စိတ္က်န္းမာေရး/မူးယစ္ေဆးတလြဲသုံးမႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ေမာင့္ဂိုမာရီ ေစာင့္ေရွာက္ရးေဆးခန္း မ်ား(Montgomery Cares Clinics)

(Mental Health/Substance Abuse Services)

အျပဳအမူ က်န္းမာေရး ကို

လက္လမ
ွ း္ မွေ
ီ ရး(Access to Behavioral

240-777-1770

အာမခံမရွိေသာ၊ ၀င္ေငြအကန္႔အသတ္ရွိေသာ၊ ေနထိုင္သူမ်ား (တရား၀င္အေျခအေန

Health)

ကေလးမ်ားႏွင့ဆ
္ ယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ စူးစမ္မႈ
ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား(Screening and
Assessment Services for Children and
Adolescents (SASCA))
ေမာင္ဂမ
ို ာရီေကာင္တီ ေဟာ့လင
ို း္ (Montgomery
County Hotline)

240-777-1430

လိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမရွိသူမ်ား)အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ။ OESS ကို

301-738-2255

ဟိုလးီ ခေရာ့စ္ ေဆးရုံး က်န္းမာေရး စင္တာ(Holy Cross Hospital
Health Center) #

301-557-1940

ေရႊ႕လ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မ(ႈ Mobile Medical Care) * #

301-493-2400

Gaithersburg

နစ္နာသူအတြက္ အကူအညီ ႏွင့္ လိငေ
္ စာ္ကားမႈ
အက်ပ္အတည္း လိင
ု း္ (Victim Assistance & Sexual
Assault Crisis Line)

240-777-4357

ေစာ္ကားခံရေသာသူအတြက္
ေဟာ့လင
ို း္ (အိမတ
္ ြငး္ အၾကမ္းဖက္မႈ)(Abused Persons
Hotline (Domestic Violence))

240-777-4673

ကေလးႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ လ်စ္လ်ဴရွဳ႕မႈေဟာ့လင
ို း္ (Child
Abuse & Neglect Hotline)

240-777-4417

လူႀကီး အကာအကြယ္
၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား(Adult Protective
Services)

ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေကာင္တီ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ၀င္ေရာက္ရန္ ႏွင့္
ေလွ်ာက္ထားရန္ ေနရာ။ ေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ပါသည္။

ေမာင့္ဂိုမာရီ ေကာင္တီတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္

ဟိုလးီ ခေရာ့စ္ ေဆးရုံး က်န္းမာေရး စင္တာ(Holy Cross
Hospital Health Center) #

301-557-1940

(Senior & Disability Services)

မာစီက်န္းမာေရးေဆးခန္း(Mercy Health Clinic) #

240-773-0322

သက္ႀကီးရြယ္အို ႏွင့္ မသန္မစြမး္ အရင္းအျမစ္

ေရႊ႕လ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ(Mobile Medical Care) *

301-493-2400

ပန္အာရွာလုပ္အားေပးက်န္းမာေရးေဆးခန္း(Pan Asian
Volunteer Health Clinic) * #

240-393-5950

#

ဟိုလးီ ခေရာ့စ္ ေဆးရုံး က်န္းမာေရး စင္တာ(Holy Cross Hospital
Health Center)#

301-557-1940

ေရႊ႕လ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ(Mobile Medical Care) * #

301-493-2400

301-260-1073

မန္းဖီးလ္ ေက့စ္မန္း က်န္းမာေရး ေဆးခန္း(Mansfield Kaseman
Health Clinic) #

301-917-6800

ေရႊ႕လ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ(Mobile Medical Care)*

301-493-2400

#

က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား

301-434-8985

စီစီအိုင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ေနေကာင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(CCI
Health & Wellness Services)) * #

301-585-1250

ဟိုလးီ ခေရာ့စ္ ေဆးရုံး က်န္းမာေရး စင္တာ(Holy Cross
Hospital Health Center)#

ဖက္စ:္ 240-777-4564

ေမရီစင္တာေဆးခန္း(Mary’s Center Clinic) * #

Twitter @AAHI_info
301-493-2400

မူစလင္ကြန္ျမဴနီတီစင္တာ က်န္းမာေရးေဆးခန္း(Muslim
Community Center Medical Clinic) * #

