
ផ្ដល់ការវាយតម្លៃ និងតណំភ្ជា បស់ម្រាប់ម្របជាពលរដ្ឋដដ្លម្រតូវការ

សសវាកលមសម្រាបប់ញ្ហា សុខភ្ជពផ្ល វូចិតត 

និង/ឬការបនាបការសម្របើម្រាស់សម្ររឿងស ៀនជាចលបង។ 

កលម វធីិរាួនដូ្ចជា៖ 

▪ កលម វធីិសុខភ្ជពអាកបបកិរយិាលនុសសសព វយ័ (Adult

Behavioral Health Program) 

▪ កលម វធីិសុខភ្ជពផ្ល វូចិតតកុារ និងលនុសសវយ័ជំទ (Child &

Adolescent Mental Health Program) 

▪ ការម្ររប់ម្ររងករណីសខុភ្ជពផ្ល វូចិតត (Mental Health Case

Management) 

Mental Health Case Management 

▪ សសវាកលមសខុភ្ជពផ្ល វូចិតតសម្រាប់លនសុសចាស់ (Mental

Health Services for Seniors) 

Mental Health Services for Seniors 

▪ សសវាកលមសខុភ្ជពផ្ល វូចិតត និងបនាបការស ៀនអ្នកជំងឺសម្រៅ

(Outpatient Addiction and Mental Health Services) 

សេវាកម្មពិនិត្យ និងវាយត្ម្ម្ៃេម្រាប់
កុារ និងម្នុេសសពញវយ័ (Screening 
and Assessment Services for 
Children and Adolescents, SASCA) 

240-777-1430 

ខ្សសទូរេពទបន្ទទ ន់សោនធី 
Montgomery (Montgomery County 
Hotline) 

301-738-2255 

24 សា៉ោ ង/7 ម្ងៃកន ុងលួយសាដ ហ៍។ សសវាកលមអ្តថបទ៖ អាទតិយ-ម្រពហសបតត ិ៍ 

សា៉ោ ង 12:00ម្ងៃម្រតង់-9:00យប ់

សសវាកលមទងំសនេះានផ្ដល់ជូន 24 សា៉ោ ងកន ុងលួយម្ងៃ 7 

ម្ងៃកន ុងលួយសាដ ហ៍ ។ សម្រាប់ទូរសលខអ្ងគ ុលីសលខ (TTY) 

សូលសៅសៅសលខ 711។ 

ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លស ោះម្រាយវបិត្តិ 
និងម្រកមុ្ស ោះម្រាយវបិត្តចិល័ត្ (Crisis Center & 
Mobile Crisis Team) 

 240-777-4000 

ជំ្នួយជ្នរងសម្ររោះ និងខ្សសទូរេពទ ស ោះ
ម្រាយវបិត្តិខ្នែករំសោភបពំាននល វូសភទ (Victim 
Assistance & Sexual Assault Crisis Line) 

240-777-4357 

ខ្សសទូរេពទបន្ទទ ន់េម្រាបប់គុ្គលខ្ែលម្រត្វូបានសគ្
រំសោភបពំាន (អំសពើហិងាកន ុងម្រគួ្ារ) (Abused 
Persons Hotline (Domestic Violence)) 

240-777-4673 

ខ្សសទូរេពទបន្ទទ ន់េត ីពីការរំសោភបពំាន 
និងការសធេេម្របខ្ហេសលើកុារ (Child Abuse & 
Neglect Hotline) 

240-777-4417 

ខ្សសទូរេពទកម្ម វធិជីាត្បិង្កា រអត្តឃាត្ 
និងវបិត្តអិត្តី្យុទធជ្ន (National Suicide 
Prevention Lifeline & Veterans Crisis) 

1-800-273-8255 

សេវាកម្មការពារម្នុេសសពញវយ័ (Adult 
Protective Services) 

 240-777-3000 

ការដងទដំផ្នកសវជាសាស្តសតសម្រាបម់្របជាពលរដ្ឋដដ្លានចណូំលទប 
និងលិនានធានារ៉ា បរ់ង )ការលិនម្រតូវ សណំុំឯកសារសាថ នភ្ជព
ចាបស់ទ(។ ដាកព់ាកយតាលរយៈ OESS តាលសលខ      240-777-0311។
*= ទទួលយក ការខ្ែទសំវជ្ជាស្តេត  (Medicare); # = ទទួលយក 
ជំ្នួយសពទយ (Medicaid) 

