
 

 
 
 
 

រគុណចំព ោះការចាប់អារម្មណ៍របស់ពោកអ្នកចំព ោះ
ពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការស្តត រព ើងវញិ (Mental 

Health and Recovery Services, MHRS) ចាប់សដីពីពសវា
សុខភាពផ្លូវចិត្ត (Mental Health Services Act, MHSA) 
ផផ្នការបចចុបបននភាពប្បចំាឆ្ន ំ កនុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022/23។ ខ្ុំ
សូម្យកឱកាសពនោះពដើម្បីព្វើការផណនំខលួនខ្ុំជូនដល់បង

បអូនកនុងនម្ជាប្បធានននពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការស្តត រ
ព ើងវញិពៅកនុងពោន្ី Orange។ កនុងផខម្ករា ឆ្ន ំ2022 ខ្ុំ
បានប្ត្ ប់ម្កបំពពញការងារពៅទីភាន ក់ងារផែទំសុខភាព
របស់ពោន្ី Orange វញិ បនា ប់ពីបានបំពពញការងារជា
នយកពោន្ី San Bernardino អ្ស់រយៈពពលជាង 10 ឆ្ន ំ។ 
ខ្ុំទនាឹងរង់ចំាការបំពពញការងារប្បកបពោយកិចចសហការគ្នន
ជាមួ្យបងបអូន ពៅពពលពយើងប្បកាន់ោា ប់នូវម្តិ្ចូលរួម្
សហគម្ន៍ និងពប្បើប្បាស់មូ្លនិ្ិរបស់ MHSA ពដើម្បីផក
ផប្បប្បព័នធផែទំសុខភាពរបស់ពយើង។ 

 

ពនោះគឺជាឆ្ន ំទីបី និងចុងពប្កាយននកម្មវ ិ្ ី និងផផ្នការចំណាយរយៈពពលលបីឆ្ន ំននចាប់សដីពីពសវា
សុខភាពផ្លូវចិត្ត (MHSA) សប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020/21 – 2022/23។ ផផ្នការពនោះានសងគតិ្ភាព 
និងប្ត្ូវបានពបដជ្ាចិត្តពដើម្បីព្វើឱយប្បពសើរព ើងនូវចំណុចអាទិភាពយុទធស្តស្រសតទំងបីនន ផផ្នការរយៈ
ពពលបីឆ្ន ំរបស់ MHSA៖ 1) ពប្ងីកវសិ្តលភាព និងសពប្ម្ចយុទធនការពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសុខភាពផ្លូវ
ចិត្ត ការបណដុ ោះបណាដ លសហគម្ន៍ និងការអ្ប់រ ំ2) ពប្ងឹងកិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងរបស់ពោន្ី Orange កនុងការ
បងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ តាម្រយៈការគិត្គូរពីលកខណៈរមួ្ននពសវាកម្មផដលានវបិត្តិរបស់ពយើង និង 3) 
ពលើកកម្ពស់ការទទួលបានពសវាកម្មសុខភាពអាកបបកិរយិាផដលប្ត្ូវការចំាបាច់។ ចំណុចអាទិភាពទំង
អ្ស់ពនោះ ពៅផត្បនត ក់ព័នធដផដល ពៅពពលផដលពយើងបនតពៅកនុងដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការរបស់
ពយើង។ 
 

ពនោះគឺជាពពលពវោដ៏ានស្តរៈសំោន់បំផុ្ត្សប្ាប់ពលរដឋស្តន ក់ពៅពោន្ី Orange ជាពិពសសប្បជាជន
ផដលងាយរងពប្គ្នោះបំផុ្ត្ ផដលប្ត្ូវបានជំរញុឱយព្វើការផសវងរកត្ែភាពែមីននសហគម្ន៍ពប្កាយជំងឺឆ្លង
រាលោល។ តាម្រយៈចកខុវស័ិយននគុណភាពសុខភាពសប្ាប់ពលរដឋទំងអ្ស់គ្នន  និងការអ្នុវត្តគុណ
ត្នម្លននចាប់ MHSA គឺកម្មវ ិ្ ីនិងពសវាកម្មរបស់ MHSA នឹងបនតចូលរមួ្ចំផណកដល់កិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បង
ពនោះ តាម្រយៈការជំរញុការស្តដ រព ើងវញិ សុខុាលភាព និងការផសវងរកពដើម្បីពប្ងឹងភាព្ន់ប្ទំផ្ទា ល់
ខលួនរបស់បុគគល សាជិកប្គួស្តរ និងសហគម្ន៍។ 

ខណៈផដលវាបនតពៅផត្ជាចំណុចអាទិភាពកំពូលកនុងការធានថា ពយើងនឹងផ្ដល់ជូនអ្នកពប្បើប្បាស់
របស់ពយើង សាជិកប្គួស្តរ និងអ្នកចូលរមួ្នូវពសវាកម្មពិពសស ពយើងក៏ប្ត្ូវបានពសនើសំុឱយយកចិត្ត
ទុកោក់ពលើការយល់ដឹង និងស្តម រតី្យល់ដឹងពីវបប្ម៌្ផ្ទា ល់ខលួនរបស់ពយើងផ្ងផដរ។ ពៅពពលផដល
ពយើងបំពពញកិចចការរបស់ពយើង វាជាភារៈកិចចរបស់ពយើងកនុងការបំពពញភារកិចចតាម្ទសសនៈសម្ភាព
សុខភាព ពោយពោោះស្រស្តយបញ្ហា វសិម្ភាពជាយូរអ្ផងវងកនុងការផ្ដល់ពសវាកម្មនិងលទធផ្លផផ្អកតាម្
ជាតិ្ស្តសន៍ ជាតិ្ពនធុ និងវបប្ម៌្។ ជំហានដ៏សំោន់មួ្យកនុងការផកផប្បពនោះ គឺជាការបនតពបដជ្ាចិត្តកនុង
ការចូលរមួ្ប្បកបពោយអ្ត្ថន័យខលឹម្ស្តរជាមួ្យពលរដឋ ប្កុម្ប្គួស្តរ និងសហគម្ន៍ផដលពយើងាន
បុពវសិទធិកនុងការបំពពញការងារជាមួ្យជាពរៀងរាល់នែៃ ពហើយផដលពយាបល់របស់ពួកពគបានជួយ
កំណត់្របូរាងននការព្វើបចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំរបស់ MHSA។ 
 
ការរកីចពប្ម្ើនរបស់ពយើងម្កទល់នឹងពពលបចចុបបននពនោះ នឹងមិ្នអាចពកើត្ព ើងបានពនោះពទពបើគ្នម នការ
គំ្នប្ទនិងការផណនំពីប្កុម្និងអ្ងគភាពននផដលរមួ្បញ្ចូ លទំងប្កុម្ប្បឹកាអ្នកប្គប់ប្គងពៅពោន្ី 
Orange (ពៅកាត់្ថា “ប្កុម្ប្បឹកា”) ប្កុម្ប្បឹកាផ្ដល់ពយាបល់ផផ្នកសុខភាពអាកបបកិរយិា អ្នកត្ស ូម្តិ្
សប្ាប់ពលរដឋផដលមិ្នទទួលបានពសវាកម្ម និងពលរដឋទទួលបានពសវាកម្មមិ្នប្គប់ប្គ្នន់ សាជិក
ននអ្ងគការអ្នកផ្ដល់ពសវាកម្មរបស់ពយើង ទីភាន ក់ងារផែទំសុខភាព (HCA) របស់ពោន្ី Orange (Orange 
County, OC) និងបុគគលិកពោន្ី និងសំោន់បំផុ្ត្គឺ ប្កុម្អ្នកពប្បើប្បាស់ និងសាជិកប្គួស្តរផដលបាន
ចំណាយពពលពវោដ៏ានត្នម្លនិងជំនញរបស់ពួកពគពដើម្បីបពងាើត្ភាពពជាគជ័យផដលអាចសពប្ម្ច
បានកនុងរយៈពពល 16 ឆ្ន ំកនលងម្កពនោះ។ 
 
ខ្ុំានពសចកដីពស្តម្នសសចំព ោះការបនតពជាគជ័យរបស់កម្មវ ិ្ ីជាពប្ចើនរបស់ពយើង និងានការជំរញុ
ចិត្តតាម្រយៈការពប្ងីកប្បព័នធនិងវ ិ្ ីស្តស្រសតផ្សពវផ្ាយរបស់ពយើងពៅកនុងវ ិ្ ីែមីនិងគួរឱយរកីរាយ។ ពនោះ
គឺពិត្ជាកិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងសហការដ៏ពិត្ប្បាកដរវាងពលរដឋពោន្ីផដលពកលៀវកាល  នដគូសហគម្ន៍ 
ថាន ក់ដឹកនំពោន្ី និងបុគគលិកពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការស្តត រព ើងវញិ និងសូម្សផម្ដងនូវការតំាង
ចិត្តចំព ោះការពលើកកម្ពស់ការរស់ពៅរបស់បុគគល និងសាជិកប្គួស្តរផដលរងផ្លប ោះ ល់ពីស្តថ ន
ភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តពៅកនុងពោន្ី Orange ពនោះ។ 
 

ពោយកតីពគ្នរពអំ្ពីខ្ុំ 

 
ពវជា. Veronica Kelley, បុគគលិកសងគម្កិចចផផ្នកពវជាស្តស្រសតផដលានអាជ្ាប័ណណ (Licensed Clinical 
Social Worker, LCSW) 
ប្បធានពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការស្តត រព ើងវញិ 

អ្ 

 

ស្តរអំ្ពីប្បធានពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការស្តត រព ើងវញិ 



 

ខលឹម្ស្តរសពងខប 
 
កនុងផខវចិឆិកា ឆ្ន ំ2004 អ្នកពបាោះពឆ្ន ត្រដឋ California បានអ្នុម័្ត្សំពណើ ចាប់ពលខ 63 ផដលពៅថា 
ចាប់សដីពីពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត (Mental Health Services Act, MHSA)។ ចាប់ពនោះបានអ្នុវត្តពនធរបស់
រដឋចំនួន 1% ពលើប្បាក់ចំណូលជាង 1 ោនដុោល រ និងបានបញ្ហា ក់បផនថម្ពីការផ្ទល ស់បដូរប្បព័នធសុខភាព
ផ្លូវចិត្តពដើម្បីពលើកកម្ពស់គុណភាពជីវតិ្សប្ាប់បុគគលផដលរស់ពៅពោយានស្តថ នភាពជំងឺផ្លូវចិត្ត និង
ប្គួស្តររបស់ពួកពគ។ ជាមួ្យនឹងការផ្ដល់មូ្លនិ្ិរយៈពពល 16 ឆ្ន ំ កម្មវ ិ្ ីសុខភាពផ្លូវចិត្តប្ត្ូវបាន
ត្ប្ម្ង់ទិសពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការរបស់អ្នកពប្បើប្បាស់ចប្ម្ុោះពៅកនុងពោន្ីនីមួ្យៗកនុងរដឋ California។ 
ជាលទធផ្ល សហគម្ន៍កនុងមូ្លោឋ ន និងពលរដឋ ានបទពិពស្ត្ន៍ពីអ្ត្ថប្បពយាជន៍ននពសវាកម្មសុខភាព
ផ្លូវចិត្តផដលបានពប្ងីកបផនថម្និងបានពលើកកម្ពស់។ 
 
ពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការស្តត រព ើងវញិ (MHRS) របស់ពោន្ី Orange បានពប្បើប្បាស់ដំពណើ រការ
ភាគី ក់ព័នធសីុជពប្ៅពដើម្បីបពងាើត្កម្មវ ិ្ ី MHSA កនុងមូ្លោឋ ន ផដលរាប់ចាប់ពីពសវាបងាា ររហូត្ដល់
ការផែទំពលរដឋផដលានវបិត្តិ។ ចំណុចសំោន់កនុងការបពងាើត្និងការអ្នុវត្តកម្មវ ិ្ ីទំងអ្ស់ គឺជាការ
ពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើកិចចសហការរបស់សហគម្ន៍ សម្ត្ថភាពវបប្ម៌្ ពសវាកម្មផដលជំរញុពោយអ្នកពប្បើ
ប្បាស់និងប្គួស្តរ ការរមួ្បញ្ចូ លគ្នន ោងពសវាកម្មសប្ាប់អ្នកពប្បើប្បាស់និងប្គួស្តរ ការផ្ដល់អាទិភាព
ពលើការផ្ដល់ពសវាកម្មដល់ពលរដឋផដលមិ្នទទួលបានពសវាកម្ម និងពលរដឋផដលទទួលបានពសវាកម្ម
មិ្នដិត្ដល់ និងការពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើសុខុាលភាព ការស្តដ រព ើងវញិ និងភាព្ន់ប្ទំ។ មុ្ខប្ពួញ
ពសវាកម្មកនុងពពលបចចុបបននពនោះ ប្ត្ូវបានបពងាើត្ព ើងបផនថម្ ពោយចាប់ពផ្ដើម្ពីកិចចខិត្ខំព្វើផផ្នការរបស់
ភាគី ក់ព័នធកនុងឆ្ន ំ 2005 និងការបនតរហូត្ដល់បចចុបបនន។ 
 
ខលឹម្ស្តរសពងខបពនោះ រមួ្ានពសចកដីសពងខបអំ្ពីការផ្ទល ស់បដូរ្ំៗផដលបានោក់ពសនើសប្ាប់កម្មវ ិ្ ី MHSA 
របស់ពោន្ី Orange និង/ឬកញ្ច ប់ែវកិាកម្មវ ិ្ ីពៅកនុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23។ ពដើម្បីផសវងយល់ពីប
របិទននការផ្ទល ស់បដូរទំងពនោះ ការពិនិត្យព ើងវញិពលើចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសតសប្ាប់កម្មវ ិ្ ី 
និងផផ្នការចំណាយរយៈពពលបីឆ្ន ំរបស់ MHSA របស់ពោន្ី សប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21 រហូត្
ដល់ឆ្ន ំ 2022-23 ប្ត្ូវបានពរៀបរាប់ពៅផផ្នកោងពប្កាម្។ បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំពពញពលញ ក៏
រមួ្បញ្ចូ លនូវខលឹម្ស្តរពរៀបរាប់លម្អិត្ននដំពណើ រការព្វើផផ្នការកម្មវ ិ្ ីសហគម្ន៍ (Community Program 
Planning Process, CPPP) របស់ HCA ពសចកដីពរៀបរាប់អំ្ពីប្បជាជនពគ្នលពៅផដលប្ត្ូវផ្ដល់ពសវាកម្ម 
ពសវាកម្មផដលប្ត្ូវផ្ដល់ជូន និងលទធផ្លផដលសពប្ម្ចបានតាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីផដលឧបត្ថម្ភប្បាក់ពោយ 
MHSA និងឯកស្តរគំ្នប្ទពៅកនុងឧបសម្ព័នធ។ 

បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំននចាប់សដីពីពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-2023 | ខលឹម្ស្តរសពងខប  → 
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បចចុបបននភាពវឌ្ឍនភាពផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន រំបស់ MHSA 
 
ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសតសប្ាប់ផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំ 
 
ដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការសហគម្ន៍កនុងឆ្ន ំ2019 និង2020 ប្ត្ូវបានពគពប្បើពដើម្បីបពងាើត្ផផ្នការ 
រយៈពពលបីឆ្ន ំ (3YP) ពោយគិត្ចាប់ពីឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21 ម្ក។ តាម្រយៈដំពណើ រការពនោះ HCA 
បានកំណត់្ពីចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសតរបស់ MHSA ដូចោងពប្កាម្៖ 
 
■ ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ (PEI) 
■ ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ (PEI, CSS) 
■ ការទទួលបានពសវាកម្ម (PEI, CSS) 
 
ពៅកនុងការពប្ត្ៀម្ពរៀបចំសប្ាប់ដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការសហគម្ន៍សប្ាប់បចចុបបននភាពផផ្នការ
ប្បចំាឆ្ន ំននឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 គឺ HCA បានព្វើការប្ត្ួត្ពិនិត្យព ើងវញិពីស្តថ នភាពបចចុបបនននន
ចំណុចអាទិភាពនីមួ្យៗរបស់ OC (សូម្ពម្ើលោងពប្កាម្) និងរពបៀបផដលចំណុចអាទិភាពនីមួ្យៗ
ប្ត្ូវបានពោោះស្រស្តយកនុងអំ្ ុងឆ្ន ំកនលងពៅពនោះ។ 
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ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត - បចចុបបននភាពវឌ្ឍនភាព 
 

ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ 
 

ពប្ងីកយុទធនការ ការបណដុ ោះបណាដ ល និងការអ្ប់រសំហគម្ន៍ពោយពផ្ទដ ត្ពលើការបពងាើនការយល់ដឹងពីសញ្ហា ននសុខភាពផ្លូវចិត្ត និង្នធានផដលាន ក៏ដូចជាការកាត់្បនថយការាក់ងាយ 

 

ប្បជាជនអាទិភាព យុទធស្តស្រសត បចចុបបននភាពវឌ្ឍនភាព 

■ បុគគលសថិត្កនុងប្កុម្ LGBTIQ 
■ ពកមងប្បុស អាយុពី 4-11 ឆ្ន ំ 
■ ម្នុសសពពញវយ័ដំបូង 

(Transitional Age Youth, TAY) 
អាយុពី 18-25 ឆ្ន ំ 

■ ម្នុសសពពញវយ័អាយុពី 25-34 ឆ្ន ំ 
និង 45-54 ឆ្ន ំ 

■ ម្នុសសពពញផដលគ្នម នការងារព្វើ 
■ បុគគលគ្នម នផ្ាោះសផម្បង 
■ បុគគលផដលរស់ពៅកនុងស្តថ នភាព

ពកើត្ានជំងឺផ្លូវចិត្តផ្ង និងាន
ស្តថ នភាពននការពប្បើប្បាស់ពប្គឿង
ពញៀនផ្ង 

■ ម្នុសសចាស់ អាយុ 60+ 

■ ចូលរមួ្តាម្រយៈបណាដ ញស្តរព័ត៌្ានសងគម្ 
អីុ្ន្ឺណិត្ ប្ពឹត្តិការណ៍/ការតំាងពិពរណ៌ 
ទូរទសសន៍ វទិយុ កាផសត្ ម្ជឈម្ណឌ ល 
សប្ាប់ម្នុសសចាស់ 

■ ពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើស្តរវជិាាន ភាស្តស្តម្ញ្ា 
ភាពពម្ើលព ើញចាស់ និងពណ៌លអ  កយពស្តល ក 
និងឃាល ពឃាល ង មិ្នផម្នជា កយពិបាកយល់ 

■ ការបងាា ញោងផផ្នកវបប្ម៌្ (ពិត្ជាក់ផសដង) 
■ ពប្បើ្នធានផដលអាចពជឿទុកចិត្តបាន តារា

លបីៗ បុគគលានឥទធិពល 
■ បពងាើនកិចចសហការអ្នតរទីភាន ក់ងារ និង

សកម្មភាពប្កុម្ 

បនតព្វើការផ្សពវផ្ាយ និងគំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្កំណត់្ពគ្នលពៅប្បជាជន TAY 
■ កនុងឆ្ន ំ 2021 HCA បានព្វើជាាច ស់ផ្ាោះពរៀបចំសិកាខ ស្តោរបស់អ្តី្ត្យុទធជនតាម្ប្បព័នធវពីដអូ្ ផដល

ានម្នុសសចូលរមួ្ចំនួន 114 នក់។ 
■ ពគហទំព័ររបស់អ្ងគការ StigmaFreeOC បនតព្វើការផ្សពវផ្ាយដល់សហគម្ន៍ ពោយានអ្ងគការចំនួន 

398 បានសនាថានឹងព្វើជាអ្ងគការផដលគ្នម នការាក់ងាយ។ 
■ ពគហទំព័ររបស់ HCA (www.ochealthinfo.com) ប្ត្ូវបានព្វើបចចុបបននភាពតាម្រយៈការព្វើកិចចការ

ជាមួ្យអ្នករចនពគហទំព័រ ពដើម្បីព្វើឱយប្បពសើរព ើងនូវការពរៀបចំ និងការរកុរកពីការពប្បើប្បាស់របស់
ស្តធារណជន។ 

■ វពីដអូ្អំ្ពីការផណនំផ្ទល ស់បដូររបស់ OC ប្ត្ូវបានោក់បងាា ញពៅមុ្នពពលការប្បកួត្ Angels Baseball 
ពៅពលើ Ballys Sports West ក៏ដូចជាបានផចករផំលកកនុងអំ្ ុងទិវាយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
(Mental Health Awareness Mont) ផ្ងផដរ។ 

■ ពោយស្តរការឆ្លងរាលោលននជំងឺ COVID-19 ពិ្ីប្បគល់រងាវ ន់ការដឹកនំការផ្ទល ស់បដូរពោយផ្ទា ល់ 
ប្ត្ូវបានពនារពពល។ 
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ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត 
 

ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាសុខភាពអាកបបកិរយិា 
 

ពលើកកម្ពស់ការទទួលបានពសវាសុខភាពអាកបបកិរយិា និងការពោោះស្រស្តយបញ្ហា ប្បឈម្កនុងការដឹកជញ្ាូ ន 

 

ប្បជាជនអាទិភាព យុទធស្តស្រសត បចចុបបននភាពវឌ្ឍនភាព 

■ យុវជន 
■ ប្គួស្តរផដលានកូនរស់

ពៅកនុងស្តថ នភាពសុខភាព
ផ្លូវចិត្ត 

■ ជនជាតិ្អាសីុ/អ្នកពកាោះបា សីុហវិក 
■ ជនជាតិ្ឡាទីន/ពអ្សា ញ 
■ ជនជាតិ្ផសបកពមម /ជនជាតិ្ 

អាពម្រកិពដើម្កំពណើ ត្អាហ្វហវិក 

■ បណដុ ោះបណាដ លបុគគលិកអំ្ពីបពចចកវទិាចល័ត្ ទូរសុខភាព និង
ជពប្ម្ើសពសវាកម្មពីចាៃ យដនទពផ្សងពទៀត្ 

■ ពជៀសវាងការផ្ដល់ផត្ឧបករណ៍ (ឧទ. កាសប្ត្ពចៀក និង
ទូរសពា) ពោយស្តរបញ្ហា បុគគលភាព និងការចូលពៅពប្បើ 
Wi-fi។ 

■ ពជៀសវាសការពប្បើប្បាស់ពគ្នលវ ិ្ ីោន ត្មួ្យប្ត្ូវប្គប់គ្នន  ពោយ
ានភាស្តាតិ្កា និងាតិ្កាខលួនឯង រាល់ឯកស្តរទំងអ្ស់
គួរផត្និយាយចំព ោះប្បជាជនជាក់ោក់ណាមួ្យ 

■ ពប្បើរបូភាពតំ្ណាងនិងានភាពសម្ស្រសបតាម្វបប្ម៌្ 
ឯកស្តរជាភាស្តផដលចង់បាន 

■ សកម្មភាពកិចចសហការ សកម្មភាពប្កុម្ និងសកម្មភាព 
សហគម្ន៍ 

■ កំណត់្ពីកផនលងអ្ងគុយរង់ចំា និងកផនលងពប្បើប្បាស់រមួ្គ្នន ពៅកនុង
គលីនិកអ្នកជំងឺពប្ៅរបស់ BHS ផដលប្ត្ូវពប្បើប្បាស់ និងផដលប្ត្ូវ
ការការផកលម្អ។ ព្វើការវាយត្នម្លពីត្ប្ម្ូវការ។ 
ោក់កប្មិ្ត្មូ្លនិ្ិ៖ រហូត្ដល់ $80k/គលីនិក (Max/NTE $400k) 
ពដើម្បីផកលម្អរកផនលងអ្ងគុយរង់ចំា និងកផនលងពប្បើប្បាស់រមួ្គ្នន របស់
គលីនិក 

■ ពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើឃាល វជិាាន និងពប្បើឃាល ផដលជំរញុពលើកទឹកចិត្ត 
■ ពជៀសវាងបងាា ញភាពពប្កៀម្ប្កំ ពកើត្ទុកខ ឬភាពងាយរងពប្គ្នោះ

តាម្រយៈពណ៌ របូភាព ស្តល កស្តន ម្ និង/ឬភាស្តផដលពផ្ទដ ត្
ពលើជំងឺ។ 

■ បពងាើត្កម្មវ ិ្ ីអ្កខរកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តតាម្ប្បព័នធឌី្ជីែល ផដលនឹងជួយគំ្នប្ទដល់ការ
ផសវងយល់ពីគពប្ាង និងសម្ត្ថភាពរបស់ភាគី ក់ព័នធកនុងការព្វើពសចកដីសពប្ម្ច
ចិត្តផដលានព័ត៌្ានប្គប់ប្គ្នន់។ 

■ 55% ននអ្នកផ្ដល់ចពម្លើយពីការសាង់ម្តិ្សហគម្ន៍កនុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021- 22 បាន
រាយការណ៍ថា ពួកពគានការភាា ប់ពៅអីុ្ន្ឺណិត្ប្គប់ប្គ្នន់និងអាចពជឿទុកចិត្តបាន 
តាម្រយៈទូរសពានដ Wi-Fi គ្នម នផដនកំណត់្ និង/ឬគពប្ាងអីុ្ន្ឺណិត្។ 

■ ពោយបពងាើត្នដគូជាមួ្យអ្ងគការ First 5 OC និង Be Well OC កនុងការបពងាើត្ឯកស្តរ
ផ្សពវផ្ាយនិងអ្ប់របំផនថម្ពទៀត្សប្ាប់ប្គួស្តរផដលានកូនតូ្ច។ 

■ ការយិាល័យ MHSA បានបពងាើត្ប្កុម្ការងារមួ្យ និងបានកំណត់្ពីកផនលងអ្ងគុយរង់
ចំា និងកផនលងពប្បើប្បាស់រមួ្គ្នន ចំនួន 7 កផនលង ពៅកនុងគលីនិកអ្នកជំងឺពប្ៅរបស់ MHRS 
ផដលប្ត្ូវការការផកលម្អ។ ប្កុម្ការងារបានជួបប្បជំុគ្នន ជាប្បចំា និងកំពុងព្វើការ
ជាមួ្យឈមួញាន ក់ពដើម្បីបពងាើត្ការរចនម្ ូត្។ 

■ ព្វើការប្បជំុប្កុម្ពិពសស ពដើម្បីប្បមូ្លការវាយត្នម្លពីត្ប្ម្ូវការ (រមួ្បញ្ចូ លទំងការ
ពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើឃាល វជិាាននិងានការជំរញុពលើកទឹកចិត្ត និងពណ៌ចប្ម្ុោះ) និងម្តិ្
ពយាបល់ផ្ទា ល់ពីអ្នកពប្បើប្បាស់។ 

■ បនតសប្ម្បសប្ម្ួលតាម្រយៈអ្នកប្គប់ប្គងគពប្ាងនដគូ (ឧទ. PEACe, ប្កុម្ការងារនដ
គូ MHRS និងអ្ងគការ WorkplaceWellness Advocates) អំ្ពីការផកលម្អគលីនិក។ 

■ បានបពងាើត្យុទធស្តស្រសតសិលបៈពដើម្បីពលើកកម្ពស់កម្មវ ិ្ ីសិលបៈតាម្រយៈការពប្បើ
ប្បាស់គណៈកាម ្ិការសិលបៈជាមួ្យអ្នកពប្បើប្បាស់ពដើម្បីបពងាើត្ស្តន នដសិលបៈផដល
នឹងប្ត្ូវពប្បើពៅកនុងគលីនិក។ 

■ បានពប្ងីកកិចចសនាដឹកជញ្ាូ នពដើម្បីគំ្នប្ទដល់ប្បជាជនអាទិភាពឱយបានកាន់ផត្ពប្ចើ
ន។ 
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ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត 
 

ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្  
 

ការពប្ងីកការគំ្នប្ទសប្ាប់កិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ 

 

ប្បជាជនអាទិភាព យុទធស្តស្រសត បចចុបបននភាពវឌ្ឍនភាព 

■ ប្កុម្អាយុពលរដឋម្កពី 
MHSA ទំងអ្ស់ 

■ បុគគលគ្នម នផ្ាោះសផម្បង 
■ បុគគលផដលរស់ពៅកនុង

ស្តថ នភាពពកើត្ានជំងឺផ្លូវ
ចិត្តផ្ង និងានស្តថ នភាព
ននការពប្បើប្បាស់ពប្គឿង
ពញៀនផ្ង 

■ បុគគលសថិត្កនុងប្កុម្ 
LGBTIQ 

■ អ្តី្ត្យុទធជន 

■ ពៅនែៃទី6 ផខតុ្ោ ឆ្ន ំ2020 ប្កុម្ប្បឹកា
អ្នកប្គប់ប្គង បានផណនំឱយពោន្ីបពងាើត្
ការយិាល័យបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ (Office 
of Suicide Prevention, OSP) ពដើម្បី
ផ្សពវផ្ាយពៅដល់ប្បជាជនផដលាន
ហានិភ័យខពស់ពដើម្បីផសវងរក និងឱយអ្នក
ផដលានត្ប្ម្ូវការទំងពនោះចូលរមួ្ 
រកាទំនក់ទំនងជាមួ្យអ្នកផដលាន
ត្ប្ម្ូវការ និងគំ្នប្ទដល់និរនតរភាពននការ
ផែទំ ពលើកកម្ពស់ជីវតិ្អ្នកផដលាន
ត្ប្ម្ូវការ តាម្រយៈពសវាកម្មនិងការគំ្នប្ទ
សីុជពប្ៅ និងបពងាើត្ការយល់ដឹងរបស់
សហគម្ន៍ កាត់្បនថយការាក់ងាយ 
និងជំរញុការផសវងរកជំនួយ។ 

■ បពងាើត្ប្បព័នធមួ្យ ក់ព័នធនឹងការបងាា រ
ការព្វើអ្ត្តឃាត្។ 

■ បពងាើត្កដីសងឃឹម្ ពគ្នលបំណង និងការ
ភាា ប់ទំនក់ទំនងបុគគលផដលានត្ប្ម្ូវ
ការ។ 

■ កម្មវ ិ្ ីស្តកលបងផដលលអប្បពសើរ 
■ រមួ្បញ្ចូ លគ្នន នូវពសវាកម្មែមី និងពសវាកម្ម

ផដលានស្រស្តប់ និងគំ្នប្ទំដល់ ការ
បងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ទំងមូ្ល 

■ ការយិាល័យ OSP និងអ្នកប្គប់ប្គងអ្ងគភាព OSP ប្ត្ូវបានប្បកាសពៅកាលបរពិចឆទ8/2/2021។ ការយិាល័យ
បងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ នឹងសប្ម្បសប្ម្ួលកិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ពៅកប្មិ្ត្ទីភាន ក់ងារ និង
បពងាើត្ទំនក់ទំនងរវាងគំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្ថាន ក់មូ្លោឋ ននិងទូទំងប្បពទស ពដើម្បីកំណត់្អ្ត្តសញ្ហា ណនិងសប្ម្ប
សប្ម្ួលដល់ការអ្នុវត្តសកម្មភាពបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ផដលលអប្បពសើរ និងផផ្អកពលើភសតុតាងពៅកនុងពោន្ី 
Orange។ 

■ បនតពប្ងីកសកម្មភាពផ្សពវផ្ាយ/យុទធនការ (ក៏ពប្បើនូវព័ត៌្ានដឹងអំ្ពីសញ្ហា របស់ MHSA ននរដឋកាលីហវ័រញ ៖ 
● យុទធនការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្សប្ាប់ម្នុសសពពញវយ័/បុរសវយ័ចំណាស់ 
● ពគហទំព័រម្នុសសពពញវយ័ “Help is Here” 
● ពគហទំព័រយុវជន “Be a Friend for Life” 

■ OSP បានបពងាើត្គំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្បងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្កនុងសហគម្ន៍ (Community Suicide Prevention Initiative, 
CSPI) សម្ព័នធពដើម្បីការអ្នុវត្តគំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្បងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ជាពប្ចើន តាម្រយៈភាពជានដគូោងរដឋនិងឯកជន។ 

■ រាល់ពសវាកម្មនិងសកម្មភាពបងាា រទំងអ្ស់ ប្ត្ូវបានបពងាើត្ព ើងពដើម្បីពលើកកម្ពស់សុខុាលភាព និងជំរញុភាព
ភាា ប់គ្នន  និងបពងាើត្ភាព្ន់ប្ទំនិងកតាត ការ រនិងកាត់្បនថយកតាត ហានិភ័យ។ 

■ សម្ព័នធ Connect OC Coalition សប្ាប់ប្បជាជន TAY ពៅទូទំងប្បពទសប្ត្ូវបានោក់ដំពណើ រការពដើម្បីផ្ដល់ជា
ពវទិកាមួ្យសប្ាប់យុវជនម្កពីម្ហាវទិាល័យ ស្តកលវទិាល័យ និងសហគម្ន៍្ំ ពដើម្បីភាា ប់ទំនក់ទំនងជា
មួ្យគ្នន  ពលើកកម្ពស់សកម្មភាពសុខុាលភាពផ្លូវចិត្ត អ្ប់រសំហគម្ន៍អំ្ពីប្បធានបទជាពប្ចើនដូចជា សុខុាល
ភាពផ្លូវចិត្ត ការកាត់្បនថយការាក់ងាយ និងការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ និងបពងាើនអាកបបកិរយិាផសវងរកជំនួយ
ពៅកនុងសហគម្ន៍។ 

■ ការផ្សពវផ្ាយ និងការយល់ដឹងផដលពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើ TAY ប្ត្ូវបានព្វើព ើងតាម្រយៈពគ្នលវ ិ្ ីគំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្ 
ដូចជា ពរាងម្ពហាស្រសពនិងការសផម្ដង ពវទិកាដូចជា Honest Hour ហាវ ល់សំព ងឌី្ជីែល និងប្ពឹត្តិការណ៍
ផ្ាយផ្ទា ល់តាម្ Instagram និង Facebook ផដលពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើមូ្លបទសុខភាពផ្លូវចិត្ត បនា ប់ម្កានការ
ពិភាកាគ្នន ជាមួ្យទសសនិកជន។ 
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MHSA សាសធាតុ្ ននអ្នុស្តសន៍ផដលបានោក់ពសនើ 
 
ការផ្ដល់មូ្លនិ្ិរបស់ MHSA ប្ត្ូវបានផបងផចកជាចំផណកតូ្ចៗចំនួនប្បំាពទៀត្ ផដលបានកំណត់្
ពោយចាប់ពនោះ៖ ពសវាកម្មសហគម្ន៍ និងការគំ្នប្ទ (Community Services and Supports (CSS) ផដល
រមួ្បញ្ចូ លទំងការផ្ដល់មូ្លនិ្ិសប្ាប់កម្មវ ិ្ ីលំពៅោឋ នរបស់ MHSA ការបងាា រនិងអ្នតរាគម្ន៍ពដើម្ទី 
(Prevention and Early Intervention, PEI) នវានុវត្តន៍ (Innovation, INN) ការអ្ប់រនិំងការបណដុ ោះបណាដ ល
កាល ំងពលកម្ម (Workforce Education and Training, WET) និងបរកិាខ មូ្ល្ន និងត្ប្ម្ូវការបពចចកវទិា 
(Capital Facilities and Technological Needs, CFTN)។ ពសចកដីពរៀបរាប់សពងខប និងកប្មិ្ត្ននការផ្ដល់
មូ្លនិ្ិសប្ាប់ផផ្នកនីមួ្យៗពនោះ ានពរៀបរាប់ោងពប្កាម្។ ផផ្នកពនោះចាប់ពផ្ដើម្ដំបូងពោយានពសចកដី
ពរៀបរាប់សពងខបអំ្ពីដំពណើ រការជាក់ផសដងននកញ្ច ប់ែវកិា ផដលជួយឱយកំណត់្មូ្លនិ្ិផដលាន។ 
 
