மனநலம் /ேபாைதப் ெபா�ள்
�ஷ்�ரேயாகத்�ற் கான ேசைவகள்
(Mental Health/Substance Abuse Services)

மான் ட்ேகாெமரி பராமரிப்� ம�த்�வமைனகள்
(Montgomery Cares Clinics)

240-777-1770
நடத்ைத சார்ந்த நல�க்�
அ�கல் (Access to Behavioral Health)
மனநலம் மற் �ம் /அல் ல� ேபாைதப் ெபா�ள் �ஷ்�ரேயாகம்

ெதாடர்பான ெபரிய �ரச்�ைனக�க்� ேசைவகள் ேதைவப்ப�ம்
����ப்பாளர்க�க்� ம�ப்��கைள�ம் , இைணப்�கைள�ம்
அளிக்�ற�. இ�ல் உள் ளடங் �ம் �ட்டங் கள் :

ேஹா� �ராஸ் ஹாஸ்�ட்டல் ெஹல் த் ெசன் டர்

301-557-1940

நடமா�ம் ம�த்�வப் பராமரிப்�

301-493-2400



�ழந்ைதகள் மற் �ம் வளர் இளம்
ப�வத்�ன�க்கான மனநலத் �ட்டம்
(Child & Adolescent Mental Health Program)



மனநல ேநாய் ேமலாண்ைம
(Mental Health Case Management)

��ஐ ெஹல் த் அன் ட் ெவல் ெனஸ் சர்�சஸ் (CCI

301-585-1250



�த்த வய�ன�க்கான மனநலச் ேசைவகள்
(Mental Health Services for Seniors)

ேஹா� �ராஸ் ஹாஸ்�ட்டல் ெஹல் த்
ெசன் டர் (Holy Cross Hospital Health Center) #

301-557-1940



ெவளிேநாயாளிக�க்கான �யப் பழக்கங் க�க்�
அ�ைமயா�தல் மற் �ம் மனநலம் ெதாடர்பான
ேசைவகள் (Outpatient Addiction and Mental Health Services)

ெமர்� ெஹல் த் �ளினிக்

240-773-0322

நடமா�ம் ம�த்�வப் பராமரிப்�

301-493-2400

பான் ஆ�யன் வாலன் �யர் ெஹல் த் �ளினிக்

240-393-5950

மான்ட்ேகாெமரி க�ண்� ஹாட்ைலன்
(Montgomery County Hotline)

(Holy Cross Hospital Health Center) #
(Mobile Medical Care) * #
Gaithersburg
Health & Wellness Services) * #

Germantown

301-738-2255

இந்த ேசைவகள் ஒ� வாரத்�ல் , 7 நாட்க�ம் , ஒ� நாளில்
24 மணி ேநர�ம் �ைடக் கப் ெப��ற�. ��ஒய் (TTY)-க் �,
711-ஐ டயல் ெசய் ய�ம் .

�ஷ்�ரேயாகத்�ற் � ஆட்பட்ட
நபர்க�க் கான ஹாட்ைலன்
(Abused Persons Hotline) (��ம் ப வன்�ைற)
(Domestic Violence)
�ழந் ைதகைள �ஷ்�ரேயாகம்
ெசய் தல் மற் �ம் �றக் கணித்தல்
ஆ�யவற் �ற் கான ஹாட்ைலன்
(Child Abuse & Neglect Hotline)

தற் ெகாைலத் த�ப் � மற் �ம்
�ன்னாள் பைட�ரர்க�க்�
ஏற் ப�ம் ெந�க் க� நிைல
ஆ�யவற் �ற் கான ேத�ய ைலஃப் ைலன்
(National Suicide Prevention Lifeline & Veterans Crisis)
வய� வந் ேதா�க் கான பா�காப் �ச்
ேசைவகள் (Adult Protective Services)

ேஹா� �ராஸ் ஹாஸ்�ட்டல் ெஹல் த்
ெசன் டர் (Holy Cross Hospital Health Center) #

301-557-1940

நடமா�ம் ம�த்�வப் பராமரிப்�

301-493-2400

(Mobile Medical Care) * #
Olney

�ேராெயக்ேடா சா�ட் (Proyecto Salud) #

ெந�க்க� நிைலச் ேசைவகள் (Crisis Services)

