240-777-0311
ආ ා විෂවීම (Food Poisoning)
240-777-3986
ආහාර/පහසුකම් බලපත්ර ලබා ගැනීම හ පහසුකම්
පිළිබඳ සපාදු පැමිණිලි ඳහා දුරකථන අිංකය
මූලය
ාය/නිො (Financial Assistance/Housing
Services)

ම ජන
ාය ෙැඩ ට න්ඩ (Public Assistance Programs)
ආොයම, ආහාර හ ස ෞඛ්ය හාය පයයි
Germantown
240-777-3420
Rockville
240-777-4600
Silver Spring
240-777-3100
සගෙල් කුලී ආධ්ා ෙැඩ ට න (Rental Assistance
Program)
240-777-4400
දිි සන පීම් ෙළක්ො ගැනීම (Emergency Eviction
Prevention)

අර්ුෙව්ලදී මැදිහත්ද් වී හාය පයයි
Germantown
Rockville
Silver Spring

උපසයෝගීතා

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

ාය ෙැඩ ට න (Utility Assistance
240-777-4450
තාපන හ විදුලි බිල් සගවීමට උපකාර කරයි
Program)

වෙද්යමය ආෙ ණය (Medical Coverage)

සමඩිසකයි් /ස ෞඛ්ය ෙ ණය (Medicaid/Health
Choice)
240-777-1635
ගර්භණී කාේතාව්ේ, ෙරුව්ේ හ ආබාිත
ව්ැඩිහිටියේ ඳහා රැකව්රණ ම්බේීකරණය
නිො සනාමැති ෙැඩිහිටියන්ඩ ඳ ා රැකෙ ණ
ෙැඩ ට න (Medical Care for Homeless Adults)
240-777-0311

සමාන්ඩ්සගාමි ග්රාමසේ ස ෞඛ්ය
මානෙ ස ්ො
සද්පාර්තසම්න්ඩතුෙ , විින්ඩ පයනු ලබන ඕනෑම ස ්ො
පිළිබඳ සතා තුරු ඳ ා MC 311හි 240-777-0311
අංකය අමතන්ඩන; ඕනෑම භාෂාෙකින්ඩ ඇමතුම් ලබා ගනු
ලැසබ්. සෙබ් අඩවිය: www.montgomerycountymd.gov/311

ළමා ස ්ො (Children’s Services)

ද්රුෙන්ඩ ඳ ා රැකෙ ණය (Care for Kids) 301-628-3450
ප්රාථමික හ විසශ්ේෂ රැකව්රණ පයයි
චයිල්් ින්ඩක් (ChildLink)
240-777-4769
සතාරතුරු හ සයාමු කිරීසම් ස ේව්ා පයයි
සම්ිලෑන්ඩ් ළමා ස ෞඛ්ය ෙැඩ ට න (Maryland
Children’s Health Program, MCHP)
1-855-642-8572
ව්ය අවුරුදු 0-19 ව්ය ේව්ල ළමුේ ඳහා හ ඕනෑම
ව්ය ක ගර්භණී කාේතාව්ේ ඳහා ස ෞඛ්ය
රැකව්රණය පයයි
පා ල් ස ෞඛ්ය ස ෙ
් ා (School Health Services)
240-777-1550
රයසේ පා ල්ව්ල සිසුේසේ ස ෞඛ්ය, ආරක්ෂාව්, හ
සුභ ාධනය හතික කර ප්රව්ර්ධනය කරයි
ප්රතිශක්තික ණ ෙැඩ ට න (Immunization Program)
240-777-1050
අවුරුදු 19ට අඩු ළමයිේට පැමිණි ව්හාම
ප්රතිකශ්ක්තිකරණ ස ව්
ේ ා පයයි
මාතෘ/ ප්රජනන ස ෞඛ්ය රැකෙ ණ ස ්ො (Maternal/
Reproductive Health Care Services)
මාතෘත්ෙ වුල (Maternity Partnership)

පූර්ව් ප්රසූති රැකව්රණය පයයි
ස ෝි සරා ් OB/ජින්ඩ ායනය

240-777-0311

301-754-7630
පූර්ව් ප්රසූති හ පශ්ේචාත්ද් - ප්රසූති රැකව්රණය පයයි
පවුල් ැලසුම්/ප්රජනන ස ෞඛ්යය (Family
(Holy Cross OB/GYN Clinic)

Planning/Reproductive Health)

ප්රයනන ස ෞඛ්ය රැකව්රණය හ උපසෙ ේ ස ේව්ා පයයි
සකාමියුනිටි ක්ලිනික් ේ ඉේසකෝපසර්ටඩ් (Community
Clinics, Inc.)