សាសធាតុ្ពសវាសហគម្ន៍ និងការគំ្នប្ទ 
 
ពសវាសហគម្ន៍ និងការគំ្នប្ទ (CSS) គឺជាសាសធាតុ្្ំជាងពគបំផុ្ត្កនុងចំពណាម្សាសធាតុ្ទំង
ប្បំារបស់ MHSA និងទទួលបានមូ្លនិ្ិ 76% ននមូ្លនិ្ិពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ វាគំ្នប្ទដល់ការ
ពាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តសីុជពប្ៅសប្ាប់ម្នុសសប្គប់វយ័ ផដលកំពុងរស់ពៅជាមួ្យស្តថ នភាពជំងឺផ្លូវ
ចិត្ត្ៃន់្ៃរ ផដលានផ្លប ោះ ល់ោល ំងដល់សកម្មភាពនិងមុ្ខងារប្បចំានែៃរបស់ពួកពគ។ CSS បពងាើត្
និងអ្នុវត្តកបួនប្បតិ្បត្តិផដលលអឬអាចបញ្ហា ក់ឱយព ើញចាស់ ផដលបានបពងាើត្ព ើងពដើម្បីបពងាើនការ
ទទួលបានពសវាកម្មរបស់អ្នកផដលមិ្នទទួលបានពសវាកម្ម និងអ្នកផដលទទួលបានពសវាកម្មមិ្នដិត្
ដល់ ពលើកកម្ពស់គុណភាពពសវាកម្ម ពលើកកម្ពស់លទធផ្ល និងជំរញុកិចចសហការអ្នតរទីភាន ក់ងារ។ 
 
ការផ្ទល ស់បដូរមួ្យចំនួនចំព ោះសាសធាតុ្របស់ CSS ប្ត្ូវបានពសនើព ើងសប្ាប់បចចុបបននភាពផផ្នការ 
MHSA សប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 របស់ពោន្ី Orange។ ចំណុចទំងពនោះរមួ្បញ្ចូ លទំងការ
ផ្ទល ស់បដូរកញ្ច ប់ែវកិាកម្មវ ិ្ ី ការឈប់ដំពណើ រការកម្មវ ិ្ ី និងការអ្នុវត្តគពប្ាងែមីជាពដើម្។ ពោយស្តរ
ផត្ានការពកើនព ើងពប្ចើនពៅកនុងប្បាក់ចំណូលរបស់ MHSA ពៅកនុងបចចុបបននភាពផផ្នការ MHSA ពៅ
កនុងឆ្ន ំពនោះ គឺានពកើនព ើងខពស់គួរឱយកត់្សាគ ល់ជាងសំពណើ ផដលបានពសនើសំុដំបូងកនុងផផ្នការរយៈ
ពពល 3 ឆ្ន ំរបស់ MHSA សប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23។ 
 
■ ការពប្ងីកកម្មវ ិ្ ីភាពជានដគូពសវាកម្មពពញពលញសប្ាប់ម្នុសសពពញវយ័ (Adult Full Service 

Partnership Programs) ពដើម្បីបពងាើនការទទួលបាននិងការផ្ដល់ពសវាកម្មដល់ប្បជាជនពគ្នលពៅ
ផដលមិ្នទទួលបានពសវា រមួ្បញ្ចូ លទំងម្នុសសចាស់ ជនជាតិ្ពអ្សា ញនិងជនជាតិ្ពវៀត្ណាម្
ផដលពចោះនិយាយផត្មួ្យភាស្ត ក៏ដូចជាអ្តី្ត្យុទធជនផ្ងផដរ។ 

 
■ ការពប្ងីកការអ្ភិវឌ្ឍន៍លំពៅោឋ នកនុងពោន្ី Orange ផដលស្រសបគ្នន ពៅនឹងផផ្នការយុទធស្តស្រសត

របស់ពោន្ី Orange ពដើម្បីបញ្ច ប់ភាពគ្នម នផ្ាោះសផម្បង និងបពងាើនបញ្ា ីលំពៅោឋ ន។ 
■ ការពប្ងីកផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិពដើម្បីបនតពោោះស្រស្តយបញ្ហា ការទទួលបាន និងការភាា ប់ពសវាកម្ម។ 
 
កញ្ច ប់ែវកិារបស់ CSS ពលើសពី ក់កណាដ ល (51%) មិ្នរាប់បញ្ចូ លការពផ្ារពៅកាន់ WET និង CFTN 
ប្ត្ូវបានពប្បើពដើម្បីផ្ដល់ពសវាកម្មជូនដល់បុគគលផដលបានចុោះព ម្ ោះពៅកនុង និង/ឬានសិទធិចុោះព ម្ ោះ
កនុងកម្មវ ិ្ ីភាពជានដគូពសវាកម្មពពញពលញ។ ពសចកដីពរៀបរាប់ពីកម្មវ ិ្ ី CSS ប្ត្ូវបានផ្ដល់ជូនពៅកនុង
បចចុបបននភាពផផ្នការ។ 
 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ CSS 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21 (ពី 3YP) $155,088,175 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 (ពី APU) $158,785,110 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 (ពី 3YP) $165,320,336 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 (បានោក់ពសនើ) $225,440,320 
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កម្មវ ិ្ ីលំពៅោឋ ន CSS 
 
ពប្កាម្ការផណនំពីប្កុម្ប្បឹកាអ្នកប្គប់ប្គង ពៅកនុងស្តរាចរផណនំចំនួនពីរពផ្សងគ្នន  មូ្លនិ្ិសរបុ
ចំនួន $95,500,000 ននមូ្លនិ្ិរបស់ CSS ប្ត្ូវបានផ្ដល់ជូនកនុងអំ្ ុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2018-19 ពដើម្បី
អ្ភិវឌ្ឍកម្មវ ិ្ ីលំពៅោឋ នគំ្នប្ទជាអ្ចិនហ្វនតយ៍ តាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីលំពៅោឋ នត្ប្ម្ូវការពិពសស (Special 
Needs Housing Program, SNHP)។ SNHP បានផ្ដល់មូ្លនិ្ិដល់គពប្ាងចំនួន 17 (6 គពប្ាងបាន
បពងាើត្រួច ពហើយ 11 គពប្ាងកំពុងដំពណើ រការ)។ ានប្បសិទធភាពចាប់ទីនែៃទី3 ផខម្ករា ឆ្ន ំ2020 ទី
ភាន ក់ងារហិរញ្ាវត្ថុរដឋ California បានឈប់បនត SNHP ពទៀត្។ ប្បាក់មូ្លនិ្ិ SNHP ផដលពៅសល់ប្ត្ូវ
បានអ្នុម័្ត្ពោយប្កុម្ប្បឹកាឱយពផ្ារប្ត្ ប់ពៅកាន់ពោន្ីវញិ (15.5 ោនដុោល រ) ពៅកាន់កម្មវ ិ្ ី
លំពៅោឋ នគំ្នប្ទឆ្ន ំ 2020 NOFA (2020 NOFA) និង 20.5 ោនដុោល រពៅកាន់គណៈកម្មការហិរញ្ាវត្ថុ
លំពៅោឋ នពោន្ី Orange (Orange County Housing Finance Trust, OCHFT) ដូចបានអ្នុម័្ត្ពោយ
ប្កុម្ប្បឹកាកនុងផខឧសភា ឆ្ន ំ2020។ បចចុបបននពនោះ បំពង់ពម្របស់ MHSA បានឆ្លុោះបញ្ហច ំងពីគពប្ាងចំនួន 
16 ផដលបានបញ្ច ប់រចួរាល់ ផដលរមួ្បញ្ចូ លនូវលំពៅោឋ ន MHSA ចំនួន 312 ខនង។ បផនថម្ពលើពនោះ ាន
គពប្ាងចំនួន 23 ពទៀត្កំពុងដំពណើ រការ ផដលនឹងផ្ដល់ជាលទធផ្លលំពៅោឋ ន MHSA បផនថម្ចំនួន 379 
ពទៀត្។ 
 
ការបងាា រ និងសាសធាតុ្ននការបងាា រពដើម្ទី 
 
MHSA បានផ្ដល់ប្បាក់ចំនួន 19% ននប្បាក់ផដលខលួនទទួលបានពៅឱយកម្មវ ិ្ ីការបងាា រនិងអ្នតរាគម្ន៍
ពដើម្ទី (PEI) ផដលានពគ្នលបំណងកនុងការបងាា រស្តថ នភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តកំុឱយានភាពកាន់ផត្្ៃន់្ៃរ 
និងានពិការភាព និងពដើម្បីពលើកកម្ពស់ការពប្បើប្បាស់ប្បព័នធសុខភាពផ្លូវចិត្តបានទន់ពពលពវោ
សប្ាប់អ្នកផដលទទួលបានពសវាកម្មមិ្នដិត្ដល់។ 
■ ការពប្ងីកពសវាកម្មសថិត្ពប្កាម្ ការយិាល័យបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ 
■ បផនថម្ពសវាកម្មពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើស្តោពរៀនមុ្នម្ពត្តយយសិកា – ថាន ក់ទី12 ពដើម្បីពោោះស្រស្តយ

ត្ប្ម្ូវការខពស់របស់យុវជន និងប្កុម្ប្គួស្តរ។ 
■ ពោន្ី Orange (OC) បានភាា ប់ពសវាកម្ម 24/7 និងការពប្ងីកពសវាកម្មមួ្យភាស្តពដើម្បីបពងាើនការ

ទទួលបាននិងការភាា ប់ពសវាកម្ម។ 
■ ការរមួ្បញ្ចូ លនូវពសវាកម្ម ក់ព័នធនឹងយុត្តិ្ម៌្ ពដើម្បីបហ្វញ្ហា បកិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងផដលស្រសបគ្នន

នឹងគំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្ OC CARES។ 
 
 
 
 
 
 

ការផ្ទល ស់បដូរមួ្យចំនួនចំព ោះសាសធាតុ្របស់ PEI ប្ត្ូវបានពសនើព ើងសប្ាប់បចចុបបននភាពផផ្នការ 
MHSA ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 របស់ពោន្ី Orange។ ការផ្ទល ស់បដូរពនោះរមួ្បញ្ចូ លទំងកញ្ច ប់ែវកិាកម្មវ ិ្ ី ការ
បញ្ឈប់កម្មវ ិ្ ី និងការអ្នុវត្តគពប្ាងែមីៗ ផដលានសពងខបជូនពៅកនុងតារាងោងពប្កាម្។  

ស្រសបគ្នន ជាមួ្យលកខខណឌ ត្ប្ម្ូវរបស់ PEI, 59.71% ននកញ្ច ប់ែវកិាសរបុរបស់ PEI ប្ត្ូវបានពប្បើប្បាស់
ពដើម្បីផ្ដល់ពសវាជូនដល់យុវជន ផដលានអាយុពប្កាម្ 26 ឆ្ន ំ។ PEI ប្ត្ូវបានប្គប់ប្គងពោយបទបបញ្ាត្តិនិង
ចាប់បផនថម្ ផដលានផចងពៅកនុងឧបសម្ព័នធ III។ ពសចកដីពរៀបរាប់ពីកម្មវ ិ្ ី PEI ានផ្ដល់ជូនពៅកនុង
ផផ្នការពនោះ។ 
 
* ក៏ដូចជាពដើម្បីពឆ្លើយត្បពៅនឹងពយាបល់ប្ត្ ប់អំ្ពីការបពងាើត្សកម្មភាពកិចចសហការ/សកម្មភាព
ប្កុម្ ពដើម្បី “ជួយព្វើឱយពសវាកម្មប្ត្ូវបានសាជិកសហគម្ន៍ទទួលយកកាន់ផត្ពប្ចើន។” 
 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ PEI 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21 (ពី 3YP) $47,061,483 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 (ពី APU) $56,144,101 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 (ពី 3YP) $40,988,101 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 (បានោក់ពសនើ) $73,532,238 
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សាសធាតុ្នវានុវត្តន៍ 
 
MHSA បានកំណត់្ប្បាក់ 5% ននប្បាក់ផដលបានផ្ដល់ជូនពៅកាន់សាសធាតុ្នវានុវត្តន៍ (INN) ផដល
ផ្ដល់មូ្លនិ្ិជាពិពសសនិងផ្ទដ ច់មុ្ខ ពដើម្បីស្តកលបងពគ្នលវ ិ្ ីែមី ផដលរមួ្ចំផណកដល់ការសិកាផសវង
យល់ ជាជាងការពប្ងីកការផ្ដល់ពសវាកម្ម។ គពប្ាងននានកាលកំណត់្ប្តឹ្ម្រយៈពពលអ្តិ្បរា
ប្បំាឆ្ន ំ ពហើយប្ត្ូវវាយត្នម្លពីប្បសិទធភាពនិងការគិត្ពិចារណាដល់ការបនតផ្ដល់មូ្លនិ្ិតាម្រយៈ CSS, 
PEI ឬមូ្លនិ្ិដនទពទៀត្។ រាល់គពប្ាងកំពុងដំពណើ រការទំងអ្ស់ ានពរៀបរាប់ពៅកនុងបចចុបបននភាព
ផផ្នការពនោះ និងបទបបញ្ាត្តិផដលប្គប់ប្គងពលើសាសធាតុ្ INN ផដលានផចងកនុងឧបសម្ព័នធ IV។ 
 
បផនថម្ពលើពនោះ HCA កំពុងសថិត្កនុងដំណាក់កាលជាពប្ចើនននការផសវងរកគពប្ាង INN ផដលាន
សកាត នុពលែមីៗ ផដលានផចងោងពប្កាម្ (សូម្ពម្ើលគពប្ាងពិពសសសប្ាប់បញ្ា ីពពញពលញ)។ 
 
■ allcove 
■ ហានិភ័យខពស់ផផ្នកចិត្តស្តស្រសតសប្ាប់អ្នកានបញ្ហា ពរាគចិត្ត 
■ ការព្វើផផ្នការកម្មវ ិ្ ីសហគម្ន៍ 
■ បណាដ ញស្តរព័ត៌្ានសងគម្ និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ 
■ ចំនួនយុវជនវយ័ពកមង 
 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ INN 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21 (ពី 3YP) $18,346,360 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 (ពី APU) $10,999,190 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 (ពី 3YP) $10,999,190 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 (បានោក់ពសនើ) $11,701,218 

ការបណដុ ោះបណាដ លកាល ងំពលកម្ម និងសាសធាតុ្បណដុ ោះបណាដ ល 
 

សាសធាតុ្ការអ្ប់រនិំងការបណដុ ោះបណាដ លកាល ំងពលកម្ម (WET) ានពគ្នលបំណងកនុងការបពងាើន
កាល ំងបុគគលិកសប្ាប់ពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងពដើម្បីពប្ងឹងសម្ត្ថភាពភាស្តនិងវបប្ម៌្របស់បុគគលិក។ 
កម្មវ ិ្ ីប្ត្ូវបានផ្ដល់មូ្លនិ្ិតាម្រយៈការពផ្ារមូ្លនិ្ិពី CSS។ 
 
កញ្ច ប់ែវកិាផដលបានពសនើសំុសប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022 – 23 ខពស់ជាងកញ្ច ប់ែវកិាផដលបានអ្នុម័្ត្ពៅ
កនុងផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំរបស់ MHSA។ ការរកីរាលោលននជំងឺ COVID-19 ានផ្លប ោះ ល់យា ង
ោល ំងដល់កាល ំងបុគគលិកសុខភាពអាកបបកិរយិា។ ត្ប្ម្ូវការសប្ាប់ពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការជា
សោះពសបើយពីជំងឺ កាន់ផត្ានត្ប្ម្ូវការពកើនព ើងជាោល ំងពោយស្តរបុគគលនិងប្កុម្ប្គួស្តរផដលជួប
ប្បទោះការបាត់្បង់ម្នុសសជាទីស្រសឡាញ់ បញ្ហា សុខភាពរាងកាយ កងវោះោត្ចំណីអាហារ និង្នធាន
ដនទពផ្សងពទៀត្ ការោក់ឱយពៅោច់ពោយផ ក និងការបាត់្បង់ការងារជាពដើម្។ ឱកាសជាពប្ចើនបាន
ពកើត្ព ើងចំព ោះអ្នកជំនញផែទំសុខភាពពៅកនុងវស័ិយឯកជន ពដើម្បីព្វើការពោោះស្រស្តយត្ប្ម្ូវការ
ពសវាកម្មផដលានកំពណើ នខពស់។ កនុងអំ្ ុងពពលដំពណើ រការននការចូលរួម្ ភាគី ក់ព័នធបានរាយ
ការណ៍ពីផ្លប ោះ ល់ននការផ្ទល ស់បដូរការផ្ដល់ពសវាកម្ម រមួ្បញ្ចូ លទំងពពលពវោរង់ចំា ចំនួនអ្នកផ្ដល់
ពសវាានកាន់ផត្តិ្ច ការផ្ទល ស់បដូរបុគគលិកពចញចូល និងបុគគលិកែមីផដលគ្នម នបទពិពស្ត្ន៍។ ការ
ពប្ងីកបផនថម្កម្មវ ិ្ ីអ្ប់រនិំងបណដុ ោះបណាដ លកាល ំងពលកម្ម នឹងគំ្នប្ទដល់ការពប្ជើសពរ ើសបុគគលិក ការ
បណដុ ោះបណាដ លនិងការរកាទុកសាជិកបុគគលិកផដលានគុណភាពខពស់។ ពសចកដីពរៀបរាប់ទំងស្រសុងពី
កម្មវ ិ្ ី WET ប្ត្ូវបានផ្ដល់ជូនពៅកនុងបចចុបបននភាពផផ្នការ។ 
 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ WET 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21 (ពី 3YP) $6,216,634 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 (ពី APU) $5,219,984 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 (ពី 3YP) $5,296,662 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 (បានោក់ពសនើ) $6,262,162 
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សាសធាតុ្បរកិាខ រមូ្ល្ន និងត្ប្មូ្វការបពចចកវទិា 
 
សាសធាតុ្បរកិាខ រមូ្ល្ន និងត្ប្ម្ូវការបពចចកវទិា (CFTN) ផ្ដល់មូ្លនិ្ិដល់គពប្ាងននផដល
ចំាបាច់ពដើម្បីគំ្នប្ទដល់ប្បព័នធផ្ដល់ពសវា។ បចចុបបននពនោះ CFTN ទទួលបានមូ្លនិ្ិតាម្រយៈការពផ្ារមូ្លនិ្ិ
ពី CSS ផដលនឹងគំ្នប្ទដល់គពប្ាងជាពប្ចើនដូចជា៖ 
■ ការចូលរមួ្វភិាគទនននប្បាក់ដុោល ររបស់ MHSA ពដើម្បីជួយផ្ដល់មូ្លនិ្ិដល់ទីតំាងបរពិវណរបស់ 

Be Well ឱយានទីតំាងពៅកនុង South County 
■ បនតអ្ភិវឌ្ឍនិងពលើកកម្ពស់មុ្ខងារននកំណត់្ប្តាសុខភាពតាម្ប្បព័នធពអ្ ិចប្ត្ូនិក (Electronic 

Health Record, EHR) របស់ HCA ផដលនឹងរមួ្បញ្ចូ លនូវការពផ្ារមូ្លនិ្ិបផនថម្កនុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 
2022-23 ពដើម្បីពផ្ារកំណត់្ប្តា EHR ចូលពៅកនុងបពចចកវទិាពកាល ដ៍។ 

■ ការអ្ភិវឌ្ឍនិងបនតគំ្នប្ទដល់គពប្ាងរមួ្បញ្ចូ លទិននន័យពោន្ី ផដលនឹងសប្ម្បសប្ម្ួលដល់ការ
ផចករផំលកព័ត៌្ានានលកខណៈសម្ស្រសប តាម្ការអ្នុញ្ហា ត្ និងទន់ពពលពវោពៅទូទំងម្នាីរ
របស់ពោន្ីទំងមូ្ល និងជាមួ្យភាគី ក់ព័នធពីោងពប្ៅ ពដើម្បីផ្ដល់ពសវាកម្មពិពសសនិងសំោន់ៗ
ឱយានប្បសិទធភាព រមួ្បញ្ចូ លទំងការផែទំសុខភាពអាកបបកិរយិា ជូនដល់ពលរដឋរស់ពៅពៅ
កនុងពោន្ី។ 

 
ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ CFTN 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21 (ពីឆ្ន ំស្តរពពើ
ពនធទី 3) 

$12,519,749 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 (ពី APU) $16,301,384 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 (ពីឆ្ន ំស្តរពពើ
ពនធទី 3) 

$8,966,158 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 (បានោក់ពសនើ) $45,253,892 
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ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត - សកម្មភាពផដលបានោក់ពសនើសប្ាប់ឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 2022-23 
 

ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាសុខភាពអាកបបកិរយិា 
 

ពលើកកម្ពស់ការទទួលបានពសវាសុខភាពអាកបបកិរយិាតាម្រយៈគំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្អ្ភិវឌ្ឍកាល ំងពលកម្ម និងបញ្ហា ពលើកកម្ពស់គុណភាព 

 

ប្បជាជនអាទិភាព យុទធស្តស្រសត សកម្មភាពផដលបានោក់ពសនើ៖ 

■ យុវជន 
■ ប្គួស្តរផដលានកូនរស់ពៅកនុង

ស្តថ នភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
■ ជនជាតិ្អាសីុ/អ្នកពកាោះបា សីុហវិក 
■ ជនជាតិ្ឡាទីន/ពអ្សា ញ 
■ ជនជាតិ្ផសបកពមម /ជនជាតិ្ 

អាពម្រកិពដើម្កំពណើ ត្អាហ្វហវិក 

■ ជួលបុគគលិកផដលានចំពណោះដឹងនិងានជំនញ 
■ ផ្ដល់ការបណដុ ោះបណាដ លដល់បុគគលិកែមីនិងបុគគលិកផដល

ានស្រស្តប់ 
■ ពោោះស្រស្តយបញ្ហា ការរកាទុកបុគគលិក 
■ បពងាើត្បណាដ ញបុគគលិកសប្ាប់មុ្ខតំ្ផណងផដលពិបាក

រកម្នុសសោក់ (ជាពិពសសបុគគលផដលនិយាយពីរ
ភាស្ត/ពចោះវបប្ម៌្ពីរ) 

■ ពោោះស្រស្តយបញ្ហា ពប្ជើសពរ ើសបុគគលិក ពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវ
ការផដលបានកំណត់្ត្ប្ម្ូវការសហគម្ន៍ 

■ អ្នុវត្តការបញ្ហា ក់ពីនដគូ 
■ ពដើម្បីបពងាើត្រចនសម្ព័នធកាល ំងពលកម្មជាែមី (ពប្កាយជំងឺ

រាលោល) 
■ ពោោះស្រស្តយបញ្ហា ពលើកកម្ពស់គុណភាពតាម្រយៈការអ្ប់រ ំ

និងការបណដុ ោះបណាដ ល 
■ ផ្សពវផ្ាយនិងឱយការចូលរមួ្ពីប្បជាជនងាយរងពប្គ្នោះ 

■ បផនថម្តួ្នទីនិងទំនួលខុសប្ត្ូវកនុងកម្មវ ិ្ ីអ្នកត្ស ូម្តិ្ពដើម្បីសុខុាលភាពកាល ំងពលកម្ម 
(Workplace Wellness Advocates, WWA) (សូម្ពម្ើលឧបសម្ព័នធសប្ាប់កម្មវ ិ្ ី WWA) 

■ បពងាើត្ឱកាសសហប្បតិ្បត្តិការសប្ាប់បុគគលិកគលីនិក និងអ្នកត្ស ូម្តិ្ពដើម្បីសុខុាលភាព
បុគគលិក 

■ ពប្ងីកឱកាសបណដុ ោះបណាដ លសប្ាប់បុគគលិកសប្ាប់ការបពងាើត្ជំនញនិងការបណដុ ោះ
បណាដ លកនុងឧត្តានុវត្តន៍ ដូចជាជំនញការវាយត្នម្លភាល ម្ៗ និងការវាយត្នម្លផដលាន
ព័ត៌្ានប្គប់ប្គ្នន់ពីបញ្ហា ប ោះទងគិច្ៃន់្ៃរ។ 

■ បពងាើត្នដគូជាមួ្យអ្នកផ្ដល់ពសវាកនុងសហគម្ន៍មូ្លោឋ ន និងអ្នកអ្ប់រ/ំស្តកលវទិាល័យ 
ពដើម្បីបពងាើត្បណាដ ញបុគគលិកផដលានជំនញ 

■ បពងាើត្និងអ្នុវត្តការបណដុ ោះបណាដ លដល់បុគគលិកែមីនិងបុគគលិកចាស់ ពដើម្បីពលើកកម្ពស់
និរនតរភាព និងការទទួលបាន 

■ បពងាើត្ ពប្ងីកបផនថម្ និងអ្នុវត្តកម្មវ ិ្ ីប្បាក់ពលើកទឹកចិត្តសប្ាប់ការអ្ប់រពំផ្សងៗ 

 
  



18 
 → បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំននចាប់សដីពីពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-2023 | ខលឹម្ស្តរសពងខប 

 

 

ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត 
 

ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ 
 

បនតអ្ភិវឌ្ឍការយិាល័យបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្តាម្រយៈកិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងនិងយុទធនការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ 

 

ប្បជាជនអាទិភាព យុទធស្តស្រសតផដលបានផណនំ/ចង់បាន សកម្មភាពផដលបានោក់ពសនើសប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 

■ សាជិកសហគម្ន៍ប្គប់របូ 
■ បុគគលសថិត្កនុងប្កុម្ LGBTIQ 
■ ពកមងប្បុស អាយុពី 4-11 ឆ្ន ំ 
■ ម្នុសសពពញវយ័ដំបូង 

(Transitional Age Youth, TAY) 
អាយុពី 18-25 ឆ្ន ំ 

■ ម្នុសសពពញវយ័អាយុពី 25-34 
ឆ្ន ំ និង 45-54 ឆ្ន ំ 

■ ម្នុសសពពញផដលគ្នម នការងារព្វើ 
■ បុគគលគ្នម នផ្ាោះសផម្បង 
■ បុគគលផដលរស់ពៅកនុងស្តថ នភាព

ពកើត្ានជំងឺផ្លូវចិត្តផ្ង និងាន
ស្តថ នភាពននការពប្បើប្បាស់
ពប្គឿងពញៀនផ្ង 

■ ម្នុសសចាស់ អាយុ 60+ 

■ បពងាើនសម្ត្ថភាពរបស់ផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិ 
និងពសវាកម្មបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ និងពសវាកម្ម
ពប្កាយសកម្មភាពអ្ត្តឃាត្ 

■ បនតព្វើជានដគូជាមួ្យគំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្ការបងាា រ
ការព្វើអ្ត្តឃាត្កនុងសហគម្ន័ននពោន្ី OC 

■ អ្នុវត្តយុទធស្តស្រសតពីគណៈកម្មការប្ត្ួត្ពិនិត្យ
និងគណពនយយភាពពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
(MHSOAC) ផដលពាយាម្កំុឱយានករណី
ពកើត្ព ើង។ 

■ បពងាើត្ការយល់ដឹងរបស់សហគម្ន៍ 
■ អ្នុវត្តយុទធនការតាម្ប្កុម្ជាក់ោក់ពដើម្បី

ពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ក់ព័នធនឹងការ
ាក់ងាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្ត 

■ សហការជាមួ្យនដគូសហគម្ន៍ រួម្ានជា
អាទិ៍ស្តោពរៀន ម្នាីរផកផប្បសុខភាពរបស់ 
HCA អ្នកពឆ្លើយត្បដំបូង អ្តី្ត្យុទធជន និង
កម្មវ ិ្ ីពៅតាម្ស្តោពរៀន ពដើម្បីបពងាើនការ
យល់ដឹង និងកាត់្បនថយការាក់ងាយ។ 

■ ពប្ងីកបផនថម្ផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិ ពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការននការទូរសពាពប្ចើន និងសម្ត្ថភាពភាស្ត 
■ ពប្ងីកបផនថម្ពសវាកម្មបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ និងពសវាកម្មពប្កាយសកម្មភាពអ្ត្តឃាត្ 
■ ោក់ដំពណើ រការជាែមីនូវយុទធនការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ ពៅទីកផនលងមួ្យចំនួនពដើម្បីផ្សពវផ្ាយដល់

អ្នកស្តដ ប់ឱយបានពប្ចើនជាងមុ្ន (ពប្កាយជំងឺរាត្ត្ាត្) 
■ ោក់ដំពណើ រការយុទធនការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ែមីៗ 
■ បនតសហការជាមួ្យតារាលបីៗកនុងមូ្លោឋ ន កីឡាករកនុងកីឡាផដលពគស្តគ ល់ និង/ឬ តួ្អ្ងគកនុង

សហគម្ន៍ផដលានពគស្តគ ល់ពប្ចើន ពដើម្បីកំណត់្ពគ្នលពៅអ្តី្ត្យុទធជន ម្នុសសពពញវយ័ដំបូង 
ប្កុម្ប្គួស្តររបស់ពួកពគ និងប្បជាជនអាទិភាពដនទពទៀត្។ 

■ បពងាើនការចូលរមួ្កនុងសកម្មភាព OSP ពដើម្បីពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើពគ្នលវ ិ្ ីពផ្ទត ត្ពលើប្បជាជន សំពៅដល់
ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ផដលទទួលបានការផណនំពីពគ្នលវ ិ្ ីជាក់ោក់តាម្ប្កុម្ម្នុសស និងស្រសប
តាម្កិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងរបស់ MHSOAC ពដើម្បីផផ្នការគ្នម នការព្វើអ្ត្តឃាត្។ 

■ បពងាើនការផ្សពវផ្ាយ និងការយល់ដឹងផដលពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើ TAY តាម្រយៈពគ្នលវ ិ្ ីគំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្ 
ដូចជា ពរាងម្ពហាស្រសពនិងការសផម្ដង ពវទិកាដូចជា Honest Hour ហាវ ល់សំព ងឌី្ជីែល និង
ប្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយផ្ទា ល់តាម្ Instagram និង Facebook។ 

■ បពងាើនការផ្សពវផ្ាយពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត សកម្មភាពផ្សពវផ្ាយនិងចូលរួម្ សប្ាប់ប្កុម្ម្នុសស
ប្គប់វយ័ និងប្បជាជនអាទិភាព។ 

 
បពងាើនកិចចសហការសហគម្ន៍ពដើម្បីអ្នុវត្តការកាត់្បនថយការាក់ងាយ និងសកម្មភាពអ្ប់រនិំងផ្សពវផ្ាយពី
សុខភាពផ្លូវចិត្ត។ 
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 → បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំននចាប់សដីពីពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-2023 | ខលឹម្ស្តរសពងខប 

 

 

ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត 
 

ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្  
 

ការពប្ងីកការគំ្នប្ទសប្ាប់កិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ 

 

ប្បជាជនអាទិភាព យុទធស្តស្រសតផដលបានផណនំ/ចង់បាន សកម្មភាពផដលបានោក់ពសនើសប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 

■ ប្កុម្អាយុពលរដឋម្កពី MHSA 
ទំងអ្ស់ 

■ បុគគលគ្នម នផ្ាោះសផម្បង 
■ បុគគលផដលរស់ពៅកនុងស្តថ នភាព

ពកើត្ានជំងឺផ្លូវចិត្តផ្ង និងាន
ស្តថ នភាពននការពប្បើប្បាស់
ពប្គឿងពញៀនផ្ង 

■ បុគគលសថិត្កនុងប្កុម្ LGBTIQ 
■ អ្តី្ត្យុទធជន 

■ បពងាើនសម្ត្ថភាពកនុងការផ្ដល់ពសវាកម្ម
ប្បកាសអាសនន និងការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ 

■ បនតព្វើជានដគូជាមួ្យគំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្ការបងាា រ
ការព្វើអ្ត្តឃាត្កនុងសហគម្ន័ននពោន្ី OC 

■ អ្នុវត្តយុទធស្តស្រសតពីគណៈកម្មការប្ត្ួត្ពិនិត្យ
និងគណពនយយភាពពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
(Mental Health Services Oversight and 
Accountability Commission, MHSOAC) ផដល
ពាយាម្កំុឱយានករណីពកើត្ព ើង។ 

■ បពងាើត្ការយល់ដឹងរបស់សហគម្ន៍ 
■ អ្នុវត្តយុទធនការតាម្ប្កុម្ជាក់ោក់ជា

ពិពសសជាមួ្យយុវជន 
■ សហការជាមួ្យស្តោពរៀន និងកម្មវ ិ្ ីពៅ

តាម្ស្តោពរៀន ពដើម្បីបពងាើនការយល់ដឹង
និងកាត់្បនថយការាក់ងាយ 

■ ពប្ងីកបផនថម្ផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិ ពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការននការទូរសពាពប្ចើន និងសម្ត្ថភាពភាស្ត 
■ ោក់ដំពណើ រការជាែមីនូវយុទធនការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ ពៅទីកផនលងមួ្យចំនួនពដើម្បីផ្សពវផ្ាយដល់

អ្នកស្តដ ប់ឱយបានពប្ចើនជាងមុ្ន (ពប្កាយជំងឺរាត្ត្ាត្) 
■ បនតសហការជាមួ្យតារាលបីៗកនុងមូ្លោឋ ន កីឡាករកនុងប្បពភទកីឡាផដលពគស្តគ ល់ និង/ឬ តួ្អ្ងគ

កនុងសហគម្ន៍ផដលានពគស្តគ ល់ពប្ចើន ពដើម្បីកំណត់្ពគ្នលពៅម្នុសសពពញវយ័ដំបូងនិងម្នុសស
ពពញវយ័ពៅពកមង ប្កុម្ប្គួស្តររបស់ពួកពគ និងបណាដ ញគំ្នប្ទ និងពប្បើប្បាស់ការផ្សពវផ្ាយរបស់ខលួន
ពដើម្បីកំណត់្ពគ្នលពៅប្បជាជនប្បជាស្តស្រសតពនោះ។ 

■ បពងាើនការចូលរមួ្កនុងសកម្មភាព OSP ពដើម្បីពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើពគ្នលវ ិ្ ីពផ្ទត ត្ពលើប្បជាជន សំពៅដល់
ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ផដលទទួលបានការផណនំពីពគ្នលវ ិ្ ីជាក់ោក់តាម្ប្កុម្ម្នុសស និងស្រសប
តាម្កិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងរបស់ MHSOAC ពដើម្បីផផ្នការគ្នម នការព្វើអ្ត្តឃាត្ 

■ បពងាើនការផ្សពវផ្ាយ និងការយល់ដឹងផដលពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើ TAY តាម្រយៈពគ្នលវ ិ្ ីគំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្ 
ដូចជា ពរាងម្ពហាស្រសពនិងការសផម្ដង ពវទិកាដូចជា Honest Hour ហាវ ល់សំព ងឌី្ជីែល និង
ប្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយផ្ទា ល់តាម្ Instagram និង Facebook 
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ការបពងាើត្កញ្ច ប់ែវកិា និងការប្តួ្ត្ពិនិត្យ 
 