பா�க்கப் பட்டவ�க்கான உத�க்�ம் ,
பா�யல் தாக்�தல் ெந�க்க� ஏற் ப�ம்
ேபா�ம் ெதாடர்� ெகாள் ள ேவண்�ய
ெதாைலேப� (Victim Assistance & Sexual
Assault Crisis Line)

(Mobile Medical Care) * #

மான் ட்ேகாெமரி க�ண்�
����ப்பாளர்க�க்கான உடல் நலம் மற் �ம்
ச�க ேசைவ ெதாடர்பான ஆதாரங் கள்

(Pan Asian Volunteer Health Clinic) * #

ஒ� வாரத்�ல் 24 மணி ேநரம் /7 நாட்கள் ; எ�த்�ச் ேசைவ:
ஞா��-�யாழன் 12:00pm-9:00pm

ெந�க் க� நிைலக் கான ைமயம்
மற் �ம் நடமா�ம் ெந�க் க�
நிைலக்கானக் �� (Crisis Center & Mobile
Crisis Team)

(Mercy Health Clinic) #

240-777-4000

301-260-1073

Rockville

ேமன் ஸ்ஃ�ல் ட் ேகஸ்ேமன் ெஹல் த் �ளினிக்

301-917-6800

நடமா�ம் ம�த்�வப் பராமரிப்� (Mobile

301-493-2400

(Mansfield Kaseman Health Clinic) #
Medical Care) * #

240-777-4357

கத்ேதா�க் ேசரிட்�ஸ் ெம�க்கல் �ளினிக்

301-434-8985

��ஐ ெஹல் த் அன் ட் ெவல் ெனஸ் சர்�சஸ் (CCI

301-585-1250

ேஹா� �ராஸ் ஹாஸ்�ட்டல் ெஹல் த்
ெசன் டர் (Holy Cross Hospital Health Center) #

301-557-1940

ேமரீஸ் ெசன் டர் �ளினிக்

240-485-3160

நடமா�ம் ம�த்�வக் கவனிப்�

301-493-2400

�ஸ்�ம் கம் �னிட்� ெசன் டர் ெம�க்கல்
�ளினிக் (Muslim Community Center Medical Clinic) * #

301-384-2166

(Catholic Charities Medical Clinic)
Health & Wellness Services) * #

240-777-4673

(Mary’s Center Clinic )* #

240-777-4417

1-800-273-8255

(Mobile Medical Care) * #

Takoma Park

��ஐ ெஹல் த் அன் ட் ெவல் ெனஸ் சர்�சஸ் (CCI
Health & Wellness Services) * #

240-777-3000

Wheaton

�ேராெயக்ேடா சா�ட் (Proyecto Salud) #

Montgomery County
Department of Health and Human Services
Asian American Health Initiative
1401 Rockville Pike, 3rd Floor,
Rockville, MD 20852
ெதாைலேப� எண்: 240-777-4517; ��ஒய் (TTY) டயல் 711
ெதாைலநகல் : 240-777-4564
இைணயதளம் : www.AAHIinfo.org
�ன் னஞ் சல் : AAHI@montgomerycountymd.gov
ேத�க: Asian American Health Initiative
Twitter @AAHI_info

Silver Spring

301-431-2972

301-260-1073

ேசைவக்கான �ண்ணப்பம் மற் �ம் த��
(Service Application and Eligibility)
240-777-0311
த�� மற் �ம் ஆதர�ச் ேசைவக�க் கான
அ�வலகம் (Office of Eligibility and Support Services)
(OESS)
ஃெபடரல் , ஸ்ேடட் மற் �ம் க�ண்� �ட்டங் க�க்கான
�ைழ�டம் மற் �ம் �ண்ணப்�க்�ம் இடம் . இ�ல்
உள் ளடங் �ம் அைம�டங் கள் :
Gaithersburg, Germantown, Rockville, ட�ன் ட�ன் Silver Spring, Glenmont/
Silver Spring மற் �ம் Takoma/East Silver Spring