301-384-2166

240-777-4517ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး သို႔မဟုတ္ www.AAHIinfo.orgကို ၀င္ၾကည့္ၿပီး
ေတာင္းဆိုပါက ဤစာရြက္စာတမ္းကို အျခားပုံစံျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ရိက
ု ္အြန္(Ride On)/ရထားဂိတ(္ Metro stop)၏ 0.5 မိုင္အတြင္း

Takoma Park

ပရိုရက္တို စလုဒ(္ Proyecto Salud) #

ရွာရန္: Asian American Health Initiative

240-485-3160

ေရႊ႕လ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ(Mobile Medical Care) *

စီစီအိုင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ေနေကာင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(CCI
Health & Wellness Services)) * #

အီးေမးလ္: AAHI@montgomerycountymd.gov

301-557-1940

240-777-3000

သက္ႀကီးရြယ္အို ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မသန္း မစြမ္းသူမ်ား ႏွင့္ ၄င္တုိ႔၏
ေစာာင့္ေရွာက္သူမ်ား/ အိမ္တြင္းအကူမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ႏွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးသည္။

လူႀကီး အကာအကြယ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(Adult Protective
Services)

အိမ္တြင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ မိသားစုအတြက္ အေထာက္အပံ့

ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့

သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈ အမေတာ္ေၾကး အစီအစဥ္(Senior
Care Subsidy Program)

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

ေနစရာ

သက္ႀကီးရြယ္အို အာဟာရ အစီအစဥ္(Senior Nutrition
Program)

သက္ႀကီးရြယ္အို သြား အစီအစဥ္(Senior Dental Program)
ကြနန
္ က္-ေအ-ရိက
ု (္ Connect-A-Ride)

301-738-3252

အသက္ 50+ႏွင့္ အထက္လူႀကီးမ်ား ႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေရြးခ်ယ္စရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသည္။
ေကာလ္’အန္’ရိက
ု (္ Call ‘N’ Ride)
301-948-5409
သက္ႀကီးရြယ္အို ႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္း ခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
မယ္ဒအ
ီ ိတ္ သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး အခ်က္အလက္
ဖုနး္ (Medicaid Transportation Information Line)

240-777-5890

ေကာင္တီ၏ သက္ႀကီးရြယအ
္ ို က်န္းမာေရး
အာမခံအေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္(County’s Senior
Health Insurance Assistance Program (SHIP))

301-255-4250

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာသူမ်ား ႏွင့္
ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ မယ္ဒီက(ဲ Medicare)ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ႏွင့္
အတိုင္ပင္ခံျခင္း ကို အခမဲ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

ရႏိုင္ပါသည္။
301-431-2972

ေမာင့္ဂိုမာရီ ေကာင္တီ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူသား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာနက
စီစဥ္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆင
ို ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္

Wheaton

240-777-3000

Montgomery County
Department of Health and Human Services
Asian American Health Initiative
1401 Rockville Pike, 3rd Floor,
Rockville, MD 20852
ဖုန္း: 240-777-4517; တီတီ၀င
ို ္(TTY) 711 ကိုဆက္ပါ
၀က္ဘ္ဆိက
ု ဒ
္ ္: www.AAHIinfo.org

ကတ္သလစ္ ကုသုလ
ိ ျ္ ဖစ္ က်န္းမာေရး ေဆးခန္း(Catholic
Charities Medical Clinic)

သက္ႀကီးရြယ္အို ႏွင့္ မသန္မစြမ္း ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား

ယူနစ္ (Aging & Disability Resource Unit)

Silver Spring

#

1-800-273-8255

Gaithersburg, Germantown, Rockville, ေဒါင္းေတာင္း Silver Spring,
Glenmont/Silver Spring ႏွင့္ Takoma/East Silver Spring

301-585-1250

Rockville

240-777-4000

240-777-0311

of Eligibility and Support Services (OESS))

