
 
صحت رفتاری  خدمات دسترسی بھ 

(Access to Behavioral Health) 
  240-777-1770 

خدمات برای مشکالت عمده صحت کھ ضرورت بھ برای ساکنان 
  ارزیابی و ارتباطاتدارند، خدمات مواد  سوءمصرفروانی و/یا 

 :بشمول ذیلندھا پروگرام سازد.فراھم می
  پروگرام صحت رفتاری کالنساالن(Adult Behavioral 

Health Program) 
  پروگرام صحت روانی طفل و نوجوان(Child & 

Adolescent Mental Health Program) 
  مدیریت دوسیھ صحت روانی(Mental Health Case 

Management) 
  خدمات صحت روانی برای سالمندان(Mental Health 

Services for Seniors) 
  خدمات سرپایی اعتیاد و صحت روانی(Outpatient 

Addiction and Mental Health Services) 
 

و ارزیابی برای اطفال و  سکریننگخدمات 
 Screening and)نوجوانان 

Assessment Services for Children 
and Adolescents) (SASCA) 

 240-777-1430 

شھرستان   تماس عاجلیتلیفون 
 Montgomery)مونتگومری 

County Hotline) 

301-738-2255 

ساعت  شنبھپنجیکشنبھ الی  ؛ سرویس پیامک:روز ھفتھ 7 ساعت 24
 بعد چاشت  09:00الی  قبل چاشت 12:00

 
 

 
برای  در دسترس ھستند. روز ھفتھ 7 ساعت 24این خدمات بصورت 

 را دایل کنید.  711، (TTY) یپتا تلھدسترسی بھ 
 Crisis)مرکز بحران و تیم بحران سیار 

Center & Mobile Crisis Team) 
 240-777-4000 

خط کمک بھ قربانیان و بحران تجاوز  
 & Victim Assistance)جنسی 

Sexual Assault Crisis Line) 

240-777-4357 

اشخاص آزار دیده تماس عاجلی تلیفون 
 Abused Persons)(خشونت خانگی) 

Hotline (Domestic Violence)) 

240-777-4673 

  توجھییبخط تلیفون طفل آزاری و 
(Child Abuse & Neglect 

Hotline) 

240-777-4417 

خط نجات ملی جلوگیری از خودکشی و 
 National) متقاعد بحران عساکر

Suicide Prevention Lifeline & 
Veterans Crisis) 

1-800-273-8255 

خدمات حفاظتی کالنساالن  
(Adult Protective 

Services) 

  240-777-3000 

ھای صحی برای ساکنان بدون بیمھ، با عاید محدود (بدون  مراقبت

با   OESSذریعھ  ضرورت بھ کدام سندی در مورد وضعیت قانونی).
 .تقاضا کنید 0311-777-240نمبر 
 =*Medicare پذیرد. # = را میMedicaid پذیردرا می 

Aspen Hill 
 Holy)مرکز صحی شفاخانھ صلیب مقدس 

Cross Hospital Health Center) # 
 301-557-1940 

 Mobile)مراقبت صحی سیار 
Medical Care) * # 

301-493-2400 

Gaithersburg  
 CCI (CCIخدمات صحی و تندرستی  

Health & Wellness Services)  * 
#    

  301-585-1250 

 Holy)مرکز صحی شفاخانھ صلیب مقدس 
Cross Hospital Health Center) # 

 301-557-1940 

 Mercy Health)صحت مرسی  کلنیک
Clinic) # 

 240-773-0322 

 Mobile Medical)مراقبت صحی سیار 
Care) * # 

301-493-2400 

 Pan)صحت داوطلبانھ پان آسیایی  کلنیک
Asian Volunteer Health Clinic) * # 

 240-393-5950 
 

Germantown 
 Holy)مرکز صحی شفاخانھ صلیب مقدس 

Cross Hospital Health Center) # 
 301-557-1940 

 Mobile)مراقبت صحی سیار 
Medical Care) * # 

301-493-2400 

Olney 
Proyecto Salud #  301-260-1073 

Rockville 
صحت منسفیلد کیسمن  کلنیک

(Mansfield Kaseman Health 
Clinic) # 

  301-917-6800 

 Mobile)مراقبت صحی سیار 
Medical Care) * # 

301-493-2400 

Silver Spring 
صحی خیریھ کاتولیک   کلنیک

(Catholic Charities Medical 
Clinic) 