Aspen Hill 

លណឌលសខុភ្ជព Holy Cross  (Holy Cross 
Hospital Health Center) # 

 301-557-1940 

ការដងទដំផ្នកសវជាសាស្តសតចល័ត (Mobile Medical 
Care) * # 

301-493-2400 

Gaithersburg  

សសវាកលមសុខភ្ជព និងសុខុាលភ្ជព CCI (CCI 
Health & Wellness Services) * #    301-585-1250

លណឌលសុខភ្ជព Holy Cross (Holy Cross Hospital 
Health Center) # 

 301-557-1940

រៃ ីនិកសុខភ្ជព Mercy (Mercy Health Clinic) #  240-773-0322

ការដងទដំផ្នកសវជាសាស្តសត ចល័ត (Mobile Medical 
Care) * # 

301-493-2400

រៃ ីនិកសុខភ្ជពសម ័ម្ររចិតត Pan Asian (Pan Asian 
Volunteer Health Clinic) * # 

 240-393-5950

Germantown 

លណឌលសុខភ្ជព Holy Cross  (Holy Cross Hospital 
Health Center) # 

 301-557-1940

ការដងទដំផ្នកសវជាសាស្តសត ចល័ត (Mobile Medical Care) 
* #

301-493-2400

Olney 

រសម្រាងសុខភ្ជព (Proyecto Salud) # 
 301-260-1073

Rockville 

រៃ ីនិកសុខភ្ជព Mansfield Kaseman (Mansfield 
Kaseman Health Clinic) #  301-917-6800

 

ការដងទដំផ្នកសវជាសាស្តសត ចល័ត (Mobile Medical 
Care) * # 

301-493-2400  

Silver Spring 

រៃ ីនិកពាាលសបបុ រសធល៌កាតូលិក (Catholic 
Charities Medical Clinic)  301-434-8985

សសវាកលមសុខភ្ជព និងសុខុាលភ្ជព CCI (CCI 
Health & Wellness Services) * #    301-585-1250

លណឌលសុខភ្ជព Holy Cross (Holy Cross Hospital 
Health Center) # 

 301-557-1940

រៃ ីនិកពាាលម្នលជឈលណឌ លា៉ោ រ ី(Mary’s Center 
Clinic) * # 

 240-485-3160

ការដងទដំផ្នកសវជាសាស្តសត ចល័ត (Mobile Medical 
Care) * # 

301-493-2400

រៃ ីនិកពាាលម្នលជឈលណឌ លសហរលន៍ឥសាៃ ល 
(Muslim Community Center Medical Clinic) * # 

 301-384-2166

Takoma Park 

សសវាកលមសខុភ្ជព នងិសខុាុលភ្ជព CCI 
(CCI Health & Wellness Services) * #  301-431-2972 

Wheaton 
រសម្រាងសខុភ្ជព (Proyecto Salud) #  301-260-1073 
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Montgomery County 
Department of Health and Human Services 

Asian American Health Initiative 
1401 Rockville Pike, 3rd Floor, 

Rockville, MD 20852 
ទូរសពទ៖ 240-777-4517; ទូរសលខអ្ងគ ុលីសលខ (TTY) 

សូលសៅសៅសលខ 711 
ទូរសារ៖ 240-777-4564 

សរហទំព័រ៖ www.AAHIinfo.org 
 អ្ុីដលល៖ AAHI@montgomerycountymd.gov 

ដសែងរក៖ ការផ្ដ ចួសផ្ដើលរំនតិសុខភ្ជពអាសលរកិអាសីុ 

Twitter @AAHI_info 

ទម្រលង់ជំនួសម្នឯកសារសនេះអាចរកានតាលការសសន ើសុំសដាយទូ
រសពទសៅសលខ 240-777-4517 ឬចូលសៅ www.AAHIinfo.org។ 

