LBCC College Student Health Services-Mental Health
ច�ប់ស�ីពីគណេនយ្យ� និង�របន� ទទួ ល�ន����ប់រងសុខ�ព៖ េស
ចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រអនុវត� ឯកជន�ព
សូមពិនិត្យេ�យយកចិត�ទុក�ក
�រេ្របើ្រ� និង�រប��ញ
េស�កម� សុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់ LBCC ្របម ូលព័ត៌�ន��ល់ខ ��នអំព
អ� ក ែដល�ច្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ក��ងេ�លបំណងសំ�ន់ព

1. �រព��ល - េយើងនឹងេរៀបចំកំណត់្រ�ព័ត៌�ន�ល់េពលែដ

េយើងេឃើញអ� កេ�ក��ង ឬេ្រ�� រ��ល័យេ�េពលអ�កស �ិតេ្រ
�រេមើលែថរបស់េយើង។ កំណត់្រ�េនះ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម
�ន�រ��ស់ប�រេ�ក
�
��ង��ន�ពរបស់អ�ក និងរ�លឹកេយើងអំពី�រ
ព��ល េ�គស�� និងេហតុ�រណ៍េផ្សងេទៀតែដល�ក់ទងនឹងសុ
�ពទូេ�របស់អ�ក។

2. ្របតិបត�ិ�រែថ�ំសុខ� - េដើម្បីផ�ល់ឱ្យអ�កនូវ�រែថ�ំស

�ពែដល�នគុណ�ពខ� ស់ េយើង្របែហល�្រត�វ�រ�រអនុ��ត
អ� កេដើម្បីែចករ�ែលកព័ត៌�នសុខ�ព��ល់ខ ��នក��ងេពល�ន�
ន� ។ �ថ� ីម�ងេទៀត េយើងេប� ��េ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�ន�ំ�ច់អប្ប
េដម
ើ ្បីសេ្រមចេ�លបំណង�ំងេន
េលើសពីេនះ េយើងនឹងេ្របើ្រ� ឬប��ញព័ត៌�នសុខ�ព��ល់ខ� �ន
របស់អ�កេ�េ្រ�ម�លៈេទសៈដូច�ងេ្រ�

•
•
•

េ�េពលេយើងទទួ ល�ន�រអនុ��ត្រតឹម្រត�វពីអ
្របសិនេបើអ�កផ�ល់ឱ្យេយើងនូវ�រអនុ��ត��ល់�
្របសិនេបើច�ប់ត្រម�វឱ្យប��ញព័ត៌�នសុខ�ព��ល់ខ
របស់អ�កេ�អ� កដៃទ ឧ�ហរណ៍ ទី��ក់�រសុខ�ព��រ
ណៈ

�រប��ញែដល្រត�វ�
េយើងត្រម�វឱ្យប��ញព័ត៌�នដល់អ�ក�ម�រេស�ើសុំរបស់អ និង
ប��ញព័ត៌�នដល់្រកសួងសុ�ភិ� និងេស�មនុស្សរបស់�េម រ
ក (US Department of Health & Human Services, US DHHS)
េដម
ើ ្បី���ននូវ�រអនុវត�របស់េយើង េយើង�ចប��ញព័ត៌�ន
អំពីអ� កេ�យមិន�ន�រអនុ��តស្រ�ប់ចំណុចដូច�ងេ្រ�

