මානසික ස ෞඛ්ය/මත්රෙය අෙභාවිත ස ෙ
ේ ා (Mental
Health/Substance Abuse Services)
චර්යාත්මක ස ෞඛ්ය සෙත ප්රසේශර් (Access to Behavioral
Health)
240-777-1770
ප්රධාන මානසික ස ෞඛ්ය හ/සහෝ මත්රෙය අෙභාවිත ගැටළු
ඳහා ස ේො අෙශය සේොසිකර්ේ ඳහා ඇගයීම් හ සර්ාමු
කිරීම් ලබා සේ. මීට ඇතුළත් ෙන අසනකුත් ෙැඩ ටහේ
ෙනුසේ:
• ෙැඩිහිටි චර්යාමර් ස ෞඛ්ය ෙැඩ ටහේ (Adult
Behavioral Health Program)
• ළමා හ සර්ෞෙන මානසික ස ෞඛ්ය ෙැඩ ටහන (Child
and Adolescent Mental Health Program)
• මානසික ස ෞඛ්ය සිේි කළමනාකරණර් (Mental
Health Case Management)
• සයයෂේඨ පුරෙැසිර්ේ ඳහා මානසික ස ෞඛ්ය ස ේො
(Mental Health Services for Seniors)
• බාහිර සරෝගී ඇබ්බැහිවීම හ මානසික ස ෞඛ්ය ස ේො
(Outpatient Addiction and Mental Health Services)
• බිහිරි සහෝ ශ්රෙණ ආබාධ හිත පුේගලයිේ ඳහා යුසෙේ
මාය ස ේො නිසර්ෝජිතාර්තනසේ මානසික ස ෞඛ්ය
ස ේො (Jewish Social Services Agency, Mental Health
Services for People who are Deaf or Hearing
Impaired)
• සයයෂේඨ පුරෙැසිර්ේ ඳහා අනුබේිත ැේසේ
මූහසේ මානසික ස ෞඛ්ය ස ේො (Afflianted Sante
Group Mental Health Services for Seniors)
• පවුල් ස ේො මාගම බාහිර සරෝගී මානසික
ස ෞඛ්ය මධය ේථානර් (Family Services, Inc.
Outpaitent Mental Health Center)
ළමුන් සහ යයෞවනයන් සඳහා යසෝදිසි පරීක්ෂණ සහ
ඇගයීම් යසේවා (Screening and Assessment Services for
Children and Adolescents, SASCA)
240-777-1430
වයස අවුරුදු 18ට අඩු තරුණ තරුණියන් සඳහා
එේරිමයිේ් සමාේසගාමරි පළාත් ක්ෂණික ඇමතුම් අංකර්
(EveryMind Montgomery County Hotline)

301-738-2255

සනාමිසල් හ රහසිගතෙ ස ේො ැපසේ
• දුරකථන ස ේෙර්: ෙෙස ේ පැර් 24 පුරා/ තිසේ දින 7ම
• සකටි පණිවුඩ ස ේෙර්: ඉරිො-බ්රහ ේපතිේො ප.ෙ. 12:00
- ප.ෙ. 9.00 ෙක්ො

සමාේේසගාමරි රැකෙරණ ාර්නර්
(Montgomery Cares Clinics)
රක්ෂණර්ක් සනාමැති, සීමිත ආොර්මක් හිත පුේගලර්ේට,
සමාේේසගාමරි ග්රාමසේ පදිංචිකරුෙේට වෙෙය ස ේො
පර්යි (වනතික තත්ෙර් පිළිබඳ ලිපි සල්ඛ්න අෙශය
සනාසේ). OESS හරහා අර්දුම් කරේන.
CCI ස ෞඛ්ය හ සුෙතා ස ෙ
ේ ා (CCI Health & Wellness
Services) (සමඩිසකර්ා හ සමඩිසකයි් පිළිගැසේ)
Gaithersburg
301-216-0880
Silver Spring
301-585-1250
Takoma Park
301-431-2972
සහෝලි සරා ේ සරෝහල් ස ෞඛ්ය මධය ථ
ේ ානර් (Holy Cross
Hospital Health Center) (සමඩිසකයි් පිළිගැසේ)
Silver Spring, Aspen Hill, Gaithersburg & Germantown
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Sinhala