  អាចសម្របើានសៅកន ុងចាៃ យ 0.5 
ា៉ោ យល៍សម្រាប់ការជិេះ/សាថ នីយ៍រងស ៃ្ ើងសម្រកាលដ្ី (Ride 
On/Metro stop) 

ចំណុចម្នការចូល និងពាកយសុសំម្រាបក់លម វធីិរបសស់ហព័នធ  រដ្ឋ និង
សោនធី។ ទតីាំងរលួាន៖  
Gaithersburg, Germantown, Rockville, ទីម្រកងុ Silver Spring, 
Glenmont/Silver Spring និង Takoma/East Silver Spring 

ផ្ដល់ពត័៌ាន និងធនធានសម្រាបល់នសុសចាស់ និង/ឬជនពកិារ 
ម្រពលទងំអ្នកដងទរំបសពួ់កសរ/ជំនួយតាលផ្ទេះរលួានដូ្ចជា៖  

▪ សសវាកលមការពារលនុសសសព វយ័ (Adult Protective
Services) 

▪ ការដងទតំាលផ្ទេះ
▪ ការគំម្រទសម្រាប់អ្នកដងទមំ្ររួសារ
▪ ជំនួយដផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុ
▪ កលម វធីិឧបតថលភធនសម្រាប់ការដងទលំនុសសចាស់ (Senior

Care Subsidy Program) 
▪ លសធាាយសធែ ើដំ្សណើរ 
▪ លំសៅដាឋ ន 
▪ កលម វធីិអាហារបូតថលភសម្រាបល់នសុសចាស ់(Senior

Nutrition Program) 
▪ កលម វធីិាត់សធម សម្រាប់លនុសសចាស់ (Senior Dental

Program) 

ចូលសម្របើេុសភាពអាកបបកិរយិា (Access 

to Behavioral Health) 
 240-777-1770 ការយិាល័យរមំ្រទ និងភាពានេិទធទិទួលបាន 

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

240-777-0311 

ខ្នែកធនធានេម្រាបម់្នុេសចាេ់ 
និងជ្នពិការ (Aging & Disability 
Resource Unit)     

240-777-3000 

ភាជ ប់ការជិ្ោះ (Connect-A-Ride) 301-738-3252 

ផ្ដល់ពត័៌ានអ្ំពីជសម្រលើសលសធាាយសធែ ើដំ្សណើរសម្រាប់
លនុសសសព វយ័ដដ្លានអាយុចាប់ 50 ស ើងសៅ និងជនពកិារ 

សៅ ‘សហើយ’ ជិ្ោះ (Call ‘N’ Ride) 301-948-5409 
លសធាាយសធែ ើដំ្សណើរសម្រាប់លនសុសចាស់ និងជនពិការ 

ជំ្នួយសពទយ ម្សធោបាយសធេើែំសណ្ើរ  
ខ្សសទូរេពទនដលព់័ត្ា៌ន (Medicaid 
Transportation Information Line) 

240-777-5890 

កម្ម វធិីជំ្នួយខ្នែកធាន្ទរ៉ា ប់រងេុសភាពរបេ់
សោនធី (County’s Senior Health 
Insurance Assistance Program, SHIP) 

301-255-4250 

ផ្ដល់ពត័៌ានអ្ំពកីារដងទដំផ្នកសវជាសាស្តសត ( Medicare)និង
ការម្របកឹាសយាបលស់ដាយឥតរតិម្ងៃសម្រាប់លនុសសចាស់ ជនពិការ 
ម្ររួសារ និងអ្នកដងទ ំ

សសវាកលមសដាេះម្រសាយវបិតត ិ (Crisis Services) 

លនទ ីរពាាល Montgomery (Montgomery Cares Clinics) ពាកយសុំ និងភ្ជពានសិទធិទទួលានសសវាកលម (Service 
Application and Eligibility)  

សសវាកលមសម្រាប់លនុសសចាស់ នងិជនពិការ (Senior & 
Disability Services) 

េម្រាប់ពត័្៌ានេដ ពីីសេវាកម្មណាមួ្យខ្ែលបាននដល់ជូ្នស 
យម្រកេួងេុោភបិាល នងិកិចចការម្នុេសជាត្មិ្របចាសំោនធី 
Montgomery េូម្សៅសៅ  MC 311 តាម្សលស 240-777-
0311 ។ ការសៅម្រត្វូបានទទួលសៅកន ុងភាាសនសងៗរែ ។ 
សគ្ហទពំ័រ៖  www.montgomerycountymd.gov/311 