•

•

•

•

•

�ររ�េ�ភបំ�នេលើកុ�រ៖ ្របសិនេបើអ�កព��លរបស់អ�
ដឹង ឬសង្ស័យ�កុ�រ�នរងេ្រ ឬ្របឈមនឹង�រគំ�
សម��តៃន�ររងរបួ ស�ង�យឬផ� វ� ចិត� �ររងរបួ ស ពិ�រ�ព
ឬ��ន�ពែដល�ចប��ញេហតុផល�ររ�េ�ភបំ�ន �រ
េធ� ស្របែហ �ត់្រត�វ�នត្រម�វេ�យច�ប់ឱ្យ�យ�រ
ប��ន់� ដឹង ឬសង្ស័យេ California Child Protective
Services (េស�កម� �រ�រកុ�រ�លីហ� ័រ�៉) ឬម�ន� ីសន� ិ�ព។
�ររ�េ�ភបំ�នក��ង្រគ �� និងេលើមនុស្សេពញ វ�យ ្របសិនេប
ើ ្បីេជឿ
អ� កព��លរបស់អ�ក�នមូលេហតុសមេហតុផល េដម
មនុស្សេពញ វ�យ្រត�វ�នេគរ�េ�ភបំ េធ� ស្របែហ ឬេកង
្រប វ�� ឬស�ិតក��ង��ន�ពែដលបង� ឱ្យ�ន�ររ�េ�ភបំ�
�រេធ� ស្របែហ ឬ�រេកង្រប វ�� �ត់្រត�វ�នត្រម�វេ
ច�ប់ឱ្យ�យ�រណ៍��មៗនូវ�រេជឿ�ក់ែបបេនះដល Adult
Protective Services (េស�កម� �រ�រមនុស្េពញវ �យ)។
កិច�ដំេណើរ�រនីតិ វ �ធីរដ� �ល និងតុ��រ៖ ្របសិនេបើអ�ក�ក
ព័ន� នឹងដំេណើរ�ររបស់តុ��រ េហើយ�រេស� ើសុំ្រត�វ�នបេង�ើ
េឡើងស្រ�ប់ព័ត៌� �ត្រម�វឱ្យ�ន�រអនុ��
�យលក� ណ៍អក្សរ
�រគំ�មសម��តធ� ន់ធ�រដល់សុខ�ព ឬសុវត� �
ិ ព៖ ្របសិនេប
អ� កបង� �និភ័យច�ស់�ស់ៃនេ្រ�ះ��ក់ធ �ន់ធ �រែដល�
េកើត�នចំេ�ះខ� �នឯង ឬអ� កដៃទ ព័ត៌�នស�� ត់ែដល�ក់
ព័ន� �ច្រត�វ�នប��ញដល់���ធ ជនរងេ្រ�ះស��នុព
និង្រគ ��ររបស់អ�កេដើម្បី�រ�រអ និងអ�កដៃទពីេ្រ�ះ��ក់
សំណងកម� ករ៖ ្របសិនេបើអ�ក�ក់�កបណ�ង�
ឹ
ម�រសំណង
ជំងឺចិត�កម� ករ ម�វ �ទ�ល័យ�ចនឹងផ� ល់ព័ត៌�នសុខ�ព
ផ� វ� ចិត�ដល់ម�ន� ី�ក់ព័ន� ។