ෙර් ග
ේ ත වීසම් හ ආබාිත ම්පත් ඒකකර්
(Aging & Disability Resource Unit)
240-777-3000

සමාේේසගාමරි ග්රාමසේ
පදිංචිකරුෙේ ඳහා ස ෞඛ්ය
හ මාය ස ේො ම්පත්

301-557-1940
මෑේ ී
ේ ල්් සක් ම
ේ ාේ ස ෞඛ්ය ාර්නර් (Mansfield
Kaseman Health Clinic) (සමඩිසකයි් පිළිගැසේ)
Rockville
301-917-6800
සම්රි මධය ථ
ේ ානසේ ාර්නර් (Mary’s Center Clinic)
(සමඩිසකර්ා හ සමඩිසකයි් පිළිගැසේ)
Silver Spring
240-485-3160
ම යි ස ෞඛ්ය මධය ථ
ේ ාන ාර්නර් (Mercy Health Clinic)
(සමඩිසකයි් පිළිගැසේ)
Gaithersburg
240-773-0322
සමාබයිල් සමඩිකල් සකර්ා ඉේසකෝපසයට් (Mobile
Medical Care, Inc.)
(සමඩිසකර්ා හ සමඩිසකයි් පිළිගැසේ)
Germantown
301-634-9600
Aspen Hill, Gaithersburg, Potomac,
Rockville, & Silver Spring
301-493-2400
මු ලි
ේ ම් ප්රයා මධය ේථාන වෙෙය ාර්නර් (Muslim
Community Center Medical Clinic)
(සමඩිසකර්ා හ සමඩිසකයි් පිළිගැසේ)
Silver Spring
301-384-2166
පෑේ ඒෂිේ ස
ේ ේච්ඡා ස ෞඛ්ය ාර්නර් (Pan Asian
Volunteer Health Clinic)
Gaithersburg
240-393-5950
සප්රාර්ක්සටෝ ලු් (Proyecto Salud)
(සමඩිසකයි් පිළිගැසේ)
Wheaton
301-962-6173
Olney
301-260-1073
කසතෝලික පුණයාර්තන වෙෙය මධය ේථානර් (Catholic
Charities Medical Clinic)
Silver Spring
301-434-8985

සයයෂේඨ හ ආබාිත ස ෙ
ේ ා (Senior & Disability
Services)

සයයෂේඨ පුරෙැසිර්ේ හ/සහෝ ආබාධ හිත තැනැත්තේ
ඳහා හ ඔවුේ රැක බලා ගේනේ/නිෙ ේන රැකෙල් ඳහා
සතාරතුරු හ ම්පත් ලබා සෙන අතර ඊට පහත ෙෑ ඇතුළත්
සේ:
• ෙැඩිහිටි රැකෙරණ ස ේො (Adult Protective Services)
• නිසෙ ේ තුළ රැකෙරණර්
• පවුසල් රැකෙළුේ ඳහා උපකාර
• මූලය හාර්
• සයයෂේඨ රැකෙරණ හාර් ෙැඩ ටහන (Senior
Care Subsidy Program)
• ප්රොහනර්
•
නිො කරණර්
සයයෂේඨ සපෝෂණ ෙැඩ ටහන (Senior Nutrition
Program)
240-777-3810

කණ්ඩාර්ම් ෙශසර්ේ ආහාර ලබා සෙයි

සයයෂේඨ පුරෙැසි ෙේත වෙෙය ෙැඩ ටහන (Senior Dental
Program)
240-777-1875
60+ ට ෙැඩි ෙැඩිහිටිර්ේට ෙේත වෙෙය ස ේො පර්යි
කසනක්ේ-A-රයි් (Connect-A-Ride) 301-738-3252
අවුරුදු 50+ ෙැඩිහිටිර්ේට හ ආබාිත අර්ට ඇති

