888-KEY-2-FREE
(888-539-2373)
APIHTTF:

អ្វ ើផ្ដលគយើងគធវ ើ
ិ សំរាប់ជនរងគ្រោះ
កម្ម វធី
ក្រ ុមការងារផ្នែរជួ ញដូ រមនុស្ស
អាស្ុ៊ីប៉ាស្ុភ
៊ី ច
ិ បននតល់សស្វារមម
ពិសស្ស្ដល់ជនរងសក្រោះព៊ីការជួ ញ
ដូ រមនុស្ស។.
គសវាកម្ម រ ួម្មាន:
ការជួយទូ គៅដូ ចជាៈ
•
•
•

ស្ុុំជុំនួយឧបត្ថ មភព៊ីរដ្ឋាភិបល
ស្ុទ
ុំ ៊ីជុំររ (សបើអាច)
ក្រស្ួ ងស្ងគ មរិចទ

គសវាកម្ម ផ្នែកចាប់:

• ការជួ យផ្នែ រអសតតក្បសេស្ន៍
(ឧទាហរណ៏ T ទិដ្ឋាការឆ្ល ងផ្ដន)
បណតឹងរដា បបសេណ៊ីនិងស្វ ើការបណតឹងត្វា
ចុំស ោះការសរ ើស្សអើងនិងមិនបនទទួ ល
ក្បរ់រុំររសក្កាយព៊ីអនុេត្ត ន៏ការងារ

គសវាសុខភាពនល វូ ចិតត

• ការវេ ភាគអអការរសគអនិងការពាបល
ស្ុខគពនល េូ ចិត្ត
(ឧទាហរណ៍ជុំងឺ
ស្ម្ពា្នល េូ ចិត្ត, ជុំងឺត្រ់ស្លុត្បរ់ស្ាត្
និងអារមម ណ៏អនទ រសារ)

ការ ភាយាល័យនត ល់ជុំនួយដល់ជនរងសក្រោះទា ុំងឡាយសដ្ឋយ
ឧក្រិដារមម :
មជឈមណឌលអភិេឌ្ឍន៍ស្ហអមន៏រៃ (រៃ CDC)
សស្វារមម នតល់ទ៊ីក្បឹរាសៅអាស្ុ៊ីប៉ាស្ុ៊ីភិច (PACS)
ក្រ ុមការងារអនត គអមន៍ទប់សាាត្់ជុំងឺសអដស្៍អាស្ុ៊ីប៉ាស្ុ៊ីភិច (APAIT)

ពីការជួញដូ រម្នុសសនន
គកាោះអាសុីប៉ាសុីភិច

ការបងខ ិតបងខ ំគធវ ើការារ

បណ្ត
ត ញអាស្ុ៊ីគអខាងត្ប
ូ ង (SAN)
អងគ ការជុំនួយផ្នែ រចាប់រនទ៊ីក្រ ុងឡូស្អង់ជឺសឡស្
(LAFLA)

ស្មា ័នធសដើមប៊ីលុបបុំបត្់គពជាខ្ុុំបុំស រ ើនិងការជួ ញដូ រមនុស្ស (CAST)
សស្វារមម ស្ុំគប់ក្អួ សាររូ សរ៉េអាសមរ ភារ (KFAM)
ក្រ ុមជនជាត្ិអាស្ុ៊ីអាសមរ ភារផ្ដលរុំក្ទយុត្តិ្ម៌ (AAAJ)
ភាែក់ារគនសងគទៀត:
សស្វារមម Crittenton ស្ក្ម្ពប់រុម្ពរនិងក្អួ សារ
តយរដ្ឋានការងារ ក្បរ់ផ្ខ សម្ព៉ាងស្វ ើការសៅស្ហរដធ អាសមរ ភាច
ជុំសនឿនិងការបសងា ើត្គពអង់អាចស្ហអមន៍
សស្វារមម ស្ុំគប់ជនរងសក្រោះផ្នែ រសមធាេ ើក្បចុំរដា ឡូស្អង់ជឺសឡស្
អណរមម ការក្រ ុងស្ុំគប់សភទទ៊ីប៊ី
មជឈមណឌលរមម ររ Pilipino (PWC)
វេ ភាទាសាថនអនដ រជាត្ិទ៊ីក្រ ុងឡូស្អង់ជឺផ្ឡស្ (IILA)

APIHTTF

្បសិនគបើអ្ែកគិតថាមានអ្ែ កណាមាែក់្បផ្ែលជជនរងគ្រោះ
ននការជួញដូ រម្នុសសសូម្គម្ត្តតទាក់ទង CAST (ខាសត) ទីភាែក់ារ
្បឆំងនឹងការជួញដូ រម្នុសសត្តម្រយាៈទូ រសព្ឌ ២៤ គមា៉ាង:
888-KEY-2-FREE (888-539-2373)
កំណត់អ្តត សញ្ញាណជនរងគ្រោះ
ម្ពនអត្ត ស្ញ្ញាណឬស្ញ្ញាស្ុំរល់សដើមប៊ី
រុំណត្់សអាយដឹងថាអែ ររងសក្រោះម្ពែរ់
អឺរ