စီစီအိုင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ေနေကာင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(CCI
Health & Wellness Services))* #

ပရိုရက္တို စလုဒ(္ Proyecto Salud) #

ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ 24နာရီ/တပတ္လွ်င္ 7 ရက္ရႏိုင္ပါသည္။
တီတီ၀ိုင(္ TTY) အတြက္ 711ကိုေခၚပါ။

and Eligibility)

Aspen Hill

Olney

အက်ပ္အတည္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(Crisis Services)

၀န္ေဆာင္မႈကို ေလွ်ာက္ထားျခင္း ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္မႈ(Service Application

အက်ံဳး၀င္မႈ ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား(Office

240-777-0311မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားပါ။

Germantown

တပတ္လ်ွ င္ 24 နာရီ/7 ရက္၊ စာသား၀န္ေဆာင္မႈ။ ။ တနဂၤေႏြၾကာသပေတးေန႔ ေန႔လည္ 12:00နာရီ-ည9:00နာရီ

အမ်ိဳးသား မိမက
ိ ယ
ို က
္ သ
ို တ္ေသမႈ
ကာကြယေ
္ ရးေဟာ့လင
ို ္ ႏွင့္
စစ္ျပန္အက်ပ္အတည္း(National Suicide Prevention
Lifeline & Veterans Crisis)

Burmese

*= မယ္ဒက
ီ ဲ(Medicare) ကို လက္ခသ
ံ ည္; # = မယ္ဒအ
ီ ိတ္(Medicaid) ကိလ
ု က္ခသ
ံ ည္

ပင္မ စိတ္က်န္းမာေရး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးတလြသ
ဲ ုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ေနေသာ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္
ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား စီစဥ္ေပးေနပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားမွာ

လူႀကီး အျပဳအမူ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္(Adult Behavioral Health
Program)

ကေလးႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္ စိတက
္ ်န္းမာေရး အစီအစဥ္(Child &
Adolescent Mental Health Program)

စိတ္က်န္းမာေရး အမႈတြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ(Mental Health Case
Management)

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ စိတက
္ ်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ(Mental
Health Services for Seniors)

ေဆးစြဲမႈႏွင့္စိတ္က်န္းမာေရးယန္ေဆာင္မႈ ျပင္ပလူနာဌာန(Outpatient
Addiction and Mental Health Services)

အက်ပ္အတည္း စင္တာ ႏွင့္ ေရႊ႕လ်ားအက်ပ္အတည္း
အဖြဲ႔(Crisis Center & Mobile Crisis Team)
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301-260-1073

MC 311 ကို 240-777-0311ထံ သိ႔ု ဖုနး္ ဆက္ပါ။ ဖုနး္ ကို

မည္သည့္ဘာသာစကားႏွင့မ
္ ဆို ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ၀က္ဘဆ
္ ိက
ု ္ဒ-္
www.montgomerycountymd.gov/311

ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အက်ံဳး၀င္ရန္ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား ရွႏ
ိ ိုင္ပါသည္။

သင္အက်ံဳး၀င္မ၀င္သရ
ိ န္ အစီအစဥ္၏စုံစမ္းရန္ နံပါတ္ ကို ဖုနး္ ဆက္ပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေမာင့္ဂိုမာရီ ေကာင္တ၏
ီ ၀က္ဘဆ
္ ုိက္ဒက
္ ို ၀င္ၾကည့္ပါ။

240-777-1755

အက္စ္တဒ
ီ ီ(STD) ၊တီဘီ(TB) ႏွင့္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ(HIV) တိ႔မ
ု ွလြဲၿပီး
ကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ားကို စုံစမ္းေပးသည္။

www.montgomerycountymd.gov/hhs

အက္စတ
္ ီအင
ို ္ /အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ စစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ အမႈတြဲ

ကင္ဆာဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(Cancer Services)
ရင္သား ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္း၀ ကင္ဆာ