Montgomery County
Department of Health and Human Services
Asian American Health Initiative
1401 Rockville Pike, 3rd Floor
Rockville, MD 20852
දුරකථනර්: 240-777-4517
ෆැක් ේ: 240-777-4564
සෙබ් අඩවිර්: www.AAHIinfo.org
ඊසම්ල්: info@AAHIinfo.org
ස ාර්ේන: Asian American Health Initiative
Twitter: @AAHI_info
සමම සල්ඛ්නසේ විකල්ප ආකෘතිපත් 240-777-4517 අමතා
ලබා ගත හැකිර්. TTY පරිශීලකර්ේහට 711 ඔ ේස ේ
(ප්රාේතර් තුළ ඇමතුම්) සහෝ 1-800-735-2258 ඔ ේස ේ
ප්රාේතසර්ේ බැහැර සිට ඇමතුම් ඔ ේස ේ සම්රිලේ් රිසල්

ඇමතිර් හැකිර්

රයි් ඔේ (Metro)/සමසරෝ (Ride On) නැෙතුමක
සිට ැතපුම් 0.5ක දුරකිේ පිවිසිර් හැකිර්.

ප්රොහන විකල්ප පිළිබඳ සතාරතුරු පර්යි
සකෝල් ‘N’ රයි් (Call ‘N’ Ride)
301-948-5409
සයයෂේඨර්ේට හ ආබාිත අර් ඳහා ප්රොහනර්
සමඩික්ඒ් ප්රොහන සතාරතුරු අංකර් (Medicaid
Transportation Information Line)
240-777-5890
සමඩික්ඒ් ලබා ස ෙේනේ මග වෙෙය හමුවීම් ඳහා
රායය ස ෞඛ්ය රක්ෂණ උපකාරක ෙැඩ ටහන (State
Health Insurance Assistance Program, SHIP) 301-255-4250
සයයෂේඨ පුරෙැසිර්ේට, ආබාිත පුේගලර්ේට, පවුල්ෙලට
හ රැක බලා ගේනේට සනාමිසල් Medicare සතාරතුරු
හ උපසේශන ස ේො ැපයීම

ප්රාසේශීර් සරෝහල් (Local Hospitals)
සිරි කුරු සරෝහල (Holy Cross Hospital)
301-754-7000
සහෝලි සරා ේ යමයේටවුේ සහා ේපිටල් (Holy Cross
Germantown Hospital)
301-557-6000
සම් ේටාය සමාේටිසගාමරි සමඩිකල් (Medstar
Montgomery Medical)
301-774-8882
උපනාගරික සරෝහල (Suburban Hospital) 301-896-3100
සෂේඩි සග්රෝේ ඇ්සෙේටි ේේ සරෝහල (Shady Grove
Adventist Hospital)
240-826-6000
සොෂිේටේ ඇ්සෙේටි ේේ සරෝහල (Washington Adventist
Hospital)
240-637-4000

පහත ඳහේ ස ෙ
ේ ා ලබා ගැනීම ඳහා සුදුසුකම් අෙශය
වීමට ඉඩ ඇත. ඔබ සුදුසුකම් ලබයිෙැයි ස ාර්ා ගැනීමට
ෙැඩ ටහේ අංකෙලට අමතේන නැතසහාත්
Montgomery County හි සෙබ් අඩවිර්ට ර්ේන:
www.montgomerycountymd.gov/hhs

