LBCC Student Mental Health Services
ស្រ�ប់�រ�ត់ជួប េ�ទូ រស័ព�េ�េលខ 562-938-3987
�រយល់្រពមប��ប់ពីដឹងព័ត៌�នស្រ�ប់េស�ក ម�សុខ�ព �ផ �វចិ
អំពីពួកេយើង
សូ ម��គមន៍មក�ន់េស�កម� សុខ�ពផ� វ� ចិត� (Mental Health Services, MHS)! កម� វ �ធីរបស់េយើង្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្
បេ្រមើដល់និស្ស LBCC ែដល�នប���នតឹង ឬ�រលំ�កែផ�ក�រម� ណ៍។ �េរឿយៗ �រលំ�ក� ំងេនះ�ចជះឥទ� ិពលដល់លទ�
ផលសិក�របស់និស្សិ ឬសមត� �ពក��ង�របំេពញកិច��រឱ្យ�ន្របសិទ��ពេ�ក��ងស ង �រសិក� ឬ�រកំណត់�រ�រេផ្សងៗ
ក��ង�ម�និស្សិតែដល�នចុះេ��ះចូលេរៀនបច��ប្ប អ� ក�នបង់ៃថ�សុខ�ពនិស្សិតែដលផ�ល់ឱ្យអ�កនូវ�រព��លេ�យ
គិតៃថ� �លក� ណៈបុគ�លរហូ តដល់េ�្រ�ំម ួយវគ�ក � �ងអំ
ឡ �ងឆ�ស�េទៀង�ត េ�យែផ�កេលើត្រម�វ�រព�� និង�ពទំេនរ។ �
ទូ េ� េពលេវ�ម�ញឹកបផ
ំ ុតគឺេ��ក់ក�
� លឆ�ស រហូ តដល់ចុងឆ�ស។ វគ�ៃន�រព��លនីមួយៗ�នរយៈេពល្រប� 50
�ទី។
MHS (េស�កម� សុខ�ពផ� វ� ចិត�) ផ�ល់េស�កម� ព��ល�លក� ណៈបុគ�ល េដើម្បីជួយដល់និស្សិតែដល�នប��ដូច �ព�នតឹង
�រថប់�រម� �រភ័យ��ច �រ��ក់ទក
ឹ ចិត� ទុក�្រព �យនិង�រ�ត់បង �នវ �បត� អ
ិ ត� ស��ណ �រលំ�កក��ង�រទ�
ំ ក់ទន
ំ ង �រ
ឺ � � ង�របរ �េ�គ។ េ� MHS និស្សិត�នកែន�ងសុវត�ិ�ពេដើម្បីេ�ះ្រ�យកង�ល់របស់ពួក
េ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ និង�នជំងក
ពួ កេគែស� ងយល់អព
ំ ី�រ�ន�រម� ណល
៍ � �ទូ េ� និងបេង� ើន�រេ�រពខ� �នឯង។ មនុស្ស�េ្រចើនយល ពួកេគ�ចបំេពញកិច��រ
�ន�ន់ែត�ន្របសិទ��ពេ�ក � �ង�រទំ�ក់ទំន និងអនុវត� �ន់ែតេ�គជ័យេ�ក��ង��ក់េរៀនរបស់ពួកេគ។
្រគ�េពទ្យែដល្រត�វ�ន�ត់ឱ្យេធ�ើ�រ�មួ នឹង��យ�អ� កផ�ល់េស�សុខ�ពផ� វ� ចិត�ែដល�ន�រអនុ��ត ឬអ� ក�ត់�រ
MHS ែដលចូ លរ ួមក��ងកម� វ �ធីអនុបណ�ិត ឬេវជ� បណ�ិតែដល�ន�រទទួល��ល់េ�ក��ង�រ�រសង� ម និង/ឬចិត� វ �ទ�។ អ� ក�ត់�រ
MHS � ំងអស់េធ� �
ើ រេ�េ្រ�មវ���ជីវៈសុខ�ពផ �វចិត�ែ
�
ដល�ន�រអនុ��ត
ដំេណើរ�រ MHS (ឆ�ស�រដូ វស�ឹកេឈើ្រ ជ�/និ�ឃរដូ វ)
�រទទួលទូ រស័ព�ទ។ ជំ�នដំបូ ងក��ង�រេ្របើ្រ�ស់េស�ក MHS គឺេ�ទូ រសព� េ�េលខ 562-938-3987 េដើម្បីេធ�ើ�រ�ត់ជួ
ស្រ�ប់�រទទួល�នរយៈេពលខ�ី �រទទួលេនះ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�យ្រគ�េព និង�នរយៈេពល្របែហ 15-30 �ទី។ េ�ក��ង�រ
ទទួលស��ត់េនះ អ� កនឹង្រត�វផ�ល់ព័ត៌�នដល់្រគ�េពទ្យែដលនឹងជួយេយើងក��ង�រកំណត់នូវវ�ធី MHS �ចបេ្រមើអ�ក�នល�បំផ
ត។ ក��ងរយៈេពល 2 ៃថ� េធ� ើ�រ អ� កនឹងទទួល�ន�រេ�ទូ រស័ព�ជូនដំណឹងអំព�
ី រ�ត់ជួបេលើកដំបូ ងរបស់អ�ក�មួ យ្រគ�េពទ្យែ
្រត�វ�ន�ត់ឱ្យជួយអ�
វគ� 1។ េ�ក��ងវគ� េនះ អ� កនឹងជួ ប�មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់អ និង េ�យែផ�កេលើព័ត�
៌ នែដលអ� ក�នផ�ល់ក��ង�រទទួលទូ រស័ព� អ� ក
នឹងេធ� �
ើ រ�មួយ�ត់ េដើម្បីប��ក់ពីកង�ល់ប��ន់របស់អ� និង�ប់េផ�ើមបេង� ើតែផន�រសកម� �ពស្រ�ប់េ�ះ្រ�យកង�
េ�ះ។ េ�ក��ងវគ� េនះ អ� កនឹងបំេពញ្រកស��ម និងទ្រមង់ែបបបទយល់្រពមចំេ�ះ�រព��
វគ� 2- វគ� ចុងេ្រ�យ េ�ក��ងវគ�ប��ប់� ំងេនះ អ� ក និង្រគ�េពទ្យរបស់អ�កនឹងេរៀបចំែផន�រេដើម្បីេលើក កម�ស់សុខុ�ល� ពផ
�រម� ណ៍ និងក្រមិតៃនមុខ�រ រ ួម�មួយ�� �ររ �កចេ្រមើនរបស់អ�កនឹង្រត�វ�ន�ំ្រទរួម �មួយនឹង�រ��ស ់ប��រ�ែដលអ�ក
្រពមេធ� េដើម្បីជួយក � �ង��ន�ព�ក់�ក់របស់អ�ក េនះសំ�ន់�ស់េ្រ� MHS ្រត�វ�នកំណត់្រតឹមវគ�ព��លរយៈេពលខ�ីេ
ប���ក់�ក់។
វគ� ចុងេ្រ�យ េ�ក��ងវគ�ចុងេ្រ�យេន អ� កនឹងពិនិត្យេមល�ររ �កចេ្រមើនរបស់អ�ក�ម ួយ្រគ�េពទ្យរបស់ និងព្រងឹង�រទទួ
�នែដលអ� ក�នេធ� ើេ�ក��ង�រព��លរយៈេពលខ� ី។ ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក�ចផ�ល់នូវសកម��ព�ម ឬ�រប��ន
� បន� េដើម្បីរក
�ររ �កចេ្រមើនរបស់អ�ក េ�ក��ង��ន�ពខ� ះ ប��ែដល�នេកើតេឡើង�ចនឹង្រត�វ�រេស�កម�ឯកេទ ឬបែន� មេ្រចើន�ង�រផ
ល់េ�យម�វ �ទ�ល័យ។ ្របសិនេបើេនះ���ន�ពរបស់អ� អ� កនឹង្រត�វ�នផ�ល់ជំនួយក � �ង�រែស�ងរកធន�នសហគមន៍សម្
ប។
�រលុបេ�ល�រ�ត់ជួប �រមកដល់យត
ឺ និង�រមិនប��ញខ� �នក��ង�រ�ត់ជួប
័ បំផុតេ�េពលអ� ករក��រ
�រលុបេ�ល។ �រេប� ��ចិត�ក��ង�រែថរក�ខ� �នឯងគឺ��រ�រដ៏លំ�ក និង�នឱ�សេ�គជយ
�ត់ជួបរបស់អ�ក។ ��រគួ រសម អ� កនឹងទទួល�នអុីែមលរ�លឹក ឬ�រក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង មុនេពលេវ�ែដលអ� ក�នកណ
ំ
ត់។ ្របសិនេបើអ�កមិន�ចរក��រ�ត់ជួបរបស់អ�ក�នេ សូ មផ�ល់េសចក� ីជូនដំណឹងដល់េយើងក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង េហើយ
េយើងនឹង រ �ក�យក��ង�រ�ត់ជួបអ� កម� ងេទៀតេ�េពលេ្រ�យ �រលុបេ�ល�រ�ត់ជួបក��ងៃថ��ត់ជួប ្រត�វ�ន�ត់ទុក
"មិនប��ញខ� �ន"។ េលខទូ រស័ព�ែដល្រត�វេ�គ 562-938-3987។
�រមកដល់យត
ឺ ។ ្របសិនេបើអ�កមកយឺ ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កនឹងក�យក��ង�រជួ បអ� កស្រ�ប់េពលេវ��ត់ជួបែដលេ�សល់
េ�យ�រែតត្រម�វ�រស្រ�ប់េស�កម�របស់េយ េយើងនឹងមិន�ចផ� លជ
់ ូ នអ� កេលើសពីេពលេវ�ែដល�នកំណត់របស់អ�កេឡើយ។
�នែកែ្របេ 7/23/18

