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គោលបំណងរបស់

PACS

ជំនួយទាំងឡាយ គឺជួយដោយអ្នកជំនាញ

ស្វាកម្មផ្តល់ឱវាទដល់ជនជាតិអាសុី

ការ និងរក្សាការសម្ងាត់យ៉ាងត្ឹមត្ូវ

ករិយល័យ PACS គឺបើកទ្វារពីម៉ោង ៩:០០ ពៃឹក
ដល់ម៉ោង ៦:០០ ល្ងាច ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុកៃ ។

ម៉ោងកៃពីនៃះ ឤចមនតាម រយៈករណត់ជួប ។

ប៉ាសុីហ្វិក

ទីស្នាក់ករ PACS មនជំនួយដៃលមនគុណភពខ្ពស់ខងផ្នៃកចិត្តសស្តៃ

ទីស្នាក់ករយើងខ្ញុំជួយធ្វើឲៃយជីវិតកុមរ និងកៃុមគៃួសរជចៃើន មនកររីក

សុខសន្ត យកចិត្តទុកដាក់ និងរកៃសាករសម្ងាត់ជទីបំផុត ។ បុគ្គលិកយើងខ្ញុំ

8616 La Tijera Blvd., Ste. 200
Los Angeles, CA 90045

មនករហ្វឹកហ្វឺនយ៉ោងតៃឹមតៃូវ ហើយថៃមទំងមនករតៃួតពិនិតៃយយ៉ោងហ្មត់

លៃខទូរស័ព្ទ:.............................................................. (310) 337-1550

និងសង្គមសស្តៃ សមៃប់ផ្តល់ជូនដល់គៃួសរ និងបុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយភព

ចមៃើន តាម រយៈករផ្តល់ឱវទ តាមវិធីចិត្តសស្តៃ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។
យើងខ្ញុំផ្តល់ជំនួយទំង ឡាយដោយយកចិត្តទុកដាក់ជទីបំផុត ទៅលើផ្នៃក
វបៃបធម៌ និងភស ជមួយនឹងជំនញករខងជនអន្តាបៃវៃសន៍ដៃលមកពី
ឤសុី និងកោះប៉ោសុីហ្វិក ។ PACS គឺជទីស្នាក់ករ មួយដៃលមិនគិតអំពី

ចត់ពីអ្នកជំនញករផងដៃរ ។ យើងខ្ញុំនឹងខិតខំផ្តល់នូវជំនួយយ៉ោងល្អ ដោយ

លៃខទូរសរ:.............................................................. (310) 337-2805

យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នៃកវបៃបធម៌ និងភសគៃប់ជនជតិសសន៍ ។

បៃក់ចំណៃញទៃ 501 (C) (3) ។

ឤសៃ័យទៅលើបុគ្គលិកដៃលយើងខ្ញុំមន ជធម្មតាយើងខ្ញុំមនបុគ្គលិកចៃះ

បច្ចុបៃបន្ននៃះ អ្នកដៃលទទួលជំនួយពីកន្លៃងយើងខ្ញុំ ៦០% គឺជជនជតិឤសុី

l

ចិន (កន្តាំង, តៃវ៉ោន់, និងកុកងឺ)

ប៉ោសហ
ុី ក
្វិ និង ៤០% ទៀត គឺជនជតិឡាទីណ,ូ និងឤមៃរក
ិ ំងសៃបក
ៃ ខ្មៅ និង

l

ឥណ្ឌូនៃសុី

សៃបៃកស ។ អ្នកដៃលទទួលជំនួយពីកន្លៃងយើងខ្ញុំភគចៃើនគឺជជនភៀស

l

ជប៉ុន

ខ្លួន ឬជនអន្តាបៃវៃសន៍ ដៃលបនរងទុក្ខវៃទនយ៉ោងខ្លាំង មុននឹងមកដល់

l

ខ្មៃរ

បៃទៃសនៃះ ។

l

កូរ៉ៃ

l

អៃសៃប៉ោញ៉ុល

បៃជជន API គឺកើតមកពីកររួមផ្តុំនៃ ៤៥ជនជតិ ដៃលនិយយ២៨ ភស

l

ហ្វីលីពីន

ផៃសង
ៃ ៗគ្នា ។ បៃជជន API ភគចៃន
ើ គឺជជនជតិឥណ្ឌ, បង់កដៃ
្លា ស, ខ្មរៃ ,

l

វៀតណម

និយយភស ជចៃើន ដូចជភស ៖

ចិន, ហ្វីលីពីន, ហ្គាំ, ម៉ុង, ប៉ោគីស្ថាន, សម៉ូន, សៃីលង្កា, ថៃ, ថងហ្គាន់,
និងវៀតណម ។