ជាផផ្នកមួ្យននការប្ត្ួត្ពិនិត្យស្តរពពើពនធផដលបានព្វើព ើងពដើម្បីពប្ត្ៀម្ពរៀបចំសប្ាប់បចចុបបននភាព
ផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំរបស់ MHSA បចចុបបនន គឺបុគគលិក HCA បានចូលរមួ្កនុងដំពណើ រការលម្អិត្ននការព្វើឱយ
ស្រសបគ្នន រវាងកញ្ច ប់ែវកិាកម្មវ ិ្ ីផដលានស្រស្តប់់ជាមួ្យនឹងខាង់ចំណាយកម្មវ ិ្ ីជាក់ផសដង ពីឆ្ន ំស្តរពពើ
ពនធែមីៗ (ឧ. ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21)។ “ការវាយត្នម្លជាក់ផសដងពលើ”ែវកិា ផដលព្វើព ើងជាពរៀងរាល់ឆ្ន ំ 
អ្នុញ្ហា ត្ឱយអ្នកប្គប់ប្គងកំណត់្ពីការសនសំសំនចការចំណាយសប្ាប់កម្មវ ិ្ ីននផដលអាចប្ត្ូវបាន
ពផ្ារពចញពដើម្បីរា ប់រងពលើការពកើនព ើងនូវកញ្ច ប់ែវកិា និង/ឬ ការអ្នុវត្តនែលចំណាយសប្ាប់ការ
អ្នុវត្តកម្មវ ិ្ ីដនទពៅកនុងសាសធាតុ្ MHSA ផត្មួ្យ។ 
 
ជាមួ្យនឹងការពកើនព ើងោល ំងពៅកនុងមូ្លនិ្ីផដលានស្រស្តប់ ពប្កាយពីកិចចប្បជំុអំ្ពីការចូលរមួ្របស់
សហគម្ន៍ពលើកចុងពប្កាយ (Community Engagement Meeting, CEM) ផដលប្បប្ពឹត្តពៅពៅនែៃទី3 ផខ
មី្ន ឆ្ន ំ 2022 រចួ ការយិាល័យ MHSA បានព្វើការវភិាគជាបនា ន់ពលើពយាបល់ប្ត្ ប់របស់ភាគី ក់
ព័នធ កម្មវ ិ្ ី អ្នកប្គប់ប្គងពសវាហិរញ្ាវត្ថុ កញ្ច ប់ែវកិាកម្មវ ិ្ ីផដលបានវាយត្នម្លស្តជាែមី និងបុគគលិក 
MHRS ផដលបានកំណត់្ពីឱកាសបផនថម្ពដើម្បីព្វើបចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំរបស់ MHSA ផផ្អកតាម្
ពយាបល់ប្ត្ ប់របស់អ្នកពប្បើប្បាស់ សាជិកប្គួស្តរ និងអ្នកផ្ដល់ពសវា។ 
 
Orange County បានទទួលប្បាក់ដុោល រកម្មវ ិ្ ី MHSA បផនថម្ជិត្ 27 ោនដុោល រ ជាប្បាក់ចំណូលជាក់
ផសដង ពប្ចើនជាងការរពឹំងទុកសប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21។ ពយាងពៅតាម្ការពាករណ៍ប្បាក់
ចំណូលែមីផដលផ្ដល់ពោយអ្នកប្បឹកាពយាបល់របស់រដឋ ក៏ដូចជាកញ្ច ប់ែវកិារបស់រោឋ ភិបាលផដលបាន
ព្វើបចចុបបននភាពរចួ Orange County រពឹំងថានឹងទទួលបានប្បាក់បផនថម្ចំនួន 25 ោនដុោល រ សប្ាប់
ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 និងប្បាក់បផនថម្ចំនួន 85 ោនដុោល រ កនុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 (ការ
ពាករណ៍អាចានការផប្បប្បួល និងអាចផ្ទល ស់បដូរ)។ 
 
ការផ្ទល ស់បដូរផដលបានោក់ពសនើពៅកាន់បចចុបបននភាពផផ្នការសប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 ាន
លកខណៈឆ្លុោះបញ្ហច ំងអំ្ពីពយាបល់ប្ត្ ប់សហគម្ន៍ជាបនតបនា ប់ ផដលជាដំពណើ រការមួ្យននត្ប្ម្ូវការ 
និងកញ្ច ប់ែវកិាផដលប្ត្ូវតាម្ទំហំកម្មវ ិ្ ី និងអ្នុស្តសន៍របស់អ្នកដឹកនំ។ បផនថម្ពលើពនោះ ក៏ាន
សំពណើ ជាពប្ចើនសប្ាប់ការពប្បើប្បាស់ែមីៗនូវមូ្លនិ្ិ CFTN, WET និង PEI ដូចបានពរៀបរាប់លម្អិត្
បផនថម្ពៅកនុងផផ្នកពនោះ។ ភាពបត់្ផបនពនោះ ប្ត្ូវបានចាត់្ទុកថាានស្តរៈសំោន់ ពោយគិត្អំ្ពីការផប្ប
ប្បួលកនុងការពាករណ៍របស់ MHSA និងភាពមិ្នប្បាកដប្បជាផដល ក់ព័នធនឹងទិដឋភាពពប្កាយជំងឺ
រាត្ត្ាត្។ 
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ការផ្ទល ស់បដូរផដលបានពសនើព ើងពី MHSA ពៅពដើម្ឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 2022-23 
 

ពសវាសហគម្ន៍ និង ការពប្ងីកការគំ្នប្ទផដលបានោក់ពសនើ 

តំ្បន់ពសវាកម្ម ព ម្ ោះកម្មវ ិ្  ី

កញ្ច ប់ែវកិាឆ្ន សំ្តរពពើ
ពនធ 2022-23 ដូចពៅ

កនុង MHSA ដូចបានអ្នុម័្
ត្កនុងផផ្នការរយៈពពល 

3 ឆ្ន  ំ

ការផ្ទល ស់បដូរផដលបាន
ោក់ពសនើ 

កញ្ច ប់ែវកិាផដលបាន
ោក់ពសនើសប្ាប់ឆ្ន ំ
ស្តរពពើពនធ 2022-23 
ផដលបានព្វើបចចុបបនន

ភាពរចួ 

ម្តិ្ពយាបល់ / ពហតុ្ផ្ល 

ការទទួលបានពសវា
ពាបាល (TX) 

ម្ជឈម្ណឌ លពហុពសវាកម្ម
សប្ាប់ជនគ្នម នផ្ាោះ

សផម្បង/ម្នុសសពពញវយ័
ផដលានជំងឺផ្លូវចិត្ត 

$900,000 $2,202,489 $3,102,489 

■ ពប្ងីកបផនថម្ពដើម្បីបូកបញ្ចូ លទីតំាងទី 2 ពដើម្បពីប្ងីកសម្ត្ថភាពនិងបំពពញត្ប្ម្ូវ
ការខពស់។ 

■ បពងាើនប្បាក់ពបៀវត្សរបុ៍គគលិក ពដើម្បីពប្ជើសពរ ើសបុគគលិក និងរកាទុកបុគគលិក 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 

ការជាសោះពសបើយអ្នក
ជំងឺពប្ៅ $6,158,531 $2,003,642 $8,162,173 

■ បផនថម្មុ្ខតំ្ផណងផដលរមួ្ានប្គូពពទយពាបាល និងអ្នកវភិាគទិននន័យ និងអ្នក
ជំនញពចញវកិាយបប្ត្ពដើម្បីពលើកកម្ពស់គុណភាពនិងមុ្ខងារកម្មវ ិ្ ី 

■ បពងាើនប្បាក់ពបៀវត្សរបុ៍គគលិក ពដើម្បីពប្ជើសពរ ើសបុគគលិក និងរកាទុកបុគគលិក 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 

ការបងាា រវបិត្តិ និងការគំ្ន
ប្ទ 

ផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិ $0 $12,000,000 $12,000,000 

■ ការផ្ដល់មូ្លនិ្ិចំនួន $1,116,667 ពីកញ្ច ប់ែវកិា PEI ពៅឱយ CSS សប្ាប់ផខសទូរ
សពាប្បឹកាវបិត្តិ។ 

■ ពប្ងីកពសវាកម្មពដើម្បបំីពពញត្ប្ម្ូវការ 24/7 (ផផ្អកតាម្ការវាយត្នម្លត្ប្ម្ូវការ
ពប្ជើសពរ ើសបុគគលិក) 

■ ពប្ងីកផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិែមីជាភាស្តពអ្សា ញនិងភាស្តពវៀត្ណាម្។ 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម / ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ ការយល់ដឹងពី

សុខភាពផ្លូ វចិត្ត និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ 

ការវាយត្នម្លពីវបិត្តិ
ចល័ត្ភាព ប្គប់ប្កមុ្

អាយុទំងអ្ស់ 
$9,135,858 $1,450,000 $10,585,858 

■ ពប្ងីកការប្គប់ប្គងករណីតាម្បុគគល និងប្កុម្ប្គួស្តររបស់ពួកពគពប្កាយពីការ
ពឆ្លើយត្បពៅនឹងការអ្នុវត្តចាប់។ 

■ ការពសនើបពងាើនពសវាកម្ម ប្ត្ូវានសម្ាប្ត្ពៅនឹងទំហំននការពៅទូរសពាផដល
ទទួលបានពីម្នុសសអាយុពប្កាយ 18 ឆ្ន ំ និងពលើសពី 18 ឆ្ន ំ។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម / ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ 
អ្ងគភាពរកាពសថរភាព

វបិត្តិ $10,000,000 $4,000,000 $14,000,000 
■ ពប្ងីកពដើម្បីបូកបញ្ចូ ល CSU ផដលដំពណើ រការពោយពោន្ី។ 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ 

ពសវាផ្ដល់ជំនួយ 
អ្នកផណនំជាមិ្ត្តភ័កតិ 
និងការគំ្នប្ទពីនដគូ

ឳពុក/ាដ យ 
$4,249,888 $875,000 $5,124,888 

■ ពប្ងីកបុគគលិកពដើម្បរីា ប់រងពលើ CSU ពៅទីតំាងរបស់ Be Well Campus និងម្នាីរពពទយ
ជាពប្ចើនពទៀត្។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 

លំពៅោឋ នគំ្នប្ទ និងភាព
គ្នម នផ្ាោះសផម្បង កម្មវ ិ្ ីលំពៅោឋ ន MHSA $311,564 $42,119,877 $42,431,440 

■ បានបផនថម្ទឹកប្បាក់ចំនួន 42 ោនដុោល រសប្ាប់ PSH តាម្រយៈ OCCR NOFA 
និងគណៈកម្មការលំពៅោឋ ន OC។ 

■ កញ្ច ប់ែវកិាសីុគ្នន ជាមួ្យនឹងកញ្ច ប់ែវកិា OCCR MOU និងកិចចសនាប្បឹកា
ពយាបល់របស់កម្មវ ិ្ ីលំពៅោឋ នគំ្នប្ទសហគម្ន៍ (CSH)។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 
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ការផ្ទល ស់បដូរផដលបានពសនើព ើងពី MHSA ពៅពដើម្ឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 2022-23... (បនត) 
 

ពសវាសហគម្ន៍ និង ការពប្ងីកការគំ្នប្ទផដលបានោក់ពសនើ... (បនត) 

តំ្បន់ពសវាកម្ម ព ម្ ោះកម្មវ ិ្  ី

កញ្ច ប់ែវកិាឆ្ន សំ្តរពពើពនធ  
2022-23 ដូចពសនើពៅកនុង
ផផ្នការរយៈពពល 3 ឆ្ន ំ

របស់ MHSA 

ការផ្ទល ស់បដូរផដលបាន
ោក់ពសនើ 

កញ្ច ប់ែវកិាផដលបាន
ោក់ពសនើសប្ាប់ឆ្ន ំ
ស្តរពពើពនធ 2022-23 

ផដលបានព្វើបចចុបបននភាព
រចួ 

ម្តិ្ពយាបល់ / ពហតុ្ផ្ល 

ការពាបាលអ្នកជំងឺពប្ៅ
៖  

កម្មវ ិ្ ីភាពជានដគូពសវា
កម្មពពញពលញ 

FSP $42,362,509 $1,500,000 $43,862,509 

■ ពប្ងីកបផនថម្ FSP ពដើម្បីោក់បញ្ចូ លជនជាតិ្ពវៀត្ណាម្ ពអ្សា ញផដលពចោះផត្
មួ្យភាស្ត និងអ្តី្ត្យុទធជន FSP ផ្ង។ 

■ បពងាើនទឹកប្បាក់ $400,000 ពៅកនុងកម្មវ ិ្ ីចុោះពចញផដលានស្រស្តប់សប្ាប់ប្កមុ្
ប្បឹកាជំនញ និងកម្មវ ិ្ ីផែទំ។ 

■ បពងាើនសម្ត្ថភាព ផដលបផនថម្ចពនល ោះចំនួន 60 ពៅឱយម្នុសសពពញវយ័ននប្កមុ្
ប្បជាជនទូពៅ FSP។ 

■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវនឹងទំហំ ពដើម្បីបពងាើត្ប្បាក់ពបៀវត្សរបុ៍គគលិក ពដើម្បីពប្ជើសនិងរកា
ទុកបុគគលិក - កប្មិ្ត្ពសវាកម្ម (FSP របស់កុារ)។ 

■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវនឹងទំហំពយាងតាម្ការចំណាយជាក់ផសដង (FSP AOAMHRS PSH 
សប្ាប់ម្នុសសពពញវយ័)។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 

FSP សប្ាប់ម្នុសស
ចាស់ $3,219,899 $1,300,000 $4,519,899 

■ ពប្ងីកបផនថម្ពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការរបស់ប្បជាជនវយ័ចំណាស់ផដលានការពកើន
ព ើង។ បពងាើនសម្ត្ថភាពពោយោក់បផនថម្មុ្ខតំ្ផណងបុគគលិក និងចពនល ោះចំនួន 
30។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 

អ្នកប្គប់ប្គង CSS 

 $20,053,336 (-$542,000) $19,469,693 
■ ែវកិាចំណាយតិ្ចជាងគពប្ាងឆ្ន ំមុ្ន។ 
■ ប្បាក់សរបុឆ្លុោះបញ្ហច ងំពីទំហំប្តឹ្ម្ប្ត្ូវ និងការបផនថម្គពប្ាងននោងពប្កាម្។ 

1. ការសាង់ម្តិ្របស់ 
CSS 1. $0 1. $2,100,000 1. $2,100,000 

1. ការវនិិពយាគពៅកនុងការវាយត្នម្លត្ប្ម្ូវការសហគម្ន៍។ 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូ វចិត្ត។ 

2. កញ្ច ប់ែវកិារបស់ 
BHAB 2. $0 2. $40,000 2. $40,000 

2. បផនថម្មូ្លនិ្ិរដឋបាល MHSA ពដើម្បីបពងាើត្កញ្ច ប់ែវកិាោច់ពោយផ កសប្ាប់ប្កុម្
ប្បឹកាផ្ដល់ពយាបល់សុខភាព ពដើម្បីជួយដល់ការព្វើដំពណើ រ ការបណដុ ោះបណាដ ល 
និងការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូ វចិត្ត 

3. ការព្វើឱយប្បពសើរព ើង
នូវពគហទំព័ររបស់ 

MHSA 
3. $0 3. $500,000 3. $500,000 

3. ព្វើឱយប្បពសើរព ើងនូវពគហទំព័រផដលានព័ត៌្ាន HCA ពដើម្បីព្វើឱយព័ត៌្ានទំងពនោះ
កាន់ផត្ានពគដឹងឮពៅកនុងសហគម្ន៍។ ពលើកកម្ពស់ការទទួលបានព័ត៌្ាន និង
ផ្ដល់ព័ត៌្ានឱយបានទន់ពពលពវោ និងបពងាើនត្ាល ភាព។ 

4. ផផ្នកទំនក់ទំនងរបស់ 
MHSA 4. $0 4. $250,000 4. $250,000 4. អ្នុស្តសន៍ពីកញ្ច ប់ែវកិា CEO សប្ាប់បុគគលិកែវកិានិងសវនកម្ម។ 
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ការផ្ទល ស់បដូរផដលបានពសនើព ើងពី MHSA ពៅពដើម្ឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 2022-23... (បនត) 
 

សំពណើ ពប្ងីកការបងាា រ និងអ្នតរាគម្ន៍ពដើម្ទី 

តំ្បន់ពសវាកម្ម ព ម្ ោះកម្មវ ិ្ ី 
កញ្ច ប់ែវកិាឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 
2022-23 ដូចពសនើពៅកនុង

ផផ្នការរយៈពពល 3 ឆ្ន រំបស់ 
MHSA 

ការផ្ទល ស់បដូរផដលបាន
ោក់ពសនើ 

កញ្ច ប់ែវកិាផដលបានោក់ពសនើ
សប្ាប់ឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 2022-

23 ផដលបានព្វើបចចុបបននភាព
រចួ 

ម្តិ្ពយាបល់ / ពហតុ្ផ្ល 

ការទទួលបានពសវា
ពាបាល (TX) 

តំ្ណភាា ប់ OC $1,000,000 $4,380,000 $5,380,000 ■ ពប្ងីកបផនថម្ពដើម្បីរា ប់រងពសវា 24/7។ (ផផ្អកតាម្ការវាយត្នម្លពីត្ប្ម្ូវការបុគគលិក) 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 

ការផ្សពវផ្ាយនិងការចូល
រមួ្របស់ BHS $2,232,523 $6,767,145 $8,999,668 

■ បផនថម្ប្កុម្ចំនួនប្បំាពទៀត្ពដើម្បីបពងាើនការប្គប់ប្គងសប្ាប់អ្នកគ្នម នផ្ាោះសផម្បងនិងបុគគល
ផដលានស្តថ នភាពផ្លូវចិត្តផ្ងនិងពប្គឿងពញៀនផ្ង។ 

■ បផនថម្ែវកិាចំផណក MHSA ចំនួន 2 ោនដុោល រ សប្ាប់កម្មវ ិ្ ីឱសែពៅតាម្ផ្លូវ O&E 
កនុងកិចចសហការគ្នន ជាមួ្យ CalOptima។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 
ពសវាកម្ម ក់ព័នធនឹង
យុត្តិ្ម៌្រមួ្បញ្ចូ លគ្នន  - - $7,100,000 - 

1. កម្មវ ិ្ ីោក់បញ្ចូ លកនុង
សហគម្ន៍ជាែមីពប្កាយ

ពចញពីពនធនគ្នរ 

1. $2,800,000(សប្ាប់ 
JCRP ផត្ប ុពណាណ ោះ) 1. (-$600,000) 1. $2,200,000 

1. ការផ្ដល់មូ្លនិ្ិផដលពផ្ារពចញពី CSS ពៅកាន់ PEI ពដើម្បីរមួ្បញ្ចូ លពសវាផដល ក់ព័នធនឹង
យុត្តិ្ម៌្។ ការកាត់្បនថយគឺពោយស្តរការចំណាយជាក់ផសដងប្ត្ូវតាម្ទំហំ ពោយស្តរមុ្ខ
តំ្ផណងការងារទំពនរ។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 
2. ការវាយត្នម្ល និងការ
បផងវរពចញពីពនធនគ្នរ 2. $0 2. $1,000,000 2. $1,000,000 2. ការពប្ជើសពរ ើសបុគគលិកពដើម្បីផ្ដល់ការវាយត្នម្លនិងការបផងវរពចញពីពនធនគ្នរ។ គំ្នប្ទដល់

គំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្ផែទំ OC និងចាប់ែមី ក់ព័នធនឹងការចូលកនុងសហគម្ន៍ជាែមី។ 

3. ការគំ្នប្ទពីប្កុម្ប្គសួ្តរ/ 
ម្ជឈម្ណឌ ល្នធាន 3. $0 3. $1,000,000 3. $1,000,000 

3. ពប្ងីកពសវាកម្មបផនថម្ជូនដល់បុគគលផដល ក់ព័នធនឹងយុត្តិ្ម៌្ និងសាជិកប្កុម្ប្គួស្តរ
របស់ពួកពគ។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម/ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូ វចិត្ត 
4. ម្ជឈម្ណឌ លពជាគជ័យ
កនុងការោក់បញ្ចូ លសហ

គម្ន៍ជាែមី 
4. $0 4. $3,000,000 4. $3,000,000 

4. គពប្ាងស្តកលបងពដើម្បីពប្ងីកការភាា ប់និង្នធានគំ្នប្ទសប្ាប់បុគគលផដលានការ ក់
ព័នធនឹងយុត្តិ្ម៌្។ 

ការបងាា រវបិត្តិ និងការគំ្នប្ទ 

ពសវាបងាា រការព្វើ 
អ្ត្តឃាត្ $1,200,000 $2,000,000 $3,200,000 

■ ពប្ងីកបផនថម្ផខសទូរសពាទន់ពហតុ្ការណ៍ផ្ដល់ជំនួយពីអ្នកប្គប់ប្គងសប្ាប់ពសវាកម្មបផនថម្ 
រមួ្បញ្ចូ លទំងការចូលរមួ្ជួយ និងការតាម្ោនសប្ាប់ប្បជាជនផដលានហានិភ័យ
ខពស់ផ្ងផដរ។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ 
ការយិាល័យបងាា រការព្វើ

អ្ត្តឃាត្ $0 $1,500,000 $1,500,000 ■ ការពប្ងីកបផនថម្ពីផផ្នការរយៈពពល 3 ឆ្ន ំរបស់ MHSA 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ 

ការពាបាលអ្នកជំងឺពប្ៅ – 
អ្នតរាគម្ន៍ពដើម្ទី 

ពសវាកម្មអ្នតរាគម្ន៍ពដើម្ទី
សប្ាប់ម្នុសសចាស់ $1,469,500 $1,530,500 $3,000,000 

■ ពប្ងីកពសវាកម្មបផនថម្ជាមួ្យបុគគលិកពៅLeisure World Seal Beach និង Laguna Woods

។ 
■ បពងាើនសម្ត្ថភាពសប្ាប់ការវាយត្នម្ល ការភាា ប់ ការសប្ម្បសប្ម្ួល និងអ្នតរាគម្ន៍រយៈ

ពពលខលី។ 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម/ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ 

OC4Vet $2,400,000 $120,000 $2,520,000 

■ ពប្ងីកបផនថម្ពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការខពស់ជាមួ្យនឹងបញ្ា ីរង់ចំាសប្ាប់អ្តី្ត្យុទធជនផដលជា
ម្នុសសពពញវយ័។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម /  
ការពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូ វចិត្ត និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ 
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 → បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំននចាប់សដីពីពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-2023 | ខលឹម្ស្តរសពងខប 

 

 

ការផ្ទល ស់បដូរផដលបានពសនើព ើងពី MHSA ពៅពដើម្ឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 2022-23... (បនត) 
 

សំពណើ បពងាើនកាល ំងបុគគលិក ការអ្ប់រ ំនិងការបណដុ ោះបណាដ ល 

តំ្បន់ពសវាកម្ម ព ម្ ោះកម្មវ ិ្  ី

កញ្ច ប់ែវកិាឆ្ន សំ្តរពពើ
ពនធ 2022-23 ដូចពសនើ
ពៅកនុងផផ្នការរយៈ

ពពល 3 ឆ្ន រំបស់ MHSA 

ការផ្ទល ស់បដូរផដលបាន
ោក់ពសនើ 

កញ្ច ប់ែវកិាផដលបាន
ោក់ពសនើសប្ាប់ឆ្ន ំ
ស្តរពពើពនធ 2022-23 
ផដលបានព្វើបចចុបបនន

ភាពរចួ 

ម្តិ្ពយាបល់ / ពហតុ្ផ្ល 

ាគ៌្នអាជីពោងសុខ
ភាពផ្លូវចិត្ត 

ាគ៌្នអាជីពោងសុខភាព
ផ្លូវចិត្ត 

$1,046,663 $20,000 $1,066,663 

■ ចាត់្ផចងបុគគលិក ការផ្គត់្ផ្គង់ និង្នធានពដើម្បីសហការជាមួ្យកម្មវ ិ្ ីម្នុសសែលង់ 
និងពិបាកកនុងការស្តដ ប់ពៅតាម្ស្តកលវទិាល័យ វទិាល័យ។ 

■ បពងាើត្ាគ៌្នអាជីពសប្ាង់សិសសែលង់ និងសិសសនិយាយពីរភាស្តសប្ាប់អាជីព
ោងសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងពសវាជាសោះពសបើយពីជំងឺ ពោយស្តរានកងវោះោត្ោល ំង 
និងានត្ប្ម្ូវការបុគគលិកផដលពូផកោង ASL។ 

■ ប្កុម្ការងារសហគម្ន៍ម្នុសសែលង់ និងអ្នកពិបាកកនុងការស្តដ ប់ បពងាើត្យុទធស្តស្រសត
ពនោះ។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 

កម្មវ ិ្ ីពលើកទឹកចិត្តផផ្នក
ហិរញ្ាវត្ថ ុ

ការពលើកទឹកចិត្តផផ្នក
ហិរញ្ាវត្ថុសប្ាប់
បុគគលិកពោន្ី និង

បុគគលិកកិចចសនា (FIP) 

$526,968 $191,500 $718,468 

■ កម្មវ ិ្ ីនែលស្តោ ពដើម្បីជួយបុគគលិកពោន្ីនិងបុគគលិកកិចចសនាបចចុបបនន ឱយបនត
ការសិកាថាន ក់បរញិ្ហា បប្ត្ ឬថាន ក់បរញិ្ហា បប្ត្ជាន់ខពស់កនុងផផ្នកពសវាកម្ម្នធាន
ម្នុសស ពដើម្បីបំពពញតួ្នទីកនុងតំ្ផណងស្តធារណៈកនុងផផ្នកសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ 

■ ពនោះគឺជាយុទធស្តស្រសតរកាទុកបុគគលិកផដលពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើមុ្ខតំ្ផណងផដល
ពិបាករកអ្នកជំនួស រមួ្ទំងបុគគលិកពចោះនិយាយពីរភាស្ត និងានវបប្ម៌្ពីរផ្ង
ផដរ។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 

ជំនួយបណដុ ោះបណាដ ល 
និងជំនួយបពចចកពទស 

កម្មវ ិ្ ី CE/CME ការបណដុ ោះ
បណាដ លអ្នកប្គប់ប្គងការត្
ស ូម្តិ្សប្ាប់សុខុាល

ភាពកផនលងការងារ  
ការបណដុ ោះបណាដ ល
បុគគលិកជានដគូ 

$1,241,794 $224,000 $1,465,794 

■ ពប្ងីកបផនថម្កម្មវ ិ្ ី CME តាម្រយៈការបផនថម្ការបណដុ ោះបណាដ លសប្ាប់គិោនុបោឋ ក 
និងប្គូពពទយវកិលចរតិ្។ 

■ ការផ្គត់្ផ្គង់និង្នធានសប្ាប់កម្មវ ិ្ ីត្ស ូម្តិ្ពដើម្បីសុខុាលភាពកផនលងការងារ។ 
■ ពប្ងីកបផនថម្ឱកាសបណដុ ោះបណាដ លសប្ាប់ការបញ្ហា ក់ពីនដគូ។ 
■ បពងាើត្ការបណដុ ោះបណាដ លអ្នកប្គប់ប្គង - ការបណដុ ោះបណាដ លសប្ាប់បុគគលិកែមី 

និងអ្នកប្គប់ប្គង។ 
■ យុទធស្តស្រសតរកាទុកបុគគលិក ពដើម្បីពលើកកម្ពស់សីល្ម៌្ តាម្រយៈគំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្

ការផែទំផដលានព័ត៌្ានប្គប់ប្គ្នន់អំ្ពីការប ោះទងគិច្ៃន់្ៃរ។ 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 

ទីលំពៅ និងការហវឹក
ហាត់្ការងារ 

កម្មវ ិ្ ីប្គប់ប្គងគលីនិកនិង
អ្នកហាត់្ការ $170,000 $530,000 $700,000 

■ ពប្ងីកបផនថម្្នធានប្គប់ប្គងគលីនិកពដើម្បីគំ្នប្ទដល់ការោក់បញ្ចូ លអ្នកហាត់្ការ 
និងប្គូពពទយពាបាលមុ្នពពលទទួលបានអាជ្ាប័ណណ។ ការប្គប់ប្គងប្បាក់ពលើក
ទឹកចិត្ត។ 

■ រមួ្បញ្ចូ លសិសសផដលែលង់ និង/ឬ ជាអ្នកពូផកោង ASL ជាប្បជាជនពគ្នលពៅ។ 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 
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ការផ្ទល ស់បដូរផដលបានពសនើព ើងពី MHSA ពៅពដើម្ឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 2022-23... (បនត) 
 

សំពណើ ពប្ងីកបផនថម្ត្ប្មូ្វការបរកិាខ រមូ្ល្ន និងត្ប្មូ្វការបពចចកវទិា 

តំ្បន់ពសវាកម្ម ព ម្ ោះកម្មវ ិ្  ី

កញ្ច ប់ែវកិាឆ្ន សំ្តរពពើ
ពនធ 2022-23 ដូចពសនើ
ពៅកនុងផផ្នការរយៈ

ពពល 3 ឆ្ន រំបស់ MHSA 

ការផ្ទល ស់បដូរផដលបាន
ោក់ពសនើ 

កញ្ច ប់ែវកិាផដលបាន
ោក់ពសនើសប្ាប់ឆ្ន ំ
ស្តរពពើពនធ 2022-23 
ផដលបានព្វើបចចុបបនន

ភាពរចួ 

ម្តិ្ពយាបល់ / ពហតុ្ផ្ល 

ត្ប្មូ្វការបពចចកវទិា 
កំណត់្ប្តាសុខភាពតាម្
ប្បព័នធពអ្ ិចប្ត្និូក 

(E.H.R.) 
$8,582,888 $16,446,004 $25,028,892 

■ បផនថម្ទឹកប្បាក់ 6.3 ោនដុោល រ ពៅឱយកិចចសនាសប្ាប់អាជីវករពដើម្បីអ្នុពោម្
ភាពតាម្ផ្លូវចាប់។ 

■ បផនថម្ទឹកប្បាក់ 7 ោនដុោល រសប្ាប់ផផ្នកសុខភាពប្បជាជន។ 
■ បផនថម្ទឹកប្បាក់ 1.2 ោនដុោល រសប្ាប់ការពសុើបការណ៍អាជីវកម្ម 
■ បផនថម្ទឹកប្បាក់ 2 ោនដុោល រ ពដើម្បីព្វើទំពនើបកម្ម Cerner។ 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 

 
កម្មវ ិ្ ីផដលបានពសនើែមីរបស់ MHSA សប្ាប់ ឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 2022-23 
សូម្កត់្សាគ ល់ថា កម្មវ ិ្ ីែមីៗជាពប្ចើនប្ត្ូវបានឆ្លុ ោះបញ្ហច ំងកនុងការពប្ងីកប្បពភទកញ្ច ប់ែវកិាផដលានស្រស្តប់។ 
 

សំពណើ កម្មវ ិ្ ីែមីសប្ាប់ត្ប្មូ្វការបរកិាខ រមូ្ល្ន និងត្ប្មូ្វការបពចចកវទិា 

តំ្បន់ពសវាកម្ម ព ម្ ោះកម្មវ ិ្  ី សំពណើ សំុពប្ងីកបផនថម្ ម្តិ្ពយាបល់ / ពហតុ្ផ្ល 

បរកិាខ រមូ្ល្ន អ្គ្នរ Be Well South Campus $20,000,000 

■ នែលស្តងសង់ផដលបានបា ន់ស្តម នសប្ាប់អ្គ្នរ South County Campus ែមី។ 
*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម / 
ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូ វចិត្ត និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ / ការបងាា រការព្វើ
អ្ត្តឃាត្ 

ការបងាា រ និងអ្នតរាគម្ន៍
ពដើម្ទី 

ហានិភ័យខពស់ផផ្នកចិត្តស្តស្រសតសប្ាប់អ្នកានបញ្ហា
ពរាគចិត្ត $3,000,000 

■ ការផ្ដល់មូ្លនិ្ិ PEI ប្ត្ូវបានពប្បើប្បាស់ពដើម្បីអ្នុវត្តផ្សពវផ្ាយនិងការអ្ប់រសំហគម្ន៍ 
ពសវាគលីនិកស្តស្រសត និងពសវាប្បឹកាពយាបល់សប្ាប់យុវជនផដលានហានិភ័យខពស់
ផផ្នកចិត្តស្តស្រសតសប្ាប់អ្នកានបញ្ហា ពរាគចិត្ត។ កម្មវ ិ្ ីពនោះប្ត្វូបានបពងាើត្ព ើងពចញពី
គពប្ាងនវានុវត្តន៍ផដលបានពសនើព ើង “ការពលើកកម្ពស់ការកំណត់្អ្ត្តសញ្ហា ណពដើម្
ទីសប្ាប់យុវជនផដលានហានិភ័យខពស់ផផ្នកចិត្តស្តស្រសតសប្ាប់អ្នកានបញ្ហា
ពរាគចិត្ត និងការបពងាើនការទទួលបានការផែទំ”។ PEI នឹងផ្ដល់មូ្លនិ្ិដល់ការ
ផ្សពវផ្ាយនិងសាសធាតុ្អ្នតរាគម្ន៍ពដើម្ទីននគពប្ាងពនោះ ពហើយ HCA កំពុងផសវង
រកការអ្នុម័្ត្ពី MH- SOAC សប្ាប់ការផ្ដល់មូ្លនិ្ិនវានុវត្តន៍សប្ាប់ការពិនិត្យ
សុខភាពតាម្អ្នឡាញ និងធាតុ្ននការចូលរមួ្។ 

*ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត៖ ការទទួលបានពសវាកម្ម 
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សំពណើ កម្មវ ិ្ ីផដលប្តឹ្ម្ប្តូ្វតាម្ទំហំរបស់ MHSA សប្ាប់ឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 2022-23 
 

កញ្ច ប់ែវកិាប្តឹ្ម្ប្តូ្វតាម្ទំហំផដលបានពសនើសប្ាប់ពសវាសហគម្ន៍ និងការការគំ្នប្ទ 

តំ្បន់ពសវាកម្ម ព ម្ ោះកម្មវ ិ្  ី

កញ្ច ប់ែវកិាឆ្ន សំ្តរពពើ
ពនធ 2022-23 ដូចពសនើ
ពៅកនុងផផ្នការរយៈ

ពពល 3 ឆ្ន រំបស់ MHSA 

ការផ្ទល ស់បដូរផដលបាន
ោក់ពសនើ 

កញ្ច ប់ែវកិាផដលបាន
ោក់ពសនើសប្ាប់ឆ្ន ំ
ស្តរពពើពនធ 2022-23 
ផដលបានព្វើបចចុបបនន

ភាពរចួ 

ម្តិ្ពយាបល់ / ពហតុ្ផ្ល 

ការទទួលបាន និងការ
ភាា ប់ពៅកាន់ការ
ពាបាល (TX) 

ការផ្សពវផ្ាយនិងការ
ចូលរមួ្របស់ MHRS 

(BHS) 
$2,569,933 (-$2,569,933) $0 ■ កញ្ច ប់ែវកិាផដលបានពផ្ារពៅកាន់ PEI ពដើម្បីពប្ងឹងនិងបហ្វញ្ហា ប។ 

ការទទួលបានផដលាន
លកខណៈទូលំទូោយ $2,300,000 $700,000 $3,000,000 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំ ពោយស្តរការចំណាយជាក់ផសដង។ 