�រមិនប��ញខ� �ន។ េ�េពលែដលអ� កខក�ន�រ�ត់ជួបេ�យមិន�ន�រជូ នដំណឹង្រតឹម្រត �នឹង��ំង្រគ�េពទ្យរបស់េយ
មិនឱ្យជួយនិស្សិតដៃទេទៀតែដល្រត�វ�រេស� កម�របស់េយើងផងែ �លទ� ផល "�រមិនប��ញខ� �ន" ស្រ�ប់�រ�ត់ជួបែដ
�នកំណត់នង
ឹ �ត់បន� យចំនួនវគ�សរុបរបស់អ�ក។ ឧ�ហរណ៍ ្របសិនេបើអ�កខក�នវគ�ដំបូ េ�ះចំនួនវគ� សរុបរបស់អ�កនឹង្រត�
បន� យមក្រតឹម្រ�ំវគ�ជំនួសឱ្យ្រ�ំមួយ ្របសិនេបើអ�ក “មិនប��ញខ� �ន” ស្រ�ប់វគ�ទីពីររបស់អ�កេ េ�ះ្រគ�េពទ្យនឹងយល
អ� កែលង�ប់�រម� ណន
៍ ង
ឹ េស�កម� របស់េយើងេទៀតេហើយ េហើយអ� កនឹង្រត�វលុបេចញពី�លវ��គអតិថិជន ្របសិនេបើអ�កយល់
អ� ក្រត�វ�រេស�កម�របស់េយើង�េពលអ�គ េយើងនឹង រ �ក�យក��ង�រជួ យអ� ក។

