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ដំ្ូរន្្ម ន ទធវើសកម្មភ្ពខដលហួសទហតុ 
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�ទងវើលឈ្ានោនអុកែុកទគ 
ឬ�ទងវើលខុសពីទគ។ 

ភាពជាកុមារេ្ិតក្ុងែំណាក់កាលែំបូង

កុមារមានអាយុ ៥–១១ អាចមានប្រតិកម្ម 
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ក្នុងសកម្មភ្ពខកលំអរស្រជាែ្មី។ កាត់្រន្យនូវក្តីសង្ឹមរ្រស់អ្នកចំទោោះការង្រទៅតាមទគហោឋា ន 
ឬតាមស្លាទរៀនជា្រទោ្ត ោះអាសន្នសិន ប្រខហលជាការោក់ជំនួសទោយការទាមទារទអាយមានការ��ួលខុសបតរូវតិច
សបមា្់រជាការង្រសមញញាមួយ ឬជាការង្រធម្មតាមួយខដលបតរូវទធវើរាល់នែងៃ។

អ្នកយល់ថា អ្នកក៏ដូចរ្ន ខដរអាចមានប្រតិកម្មទៅនឹងទបរោះមហន្តរាយននការទហៀរទប្រង និងទធវើការជាជំហនៗ ទដើម្ ជំីរញុ 
ទអាយមានការស្ស្កស្ស្នខ្ង្ ្វូអារម្មណ៏ និង្ ្វូកាយ ង្ខដរ។ ទធវើជាគំរខូដលនំ្ទអាយមានភ្ពធូរស្ស្លពីកងវល់ 
ទហើយឈានទៅរកភ្ពរុងឹ្ឹុរងមំាមួន កាត់្រនយ្ការទប្រើបបាស់ទបគឿងស្សវងឹ និងមានភ្ពសកម្មក្នងុការបគ្់របគងកងវល់
ទៅក្នុងបគរួស្រ ឬទៅតាមស្លាទរៀន។

ពត័ម៌ានខ្តីេម្មាបក់ារេន្ទនាជាមួយកុមារ និងយុវជនអំពតីការរ�ៀររម្បង 
• ្្តល់ជូនកុមារ និងយុវជននូវឱកាសក្នងុការ្រទញ្ចញទយា្រល់អំពីអវខីដលពួកទគកំពុងទ�ើញទៅតាមកញ្ចក់�ូរ�សសេន៏ 

និងទឆ្ើយសំណួរ

• កំុខ្្ចរខអងថា អ្នកមិនអាចទឆ្ើយទៅនឹងសំណួរទំាងអស់រ្រស់ពួកទគបាន

• ទឆ្ើយសំណួរទៅកបមិតខដលពួកទគអាចយល់បាន

• ្្តល់ឱកាសខដលកំពុងមានសបមា្់រពួកទគក្នុងការ្រញ្ច ញមតិ

• ពិភ្កសាពី្រញ្ហា អវខីដលពួកទគអាចបបាកដនិយមថាជួយទយើងបាន ភ្គទបចើនននអ្នករាល់រ្ន មានអារម្មណ៏ថាង្យស្សរួល 
ក្នុងការខសវងរកដំទោោះស្ស្យ ទដើម្ីខចករខំលក្រញ្ហា ទន្ោះ 

• ទលើក�ឹកចិត្តចួលរមួក្នងុការពិភ្កសាអំពីការភរ័យខ្្ចទ្ សេងៗ  និងការបពរួយបារម្មណ៏អំពី្រញ្ហា ខដលមិនោក់ពរ័ន។្ ទនោះក៏
ជាឱកាសដ៏លមួ្យទដើម្ីខសវងរក្រញ្ហា ទនោះខដរ។

• តាមោនការទមើល�ូរ�សសេន៏។ ឪពុកមា្ត យ ឬអាោពយាបាលមួយចំនួនមិនចង់ទអាយមានការ��ួលយក 
ពរ័ត៌មានទបចើនខដលោក់ពរ័នជំុ្វញិទៅនឹងការជោះឥ�្ិពលននការទហៀរទប្រង។ ទដើម្អីាចបគ្់របគងបាន 
អ្នកទពញវ រ័យគួរខតមានវត្តមាន ទៅទពលទគកំពុងទមើលពរ័ត៌មានទៅជំុវញិបពឹត្តកិារណ៏ទនោះ។ ទៅទពទលទន្ោះទហើយខដល 
សំណួរជាទបចើនបតរួវបានទចា�ទែើង។

• ជួយដល់កុមារក្នងុការខសវងយល់ថារ្ម នអារម្មណ៏ដ៏អាបកក់ោទ� ទហើយវសិ្លភ្ពននប្រតិកម្មទន្ោះគឺមានភ្ព 
ធម្មតា។ ទលើក�ឹកចិត្តកុមារទអាយពួកទគ្រង្ហា ញនូវអារម្មណ៏រ្រស់ខ្នួទៅអ្នកទពញវ រ័យ (រមួមាន បគរូ្រទបងៀន 
និងឪពុកមា្ត យ) ខដលជាអ្នកជួយពួកទគទដើម្ីខសវងយល់ពីការគិត និងអារម្មណ៏រ្រស់ពួកទគ។



