
LBCC College Student Health Services-Mental Health 
ច�ប់ស� ីពីគណេនយ្យព និង�របន�ទទួល�ន���� ប់រងសុខយព៖ េស

ចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រអនុវត�ឯកជនយព 

សូមពិនិត្េេយយកចិត�ទុកេក់ 
�រេ្បប្�ស់ និង�រប�� ញ 
េស�កម�សុខ�ពផ� �វចិត�របស់ LBCC ្បមមូពពតត៌ �ន� ូ់ខ� ��នអពព
ន�ក ែដូ�ច្តតវវ�េ្បរ្វស់កស ់កេ�ូបអលកសអង�់ពពរព 

1. �រព��ល - េយរក�ឹកេរៀបចអកអលត់្រពពតត៌�នូ់េពូែដូ
េយរកេឃរញន�កេ�កស ់ក ឬេ្រ�រ រ� ពូយេ�េពូន�កសស ិតេ្�ម
�រេមរូែថរបស់េយរក។ កអលត់្រេ�ន្តតវវ�េ្បរ្វស់េដរមេពរម
���រន� ស់ប� �រេ�កស ់ក�ស ��ពរបស់ន�ក �ិករ�ូឹកេយរកនអពព�រ
ព�វូ េនគស��  �ិកេហតុ�រល៍េផ្កេេៀតែដូលក់េក�ឹកសុខ
�ពេមេ�របស់ន�ក។

2. ្បតិបត� ិ�ររែថសំុខយព - េដរមេពផ�ូ់់ឱន�ក�ម វ�រែថលអសុខ
�ពែដូ៌�គុល�ពខ�ស់ េយរក្បែហូល្តតវ�រ�រន�ុ�� តពព
ន�កេដរមេពែចករ�ែូកពពតត៌�សុខ�ពន� ូ់ខ� ��កស ់កេពូ៌��ស
��។ លថ�ពម�កេេៀត េយរកេប�ល� េ្បរ្វស់ពពតត៌��អវច់នបេបរ៌
េដរមេពសេ្មចេ�ូបអលកលអកេ�ន។ 
េ រូសពពេ�ន េយរក�ឹកេ្បរ្វស់ ឬប�� ញពពតត៌�សុខ�ពន� ូ់ខ� ��
របស់ន�កេ�េ្�ម�ូលេេសលដមចងកេ្�មព

• េ�េពូេយរកេេួូវ��រន�ុ�� ត្តឹម្តតវពពន�ក 
• ្បសិ�េបរន�កផ�ូ់់ឱេយរក�ម វ�រន�ុ�� តន� ូ់៌ត់ 
• ្បសិ�េបរចចប់ត្មតវ់ឱប�� ញពពតត៌�សុខ�ពន� ូ់ខ� ��

របស់ន�កេ�ន�កដៃេ ឧលហរល៍ េព�� ក់�រសុខ�ព��រ
លល

�រប�� ញរដល្តតវ�រ
េយរកត្មតវ់ឱប�� ញពពតត៌�ដូ់ន�ករម�រេស� រសុអរបស់ន�ក �ិក
ប�� ញពពតត៌�ដូ់្កសួកសុង�ិវូ �ិកេស�ម�ុស្របស់�េមរ រ
ក (US Department of Health & Human Services, US DHHS) 
េដរមេព��វ��មវ�រន�ុវត�របស់េយរក។ េយរក�ចប�� ញពពតត៌�
នអពពន�កេ�យមិ�៌��រន�ុ�� តស្៌ប់ចអលុចដមចងកេ្�មព 

• �ររ�េ�ភបំ�នេលបកុ�រ៖ ្បសិ�េបរន�កព�វូរបស់ន�ក
ដឹក ឬសក ព្យយកុ៌រវ�រកេ្�ន ឬ្បបម�ឹក�រគអនម
សម� ់តៃ��ររករបួសនក�យឬផ� �វចិត� �ររករបួស ពិ�រ�ព
ឬ�ស ��ពែដូ�ចប�� ញេហតុផូ�ររ�េ��បអ�� �រ
េធ�ស្បែហស �ត់្តតវវ�ត្មតវេ�យចចប់់ឱនយ�រល៍ល
ប�� �់យ ដឹក ឬសក ព្យេ� California Child Protective 
Services (េស�កម��រ�រកុ៌រ� ពូហ� ពរ�៉) ឬម��� ពស�� ិ�ព។ 