පිළිකා ඳහා ස ෙ
ේ ා (Cancer Services)
කාේතා පිළිකා පාලන ෙැඩ ටහන (Women’s Cancer
Control Program)
240-777-1750
පිර්යුරු හ ගැබ්සගල පිළිකා පරීක්ෂණ
ආේරයික පිළිකා පරීක්ෂා කිරීසම් ෙැඩ ටහන (Colorectal
Cancer Screening Program)
240-777-1222
සහපටයිටි ේ බී ස ෙ
ේ ා (Hepatitis B Services)
ස
ේ ටාප් බී ෙයාපෘතිර් (STOP B Project)
240-393-5950
සනාමිසල් ෙැනුෙත් කිරීසම්, පරීක්ෂණ, එේනත්, හ
ප්රතිකාරෙලට සර්ාමුකිරිම් පර්යි
දුම් පානර් නතර කිරීම ඳහා ස ෙ
ේ ා (Quit Smoking
Services)
සනාමිසල් දුරකථන, සනාමිසල් හාර්, හ සනාමිසල්
ඖෂධ
සම්රිලේ් දුම්පානර් අත්හැර ෙැමීසම් ඇමතුම් අංකර්
(Maryland Tobacco Quitline)
1-800-784-8669
ආසිර්ානු දුම්සබාේනේ ඳහා අත්හැර ෙැමීසම් ඇමතුම්
අංකර් (Asian Smokers’ Quitline)
චීන භාෂාසෙේ:
1-800-838-8917
විර්ේනාම් භාෂාසෙේ:
1-800-778-8440
සකාරිර්ේ භාෂාසෙේ:
1-800-556-5564
ෙේත ස ෙ
ේ ා (Dental Services)
ෙේත ස ෙ
ේ ා (Dental Services)
සපාදු ෙේත ස ේො පර්යි
HIV ෙේත ස ෙ
ේ ා (HIV Dental Services)
HIV හිත ස ේොොර්කර්ේ

රැකෙරණර්

240-777-1875

240-777-1737
ඳහා සපාදු ෙේත

වෙෙයමර් ආෙරණර් (Medical Coverage)
සමඩිසකයි්/ ස ෞඛ්ය ෙරණර් (Medicaid/Health Choice)

240-777-1635
ගභයණී කාේතාෙේ, ෙරුෙේ හ ආබාිත
ෙැඩිහිටිර්ේ ඳහා රැකෙරණ ම්බේීකරණර්
නිො සනාමැති ෙැඩිහිටිර්ේ ඳහා රැකෙරණ ෙැඩ ටහන
(Medical Care for Homeless Adults)
240-777-0311

ප්රයා ස ෞඛ්ය ස ෙ
ේ ා (Community Health Services)
සරෝග පාලනර් (Disease Control)
240-777-1755
ලිංගිකෙ ම්සේෂණර් ෙන සරෝග, ක්ෂර් සරෝගර් හ
එච්.අයි.වී. හැර ම්සේෂණර් විර් හැකි සරෝග පිළිබඳ
පසර්යේෂණ අෙ ේථා
STI/HIV පරීක්ෂණ හ සිේි කළමනාකරණර් (STI/HIV
Testing and Case Management)
240-777-1833
STI හා HIV පරීක්ෂණ හ පරිපූණය HIV ස ේො පර්යි
TB පරීක්ෂාෙ හ ප්රතිකාර (TB Testing and Treatment)

240-777-1800
යාතයේතර ගමේ සතාරතුරු (International Travel Info)

240-777-0311
ආහාර හ පහසුකම් බලපර ැපයීම (Food and Facilities
Licensing)
240-777-3986
පහසුකම් හ පුේගලික බලපර හ ආහාර පහසුකම් හ
මීර්ේ පිළිබඳ පැමිණිලි ම්බේධසර්ේ කටයුතු කරයි
මූලය හාර්/නිො (Financial Assistance/Housing
Services)
මහයන හාර් ෙැඩ ටහේ (Public Assistance Programs)
ආොර්ම, ආහාර හ ස ෞඛ්ය හාර් පර්යි
Germantown
240-777-3420
Rockville
240-777-4600
Silver Spring
240-777-3100
සගෙලේ කුලී ආධාර ෙැඩ ටහන (Rental Assistance
Program)
240-777-4400
හදිසි සනරපීම් ෙළක්ො ගැනීම (Emergency Eviction
Program)
240-777-0311
අබයුෙෙලදී මැදිහත් වී හාර් පර්යි. පිහිටීම්ෙලට ඇතුළත්
ෙනුසේ:
Germantown
Rockville
Silver Spring
උපසර්ෝගීතා හාර් ෙැඩ ටහන (Utility Assistance
Program)
240-777-4450
තාපන හ විදුලි බිල් සගවීමට උපකාර කරයි
නිො නැති අර් පිළිබඳ සතාරතුරු මාගයර් (Homeless
Information Line)
240-907-2688
සේශීර් නිො නැති අර්ට ස ේො පර්ේනේ හ නොතැේ
ැපයුම් පිළිබඳ සතාරතුරු ලබා සෙයි
නිො ඉඩප්ර ේථා සකාමිෂේ භාෙ (Housing Opportunities
Commission)
240-627-9400
නිො සතාරතුරු, උපසේශන හ උපකාරක ස ේො පර්යි