េ�យ�រែតេស�កម� ព��ល�នេពលេវ�កំណត់ ករណីែដលេ�សល់� ំងអស់្រត�វ�នបិទេ�យស�័យ្របវត�ិេ�ចុងប��ប់
ឆ�សសិក�។
ករណីប��ន់ ស��ត់ និងទំ�ក់ទំនង
ករណីប��ន់។ និស្សិត្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យម ក ឬ�ក់ទង LAC (េ�នធីឡ� ស�ន់េជេលស) និង�រ ��ល័យេស�កម� សុខ
�ពនិស្សិ PCC ក��ងេ�៉ងេធ� ើ�រ េ�យេ្របើព័ត៌�ន�ត់ជួបែដល�នប��ញេ��ងេលើៃនទ្រមង់ែបបបទេន ប��ប់ពីេ�៉ង
េធ� ើ�រ េហើយនិងេស�កម� ប��ន់�ចេធ� �
ើ ន�នេ�យទូ រស័ព�េ�េលខ 911 ឬេស�ែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត�ឡង� �ច�មរយៈេលខ
(562) 790-1860។
ស��ត់។ �រសន� �រ�ងអ� ក និង្រគ�េពទ្យ�នលក�ណៈឯក និងស��ត់ េលើកែលងែតករណី�ក់�ក់ែដលកំណត់េ�យច�ប់រដ�
និងសហព័ន�។ ច�ប់�នកណ
ំ ត់� �ររក��រស��ត់មន
ិ �ចបដិេសធ�តព� កច
ិ � របស់្រគ�េពទ្យក��ង�រ�យ�រណ៍អំពី�ររ�េ
បំ�នេលើក�
ុ រ �ររ�េ�ភបំ�នេលើមនុស្ស វ�យចំ�ស �រេធ� ស្របែហ ឬ�រគំ�មសម��តេធ� �
ើ បខ� �នឯង ឬអ� កដៃទេឡើយ។ ្រគ
េពទ្យែដលអ�កកំពុងេមើល្របែហល�្រត�វែចករ�ែលកព័ត៌�ន�ងេលើ�មួយអ�ក េដើម្បី�រ�រេ្រ�ះ��ក់ដល់អ ឬអ� កដៃទេទៀ
ត។ អ� ក�ចចុះហត� េល�េលើេសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន�ក់�ក់��យលក�ណ៍អក្ េដើម្បីែចករ�ែលកព័ត៌�ន��ល់�ត ឬ�
�យលក� ណ៍អក្សរ�ម ួយអ�កដៃទេទៀ ដូ ច�េវជ� បណ�ិតរបស់អ�ក�េដើម។ ព័ត�
៌ ន�ក់ទងនឹងទ�
ំ ក់ទន
ំ ងនិស្សិតមិន្រត�វ
េចញផ�យេទ េលើកែលងែត�ន�រអនុ��ត��យលក� ណ៍អក្សរេ�យនិស្ស ឬលុះ្រ�ែតប��េនះគឺ��រេលើកែលងែដល�
កំណត់េ�យច�ប់ ដូ ច�ដី�េ�ះេ�របស់ត�
ុ �រ�េដើម។ កំណត់្រ�សុខ�ពផ �វចិត�មិនែមន�ែផ�កៃនកំណត់្រ��រសិ
�
របស់និស្សិតេទ
អុីែមល។ អុីែមលេអឡិច្រត�និចមិនែមន�មេធ��យទំ�ក់ទំនងស��ត់េ េហើយក៏មន
ិ ែមន�មេធ��យសម្រសបេដើម្បីទទ
�នជំនួយប��ន់ែដរ។ សូ មទូ រស័ព�េ�េលខែដល�នេ��ងេលើ េដើម្បីេធ�ើ�រ�ត់ជួប�ម ួយ្រគ�េពទ