240-777-1750

ဆန္းစစ္ရာွ ေဖြေရး(Breast and Cervical Cancer

စီမံခန္႔ခြဲမႈ (STI/HIV Testing and Case

အူမႀကီးကင္ဆာ ဆန္းစစ္ရာွ ေဖြေရး

240-777-1222

အစီအစဥ္(Colorectal Cancer Screening Program)

240-777-1833

တီဘီ စစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ ကုသမႈ (TB Testing and
Treatment)

240-777-1800
240-777-0311

Travel Info)
အစားအေသာက္ ႏွင့္ ဌာနဆိုငရ
္ ာ လိင
ု ္စင္ (Food
and Facilities Licensing)

240-777-3986

ဌာနႏွင့္တစ္ကိုယ္ေရး လိုင္စင္မ်ား ႏွင့္ အစားအစာဌာနႏွင့္ဆိုင္ေသာ
တိုင္တန္းမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ပါသည္

အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(Hepatitis B
Services)

240-393-5950

အခမဲ့ ပညာေပး၊ အခမဲ့ ဆန္းစစ္ရွာေဖြေရး၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးေရး ႏွင့္

ေမရီလန္း ေဆးရြကႀ္ ကီး ျဖတ္လိုငး္ (Maryland Tobacco
Quitline)

Program)
အေရးေပၚႏွင္ထတ
ု ္ခရ
ံ မႈကာကြယ္ေရး(Emergency Eviction

အာရွေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား ေဆးလိပျ္ ဖတ္ဖုနး္ (Asian
တရုတ္ဘာသာစကားအတြက္:

1-800-838-8917

ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားအတြက္:

1-800-778-8440

ကုိရီးယာဘာသာစကားအတြက:္

1-800-556-5564

သြားဘက္ဆင
ို ္ရာ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား(Dental Services)

240-777-1875

ခုခံအားက်လူနာအတြက္ သြားဘက္ဆိုငရ
္ ာ

240-777-1737

အိမ္ေျခမဲ့အခ်က္အလက္ဖန
ု း္ (Homeless Information

240-907-2688

240-627-9400

240-777-1635

ကေလးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(Children’s Services)
အာမခံမရွေ
ိ သာကေလးမ်ားအတြက္

240-777-0311

ေစာင့္ေရွာက္မႈ(Medical Care for Homeless Adults)
အသိုင္းအ၀ိုင္း က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(Community Health Services)

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေ
ရး)(Medical Care for Uninsured Children
(Care for Kids))

ပင္မ ႏွင့္ အထူးကု ေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

301-628-3450

240-777-0311

Security)
အေရးေပၚစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းအေၾကာင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ သတိေပး
ေမာင့္ဂိုမာရီ(Alert Montgomery) အတြက္ လက္မွတ္ထိုး၀င္မည္

0-19 အရြယ္ကေလးမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားအတြက္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
240-777-1550

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး ႏွင့္
ေကာင္းစားေရးမ်ားရွိေစၿပီး ျမွင့္တင္ေပးရန္

လူနာလမ္းျပပရိုဂရမ္(Patient Navigator Program)
က်န္းမာေရး အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ လူမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စကားျပန္ ႏွင့္
လမ္းျပ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးပါသည္။
တရုတ္ဘာသာစကားအတြက္:

301-760-4991

ဟိႏၵဴဘာသာစကားအတြက္:

301-760-4571

ကိုရီးယားဘာသာစကားအတြက္:

301-760-7058

ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားအတြက္:

301-760-4992

Silver Spring က်န္းမာေရး စင္တာ

စပိန္ဘာသာစကားအတြက:္

301-270-8432

အပ္ေတာင္း ေဒသႏၱရ ၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာ

အျခားဘာသာစကားအတြက္:

301-760-7051

240-777-1050

Dennis Avenue က်န္း မာေရး စင္တာ

ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာ /Rocking Horse Road စင္တာ
မိခင္/မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(Maternal/Reproductive Health Care Services)
240-777-0311

Program)
240-777-4450

လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား

1-855-642-8572

Program (MCHP))

Health Services)

အေရးေပၚစီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ အမိေျမ လုၿံ ခံဳေရး ရုးံ (Office
of Emergency Management and Homeland