  301-434-8985 

 CCIخدمات صحی و تندرستی  
(CCI Health & Wellness 

Services)  * #   
  301-585-1250 

 Holy)مرکز صحی شفاخانھ صلیب مقدس 
Cross Hospital Health Center) # 

 301-557-1940 
 

 Mary (Mary’sمرکز  کلنیک
Center Clinic) * #  240-485-3160 

 Mobile Medical)مراقبت صحی سیار 
Care) * # 301-493-2400 

صحی مرکز جامعھ مسلمانان  کلنیک
(Muslim Community Center 

Medical Clinic) * # 
 301-384-2166 

Takoma Park 
 CCIخدمات صحی و تندرستی  

(CCI Health & Wellness 
Services)  * # 

  301-431-2972 

Wheaton 
Proyecto Salud #  301-260-1073 
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منابع خدمات صحی و اجتماعی برای ساکنان  

 شھرستان مونتگومری 

 
Montgomery County  

Department of Health and Human Services 
Asian American Health Initiative 
1401 Rockville Pike, 3rd Floor, 

Rockville, MD 20852 
را   TTY( 711( تایپتلھ ؛ برای 4517-777-240تلیفون: 

 دایل کنید
 4564-777-240فکس: 

 www.AAHIinfo.org :سایتویب 
 AAHI@montgomerycountymd.gov         ایمیل:           

 Asian American Health Initiativeجستجو:  

 Twitter @AAHI_info 
 

یا بازدید از  4517-777-240تماس با نمبر تقاضا ذریعھ  در صورت 
www.AAHIinfo.org  در دسترس  ھای دیگر این سند فارمت

 ھستند.
 

 / Ride Onمایلی از  0.5قابل دسترسی در فاصلھ    
 ) Metro stopایستادگاه مترو (

 

 
 
 

 

 
 حمایتیدفتر واجد شرایط بودن و خدمات 

(OESS) (Office of Eligibility 
and Support Services (OESS)) 

240-777-0311 

ھای فدرال، ایالتی و  نقطھ ورود و درخواست برای پروگرام
 عبارتند از: ھا مکان شھرستانی.

Gaithersburg, Germantown, Rockville ،   مرکز شھر
Silver Spring, Glenmont/Silver Spring   و

Takoma/East Silver Spring 

 
بخش منابع سالمندی و معلولیت  

(Aging & Disability 
Resource Unit) 

240-777-3000 
 

معلومات و منابعی را برای سالمندان و/یا اشخاص دارای معلولیت و  
 کند، از جملھ: ھای خانگی فراھم میمراقبین آنھا/ کمک

 ) خدمات حفاظتی کالنساالنAdult Protective 
Services( 

  منزل مراقبت در 
  حمایت از مراقبان فامیلی 
 کمک مالی 
  مراقبت سالمندان ( کمک مصرفپروگرامSenior 

Care Subsidy Program ( 
  ترانسپورت 
 مسکن 
 ) پروگرام تغذیھ سالمندانSenior Nutrition 

Program ( 
 الصحھ دندانی سالمندان (پروگرام حفظSenior Dental 

Program ( 
 

Connect-A-Ride 301-738-3252 
کالنساالن باالی  ھای ترانسپورت برای معلوماتی در مورد گزینھ

 دھد سال و اشخاص دارای معلولیت ارائھ می 50
 Call)بھ تماس شوید  N’ Ride‘با 

‘N’ Ride) 
301-948-5409 

 ترانسپورت برای سالمندان و اشخاص دارای معلولیت 
 Medicaidخط معلومات ترانسپورت  

(Medicaid Transportation 
Information Line) 

240-777-5890 

پروگرام کمک بیمھ صحی سالمندان  
)SHIP) شھرستان (County’s 

Senior Health Insurance 
Assistance Program (SHIP) ( 

301-255-4250 

را برای اشخاص مسن،  Medicareمعلومات و مشاوره رایگان 
 کند ھا و مراقبین فراھم میاشخاص معلول، فامیل

 

 