හදිසි අෙ ථ
ේ ාෙේට සූොනම් වීසම් ස ෙ
ේ ා

ළමා ස ෙ
ේ ා (Children’s Services)

(Emergency Preparedness Services)

ෙරුෙේ ඳහා රැකෙරණර් (Care for Kids)
301-628-3450
ප්රාථමික හ විසශේෂ රැකෙරණ පර්යි
චයිල්් ලිේක් (ChildLink)
240-777-4769
උපසත් සිට අවුරුදු 5 ෙක්ො ෙර් ෙරුෙේ සිටින පවුල්

ඳහා සතාරතුරු හ සර්ාමු කිරීම් ස ේො පර්යි
සම්රිලෑේ් ළමා ස ෞඛ්ය ෙැඩ ටහන (Maryland
Children’s Health Program, MCHP)
1-855-642-8572
ෙර් අවුරුදු 0-19 ෙර් ේෙල ළමුේ ඳහා හ ඕනෑම
ෙර් ක ගභයණී කාේතාෙේ ඳහා ස ෞඛ්ය
රැකෙරණර් පර්යි
පා ල් ස ෞඛ්ය ස ෙ
ේ ා (School Health Services)
240-777-1550
රයසේ පා ල්ෙල සිසුේසේ ස ෞඛ්ය, ආරක්ෂාෙ, හ
සුභ ාධනර් හතික කර ප්රෙධයනර් කරයි
ප්රතිශක්තිකරණ ෙැඩ ටහන (Immunization Program)
අවුරුදු 19ට අඩු ළමයිේට පැමිණි ෙහාම
ප්රතිකශක්තිකරණ ස ෙ
ේ ා පර්යි
Silver Spring
240-777-1050
Germantown
240-777-3380
නගර මධයසේ Silver Spring
240-777-3160
Rockville
240-740-4430
මාතෘ/ ප්රයනන ස ෞඛ්ය රැකෙරණ ස ෙ
ේ ා (Maternal/
Reproductive Health Care Services)

මාතෘත්ෙ හවුල (Maternity Partnership)
පූෙය ප්රසූති රැකෙරණර් පර්යි
240-777-0311
පවුල් ැලසුම්/ප්රයනන ස ෞඛ්යර් (Family
Planning/Reproductive Health)

ප්රයනන ස ෞඛ්ය රැකෙරණර් හ උපසෙ ේ ස ේො පර්යි
සම්රි මධය ේථානසේ ාර්නර් (Mary’s Center Clinic)
240-485-3160
සොෂිංටේහි සේෙ යේබගයේ මධය ේථානසේ ැලසුම්ගත
මාපිර්ත්ෙර් (Gaithersburg Center Planned Parenthood)
301-208-1300
පා ල් ප්රයා ස ෞඛ්ය සහදිර් (School Community Health
Nurse)
240-777-4803
ප්රයනක ස ෞඛ්යර් පිළිබඳ උපසේශන හ සතාරතුරු
පර්යි