ការបងាា រវបិត្តិ និងការគំ្ន
ប្ទ 

ការរកាពសថរភាពវបិត្ត
ពៅតាម្ផ្ាោះ (CYMHRS) $2,935,480 $500,000 $3,435,480 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវទំហំ ពដើម្បីសីុគ្នន នឹងនែលបុគគលិក។ 

ការពាបាលអ្នកជំងឺពប្ៅ
៖ ការពប្ងីកគលីនិក 

កម្មវ ិ្ ីសប្ាប់ការ
ពាបាលសហគម្ន៍

វជិាាន (PACT) 
$10,599,659 $100,000 $10,699,659 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំសប្ាប់មូ្លនិ្ិផដលានលកខណៈបត់្ផបននិងពដើម្បី

បំពពញត្ប្ម្ូវការផដល ក់ព័នធនឹងការពៅទូរសពា 24/7។ 

ពសវាកម្មគលីនិកកុារនិង
យុវជន $3,000,000 (-$500,000) $2,500,000 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំ ពោយស្តរការចំណាយជាក់ផសដង (បានព្វើផផ្នការពីមុ្ន

ពដើម្បីបពងាើត្កម្មវ ិ្ ី LCAT)។ 

កុារពៅ OC ផដលាន
វបិត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តពកើត្

ព ើងជាមួ្យគ្នន  
$1,000,000 $500,000 $1,500,000 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំពដើម្បីរកានែលចំណាយននការប្បកបអាជីវកម្ម។ 

ពសវាកម្មសប្ាប់កម្មវ ិ្ ី
ពាបាលអ្នកស្តន ក់ពៅរយៈ
ពពលខលី (Short-Term 

Therapeutic Residential 
Program, STRTP) 

$8,000,000 (-$1,000,000) $7000,000 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំ ពោយស្តរការចំណាយជាក់ផសដង។ 

ទូរសុខភាព/ការផែទំ
សុខភាពអាកបបកិរយិា

ជាក់ផសដង 
$3000,000 (-$1,000,000) $2000,000 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំ ពោយស្តរការចំណាយជាក់ផសដង។ 

ពសវាផ្ដល់ជំនួយ 

ម្ជឈម្ណឌ លសុខុាល
ភាព $3354,351 $570,000 $3924,351 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំ ពដើម្បីសីុគ្នន នឹងត្ប្ម្ូវការបុគគលិកនិងនែលបុគគលិក។ 

ការដឹកជញ្ាូ ន $1300,000 (-$450,000) $850,000 
■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំ ពដើម្បីសីុគ្នន ជាមួ្យប្បព័នធត្ប្ម្ូវការផែទំរបស់ MHRS។ 
■ ែវកិា $200k ពផ្ារពី CSS ពៅកាន់ PEI។ 
■ ែវកិា $250k ពផ្ារពី CSS ពៅកាន់កម្មវ ិ្ ី SUD។ 
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សំពណើ កម្មវ ិ្ ីផដលប្តឹ្ម្ប្តូ្វតាម្ទំហំរបស់ MHSA សប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23... (បនត) 
 

កញ្ច ប់ែវកិាប្តូ្វតាម្ទំហំសប្ាប់សំពណើ ការបងាា រ និងអ្នតរាគម្ន៍ពដើម្ទី 

តំ្បន់ពសវាកម្ម ព ម្ ោះកម្មវ ិ្  ី

កញ្ច ប់ែវកិាឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 
2022-23 ដូចពសនើពៅកនុង
ផផ្នការរយៈពពល 3 ឆ្ន ំ

របស់ MHSA 

ការផ្ទល ស់បដូរផដលបាន
ោក់ពសនើ 

កញ្ច ប់ែវកិាផដលបានោក់
ពសនើសប្ាប់ឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 

2022-23 ផដលបានព្វើ
បចចុបបននភាពរចួ 

ម្តិ្ពយាបល់ / ពហតុ្ផ្ល 

ការបងាា រ 

ការពប្ត្ៀម្ខលួនសប្ាប់
ការចូលស្តោ $1600,000 (-$600,000) $1000,000 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំពដើម្បីព្វើឱយានភាពស្រសបគ្នន ជាមួ្យនឹងកាត្ពវកិចចអ្តិ្បរា

កនុងពពលបចចុបបនន។ 

ពសវាអ្ប់រឪំពុក/ាដ យ $1064,770 $429,533 $1494,303 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំពដើម្បីរកានែលចំណាយននការប្បកបអាជីវកម្ម។ 
■ ពសវាកម្មតាម្កប្មិ្ត្។ 

កម្មវ ិ្ ីចិញ្ច ឹម្បីបាច់កូន
និងការគំ្នប្ទរបស់កុារ $1700,000 (-$1,700,000) $0 

■ អ្នុស្តសន៍ពដើម្បីបញ្ច ប់កម្មវ ិ្ ីពនោះ។ 
■ បុគគលិកប្ត្ូវពរៀបចំព ើងវញិកនុងអំ្ ុងពពលជំងឺរាត្ត្ាត្។ 
■ ពសវាកម្មពប្ងឹងប្គសួ្តរផដលប្ត្ូវបានពប្ងីកបផនថម្ជាមួ្យអ្នកផ្ដល់ពសវាជាប់កិចចស

នា។ បនតឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 22/23 ពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការសហគម្ន៍។ 
អ្នតរាគម្ន៍និងការគំ្នប្ទ 
BH ពៅតាម្ស្តោពរៀន $1808,589 $144,435 $1953,024 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំពោយស្តរការពកើនព ើងត្ប្ម្ូវការបកផប្បកម្មវ ិ្ ី "You 

And” ពៅជាភាស្តពផ្សងពទៀត្។ 

ពសវាបងាា រប្កមុ្ពកមង
ទំពនើង $253,100 $150,000 $403,100 

■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំពដើម្បីរកានែលចំណាយននការប្បកបអាជីវកម្ម។ 
■ ពសវាកម្មតាម្កប្មិ្ត្។ 
■ ពសវាកម្មវ ិ្ ីផដលប្ត្ូវបានចងភាា ប់ពៅនឹងសកម្មភាពអ្នុវត្តចាប់ នឹងប្ត្ូវឈប់បនត

ពទៀត្ ពដើម្បីព្វើឱយស្រសបពៅនឹងបទបបញ្ាត្តិរបស់ MHSA។ 

យុទធនការពដើម្បកីារ
យល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវ
ចិត្ត និងការកាត់្បនថយ

ការាក់ងាយ 

ប្ពឹត្តិការណ៍អ្ប់រសំហគម្ន៍
អំ្ពីសុខភាពផ្លូវចិត្តពដើម្បី
កាត់្បនថយការាក់ងាយ 

និងការពរ ើសពអ្ើង 

$214,333 $1666,667 $1881,000 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំ ពដើម្បីសីុគ្នន នឹងត្ប្ម្ូវការពយាបល់ប្ត្ ប់របស់ 
        សហគម្ន៍។ 

ការផ្សពវផ្ាយសប្ាប់ការ
បពងាើនការទទួលស្តគ ល់អំ្ពី
សញ្ហា ដំបូងននជំងឺផ្លូវចិត្ត 

$6433,245 $10399,528 $16832,773 - 

1. ការបណដុ ោះបណាដ លពី
សុខភាពអាកបបកិរយិា 1. $700,000 1. $1,500,000 1. $2,200,000 1. បពងាើនពដើម្បីពោោះស្រស្តយបញ្ហា វសិម្ភាពសុខភាពពៅតាម្ជាតិ្ស្តសន៍ពិពសស ពភទ 

ឬអាយុ។ ប្បជាជនពគ្នលពៅ ម្នុសសចាស់។ 

2. ការប្គប់ប្គងពស្រសដសពៅ
តាម្ស្តោពរៀន 2. $155,000 2. ($-155,000) 2. $0 2. កម្មវ ិ្ ីហួសសម័្យ។ 

3. ការបណដុ ោះបណាដ លអ្នក
ផ្ដល់ពសវាសុខភាពផ្លូវ
ចិត្តសប្ាប់កុារតូ្ចៗ 

3. $0 3. $1,000,000 3. $1,000,000 3. ប្ត្ូវបានពនារពពលបផនថម្ពោយស្តរជំងឺ COVID-19។ 
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សំពណើ កម្មវ ិ្ ីផដលប្តឹ្ម្ប្ត្ូវតាម្ទំហំរបស់ MHSA សប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23... (បនត) 
 

កញ្ច ប់ែវកិាប្តូ្វតាម្ទំហំសប្ាប់សំពណើ ការបងាា រ និងអ្នតរាគម្ន៍ពដើម្ទី... (បនត) 

តំ្បន់ពសវាកម្ម ព ម្ ោះកម្មវ ិ្  ី

កញ្ច ប់ែវកិាឆ្ន សំ្តរពពើ
ពនធ 2022-23 ដូចពសនើ
ពៅកនុងផផ្នការរយៈ

ពពល 3 ឆ្ន រំបស់ MHSA 

ការផ្ទល ស់បដូរផដលបាន
ោក់ពសនើ 

កញ្ច ប់ែវកិាផដលបាន
ោក់ពសនើសប្ាប់ឆ្ន ំ
ស្តរពពើពនធ 2022-23 
ផដលបានព្វើបចចុបបនន

ភាពរចួ 

ម្តិ្ពយាបល់ / ពហតុ្ផ្ល 

យុទធនការពដើម្បកីារ
យល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវ
ចិត្ត និងការកាត់្បនថយ

ការាក់ងាយ 
...(បនដ) 

4. ការផ្សពវផ្ាយនិងការ
ចូលរមួ្ កិចចសហការ/
សុខភាពផ្លូវចិត្តនិង
សុខុាលភាពសប្ាប់
សហគម្ន៍ចប្ម្ុោះ 

4. $2,719,044 4. $666,667 4. $3,385,711 4. ប្ត្ូវបានពនារពពលបផនថម្ពោយស្តរជំងឺ COVID-19។ 

5. ការពប្ងីកពសវាសុខភាព
ផ្លូវចិត្តពៅតាម្ស្តោ
ពរៀន K-12 

5. $0 5. $5,000,000 5. $6,277,923 5. ការផ្សពវផ្ាយនិងការអ្ប់រពំដើម្បីពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំ្ពីសញ្ហា ដំបូងននស្តថ នភាព
សុខភាពផ្លូវចិត្តកនុងចំពណាម្យុវជន។ ធានថាការផ្សពវផ្ាយនិងការចូលរមួ្ ាន
លកខណៈពសមើភាពគ្នន  និងប្ត្ូវបានបពងាើត្ព ើងពដើម្បីផ្សពវផ្ាយពៅដល់សិសសផដលាន
សំព ងតំ្ណាងមិ្នប្គប់ប្គ្នន់ និងប្កមុ្ប្គសួ្តររបស់ពួកពគ។ ការបពងាើត្កម្មវ ិ្ ីគបបី
ប្ត្ូវបពងាើត្ព ើងពដើម្បពីប្បើមូ្លនិ្ីផដលបានផ្ដល់ជូនស្តោរដឋ ពដើម្បបីពងាើនពសវាកម្ម
សប្ាប់កុារ ប្កមុ្ប្គួស្តរ អ្នកផែទំរបស់ពួកពគនិងប្គូបពប្ងៀន ពៅតាម្ទីតំាងកនុង
ស្តោពរៀននិងពប្ៅស្តោពរៀន 

6. ពសវាកម្មសប្ាប់ TAY 
និងម្នុសសពពញវយ័
ពៅពកមង 

6. $0 6. $609,938 6. $609,938 6. ប្ត្ូវបានពនារពពលបផនថម្ពោយស្តរជំងឺ COVID-19។ 

7. គពប្ាងពៅទូទំងរដឋ 7. $2,859,201 7. $500,000 7. $3,359,201 7. ការបពងាើនយុទធនការកាត់្បនថយការាក់ងាយ។ 

ការពាបាលអ្នកជំងឺពប្ៅ 
– អ្នតរាគម្ន៍ពដើម្ទី 

បណដុំ សញ្ហា ដំបូងននជំងឺ
វកិលចរតិ្ (OC CREW) 

 $1500,000  (-$50,000)  $1450,000 ■ កញ្ច ប់ែវកិាប្ត្ូវតាម្ទំហំ ពោយស្តរការចំណាយជាក់ផសដង។ 
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 → បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំននចាប់សដីពីពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-2023 | ខលឹម្ស្តរសពងខប 

 

 

ខាង់ចំណាយ ននការព្វើផផ្នការ សហគម្ន៍ 
 
តាម្ប្កម្សដីពីសុខុាលភាពនិងស្តថ ប័នរបស់រដឋកាលីហវ័រញ  (California Welfare and Institutions 
Code, WIC) ពលខ 5892 ពោន្ីមួ្យទទួលបានការអ្នុញ្ហា ត្ឱយពប្បើប្បាស់ប្បាក់ផ្ដល់ជូនសរបុរបស់
ខលួនរហូត្ដល់ពៅ 5% ពដើម្បីរា ប់រងពលើនែលចំណាយព្វើផផ្នការសហគម្ន៍ ផដលនែលចំណាយព្វើផផ្នការ
សហគម្ន៍ពនោះ ប្ត្ូវ “រមួ្បញ្ចូ លមូ្លនិ្ិសប្ាប់កម្មវ ិ្ ី MHSA របស់ពោន្ី ពដើម្បីទូទត់្នែលចំណាយ
របស់អ្នកពប្បើប្បាស់ សាជិកប្គួស្តរ និងភាគី ក់ព័នធដនទពទៀត្ ពដើម្បីចូលរមួ្កនុងដំពណើ រការននការព្វើ
ផផ្នការ និងពដើម្បីឱយការព្វើផផ្នការ និងការអ្នុវត្តផដលត្ប្ម្ូវឱយកិចចសនាឯកជនានការពប្ងីកបផនថម្
កនុងការផ្ដល់ពសវាកម្មបផនថម្ស្រសបតាម្ផផ្នកទី 3 (ចាប់ពីផផ្នក 5800) និងផផ្នកទី 3 (ចាប់ពីផផ្នក 5850)”។ 
 
ស្រសបតាម្ WIC ពនោះ HCA ប្ត្ូវពប្បើប្បាស់មូ្លនិ្ិរបស់ MHSA សប្ាប់ការទិញចំណីអាហារ ពភសជាៈ 
ជំនួយដឹកជញ្ាូ ន នែលចំណត្ និង/ឬសាភ រៈផ្សពវផ្ាយផដលអ្នុញ្ហា ត្ឱយទិញបាន។ របស់ទំងអ្ស់ពនោះ
នឹងប្ត្ូវផ្ដល់ជូនពៅអ្នកពប្បើប្បាស់ សាជិកប្គួស្តរ ស្តធារណជន គណៈកម្មការ សាជិកប្កុម្ប្បឹកា
ផ្ដល់ពយាបល់ពៅតាម្ការអ្នុញ្ហា ត្ពីចាប់ អ្នកផ្ដល់ពសវាមិ្នផម្ន HCA និងភាគី ក់ព័នធដនទពទៀត្ 
ពដើម្បីពលើកទឹកចិត្តឱយពួកគ្នត់្ចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពព្វើផផ្នការនិងផ្ដល់ពយាបល់ប្ត្ ប់ ពរៀនសូប្ត្ពី 

MHSA និង/ឬពសវាកម្មរបស់ពោន្ី Orange និង/ឬានការទទួលស្តគ ល់ជាស្តធារណៈពីសមិ្ទធិផ្ល
របស់អ្នកពប្បើប្បាស់និងកម្មវ ិ្ ីរបស់ MHSA (ឧទ. ពិ្ីប្បគល់សញ្ហា ប័ប្ត្បញ្ច ប់ការសិកា ។ល។)។ វត្ថុ
អាចប្បគល់ជូនពៅតាម្សននិសីទ កិចចប្បជំុ ការបណដុ ោះបណាដ ល ពិ្ីប្បគល់រងាវ ន់ សកម្មភាពតំ្ណាង 
ការផ្សពវផ្ាយរបស់សហគម្ន៍ និងប្ពឹត្តិការណ៍ស្រសពដៀងគ្នន  ផដលអ្តិ្ជន សាជិកប្គួស្តរ និង/ឬភាគី
 ក់ព័នធសំោន់ពផ្សងពទៀត្ អាចទំនងជានឹងចូលរមួ្។ មូ្លនិ្ិ MHSA ក៏ប្ត្ូវបានពប្បើប្បាស់ពដើម្បីទិញ
ប័ណណអំ្ពណាយ និង/ឬផ្ដល់ជាប្បាក់ពស្ត្ននិវត្តន៍សប្ាប់អ្នកពប្បើប្បាស់ សាជិកប្គួស្តរ និង/ឬភាគី
 ក់ព័នធរបស់សហគម្ន៍ ផដលបានចូលរមួ្យា ងសកម្មជាមួ្យ HCA កនុងការផ្ដល់ពយាបល់ប្ត្ ប់ផដល
ានត្នម្ល  ក់ព័នធនឹងការបពងាើត្កម្មវ ិ្ ី ពសវាកម្ម យុទធស្តស្រសតសប្ាប់ការពោោះស្រស្តយឧបសគគ ពដើម្បី
វាយត្នម្លពសវាកម្ម ។ល។ ពយាបល់ប្ត្ ប់អាចប្ត្ូវបានផ្ដល់ជូនតាម្រយៈការសាង់ម្តិ្ សិកាខ ស្តោ 
ប្កុម្ពិពសស ឬប្បពភទសកម្មភាពស្រសពដៀងគ្នន ដនទពផ្សងពទៀត្។ បផនថម្ពលើពនោះ មូ្លនិ្ិអាចប្ត្ូវពប្បើ
ពដើម្បីផ្ដល់ជាប្បាក់ពស្ត្ននិវត្តន៍ និង/ឬនែលពសវាសប្ាប់អ្ងគការពៅតាម្សហគម្ន៍ អ្នកផ្ដល់ពសវា 
។ល។ សប្ាប់ការជួយអ្នុវត្តកិចចខិត្ខំព្វើផផ្នការសហគម្ន៍របស់ HCA។ 

 
 

កញ្ច ប់ែវកិាររយៈពពលបីឆ្ន ំរបស់ MHSA ននពោន្ី ORANGE គិត្តាម្ឆ្ន សំ្តរពពើពនធ 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ CSS PEI INN WET CFTN សរបុ 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21 $155088,175 $47061,483 $18346,360 $6216,634 12,519,749 $239,232,401 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-22 $158785,110 $56144,101 $10999,190 $5219,984 $16307,384 $247455,769 

ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-

23* 
$225440,320 $73432,238 $11701,218 $6262,162 $45253,892 $362089,830 

 
* ការឆ្លុ ោះបញ្ហច ំងពីកញ្ច ប់ែវកិាផដលបានពសនើផកផប្បសប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំ 
***កនុងអំ្ ុងពពលប ុនម នឆ្ន ំ ចាប់តំាងពីសំពណើ ចាប់ពលខ 63 ប្ត្ូវបានអ្នុម័្ត្រចួ ប្កម្ពនោះបានបនតចូលរមួ្និងជួយព្វើឱយប្បពសើរព ើងនូវជីវតិ្របស់អ្នកផដលានជំងឺផ្លូ វចិត្ត ប្កុម្ប្គួស្តររបស់ពួកពគ និងសហគម្ន៍
របស់ពោន្ី Orange ទំងមូ្ល។ ពយើងខ្ុ ំទនាឹងរង់ចំាកនុងការបនតភាពជានដគូរបស់ពយើងជាមួ្យភាគី ក់ព័នធ ពៅពពលផដលពយើងអ្នុវត្ត MHSA ពៅកនុងពោន្ី Orange។ 
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ដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការ
សហគម្ន៍ 
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ពសចកតីសពងខបអំ្ពីពោន្ី Orange 
 

 
 

 

ជំពរឿន, v2021 
ការសាង់ម្តិ្ការសាភ សសុខភាពរដឋកាលីហវ័រញ  (CA), 2021 

ភាស្តទីមួ្យផដលនិយាយពៅផ្ាោះ 

54% ភាស្តអ្ង់ពគលស 

25% ភាស្តពអ្សា ញ 

15% ជនជាតិ្អាសីុ/ អ្នក
ពកាោះបា សីុហវកិ 

  

 

ចំណាត់្ថាន ក់ពោន្ីកនុងរដឋកាលីហវរ័ញ  

ានត្ង់សីុពត្ប្បជាជនពប្ចើន
បំផុ្ត្ ទី2 

ានប្បជាជនពប្ចើនបំផុ្ត្ ទី3 

ម្នុសសពពញវយ័ផដលានសញ្ហា បប្ត្
វទិាល័យ៖ 86% 

LGBTQ+៖ 7% 

អ្តី្ត្យុទធជន៖ 3.3% 

ប្បផហល 3.2 ោន 

អ្នកស្តន ក់ពៅពោន្ី OC ប្កុម្អាយុកនុងពោន្ី OC 

65 ឆ្ន  ំ& ចាស់ជាងពនោះ 15% 

ពប្កាម្ 18 ឆ្ន  ំ22% 

 
ពប្បៀបព្ៀបជាមួ្យប្បពទសជិត្ោង គិត្តាម្នែល
លំពៅោឋ នខពស់ 

 

ប្បាក់ចំណូលប្គសួ្តរម្្យម្ 
$94,441 

 

នែលឈនួលដុលជាម្្យម្ 
$1,928 

 

នែលលំពៅោឋ នជាម្្យម្ 
$703,800 

នែលចំណាយរស់ពៅខពស់បំផុ្ត្ អ្សនតិសុខហិរញ្ាវត្ថុ 

ប្បជាជនសថិត្កនុងភាពប្កី
ប្ក 

9% 

អ្នកស្តន ក់ពៅផដលគ្នម ន
ការងារព្វើ 5.8% 



32 
 → បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំននចាប់សដីពីពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-2023 | ខលឹម្ស្តរសពងខប 

 

 

បុគគលផដលបពប្ម្ើការកនុង CSS & PEI គិត្តាម្លកខណៈពិពសសប្បជាស្តស្រសត 
 

ជំព
រឿន

ពៅ
ពោ

ន្ី
 OC

 
ពលរដឋស្តន ក់ពៅពោន្ី OC គិត្តាម្លកខណៈប្បជាស្តស្រសត 

អាយុ ជំពរឿន 2020 អ្ត្តសញ្ហា ណពភទ ជំពរឿន 2020 ជនជាតិ្/ជាតិ្ស្តសន៍ ជំពរឿន 2020 
0-14 ឆ្ន ំ 18% ស្រសី 51% ជនជាតិ្អាពម្រកិពដើម្កំពណើ ត្អាហ្វហវិក/ជនជាតិ្

ផសបកពមម  
2% 

15-24 ឆ្ន ំ 13% ប្បុស 48% ជនជាតិ្ពដើម្អាពម្រកិ/ជនជាតិ្ពដើម្អាឡាស់ស្តា  1% 
26-59 ឆ្ន ំ 48% បដូរពភទ 1% ជនជាតិ្អាសីុ/អ្នកពកាោះបា សីុហវិក 21% 
60+ ឆ្ន ំ 21% មិ្នស្តគ ល់ពភទ <1% ពួកផសបកស/ផសបកស 39% 

ប្បជាជនឆ្ន ំ 2021៖ 3,170,345 
កំពុងពចាទសួរ/មិ្នចាស់ <1% ជនជាតិ្ឡាទីន/ពអ្សា ញ 34% 
ពផ្សង <1% ម្ជឈមឹ្បូ ៌/អាហ្វហវិកោងពជើង មិ្នបានប្បមូ្ល 
  ពផ្សង 4% 
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បុគគលផដលបពប្ម្ើការពៅពសវាពវជាស្តស្រសត CSS លកខណៈប្បជាស្តស្រសត 
អាយុ បា ន់ស្តម ន ជាក់ផសដង អ្ត្តសញ្ហា ណពភទ បា ន់ស្តម ន ជាក់ផសដង ជនជាតិ្/ជាតិ្ស្តសន៍ បា ន់ស្តម ន ជាក់ផសដង 

0-15 ឆ្ន ំ 9% 13% ស្រសី 42% 47% ជនជាតិ្អាពម្រកិពដើម្កំពណើ ត្អាហ្វហវិ
ក/ជនជាតិ្ផសបកពមម  

7% 6% 

16-25 ឆ្ន ំ 16% 26% ប្បុស 56% 52% ជនជាតិ្ពដើម្អាពម្រកិ/ជនជាតិ្ពដើម្ 
អាឡាស់ស្តា  

1% 1% 

26-59 ឆ្ន ំ 48% 47% បដូរពភទ 2% 0.1% ជនជាតិ្អាសីុ/អ្នកពកាោះបា សីុហវិក 10% 10% 
60+ ឆ្ន ំ 12% 12% មិ្នស្តគ ល់ពភទ - 0.1% ពួកផសបកស/ផសបកស 42% 40% 

បា ន់ស្តម នថាបានជាន់គ្នន ៖ 62,389 
មិ្នជាន់គ្នន ជាក់ផសដង 11,646 

កំពុងពចាទសួរ/មិ្នចាស់ - 0.1% ជនជាតិ្ឡាទីន/ពអ្សា ញ 34% 3% 
ពផ្សង - 0.1% ម្ជឈមឹ្បូ ៌/អាហ្វហវិកោងពជើង 1% 1% 
   ពផ្សង 5% 10% 

 

ការបំផបកតាម្ប្បជាស្តស្រសត ផផ្អកតាម្បុគគលផដលចុោះកនុងកំណត់្ប្តាសុខភាពតាម្ប្បព័នធពអ្ ិចប្ត្ូនិក។ អ្នកផដលបានបពប្ម្ើការផត្កនុងផផ្នកពសវាផ្ដល់ជំនួយ មិ្នបានរាប់បញ្ចូ លពទ។ 
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បុគគលផដលបពប្ម្ើការពៅពសវាពវជាស្តស្រសត CSS លកខណៈប្បជាស្តស្រសត 
អាយុ បា ន់ស្តម ន ជាក់ផសដង* អ្ត្តសញ្ហា ណពភទ បា ន់ស្តម ន ជាក់ផសដង ជនជាតិ្/ជាតិ្ស្តសន៍ បា ន់ស្តម ន ជាក់ផសដង 

0-15 ឆ្ន ំ 47% 23% ស្រសី 54% 58% ជនជាតិ្អាពម្រកិពដើម្កំពណើ ត្អាហ្វហវិ
ក/ជនជាតិ្ផសបកពមម  

7% 9% 

16-25 ឆ្ន ំ 18% 8% ប្បុស 42% 39% ជនជាតិ្ពដើម្អាពម្រកិ/ជនជាតិ្ពដើម្ 
អាឡាស់ស្តា  

1% 1% 

26-59 ឆ្ន ំ 25% 46% បដូរពភទ 1% <1% ជនជាតិ្អាសីុ/អ្នកពកាោះបា សីុហវិក 10% 16% 
60+ ឆ្ន ំ 10% 17% មិ្នស្តគ ល់ពភទ - <1% ពួកផសបកស/ផសបកស 42% 37% 

បា ន់ស្តម នថាបានជាន់គ្នន ៖ 216,898 
មិ្នជាន់គ្នន ជាក់ផសដង 178,009 

កំពុងពចាទសួរ/មិ្នចាស់ - <1% ជនជាតិ្ឡាទីន/ពអ្សា ញ 34% 35% 
ពផ្សង 2% <1% ម្ជឈមឹ្បូ ៌/អាហ្វហវិកោងពជើង 1% - 

   ពផ្សង 5% 24% 
 

*អាយុឆ្លុ ោះបញ្ហច ងំពីអាយុរបស់បុគគលផដលបពប្ម្ើការងារ។ ភាគរយទំងពនោះពំុឆ្លុ ោះបញ្ហច ងំពីការបំផបកខាង់ចំណាយពនោះពទ ផដលកម្មវ ិ្ ីផដលចុោះព ម្ ោះអ្នកផ្ដល់ពសវាផែទំនិងអាណាពាបាល កនុងការគំ្នប្ទដល់ការចាត់្ទុកកុារនិងយុវជនពៅកនុងការបពងាើត្កម្មវ ិ្ ីពផ្ទដ ត្ពលើយុវជន។ 
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ដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការសហគម្ន៍ MHSA 
 
លកខខណឌ ត្ប្មូ្វរបស់រដឋសប្ាប់ការបពងាើត្ផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន  ំ

តាម្ប្កម្បទបបញ្ាត្តិរដឋកាលីហវ័រញ  (California Code of Regulations, CCR) ពលខ 3650 ពៅពពលបពងាើត្
សាសធាតុ្ ពសវាសហគម្ន៍ និងការគំ្នប្ទ (CSS) ននផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំពនោះ ពោន្ីប្ត្ូវរមួ្បញ្ចូ ល
នូវចំណុចដូចោងពប្កាម្៖ 
■ ការវាយត្នម្លពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត របស់អ្នកមិ្នទទួលបានពសវា អ្នកទទួលបានពសវាមិ្នដិត្ដល់ 

ពលរដឋពោន្ីផដលទទួលបានពសវាមិ្នសម្រម្យនិងមិ្នពពញពលញ ផដលជាអ្នកានលកខណៈ
សម្បត្តិទទួលបានពសវា MHSA រមួ្ាន a) ការវភិាគតាម្ប្កុម្អាយុ ជនជាតិ្/ជាតិ្ស្តសន៍ និង
ភាស្តទីមួ្យ និង b) ទិននន័យននការវភិាគផដលរមួ្បញ្ចូ លភាពខុសគ្នន ោងជនជាតិ្/ជាតិ្ស្តសន៍ 
អាយុ និងពភទ។ 

■ ការកំណត់្បញ្ហា  ជាលទធផ្លទទួលបានពីកងវោះពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និង ការគំ្នប្ទដូចានកំណត់្
តាម្រយៈ CPPPផដលកំណត់្លកខណៈតាម្ប្កុម្អាយុ។ 

■ ការកំណត់្បញ្ហា នឹងកាល យជាចំណុចអាទិភាព ពៅកនុងសាសធាតុ្ CSS 
■ ការកំណត់្ប្បជាជនកនុងភាពជានដគូពសវាកម្មពពញពលញ (FSP)ផដលរមួ្ាន a) ចំនួនអ្នកពប្បើប្បាស់

ផដលបានបា ន់ស្តម ន ពៅកនុងប្កុម្អាយុនីមួ្យៗ ផដលប្ត្ូវបពប្ម្ើការពៅកនុងពៅ FSP សប្ាប់ឆ្ន ំ
ស្តរពពើពនធនីមួ្យៗននផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំ និង b) ពសចកដីពរៀបរាប់អំ្ពីរពបៀបផដលការពប្ជើស
ពរ ើសអ្នកចូលរមួ្ FSP នឹងកាត់្បនថយភាពខុសគ្នន កនុងការកំណត់្អ្ត្តសញ្ហា ណ។ 

■ កម្មវ ិ្ ី/ពសវាកម្មផដលបានពសនើរមួ្ាន a) ពសចកដីពរៀបរាប់និងផផ្នការការងារសប្ាប់កម្មវ ិ្ ី/ពសវា
កម្មផដលបានពសនើ រមួ្កញ្ច ប់ែវកិានិងចំនួនបុគគលផដលបានបា ន់ស្តម នពដើម្បីបពប្ម្ើការប្តឹ្ម្ឆ្ន ំស្តរពពើ
ពនធ និង b) ការបំផបកប្បជាជន FSP តាម្ពភទ ជនជាតិ្/ជាតិ្ស្តសន៍ ប្កុម្ភាស្តនិងអាយុ តាម្ឆ្ន ំ
ស្តរពពើពនធ 

■ សម្ត្ថភាពរបស់ពោន្ីពដើម្បអី្នុវត្ត កម្មវ ិ្ ី/ពសវាកម្មផដលបានពសនើ រមួ្ាន a) ចំណុចោល ំងនិងផដន
កំណត់្របស់ពោន្ី និងអ្នកផ្ដល់ពសវាកម្មរបស់ខលួនពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការននប្បជាជនចប្ម្ុោះោង
ជនជាតិ្/ជាតិ្ស្តសន៍ រមួ្ានសម្ត្ថភាពភាស្តពៅកនុងភាស្តកប្មិ្ត្ខពស់របស់ពោន្ី និង b) ការ
កំណត់្ពីឧបសគគពដើម្បីអ្នុវត្តកម្មវ ិ្ ី/ពសវាកម្មផដលបានពសនើ និងដំពណាោះស្រស្តយពៅនែៃមុ្ខ
សប្ាប់ការពោោះស្រស្តយឧបសគគទំងអ្ស់ពនោះ។ 
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ដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការកម្មវ ិ្ ីសហគម្ន៍ននពោន្ី OC 
 
ពោន្ី Orange បានពបើកដំពណើ រការលកខខណឌ ត្ប្ម្ូវននការព្វើផផ្នការសហគម្ន៍ផដលានផចងកនុង
ប្កម្បទបបញ្ាត្តិរដឋកាលីហវ័រញ  (California Code of Regulations, CCR) ចូលកនុងយុទធស្តស្រសតទូពៅ និង
ជំហានននផដលបានពរៀបរាប់ពៅកនុងប្កាហវោងពប្កាម្។ កនុងអំ្ ុងពពលប ុនម នឆ្ន ំចុងពប្កាយពនោះ 
HCA បានសប្មិ្ត្សប្ាំងពគ្នលវ ិ្ ីរបស់ខលួនកនុងការរួម្បញ្ចូ លទិននន័យពៅកនុងដំពណើ រការននការព្វើ
ផផ្នការឱយកាន់ផត្ានលកខណៈជាប្បព័នធ ជាពិពសសជាផផ្នកមួ្យននការវាយត្នម្លត្ប្ម្ូវការសុខភាព
ផ្លូវចិត្ត និងការកំណត់្បញ្ហា និងចំណុចអាទិភាព។ ខលួនក៏បានពប្ងីកបផនថម្ និងសប្មិ្ត្សប្ាំងពគ្នល
វ ិ្ ីរបស់ខលួនពដើម្បីឱយភាគី ក់ព័នធសហគម្ន៍ានការ ក់ព័នធពៅកនុងដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការ ពោយ
ឱយ ក់ព័នធចាប់ពីកិចចប្បជំុសហគម្ន៍មួ្យផដលពប្កាយម្កានទប្ម្ង់ននការផ្ដល់ពយាបល់ជាស្តធារណៈ
បផនថម្ រហូត្ដល់ពស រនីនកិចចពិភាកាផដលានានកប្ម្ងសំណួរខលោះ និងប្កុម្ពិពសសជាមួ្យភាគី
 ក់ព័នធរបស់សហគម្ន៍។ 

ដូចានផចងកនុងផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំ MHSA របស់ពោន្ី Orange (ទំព័រ 14) HCA ធាល ប់និងកំពុង
ពបដជ្ាចិត្តពដើម្បីបពងាើនការចូលរមួ្ប្បកបពោយអ្ត្ថន័យខលឹម្ស្តរជាមួ្យអ្នកពប្បើប្បាស់ អ្នកពប្បើប្បាស់ពសវា 
និងសាជិកប្គួស្តរ ជាពិពសសអ្នកផដលបានកំណត់្ថាជាប្បជាជនអាទិភាព MHSA មួ្យឬពប្ចើន។ 
ក៏ប ុផនត ពោយស្តរការរកីរាលោលននជំងឺ COVID-19, HCA បានបនតអ្នុវត្តសកម្មភាពដំពណើ រការននការ
ព្វើផផ្នការសហគម្ន៍ (CPPP) កនុងឆ្ន ំ2022 និងបានផ្ទល ស់បដូរឈប់ពប្បើការប្បាស្រស័យទក់និងកិចចប្បជំុ
ពោយផ្ទា ល់។ កនុងលកខណៈពនោះ HCA ទទួលស្តគ ល់ថា ពយាបល់ប្ត្ ប់និងការចូលរមួ្ផដលទទួលបាន
ម្កទល់នឹងពពលពនោះសប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំ ក៏អាចឆ្លុោះបញ្ហច ំង
យា ងប្តឹ្ម្ប្ត្ូវពីទសសនៈវស័ិយ និងផ្លប្បពយាជន៍ននអ្នកផដលានចំណាប់អារម្មណ៍កនុងការចូលរមួ្
តាម្ប្បព័នធវពីដអូ្ ម្ព្ាបាយហិរញ្ាវត្ថុ ការចូលពៅពប្បើប្បាស់បពចចកវទិា និងចំពណោះដឹងឌី្ជីែល 
ពដើម្បីចូលរមួ្កនុងទប្ម្ង់ជាប្បព័នធវពីដអូ្និង/ឬទប្ម្ង់ពអ្ ិចប្ត្ូនិក។ 

 

ដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការសហគម្ន៍ននពោន្ី Orange 

 

       
  

 

BHAB ពរៀបចំសវនការជាស្តធារណៈ ផដល
ពោន្ីនឹងបងាា ញផផ្នការ MHSA និងព្វើការ
ពឆ្លើយត្បពៅនឹងម្តិ្ពយាបល់ជាស្តធារណៈ
ផដលបានសរពសរ ផដលទទួលបានកនុងរយៈ
ពពល 30 នែៃ។ 

សវនការស្តធារណៈ 

 

BHAB ពរៀបចំសវនការជាស្តធារណៈ ផដល
ពោន្ីនិងបងាា ញផផ្នការ MHSA និងព្វើការ
ពឆ្លើយត្បពៅនឹងម្តិ្ពយាបល់ជាស្តធារណៈ
ផដលបានសរពសរ ផដលទទួលបានកនុងរយៈ
ពពល 30 នែៃ។ 

សវនការស្តធារណៈ 

 

ផផ្នការពសចកដីពប្ពៀង MHSA បានបពងាា ោះជា
អ្នឡាញ និងផចករផំលកពៅទូទំងពោន្ី
ទំងមូ្លកនុងរយៈពពល 30 នែៃ ពដើម្បឱីយ
ស្តធារណជនអាចប្បគល់ពយាបល់ជា
ោយលកខណ៍អ្កសរអំ្ពីផផ្នការពនោះ។ 

ម្តិ្ពយាបល់ស្តធារណៈ 

 

កម្មវ ិ្ ីនិងកញ្ច ប់ែវកិាផដលបានពសនើ ប្ត្ូវបាន
បងាា ញជូនពៅប្កមុ្ប្បឹកាប្បឹកាពយាបល់
សុខភាពអាកបបកិរយិា (BHAB) និងភាគី ក់
ព័នធសប្ាប់ម្តិ្ចូលរមួ្ និងពយាបល់ប្ត្ ប់។ 

ការពិនិត្យព ើងវញិពីកញ្ច ប់ែវកិាកម្មវ ិ្ ី 

ម្តិ្ចូលរមួ្របស់ភាគី ក់ព័នធកនុងសហគម្ន៍អំ្ពីត្ប្មូ្វការនិងយុទធស្តស្រសត 
 

ពោន្ីផចកចាយការសាង់ម្តិ្សហគម្ន៍និង
ព្វើការប្ត្ួត្ពិនិត្យរបាយការណ៍ផដលបាន
ពបាោះពុម្ពដនទពផ្សងពទៀត្ពដើម្បីកំណត់្ពីត្ប្ម្ូវ
ការ និងចពនល ោះពៅកនុងពសវាសុខភាពអាកបប
កិរយិា។ 

  
កិចចប្បជំុអំ្ពីការចូលរមួ្របស់សហគម្ណ៍ 
(CEM) ប្ត្ូវបានពរៀបចំព ើងពដើម្បយីល់ពី  
ត្ប្ម្ូវការនិងចពនល ោះផដលបានកំណត់្ និង
ប្បមូ្លធាតុ្ចូលបផនថម្អំ្ពីចំណុចអាទិភាព
និងយុទធស្តស្រសតជាសកាដ នុពល។ 

 

 

ពោន្ីប្ត្តួ្ពិនិត្យការសាង់ម្តិ្ របាយការណ៍ 
និងម្តិ្ចូលរមួ្សហគម្ន៍ពដើម្បកំីណត់្ពី
ចំណុចអាទិភាពយុទធស្តស្រសតផដលបានពសនើ  
ក៏ដូចជាការផ្ទល ស់បដូរកម្មវ ិ្ ី ការផកលម្អ និង/ឬ
ការអ្នុវត្តយុទធស្តស្រសត។ 

ការវភិាគម្តិ្ចូលរមួ្ ការបពងាើត្ផផ្នការ 

 
ចំណុចអាទិភាពផដលបានពសនើ យុទធស្តស្រសត 
ការផ្ទល ស់បដូរ និង/ឬការផកលម្អកម្មវ ិ្ ី ប្ត្វូបាន
ពប្ពៀងពោយពប្បើការវភិាគទិននន័យផដលាន 
ម្តិ្ចូលរមួ្សហគម្ន៍ និងមូ្លនិ្ិបា ន់ស្តម ន
ផដលាន។ 
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ព វ្ើបចចុបបននភាពជូនគណៈកម្មការភាគី ក់ព័នធកនុងមូ្លោឋ ន និងប្កុម្ប្បឹកាផ្ដល់ពយាបល់ 
 
MHSA ត្ប្ម្ូវឱយនដគូនីមួ្យៗរបស់ពោន្ីផដលានសាជិកសហគម្ន៍កនុងមូ្លោឋ ន និងភាគី ក់ព័នធ
សប្ាប់ពគ្នលបំណងននការព្វើផផ្នការសហគម្ន៍។ ពោន្ី Orange បានកំពុងពប្បើប្បាស់គណៈកម្មការ
ត្ប្ម្ង់ផ្លូវរបស់ MHSA ចាប់តំាងពីផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំបានបពងាើត្ព ើង ពដើម្បីគំ្នប្ទដំពណើ រការនន
ការព្វើផផ្នការសហគម្ន៍។ គណៈកម្មការកនុងពពលែមីៗពនោះានសាសភាពចំនួន 51 របូ ផដល
តំ្ណាងឱយប្កុម្ភាគី ក់ព័នធដូចោងពប្កាម្៖ 
■ ម្នុសសពពញវយ័/ម្នុសសចាស់ ផដលរស់ពៅពោយានជំងឺផ្លូវចិត្ត 
■ សាជិកប្គួស្តររបស់បុគគលផដលរស់ពៅជាមួ្យ SMI/SED 
■ អ្នកផ្ដល់ពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
■ ទីភាន ក់ងារអ្នុវត្តចាប់ 
■ ពសវាអ្ប់រ ំ
■ ពសវាសងគម្ 
■ អ្ងគការសុខភាព 
■ អ្ងគការអ្តី្ត្យុទធជន 
■ អ្នកផ្ដល់ពសវាដល់អ្នកពប្បើប្បាស់ស្តរធាតុ្ពញៀន 
■ អ្ងគការលំពៅោឋ ន 
■ តំ្ណាងពីអ្ងគការជាតិ្ស្តសន៍ភាគតិ្ច/វបប្ម៌្ 
■ តំ្ណាងម្ហ្វនតីរោឋ ភិបាលកនុងមូ្លោឋ ន 
■ ប្កុម្ប្បឹកាសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
 
កនុងផខមី្ន ឆ្ន ំ2021 ប្កុម្ប្បឹកាប្គប់ប្គងរបស់ពោន្ី Orange បានអ្នុម័្ត្ការរមួ្បញ្ចូ លប្កុម្ប្បឹកា
សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងប្កុម្ប្បឹកាផ្ដល់ពយាបល់អំ្ពីសុរានិងពប្គឿងពញៀនចូលកនុងប្កុម្ប្បឹកាផ្ដល់ពយាបល់
អំ្ពីសុខភាពអាកបបកិរយិា (BHAB)។ កិចចប្បជំុ BHAB រមួ្គ្នន ជាផ្លូវការដំបូង ព្វើព ើងពៅកនុងផខពម្ស្ត 
ឆ្ន ំ2021។ ពៅចុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21 (នែៃទី30 ផខមិ្ែុន) ប្ត្ូវបានកំណត់្ថា គណៈកម្មការត្ប្ម្ង់
ផ្លូវរបស់ MHSA នឹងប្ត្ូវរោំយពចាល ពហើយដំពណើ រការែមីនឹងប្ត្ូវបពងាើត្ព ើងជំនួសគណៈកម្មការពនោះ។ 
 
កនុងអំ្ ុងពពលននការពរៀបចំស្តជាែមីពនោះ ការយិាល័យ MHSA បានបនតចូលរមួ្ជាមួ្យសហគម្ន៍តាម្
រយៈកិចចប្បជំុផ្ដល់ព័ត៌្ាន ពដើម្បីរកាការប្បាស្រស័យទក់ទង និងការផចករផំលកព័ត៌្ាន ចំផណកឯ
រចនសម្ព័នធែមីកំពុងសថិត្កនុងការអ្ភិវឌ្ឍពៅព ើយ។ កិចចប្បជំុពនោះពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើពសវាសុខភាពផ្លូវ

ចិត្ត និងការស្តដ រព ើងវញិ បញ្ហា និងត្ប្ម្ូវការសុខភាពអាកបបកិរយិារបស់សហគម្ន៍ និងការបងាា ញ
ពីកម្មវ ិ្ ីផដលផ្ដល់មូ្លនិ្ិពោយ MHSA។ អ្នកចូលរមួ្បានពសនើសំុព័ត៌្ានបផនថម្ ការបញ្ហា ក់ និងការ
បងាា ញពៅពលើកម្មវ ិ្ ីលំពៅោឋ ន MHSA, OC Links 24/7 និង OC Digital Navigator។ HCA នឹងបនតពបើក
កិចចប្បជំុពនោះពៅកនុងឆ្ន ំបនា ប់។ បផនថម្ពលើពនោះ BHAB បានពិភាកាបញ្ហា ព្វើផផ្នការសហគម្ន៍ កនុង
អំ្ ុងកិចចប្បជំុប្បព័នធផែទំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ផដលពរៀបចំព ើងពៅនែៃអ្ងាគ រ ទី2 ននផខនីមួ្យៗ។ 
 
បចចុបបននពនោះ HCA កំពុងព្វើការពោយសហការជាមួ្យការយិាល័យព្វើផផ្នការយុទធស្តស្រសត និង
ការយិាល័យសម្ភាពសុខភាពពដើម្បីបពងាើត្ទសសនៈវស័ិយបុគគលពពញពលញដល់ការព្វើ ផផ្នការ
សហគម្ន៍ ផដលនឹងប្គបដណដ ប់ដល់កម្មវ ិ្ ីភាពជានដគូជាពប្ចើនផដលពៅជំុវញិការព្វើ ផផ្នការ
សហគម្ន៍ពៅកនុងពោន្ី Orange។ ការសនមត្គឺថា តាម្រយៈការសប្ម្បសប្ម្ួលកិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បង
ការព្វើផផ្នការសុខភាពជាពប្ចើន និងការផចករផំលក្នធាន វានឹងកាត់្បនថយការជាន់គ្នន ននកិចចប្បជំុ 
និងការពប្បើប្បាស់ពពលពវោសហគម្ន៍ និងម្តិ្ចូលរមួ្ឱយានប្បសិទធភាព។ HCA បានបពងាើត្ប្កុម្
ការងារមួ្យ ពហើយកំពុងអ្ភិវឌ្ឍន៍រចនសម្ព័នធសកម្មភាពព្វើផផ្នការ។ MHSA នឹងពដើរតួ្នទីសំោន់
កនុងកិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងសហការគ្នន  ពហើយពគបានរពឹំងថា រចនសម្ព័នធែមីនឹងពប្ងីកការផ្សពវផ្ាយពៅ
កាន់ប្បជាជនពគ្នលពៅផដលទទួលបានពសវាមិ្នដិត្ដល់ពៅកនុងដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការរបស់
ពយើងពៅកនុងផផ្នការ MHSA រយៈពពលបីឆ្ន ំបនា ប់ (ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2023-24)។ 
 
ជាផផ្នកននដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការពនោះ CEO ផផ្នកហិរញ្ាវត្ថុរបស់ពោន្ី Orange បានបងាា ញពី
បចចុបបននភាពជូនដល់ស្តធារណជនពៅកនុងកិចចប្បជំុប្កុម្ប្បឹកាផ្ដល់ពយាបល់ផផ្នកសុខភាពអាកបបកិរយិា 
ផដលព្វើព ើងពៅនែៃទិ12 ផខម្ករា ឆ្ន ំ2022 និងជាែមីពទៀត្ពៅនែៃទី23 ផខកុម្ភៈ ឆ្ន ំ2022 ពប្កាយពី
ព័ត៌្ានែមី ក់ព័នធការពាករណ៍ MHSA ពីអ្នកប្បឹកាពយាបល់របស់រដឋ។ HCA បានបងាា ញកញ្ច ប់ែវកិា
ផដលបានពសនើសប្ាប់បចចុបបននភាពផផ្នការ MHSA ជូនដល់ស្តធារណជន ពៅឯប្កុម្ប្បឹកាផ្ដល់
ពយាបល់ផផ្នកសុខភាពអាកបបកិរយិាពៅនែៃទី23 ផខមី្ន ឆ្ន ំ2022។ កនុងនម្ជាការតាម្ោន កិចចប្បជំុ
សហគម្ន៍ MHSA ប្ត្ូវបានព្វើព ើងពៅនែៃពុ្ ទី3 ផខពម្ស្ត ឆ្ន ំ2022 ផដលានការចូលរមួ្ពីសាជិក
សហគម្ន៍ពលើសពី 70 នក់ និងថាន ក់ដឹកនំរបស់ HCA។ បនា ប់ពីផ្ដល់បចចុបបននភាពស្តថ នភាពសពងខប
 ក់ព័នធនឹងការផ្ទល ស់បដូររចនសម្ព័នធ និងការផ្ទល ស់បដូរពៅពពលផដលកាល ំងពលកម្មប្ត្ ប់ម្កកាន់
កផនលងការងារវញិ ឯកស្តរផ្ទល ស់បដូរផផ្នការផដលបានពសនើសំុ ប្ត្ូវបានបងាា ញ (សូម្ពម្ើលឧបសម្ព័នធ II)។ 
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ពយាបល់ប្ត្ ប់របស់សហគម្ន៍គឺានលកខណៈវជិាាន  ក់ព័នធនឹងកិចចប្បជំុសហគម្ន៍ ពហើយអ្នក
ចូលរមួ្ចាស់ថា ពួកពគចង់បានឱកាសបផនថម្ពដើម្បីព្វើការពិភាកាកម្មវ ិ្ ី និងពិភាកាទិននន័យលទធផ្
ល។ ពយាបល់ប្ត្ ប់បផនថម្បានគំ្នប្ទដល់ការតាម្ោនកិចចប្បជំុផដលពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើការផ្ទល ស់បដូរ 
“ប្បព័នធផែទំ” ផដលបានបពងាើត្ព ើង។ 
 

 
 



37 
 → បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំននចាប់សដីពីពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-2023 | ដំពណើ រការព្វើផផ្នការសហគម្ន៍ 

 

  

ការចូលរមួ្កនុងសហគម្ន៍ 
 

យុទធស្តស្រសតចូលរមួ្សហគម្ន៍របស់ពោន្ី Orange បនត ក់ព័នធពៅពពលផដលត្ប្ម្ូវការសហគម្ន៍ 
ប្កុម្គណៈកម្មការ និងប្កុម្ប្បឹកាពយាបល់ និងពទសភាព បានផ្ទល ស់បដូរ ប ុផនតរកាការពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើ
ការចូលរួម្ផដលានអ្ត្ថន័យខលឹម្ស្តរជាងមុ្នជាមួ្យអ្តិ្ែិជន អ្នកពប្បើប្បាស់ពសវា និងសាជិក
ប្គួស្តរ។ ការគិត្ពិចារណាដនទពទៀត្កនុងការពប្ត្ៀម្ពរៀបចំកិចចប្បជំុការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍ ផដល
រមួ្បញ្ចូ លការកំណត់្ពពលពវោ ពៅពពលផដលពយើងបចចុបបននសថិត្កនុងឆ្ន ំទីបីននផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំ 
ពហើយានការស្រស្តវប្ជាវនិងទិននន័យជាពប្ចើនពីផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំដំបូង (ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2019/20 
– 2022/23) ផដលកំណត់្អ្ត្តសញ្ហា ណប្បជាជនអាទិភាព និងចំណុចអាទិភាពយុទធស្តស្រសត។ ការ
ស្រស្តវប្ជាវបផនថម្ប្ត្ូវបានព្វើព ើងពៅកនុងបចចុបបននផផ្នការ MHSA ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021–22 ផដលបនត
ពៅ ក់ព័នធដផដល។ 
 
កនុងការប្ត្ួត្ពិនិត្យព ើងវញិ កនុងអំ្ ុងដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 ការយិាល័យ 
MHSA បានបពងាើត្នដគូជាមួ្យអ្នកផ្ដល់ពសវាដល់ប្បជាជនពិពសស ពដើម្បីពប្ជៀត្ចូលពៅកនុងសហគម្ន៍ 
និងពរៀបចំកិចចប្បជំុសហគម្ន៍។ ចពនល ោះពីនែៃទី23 ផខវចិឆិកា ឆ្ន ំ2020 និងនែៃទី30 ផខ្នូ ឆ្ន ំ2020, HCA 
បានព្វើការវាយត្នម្លពីផ្លប ោះ ល់ផដលជំងឺ COVID-19 កំពុងានពលើសុខុាលភាពផ្លូវអារម្មណ៍របស់
ពលរដឋស្តន ក់ពៅពោន្ី Orange តាម្រយៈការសាង់ម្តិ្តាម្ប្បព័នធពអ្ ិចប្ត្ូនិក៖ ការសាង់ម្តិ្អំ្ពីភាព
តានតឹ្ងពលើម្នុសសពពញវយ័សប្ាប់ម្នុសសពពញវយ័អាយុ 18+ ឆ្ន ំ និងការសាង់ម្តិ្ឪពុកាដ យសប្ាប់
ឪពុកាដ យផដលានកូនអាយុ 4-17 ឆ្ន ំ។ ការសាង់ម្តិ្បានវាយត្នម្លពលើបទពិពស្ត្ន៍របស់បុគគលផដល
ានជំងឺ COVID-19 សុខុាលភាពផ្លូវអារម្មណ៍ ការគំ្នប្ទមិ្នផ្លូវការ/នដគូ/ ក់កណាដ លអាជីព ការទទួល
បាន និងឧបសគគចំព ោះការផែទំសុខភាពជំនញ និងលកខណៈប្បជាស្តស្រសត។ លទធផ្លការសាង់ម្តិ្
ានស្តរៈសំោន់ពោយស្តរវាបានផ្ដល់ការយល់ដឹងប្ជាលពប្ៅកនុងផផ្នកសុខុាលភាពជាទូពៅ និង
ផ្លប ោះ ល់ននជំងឺ COVID-19 ពលើសហគម្ន៍ផដលានពិពិ្ភាពវបប្ម៌្ពៅកនុងពោន្ី Orange។ 
លទធផ្លបានបងាា ញថា ភាពខុសគ្នន ទំងពនោះ កាន់ផត្្ៃន់្ៃរពៅកនុងអំ្ ុងពពលននការរកីរាលោលនន
ជំងឺ COVID-19។ លទធផ្លននការសាង់ម្តិ្បានផ្ដល់ជាសូចនករអំ្ពីត្ប្ម្ូវការសុខភាពផ្លូវចិត្តខុសៗគ្នន  
កនុងអំ្ ុងការរកីរាលោលជំងឺឆ្លង និងបានបពងាើត្ទិននន័យពគ្នល ផដលអាចពប្បើជាមួ្យត្ការសាង់ម្តិ្
ត្ប្ម្ូវការននពពលអ្នគត្ ពោយស្តរសហគម្ន៍បានធាល ក់ចូលកនុងការរកីរាលោលពប្កាយជំងឺឆ្លង និង
បពងាើត្ផផ្នការ MHSA រយៈពពលបីឆ្ន ំ។ 
 
ជាពិពសស HCA បានកំណត់្ថា បុគគលផដលម្កពីប្កមុ្និងសហគម្ន៍ជាក់ោក់ពៅកនុងពោន្ី Orange 
ប្ត្ូវបានរងផ្លប ោះ ល់មិ្នពសមើគ្នន ពោយស្តថ នភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬឧបសគគកនុងការវាយត្នម្លសុខភាព
ផ្លូវចិត្តផដលានត្ប្ម្ូវការ។ លទធផ្លននការសាង់ម្តិ្ជំងឺ COVID-19 បានបងាា ញថា ម្នុសសពពញវយ័
ពៅកនុងប្បជាជនអាទិភាពពនោះ បានរងផ្លប ោះ ល់ពោយមិ្នពសមើគ្នន ពោយជំងឺ COVID 19។ 

■ កុារ រមួ្ទំងពកមងប្បុស អាយុពី 4-11 ឆ្ន ំ 
■ ម្នុសសពពញវយ័ដំបូង 
■ ប្គួស្តរផដលានកូន/យុវជនផដលកំពុងរស់ពៅកនុងស្តថ នភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
■ ម្នុសសពពញវយ័ ជាពិពសសអាយុ 25-34 ឆ្ន ំ និង 45-54 ឆ្ន ំ អ្នកផដលានការអ្ប់រថំាន ក់វទិាល័យ 

ឬការអ្ប់រថំាន ក់ម្ហាវទិាល័យ ផត្គ្នម នសញ្ហា បប្ត្ និងអ្នកផដលគ្នម នការងារព្វើ។ 
■ ម្នុសសចាស់ 
■ បុគគលផដលធាល ប់ជួបបញ្ហា គ្នម នផ្ាោះសផម្បង 
■ បុគគលផដលរស់ពៅពោយពប្បើស្តរធាតុ្ពញៀនផ្ង និងានស្តថ នភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្ង 
■ អ្តី្ត្យុទធជន 
■ សហគម្ន៍ LGBTIQ+  
■ សហគម្ន៍ជនជាតិ្អាសីុ/អ្នកពកាោះបា សីុហវិក (API), ជនជាតិ្ពអ្សា ញ/ឡាទីន និង ជនជាតិ្

ផសបកពមម  ឬជនជាតិ្អាពម្រកិពដើម្កំពណើ ត្អាហ្វហវិក 
 
ការពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើបុគគលផដលទទួលបានពសវាមិ្នដិត្ដល់ និងបុគគលផដលមិ្នទទួលបានពសវា
ទំងអ្ស់ពនោះ បនតជាចំណុចអាទិភាពកនុងអំ្ ុងការបពងាើត្បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំននឆ្ន ំស្តរពពើ
ពនធ 2022-23។ ការសាង់ម្តិ្ផដលបានបពងាើត្ព ើង និងបានពប្បើសប្ាប់ដំពណើ រការចូលរមួ្សហគម្ន៍
កនុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 ប្ត្ូវបានបពងាើត្ព ើងជាមួ្យទិននន័យពនោះពៅជួរមុ្ខ។ 
 
ការយិាល័យ MHSA បានព្វើការសាង់ម្តិ្មួ្យផដលចាប់ពបើកពីនែៃទី30 ផខ្នូ ឆ្ន ំ2021 និងបនតពបើករហូត្
ដល់នែៃទី31 ផខម្ករា ឆ្ន ំ2022។ ការសាង់ម្តិ្ពនោះប្ត្ូវបានបកផប្បជាភាស្តនន និងបានផចកចាយ
តាម្អីុ្ផម្ លពៅកាន់បុគគលពប្ចើនជាង 1500 នក់។ បុគគលពីប្កុម្ភាគី ក់ព័នធរបស់ MHSA ផដលបាន
កំណត់្រចួពី WIC ប្ត្ូវបានតំ្ណាងពៅកនុងការផបងផចក និងការពឆ្លើយត្ប ពហើយចពម្លើយការសាង់ម្តិ្
បញ្ច ប់រចួចំនួន 222 ប្ត្ូវបានកត់្ប្តាទុក។ 
 
ការគិត្ពិចារណាបផនថម្រមួ្បញ្ចូ លនូវប្បជាជនពគ្នលពៅ និង ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត ផដល
បានបពងាើត្ព ើងសប្ាប់ផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំែមីៗពនោះ។ ការសាង់ម្តិ្ពនោះពផ្ទដ ត្ពលើចំណុចបី៖ 
 
■ ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត MHSA ពីផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំ 
■ ការបផនថម្ពពលពវោពៅដល់កម្មវ ិ្ ីការបងាា រ និងអ្នតរាគម្ន៍ពដើម្ទី 
■ គំនិត្ផ្ដួចពផ្ដើម្កម្មវ ិ្ ីែមីៗ 
សូម្ពម្ើលឧបសម្ព័នធ VI សប្ាប់សំពៅែត្ចម្លងននការសាង់ម្តិ្ពនោះ។  
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លទធផ្លការសាង់ម្តិ្សហគម្ន៍របស់ MHSA និងការវភិាគ 
ពយាបល់ប្ត្ ប់ពីការសាង់ម្តិ្ទំងពនោះ (N=568 បានចាប់ពផ្ដើម្រចួ, n = 222 បានបញ្ច ប់រចួរាល់) ប្ត្ូវ
បានវភិាគពោយពប្បើពគ្នលវ ិ្ ីវ ិ្ ីស្តស្រសតចប្ម្ុោះ ផដលអ្នុញ្ហា ត្ឱយការរមួ្បញ្ចូ លព័ត៌្ានពីទិននន័យនន
ការសាង់ម្តិ្ផបបបរាិណវស័ិយ និងការពឆ្លើយត្បនឹងសំណួរពបើក-បិទតាម្ផបបគុណវស័ិយ។ ផផ្នក
ោងពប្កាម្ពនោះ បងាា ញពីភាពញឹកញប់ននចំណុចមួ្យចំនួន ការគិត្ពីទិននន័យសពងខប និងខលឹម្ស្តរ
លអិត្ននលទធផ្លរកព ើញរបស់ CEM ផដលបានព្វើពៅនែៃទី31 ផខ្នូ ឆ្ន ំ2021 ដល់នែៃទី31 ផខម្ករា ឆ្ន ំ
2022។ ោងពប្កាម្ពនោះគឺជាពសចកដីសពងខបអំ្ពីយុទធស្តស្រសតនិងពគ្នលវ ិ្ ីផដលអ្នកពប្បើប្បាស់ពសវា ប្គួស្តរ 
និងសាជិកសហគម្ន៍បានផ្ដល់ជាអ្នុស្តសន៍សប្ាប់ការផ្ដល់ស្តរផដល ក់ព័នធសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
និងសប្ាប់ព្វើឱយពសវាកម្មានការទទួលស្តវ គម្ន៍និងានការចូលរមួ្ជាងមុ្ន។ លទធផ្លរកព ើញ
ទំងពនោះ ក៏រមួ្បញ្ចូ លនូវលទធផ្លសពងខបពីកិចចប្បជំុអំ្ពីការចូលរបស់អ្នកផ្ដល់ពសវា ផដលរមួ្បញ្ចូ លនូវ
អ្ងគការកនុងសហគម្ន៍ជាពប្ចើនផ្ងផដរ។ 
 
ជាការកត់្សាគ ល់ ចំណង់ចំណូលចិត្តសប្ាប់ពគ្នលវ ិ្ ីទូពៅ (ឧ. ស្តរព័ត៌្ានសងគម្ vs. ប្ពឹត្តិការណ៍
សងគម្) ានទំពនរ ខុសគ្នន តាម្អាយុរបស់បុគគល ឬ ានផកផចករផំលកជាស្តកល (ឧ. ពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើ
កដីសងឃឹម្ ស្តរវជិាាន ឆ្លុោះបញ្ហច ំងពីវបប្ម៌្របស់បុគគលផដលអ្នកពាយាម្ផ្សពវផ្ាយ)។ ក៏ប ុផនត ការផ្សំ
បញ្ចូ លគ្នន នូវការផ្សពវផ្ាយនិងការព្វើទីផ្ារផបបកូនកាត់្ គឺជាការចង់បាន (ឧ. ពោយផ្ទា ល់ vs. ្នធាន
សុខភាពផ្លូវចិត្តតាម្អ្នឡាញ) ផដលគូសបញ្ហា ក់ពីភាពសំោន់ោល ំងននការផ្ទល ស់បដូរលកខណៈពសវាកម្ម 
គំរ ូនិងចំណង់ចំណូលចិត្ត។ 

 

 
សំណួរទី 1 

របាយការណ៍ Rand ឆ្ន ំ 2019 សដីពីា  ីត្្ីងសងគម្បងាា ញថាយុទធនការសុខ
ភាពផ្លូវចិត្ត ានឥទធិពលវជិាានពលើការកាត់្បនថយការាក់ងាយ និងពលើកទឹក
ចិត្តម្នុសសឲ្យផសវងរកពសវាកម្មផដលប្ត្ូវការចំាបាច់ (ចុចទីពនោះ ពដើម្បីផសវង
យល់បផនថម្អំ្ពីរបាយការណ៍ពនោះ)។ 

 
ពទោះបីជាផផ្នកពផ្ទដ ត្យកចិត្តទុកោក់នីមួ្យៗផដលានពរៀបរាប់ោងពប្កាម្ ាន
ស្តរសំោន់ក៏ពោយ ពត្ើអ្នកនឹងកំណត់្អាទិភាពយា ងដូចពម្ដចកនុងការបពងាើត្
យុទធនការពដើម្បីពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំ្ពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការស្តដ រព ើង
វញិ? (សូម្ព្វើចំណាត់្ថាន ក់ផផ្នកផដលប្ត្ូវយកចិត្តទុកោក់ខពស់ៗបំផុ្ត្យា ងតិ្ច 
3)៖ 

 
ប្បពភទការផ្ដល់អាទិភាពយុទធនការ 
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សងឃមឹ្ 

ពរាគសញ្ហា
សុខភាពផ្លូវ

ចិត្ត 

ការពប្បើ
ប្បាស់ស្តរ
ធាតុ្ពញៀន 

ការប ោះ
ទងគិច
្ៃន់្ៃរ 

ការគិត្/

អារម្មណ៍ចង់
ព្វើអ្ត្តឃាត្ 
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សំណួរទី 3 
ពោន្ី Orange កំំពុងានវឌ្ឍនភាពកនុងការបពងាើត្យុទធស្តស្រសតបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្កនុងមូ្លោឋ នរបស់ខលួនពោយពប្បើផផ្នការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ទំងស្រសុងរបស់ MHSOAC (ចុច ទីពនោះ)។ វស័ិយ
ពផ្ទត ត្យកចិត្តទុកោក់មួ្យសប្ាប់អ្នគត្នឹងពផ្ទដ ត្ពលើរពបៀបផដលពយើងអាចពលើកទឹកចិត្ត និងគំ្នប្ទប្បជាជន ប្គួស្តរ និងសហគម្ន៍ ពដើម្បីផសវងរកជំនួយពៅពពលជួបប្បទោះនឹងវបិត្តិសុខភាពផ្លូវ
ចិត្ត និង/ឬការពប្បើប្បាស់ស្តរធាតុ្ពញៀន។ ពដើម្បីជួយដល់ការពរៀបចំផផ្នការ សូម្ផ្ដល់អ្នុស្តសន៍ឲ្យបាន 3៖ 
 

 កយគនលឹោះផដលបានពលើកព ើងរមួ្គ្នន ពៅកនុងម្តិ្ពយាបល់ នឹងពលច
ព ើងម្កផកបរគ្នន ។ 

 កយគនលឹោះផដលបានពលើកព ើងរមួ្គ្នន ពៅកនុងម្តិ្ពយាបល់ នឹងពលច
ព ើងម្កផកបរគ្នន ។ 

 កយគនលឹោះផដលបានពលើកព ើងរមួ្គ្នន ពៅកនុងម្តិ្ពយាបល់ នឹងពលច
ព ើងម្កផកបរគ្នន ។ 

   
អ្នុស្តសន៍ទី 1៖ ការអ្ប់រសុំខភាព អ្នុស្តសន៍ 1b៖ ការអ្ប់រសុំខភាពពៅតាម្ស្តោពរៀន អ្នុស្តសន៍ទី 2៖ ការគំ្នប្ទសងគម្ 

1. កដីសងឃឹម្ 
2. ការជាសោះពសបើយ 
3. ការទទួលយក 

 
សំណួរទី 2 

ភាស្តគឺសំោន់កនុងការបពងាើត្យុទធនការ។ កនុងចំពណាម្វស័ិយប្តូ្វ
ពផ្ទដ ត្យកចិត្តទុកោក់ទំងបីផដលបានព្វើចំណាត់្ថាន ក់ពៅោងពលើ 
ពត្ើអ្នកអាចកំណត់្អ្ត្តសញ្ហា ណ និងពរៀបរាប់រហូត្ដល់ 3  កយ 
ឬឃាល  ផដលមិ្នានការាក់ងាយ ផដលនឹងព្វើឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍ 
ប្បសិនពបើពប្បើប្បាស់ពៅកនុងយុទធនការ។ 

ការបងាា រ  

្នធាន  

គិោនុបោឋ ក  សុខុាលភាព  
ការអ្ប់រ ំ 

ម្នាីរពពទយ  
ការផែទំ 

សុខភាព  ការអ្ប់រ ំ 

សងគម្  

សុខភាពផ្លូវចិត្ត  

ប្គូបពប្ងៀន  

សិសស  ប្ពោះវហិារស្តសនប្គីសា 
ស្តោពរៀន 

ម្ហាវទិាល័យ 
ថាន ក់ពរៀន  

ម្្យម្សិកា  

ស្តោកប្ម្ង  

រែយនតប្កុង អ្នុវទិាល័យ/វទិាល័យ  

ពសវាកម្ម  ផផ្នក មូ្លោឋ ន 

្នធាន  

ការបញ្ាូ នបនត  ការគំ្នប្ទ  

ជំនួយ  ការផ្ដល់មូ្លនិ្ិ  

អ្នតរាគម្ន៍  

ការផ្សពវផ្ាយ  

ការជួយ  
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សំណួរទី 4 

ការពិនិត្យពម្ើលែមីៗពនោះពលើចំនួនការពៅទូរសពាម្ក
កាន់ផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិរបស់ OC បានបងាា ញអំ្ពី
ការពកើនព ើងពលើសចំនួនននការពៅទូរសពាកនុងរយៈ
ពពលពប្ចើនផខចុងពប្កាយពនោះ។ ការពៅទូរសពាខលោះ
ប្ត្ូវខកោនមិ្នបានទទួលពោយស្តរមិ្នអាចជួល
បុគគលិកបផនថម្ ពោយស្តថ នភាពែវកិាបចចុបបនន។ ពត្ើ
អ្នកនឹងគំ្នប្ទដល់ការបពងាើនែវកិាសប្ាប់ផខសទូរសពា
ប្បឹកាវបិត្តិរបស់ OC ពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការ រមួ្ទំង
សងាត់្្ៃន់ពលើអ្នកពៅទូរសពាផដលនិយាយភាស្ត
ពអ្សា ញ និងភាស្តពវៀត្ណាម្ឬពទ? 
 