Silver Spring
301-585-1250
Takoma Park
301-431-2972
Gaithersburg පවුසල් ස ේව්ා මාගම. (Family Services,
Inc.)
240-790-3334
සම්රි මධය ේථානසේ ායනය (Mary’s Center Clinic)

240-485-3160
සව්ාෂිිංටේහි සේෙර් ේබර්ේ මධය ේථානසේ ැලසුම්ගත
මාපියත්ද්ව්ය (Gaithersburg Center Planned Parenthood)
301-208-1300
බාල ෙය ්කා ගැබ් ගැනීම් (Teen Pregnancy)
240-777-1570
දුරකථන අිංකය මගිේ ව්ළක්ව්ා ගැනීමට අධයාපනය
හ බාලව්ය ේකාර මාපියේ ඳහා හාය ව්ැඩ ටහේ
පයයි

දිි අෙ ්ථාෙන්ඩට සූද්ානම් වීසම් ස ්ො (Emergency
Preparedness Services)

ම ජන ස ෞඛ්ය දිි අෙ ්ථා ඳ ා සූද්ානම
ප්රතිතිචා ෙැඩ ට න (Public Health Emergency
Preparedness and Response Program) 240-777-3038
මහයනයාසේ ස ෞඛ්යය හා අොළව් හදිසි අව් ේථාව්ේට
මුහුණ දීම හ ප්රතිචාර ෙැක්වීම පිළිබඳ සතාරතුරු පයයි
ස ෝගීන්ඩ සයාමු කිරීසම් ෙැඩ ට න්ඩ (Patient
Navigator Programs)
ස ෞඛ්ය ම්පත්ද් පිළිබඳ සතාරතුරු හ සයාමු කිරීම් හ චීන,
හිේදි, සකාරියානු, හ වියේනාම භාෂාසව්ේ භාෂණ
පරිව්ර්තන ස ේව්ා පයයි:
301-760-7050
ේපාඤේඤ භාෂාව් ඳහා:
301-270-8432

සයෝගයතා

උපකා ස ෙ
් ා කාර්යාලය (Office of

Eligibility and Support Services, OESS)
සෆඩරල්, ප්රාේත හ පළාත්ද් ස ෞඛ්ය ව්ැඩ
ඇතුල් වීසම් හ අයදුම්පත්ද් ලබා ගැනීසම්
Germantown
Rockville
Silver Spring

ටහේ ඳහා
ේථානය

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

අර්ුද් ස ්ො (Crisis Services)
අර්ුද් මධ්ය ්ථානය/ ජංගම අර්ුද් කණ්ඩායම (Crisis
Center/Mobile Crisis Team)
240-777-4000
පැය 24/ තිසේ දින 7; දුරකථන හ පැමිණි ව්හාම ස ේව්ා
පයයි
අප ාධ් වින්ඩදිත
ාය
ිංගික අතෙ අර්ුද් ඳ ා ෙන
දු කථන මාර්ගය (Victim Assistance & Sexual Assault
Crisis Line)
240-777-4357
පැය 24 පුරා/ තිසේ දින 7 පුරා
අපසයෝජනයට ලක් වූ පුේගලයින්ඩ ඳ ා ක්ෂණික ඇමතුම්
මාර්ගය (Abused Persons Hotline)
240-777-4195
ගෘහ ේත ප්රචණ්ඩත්ද්ව්යට සගාදුරු වූ පුේගලයේට හ
ඔවුේසේ පවුල්ව්ලට පරිපූර්ණ ස ේව්ා පයයි
ළමා අපසයෝජන
සනා ලකා ැරීම පිළිබඳ ක්ෂණික
ඇමතුම් මාර්ගය (Child Abuse & Neglect Hotline)

240-777-4417

ියදිවි ානිය ෙැළැක්වීසම්
විශ්රාමලත් ස බළුන්ඩසේ
අර්ුද් ෙැළැක්වීසම් සපාදු ස ්ෙය (මාර්සගෝපසේශය)
(National Suicide Prevention Lifeline & Veterans Crisis)
පැය 24 පුරා/ තිසේ දින 7 පුරා
1-800-273-8255
ෙැඩිහිටි ආ ක්ෂක ස ්ො (Adult Protective Services)

240-777-3000