හදිසි කළමනාකරණර් හා ෙ
ේ සේශීර් ආරක්ෂාෙ පිළිබඳ
කාර්යාලර් (Office of Emergency Management and
Homeland Security)
240-777-0311
හදිසි ැලසුම්කරණර් පිළිබඳ සතාරතුරු පර්න අතර
ඇලටයේ සමාේේසගාසමරි (Alert Montgomery) ඳහා
ලිර්ාපදිංචි කරයි
සරෝගීේ සර්ාමු කිරීසම් ෙැඩ ටහේ (Patient
Navigator Programs)
ස ෞඛ්ය ම්පත් පිළිබඳ සතාරතුරු හ සර්ාමු කිරීම් හ චීන,
හිේදි, සකාරිර්ානු, හ විර්ේනාම භාෂාසෙේ භාෂණ
පරිෙතයන ස ේො පර්යි:
301-760-7050
ේපාඤේඤ භාෂාෙ ඳහා:
301-270-8432
ස ේො භාවිතර් හ සර්ෝගයතාෙ (Service Application
and Eligibility)
සර්ෝගයතා හ උපකාර ස ෙ
ේ ා කාර්යාලර් (Office of
Eligibility and Support Services, OESS)
240-777-0311
යෙඩරල්, ප්රාන්ත සහ යේශීය වැඩසටහන් සඳහා
අන්තර්ජාලයයන් (ඔන්ලයින්) ප්රයේශය සහ අයදුම් කිරීම.
පිහිටීම්ෙලට ඇතුළත් ෙනුසේ:
Gaithersburg
නගර මධයසේ Silver Spring
Germantown
Glenmont/Silver Spring
Rockville
Takoma East/ Silver Spring
අබයුෙ ස ෙ
ේ ා (Crisis Services)
අබයුෙ මධය ථ
ේ ානර්/ යංගම අබයුෙ කණ්ඩාර්ම (Crisis
Center/Mobile Crisis Team)
240-777-4000
පැර් 24/ තිසේ දින 7; දුරකථන හ පැමිණි ෙහාම ස ේො
පර්යි
අපරාධ විේදිත හාර් හ ලිංගික අතෙර අබයුෙ ඳහා ෙන
දුරකථන මාගයර් (Victim Assistance & Sexual Assault
Crisis Line)
240-777-4357
පැර් 24 පුරා/ තිසේ දින 7 පුරා
අපසර්ෝයනර්ට ලක් වූ පුේගලයිේ ඳහා ක්ෂණික ඇමතුම්
මාගයර් (Abused Persons Hotline)
240-777-4195
ගෘහ ේත ප්රචණ්ඩත්ෙර්ට සගාදුරු වූ පුේගලර්ේට හ
ඔවුේසේ පවුල්ෙලට පරිපූණය ස ේො පර්යි
ළමා අපසර්ෝයන හ සනා ලකා හැරීම පිළිබඳ ක්ෂණික
ඇමතුම් මාගයර් (Child Abuse & Neglect Hotline)

240-777-4417

සමාේේසගාමරි ග්රාමසේ ස ෞඛ්ය හ මානෙ ස ෙ
ේ ා සෙපාතයසම්ේතුෙ, විසිේ පර්නු ලබන ඕනෑම ස ෙ
ේ ා පිළිබඳ
සතාරතුරු ඳහා MC311 හි 240-777-0311 අංකර් අමතේන; ඕනෑම භාෂාෙකිේ ඇමතුම් ලබා ගනු ලැසබ්. සෙබ් අඩවිර්:
www.montgomerycountymd.gov/311

සිර්දිවි හානිර් ෙැළැක්වීසම් හ විශ්රාමලත් ස බළුේසේ
අබයුෙ ෙැළැක්වීසම් සපාදු ස ෙ
ේ ර් (මාසගයෝපසේශර්)
(National Suicide Prevention Lifeline & Veterans Crisis)
පැර් 24 පුරා/ තිසේ දින 7 පුරා
1-800-273-8255
ෙැඩිහිටි ආරක්ෂක ස ෙ
ේ ා (Adult Protective Services)

240-777-3000