បៃសន
ិ បើលោកអ្នកតៃវូ ករអ្នកបកបៃ សូមបៃបយ
់ ង
ើ ខ្ញឲ
ុំ យៃ បនដឹងជមុន នៅ
ពៃលដៃល លោកអ្នកទូរស័ព្ទមក ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំរកបុគ្គលិកដៃលចៃះនិយយ
ភសរបស់លោកអ្នក មកជួយលោកអ្នក ។

“

តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្តើមទទួលការផ្តល់ឱវាទតាមវិធីចិត្តសស្តេមក

ជីវិតរបស់ខ្ញុំមានការបេបេួលជាចេើន ។ ខ្ញុំបានរៀនអំពីរបៀបទប់
នឹងកំហឹងរបស់ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំមានភាពអំណត់ជាងមុនជាមួយកូនរបស់ខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់បេដៅកូនដោយការវាយដំតទៅទៀតទេ ។
ខ្ញុំក៏មានឤរម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនចេើន ពីពេះខ្ញុំបានរៀន
អំពីរបៀបរៀបចំ និងគេងទុកជាមុន ។ ខ្ញុំបានសេកទម្ងន់ ៧៩
ផោន ហើយមានឤរម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯង ។

ការិយាល័យធំ-Westchester/LAX

”

__អ្នកទទួលជំនួយសេី ឤយុជាង ៣០ ឆ្នាំ

ការិយាល័យនៅទីក្ុងឡងប៊ិច
3530 Atlantic Ave., Ste. 210
Long Beach, CA 90807

លៃខទូរស័ព្ទ:.............................................................. (562) 424-1886
លៃខទូរសរ:.............................................................. (562) 424-2296

ការិយាល័យនៅ San Fernando Valley
6851 Lennox Ave., Ste. 400
Van Nuys, CA 91405

លៃខទូរស័ព្ទ:.............................................................. (818) 989-9214
លៃខទូរសរ:.............................................................. (818) 989-9217

បនជួយធ្វើឲ្យជីវិតគ្ប់ជនជាតិសាសន៍ រស់ដោយ
មានន័យ ឯករាជ្យ និងពោរព្ញទៅ ដោយ
ការរីកចម្ើន តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨១ ។

វុិប សយ (Website):...................................................www.pacsla.org
អុីម៉ៃល:...................................................................... info@pacsla.org

តម្ល្ឈ្នួល៖ មនចុះថ្លៃជូនទៅតាមបៃក់ចំណូល យើងខ្ញុំក៏ទទួលយក
Medi-Cal HMO និង PPO ដៃលមនករអនុញ្ញាតជមុន ។

យើងខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណដល់ The Capital Group Companies ដេលបាន
ផ្តល់ថវិកាសមេប់ការបកបេ និងការបោះពុម្ពខិត្តប័ណ្ណនេះ។

រូបសញ្ញារបស់យើងខ្ញុំ គឺជារូប «មនុសេស»

ដេលតំណាងអ្នកគាំទេជាចេើន ដេលជួយធ្វើឲេយ

ទីស្នាក់ការយើងខ្ញុំឤចបង្កើតលទ្ធភាពនានា PACS។
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កម្មវិធីនិងជំនួយផេសេងៗ
ការផ្តល់ឱវាទតាមវិធីចិត្តសាស្ត្