 

ការរកព ើញពីការសាង់ម្តិ្៖ 

91% 
ននអ្នកផ្ដល់ចពម្លើយ ានការគំ្នប្ទដល់ការបពងាើនែវកិាសប្ាប់
ផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិរបស់ OC ពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការ រមួ្ទំង
សងាត់្្ៃន់ពលើអ្នកពៅទូរសពាផដលនិយាយភាស្តពអ្សា ញ និង
ភាស្តពវៀត្ណាម្ផ្ង។ 

 

 
 
 

សំណួរទី 5 
កនុងអំ្ ុងផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំែមីៗពនោះពោន្ីបាន
បពងាើត្យុទធនការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ចំនួនពីរគឺ 
HelpIsHereOC.com និង BeA-FriendForLife.com។   
ពត្ើអ្នកបានដឹងអំ្ពីយុទធនការទំងពីរពនោះពទ? 
 
 

 

 
ការរកព ើញពីការសាង់ម្តិ្៖ 

28% 
ននអ្នកផ្ដល់ចពម្លើយ បានដឹងអំ្ពីយុទធនការណាមួ្យ
កនុងចំពណាម្យុទធនការទំងពីរពនោះ។ 

 

សំណួរទី 6 
ពត្ើអ្នកានអារម្មណ៍ថាយុទធនការបងាា រការព្វើអ្ត្ត
ឃាត្ទំងពីរពនោះបពងាើនភាពជាប់ទក់ទងគ្នន រវាង
បុគគល សាជិកប្គួស្តរ និងសហគម្ន៍ផដរឬពទ? 

 

 
ការរកព ើញពីការសាង់ម្តិ្៖ 

56% 
ននអ្នកផ្ដល់ចពម្លើយ ានអារម្មណ៍ថាយុទធនការបងាា រការព្វើអ្ត្ត
ឃាត្ទំងពីរពនោះបពងាើនភាពជាប់ ក់ព័នធគ្នន រវាងបុគគល សាជិក
ប្គួស្តរ និងសហគម្ន៍។ 
 
 

  

90.64% 

គំ្នប្ទ 
មិ្នគ្នំប្ទ 
មិ្នដឹង/មិ្នចាស់ 

6.38% 

2.98% 

ដឹង 
មិ្នដឹង 

28.21% 

71.79% 

55.93% 

យល់ស្រសប 
មិ្នយល់ស្រសប 
មិ្នដឹង/មិ្នចាស់ 

35.39% 

8.47% 
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សំណួរទី 7 
ពត្ើអ្នកចូលចិត្តអ្វីខលោះអំ្ពីយុទធនការទំងពនោះ? 
ពត្ើអ្នកមិ្នចូលចិត្តអ្វីខលោះអំ្ពីយុទធនការទំង
ពនោះ? 

 
ចូលចិត្ត 

15 
អ្នកផ្ដល់ចពម្លើយ 

 
■ យុទធនការបានផ្ដល់្នធានផដល

ពផ្ទដ ត្ពលើការបងាា រ។ 
■ យុទធនការានអារម្មណ៍រសួរាយ

រាក់ទក់ និងពផ្ទដ ត្ពលើសហគម្ន៍។ 
■ យុទធនការានស្តរនិងរបូភាព

ផដលានគុណភាព។ 

 

មិ្នចូលចិត្ត 
4 

អ្នកផ្ដល់ចពម្លើយ 
 
■ យុទធនការពៅផត្បនតមិ្នភាា ប់ទំនក់

ទំនង មិ្នជាកនុងលកខណៈជារមួ្ ឬ
 ក់ព័នធនឹងប្កុម្ប្គួស្តរផដលាន
ប្បាក់ចំណូលទបពទ។ 

■ យុទធនការមិ្នបានពៅឆ្ៃ យជាង
ពនោះ។ ្នធានមិ្នប្គប់ប្គ្នន់។ 

 

 
 

សំណួរទី 8 
តាម្បទពិពស្ត្ន៍របស់អ្នកកនុងការទទួលបាន
ពសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការស្តដ រព ើងវញិ ពត្ើ
ចំណុចោងពប្កាម្ណាមួ្យបានរារាងំអ្នកមិ្នឱយ
ទទួលបានជំនួយពីអ្នកជំនញផែទំសុខភាព? 

 
 
 

ចង់ពប្បើពសវាកម្មជួបមុ្ខផ្ទា ល់ជាជាងពសវាកម្មសុខភាពពីចាៃ យ 

   

6.57% 

  

ានបញ្ហា ឯកជនភាព/ការរកកផនលងស្តៃ ត់្ពដើម្បពិីភាកាអំ្ពីការផែទំសុខភាពពីចាៃ យ   5.99%   
អ្នកបពចចកពទសពិបាកពប្បើពសវាផែទំសុខភាពពីចាៃ យ   6.42%   

សូម្មិ្នផ្តល់ចពម្លើយ   2.77%    
ពផ្សងៗ (សូម្ពនយល់) 

អ្នកផ្ដល់ពសវាកម្មមិ្ននិយាយភាស្តដូចគ្នន  

គ្នម នពសវាដឹកជញ្ាូ ន 

  6.28% 
 

6.57% 
 

7.15% 

  

ម្នុសសគិត្ថាានអ្វីមួ្យផដលខុសជាមួ្យនឹងខ្ុំ/ពួកពយើង   6.57%   
មិ្នដឹងថាប្ត្ូវពៅទូរសពាពៅនរណា     14.45% 

ពា ងណាត់្ជួបមិ្នងាយស្រសួល/ប្ត្ូវពនារពពល     14.16% 

មិ្នរា ប់រងពោយគពប្ាងធានរា ប់រងរបស់ខ្ុំ 
    12.70% 

មិ្នានធានរា ប់រង   5.11%   
 គ្នម នការផែទំកុារ   5.26%   
  0 3% 6% 9% 12% 15% 
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សំណួរទី 9 
ពត្ើការផដលានលទធភាពពប្បើប្បាស់អីុ្ន្ឺណិត្លអ
និងអាចទុកចិត្តបានតាម្រយៈឧបករណ៍ចល័ត្, Wi-Fi 
និង/ឬគពប្ាងទិននន័យអីុ្ន្ឺណិត្ នឹងជួយអ្នកកនុង
ការពប្បើប្បាស់ពសវាកម្មផែទំសុខភាពពីចាៃ យផដរ
ឬពទ? 

 

 
ការរកព ើញពីការសាង់ម្តិ្៖ 
55% 
ននអ្នកផ្ដល់ចពម្លើយានការភាា ប់ពៅអីុ្ន្ឺណិត្ប្គប់
ប្គ្នន់និងអាចពជឿទុកចិត្តបាន តាម្រយៈទូរសពានដ  
Wi-Fi គ្នម នផដនកំណត់្ និង/ឬគពប្ាងអីុ្ន្ឺណិត្។ 
 

 
 
  

យល់ស្រសបោល ំង 
    

                   61.26% 
 

សំណួរទី 10 
ពសវាអ្ប់រឳំពុក/ាដ យ ានពគ្នលបំណងកនុងការ
បងាា រការពកើត្ព ើងវញិ ឬភាពកាន់ផត្អាប្កក់ននលទធ
ផ្លសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្វជិាានពលើកុារ តាម្រយៈការ
ពលើកកម្ពស់កតាត ការ រដល់ឪពុក/ាដ យ និងអ្នក
ផែទំ។ 

យល់ស្រសបខលោះផដរ 
 

16.22% 
   

មិ្នបដិពស្ ក៏មិ្នយល់ស្រសប  13.06% 
   

 

មិ្នយល់ស្រសបខលោះផដរ 
  

3.60% 
   

 
មិ្នយល់ស្រសបោល ំង  

  
5.86% 

   

  0 20% 40% 60% 80% 100% 
 
 
 

សំណួរទី 11 

 

យល់ស្រសបោល ំង 

    

65.77% 

 

ពសវាអ្នតរាគម្ន៍អាកបបកិរយិាពៅតាម្ស្តោពរៀន 
ផ្ដល់នូវពសវាកម្មបីថាន ក់ ផដលានពគ្នលបំណងកនុងការ
បងាា រ និង/ឬព្វើអ្នតរាគម្ន៍ពដើម្ទីជាមួ្យសិសសផដល
ានហានិភ័យកនុងការពកើត្ានស្តថ នភាពខុសភាពផ្លូវ
ចិត្ត និងប្កុម្ប្គួស្តររបស់ពួកពគ។ 

យល់ស្រសបខលោះផដរ  20.72%    

មិ្នបដិពស្ ក៏មិ្នយល់ស្រសប  
 

6.76%    
 

មិ្នយល់ស្រសបខលោះផដរ   

 

1.80%    

 

មិ្នយល់ស្រសបោល ំង  4.95%    
  0 20% 40% 60% 80% 100% 
 
  

55.35% 

18.14% 

26.51% 

ជួយ 
មិ្នជួយ 
មិ្នដឹង/មិ្នចាស់ 
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សំណួរទី 12 

      

ពៅស្តោពរៀនចូលរមួ្ បុគគលិកផ្ដល់ការអ្ប់រដំល់សិសស ឳពុក
ាដ យ និងប្គូបពប្ងៀន អំ្ពីការបងាា រភាពកាង និងផ្ដល់សិកាខ ស្តោ, 
អ្នតរាគម្ន៍ប្កុម្ផដលានរចនសម្ព័នធ, និងការប្គប់ប្គងករណី
ប្បចំាសបាដ ហ៍។ បុគគលិកក៏ព្វើការជាមួ្យសិសស និងប្កុម្ប្គួស្តរ 
ពដើម្បីបពងាើត្ផផ្នការសកម្មភាពលកខណៈបុគគលផដលពោោះស្រស្តយ
ការចូលរួម្ពរៀនសូប្ត្ អាកបបកិរយិាអ្ប់រ ំការផកលម្អវន័ិយ 
កិចចសនាសដីពីការចិញ្ច ឹម្កូន និងផផ្នការសដីពីការពសលៀក ក់
ប្បឆំ្ងនឹងការកាង។ 
 
 
 
 

យល់ស្រសបោល ំង   
50.92% 

  

 

យល់ស្រសបខលោះផដរ  
 

24.31%    
 

មិ្នបដិពស្ ក៏មិ្នយល់ស្រសប 
  

15.60% 
   

 

មិ្នយល់ស្រសបខលោះផដរ   
 
2.29% 

   

មិ្នយល់ស្រសបោល ំង  6.88%    
 0 20% 40% 60% 80% 100% 
      

 
 

សំណួរទី 13 
ការផ្សពវផ្ាយសប្ាប់ការបពងាើនការទទួលស្តគ ល់
អំ្ពីសញ្ហា ដំបូងននជំងឺផ្លូវចិត្ត ានបំណងពរៀបចំ និង
ជូនដំណឹងដល់អ្នកពឆ្លើយត្បផដលានសកាត នុពល
អំ្ពីរពបៀប៖ 
■ កំណត់្រកស្តថ នភាពសុខភាពអាកបបកិរយិាឱយ

បានឆ្ប់រហ័សពៅកនុងប្គប់ប្កុម្អាយុ 
■ ជួយដល់បុគគលផដលជួបការប ោះទងគិច និង/ឬផដល

ានស្តថ នភាពសុខភាពអាកបបកិរយិា និងប្គួស្តរ
របស់ពួកពគប្បកបពោយប្បសិទធភាព 

■ បពងាើនការយល់ដឹងអំ្ពីការពប្បើប្បាស់ពសវាកម្ម
សុខភាពអាកបបកិរយិា 

■ ពលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការានសុខភាព
លអទូទំងសហគម្ន៍ 

■ ផ្ដល់នូវការបណដុ ោះបណាដ លសុខភាពអាកបបកិរយិា
ពៅតាម្ស្តោពរៀននិងសហគម្ន៍ពៅទូទំង
ពោន្ីទំងមូ្ល 

 
 
 
 

យល់ស្រសបោល ំង 

     
 
 
 
 

70.40% 

 

 

យល់ស្រសបខលោះផដរ 
  

17.94% 
    

 
មិ្នបដិពស្ ក៏មិ្នយល់ស្រសប 

  
6.28% 

    

 

មិ្នយល់ស្រសបខលោះផដរ   
0.00% 

    

 
មិ្នយល់ស្រសបោល ំង 

  
5.38% 

    

 0 20% 40% 60% 80% 100% 
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សំណួរទី 14 
ពសវាកម្មអ្នតរាគម្ន៍ពដើម្ទីសប្ាប់ម្នុសសចាស់ 
ផ្ដល់ការវាយត្នម្លពៅផ្ាោះលកខណៈប្គប់ប្ជុងពប្ជាយ 
និងពសវាកម្មតាម្លកខណៈបុគគលពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវ
ការរបស់ម្នុសសពពញវយ័អាយុពប្ចើន។ ការបផនថម្ែមី
មួ្យសប្ាប់កម្មវ ិ្ ីពនោះ នឹងរមួ្បញ្ចូ លនូវការពប្ងីក
ពសវាកម្មពៅកនុង Leisure World កនុង Laguna Woods 
និង Seal Beach។ 
 
 

 
 

យល់ស្រសបោល ំង  
 

យល់ស្រសបខលោះផដរ 
 

មិ្នបដិពស្ ក៏មិ្នយល់ស្រសប  
 

មិ្នយល់ស្រសបខលោះផដរ  
 

មិ្នយល់ស្រសបោល ំង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 

9.38% 
 

3.13% 
 

4.46% 
20% 

 
 
 
 
 

23.21% 
 
 
 
 

40% 

 
 

59.82% 
 
 
 
 
 
 

60% 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

សំណួរទី 15 

     

OC4Vets ផ្ដល់ការពិនិត្យនិងការវាយត្នម្លសុខភាព
អាកបបកិរយិា, ការបញ្ាូ នបនតពៅរកកផនលងពាបាល
សុខភាពអាកបបកិរយិា និងពសវាកម្មពផ្សងពទៀត្តាម្ការ
ចំាបាច់, ការប្បឹកាពយាបល់បុគគលសពងខប, ការប្គប់ប្គង
ករណី, ពសវាកម្មការងារ និងគំ្នប្ទការស្តន ក់ពៅ, ការជួយ
ពៅតាម្សហគម្ន៍ និងការចូលរមួ្, និងការបណដុ ោះបណាដ ល
ពៅសហគម្ន៍។ ពសវាកម្មប្ត្ូវបានផ្ដល់ពៅបុគគលផដល
 ក់ព័នធនឹងពយាធា និងប្កុម្ប្គួស្តររបស់ពួកពគ តាម្រយៈ
ប្គូពពទយពាបាលផដលទទួលបានការបណដុ ោះបណាដ ល 
និងអ្នកផសវងរកជានដគូ ផដលានបទពិពស្ត្ន៍ និង
ចំពណោះដឹងអំ្ពីវបប្ម៌្ពយាធា។ 
 
 

     
យល់ស្រសបោល ំង   60.27%  

 
យល់ស្រសបខលោះផដរ 

  
21.00% 

  

 

មិ្នបដិពស្ ក៏មិ្នយល់ស្រសប  12.79%   
 

មិ្នយល់ស្រសបខលោះផដរ 
  

2.74% 
  

 
មិ្នយល់ស្រសបោល ំង 

  
3.20% 
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សំណួរទី 16 

ជាផផ្នកមួ្យននផផ្នការសកម្មភាពរយៈពពលបីឆ្ន ំរបស់ 
MHSA, Orange County បានពប្គ្នងនឹងចាប់ពផ្ដើម្
ពសវាកម្មពៅតាម្ស្តោពរៀនពដើម្បីពលើកកម្ពស់ប្បភព
មូ្លនិ្ិពផ្សងៗ។ ពោយស្តរានការពកើនព ើង
មូ្លនិ្ិផដលអាចពប្បើប្បាស់បានពៅតាម្ស្តោពរៀន
សប្ាប់ការគំ្នប្ទសុខភាពផ្លូវចិត្ត ពត្ើអ្នកយល់ស្រសប
កប្មិ្ត្ណាអំ្ពីការគំ្នប្ទដល់ការពប្បើប្បាស់ពប្ងីកបផនថម្
ពលើមូ្លនិ្ិ MHSA កនុងការោក់បញ្ចូ លពសវាកម្ម
សុខភាពផ្លូវចិត្តផដលពផ្ទដ ត្ពលើយុវជន ផដលានផ្ដល់
ជូនពៅោងពប្ៅស្តោពរៀន? 
 

 
 

យល់ស្រសបោល ំង  
 

យល់ស្រសបខលោះផដរ 
 

មិ្នបដិពស្ ក៏មិ្នយល់ស្រសប  
 

មិ្នយល់ស្រសបខលោះផដរ  
 

មិ្នយល់ស្រសបោល ំង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 

7.98% 
 

1.41% 
 

3.76% 
 

20% 

 
 
 
 
23.94% 

 
 
 
 
 

40% 

 
 
 

62.91% 
 
 
 
 
 
 

 

60% 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 

សំណួរទី 17 
ពត្ើអ្នកនឹងជួយគំ្នប្ទដល់កប្មិ្ត្ណាចំព ោះការផ្ដល់មូ្លនិ្ិ
របស់ពោ្ីសប្ាប់ម្ជឈម្ណឌ លស្តដ រនីតិ្សម្បទសុខភាព
ផ្លូវចិត្ត/ម្ជឈម្ណឌ លស្តន ក់ពៅពាបាល (Mental Health 
Rehabilitation Center/Therapeutic Residential Center, 
MHRC/TRC)? កម្មវ ិ្ ី 24/7 ពនោះនឹងបពប្ម្ើយុវជនផដលាន
អាយុចាប់ពី 18 ឆ្ន ំព ើង ផដលានបញ្ហា សុខភាពផ្លូវចិត្ត 
និងផដលប្ត្ូវបានោក់ឲ្យពាបាលពៅកនុងម្នាីរពពទយប្បចំា
រដឋ ឬកផនលងពាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តពផ្សងពទៀត្។ ពគ្នល
ពៅដ៏្ំបំផុ្ត្របស់ MHRC/TRC គឺសប្ាប់យុវជនអ្ភិវឌ្ឍ
ជំនញពដើម្បីកាល យពៅជាម្នុសសានសម្ត្ថភាពប្គប់ប្គ្នន់ 
និងបពងាើនកប្មិ្ត្ឯករាជយ និងបំពពញមុ្ខងារ ពោយាន
ពគ្នលពៅចូលពៅកនុងហគម្ន៍វញិ។ 
 
 

     
     

យល់ស្រសបោល ំង   71.89%  
 

យល់ស្រសបខលោះផដរ 
  

15.21% 
  

 
មិ្នបដិពស្ ក៏មិ្នយល់ស្រសប 

  
7.37% 

  

 
មិ្នយល់ស្រសបខលោះផដរ 

  
5.07% 

  

 

មិ្នយល់ស្រសបោល ំង  
 
0.46% 
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សំណួរទី 18 
ប្បសិនពបើរដឋ/ពោន្ីជួបបញ្ហា ហិរញ្ាវត្ថុ និងប្ត្ូវផត្
ពប្បើប្បាស់ែវកិាបប្ម្ុងសប្ាប់ពពលអាសននរបស់ 
MHSA ពដើម្បីប្ទប្ទង់ដល់កម្មវ ិ្ ីផដលានមូ្លនិ្ិម្ក
ពី MHSA ផដលានស្រស្តប់ ពនោះចាប់នឹងហាម្ពោន្ី
មិ្នឱយពផ្ារមូ្លនិ្ិពៅប្កុម្ការងារ អ្ប់រ ំ និងបណដុ ោះ
បណាដ ល (Workforce, Education and Training, WET) 
ឬ ត្ប្ម្ូវការបរកិាខ រមូ្ល្ន និងបពចចកវទិា (Capital 
Facilities and Technological Needs, CFTN) ពៅកនុង
ឆ្ន ំដផដល។ ពត្ើអ្នកនឹងគំ្នប្ទដល់តុ្លយភាពជាបនត
ពៅកនុង WET និង CFTN ផដលនឹងអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យាន
ែវកិាបនតមួ្យឆ្ន ំពដើម្បីបង់នែលសាភ រោងពប្កាម្ពោយ
ពប្បើ្នធានបប្ម្ុងពប្បើប្បាស់ពពលានអាសនន៖ 
■ បុគគលិក WET និង IT 
■ ការបណដុ ោះបណាដ លអ្នកផ្ដល់ពសវាកម្ម ពោយពផ្ទត ត្

ពលើអ្នកជួយអ្នកពយបាលឲ្យរកាបានអាជ្ាប័ណណ 
■ អាជ្ាប័ណណសុហវផវរផដលានស្រស្តប់ 
■ ការជំនួសឧបករណ៍បពចចកវទិាហួសសម័្យ/ខូច 

សូម្កត់្សាគ ល់ថា មូ្លនិ្ិទំងពនោះនឹងមិ្នប្ត្ូវ
បានពប្បើប្បាស់ពដើម្បីពប្ងីក ការបណដុ ោះបណាដ ល
សម្ត្ថភាពឬបពចចកវទិាពៅកនុងឆ្ន ំផដល្នធាន
បប្ម្ុងពពលានអាសននប្ត្ូវបានពប្បើប្បាស់ពទ។ 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

    

យល់ស្រសបោល ំង   42.99%  
 

យល់ស្រសបខលោះផដរ 
  

25.70% 
  

 
មិ្នបដិពស្ ក៏មិ្នយល់ស្រសប 

  
20.56% 

  

 
មិ្នយល់ស្រសបខលោះផដរ 

  

3.74% 
  

 
មិ្នយល់ស្រសបោល ំង 

  

7.01% 
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កិចចប្បជំុអំ្ពីការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍/អ្នកផ្ដល់ពសវា និងការប្បជំុប្កុម្ 
 

ពដើម្បីរកានិរនតរភាពជាមួ្យព័ត៌្ានផដលប្បមូ្លបានពៅកនុងការសាង់ម្តិ្ពនោះ ការយិាល័យ MHSA 
បានពរៀបចំកិចចប្បជំុអំ្ពីការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍ចំនួនប្បំាពីរ (CEMS) កិចចប្បជំុអំ្ពីការចូលរមួ្របស់
អ្នកផ្ដល់ពសវាចំនួនពីរ (PEMS) និងកិចចប្បជំុប្កុម្ចំនួនបួន ពៅចពនល ោះនែៃទី15 ផខកុម្ភៈ ឆ្ន ំ2022 និងនែៃទី
3 ផខមី្ន ឆ្ន ំ2022។ 
 
បផនថម្ពលើការពផ្្ើអីុ្ផម្ លពៅកាន់បុគគលជាង 1500 នក់ បុគគលិកបានផ្សពវផ្ាយដល់គណៈកម្មការ
សហគម្ន៍ម្នុសសចាស់ គណៈកម្មការត្ប្ម្ង់ផ្លូវសម្ភាព និងប្កុម្ PEACE ពដើម្បីពលើកទឹកចិត្តការចូល
រមួ្របស់សហគម្ន៍ពៅកនុងកិចចប្បជំុទំងពនោះ។ បុគគលិក HCA បានពនយល់ពីបំណងរបស់ពោន្ីកនុងការ
បពងាើនការតំ្ណាងពីសាជិករបស់ប្បជាជនអាទិភាពនន MHSA និងស្តដ ប់ពោយផ្ទា ល់ពីបុគគលផដល
មិ្នទទួលបានពសវា និងបុគគលផដលទទួលបានពសវាមិ្នដិត្ដល់ ជាផផ្នកមួ្យននដំពណើ រការការព្វើ
ផផ្នការកម្មវ ិ្ ីសហគម្ន៍ (CPPP) សប្ាប់បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំននឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23។ 
កិចចប្បជំុរាប់ចាប់ពីការពបើកទូោយដល់ស្តធារណជន រហូត្ដល់ប្កុម្ឯកពទសពគ្នលពៅ និងប្កុម្
អ្នកផ្ដល់ពសវាោច់ពោយផ ក ពដើម្បីបពងាើត្ម្ជឈោឋ នផដលានសុវត្ថិភាពនិងានសម្ត្ថភាពោងវបប
្ម៌្ ពដើម្បីផ្សពវផ្ាយដល់ប្បជាជនពគ្នលពៅ និងភាគី ក់ព័នធ។ 
 
ពោយស្តរការឆ្លងរាលោលននជំងឺ COVID-19 កិចចប្បជំុសហគម្ន៍និងអ្នកផ្ដល់ពសវាប្ត្ូវបានពរៀបចំ
ព ើងតាម្ ប្បព័នធវពីដអូ្តាម្កម្មវ ិ្ ី Zoom ជាមួ្យអ្នកចូលរមួ្ផដលបានចូលរមួ្តាម្កំុពយូទ័រ ពែបពបលត្ 
និង/ឬទូរសពានដ។ កិចចប្បជំុប្ត្ូវបានព្វើព ើងជាភាស្តអ្ង់ពគលស ភាស្តពអ្សា ញ និងភាស្តពវៀត្ណាម្។ 
ានម្នុសសចំនួន 244 នក់បានចុោះព ម្ ោះសប្ាប់ CEM និងប្បផហល 135 នក់ បានចូលរមួ្។ 
 
■ កិចចប្បជំុប្បជាជនទូពៅតាម្ប្បព័នធវពីដអូ្ចំនួនបី ប្ត្ូវបានព្វើព ើងចាប់ពីពា ង 6 ោៃ ច – 8 យប់ 

ពៅនែៃចនា-សុប្ក 
■ កិចចប្បជំុប្បជាជនទូពៅតាម្ប្បព័នធវពីដអូ្មួ្យប្ត្ូវបានព្វើព ើងជាភាស្តពអ្សា ញចាប់ពីពា ង 6 

ោៃ ច - 8 យប់។ 
■ កិចចប្បជំុប្បជាជនទូពៅតាម្ប្បព័នធវពីដអូ្មួ្យប្ត្ូវបានព្វើព ើងជាភាស្តពវៀត្ណាម្ចាប់ពីពា ង 6 

ោៃ ច - 8 យប់។ 
■ កិចចប្បជំុតាម្ប្បព័នធវពីដអូ្មួ្យប្ត្ូវបានព្វើព ើង ក់ព័នធនឹងគណៈកម្មការព្វើផផ្នការម្នុសសចាស់ 
■ កិចចប្បជំុតាម្ប្បព័នធវពីដអូ្មួ្យប្ត្ូវបានព្វើព ើង ក់ព័នធនឹងប្កុម្កាល ំងពលកម្មនិពយាជិត្ជានដគូ 

(PEACE) 
■ កិចចប្បជំុតាម្ប្បព័នធវពីដអូ្ចំនួនពីរប្ត្ូវបានពរៀបចំសប្ាប់អ្នកផ្ដល់ពសវាសហគម្ន៍ កិចចប្បជំុមួ្យ

កនុងអំ្ ុងពា ងព្វើការ្ម្មតា និងមួ្យពទៀត្ចាប់ពីពា ង 6 ោៃ ច - 8 យប់។ 

រពបៀបវារៈប្ត្ូវបានបពងាើត្ព ើងជាមួ្យសំណួរជាយុទធស្តស្រសតពដើម្បីទទួលបានភាពចាស់ោស់នន
លទធផ្លការសាង់ម្តិ្ ប ុផនតក៏បពងាើត្ជាចពនល ោះទំពនរសប្ាប់ភាគី ក់ព័នធពដើម្បីនំម្កនូវព័ត៌្ានបផនថម្ 
ឬផចករផំលកបទពិពស្ត្ន៍ផ្ទា ល់ខលួនរបស់ពួកពគជាមួ្យប្បព័នធផែទំរបស់ពោន្ី Orange ផ្ងផដរ។ 
សំណួរដូចគ្នន ពនោះក៏បានសួរពៅកនុងកិចចប្បជំុនីមួ្យៗផ្ងផដរ។ ពបើពទោះបីជាចំនួនននអ្នកចូលរមួ្ាន
ចំនួនតិ្ចជាងកាលពីឆ្ន ំមុ្ន ផត្ានការចូលរមួ្ខពស់ពោយស្តរប្កុម្ប្ត្ូវបានសប្ម្បសប្ម្ួលឱយាន
ការប្បាស្រស័យទក់ទងពប្ចើនជាងមុ្ន និងបានផណនំពៅតាម្ដំពណើ រការ។ 
 
កិចចប្បជំុប្កុម្ប្ត្ូវបានពរៀបចំពៅនឹងកផនលងននកម្មវ ិ្ ីម្នុសសពពញវយ័ជាពប្ចើនពដើម្បីទទួលបានពយាបល់
ប្ត្ ប់ពីបុគគលផដលទទួលបានពសវាកម្ម។ កិចចប្បជំុប្កុម្សប្ាប់អ្តិ្ែិជន/អ្នកពប្បើប្បាស់ពសវារបស់ 
MHRS សប្ាប់ការផកលម្អគលីនិក។ កិចចប្បជំុពោយផ្ទា ល់ចំនួនបី និងកិចចប្បជំុតាម្ប្បព័នធវពីដអូ្ចំនួនមួ្យ
ប្ត្ូវបានព្វើព ើងពៅកនុងកម្មវ ិ្ ីផដលានស្រស្តប់ជាពគ្នលពៅ ពដើម្បីទទួលបានពយាបល់ប្ត្ ប់ជាក់
ោក់អំ្ពីការបពងាើត្លំហផដលានការស្តវ គម្ន៍ជាងមុ្នពៅកនុងតំ្បន់ពប្បើប្បាស់រមួ្គ្នន របស់គលីនិក។ 
កិចចប្បជំុប្កុម្បានផសវងរកពយាបល់ប្ត្ ប់អំ្ពីការរចននិងការបពងាើត្កផនលងអ្ងគុយរង់ចំា និងតំ្បន់ពប្បើ
ប្បាស់រមួ្គ្នន របស់គលីនិកអ្នកជំងឺពប្ៅ ផដលានលកខណៈបរយិាប័ននោងផផ្នកវបប្ម៌្ ានការទទួល
ស្តវ គម្ន៍ និងានផ្ទសុកភាព។ 
 

ទប្ម្ង់កិចចប្បជំុអំ្ពីការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍ 
 

កិចចប្បជំុអំ្ពីការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍និងអ្នកផ្ដល់ពសវា អ្នុវត្តពៅតាម្រចនសម្ព័នធដូចគ្នន  និងបាន
រមួ្បញ្ចូ លនូវចំណុចរពបៀបវារៈដូចោងពប្កាម្៖ 
■ ម្តិ្ស្តវ គម្ន៍, ពសចកដីពផ្ដើម្ 
■ ទិដឋភាពទូពៅរបស់ MHSA 
■ ប្បធានបទទី 1៖ ការពលើកកម្ពស់ការពចញចូល 
■ របាយការណ៍ពចញ 1 
■ ប្បធានបទទី 2៖ ពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 
■ របាយការណ៍ពចញ 2 
■ សពងខប 
 

កិចចប្បជំុពនោះប្ត្ូវបានសប្ម្បសប្ម្ួលពោយអ្នកសប្ម្បសប្ម្ួលរបស់ MHSA ពហើយកិចចប្បជំុសប្ាប់
ជនជាតិ្ពអ្សា ញនិងជនជាតិ្ពវៀត្ណាម្ផដលនិយាយមួ្យភាស្ត ប្ត្ូវបានព្វើព ើងពោយបុគគលិក
ប្គប់ប្គងនិងគលីនិករបស់ HCA ផដលពចោះនិយាយពីរភាស្ត។ បផនថម្ពីពលើការសប្ម្បសប្ម្ួលពនោះ កិចច
ប្បជំុនីមួ្យៗានអ្នកកត់្ប្តាចំនួនពីរនក់យា ងតិ្ច។ 
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ការផ្សពវផ្ាយពៅកាន់ប្បជាជនអាទិភាព CEM ឆ្ន ំ2022 

កិចចប្បជំុអំ្ពីការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍ កាលបរពិចឆទ ពពលពវោ # បានចុោះ
ព ម្ ោះ កុារ TAY ម្នុសសពពញវ ័

យ ម្នុសសចាស់ លកខណៈបផនថម្របស់ប្បជាជន 

ភាគី ក់ព័នធរបស់សហគម្ន៍ 2/15/2022 6-8 PM 17   X X ម្នុសសចាស់ 

ការផកលម្អគលីនិក ប្កុម្ពគ្នលពៅ សុខុាលភាព 
Center West 2/15/2022 11 AM-12 PM 18  X X X 

សហគម្ន៍ LGBTIQ+, 
ម្នុសសចាស់ 

ការផកលម្អគលីនិក ប្កុម្ពគ្នលពៅ សុខុាលភាព 
Center Central 2/16/2022 11 AM-12 PM 28  X X X 

សហគម្ន៍ LGBTIQ+, 
ម្នុសសចាស់ 

ការប្បឹកាពយាបល់ផផ្នកសុខភាពអាកបបកិរយិាម្នុសស
ចាស់ 2/16/2022 2-4 PM 11   X X ម្នុសសចាស់ 

ភាគី ក់ព័នធរបស់សហគម្ន៍ ជនជាតិ្ពវៀត្ណាម្ 2/16/2022 6-8 PM 8   X X ជនជាតិ្អាសីុ/អ្នកពកាោះបា សីុហវិក 

ការផកលម្អគលីនិក ប្កុម្ពគ្នលពៅ សុខុាលភាព 
Center South 2/17/2022 11 AM-12 PM 10  X X X 

សហគម្ន៍ LGBTIQ+, 
ម្នុសសចាស់ 

ភាគី ក់ព័នធរបស់សហគម្ន៍ 2/22/2022 6-8 PM 24  X   ជនជាតិ្អាសីុ/អ្នកពកាោះបា សីុហវិក, 
អ្តី្យុទធជន 

ភាគី ក់ព័នធរបស់សហគម្ន៍ ជនជាតិ្ពអ្សា ញ 2/23/2022 6-8 PM 2   X X  

សិកាខ ស្តោនដគូ PEACe & OC 2/24/2022 10 AM-12 PM 46   X X 

ម្នុសសចាស់ បុគគលផដលរស់
ពៅពោយពប្បើស្តរធាតុ្ពញៀន
ផ្ង និងានស្តថ នភាពសុខភាព
ផ្លូវចិត្តផ្ង 

ការផកលម្អគលីនិក ប្កុម្ពគ្នលពៅ តាម្ប្បព័នធវពីដអូ្ 2/24/2022 2-3 PM 3  X   ជនជាតិ្អាសីុ/អ្នកពកាោះបា សីុហវិក 

ភាគី ក់ព័នធរបស់សហគម្ន៍ 3/1/2022 6-8 PM 23   X X ម្នុសសចាស់ 

អ្នកផ្ដល់ពសវា 3/2/2022 10 AM-12 PM 41  X X X អ្តី្ត្យុទធជន 

អ្នកផ្ដល់ពសវា 3/2/2022 6-8 PM 13   X  ជនជាតិ្អាសីុ/អ្នកពកាោះបា សីុហវិក 
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សំណួរអំ្ពីកិចចប្បជំុអំ្ពីការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍/អ្នកផ្ដល់ពសវា 
ត្ប្មុ្យននការពិភាកា/សំណួរសប្ាប់ផកលម្អការទទួលបានពសវាកម្ម 
លទធផ្លពីការសាង់ម្តិ្សហគម្ន៍កនុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 បានកំណត់្ថា ានមូ្លពហតុ្ទូពៅ
បំផុ្ត្ចំនួនបីផដលរារាងំបុគគលមិ្នឱយទទួលបានជំនួយពីអ្នកជំនញផែទំសុខភាព រមួ្ាន៖ 1) មិ្ន
ដឹងថាប្ត្ូវទូរសពាពៅអ្នកណា 2) ពពលណាត់្ជួបមិ្នសម្ស្រសប ឬានការពនារពពល 3) មិ្នប្ត្ូវបាន
រា ប់រងពោយធានរា ប់រង។ បញ្ហា បផនថម្ផដលានអ្ប្តាខពស់រមួ្ាន ការដឹកជញ្ាូ ន អ្នកផ្ដល់ពសវាមិ្ន
និយាយភាស្តផត្មួ្យជាមួ្យនឹង 

អ្នកពប្បើប្បាស់ពសវា បញ្ហា បពចចកពទស និងចង់ផត្ទទួលបានពសវាកម្មពោយផ្ទា ល់ផត្ប ុពណាណ ោះ។ សំណួរ/
ត្ប្ម្ុយផដលបានពប្បើកនុងអំ្ ុងកិចចប្បជំុអំ្ពីការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍ប្ត្ូវបានទញពចញជាពិពសសពី
លទធផ្លននការសាង់ម្តិ្ ពដើម្បីទទួលបានព័ត៌្ានបផនថម្ ការបញ្ហា ក់បផនថម្ និងការយល់ស្រសប ឬទ
សសនៈពផ្សងពទៀត្។ ពប្កាយពីប្ត្ួត្ពិនិត្យលទធផ្លននការសាង់ម្តិ្ពហើយ ដូចបានព ើញពៅស្តល យដ៏
ោងពប្កាម្ កិចចប្បជំុប្កុម្តូ្ចប្ត្ូវាន ក់ព័នធនឹងការពិភាកាជំុវញិសំណួរផដលបានបងាា ញោង
ពប្កាម្។ 

 
 

 

ការទទួលបានពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការស្តត រព ើងវញិ 
តាម្បទពិពស្ត្ន៍របស់អ្នកកនុងការទទួល
បានពសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការស្តដ រ
ព ើងវញិ ពត្ើចំណុចោងពប្កាម្ណាមួ្យ
បានរារាងំអ្នកមិ្នឱយទទួលបានជំនួយពីអ្នក
ជំនញផែទំសុខភាព? 