សុខភ្ជពផ្ល វូចតិត/សសវាកលមបនាបសម្ររឿងស ៀន (Mental 
Health/Substance Abuse Services) 

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


 
 

 
ការពិនតិ្យរកជ្ងំឺម្ហារកីស ោះ នងិក
េបូ ន (Breast and Cervical Cancer 
Screening) 

  240-777-1750 

កម្ម វធីិពិនតិ្យរកជ្ងំឺម្ហារកីសពាោះ
សវៀនធំ (Colorectal Cancer 
Screening Program 

  240-777-1222 

 

 

គ្សម្រាង STOP B (STOP B Project) 240-393-5950 
ការអ្ប់រំ ការពិនិតយ ការចាក់វា៉ា ក់សំាង 
និងការបញ្ជ នូពាាលសដាយឥតរិតម្ងៃ 
 

 
 
ខ្សែទូរសព្ទសម្រាបក់ារប ោះបង់ថ្ន ាំជក់ម្របចាំរដ្ឋ 
Maryland (Maryland Tobacco Quitline) 

1-800-784-8669 

ខ្សែទូរសព្ទសម្រាបក់ារប ោះបង់របសអ់្នកជក់អាស ៊ី 
(Asian Smokers’ Quitline) 

 

សម្រាប់ភាសាចិន៖ 1-800-838-8917 

សម្រាប់ភាសាវ ៀតណាម៖ 1-800-778-8440 

សម្រាប់ភាសាកូវ ៉េ៖  1-800-556-5564 

 

 
សេវាកម្មាត្់សធមញ (Dental 
Services) 

  240-777-1875 

សេវាកម្មាត្់សធមញ HIV (HIV 
Dental Services) 

  240-777-1737 

 

 
 
ជ្សម្រម្ើេខ្ែទសំវជ្ជាស្តេត /េុសភាព(Medicaid/Health 
Choice) 

 240-777-1635 

ការសម្រលបសម្រលួលការដងទសំម្រាប់ស្តសត ីានម្ផ្ទសពាេះ 
កុារ និងលនុសសសព វយ័ជាជនពិការ 

 

ការខ្ែទខំ្នែកសវជ្ជាស្តេត េម្រាប់
ម្នុេសសពញវយ័អន្ទថា (Medical Care for 
Homeless Adults) 
 

240-777-0311 

 

 
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងជ្ងំឺ (Disease Control)  240-777-1755 
សសុើបអ្សងេតឧបបតត ិសហតុម្នជំងឆឺ្ៃង សលើកដលងដតជំងឺកាលសររ 
(STD) ជំងឺរសបង (TB) និងជំងឺសអ្ដ្ស៍ (HIV) 

ការសធេើសត្េត ជ្ំងឺឆ្ៃងតាម្ការរមួ្សភទ 
និងជ្ំងឺសអែេ ៍
និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងករណី្ (STI/HIV 
Testing and Case 
Management) 

  240-777-1833 

ការសធេើសត្េត  
និងការពោបាលជ្ំងឺរសបង (TB 
Testing and Treatment) 

  240-777-1800 

ព័ត្៌ានអពំីការសធេើែំសណ្ើរអនតរជាត្ិ 
(International Travel Info) 

240-777-0311 

ការសចញអាជាា ប័ណ្ណ ចំណី្អាហារ 
និងម្នទ ីរ (Food and Facilities 
Licensing) 

  240-777-3986 
 

ដ្ំសណើរការទីកដនៃង និងអាជាា ប័ណណ ផ្ទទ ល់ខល នួ 
និងបណដ ឹងទក់ទងនឹងទីកដនៃងចណំីអាហារ 

  

 
កម្ម វធីិជ្ំនួយាធារណ្ៈ (Public 
Assistance Programs)    

240-777-1003 

ជំនួយដផ្នកម្រាក់ចំណូល ចំណីអាហារ និងសវជាសាស្តសត  

កម្ម វធីិជ្ំនួយម្ែៃឈ្ល លួ (Rental 
Assistance Program) 