 Mental Health/Substanceمواد ( سوءمصرفخدمات صحت روانی/ 
Abuse Services ( 

 ) Crisis Servicesخدمات بحران (

 )Montgomery Cares Clinicsکلینیک مراقبت مونتگومری ( 

 Service)خدمات و واجد شرایط بودن  تقاضای
Application and Eligibility) 

 & Senior)خدمات سالمندان و معلولین 
Disability Services) 

برای معلومات در مورد ھر نوع خدمات ارائھ شده ذریعھ بخش  
 MC 311شھرستان مونتگومری، با  بشری صحت و خدمات 

ھا بھ ھر  بھ تماس شوید. تماس  0311-777-240بھ نمبر 
 :سایتویب شود.لسانی دریافت می

www.montgomerycountymd.gov/311 

http://www.aahiinfo.org/
mailto:AAHI@montgomerycountymd.gov
http://www.aahiinfo.org/
http://www.montgomerycountymd.gov/311


 

 
 

 
سرطان سینھ و عنق رحم   سکریننگ

(Breast and Cervical Cancer 
Screening) 

  240-777-1750 

سرطان کولورکتل   سکریننگپروگرام 
(Colorectal Cancer Screening 

Program) 

  240-777-1222 

 

 
 STOP (STOP B Project) B 240-393-5950پروژه 

 و ارجاع تداوی  پیچکاریرایگان،  سکریننگتعلیم رایگان، 

 

 
 Maryland)خط ترک تنباکو مریلند 

Tobacco Quitline) 
1-800-784-8669 

ھای آسیایی  خط ترک سگرتی
(Maryland Tobacco Quitline) 

 

 8917-838-800-1 برای لسان چینایی: 
 8440-778-800-1 برای لسان ویتنامی: 

 5564-556-800-1 برای لسان کوریایی: 
 

 
 Dental)الصحھ دندانی خدمات حفظ
Services) 

  240-777-1875 

 HIVالصحھ دندانی خدمات حفظ
(HIV Dental Services) 

  240-777-1737 

 

 
Medicaid/Health Choice  240-777-1635 

 ھماھنگی مراقبت برای زنان حاملھ، اطفال و کالنساالن دارای معلولیت 

ھای صحی برای کالنساالن  مراقبت
 Medical Care for) خانمانیب

Homeless Adults) 

240-777-0311 

 

 
 Disease Control(  240-777-1755کنترول امراض (

 کندرا بررسی می HIVو  STD ،TBحوادث امراض ساری بھ جز 

 TI/HIVتست و مدیریت دوسیھ  
(STI/HIV Testing and Case 

Management) 
 

  240-777-1833 

 TB)تست و تداوی توبرکلوز 
Testing and Treatment) 

 

  240-777-1800 

  المللیبینمعلومات سفر 
)International Travel Info( 

 

240-777-0311 

 Food)صدور جواز غذا و امکانات 
and Facilities Licensing)   240-777-3986 

 
جوازھای تسھیالت و شخصی و شکایات مربوط بھ تسھیالت غذایی را 

 کند پروسس می
  

 
 Public)ھای مردمی ھای کمکپروگرام

Assistance Programs) 
240-777-1003 

 عاید، غذا و حمایت صحی 
 Rental)پروگرام کمک کرایھ 

Assistance Program) 
 240-777-4400 

  عاجلیجلوگیری از اخراج 
(Emergency Eviction 

Prevention) 

240-777-0311 

  ھا عبارتند از:مکان کمک مداخلھ در بحران.
Germantown 

Rockville 
Silver Spring 

تاسیسات  مساعدت در پروگرام 
(Utility Assistance 

Program)  

 240-777-4450 

 Homeless) ھاخانمانبیخط معلومات 
Information Line) 

240-907-2688 

 Housing)ھای اسکان کمیسیون فرصت
Opportunities Commission) 

240-627-9400 

 دھد را ارائھ می حمایویمعلومات اسکان، مشاوره و خدمات 
 
 

 
ھای صحی برای اطفال بدون  مراقبت

 Medical)بیمھ (مراقبت از اطفال) 
Care for Uninsured 

Children (Care for Kids)) 

 301-628-3450 

 مسلکی ھای اولیھ و خدمات مراقبت
ChildLink   خدمات دوران)