មិ្នរា ប់រងពោយគពប្ាងធានរា ប់រងរបស់ខ្ុំ 

ពា ងណាត់្ជួបមិ្នងាយស្រសួល/ប្ត្ូវពនារពពល 

មិ្នដឹងថាប្ត្ូវពៅទូរសពាពៅនរណា 

មិ្នានការផែទំកុារ 36 
មិ្នានការធានរា ប់រង 35 
ប្បជាជនគិត្ថាានអ្វីមួ្យផដលខុស
ជាមួ្យនឹងខ្ុំ/ពួកពយើង 44 

មិ្នានម្ព្ាបាយព្វើដំពណើ រ 47 
អ្នកផ្ដល់ពសវាកម្មមិ្ននិយាយភាស្តដូចគ្នន  44 
បញ្ហា លំបាកោងបពចចកពទស 44 

បញ្ហា ជាមួ្យនឹងឯកជនភាព / ការរកកផនលងស្តៃ ត់្ពដើម្បី
ពិភាកាអំ្ពីការផែទំសុខភាពពីចាៃ យ 41 
ចង់ពប្បើពសវាកម្មជួបមុ្ខផ្ទា ល់ 43 
ពសនើសំុមិ្នពឆ្លើយ 17 
ពផ្សងៗ 38 

លទធផ្លននការសាង់ម្តិ្សហគម្ន៍ឆ្ន ំ 2021-22 
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ពត្ើអ្នកបានពាយាម្ពដើម្បីទទួលបានពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងស្តត រព ើងវញិ
សប្ាប់ខលួនអ្នក សាជិកប្គួស្តរណាមួ្យ ឬមិ្ត្តភ័កតិណាាន ក់កាលពីឆ្ន ំកនលង
ពៅផដរឬពទ? 

ពត្ើអ្នកបានពាយាម្ពដើម្បទីទួលបានពសវាកម្មពដើម្បីពោោះស្រស្តយបញ្ហា  ពដើម្បី
ទទួលបានព័ត៌្ាន ពរៀបចំពពលណាត់្ជួប ឬានសំពណើ សំុពសវាកម្មែមីណាមួ្យ
ផដរឬពទ? 

ពត្ើប្កមុ្អាយុមួ្យអ្នកផដលអ្នកពាយាម្ពដើម្បីទទួលបានព័ត៌្ាន/ពសវាកម្ម? 
ម្នុសសចាស់ ម្នុសសពពញវយ័ដំបូង (TAY) កុារ ម្នុសសពពញវយ័ 

តាម្បទពិពស្ត្ន៍របស់អ្នក ពត្ើអ្នកានអារម្មណ៍ដូចជាដឹងថាអ្នកប្ត្ូវ
ទូរសពាពៅនរណា ផផ្អកតាម្កាលៈពទសៈននស្តថ នភាពពនោះ? 

តាម្បទពិពស្ត្ន៍របស់អ្នក ពត្ើការផដលដឹងថាប្ត្ូវទូរសពាពៅ
នរណា ឬប្ត្ូវទូរសពាពៅកផនលងណា ានការលំបាកផដរឬពទ? 

តាម្បទពិពស្ត្ន៍របស់អ្នក ពត្ើអ្នកានអារម្មណ៍ស្តា ក់ពសាើរកនុង
ការទូរសពារកជំនួយផដរឬពទ? 

ពយាបល់ប្ត្ ប់អំ្ពីការសាង់ម្តិ្ពនោះ បានបងាា ញថា ការណាត់្
ជួបអាចានភាពមិ្នសម្ស្រសប/ប្ត្ូវបានពនារពពល។ ពត្ើគួរព្វើ
អ្វីខលោះពដើម្បីឱយការណាត់្ជួបកាន់ផត្ានភាពងាយស្រសួល។ 
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ខលឹម្ស្តរសពងខបននចពម្លើយ និងការពិភាកា 
អ្នកចូលរមួ្បានផចករផំលកបទពិពស្ត្ន៍ផ្ទា ល់ខលួនកនុងការពាយាម្ពដើម្បីទទួលបានពសវាកម្មសប្ាប់
ខលួនពួកពគ សាជិកប្គួស្តរ ឬអ្នកពប្បើប្បាស់កាលពីឆ្ន ំមុ្ន។ មូ្លបទផដលពលចព ើងដូចគ្នន ពៅកនុង
កិចចប្បជំុទំងមូ្ល បានរមួ្បញ្ចូ លនូវបុគគលជាពប្ចើនផដលបានរាយការណ៍ពីការពាយាម្ពដើម្បីទទួល
បានពសវាពោោះស្រស្តយវបិត្តិ ឬពសវាពលើកដំបូង ជាញឹកញប់សប្ាប់យុវជន អ្តី្ត្យុទធជន និងបុគគល
ផដលពចោះផត្មួ្យភាស្ត។ បផនថម្ពលើមូ្លបទផដលបានពលចព ើងម្កពនោះ ក៏រមួ្បញ្ចូ លនូវការពោោះ
ស្រស្តយត្ប្ម្ូវការពិពសសសប្ាប់ប្បជាជនវយ័ចំណាស់ និងការពាយាម្ពដើម្បីទទួលបានពសវាកម្ម
ពៅកនុងវស័ិយឯកជន។ បុគគលជាពប្ចើនបានរាយការណ៍ពីការជួបប្បទោះការរង់ចំារយៈពពលយូរសប្ាប់
ការចូលរួម្ដំបូង ពោយស្តរានម្នុសសជាពប្ចើនកំពុងប្បផជងចង់បានពសវាកម្ម និងានអ្នកផ្ដល់
ពសវាកម្មតិ្ចតួ្ច កងវោះ្នធានសប្ាប់ប្បជាជនផដលពចោះផត្មួ្យភាស្ត បុគគលផដលានបញ្ហា កនុង
ការរា ប់រងពលើសហបង់ប្បាក់ និងានការស្តា ក់ពសាើរការពសនើសំុពសវាកម្ម ពោយស្តរកដីបារម្ភថាពសវា
ពនោះនឹងមិ្នប្ត្ូវបានរា ប់រងពោយធានរា ប់រង និងផ្ទល ស់បដូរបុគគលិកពចញចូលពប្ចើនពៅកនុងស្តថ ប័ន ផដល
ប ោះ ល់ដល់និរនតរភាពនិងសម្ត្ថភំាពកនុងការបពងាើត្ទំនុកចិត្ត។ សហបង់ប្បាក់គឺជាបញ្ហា ដ៏សំោន់
ពោយស្តបុគគលបានរាយការណ៍ពីប្បឈប់នឹងសហបង់ប្បាក់សប្ាប់ពវជាស្តស្រសត ឱសែ និងពសវា
សុខភាពផ្លូវចិត្ត ផដលកាន់ផត្នែលព ើងៗ។ ពបើពទោះបីជាការមិ្នដឹងថាប្ត្ូវទូរសពាពៅនរណាគឺជាឧបសគគ
ផដលកំណត់្ព ើញានខពស់បំផុ្ត្ពៅកនុងការសាង់ម្តិ្កដី ក៏បុគគលពៅកនុង CEMS បានរាយការណ៍ថា
ដឹងថាប្ត្ូវទូរសពាពៅនរណា និងបានកំណត់្ការពប្បើប្បាស់ OC LINKS, ប្កុម្ CAT និង 211 សប្ាប់
ជំនួយ និងការបញ្ាូ នបនតកនុងកាលៈពទសៈខុសគ្នន ។ បុគគលកាន់ផត្ពប្ចើនពៅកនុង CEMS បានផចករផំលក
ថា ពួកពគពំុានអារម្មណ៍ថាពួកពគទទួលបានអ្នតរាគម្ន៍ផដលានគុណភាពពៅពពលផដលពួកពគ
ពសនើសំុពសវា ពោយស្តរបុគគលិកគ្នម នបទពិពស្ត្ន៍ សំណួរពប្ចើនហួសពហតុ្ និងការវាយត្នម្ល “ពំុប្តឹ្ម្
ប្ត្ូវ” មិ្នចាស់ោស់។ ានការបងាា ញពីកដីកងវល់ខលោះអំ្ពីការប្ត្ូវសប្ាកពពទយ ឬការប្ត្ូវប ូលិសពៅ
កាន់ផ្ាោះរបស់នរណាាន ក់ ពៅពពលពសនើសំុជំនួយ ប ុផនតានចំនួនតិ្ចជាងការរពឹំងទុកផផ្អកតាម្លទធ
ផ្លននការសាង់ម្តិ្។ 
 
ការពិភាការបស់ CEMS ប្ត្ូវបានពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើគុណភាពពសវាកម្មផដលបានទទួល រួម្ជាមួ្យ
អ្នុស្តសន៍មួ្យចំនួនសប្ាប់កម្មវ ិ្ ីែមីៗ។ អ្នុស្តសន៍សប្ាប់ការផកលម្អគុណភាពរមួ្ាន៖ 
■ ផកលម្អការបណដុ ោះបណាដ លសប្ាប់បុគគលផសវងរក 
■ ផកលម្អពពលពវោពឆ្លើយត្បនឹងវបិត្តិ (CAT) 
■ បពងាើនចំនួនបុគគលិកពចោះពីរភាស្ត/ដឹងវបប្ម៌្ពីរ 
■ ផកលម្អ/បពងាើនការផ្សពវផ្ាយនិងការចូលរមួ្ (ម្នុសសជាពប្ចើនបានផ្ដល់អ្នុស្តសន៍ឱយ “ចូលរមួ្

កនុងសហគម្ន៍” ពដើម្បីបានផ្សពវផ្ាយពៅដល់ម្នុសសផដលានត្ប្ម្ូវការ) 

■ ព័ត៌្ាន/ការអ្ប់រកំនុងសហគម្ន៍ពោយពប្បើវ ិ្ ីស្តស្រសតពផ្សងៗពដើម្បីផ្សពវផ្ាយពៅដល់ប្កុម្អាយុ
ជាពប្ចើន និងប្កុម្ជនជាតិ្ (រមួ្ានកូនពសៀវពៅព័ត៌្ាន “SWAG” ក៏ដូចជាបណាដ ញស្តរព័ត៌្ាន
សងគម្ផ្ងផដរ) 

■ បពងាើននិពយាជិត្នដគួ “ប្គួស្តរនីមួ្យៗ គបបីប្ត្ូវភាា ប់ពៅនឹងការត្ស ូម្តិ្នដគូ” 
■ ផកលម្អការពផ្ារការផែទំ និងការតាម្ោន 
■ បពងាើនកិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងពដើម្បីអ្ប់រសំហគម្ន៍អំ្ពីពសវាកម្មផដលានពៅកនុងពោន្ី Orange 

(ពយាបល់ពសនើព ើងរួម្ាន ចូលរួម្កនុងប្ពឹត្តិការណ៍សហគម្ន៍ឱយបានពប្ចើន ផដលព្វើឱយបញ្ហា
សុខភាពផ្លូវចិត្តអាច “ានលកខណៈស្តម្ញ្ា” បាន) 

■ ផកលម្អការផ្ដល់្នធានដល់សាជិកប្គួស្តរកនុងអំ្ ុងភាពបនា ន់ផផ្នកវកិលចរតិ្ ជាពិពសសអ្នក
កាន់ការងារសម័ប្គចិត្ត 

■ ពយាបល់ប្ត្ ប់ជាក់ោក់ពីកិចចប្បជំុជាភាស្តពវៀត្ណាម្បានបងាា ញថា សហគម្ន៍ជនជាតិ្
ពវៀត្ណាម្វយ័ចាស់ បានជួបប្បទោះនឹងបញ្ហា ខវោះោត្ចំណីអាហារ និងបានផ្ដល់អ្នុស្តសន៍ឱយ
ផ្សពវផ្ាយពៅដល់សហគម្ន៍ជនជាតិ្ពវៀត្ណាម្វយ័ចាស់ តាម្រយៈការផ្ដល់ពសវាកម្មពោយផ្ទា ល់ 
ដូចជាចំណីអាហារ និងបុគគលផដលកំពុងផសវងរកការផែទំពវជាស្តស្រសត។ 

■ ពយាបល់ប្ត្ ប់ជាក់ោក់ពីកិចចប្បជំុជាភាស្តពអ្សា ញ បានផ្ដល់អ្នុស្តសន៍ពីការពឃាសន
តាម្វទិយុសប្ាប់ប្បជាជនវយ័ចាស់ ក៏ដូចជាការសប្ម្បសប្ម្ួលអ្ងគការស្តសនសប្ាប់ការ
ផ្សពវផ្ាយផ្ងផដរ 

 
ពទោះបីពពលពវោននការណាត់្ជួបមិ្នសម្ស្រសប ឬប្ត្ូវបានពនារពពលប្ត្ូវបានកំណត់្ថាជាឧបសគគ
មួ្យកដី ក៏កិចចប្បជំុសហគម្ន៍ផ្ដល់សំោន់ពលើការពនារពពលពទៀត្ផដរ ពោយស្តរកងវោះបុគគលិក ជា
ពិពសសអ្នកផ្ដល់ពសវាផដលពចោះផត្មួ្យភាស្ត។ អ្នុស្តសន៍បផនថម្ពទៀត្ ប្ត្ូវបានផ្ដល់ជូនពដើម្បីព្វើឱយ
ការណាត់្ជួបកាន់ផត្ានភាពងាយស្រសួល រមួ្ាន៖ 
 
■ បផនថម្ពពលពៅពា ងពៅពពលោៃ ច 
■ បផនថម្ពសវាកម្ម 24/7 មួ្យចំនួន 
■ ផ្ដល់ការដឹកជញ្ាូ ន 
■ ផ្ដល់ការណាត់្ជួបតាម្ប្បព័នធវពីដអូ្ 
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ពិបាកផសវងរក្នធានផដលសម្ស្រសប សហបង់ប្បាក់ និងនែលពសវារារាងំអ្នកខលោះមិ្នឱយទទួលបានពសវា ឪពុក/ាដ យានបញ្ហា លំបាកកនុងការទទួលបាបនពសវាកម្ម

សប្ាប់ TAY 
 
 

 
 

   
ពពលពវោរង់ចំាយូរ ឬប្ត្ូវបពងាើន អ្នកផ្ដល់ពសវាកម្មខវោះ្នធាន បញ្ហា កនុងការផសវងរកអ្នកផ្ដល់ពសវានិងពសវាកម្មសប្ាប់កុារ 

 
  

 

ឧបសគគទូពៅកនុងការទទួលបានពសវាកម្មសប្ាប់ខលួនអ្នក សាជិកប្គួស្តរ ឬមិ្ត្តភ័កតិកាលពីឆ្ន មុំ្ន។ 

 

ឧបសគគទូពៅកនុងការទទួលបានពសវាកម្មពដើម្បពីោោះស្រស្តយបញ្ហា  ពដើម្បទីទួលបានព័ត៌្ាន ពរៀបចំពពលណាត់្ជួប ឬានសំពណើ សំុពសវាកម្មែមីណាមួ្យ។ 
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កងវោះនដគូផដលានបទពិពស្ត្ន៍ ពដើម្បីផសវងរកប្បព័នធផដលានភាពសមុគ

ស្តម ញ 
ពំុបានដឹងពីពសវាកម្មមួ្យចំនួន ពំុបានដឹងថាពត្ើពសវាកម្ម ឬអ្នកផ្ដល់ពសវាកម្មប្ត្ូវបានរា ប់រងពោយ

ធានរា ប់រងរបស់ពួកពគឬអ្ត់្ 
 

 

   
មិ្នដឹងថាប្ត្ូវចាប់ពផ្ដើម្ពៅប្ត្ង់ណា ស្តា ក់ពសាើរកនុងការទូរសពាពោយស្តរការាក់ងាយ ការស្តា ក់ពសាើររបស់អ្នកពៅទូរសពាពលើកដំបូង 

 
  

 

ឧបសគគទូពៅបំផុ្ត្ពៅពពលផសវងរកពសវាកម្ម ឬ្នធាន 
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ានជពប្ម្ើសសប្ាប់អ្នកព្វើការពៅនែៃចនាដល់នែៃសុប្ក ម្នុសសចាស់អាចប្ត្ូវការការជួយផសវងរកការកំណត់្ពពលពវោ/ពសវាកម្ម

តាម្អ្នឡាញ 
បផនថម្អ្នកផ្ដល់ពសវានិងបុគគលិក 

 
 

 

   
ការផ្សពវផ្ាយ និងការយល់ដឹង ការអាណិត្អាសូរ ការបងាា រ 

 
 
 

 
ពយាបល់ប្ត្ ប់អំ្ពីការសាង់ម្តិ្ពនោះ បានបងាា ញថា ការណាត់្ជួបអាចានភាពមិ្នសម្ស្រសប និង/ឬប្តូ្វបានពនារពពល។ អ្នកផ្ដល់ចពម្លើយបានបងាា ញញថា ម្តិ្

ពយាបល់ទំងពនោះនឹងព្វើឱយការណាត់្ជួបានភាពកាន់ផត្ងាយស្រសួល។ 

 
អ្នកផ្ដល់ចពម្លើយបានកំណត់្ពីមូ្លបទលំោប់កំពូលទំង 3 ពនោះ ថានឹងជួយដល់ប្បជាពលរដឋ ប្គួស្តរ និងសហគម្ន៍ឱយផសវងរកជំនួយពៅពពលជួបប្បទោះ 

វបិត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬវបិត្តិជំងឺពោយស្តរការពប្បើប្បាស់ស្តរធាតុ្ពញៀន។ 
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ការពិភាកា/ត្ប្មុ្យសប្ាប់ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ និងការកាត់្បនថយការ
ាក់ងាយ 
ផផ្នកទីពីរនន CEMS និង PEMS អ្នុវត្តតាម្ទប្ម្ង់ននលទធផ្លរាយការណ៍ដូចគ្នន ពីការសាង់ម្តិ្
សហគម្ន៍កនុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 ផដលបានឆ្លុោះបញ្ហច ំងពីចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត ការកាត់្
បនថយការាក់ងាយ និងការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្។ លទធផ្លននការសាង់ម្តិ្ផដលបានបងាា ញ ប្ត្ូវ
បានពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើសំណួរបីពីការសាង់ម្តិ្ រមួ្ាន៖ 1) ពោន្ី Orange កំពុងានវឌ្ឍនភាពកនុងការ
បពងាើត្យុទធស្តស្រសតបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្កនុងមូ្លោឋ នរបស់ខលួនពោយពប្បើផផ្នការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្
ទំងស្រសុងរបស់ MHSOAC។ វស័ិយពផ្ទត ត្យកចិត្តទុកោក់មួ្យសប្ាប់អ្នគត្នឹងពផ្ទដ ត្ពលើរពបៀប
ផដលពយើងអាចពលើកទឹកចិត្ត និងគំ្នប្ទប្បជាជន ប្គួស្តរ និងសហគម្ន៍ ពដើម្បីផសវងរកជំនួយពៅពពល
ជួបប្បទោះនឹងវបិត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្ត និង/ឬការពប្បើប្បាស់ស្តរធាតុ្ពញៀន។ ពដើម្បីជួយដល់ការពរៀបចំ
ផផ្នការ សូម្ផ្ដល់អ្នុស្តសន៍ឱយបាន 3៖ 2) ពត្ើអ្នកបានដឹងពីយុទធនការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ដូចជា 
Be a Friend for Life និង Help is Here O.C. ផដរពទ 3) ពត្ើអ្នកចូលចិត្ត និងមិ្នចូលចិត្តអ្វីខលោះអំ្ពីយុទធន
ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ផដលបានពលើកព ើងពីមុ្នពនោះ? 4) ប្បសិនពបើយុទធនការប្ត្ូវព្វើព ើងម្ដងពទៀត្ 
ពត្ើអាចព្វើអ្វីខលោះពដើម្បីផ្សពវផ្ាយដល់ប្បជាជនឱយបានកាន់ផត្ទូលំទូោយជាងពនោះ? ស្តល យដ៏ោង
ពប្កាម្បងាា ញលទធផ្លននសំណួរទំងពនោះ ពហើយប្ត្ូវបានផចករផំលកពៅកនុងកិចចប្បជំុ CEM និង PEM។ 
 
សំណួរតាម្ោន/ត្ប្មុ្យានដូចជា៖ មូ្លបទផដលបានកំណត់្ពៅកនុងការសាង់ម្តិ្ផដលានការចូល
ចិត្តពប្ចើនបំផុ្ត្ ក៏ានការបញ្ហា ក់ពី CEMS និង PEMS ផ្ងផដរ។ តាម្រយៈកិចចពិភាកាបផនថម្ ចំណុចអាទិ
ភាពផដលបានកំណត់្ថាបាត់្ រមួ្ានពសវាកម្មសប្ាប់ករណីពកើត្ានដំណាលគ្នន ពៅប្គប់កប្មិ្ត្ពស
វាកម្ម និពយាជិត្នដគូ និងពប្បវា  ង់ផដលពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើអ្តី្ត្យុទធជន។ មូ្លបទបានផ្ដល់ត្ប្ម្ុយ
កនុងការពិភាកាពប្ចើនជាងការផ្ដល់អាទិភាពជាក់ោក់។ 
 
ពយាបល់ប្ត្ ប់ជាក់ោក់ ក់ព័នធនឹងការោក់ឱយដំពណើ រការយុទធនការពដើម្បីផ្សពវផ្ាយដល់ប្បជា
ជនឱយបានកាន់ផត្ទូលំទូោយផែម្ពទៀត្ រមួ្ាន៖ 
■ ការពប្បើប្បព័នធពហុស្តរព័ត៌្ាន ពដើម្បីផ្សពវផ្ាយដល់ប្កុម្អាយុ ប្កុម្ជនជាតិ្ 
■ ចូលពៅកនុងសហគម្ន៍ផដលម្នុសសរស់ពៅ ឬផ្ដល់ព័ត៌្ានឱយបានញឹកញប់ 
■ អ្នុវត្តតាម្គំរឧូត្តានុវត្តន៍ផដលានប្បសិទធភាពសប្ាប់សុខភាពស្តធារណៈ 
■ បពងាើនភាពជានដគូោងរដឋ/ឯកជនពដើម្បីជួយឱយានប្បសិទធភាពដល់សហគម្ន៍កាន់ផត្ពប្ចើន 
■ បពងាើត្/ពរៀបចំយុទធនការផដលាន/សប្ាប់ភាស្តនិងប្កុម្ជនជាតិ្ជាក់ោក់ណាមួ្យ ជាជាង

បពងាើត្យុទធនការជាភាស្តអ្ង់ពគលស ពហើយបកផប្ប។ 
■ អ្នុស្តសន៍ពដើម្បីផ្សពវផ្ាយដល់ប្បជាជនឱយបានកាន់ផត្ទូលំទូោយរមួ្ាន ទូរទសសន៍ វទិយុ 

ចំណត្រែយនតប្កុង ប្ពឹត្តិការណ៍កីឡាជាពដើម្ 
■ ពប្បើប្បាស់ការព្វើទីផ្ារផដលានលកខណៈរមួ្បញ្ចូ លគ្នន  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ 

ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ 

កនុងការសាង់ម្តិ្សហគម្ន៍ MHSA ឆ្ន ំ 2021-22 ានសំណួរបីផដល ក់ព័នធនឹងកិចចខិត្ខំប្បឹងប្បឹងននយុទធនការ
បងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ។ 
 
 

សំណួរទី 1៖ 
 

ពោន្ី Orange កំំពុងានវឌ្ឍនភាពកនុងការបពងាើត្យុទធស្តស្រសតបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្កនុងមូ្លោឋ នរបស់ខលួន
ពោយពប្បើផផ្នការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ទំងស្រសុងរបស់ MHSOAC។ ផផ្នកផដលពផ្ទត ត្ការយកចិត្តទុកោក់មួ្យ
សប្ាប់អ្នគត្នឹងពផ្ទដ ត្ពលើរពបៀបផដលពយើងអាចពលើកទឹកចិត្ត និងគំ្នប្ទប្បជាជន ប្គួស្តរ និងសហគម្ន៍ 
ពដើម្បីផសវងរកជំនួយពៅពពលជួបប្បទោះវបិត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្ត និង/ឬការពប្បើប្បាស់ស្តរធាតុ្ពញៀន។ ពដើម្បីជួយ
ដល់ការពរៀបចំផផ្នការ សូម្ផ្ដល់អ្នុស្តសន៍ឲ្យបាន 3 

មូ្លបទផដលបានកំណត់្៖ 
ការអ្ប់រ ំ(ការអ្ប់រ ំការបណតុ ោះបណាត ល យុវជន ប្គួស្តរ) 
្នធានសប្ាប់សហគម្ន៍ (ផខសទូរសពាទន់ពហតុ្ការណ៍ ផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិ កម្មវ ិ្ ី ប្កមុ្) 
គំនិត្ននការផ្សពវផ្ាយ (ស្តរព័ត៌្ាន ស្តោពរៀន ការផ្សពវផ្ាយតាម្សហគម្ន៍) 
ពសវាគំ្នប្ទ (គំ្នប្ទឪពុកាដ យ បពងាើនពសវាអ្នកស្តន ក់ពៅផដលានវបិត្តិ កញ្ច ប់ផែទំវបិត្តិ ពសវាគំ្នប្ទពៅកនុងស្តោពរៀន) 
បពងាើនភាស្តផផ្អកពលើការជាសោះពសបើយ (ពស្តម ោះប្ត្ង់ ជាសោះពសបើយ ជួយ អាណិត្អាសូរ) 
ប្បជាជនពគ្នលពៅ (ការសីុគ្នន រវាងផផ្នកភាស្តវបប្ម៌្ផដលសម្ស្រសប យុទធនការ យុវជន) 
ពោោះស្រស្តយបញ្ហា ជាប្បព័នធជាមួ្យនឹងបញ្ហា ការាក់ងាយ (ពលើកកម្ពស់សុខភាព ព្វើឱយសុខភាពផ្លូវចិត្តានលកខណៈ្ម្មតា ស្តច់
ពរឿងពីការជាសោះពសបើយ) 
ពសវាកម្មសប្ាប់សហគម្ន៍ (បពងាើន៖ អ្នតរាគម្ន៍ពោោះស្រស្តយវបិត្តិ ការពាបាល ការទទួលបានពសវា) 



56 
 → បចចុបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំននចាប់សដីពីពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-2023 | ដំពណើ រការព្វើផផ្នការសហគម្ន៍ 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

ពត្ើពយើងអាចកំណត់្ពីមូ្លបទលំោប់កំពូលទំងបីផដល
នឹងគំ្នប្ទប្បជាជន ប្គួស្តរ និងសហគម្ន៍ កនុងការផសវងរក
ជំនួយពៅពពលជួបប្បទោះនឹងវបិត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្ត និង/ឬ
ការពប្បើប្បាស់ស្តរធាតុ្ពញៀនបានផដរឬពទ 

ការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ 

ការបំផបកប្កុម្ប្កុម្ CEM  
2022 បនាប់ពលខ 2៖ ការ
បងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ 
និងការកាត់្បនថយការ
ាក់ងាយ 

ការបងាា រការព វ្ើអ្ត្តឃាត្ និងការកាត់្បនថយការាក់ងាយ 

ពត្ើពយើងអាចកំណត់្ពីមូ្លបទលំោប់កំពូលទំងបីផដលនឹងគំ្នប្ទប្បជាជន 
ប្គួស្តរ និងសហគម្ន៍ កនុងការផសវងរកជំនួយពៅពពលជួបប្បទោះនឹងវបិត្តិ
សុខភាពផ្លូវចិត្ត និង/ឬការពប្បើប្បាស់ស្តរធាតុ្ពញៀនបានផដរឬពទ 

ពត្ើពយើងព្វើឱយយុទធនការទំងពនោះកាត់្ផត្ានពគកត់្សាគ ល់/ផ្សពវផ្ាយ
ពៅដល់ប្បជាជនបានកាន់ផត្ពប្ចើនពោយរពបៀបណា? 

ប្បសិនពបើពយើងប្ត្ូវោក់ឱយដំពណើ រការយុទធនការទំងពនោះផម្ន ពត្ើពយើងគួរចាប់
ពផ្ដើម្យា ងពម្ ច និងពៅកផនលងណា ផដលយុទធនការពនោះនឹងប្ត្ូវផបងផចកពដើម្បី
ផ្សពវផ្ាយដល់ប្បជាជនឱយបានទូលំទូោយ រមួ្ទំងប្បជាជនផដលទទួលបាន
ពសវាមិ្នដិត្ដល់ផ្ងផដរ? 

ពត្ើអ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍កនុងការបនតការសនានអំ្ពីយុទធនការែមីផដលកំពុង
បពងាើត្ព ើងពោយ HCA ជាផផ្នកមួ្យននកិចចប្បជំុប្កុម្ផដរឬពទ? 

សំណួរទី 2៖ 
 

ពៅកនុងផផ្នការបីឆ្ន ំបចចុបបនន ពោន្ីបានចាប់ពផ្ដើម្យុទធនការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ចំនួនពីរ៖ 
HelpsHereOC.com និង BeAFriendForLife.com. ពត្ើអ្នកបានដឹងអំ្ពីយុទធនការទំងពីរពនោះពទ? 