အစီအစဥ္(Maryland Children’s Health

အစီအစဥ္(Maternity Partnership/ Prenatal Care

Line)
အိမ္ရာအခြင့အ
္ လမ္း ေကာ္မရွင္(Housing Opportunities

လႊဲေျပာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

မိခင္ပးူ ေပါင္းေဆာင္ရြကမ
္ ႈ /မေမြးမီေစာင့္ေရွာက္ေရး

အိမ္ရာအခ်က္အလက္၊ အတိုင္ပင္ခံျခင္း ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၊ ကေလးမ်ား ႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ လူႀကီးမ်ားအတြက္
အိမ္ေျခမဲလ
့ ႀူ ကီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး

Germantown

Rockville
Silver Spring

Commission)

က်န္းမာေရးလႊမ္းၿခံဳမႈ(Medical Coverage)
Choice)

240-777-0311

အက်ပ္အတည္းစြက္ဖက္မႈ အေထာက္အပံ့။ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္

အသုးံ ခ်အေထာက္အပံ့ပရိဂ
ု ရမ္ (Utility Assistance
Program )

သြားဘက္ဆင
ို ္ရာ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား(Dental Services)

မယ္ဒအ
ီ ိတ္/က်န္းမာေရးေရြးခ်ယ္မႈ(Medicaid/Health

240-777-4400

Prevention)

Smokers’ Quitline)

၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား(HIV Dental Services)

240-777-1003

၀င္ေငြ၊ အစားအစာ ႏွင့္ ေဆး၀ါးအေထာက္အပံ့
အိမ္ငာွ းအေထာက္အပံပ
့ ရိဂ
ု ရမ္ (Rental Assistance

ေမြးကာစ မွ 5 ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားရွိသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ ႏွင့္

ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (School

အေရးေပၚျပင္ဆင္မႈ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား(Emergency
Preparedness Services)

Services))

တည္ေနရာမ်ားမွာ-

Programs)

1-800-784-8669

240-777-4769

အသက္ 19 ႏွစ္ေအာက္ကေလးတိုင္းအတြက္ ကာကြယ္ေဆး၀င္ထိုးျခင္း၊

Assistance/Housing Services)

ကုသမႈေပးရန္ လႊဲေျပာင္းေပးမႈ

ေဆးလိပ္ျဖတ္ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား(Quit Smoking Services)

၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား)(ChildLink (Early Childhood

ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ပရိုဂရမ္(Immunization Program)

ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့/အိမ္ရာ၀န္ေဆာင္မ(ႈ Financial

အစိးု ရအေထာက္အပံပ
့ ရိဂ
ု ရမ္မ်ား(Public Assistance

ခ်ိဳင္းလင့္ခ္ (ကနဦးကေလးဘ၀

ေမရီလန္း ကေလးက်န္းမာေရး

Management)

ႏိုင္ငတ
ံ ကာခရီးသြားအခ်က္အလက္ (International

Screening)

စေတာ့ ဘီ စီမက
ံ ိနး္ (STOP B Project)

ေရာဂါထိနး္ ခ်ဳပ္ေရး

မိသားစုစမ
ီ က
ံ ိနး္ /မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္း မာေရး(Family Planning/Reproductive
Health)
ေအာက္ပါ ကြန္ျမဴနီတီ ေဆးခန္း 4 ေနရာတြင္ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ကာကြယ္ေရး က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။
စီစီအိုင္-မိသားစု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း(CCI-Family
Services Inc (FSI))
စီစီအိုင္(CCI)-Gaithersburg

240-790-3334

စီစီအိုင္(CCI)-Silver Spring

301-585-1250

စီစီအိုင္(CCI)-Takoma Park

301-431-2972

ေမရီစင္တာေဆးခန္း(Mary’s Center Clinic)
Gaithersburg စင္တာ စီမံကိန္းရွိေသာ
ဖခင္ဘ၀(Center Planned Parenthood)
ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(School Health
Services)

301-216-0880

240-485-3160
301-208-1300

240-777-1550