• �ររ�េ�ភបំ�នក� �ង្គគ�រ និងេលបមនុស្េពញវ វយ៖ ្បសិ�េបរ
ន�កព�វូរបស់ន�ក៌�មមូេហតុសមេហតុផូ េដរមេពេេជយ
ម�ុស្េពញវ វយ្តតវវ�េគរ�េ��បអ�� េធ�ស្បែហស ឬេកក
្បវ វ��  ឬសស ិតកស ់ក�ស ��ពែដូបក�់ឱ៌��ររ�េ��បអ�� 
�រេធ�ស្បែហស ឬ�រេកក្បវ វ��  �ត់្តតវវ�ត្មតវេ�យ
ចចប់់ឱនយ�រល៍�� មម�ម វ�រេេជលក់ែបបេ�នដូ់ Adult 
Protective Services (េស�កម��រ�រម�ុស្េពញវ វយ)។ 

• កិច�ដំេណបរ�រនីតិវ �ធីរដ��ល និងតុ��រ៖ ្បសិ�េបរន�ក�ក់
ពព�� �ឹកដអេលររ�ររបស់តុ��រ េហរយ�រេស� រសុអ្តតវវ�បេក� រត
េឡរកស្៌ប់ពពតត៌� �ត្មតវ់ឱ៌��រន�ុ�� តល
�យូក�ល៍នក្រ។ 

• �រគំ�មសម� �តធ�ន់ធ�រដល់សុខយព ឬសុវត� ិយព៖ ្បសិ�េបរ
ន�កបក���ិ�ពយចចស់�ស់ៃ�េ្�នយ� ក់ធធ�់ធធរែដូ�ច
េករត៌�ចអេ�នខ� ��ឯក ឬន�កដៃេ ពពតត៌�ស ធ៌ ត់ែដូ�ក់
ពព���ច្តតវវ�ប�� ញដូ់�ល� ធរ េ�រកេ្�នស�� �ុពូ 
�ិក្គគ�ររបស់ន�កេដរមេព�រ�រន�ក �ិកន�កដៃេពពេ្�នយ� ក់។ 

• សំណងកម�ករ៖ ្បសិ�េបរន�ក�ក់�កឱបល� ឹកលមលរសអលក
េអកឺចិត�កម�ករ ម�វ រេ� ពូយ�ច�ឹកផ�ូ់ពពតត៌ �សុខ�ព
ផ� �វចិត�ដូ់ម��� ព�ក់ពព��។ 

�រេ្បរ្វស់ �ិក�រ�ត្ត�កេផ្កេេៀត�ឹក្តតវវ�េធ� រេឡរក
េ�យ៌��រន�ុ�� តល�យូក�ល៍នក្ររបស់ន�ក ែដូន�ក�ច
ដកហម តវ រញេ�យសរេសរេ� LBCC រម�សយ�� �សអង�់របស់
ខ� �� ឬេ�យ�រដកហម តល�យូក�ល៍នក្រមកេយរកេ�យន� ូ់។ 
េពូខ�នេយរក�ចេមរសពព�េដរមេពរ�ូឹកន�កនអពព�ររត់េួប ឬែល�អ
ន�កពពេេ្មរសព�វូែដូ�ចលក់េក�ឹកន�ក។

សិទ� ិរបស់អ�ក 
ន�ក៌�សិេ�ិេស� រសុអ�ររ �តតេិតេ រូ�រេ្បរ្វស់ �ិកផ្ព�ផផយ
ពពតត៌�សុខ�ពន� ូ់ខ� ��របស់ន�ក។ SHS មិ�៌��តព�កិច�
េេួូយក�ររ �តតេិតរបស់ន�កេេ។ េលន�៉ករក៏េ�យ ្បសិ�េបរ
េយរកយូ់្ពមេេួូយក�ររ �តតេិតេ�ន �្តតវែតេ�រព�៉កេពញ
េូញរមែផ�ករបស់េយរក។ 
ន�ក៌�សិេ�ិ្តគតព�ិិតឱ �ិក៌�ចចប់ចម�កៃ�ពពតត៌�សុខ�ព
ន� ូ់ខ� ��របស់ន�ក។ ន�ក�ចពិ�កផេរជកេ�នលមួយន�កផ�ូ់
េ�បូ់របស់ន�កវ�។ 
ន�ក៌�សិេ�ិេស� រសុអេធ� រ វ រេ�ធ�កម�ពពតត៌�ន� ូ់ខ� ��របស់ន�ក។ 
េយរក�ឹកមិ�ែកែ្បពពតត៌�ែដូេយរកមិ�វ�បេក� រតេឡរយ។ េយរក
មិ�៌��តព�កិច�េធ� រ�រែកែ្បពពតត៌�សុខ�ពន� ូ់ខ� ��របស់
ន�កេឡរយ បុ៉ែ�� េយរក�ឹករមួប�� �ូ សអេលររបស់ន�កស្៌ប់�រេធ� រ
 វ រេ�ធ�កម�េ�នលែផ�កមួយៃ�ពពតត៌�សុខ�ពន� ូ់ខ� ��របស់ន�
ក។ 