PACS
l

យើងខ្ញុំមនករផ្តល់ឱវទតាមវិធីចិត្តសស្តៃសមៃប់បុគ្គលម្នាក់ៗ, ប្តីបៃពន្ធ,

ករចុះឈ្មៅះក្នុងកម្មវិធីធានរ៉ោប់រងសុខភព ដូចជ Healthy Families
និង Healthy Kids ។

កៃុមគៃួសរ និងជកៃុមគឺដើមៃបីជួយដល់អ្នកដៃលទទួលជំនួយពីយើងខ្ញុំនៅ

l

វិជ្ផាជីវៈ -ជួយក្នុងកររៀបចំខ្លួនដើមៃបីស្វៃងរកករងរ ។

ក្នុងផ្នៃក៖

l

ទក់ទងជមួយកៃសួងអន្តាបៃវៃសន៍ និងកន្លៃងជួយអំពីចៃបប់ ។

l

ជួយបកបៃសមៃប់អ្នកដៃលមិនចៃះភសអង់គ្លៃស ។

l

ដោះសៃយបញ្ហាផ្លូវចិត្តផៃសៃងៗ ដូចជ ករពិបកចិត្ត, ករថុញថប់
បរម្ភជដើម ។ ល ។

l

ផ្តល់យោបល់ខងជំងឺសតិឤរម្មណ៍ និងករគំទៃខងឱសថ សមៃប់អ្នក
ដៃលបន្តករពៃយាបល

l

l

រត់បេណាំង ។ ខ្ញុំបានចូលបេកួតរត់ Los Angeles Marathon ហើយ

ជំនួយក្ៅម៉ោងធ្វើការសម្ាប់អ្នកដ្លមានវិបត្តិ

កៃម៉ោងធ្វើករ យើងខ្ញុំមនអ្នកជំនញករម្នាក់រងចាំជួយអតិថិជនរបស់
PACS ដៃលមនវិបត្តិ តាមរយៈទូរស័ព្ទ ។ នៅក្នុងសភពបៃបនៃះ យើងមិន
ឤចជួយ ដោយទៅជួបផ្ទាល់ នឹងទីកន្លៃងបនទៃ ។

បញ្ហាដៃលកើតមនឡើងពៃមគ្នាដោយសរគៃឿងញៀន និង ផ្លូវចិត្ត

ដៃលបណ្តាលមកពីករបត់បង់ជីវិតអ្នកដៃលជទីសៃឡាញ់
l

របៀបសមៃួលកំហឹង

l

ធ្វើឲៃយទំនក់ទំនងរវងបុគ្គលឲៃយមនភពបៃសើរឡើង

l

លុបបំបត់ករទស់ទៃងគ្នានៅក្នុងសមជិកគៃួសរ ដៃលកើតមនឡើង
ដោយសរ វបៃបធម៌ និង វ័យជំនន់ខុសគ្នា

l

របៀបដោះសៃយទំនស់

l

ឲៃយចៃះសមៃួលទៅតាមភពតានតឹងក្នុងចិត្ត ដៃលបណ្តាលមកពីករ
លៃងលះប្តីបៃពន្ធ, ករបត់បង់ករងរ, ករផ្លាស់ប្តូរទីកន្លៃងថ្មី ។ ល ។

ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្ត PACS ពីពេះបានជួយខ្ញុំឲេយជៀសផុតពីផ្លូវខុស

ហើយបានជួយខ្ញុំក្នុងការរៀនសូតេផងដេរ ។ អ្នកធ្វើការនៅកន្លេង
នេះ ជាមនុសេសល្អណាស់ ។

មិត្តថ្មីៗ ហើយក៏បានទទួលពិន្ទុល្អពីសលារៀនផងដេរ ។

ដោះសេយបញ្ហា ។ ហើយឥឡូវនេះ ខ្ញុំកំពុងចូលរួមកេុមកីឡា

ថ្នាក់រៀន ពុំឤចផ្ចង់ស្មៅរតី (ADHD) ។ ល ។

ជួយឲៃយផ្លូវចិត្តបនបៃសើរឡើងពីករបក់សៃបត ទុក្ខសោក និងបញ្ហា

“កេយពីខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយទីស្នាក់ការ PACS មក ខ្ញុំបានជួប
ទីស្នាក់ការ PACSជាកន្លេងមួយយ៉ាងល្អ ដេលឤចជួយលោកអ្នក

បញ្ហាននទក់ទងនឹងសលរៀន ដូចជឥរិយបទដៃលឲៃយរំខនដល់

នន
l

សេវាកម្មផ្តល់ឱវាទដល់ជនជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

__កុមារសិសេសសលាបឋមសិកេសា

កម្មវិធីជួយក្ម្ងៗឲ្យឈានទៅរកជ័យជំនះក្នុងជីវិត (YES)