បាទ/ចាស 
27.65% 

ពទ, 
72.35% 

ជំនួយ OC គឺពៅទីពនោះ 
 
យុទធនការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្
ពលើម្នុសសពពញវយ័ 
 
កញ្ច ប់ឯកស្តរសហគម្ន៍ 
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ខលឹម្ស្តរសពងខបននចពម្លើយ និងការពិភាកា 
ផផ្នកទីពីរននកិចចប្បជំុពនោះ អ្នុវត្តតាម្ទប្ម្ង់ននការរាយការណ៍លទធផ្លននការសាង់ម្តិ្ ផដលបានឆ្លុោះ
បញ្ហច ំងពីចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសត ការកាត់្បនថយការាក់ងាយ និងការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្។ 
សំណួរ/ត្ប្ម្ុយានដូចជា៖ 
 
ជារមួ្ មូ្លបទផដលបានកំណត់្ពៅកនុងការសាង់ម្តិ្ផដលានការចូលចិត្តពប្ចើនបំផុ្ត្ ក៏ានការបញ្ហា ក់
ពីប្កុម្ផ្ងផដរ។ ចំណុចអាទិភាពផដលប្ត្ូវបានកំណត់្ថាបាត់្ពនោះ រមួ្បញ្ចូ លទំងពសវាករណីពកើត្
ានដំណាលគ្នន  និងនិពយាជិត្នដគូផ្ងផដរ។ មូ្លបទបានផ្ដល់ត្ប្ម្ុយកនុងការពិភាកាពប្ចើនជាងការ
ផ្ដល់អាទិភាពជាក់ោក់។ 
 
ពយាបល់ប្ត្ ប់ជាក់ោក់ ក់ព័នធនឹងការោក់ដំពណើ រការយុទធការជាែមីរមួ្ាន៖ 

■ ការពប្បើប្បព័នធពហុស្តរព័ត៌្ាន ពដើម្បីផ្សពវផ្ាយដល់ប្កុម្អាយុ ប្កុម្ជនជាតិ្ 
■ អ្នុវត្តតាម្ឧត្តានុវត្តន៍ផដលានប្បសិទធភាពសប្ាប់សុខភាពស្តធារណៈ 
■ បពងាើត្/ពរៀបចំយុទធនការផដលាន/សប្ាប់ភាស្តនិងប្កុម្ជនជាតិ្ជាក់ោក់ណាមួ្យ ជាជាង

បពងាើត្យុទធនការជាភាស្តអ្ង់ពគលស ពហើយបកផប្ប។ 
■ អ្នុស្តសន៍ពដើម្បីផ្សពវផ្ាយដល់ប្បជាជនឱយបានកាន់ផត្ទូលំទូោយរមួ្ាន ទូរទសសន៍ វទិយុ ចំណត្

រែយនតប្កុង ប្ពឹត្តិការណ៍កីឡាជាពដើម្ 
■ ពប្បើប្បាស់ការព្វើទីផ្ារផដលានលកខណៈរមួ្បញ្ចូ លគ្នន  
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ការផ្សពវផ្ាយពោយពប្បើទប្ម្ង់ស្តរព័ត៌្ានខុសៗគ្នន  ពប្បើម្ជឈម្ណឌ លសហគម្ន៍ និង ម្ជឈម្ណឌ លម្នុសសចាស់ ពប្បើប្បាស់ភាស្តផដលសប្មិ្ត្សប្ាំង 

 
 
 
 

 
 

   
បផងវរទិសយុទធនការពៅរកប្បជាជនផដលទទួលបានពសវាកម្មមិ្នដិត្ដល់ ពប្បើប្បាស់វ ិ្ ីស្តស្រសតផ្សពវផ្ាយបផនថម្ពីពលើ្នធានតាម្អ្នឡាញ ព្វើឱយភាស្ត និងស្តរានលកខណៈ ក់ព័នធផ្ទា ល់ខលួន 

  

 

អ្នកផ្ដល់ចពម្លើយបានបងាា ញថា ពយាបល់ទំងអ្ស់ពនោះនឹងព្វើឱយយុទធនការកាន់ផត្ានពគកត់្សាគ ល់ ពហើយនឹងជួយផ្សពវផ្ាយដល់ប្បជាជនបានកាន់ផត្ពប្ចើន។ 

 

អ្នកផ្ដល់ចពម្លើយបានបងាា ញថា អ្នុស្តសន៍ទំងពនោះនឹងព្វើឱយយុទធនការផ្សពវផ្ាយពៅដល់ប្បជាជនបានទូលំទូោយ រមួ្ទំងប្បជាជនទទួលបានពសវាកម្មមិ្នដិត្ដល់ផ្ងផដរ។ 
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កិចចប្បជំុប្កុម្សប្ាប់អ្នកពប្បើប្បាស់/អ្នកពប្បើប្បាស់ពសវារបស់់ MHRS សប្ាប់ការផកលម្អគលីនិក 

 

ការយិាល័យនិរនតរភាព MHSA បានពបើកកិចចប្បជំុប្កុម្របស់សហគម្ន៍ (4) កិចចប្បជំុប្កុម្ពនោះប្ត្ូវបាន
ពរៀបចំពៅម្ណឌ លសុខុាលភាពកណាដ ល ោងពកើត្ និងោងត្បូង (Wellness Centers Central, West 
and South) ក៏ដូចជាការប្បជំុតាម្ប្បព័នធ Zoom ផ្ងផដរ។ កិចចប្បជំុប្កុម្ប្ត្ូវបានចូលរមួ្ពីអ្នកចូលរមួ្ពី
ម្ជឈម្ណឌ លសុខុាលភាព និងបុគគលិកគំ្នប្ទនដគូននម្ជឈម្ណឌ លសុខុាលភាព។ កិចចប្បជំុប្កុម្កំពុង
បានផសវងរកការចូលរមួ្ពីអ្នកពប្បើប្បាស់ពសវា និងពយាបល់ប្ត្ ប់អំ្ពីការបពងាើត្ការពឆ្លើយត្បផដល
ានលកខណៈតាម្វបប្ម៌្ជាងមុ្ន អារម្មណ៍សៃប់ ានការពលើកទឹកចិត្ត និងអារម្មណ៍ទទួលស្តវ គម្ន៍ 
ពៅកនុងកផនលងអ្ងគុយរង់ចំាគលីនិកអ្នកជំងឺពប្ៅនិងតំ្បន់ពប្បើប្បាស់រមួ្គ្នន របស់គលីនិក។ 
 
សំណួរ/ត្ប្ម្ុយផដលបានពប្បើកនុងអំ្ ុងកិចចប្បជំុប្កុម្ប្ត្ូវបានទញពចញជាពិពសសពីលទធផ្ល CEM 
កាលពីឆ្ន ំមុ្នសដីពីការផកលម្អគលីនិក ពដើម្បីទទួលបានព័ត៌្ានបផនថម្ ការបញ្ហា ក់បផនថម្ និងការយល់
ស្រសប ឬទសសនៈពផ្សងពទៀត្។ ពប្កាយពីបានប្ត្ួត្ពិនិត្យលទធផ្លរបស់ CEM កាលពីឆ្ន ំមុ្ន កិចចប្បជំុ
ប្កុម្តូ្ចៗទំងពនោះានការពិភាកាគ្នន ជំុវញិសំណួរផដលពលើកព ើងោងពប្កាម្ ផដលក៏បានភាា ប់ពៅ
ចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសតកនុងការបពងាើនការទទួលបានពសវាកម្មផ្ងផដរ។ 
 
កិចចប្បជំុប្កុម្តូ្ចនីមួ្យៗ ប្ត្ូវបានសប្ម្បសប្ម្ួលពោយានសំណួរទំង (4) ោងពប្កាម្៖ 
■ សំណួរ #1៖ ពត្ើស្តលអ្គ្នរគលីនិកផដលានបរយិាប័ននោងវបប្ម៌្ពម្ើលពៅានលកខណៈផបប

ណាចំព ោះអ្នក? 
■ សំណួរទី #2៖ ពត្ើានស្តរជំរញុពលើកទឹកចិត្ត និងមូ្លបទអ្វីខលោះផដលអ្នកចង់ព ើញពៅតាម្

ស្តលអ្គ្នរគលីនិក? 
■ សំណួរ #3៖ ពត្ើអ្នកនឹងបពងាើត្កផនលងស្តលអ្គ្នរឱយានផ្ទសុកភាពនិងានការស្តវ គម្ន៍ពោយ

រពបៀបណា? 
■ សំណួរ #4៖ ពត្ើអ្នកនឹងតុ្បផត្ងជញ្ហា ំងគលីនិកពោយរពបៀបណា? 

 
សំណួរអំ្ពីការផកលម្អគលីនិក មូ្លបទ មូ្លបទ មូ្លបទ 

ពត្ើស្តលអ្គ្នរគលនិីក
ផដលានបរយិាប័ននោង
វបប្ម៌្ពម្ើលពៅាន
លកខណៈផបបណាចំព ោះ
អ្នក? 

សិលបៈម្កពីវបប្ម៌្
ខុសគ្នន  និងរបូភាព
ប្បវត្តិស្តស្រសតរបស់ 
ទីប្កងុ។ 

ានពនលឺជាងពនោះ ាន
ពណ៌ស្រសស់ស្តអ ត្ជាង
ពនោះ។ “ព្វើឱយបនាប់រស់
រពវ ើក”។ 

អ្បអ្រវបប្ម៌្របស់សហ
គម្ន៍មូ្លោឋ ន។ 

ពត្ើានស្តរជំរញុពលើក
ទឹកចិត្ត និងមូ្លបទអ្វីខលោះ
ផដលអ្នកចង់ព ើញពៅ
តាម្ស្តលអ្គ្នរគលីនិក? 

ការបញ្ហា ក់អ្ោះអាងផបប
វជិាាន។ 

ស្តរលអៗ ផដលគួរឱយចង់
អាន។ 

កដីសងឃមឹ្ ការផ្ដល់
អំ្ណាច និងការជាសោះ
ពសបើយ។ 

ពត្ើអ្នកនឹងបពងាើត្កផនលង
ស្តលអ្គ្នរឱយាន 
ផ្ទសុកភាពនិងានការ
ស្តវ គម្ន៍ពោយរពបៀប
ណា? 

ពបើានរកុខជាតិ្និងកូន
ពឈើ លអប្បពសើរណាស់។ 

ានអ្នកទទួលស្តវ គម្ន៍
ពៅាត់្ទវ រផដលអាច
ជួយពលរដឋបាន។ 

អំ្ពូលពភលើងចំាបាច់ពៅ
កផនលងមួ្យចំនួន ខ្ុំមិ្ន
ពៅពោយស្តរងងឹត្ពព
ក។ 

 ពៅអី្អ្ងគុយពៅមិ្នឈឺ
ខលួន បនា ប់រង់ចំាយូរ។ 
ពៅអី្ានភាន ក់នដ្ំ 
ផដលបពងាើត្ជារនំង្ម្ម
ជាតិ្ពីម្នុសសាន ក់ពៅ
ាន ក់ពទៀត្។ 

ការប្ត្តួ្ពិនិត្យចូលតាម្
ប្បព័នធ 
ពអ្ ិកប្ត្និូក ឬការប្ត្ួត្
ពិនិត្យចូលតាម្បងអួច។ 
ជពប្ម្ើសទំងពីរ។ 

សកម្មភាពពៅបរពិវណ
ស្តលអ្គ្នរ ការពលងផ្គុំ
 កយប្បចំា នែៃ ផលបង 
ស ូឌូ្គូ ការផ្ទត់្ពណ៌ 

ពត្ើអ្នកនឹងតុ្បផត្ង
ជញ្ហា ងំ 
គលីនិកពោយរពបៀបណា? 

“អារម្មណ៍ភ័យោល ចរបស់
ខ្ុំពកើនព ើង ពៅពពលខ្ុំ
រង់ចំា”។ វាព្វើឱយខ្ុំបាន
្ូរចិត្តពៅពពលខ្ុំពម្ើល
ព ើញអ្វីៗស្តអ ត្ៗ។ របូ
ភាពស្តអ ត្ៗពីម្ហាស
មុ្ប្ទ ឬ្ម្មជាតិ្  កយ
ពពចន៍ពពញចិត្ត។ គំនិត្
របស់ម្នុសស 
ាន ក់ៗសុទធផត្សំោន់ 

ផ្ទា ំងប្បាស្រស័យទក់ទង
ផដលាន QR កូដ ផដល
នំខ្ុំពៅកាន់្នធាន 
សហគម្ន៍ជាប្គប់ភាស្ត
ទំងអ្ស់។ 

គំនូរបស់អ្នកជំនញ គឺ
លអប្បពសើរ។ 
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ខលឹម្ស្តរសពងខបននចពម្លើយ និងការពិភាកាននកិចចប្បជំុប្កុម្ 
អ្នកចូលរមួ្បានផចករផំលកបទពិពស្ត្ន៍ផ្ទា ល់ខលួនកនុងការទទួលបានការពាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តពៅ
ទីតំាងផ្ដល់ពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្នកជំងឺពប្ៅពោយខលួនឯង។ ពនោះក៏រមួ្បញ្ចូ លនូវពសវាវាយត្នម្លពៅគលី
និករដឋរបស់ពោន្ី ក៏ដូចអ្នកផ្ដល់ពសវាធានរា ប់រងរឯកជនផ្ងផដរ។ មូ្លបទផដពលចព ើងស្រសបគ្នន
តាម្រយៈកិចចប្បជំុ រមួ្ានការពប្បើប្បាស់ទប្ម្ង់វបប្ម៌្ខុសគ្នន  រមួ្ានការពប្បើប្បាស់ស្តន នដសិលបៈពី
វបប្ម៌្កនុងមូ្លោឋ នផដលពចញចូលគលីនិកពប្ចើនបំផុ្ត្ ក៏ដូចជារបូភាពប្បវត្តិស្តស្រសតរបស់ទីប្កុងកនុង
មូ្លោឋ នផដលឆ្លុោះបញ្ហច ំងពីទីតំាងសហគម្ន៍។ បផនថម្ពលើពនោះ ការពប្បើប្បាស់ស្តន នដសិលបៈរបស់អ្នក
ជំនញ និងស្តន នដសិលបៈរបស់អ្នកពប្បើប្បាស់ពៅកនុងស្តលអ្គ្នរ និងពៅទូទំងគលីនិក គឺពិត្ជាពម្ើល
ពៅលអប្បពសើរ និងបពងាើត្បរយិាប័ននោងវបប្ម៌្។ អ្នកពប្បើប្បាស់ពសវាបានសផម្ដងបំណងចង់ឱយាន
ការផ្ទត់្ពណ៌ជញ្ហា ំង ពៅកនុងស្តលអ្គ្នរ និងពៅទូទំងស្តលអ្គ្នរ។ ស្តរវជិាាន ការបញ្ហា ក់
អ្ោះអាងផបបវជិាាន និងការពប្បើប្បាស់ភាស្តសំពៅដល់ការជាសោះពសបើយ ពៅទូទំងស្តលគលីនិក 
បពងាើត្ជាទីធាល ផដលផ្ដល់កដីសងឃឹម្និងានការស្តវ គម្ន៍។ ពប្គឿងសងាា រមឹ្ផដលានផ្ទសុកភាព ាន
ពដើម្ពឈើនិងកូនរកុខជាតិ្ និងានអំ្ពូលពភលើងផដលានសម្ស្រសប ផដលបពងាើត្ជាលំហផដលានការ
ពពញចិត្ត។ របូភាពបុគគលិក របូគំនូតាម្ជញ្ហា ំង ការតុ្បផត្ងនែៃបុណយ និងរបូភាពស្តអ ត្ អាចកាត់្
បនថយអារម្មណ៍ភ័យោល ច និងបពងាើត្លំហមួ្យផដលានអ្ត្ថន័យនិងការស្តវ គម្ន៍ ពៅពពលផដលអ្នក
ពប្បើប្បាស់ពសវារង់ចំាពៅកនុងស្តលអ្គ្នរពដើម្បីទទួលពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងស្តត រព ើងវញិ។ ជារមួ្ 
អ្នកពប្បើប្បាស់ពសវាបានផចករផំលកបំណងចង់ឱយស្តលអ្គ្នរអ្នកជំងឺពប្ៅរបស់ពោន្ីភាា ប់ជាមួ្យ
នឹងកដីសងឃឹម្ ការផ្ដល់អំ្ណាច និងការរកុរក។ 
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ធាតុ្ចូលននដំពណើ រការននការព វ្ើផផ្នការសហគម្ន៍ផបបរមួ្បញ្ចូ លគ្នន  
 

 
ពោយទញពចញពីលទធផ្លរកព ើញពីប្បជាជនអាទិភាព និងចំណុចអាទិភាពជាយុទធស្តស្រសតផដល
បានបពងាើត្ព ើងពីផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំននឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2019/20 – 2022/23 ការសាង់ម្តិ្ជំងឺ 
COVID-19 ពីឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21 ការសាង់ម្តិ្សហគម្ន៍ពីឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2020-21, CEMs, PEMs, 
និងកិចចប្បជំុប្កុម្ មូ្លបទប្គបដណដ ប់ជាពប្ចើនបនតពលចព ើង ផដលជួយផ្ដល់ព័ត៌្ានដល់បចចុបបនន
ភាពផដលបានផណនំពៅកនុងបចចុបបននភាពផផ្នការននឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 ពនោះ។ 
 
■ ការសាង់ម្តិ្ជំងឺ COVID-19 បងាា ញពីសុខុាលភាពជារមួ្ និងការពោោះស្រស្តយរបស់ពលរដឋពោន្ី 

Orange កនុងអំ្ ុងពពលការរកីរាលោលននជំងឺឆ្លង។ លទាផ្លននការសាង់ម្តិ្ប្ត្ូវបានលម្អិត្បផនថម្
និងផ្ដល់ដល់ពយើងនូវការពម្ើលព ើញពីផ្លប ោះ ល់ពៅពពលការឆ្លងរាលោលជំងឺឆ្លង្លដល់
កប្មិ្ត្ខពស់បំផុ្ត្។ ចំណុចចាប់អារម្មណ៍បំផុ្ត្ រមួ្បញ្ចូ លនូវអ្នកផ្ដល់ចពម្លើយចំនួន 59% ផដលបាន
រាយការណ៍ពីកប្មិ្ត្ពស្រសដសោល ំងបំផុ្ត្ និង 28% ននអ្នកផ្ដល់ចពម្លើយជាម្នុសសពពញវយ័ បានរាយ
ការណ៍ពីការពកើនព ើងននកប្មិ្ត្បញ្ហា ពិបាកចិត្ត្ៃន់្ៃរ។ ពនោះគឺជាការពកើនព ើងពី 14% ផដល
បានរាយការណ៍ពោយម្នុសសពពញវយ័ននពោន្ី Orange អំ្ពីការសាង់ម្តិ្ការសាភ សសុខភាព
របស់រដឋ California កនុងឆ្ន ំ 2019។ ពៅពពលផដល្នចូលកនុងពពលពប្កាយការឆ្លងរាលោល
ននជំងឺឆ្លង ពនោះវានឹងកាន់ផត្ានស្តរៈសំោន់កនុងព្វើការសាង់ម្តិ្តាម្ និងការបនតវាយត្នម្លពិផ្ល
ប ោះ ល់ជារួម្ពលើពលរដឋពោន្ី Orange និងវាយត្នម្លពីកតាត បងាា ញនិងត្ប្ម្ូវសប្ាប់ពសវា
សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងស្តដ ព ើងវញិ។ 

 
■ ទិននន័យពគ្នលននជំងឺ COVID-19 បានបងាា ញថា ឪពុកាដ យពៅពោន្ី Orange បានកត់្សាគ ល់

ថា សុខុាលភាពកូនពៅរបស់ពួកពគ ប្ត្ូវបានរងផ្លប ោះ ល់កនុងអំ្ ុងពពលជំងឺ COVID-19 
ផដលានប្បផហលមួ្យភាគប្បំាននកុារទំងពនោះ បានបងាា ញពីការពកើនព ើងននការកប្មិ្ត្
អាកបបកិរយិារោំន និងជិត្មួ្យភាគប្បំាពទៀត្ជួបប្បទោះការពកើនព ើងនូវអារម្មណ៍ពកើត្ទុកខនិង
ប្ពួយបារម្ភ។ បផនថម្ពលើពនោះ 87% ននអ្នកផ្ដល់ចពម្លើយពៅកនុងការសាង់ម្តិ្សហគម្ន៍ពីឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 
2021-22 “យល់ស្រសបោល ំង” ឬ “យល់ស្រសបខលោះផដរ” ជាមួ្យនឹងការបពងាើនការពប្បើប្បាស់មូ្លនិ្ិ 
MHSA ពដើម្បីោក់បញ្ចូ លពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្តពផ្ទដ ត្ពលើយុវជន ផដលប្ត្ូវផ្ដល់ជូនពៅពប្ៅទីតំាង
ស្តោពរៀន។ ការបនតនិងពប្ងីកកិចចសហការជាមួ្យស្តោពរៀនទំងកម្មវ ិ្ ីពៅស្តោពរៀនពនង
ពប្ៅស្តោពរៀន គឺប្ត្ូវបានពសនើព ើងពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការ ពៅពពលផដលកុារប្ត្ ប់ពៅកាន់
ទីតំាងស្តោពរៀនវញិ។ 

 
■ លទធផ្លរកព ើញបផនថម្ពទៀត្ពីការសាង់ម្តិ្ជំងឺ COVID-19 ផដលជាដំពណើ រការននការព្វើផផ្នការ

ជួរមុ្ខរបស់ពយើងពៅកនុងឆ្ន ំពនោះ ព ើញថា អ្នកផ្ដល់ចពម្លើយពិពសសជាម្នុសសពពញវយ័ពៅកនុងប្កុម្
ប្បជាជនងាយរងពប្គ្នោះ ានផ្លប ោះ ល់មិ្នពសមើគ្នន ពោយបញ្ហា ការឆ្លងរាលោលជំងឺពនោះ។ ជំងឺ
ឆ្លង បានបងាឱយានភាពខុសគ្នន ដូចបានកំណត់្រចួពហើយសប្ាប់ប្កុម្អ្នកមិ្នទទួលបានពសវា និង
អ្នកទទួលបានពសវាមិ្នដិត្ដល់ពៅកនុងពោន្ី Orange ផដលបងាា ញពីត្ប្ម្ូវការសប្ាប់ផកលម្អ

យុទធស្តស្រសតពដើម្បីផ្សពវផ្ាយឱយប្បជាជនងាយរងពប្គ្នោះ និងប្បជាជនអាទិភាព។ 
 

■ កិចចខិត្ខំប្បឹងផប្បងកនុងការបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្ គឺជាប្បធានបងពលើកព ើងញឹកញប់តាម្រយៈ 
CPP ពោយានកដីកងវល់ជាក់ោក់មួ្យចំនួនជំុវញិបញ្ហា ប្បជាជនជាអ្តី្ត្យុទធជន ម្នុសសចាស់ 
LGBTIQ+ សហគម្ន៍ សហគម្ន៍ជនជាតិ្ និងយុវជន។ ការយិាល័យបងាា រការព្វើអ្ត្តឃាត្បាន
សហការគ្នន ជាមួ្យសហគម្ន៍ និងអ្នកប្គប់ប្គប់តាម្ោនទិននន័យការស្តល ប់ពោយការព្វើអ្ត្តឃាត្
បចចុបបនន ពដើម្បីបពងាើត្ផផ្នការនិងយុទធនការ។ សូម្ពម្ើល www.ocheath- info.com/suicide សប្ាប់
ទិននន័យការស្តល ប់ពោយការព្វើអ្ត្តឃាត្។ 

 
■ កដីបារម្ភផដលបនតពកើនព ើង ក៏ប្ត្ូវបាននិយាយពចញម្ក ក់ព័នធនឹងការស្តល ប់ពោយការពប្បើប្បាស់

ថាន ំហួសកប្មិ្ត្ពោយនចដនយពៅកនុងពោន្ី Orange ពោយស្តរថាន ំ Fentanyl។ ការស្តល ប់ពោយស្តរ
ការពប្បើថាន ំ Fentanyl បានពកើត្ព ើង 138% ពៅកនុងឆ្ន ំ 2021 គិត្ពីឆ្ន ំ2020 ម្ក ពនោះពបើពយាងតាម្
ការយិាល័យមូ្លពហតុ្ននការស្តល ប់របស់ពោន្ី Orange។ 

 
■ អ្នុស្តសន៍បផនថម្ ក់ព័នធនឹងការផកលម្អការទួលបានពសវាកម្ម រមួ្ាន “ការព្វើឱយានលកខណៈ

ស្តម្ញ្ា” ពលើការពាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងជំងឺពោយស្តរការពប្បើប្បាស់ស្តរធាតុ្ពញៀន 
ពោយភាា ប់ជាមួ្យសហគម្ន៍ផដលពលរដឋរស់ពៅ ការរសួរាយរាក់ទក់កនុងសងគម្ ការពៅកម្ានត 
ឬការប្បមូ្លផ្ដល់ប្ពឹត្តិការណ៍ និងការផ្ដល់ព័ត៌្ាននិងការអ្ប់រអំំ្ពីពសវាកម្មផដលាន និងលទធ
ភាពទទួលបានពសវាកម្ម។ យុទធស្តស្រសតទំងពនោះានភាពស្រសបគ្នន ជាមួ្យនឹងយុទធស្តស្រសតបងាា រពៅ
តាម្ប្កុម្ជាក់ោក់ជាមួ្យយុវជនពៅកនុងទីតំាងស្តោពរៀន និងប្បជាជនអាទិភាព ផដល
អ្នតរាគម្ន៍និងយុទធនការ ប្ត្ូវបានពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើការបពងាើត្កតាត បងាា រ និងភាពអ្ត់្្ន់។ 

 
■ ចពនល ោះប្បពហាងពៅកនុងប្បព័នធផែទំផដលបានកំណត់្ព ើញពៅកនុង CPP រមួ្ានការពាបាលជំងឺ

ពោយស្តរការរពប្បើប្បាស់ស្តរធាតុ្ពញៀន ចពនល ោះប្បពហាងពៅកនុងការផ្ដល់ពសវាកម្មដល់អ្តី្ត្
យុទធជន បុគគលផដលពចោះផត្មួ្យភាស្ត និង្នធានរកាពសថរភាពវបិត្តិ។ អ្ងគភាពរកាពសថរភាព
វបិត្តិបផនថម្មួ្យពទៀត្ប្ត្ូវបានោក់បញ្ចូ លកនុងសំពណើ ផ្ទល ស់បដូរពដើម្បីបពងាើនសម្ត្ថភាពនិងការទទួល
បានពសវា។ សំពណើ អ្ភិវឌ្ឍន៍ Irvine Be Well Campus ពដើម្បីពប្ងីពសវាពោោះស្រស្តយវបិត្តិ ពសវាអ្នក
ជំងឺពប្ៅ និងពសវាពាបាលអ្នកពប្បើប្បាស់ស្តរធាតុ្ពញៀន។ ការពប្ងីក FSP ប្ត្ូវបានពសនើព ើង
ពដើម្បីពោោះស្រស្តយបញ្ហា អ្តី្ត្យុទធជន និងប្បជាជននិយាយផត្មួ្យភាស្ត។ 
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■ ពលរដឋពោន្ី Orange បនតរាយការណ៍ពីឧបសគគជាពប្ចើនពៅពពលកំពុងពាយាម្ភាា ប់ពៅកាន់
ការផែទំសុខភាពផ្លូវចិត្តជាមួ្យបញ្ហា ប្បឈម្ផដលានការរាយការណ៍ពប្ចើនបំផុ្ត្ ផដលជាបញ្ហា
មិ្នចាស់ថាប្ត្ូវទូរសពាពៅអ្នកនរណា ពពលពវោណាត់្ជួបមិ្នងាយស្រសួល ឬប្ត្ូវបានពនារពពល 
និងកដីបារម្ភថាពសវាកម្មនឹងមិ្នប្ត្ូវបានរា ប់រងពោយធានរា ប់រង។ ពៅពពលពិភាកាបផនថម្ ពពល
ពវោណាត់្ជួបផដលប្ត្ូវបានពនារពពល ហាក់ដូចជាឆ្លុោះបញ្ហច ំងពីការផ្ទល ស់បដូរកាល ំងបុគគលិក និង
កងវោះោត្បុគគលិក។ ចំណុចពនោះបានកាល យជាកដីកងវល់ចម្បងសប្ាប់បុគគលផដលពចោះផត្មួ្យភាស្ត 
ពហើយសចំព ោះបុគគលផដលានលទធភាពានកំណត់្កនុងការបង់នែលពសវាកម្ម។ 

 
■ បញ្ហា បផនថម្ចំព ោះការទទួលបានពសវាប្ត្ូវបានកំណត់្ និងពិភាកាពៅទូទំង CPPP ផដលឆ្លុោះ

បញ្ហច ំងពីគុណភាពពសវាកម្ម។ ជាពិពសស ស្តរៈសំោន់ននការានកាល ំងបុគគលិកផដលានបទ
ពិពស្ត្ន៍ ានការបណដុ ោះបណាដ លបានលអ ានចំពណោះដឹង ពចោះនិយាយពីរភាស្ត ដឹងពីវបប្ម៌្
ពីរ ានការជូនដំណឹងពីការប ោះទងគិច។ ចំណុចពនោះប្ត្ូវបានរាយការណ៍ដូចគ្នន ថាជាសាសធាតុ្
គនលឹោះផដលចំាបាច់ពនពពលសាជិកសហគម្ន៍ទូរសពាម្កសំុព័ត៌្ាន ការវាយត្នម្ល និងការ
បញ្ាូ នបនត។ គុណភាពដូចការអាណិត្អាសូរ ការវាយត្នម្លទន់ពពលនិងចាស់ោស់ ការពឆ្លើយ
ត្បបានលអ និងការទូរសពាតាម្ោន ប្ត្ូវបានផ្ដល់ត្នម្លពៅតាម្ពយាបល់ប្ត្ ប់របស់ CEM។ 

 
■ កាល ំងពលកម្មពប្កាយការឆ្លងរាលោលជំងឺឆ្លងគឺានលកខណៈប្បកួត្ប្បផជងខពស់។ ពសវាសុខភាព

ផ្លូវចិត្តនិងស្តដ ព ើងវញិរបស់ HCA បចចុបបននពនោះានអ្ប្តាមុ្ខតំ្ផណងពៅទំពនរចំនួនប្បផហល 27%
។ ការវាយត្នម្លជាែមីអំ្ពីត្ប្ម្ូវការកាល ំងពលកម្ម ជំនញ និងការផ្ដល់ជូនពសវាកម្ម គឺានស្តរៈ
សំោន់ោល ំងពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការសហគម្ន៍ ចពនល ោះប្បពហាងកនុងការផ្ដល់ពសវាកម្ម ក៏ដូចជាការ
ស្រស្តវប្ជាវ/ទិននន័យ និងត្ប្ម្ូវការបពចចកវទិាពដើម្បីពជាគជ័យកនុងឆ្ន ំបនតបនា ប់ពទៀត្។ 

 
■ សាសធាតុ្បផនថម្ផដលប្ត្ូវពោោះស្រស្តយចំព ោះការទទួលបានពសវា រួម្ានកិចចខិត្ខំកនុងការ

បពងាើត្កម្មវ ិ្ ីជាពប្ចើនស្តជាែមីពដើម្បីឱយានការស្តវ គម្ន៍និងានការចូលរមួ្ពប្ចើនជាងមុ្ន។ 
 
■ ចាប់ែមីៗពនោះផដល ក់ព័នធការបញ្ហា ក់បផនថម្ពីនដគូ ប្ត្ូវបានយកម្កពប្បើកនុងការពិភាកាផដលគំ្នប្ទ

ដល់ការវាយត្នម្លនិពយាជិត្នដគូជាែមី រមួ្ានតួ្នទី និងទំនួលខុសប្ត្ូវ និងប្បាក់ពបៀវត្សរចិ៍ញ្ច ឹម្
ជីវតិ្ផដលរកបាន។ 

 
■ ការប្ត្ួត្ពិនិត្យទិននន័យពី ផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិបងាា ញថា ការពប្បើប្បាស់ ផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិ

ានការពកើនព ើងជាោល ំងចាប់តំាងពីឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2018-19 រហូត្ដល់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 
ផដលពកើត្ចាប់ពី 53,890 ដង កនុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2018-19 ពៅដល់ 106,175 ដងកនុងឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 
2020-21។ ការពៅទូរសពាបផនថម្ចំនួន 45,696 ដង ពីផខពម្ស្ត ឆ្ន ំ2021 – ផខតុ្ោ ឆ្ន ំ2021 ប្ត្ូវ
ខកោនមិ្នបានពលើកពោយស្តរកងវោះកាល ំងបុគគលិកនិងសម្ត្ថភាពភាស្ត។ លទធផ្លននការសាង់
ម្តិ្សហគម្ន៍ពីការសាង់ម្តិ្ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2021-22 បានរាយការណ៍ថា 91% ននអ្នកផ្ដល់ចពម្លើយ
គំ្នប្ទដល់ការបពងាើនកញ្ច ប់ែវកិាផខសទូរសពាប្បឹកាវបិត្តិរបស់ពោន្ី OC ពដើម្បីបំពពញត្ប្ម្ូវការ រមួ្
ានការពផ្ទដ ត្សំោន់ពលើការគំ្នប្ទអ្នកទូរសពាផដលនិយាយភាស្តពអ្សា ញនិងភាស្តពវៀត្ណាម្។ 

 

■ កនុងរបាយការណ៍ Rand ឆ្ន ំ 2019 សដីពីា  ីត្្ីងសងគម្បងាា ញថាយុទធនការសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
ានឥទធិពលវជិាានពលើការកាត់្បនថយការាក់ងាយ និងពលើកទឹកចិត្តម្នុសសឱយផសវងរកពសវាកម្ម
ផដលប្ត្ូវការចំាបាច់។ ចំណុចអាទិភាពកំពូលទំងបីផដលបានកំណត់្ព ើញពៅកនុងការសាង់ម្តិ្
សហគម្ន៍ កនុងការបពងាើត្យុទធនការពដើម្បីពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការជា
សោះពសបើយ ានដូចជា គំនិត្/អារម្មណ៍ចង់ព្វើអ្ត្តឃាត្ ការប ោះទងគិច្ៃន់្ៃរ និងការទទួលយក។ 
ពគបានកត់្សាគ ល់ពៅកនុង CEMS ថា “ភាស្តានឥទធិពលោល ំង” ពោយពយាងពលើស្តរៈសំោន់នន
ភាស្តអំ្ពីការជាសោះពសបើយតាម្រយៈប្បព័នធផែទំ។ 

 

■ ពោន្ី Orange បានជួបប្បទោះការផ្ទល ស់បដូរោល ំងពៅកនុងជួរថាន ក់ដឹកនំ និងរចនសម្ព័នធកាលពីឆ្ន ំ
កនលងពៅពនោះ។ តាម្រយៈ CPP អ្នុស្តសន៍និងសំណួរននប្ត្ូវបានបពងាើត្ព ើងអំ្ពីរពបៀបពប្ងីក
ដំពណើ រការននការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍ និងបពងាើត្ឱកាសបផនថម្សប្ាប់សាជិកសហគម្ន៍
ពដើម្បីចូលរមួ្។ HCA បានបពងាើត្ការយិាល័យសុខភាពប្បជាជន និងសម្ភាពសុខភាព ក៏ដូចជា
ការយិាល័យប្គប់ប្គងគពប្ាង និងប្គប់ប្គងគុណភាព ពដើម្បីបហ្វញ្ហា ប សប្ម្បសប្ម្ួល និងពប្បើ
ប្បាស់ការវាយត្នម្លពីត្ប្ម្ូវការពៅទូទំងពោន្ី។ ពគបានរពឹំងទុកថា តាម្រយៈការពប្បើប្បាស់
្នធានទំងពនោះ ការយិាល័យ MHSA នឹងានប្បភពទិននន័យជាពប្ចើន ពដើម្បីរមួ្ចំផណកដល់ការ
បពងាើត្ផផ្នការរយៈពពលបីឆ្ន ំបនា ប់ពទៀត្។ 

 

■ ការយិាល័យ HCA និង MHSA នឹងបនតពប្បើប្បាស់មូ្លនិ្ិឱយបានប្តឹ្ម្ប្ត្ូវពដើម្បីកស្តងនិងផកផប្ប
ប្បព័នធផែទំតាម្ពសវាសុខភាពផ្លវចិត្តនិងស្តដ ព ើងវញិរបស់ពោន្ី Orange ផផ្អកពលើការវាយ
ត្នម្លពលើត្ប្ម្ូវការ ទំពនរទិននន័យ ម្តិ្ចូលពីពលរដឋពោន្ី Orange ឧត្តានុវត្តន៍ និងសូចនករ
ផ្លូវចាប់។ បផនថម្ពលើពនោះ ពយើងពៅបនតពបដជ្ាចិត្តកនុងការបពងាើត្នដគូជាមួ្យអ្នកពប្បើប្បាស់ពសវា 
សាជិកប្គួស្តរ អ្នកផ្ដល់ពសវា និងអ្ងគការតាម្សហគម្ន៍ ផដលរមួ្គ្នន ពយើងនឹងខំគិត្គូរពីត្ប្ម្ូវ
ការនពពលោងមុ្ខ បិទចពនល ោះផដលានស្រស្តប់ ពោោះស្រស្តយភាពខុសគ្នន ជាអ្ចិនហ្វនតយ៍ និងគំ្នប្ទ
ដល់សុខភាពនិងសុខុាលភាពរបស់ពលរដឋពោន្ី Orange។
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 → បចចបបននភាពផផ្នការប្បចំាឆ្ន ំននចាប់សដីពីពសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-2023 | ដំពណើ រការព្វើផផ្នការសហគម្ន៍ 

 

 

សវនការស្តធារណៈ និងការយល់ស្រសបពីប្កុម្ប្បឹកាអ្នកប្គប់ប្គង 

 
បចចុបបននភាពផផ្នការ MHSA សប្ាប់ឆ្ន ំស្តរពពើពនធ 2022-23 ប្ត្ូវបានបញ្ច ប់ ពិនិត្យរចួរាល់ និងបាន
អ្នុម័្ត្ពោយនយក BHS និងបានបពងាា ោះផ្ាយពៅពលើពគហទំព័រ MHSA របស់ពោន្ី Orange 
សប្ាប់ការពិនិត្យពីស្តធារណជនរយៈពពល 30 នែៃ។ ពៅនែៃបញ្ច ប់ននការផ្ដល់ពយាបល់ពីស្តធារណជន 
ការយិាល័យ MHSA និងអ្នកប្គប់ប្គង MHRS បានពឆ្លើយត្បចំព ោះម្តិ្ពយាបល់ស្តធារណជនផដល
ានស្តរៈសំោន់ទំងអ្ស់។ ផផ្នការពនោះ រមួ្ជាមួ្យនឹងម្តិ្ពយាបល់និងការពឆ្លើយត្បបផនថម្ ប្ត្ូវបាន
ប្បគល់ជូនពៅប្កុម្ប្បឹកាផ្ដល់ពយាបល់ផផ្នកសុខភាពអាកបបកិរយិា (BHAB) ពៅនែៃទី25 ផខឧសភា ឆ្ន ំ
2022 ផដលព្វើព ើងពៅកនុងសវនការជាស្តធារណៈតាម្ប្បព័នធវពីដអូ្ Zoom។ 
 