Aspen Hill

வய� வந் ேதா�க்கான நடத்ைத நலத் �ட்டம்
(Adult Behavioral Health Program)

240-777-1430

Tamil

காப்�� ெசய் யாத, �ைறந்த வ�மானம் ெகாண்ட
����ப்பாளர்க�க்கான ம�த்�வப் பராமரிப்�
(சட்டரீ�யான த��க்கான ஆவணம் ேதைவ�ல் ைல).
OESS வ�யாக 240-777-0311 இல் �ண்ணப்�க்க�ம் .
*= ெம�க்ே கர் (Medicare) ஏற் � க்ெ காள் ள ப் ப ��ற� ; # =
ெம�க்எய் ட் (Medicaid) ஏற் � க்ெ காள் ள ப் ப ��ற�



�ழந் ைதகள் மற் �ம் வளர் இளம்
ப�வத்�ன�க்கான கண்ட�தல்
மற் �ம் ம�ப் �ட்�ச் ேசைவகள்
(Screening and Assessment Services for Children and
Adolescents) (SASCA)
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240-777-4517 என் ற எண்ைண அைழத்� அல் ல�
www.AAHIinfo.org என் �ம் இைணயதளத்�ற் �
வ�ைக தந்� ேவண்�ேகாள் ��த்தால்
இந்த ஆவணத்�ன் மாற் � வ�வங் கள்
�ைடக்கப்ெப��ன் றன.
ஒ� ைரட் ஆன் /ெமட்ேரா ஸ்டாப்�ன் (Ride On/
Metro stop) 0.5 ைமல் க�க்�ள் அ�கக்��ய�

�த்ேதா�க்கான மற் �ம் இயலாைம
ெகாண்ேடா�க்கான ேசைவகள்
(Senior & Disability Services)
��ைம மற் �ம் இயலாைமக் கான
240-777-3000
ஆதார அல� (Aging & Disability Resource Unit)
�ன் வ�வன உட்பட , �த்தவர்கள் மற் �ம் /அல் ல�
இயலாைம ெகாண்ட மக்கள் மற் �ம் அவர்கைளக் கவனித்�க்
ெகாள் பவர்கள் /�ட்� உத�யாளர்கள் ஆ�ேயா�க்கானத்
தகவல் மற் �ம் ஆதார வளங் கைள அளிக்�ற�:

வய� வந் ேதா�க்கான பா�காப்�ச் ேசைவகள்
(Adult Protective Services)

�ட்�ல் அளிக்கப்ப�ம் பராமரிப்�

��ம் பத்�ற் � பராமரிப்� அளிப்பவர்க�க்கான
ஆதர�

நி� உத�

�த்ேதா�க்கான பராமரிப்� உத�த்ெதாைகத்
�ட்டம் (Senior Care Subsidy Program)

ேபாக்�வரத்�

����ப்�

�த்ேதா�க்கான ஊட்டச்சத்� �ட்டம் (Senior Nutrition
Program)

�த்ேதா�க்கானப் பல் ��ச்ைசத் �ட்டம் (Senior
Dental Program)
ஒ� வாகனத்�ல் பயணம் ெசய் ��ங் கள்
301-738-3252
(Connect-A-Ride)
50+ வய�க்� ேமற் பட்ட மற் �ம் இயலாைமகள் ெகாண்ட
மக்க�க்� ேபாக்�வரத்� ��ப்பத்ேதர்�கள் பற் �ய
தகவல் கைள அளிக்�ற�
அைழத்��ங் கள் மற் �ம் பயணம்
301-948-5409
ெசய் ��ங் கள் (Call ‘N’ Ride)
�த்ேதார்கள் மற் �ம் இயலாைம ெகாண்ட மக்க�க்கானப்
ேபாக்�வரத்�
ம�த்�வ வச� ெகாண்ட
ேபாக்�வரத்�க்கான ெதாைலேப�
(Medicated Transportation Information Line)