�រេ្របើ្រ� និង�រ�ត្រត�ងេផ្សងេទៀតនឹង្រត�វ�នេធ�ើេ
េ�យ�ន�រអនុ��ត��យលក� ណ៍អក្សររបស់អ� ែដលអ� ក�ច
ដកហូ តវ �ញេ�យសរេសរេ� LBCC �ម�សយ��នសំ�ន់របស់
ខ� �ន ឬេ�យ�រដកហូ ត��យលក� ណ៍អក្សរមកេយើងេ�យ��ល់
េពលខ� ះេយើង�ចទូរស័ព�េដើម្បីរ�លឹកអ�កអំពី�រ�ត់ជួ ឬែណ�ំ
អ� កពីជេ្រមើសព��លែដល�ច�ក់ទងនឹងអ�ក
សិទ�ិរបស់អ�ក
អ� ក�នសិទ�េិ ស� ើសុំ�ររ �តត្បិតេលើ�រេ្របើ្រ និងផ្សព�ផ�
ព័ត៌�នសុខ�ព��ល់ខ� �នរបស់អ�ក។ SHS មិន�ន�តព� កិច�
ទទួ លយក�ររ �តត្បិតរបស់អ�កេទ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ ្របសិនេប
េយើងយល់្រពមទទួលយក�រ រ�តត្បិតេ �្រត�វែតេ�រព�៉ងេព
េលញ�មែផ� ករបស់េយើង។
អ� ក�នសិទ�ិ្រត�តពិនិត និង�នច�ប់ចម� ងៃនព័ត៌�នសុខ�ព
��ល់ខ� �នរបស់អ�ក។ អ� ក�ចពិ�ក�េរឿងេនះ�មួ យអ� កផ� ល់
េ�បល់របស់អ�ក�ន។
អ� ក�នសិទ�ិេស� ើសុំេធ� ើ វ �េ�ធនកម� ព័ត៌�ន��ល់ខ� �នរបស់អ�ក។
េយើងនឹងមិនែកែ្របព័ត៌�នែដលេយើងមិន�នបេង�ើតេឡើយ េយើង
មិន�ន�តព� កិច�េធ� ើ�រែកែ្របព័ត៌�នសុខ�ព��ល់ខ ��នរបស
អ� កេឡើយ ប៉ុែន� េយើងនឹងរ ួមប��ល
� សំេណើរបស់អ�កស្រប់�រេធ� ើ
វ �េ�ធនកម� េនះ�ែផ� កមួ យៃនព័ត៌�នសុខ�ព��ល់ខ� �នរបស់អ�
ក។
អ� ក�នសិទ�ិទទួលគណេនយ្យក��ងរយៈេពល្រ�ំមួយ��ំម (ប៉ុែន� មិន
េលឿន�ង�លបរ �េច� ទ�ន្របសិទ��ពៃន�រជូដំណឹងេនះេទ)
ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ និងប��ញព័ត៌�នក��ងេ�លបំណងេ្រ�ពី�
ព��ល និង្រតិបត� ិ�រែថ�ំសុខ�ពៃនេស�កម� ចិត���ស� ។ អ� ក
�នសិទ�ទទ
ិ ួ ល�នច�ប់ចម� ងលិខិតៃន�រជូនដំណឹងេនះ។ កំែណ
បច��ប្បន �នឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនអ�ក�មសំេណើរបស់អ�
�តព� កិច�របស់េយង
ើ
េយើង�ន�តព� កិច�ក��ង�រ�រ�រឯកជន�ពរបស់អ�ក េហើយ
េយើងនឹង្របឹងែ្របងឱ្យអស់ពីស មត��ពេដើម្បីបំេពញ�រកិច
ដល់អ�ក។ េយើងនឹងេ�រព�មលក� ខណ��ំងអស់េ�ក��ងេសចក� ីជូន
ដំណឹងេនះ ប៉ុែន� េយើងសូ មរក�សិទ�ិក��ង�រ��ស់ប�រលក�
�
ខណ�ៃនេសច
ក� ីជូនដំណឹងេនះ និងព័ត៌�នសុខ�ព��ល់ខ� �នែដល��រ�រ។ អ� ក
�
�នសិទ�ទទ
ិ ួ ល�នច�ប់ចម� ងៃន�រ��ស់ប�រ�ំងេ�ះ។
េយើងនឹងខិតខំឱ្យអស់ពីសមត �� េដើម្បី���សិទ�ិរបស់អ�ក្រត
�ន�រ�រ េហើយេយើងនឹងអនុវត� ទំនួលខុស្រត�វរបស់េយើងចំេ�ះអ
ក។ ្របសិនេបើអ�ក�ន�ក្យបណ�ឹង�ម េយើងេលើកទឹកចិត�អ�ក
ឱ្យ�ក់ទងមកេយើង ��បំណង្រ���ដ៏េ��ះ្រតង់របស់េយ េដើម្ប
�រ�រឯកជន�ពរបស់អ�ក និងបំេពញ�រកិច�របស់េយើង។ េយើង
នឹងមិន�ត់ វ ��ន�រសងសឹក្រប�ំងនឹងបុគ �ល���ក់ស្រ�
�រអនុវត� សិទ�ិរបស់ពួកេគក��ង�រេ�ះ្រ�យបណ�ឹង�រទុក�េ�ះេទ
ផ��យេ�វ �ញ េយើងជួ យជំរុញេ�បល់ និង�ររ �ះគន់របស់អ�ក។
្របសិនេបើេយើងមិន�ចេ�ះ្រ�យប��ស្រ�ប ក�នេទ អ� ក
�នសិទ�ិ�ក់�ក្យបណ�ឹងត� និងប� ឹងេ� US DHHS (្រកសួងសុ
ភិ�ល និងេស�មនុស្សរបស់�េម រ�) �ន។
េដើម្បី�ក់�ក្យបណ� ឬសួរសំណួរ�ក់ទងនឹងេ�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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