�ត់េ�ទីេនះ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�រយល់្រពមប��ប់ពីដឹងព័ត៌�នស្រ�ប់េស�ក មស
� ុខ�ព �ផ �វចិ

��ន្របេ�ជន ្របសិនេបើអ�កយល់្រពមអនុ��តឱ្យបុគ�លិក�ក់ទងអ�ក�មត្រម� សូ មប��ញចំណុចេនះេ�យ �ប់េផ�ើ
ម ប��ត់សមរម្យេ��ងេ្រ�
�ទ/�ស _____
�ទ/�ស _____

េទ _____
េទ _____

ខ��ំផ�ល់�រអនុ��តឱ្យបុគ�លិកទូរសព/អុីែមល/េផ�ើ�រមកខ��ំេដើម្បីប��ក់ពី�រ�ត់ជួប
ខ��ំផ�ល់�រអនុ��តឱ្យ្រគ�េពទ្យ�ក់ទងខ�

ហត� េល�របស់ខ��ំប��ក់� ខ��ំយល់ពីេសចក� ីែថ� ង�ងេលើ េហើយ�នពិ�ក��៉ងេពញេលញនូ វសណ
ំ ួ រ� ំងអស់ែដលខ��ំ�ន។ ខ��ំ
េស� ើសុំ និងយល់្រពមចំេ�ះេស�កម�សុខ�ពផ �វចិត�ែ
�
ដល�ក់ព័ន�នឹង�រ�យតៃម �រព��ល និង/ឬ�រប��ន
� ។ េលើសពីេនះ
េទៀត ខ��ំ�ន�នេសចក� ីែថ�ង�រណ៍ស�ីពគ
ី ណេនយ្យ� និង�របន� ទទួល�ន����ប់រងសុខ�ព (Health Insurance
Portability and Accountability, HIPAA)។

ហត� េល�របស់អ�ក

េ��ះេ�ះពុម�

ហត� េល�របស់្រគ�េពទ

េ��ះេ�ះពុម�

េលខស��ល់នស
ិ ្សិ#

�លបរ �េច� ទៃថ�េនះ

�លបរ �េច� ទៃថ�េនះ

�នែកែ្របេ 7/23/18