ខ្ញុំបានរត់ដល់ទីដៅដោយជោគជ័យ ។ ខ្ញុំមាន ការរីករាយចំពោះ
ខ្លួនខ្ញុំណាស់ ពេះខ្ញុំបានទទួលម៉េដេយ៍ក្នុងការបេណាំងនេះ ។”

__និសេសិតវិទេយាល័យ

ពត៌មាន ការណ្នាំនូវជំនួយ និងការគាំទ្

PACS គឺជកន្លៃងមួយដៃលពោរពៃញទៅដោយពត៌មន ហើយឤចណៃនំ
លោកអ្នកទៅ ទីកន្លៃងដទៃទៀត ដៃលឤចផ្តល់ជំនួយ ទៅតាមសៃចក្តីតៃូវ
កររបស់លោកអ្នក ។ យើងខ្ញុំសនៃយាថ នឹងជួយគំទៃតវ៉ោឲៃយជនជតិភគ
តិចគៃប់សសន៍ មិនតៃប៉ុណ្ណោះ យើងខ្ញុំក៏មនតួនទីធ្វើជអ្នកដឹកនំគំរូ
ក្នុងករជួយគំទៃ, តវ៉ោ ដល់ជនជតិឤសុីទំងអស់ ។

តាមរយៈនៃករជួយផៃសង
ៃ ៗ ដៃលឥតគិតថ្លច
ៃ ពោ
ំ ះកុមរទំងឡាយ ពីឤយុ ៥
ឆ្នាំទៅដល់ ១៨ ឆ្នាំ ដៃលមិនបនទទួលជំនួយដោយតៃឹមតៃូវ មនបញ្ហាក្នុង
កររៀនសូតៃ ហើយចូលរួម ជមួយកៃុមអ្នកលៃង គឺតៃូវបនជួយជំរុញលើក
ទឹកចិត្តឲៃយបន្តករសិកៃសាតទៅទៀត ។
លទ្ធផលនៃះ គឺបនទទួលមកពីសកម្មភពផៃសៃងៗ ដូចជ កម្មវិធីសិកៃសាកីឡា
សិលៃបៈ និងសិបៃបកម្មផៃសៃងៗ ។ មនកម្មវិធីជកៃុម ដៃលជួយបងៃៀនឲៃយចៃះ
រប់ឤនមិត្ត, ចៃះវិធីទក់ទងអ្នកដទៃ, ចៃះរបៀបដោះសៃយទំនស់ និង
ចៃះសមៃួលនូវភពហិងៃសា ។

បន្ថៃមពីនៃះទៀត មនកម្មវិធីជួយកិច្ចករ

សលដៃលគៃូដាក់មកឲៃយធ្វើនៅផ្ទះ ដើមៃបីជួយកុមរទំងឡាយឲៃយបនពិន្ទុល្អ
បៃសើរឡើង ផ្នៃកអកៃសរសស្តៃ និងគណិតសស្តៃ ។ ជំនញខងកររស់នៅ
គឺបនកើតឡើងតាមរយៈបទពិសោធន៍ថ្មីៗ និងករណៃនំពីអ្នកដៃលយើង
ទក់ទងជមួយ ។ សិសៃសទំងឡាយរៀនរបៀបធ្វើខ្លួនឯងឲៃយបនសមៃចនូវ
ជ័យជំនះ ដោយចៃះបង្កើតគោលដៅខ្លួនឯងជលំដាប់លំដោយ ។

ការជួយទូរទៅ

ទីស្នាក់ករយើងខ្ញុំមនកម្មវិធីជួយលោកអ្នកចាត់ចៃងកិច្ចករទូរទៅ ដូចជ
ទក់ទងទៅទីន្លៃង ដៃលលោកអ្នកតៃូវករ និងជួយសុំជំនួយ ដូចជ ៖
l
l