ន�ក៌�សិេ�ិេេួូគលេ�យឱកស ់ករយលេពូ្វអមួយ �ួ អមុ� (បុ៉ែ�� មិ�
េូជ�លក�ូបរ រេច�េ៌�្បសិេ��ពៃ��រេម�ដអលឹកេ�នេេ) 
ស្៌ប់�រេ្បរ្វស់ �ិកប�� ញពពតត៌�កស ់កេ�ូបអលកេ្រពព�រ
ព�វូ �ិក្បតិបត� ិ�រែថលអសុខ�ពៃ�េស�កម�ចិត���ស� ។ ន�ក
៌�សិេ�ិេេួូវ�ចចប់ចម�កូិខិតៃ��រេម�ដអលឹកេ�ន។ កអ ែល
បច� ់បេ�� �ឹក្តតវវ�ផ�ូ់េម�ន�ករមសអេលររបស់ន�ក។ 
�តព�កិច�របសេ់យបង 
េយរក៌��តព�កិច�កស ់ក�រ�រ�រឯកេ��ពរបស់ន�ក េហរយ
េយរក�ឹក្បឹកែ្បក់ឱនស់ពពសមតស�ពេដរមេពបអេពញ�រកិច�េ�ន
ដូ់ន�ក។ េយរក�ឹកេ�រពរមូក�ខល� លអកនស់េ�កស ់កេសចក� ពេម�
ដអលឹកេ�ន បុ៉ែ�� េយរកសម មរកផសិេ�ិកស ់ក�រន� ស់ប� �រូក�ខល� ៃ�េសច
ក� ពេម�ដអលឹកេ�ន �ិកពពតត៌�សុខ�ពន� ូ់ខ� ��ែដូ��រ�រ។ ន�ក
៌�សិេ�ិេេួូវ�ចចប់ចម�កៃ��រន� ស់ប� �រល អកេ�ន។ 
េយរក�ឹកខិតខអ់ឱនស់ពពសមតស�ព េដរមេព��យសិេ�ិរបស់ន�ក្តតវ
វ��រ�រ េហរយេយរក�ឹកន�ុវត�េអ�ួូខុស្តតវរបស់េយរកចអេ�នន�
ក។ ្បសិ�េបរន�ក៌��កឱបល� ឹករមួយ េយរកេ រូកេឹកចិត�ន�ក
់ឱលក់េកមកេយរក។ �លបអលក្វយ� ដ៏េ�� ន្តក់របស់េយរក េដរមេព
�រ�រឯកេ��ពរបស់ន�ក �ិកបអេពញ�រកិច�របស់េយរក។ េយរក
�ឹកមិ��ត់វ រ���រសកសឹក្បួអក�ឹកបុគគូរ �៌ ក់ស្៌ប់
�រន�ុវត�សិេ�ិរបស់ពួកេគកស ់ក�រេ�ន្�យបល� ឹក�រេុក� េ�នេេ។ 
ផ� ់យេ�វ រញ េយរកេួយេអរុញេ�បូ់ �ិក�ររ រនគ�់របស់ន�ក។ 
្បសិ�េបរេយរកមិ��ចេ�ន្�យប�� ស្៌ប់ន�កវ�េេ ន�ក
៌�សិេ�ិ�ក់�កឱបល� ឹកត��  �ិកប� ឹកេ� US DHHS (្កសួកសុង
�ិវូ �ិកេស�ម�ុស្របស់�េមរ រក) វ�។ 

េដបម្ីេក់�ក្បណ� ឹង ឬសួរសំណួរថក់ទងនឹងេ�ល�រណ៍េនះ 
សូ មថក់ទង Mental Health Services (េស�កម�សុខយពផ� 
�វចិត�) េេយ�� ល់�មេលខ (562) 938-4210 ឬ (562) 938-3992។ 
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