240-777-5890

க�ண்��ன் �த்ேதா�க் கான உடல் நலக்
301-255-4250
காப் �ட்� உத�த் �ட்டம் (County’s Senior Health
Insurance Assistance Program (SHIP)
��யவர்கள் , இயலாைம ெகாண்ட மக்கள் , ��ம் பத்�னர்,
மற் �ம் பராமரிப்� அளிப்பவர்கள் ஆ�ேயா�க் � இலவச
ம�த்�வப் பராமரிப்� (Medicare) ெதாடர்பான தகவல் கைள�ம் ,
கலந்தாேலாசைனைய�ம் அளிக்�ற�
மான் ட்ேகாெமரி க�ண் ��ன் உடல் நலம் மற் � ம் மனித
ேசைவக�க்க ான �ைற�னால் அளிக்க ப் ப �ம் எந் த ச்
ேசைவகள் பற் � ய தகவல் க�க்� ம் MC 311 என் பைத
240-777-0311 என் ற எண் ண ில் அைழத்� �ங் கள்
MC 311; அைழப் � கள் எந் த ெமா���ம் ெபறப் ப ��ன் றன.
இைண யதளம் : www.montgomerycountymd.gov/311

�ேழ பட்�ய� டப் ப ட்�ள் ள ேசைவக�க்�
த�� ெப�வதற் க ான ேதைவகள் இ�க்கக்��ம் .
நீ ங் கள் த�� யானவரா என் பைதக்
கண் ட�வதற் � , தய�ெசய் � � ட்டம் ெதாடர்ப ான
ெதாைலேப� எண் க�க்� அைழத்� ேக�ங் கள்
அல் ல� மான் ட்ேகாெமரி க�ண் ��ன்
இைண யதளத்� ற் � வ�ைக தா�ங் கள் :
www.montgomerycountymd.gov/hhs

�ற் �ேநாய் ச் ேசைவகள் (Cancer Services)
மார்பக மற் �ம் கர்ப்பப் ைப�ன் வாய் ப்
�ற் �ேநாய் கண
் ட�தல் ேசாதைன (Breast
and Cervical Cancer Screening)
ெப�ங் �டல் மற் �ம் மலக் �டல்
�ற் �ேநாய் கண்ட�தல் ேசாதைனத்
�ட்டம் (Colorectal Cancer Screening Program)

240-777-1750

240-777-1222

ெஹப்பாட்ைடட்�ஸ் � (மஞ் சள் காமாைல-�)
ேசைவகள் (Hepatitis B Services)
240-393-5950
ஸ்டாப் B �ட்டம் (STOP B Project)
இலவசக் கல் �, இலவசக் கண்ட��ம் ேசாதைன, த�ப் ��,
மற் �ம் ��ச்ைசக் கானப் பரிந் �ைர

�ைகப்பைதக் ைக��வ� ெதாடர்பான
ேசைவகள் (Quit Smoking Services)
ேமரிேலன்ட் ேடாபாக் ேகா ��ட்ைலன்
(Maryland Tobacco Quitline)

1-800-784-8669

ஆ�யன் ஸ்ேமாக் கர்ஸ் ��ட்ைலன் (Asian
Smokers’ Quitline)
�னர்க�க்�:

1-800-838-8917

�யட்நா�யர்க�க் �:

1-800-778-8440

ெகாரிய நாட்�னி�க்�:

1-800-556-5564

பல் ��ச்ைசச் ேசைவகள் (Dental Services)
பல் ��ச்ைச ேசைவகள் (Dental Services)

240-777-1875

எச்ஐ� பல் ��ச்ைச ேசைவகள் (HIV
Dental Services)

240-777-1737

ம�த்�வ வச� உள் ளடக்கம் (Medical Coverage)
240-777-1635
ம�த்�வ உத�/உடல் நலத் ேதர்�
(Medicaid/Health Choice)
கர்ப்�ணிப் ெபண்கள் , �ழந் ைதகள் , மற் �ம் இயலாைமகள்
ெகாண்ட வய�வந்ேதார் ஆ�ேயா�க் கான ம�த்�வப்
பராமரிப் � ஒ�ங் �ைணப் �
240-777-0311
�டற் ற வய� வந் ேதார்க�க் கான
ம�த்�வப் பராமரிப் � (Medical Care for
Homeless Adults)