គតើអ្វើគៅជការជួញដូ រម្នុសស?
ចាប់ស្ត៊ីព៊ីការការ រជនរងសក្រោះរនការជួ ញដូ រ
(TVPA) ចងអុលបងាាញព៊ី
"ទក្មង់្ងន់្ងររនការជួ ញដូ រមនុស្ស" ដូ ចជា:

• ការជួញដូ រនល វូ គភទផ្ដលម្ពនស្រមម គព
នសពវ នាយនល េូ សភទាមរយររុំលង
ុំ កាយ
ការផ្រល ងបនល ុំ ឬការបងខ ិត្បងខ ុំ។
•

ការជួញដូ រកមាលង
ំ ពលកម្ម ាៈ
មនុស្សផ្ដលក្ត្ូេបនសក្បើក្បស្់រម្ពលុំ
ពលរមម , ការផ្រល ងបនល ុំំ្ ឬំ្ ការបងខ ិត្បងខ ុំ។

អែ ររងសក្រររនការជួ ញដូ រមនុស្សអាចជា
ជាត្ិសាស្ន៏ ក្រ ុមស្មា ័នធ អាយុ ឬ សភទណ្ត
មួ យ។

• បងាាញគពអនទ ោះអផ្នទ ង, ភ័យខាលច, អិត្សនត ស្ផា្តស្់
ឬមិនចង់ស្មល ឹងសមើលចុំមុខ
• មិនអាចពនយល់អុំព៊ីសាែមជាុំ សាលរសាែម ឬ ការ
សារ់ជាផា្លររនការជួ ញដូ រ
• មិនម្ពនអត្ត ស្ញ្ញាណស្ុំគប់បញ្ញារ់
(លិខិត្ឆ្ល ងផ្ដនឬអាជាាប័ណណ ទិដ្ឋាការឆ្ល ងផ្ដន)
• ខាលចអាជាា្រចាប់
• មិនអាចចរសចញព៊ីការងារឬលុំសៅដ្ឋាន
• ម្ពនការហវ ឹរហាត្់សឆ្ល ើយត្បសៅនឹងស្ុំណួរសនសងៗ
សទៀត្
• ផ្ត្ងផ្ត្សៅរនុងសាធារណរជាមួ យអែ រណ្តម្ពែរ់
សទៀត្
• ក្ត្ូេជាប់បុំណុលស្វ ើដុំសណើរឬរៃល ឈ្ន ួលសនសងៗសទៀត្
• រស្់សៅរផ្នល ងដ៏ត្ូចរនុងចុំសណ្តមមនុស្សមួ យក្រ ុម
្ុំ
• ពុុំម្ពនផ្ននការចុំណ្តយ/ក្ត្ួ ត្ក្ាសលើៃ េ ភាការបស្់
រត្់
• បនត ស្វ ើការជាសក្ចើនសម្ព៉ាង
• មិនបនទទួ លឬទទួ លក្បរ់ផ្ខត្ិចត្ួ ចបុំនុត្
• មិនទទួ លអនុញ្ញាត្ត ិសអាយម្ពនការស្ុំគររនុងសពល
ស្វ ើការជាសក្ចើនសម្ព៉ាង

អ្វ ើផ្ដល្តូវគធវ ប
ើ ន្ទាប់

ក្បស្ិនសបើអែរអាចនិយាយជាមួ យរត្់ផ្ត្
ឯងសដ្ឋយរមនការខាលចព៊ីបទក្ត្ូេចប់ខល ួន
អែ រអាចស្ួ រស្ុំណួរទាង
ុំ សនោះ
• សត្ើអែរអាចចរសចញព៊ីការងារឬនទ ោះ
របស្់អែរសៅសពលផ្ដលអែ រចង់បនផ្ដរ
ឬសទ?
• សត្ើអែរឬក្រ ុមក្អួ សាររបស្់អែររុំពុងក្ត្ូេ
បនអុំគមរុំផ្ហងឬសទ?
• សត្ើអែរខាលចនិសយាជររបស្់អែរសទ ?
• សពលអែ រសទើបមរដល់
សត្ើលិខិត្ឆ្ល ងផ្ដនរបស្់អែរក្ត្ូេបនសអ
ដរហូ ត្ព៊ីអែរឬសទ?

គសវាកម្ម គនោះរ ួម្បញ្ចូលភាសាគនសង
គទៀតដូ ចជាៈ

រៃ
ផ្ខម រ
បង់រល
ហិនឌ្៊ី
ជប៉ាុន
សនប៉ាល់
រូ សរ

សេៀត្ណ្តម
ាហាគឡ
ុ រ
អឌ្ូ
ចិន
(រុង,ឺ កាាុំង)

អូ ចគទ៊ី