 240-777-4400 

ការបង្កា ការបសណ្ដ ញសចញបន្ទទ ន់ 
(Emergency Eviction Prevention) 

240-777-0311 

ជំនួយអ្នតររលន៍វបិតត ិ។ ទីតាំងរលួាន៖   
Germantown 
Rockville 
Silver Spring 

កម្ម វធីិជ្ំនួយការសម្របើម្របាេ ់(Utility 
Assistance Program) 

 240-777-4450                                                          

ខ្សសទូរេពទេដ ពីីពត័្៌ានជ្នអន្ទថា 
(Homeless Information Line) 

240-907-2688 

គ្ណ្ៈកម្មការឱកាេលំសៅ ា ន 
(Housing Opportunities 
Commission) 

240-627-9400 

ផ្ដល់ព័ត៌ានអ្ំពីលំសៅដាឋ ន ការម្របឹកាសយាបល់ និងសសវាគំម្រទ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ការខ្ែទខំ្នែកសវជ្ជាស្តេត េម្រាប់
កុារ
ខ្ែលមិ្នានការធាន្ទរ៉ា ប់រង 
(ការខ្ែទេំម្រាប់កាុរ) 
((Medical Care for Uninsured 
Children (Care for Kids)) 

 301-628-3450 

សសវាកលមដងទបំឋល និងពិសសស 

ត្ំណ្ភាជ ប់កាុរ (ChildLink) សេវា
កម្មកាុរតូ្ច (Early Childhood 
Services) 

  240-777-4769 

ព័ត៌ាន និងសសវាកលមបញ្ជ នូបនតសម្រាប់ម្ររួសារដដ្លាន
សកមងចាប់តាំងពសីកើតរហូតដ្ល់អាយុ 5 ឆ្ន ំ 

កម្ម វធីិេសុភាពរបេ់កុារម្របចារំែា 
Maryland (Maryland Children’s 
Health Program, MCHP) 

  1-855-642-8572 

ការដងទសុំខភ្ជពសម្រាប់កុារដដ្លានអាយុចាប់ពី 0-19 ឆ្ន ំ 
និងសម្រាប់ស្តសត ីានម្ផ្ទសពាេះម្ររប់វយ័ 

សេវាកម្មេសុភាពរបេា់ោសរៀន 
(School Health Services) 

  240-777-1550 

ធានា និងសលើកកលពស់សុខភ្ជព សុវតថ ិភ្ជព 
និងសុខុាលភ្ជពរបស់សិសសសៅកន ុងសាលារដ្ឋ 
 

កម្ម វធីិម្របព័នធភាពាំុ (Immunization 
Program) 

240-777-1050 

ការចាក់ថ្ន បំង្កេ រសររដ្ល់កុារដដ្លានអាយុសម្រកាល 19 
ឆ្ន ំសដាយពុចំាំាច់ណាត់សពលជួប។ ទតីាំងរលួាន៖  
លណឌលសុខភ្ជព Dennis Avenue 

លណឌលសុខភ្ជព Silver Spring   

លជឈលណឌ លសសវាកលមតាលតំបន់ម្របចាំ UpCounty   

លជឈលណឌ លសសវាកលមសុខភ្ជពរបស់សាលាសរៀន/លជឈលណឌ ល Rocking 

Horse Road   

 
សេវាកម្មខ្ែទេំុសភាពខ្នែក
េម្ភព/បនតពូជ្(Maternal/Reproductive 
Health Care Services) 

  240-777-03111 

ខ្ននការម្រគួ្ារ/េុសភាពបនតពូជ្ (Family Planning/Reproductive 
Health) 
ផ្ដល់ការដងទសំុខភ្ជពបនតពូជ និងសសវាកលមសុខភ្ជពបង្កេ រដដ្លពាកព់័នធ  
ម្រកលុហ ុនរៃនីិកសហរលនា៍ន 4 ទីតាំង៖ 
 
ម្រកមុហ ៊ុនគ្លនីិកសហគ្មន៍-
ម្រកមុហ ៊ុនវសវាកមមម្រគួ្សា  (FSI) (CCI-Family 
Services Inc (FSI)) 