 ChildLink (Early)طفولیت) 
Childhood Services)( 

  240-777-4769 

ھای دارای طفل از بدو تولد الی  و ارجاع فامیل رسانیمعلوماتخدمات 
 سالگی 5

پروگرام صحت اطفال مریلند  
(MCHP) (Maryland 

Children’s Health Program 
(MCHP)) 

  1-855-642-8572 

سالھ و برای زنان حاملھ در  19الی   0ھای صحی برای اطفال مراقبت
 ھر سنی 

 School)خدمات صحی مکتب 
Health Services) 

  240-777-1550 

 تضمین و ارتقای صحت، مصئونیت و رفاه متعلمین در مکاتب دولتی 
 

 Immunization) پیچکاری پروگرام 
Program) 

240-777-1050 

ھا  مکان سالھ. 19تر از بدون نوبت قبلی برای اطفال پایین پیچکاری
 عبارتند از: 

 Dennis Avenueمرکز صحی 

   Silver Springمرکز صحی 

    UpCountyمرکز خدمات منطقوی 
  مرکز خدمات صحی مکتب / 

   Rocking Horse Roadمرکز 

 
پروگرام مشارکت مادران /  

ھای دوران حاملگی  مراقبت
(Maternity Partnership/ 
Prenatal Care Program) 

  240-777-0311 

 Family)الصحھ باروری تنظیم فامیل / حفظ
Planning/Reproductive Health) 

الصحھ باروری و خدمات صحی وقایوی مرتبط را  ھای حفظمراقبت
 دھد ارائھ می

 ): CCIجامعھ ( کلنیکمکان شرکت  4

CCI- شرکت خدمات فامیل(FSI) 
(CCI-Family Services Inc 

(FSI)) 

240-790-3334 

CCI-Gaithersburg 301-216-0880 
CCI-Silver Spring 301-585-1250 
CCI-Takoma Park 301-431-2972 

 Mary (Mary’sمرکز  کلنیک
Center Clinic)  240-485-3160 

گذاری شده مرکز  پالن تربیت طفل
Gaithersburg (Gaithersburg 
Center Planned Parenthood) 

 301-208-1300 

 
 School)خدمات صحی مکتب 

Health Services) 
240-777-1550 

 

 
دفتر مدیریت اضطراری و امنیت داخلی 

(Office of Emergency 
Management and Homeland 

Security) 

240-777-0311 

در ھشدار   نامثبتو  عاجلیگذاری معلومات در مورد پالن
 ) Alert Montgomeryمونتگومری (

 

 
را برای منابع صحی و خدمات   ھدایتخدمات ترجمان و 
 دھد. اجتماعی ارائھ می

 

 
 4991-760-301 برای لسان چینایی:

 4571-760-301 برای لسان ھندی: 
 7058-760-301 برای لسان کوریایی: 
 4992-760-301 برای لسان ویتنامی:

 8432-270-301 : ھسپانویبرای لسان 

 7051-760-301 ھای دیگر:برای لسان 
  
  

واجد شرایط  ضرورت بھ  شده در ذیل ممکن است   لستخدمات  
شتھ بودن  شند.دا برای اطالع از اینکھ واجد شرایط ھستید،   با

 ً سایت ویب بھبا نمبرھای پروگرام بھ تماس شوید یا  لطفا
مراجعھ شھرستان مونتگومری 

 www.montgomerycountymd.gov/hhs :کنید

 ) Cancer Servicesخدمات سرطان (

 B (Hepatitis B Services) ھیپاتیتخدمات 

 ) Quit Smoking Servicesخدمات ترک سگرت (

 ) Dental Servicesالصحھ دندانی (خدمات حفظ

 ) Medical Coverageپوشش معالجوی (

 Community Health)خدمات صحی جامعھ 
Services) 

 Financial)کمک مالی/خدمات مسکن 
Assistance/Housing Services) 

 ) Children’s Servicesخدمات اطفال (

مراقبت از صحت مادر/باروری خدمات 
(Maternal/Reproductive Health Care 

Services) 

 Emergency)خدمات آمادگی اضطراری 
Preparedness Services) 

 Patient Navigator)مریض  ھدایتپروگرام 
Program) 

http://www.montgomerycountymd.gov/hhs