ச�தாய உடல் நலச் ேசைவகள் (Community
Health Services)
ேநாய் க்கட்�ப் பா� (Disease Control)

240-777-1755

எஸ்��, �� மற் �ம் எச்ஐ� (STD, TB, and HIV) த�ர �ற
ெதாற் றக்��ய ேநாய் கள் ஏற் ப�ம் நிகழ் �கைள
ஆராய் �ற�
240-777-1833
எஸ்�ஐ/எச்ஐ� ேசாதைன
ெசய் தல் மற் �ம் நிகழ் �
ேமலாண்ைம
(STI/HIV Testing and Case Management)
240-777-1800
�� ேசாதைன ெசய் தல் மற் �ம்
��ச்ைச (TB Testing and Treatment)
240-777-0311
சர்வேதசப் பயணத் தகவல்
(International Travel Info)
240-777-3986
உண� மற் �ம் வச�க�க்கான
உரிமம் அளித்தல் (Food and Facilities
Licensing)
உண�க்கான வச�கள் ெதாடர்பான ெசயல் �ைற
வச�கள் மற் �ம் தனிப்பட்ட உரிமங் கள் மற் �ம்
�கார்கள்

த�ப் ��த் �ட்டம் (Immunization Program)

நி� உத�/�ட்� வச�ச் ேசைவகள்
(Financial Assistance/Housing Services)
240-777-1003
ெபா� உத�த் �ட்டங் கள்
(Public Assistance Programs)
வ�மானம் , உண�, மற் �ம் ம�த்�வ ஆதர�
240-777-4400
வாடைக உத�த் �ட்டம்
(Rental Assistance Program)
240-777-0311
அவசரக்கால ெவளிேயற் றத் த�ப் �
(Emergency Eviction Prevention)
ெந�க்க��ல் ��க்�ட்� உத� ெசய் தல் . இ�ல்
உள் ளடங் �ம் அைம�டங் கள் :
Germantown
Rockville
Silver Spring
240-777-4450
பயன்பா�க�க்கான உத�த்
�ட்டம் (Utility Assistance Program)
240-907-2688
�டற் றவர்க�க்கான தகவல் எண்
(Homeless Information Line)
240-627-9400
�ட்� வச� வாய் ப் �கள் ஆைணயம்
(Housing Opportunities Commission)
����ப்� வச� ெதாடர்பான தகவல் கள் ,
கலந்தாேலாசைன, மற் �ம் ஆதர�ச் ேசைவகள்
ஆ�யவற் ைற அளிக்�ற�
�ழந்ைதக�க்கான ேசைவகள் (Children’s Services)
301-628-3450
காப் �� இல் லாத
�ழந்ைதக�க்� ம�த்�வப்
பராமரிப் � (�ழந்ைதக�க்கான
பராமரிப் �) (Medical Care for Uninsured
Children) (Care for Kids)
ஆரம் பநிைல மற் �ம் �றப்� பராமரிப்�ச் ேசைவகள்
ைசல் ட்�ங் (ஆரம் பநிைல �ழந் ைதப்
ப�வத்�ற் கான ேசைவகள் ) (ChildLink)
(Early Childhood Services)

�றந்த �ழந்ைத �தல் 5 வய� வைர�ள் ள
�ழந்ைதகைளக் ெகாண்�ள் ள ��ம் பங் க�க்கானத்
தகவல் மற் �ம் பரிந்�ைர
ேசைவ
1-855-642-8572
ேமரிேலன்ட் �ல் ட்ரன்ஸ் ெஹல் த்
�ேராக்ராம் (Maryland Children’s Health
Program) (MCHP)
0-19 வய�ள் ள �ழந்ைதக�க்�ம் , எந்த வய��ம்
கர்ப்�ணியாக உள் ள ெபண்க�க்�ம் உரிய ம�த்�வப்
பராமரிப் �
240-777-1550
பள் ளிக்கான உடல் நலச் ேசைவகள்
(School Health Services)
ெபா�ப் பள் ளிகளில் உள் ள மாணவர்கள்
உடல் நலத்�ட�ம் , பா�காப்�ட�ம் , மற் �ம்
நலத்�ட�ம் இ�ப்பைத உ�� ெசய் �ற� மற் �ம்
ஊக்��க்�ற�

240-777-4769

240-777-1050

19 வய�க்� �ேழ உள் ள �ழந்ைதக�க்� �ன் ப��ன் �
எந்ேநர�ம் ேபாடப்ப�ம் த�ப்��கள் . இ�ல்
உள் ளடங் �ம் அைம�டங் கள் :
Dennis Avenue ெஹல் த் ெசன் டர்
Silver Spring ெஹல் த் ெசன் டர்
அப்க�ண்� ரீஜனல் சர்�ஸ் ெசன் டர்
ஸ்�ல் ெஹல் த் சர்�ஸ் ெசன் டர்/Rocking
Horse Road ெசன் டர்

மகப்ேப�/இனப்ெப�க்கம் சார்ந்த
உடல் நலத்�ற் கான பராமரிப்�ச் ேசைவகள்
(Maternal/Reproductive Health Care Services)
240-777-0311
மகப் ேப� �ட்டாண்ைம/
�ரசவத்�ற் � �ந் ைதய
பராமரிப் �த் �ட்டம் (Maternity
Partnership/Prenatal Care Program)
��ம் பக் கட்�ப் பா�/இனப் ெப�க்கம் சார்ந்த
உடல் நலன் (Family Planning/Reproductive Health)

இனப் ெப�க் கம் சார்ந்த உடல் நலப் பராமரிப் � மற் �ம்
அத�டன் ெதாடர்�ைடய ேநாய் த்த�ப் � உடல் நலச்
ேசைவகள் ஆ�யவற் ைற அளிக்�ற�
கம் �னிட்� �ளினிக், இன்க். 4 அைம�டங் கள் :

��ஐ-ஃேப�� சர்�சஸ் இன் க்
(CCI-family services Inc.) (FSI)

240-790-3334

��ஐ (CCI)-Gaithersburg

301-216-0880

��ஐ (CCI)-Silver Spring

301-585-1250

��ஐ (CCI)-Takoma Park

301-431-2972

ேமரிஸ் ெசன் டர் �ளினிக்
(Mary’s Center Clinic)

240-485-3160

Gaithersburg ெசன் டர் �ளான் �
ேபரன் ட்ஹுட் (Center Planned Parenthood)

301-208-1300

பள் ளிக்கான உடல் நலச் ேசைவகள்
(School Health Services)

240-777-1550

அவசரக்கால தயார்நிைலச் ேசைவகள்
(Emergency Preparedness Services)
240-777-0311
அவசரகால ேமலாண்ைம
மற் �ம் தாய் நாட்�ப் பா�காப் �
ஆ�யவற் �ற் கான அ�வலகம்
(Office of Emergency Management and
Homeland Security)
அவசரக்கால �ட்ட�ட�க்கான தகவல் கள்
மற் �ம் அெலர்ட் மான் ட்ேகாெமரி (Alert Montgomery)
என் ப�ல் ப��ெசய் ய�ம் .

ேநாயாளிக்கான வ�காட்�த் �ட்டம்
(Patient Navigator Program)
உடல் நலம் ெதாடர்பான ஆதார
வளங் க�க்�ம் மற் �ம் ச�கச்
ேசைவக�க்�ம் ெமா� ெபயர்ப்பாளர் மற் �ம்
வ�காட்�தல் ேசைவகைள அளிக்�ற�.
�ன ெமா�க்�:

301-760-4991

�ந்� ெமா�க்�:

301-760-4571

ெகாரிய ெமா�க்�:

301-760-7058

�யட்நாம் ெமா�க்�:

301-760-4992

ஸ்பானிஷ் ெமா�க்�:

301-270-8432

�ற ெமா�க�க்�:

301-760-7051