240-790-3334 

ម្រកមុហ ៊ុនគ្លនីិកសហគ្មន៍ (CCI-
Gaithersburg) 

301-216-0880 

ម្រកមុហ ៊ុនគ្លនីិកសហគ្មន៍ (CCI-Silver Spring) 301-585-1250 
ម្រកមុហ ៊ុនគ្លនីិកសហគ្មន៍ (CCI-Takoma Park                                                                                                                               301-431-2972 
គ្ល ីនិកព្យាបាលននមជ្ឈមណ្ឌលា៉ា   ី(Mary’s 
Center Clinic) 

 240-485-3160 

ភាព្យជាាតាបិតាដែលបានវម្រោងទ៊ុកវៅម
ជ្ឈមណ្ឌ ល Gaithersburg (Gaithersburg Center 
Planned Parenthood) 

 301-208-1300 

 

 

សេវាកម្មេុសភាពរបេា់ោសរៀន 
(School Health Services) 

240-777-1550 

 
 

 
ការយិាល័យម្រគ្ប់ម្រគ្ងសម្ររោះអាេនែ 
និងេនតេិុសាត្ុភូមិ្ (Office of 
Emergency Management and 
Homeland Security) 

240-777-0311 

ព័ត៌ានសដ ីពីដផ្នការសសស្តង្កគ េះបនាទ ន់ និង
ការចុេះស ម្ េះសម្រាប់ការជូនដ្ណំឹងរបស់ម្រកងុ Montgomery 
(Alert Montgomery) 

 

 
ផ្ដល់ជូនអ្នកបកដម្រប និង
សសវាកលមរុករកធនធានសខុភ្ជព និងសសវាសងគលកចិច។ 

 

 
សម្រាប់ភ្ជសាចិន៖ 301-760-4991 

សម្រាប់ភ្ជសាហុិនឌី៖ 301-760-4571 

សម្រាប់ភ្ជសាកូសរ៉ា៖ 301-760-7058 

សម្រាប់ភ្ជសាសវៀតណាល៖ 301-760-4992 

សម្រាប់ភ្ជសាសអ្សា៉ោ  ៖ 301-270-8432 

សម្រាប់ភ្ជសាសផ្សងសទៀត៖ 301-760-7051 

  
  

សេវាកម្មខ្ែលរយោងសម្រកាម្អាចនឹងានលកខសណ្ឌ ត្ម្រម្វូម្នភាពានេិ
ទធទិទួលបាន។ សែើម្បីខ្េេ ងយលថ់ាសត្ើអែកានេទិធទិទួលបានឬអត្់ 
េូម្សៅសៅសលសរបេ់កម្ម វធិីសែើម្បីាកេួរ 
ឬកចូ៏លសៅសគ្ហទពំ័ររបេ់សោនធ ី Montgomery: www.montgomery
countymd.gov/hhs  
 

សសវាកលមសដាេះម្រសាយជំងលឺហារកី (Cancer Services) 

សសវាកលមសដាេះម្រសាយជំងឺរលាកសងៃើលម្របស្ទ B (Hepatitis B 
Services) 

សសវាកលមសាេះបង់ការជក់ារ ី(Quit Smoking Services) 

សសវាកលមាតស់ធម  (Dental Services) 

ការម្ររបដ្ណដ ប់ដផ្នកសវជាសាស្តសត  (Medical Coverage) 

សសវាកលមសខុភ្ជពសហរលន៍ (Community Health Services) 

ជំនួយដផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុ/សសវាកលមលំសៅដាឋ ន (Financial 
Assistance/Housing Services) 

សសវាកលមកុារ (Children’s Services) 

សសវាកលមដងទសំុខភ្ជពដផ្នកសលភព/បនតពូជ(Maternal/
Reproductive Health Care Services) 

សសវាកលមសម្រតៀលសម្រសង្កគ េះបនាទ ន់ (Emergency Preparedness 
Services) 

កលម វធិអី្នករុករកអ្នកជងំឺ (Patient Navigator Program) 

http://www.montgomerycountymd.gov/hhs
http://www.montgomerycountymd.gov/hhs