បៃក់ពិករ (SSI) -ជួយដាក់ពាកៃយសុំ និងតវ៉ោ ។
សលរៀន -ជួយម្តាយឱពុកដៃលមិនចៃះភស ទក់ទងទៅសលរៀន
អំពីកររៀនសូតៃរបស់កូន ។

l

មន្ទីរពៃទៃយធំតូចផៃសៃងៗ -ជួយណៃនំឲៃយស្គាល់ និង ផ្តល់ពត៌មនអំពី
មន្ទីរពៃទៃយដៃលយកថ្លៃថោក ។

កម្មវិធី

Y.E.S. ដឹងនូវករជោគជ័យរបស់សិសៃសទំងអស់ ដោយសរលទ្ធផលដូចជ
ករទៅសលរៀនទៀងទត់

ករកត់បន្ថយនូវឥរិយបទដៃលបៃឆំងនឹង

សង្គម និងករមិនបៃគៃ
ើ ឿងញៀន ។ មិនតៃបណ
៉ុ
្ណោះ សិសសៃ ទំងអស់តវៃូ បន
ជួយជំរុញទឹកចិត្តឲៃយចៃះគិតអំពីករដាក់ពាកៃយសុំទៅរៀននៅមហវិទៃយាល័យ
ដើមៃបីមនឱកសសិកៃសានូវវិជ្ផាជីវៈផៃសៃងៗ ។

កម្មវិធី Y.E.S. នៃះមននៅ

ទីស្នាក់ករយើងខ្ញុំនៅក្នុងទីកៃុងឡងប៊ិចមួយ

ហើយមួយទៀតនៅផ្ទះរដ្ឋ

Pueblo Del Rio Housing នៅក្នុងទីកៃុងុឡស់អៃនជីលៃស ភគខងតៃបូង
កណ្តាល ។

គោលបំណង

ទីស្នាក់ករយើងខ្ញុំ ជួយឲៃយជីវិតរបស់កុមរ និងកៃុម
គៃួសរជចៃើន មនកររីកចមៃើន តាមរយៈករផ្តល់
ឱវទ តាមវិធីចិត្តសស្តៃ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។
យើងខ្ញុំផ្តល់ជំនួយទំងឡាយ ដោយយកចិត្តទុកដាក់
ជទីបំផុត ទៅលើផ្នៃកវបៃបធម៌ និងភស ជមួយនឹង
ជំនញករខងជនអន្តាបៃវៃសន៍ ដៃលមកពីឤសុី
និង កោះប៉ោសុីហ្វិក ។

ជាច្ើនឆ្នាំមកហើយ អង្គការ PACS
បនទទួលការឧបត្ថម្ភ និងគាំទ្ពី ៖
Allstate Foundation
American Honda
Asian Pacific Community Fund*
California Community Foundation
California Consumer Protection Foundation
The California
Endowment
Ê
Ê
The Capital Group Companies
Chapman & Associates Foundation
City of Los Angeles
Community Development Department
Dwight Stuart Youth Foundation
Entertainment Industry Foundation
Ê
The Gas CompanyÊ
Josephine S. Gumbiner Foundation
Ê &
Ê AssociatesÊ
Richard Heath
Jinwoo Communications Group
Kaiser Permanente
FoundationÊ
Ê
Kaiser Permanente
—Ê
Ê
Community
Relations Program
Ê
Ê
Supervisor Don Knabe, 4th District
LA Care Health
Ê Plan
Ê
Ê
Ê
Los Angeles County Department of Mental Health
Los Angeles County Department of Children
and Family Services
Los Angeles County Department of Probation
Los Angeles County Department of
Public Social Services
Los Angeles Times Family Fund
Metropolitan Transit Authority
Mervyn’s Child Spree Program
Northrop Grumman Corp.
Public Relations Society of America,
Los Angeles Area Chapter
Raytheon Asian Pacific Association
Raytheon Company
Santa Anita Park
Sidney Stern Memorial Trust
Paul Shishima
Southern California Edison
Sonnenschein Nath & Rosenthal LLP
Torrance Jaycees
Ê Angeles
Ê
United Way Êof Greater Los
Verizon Wireless HopeLine Program
WashingtonÊMutual Bank
Weingart Foundation
Wells Fargo
Ê Foundation
Ê
Ê
Westchester Rotary
អង្គករ PACS គឺជភ្នាក់ងររបស់ APCF

អង្គករបៃចាំឆ្នាំ ១៩៩៦-៩៧ នៃ
United Way of Greater Los Angeles