រលខទូរេ័ព្ទទានរ់�តុការែ៍

ខខសែទូរស័ព្ទជំនួយខ្នែក្ទទួលរង្លរ៉េោះពាល់គោយការគហៀរគ្រេង 
�ូរសរ័ពទាឥតគិតនែ្ទសវា: ១-៨០០-៩៨៥-៥៩៩០

ខខសែទូរស័ព្ទទាន់គហតុការណ៍ជាតិសំរារេ់អំគពើហឹងសាក្នែុង្្រួសារ
 

�ូរសរ័ពទាឥតគិតនែ្ទសវា: ១-៨០០-៧៩៩-SAFE (៧២៣៣)
TTY: ១-៨០០-៧៨៧-៣២២៤

គលខទូរស័ព្ទរេង្កា រនូវអំគពើអត្តឃាតជាតិ  
�ូរសរ័ពទាឥតគិតនែ្ទសវា: ១-៨០០-២៧៣-TALK (៨២៥៥) 
TTY: ១-៨០០-៧៩៩-៤TTY (៤៨៨៩) 
ទគហ�ំពរ័រ: http://www.suicidepreventionlifeline.org

អ្កចង្ុលបង្ហា ញពតីកដន្ងពយាបាល

គលខទូរស័ព្ទជំនួយពិគ្រោះពលីការពយាបាល SAMHSA  
�ូរសរ័ពទាឥតគិតនែ្ទសវា: ១-៨០០-៦៦២-HELP (៤៣៥៧) 
TTY: ១-៨០០-៤៨៧-៤TTY (៤៨៨៩) 
ទគហ�ំពរ័រ: http://www.samhsa.gov/treatment/

ពត័ម៌ានពតីការយិាលយ័ប្ូរមូលប្បទានបម័្ត

រេណ្្ត ញព័ត៌មានសុខភាព SAMHSA  
�ូរសរ័ពទាឥតគិតនែ្ទសវា: ១-៨៧៧-៧២៦-៤៧២៧  
TTY: -៨០០-៤៨៧-៤TTY (៤៨៨៩) 
ទគហ�ំពរ័រ: http://www.samhsa.gov/shin

ម្បភពពត័ម៌ានែម៏ានម្បរយាជន៏

មជ្ឃមណ្ឌ លជនំយួរេគ្ចេក្គទសគ្រោះមហន្តរាយ SAMHSA (DTAC)
�ូរសរ័ពទាឥតគិតនែ្ទសវា: ១-៨០០-៣០៨-៣៥១៥
អីុខមល: DTAC@samhsa.hhs.gov 
ទគហ�ំពរ័រ: http://www.samhsa.gov/dtac 
សំរារេ់ព័ត៌មានពិគ្រោះជាក្់លាក់្ររេស់រដ្ឋ សូមគមត្្ត ទាក្់ទង SAMHSA 
DTAC។

រេណ្្ត ញ្្រេ់្្ងក្ង្វល់ពលីសាមា មររេួសក្ុមារជាតិ  
ទគហ�ំពរ័រ: http://www.nctsnet.org

គលខទូរស័ព្ទក្ខន្ងគ្្វើការ  
�ូរសរ័ពទាឥតគិតនែ្ទសវា: ១១-៨០០-៩៦៧-៥៧៥២ 
ទគហ�ំពរ័រ: http://www.workplace.samhsa.gov/ 

កំណត់ចំោំ: ការរារេ់រេញចេូ លនន្រេភពព័ត៌មានគៅក្នែុង្ក្ោសព័ត៌មាន
 មិនរេញ្ជា ក្់ពលីរេដ្ឋិគលខគោយមជ្ឈមណ្ឌ លគសវាក្មមាសុខភាពខាង្្ូវ្ិត្ត  

ការ្្រ់េ្្ងគសវាក្មមាសុខភាព្្ូវ្ិត្ត និងការគ្រេើ្បាស់គ្្ឿងគញៀន 
ឬនាយក្ោ្ឋ នសុខភាព និងគសវាក្មមា្នធានមនុសសែ ននសហរដ្ឋអាគមរកិ្។
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• ជួយកុមារក្នុងការកំណត់ពីអត្តសញ្ញា ណនន្លវជិ្ជមានអវីមួយ 
ខដលទកើតទចញពីទស្ដន្កម្ម ដូចជាសកម្មភ្ពអ្នកក្ាហន 
បគរួស្រខដលបានចូលរមួ និងខចករខំលកការជួយ�ំនុក្ំររងុ 
និងជំនួយខដល ្ ្តល់ទោយប្រជាពលរដឋាទៅសហគមន៏ខ្ងទបរៅ

រពលនិយាយគឺវាមិនម្គបម់្រានរ់�ើយ

សបមា្់រកុមារមួយចំនួន គឺតបមរូវទអាយមានការទធវើអន្តរាគមន៏សកម្ម ប្រសិន
ទ្រើពួកទគ��ួលនូវរងឥ�្ពិលទោយផ្ទា ល់ពី្ លវបិាកននទបរោះមហន្តរាយការ
ទហៀរទប្រង។ 

• បគរួរស្រមួយ ចាត់�ុកជាបករុមមួយគួខតគិត�ុកពីការ្្តល់ដំ្ូរន្្ម ន 
ទ្រើសិនោមាន្រញ្ហា ខ្ង្្ូវកាយ ឬ្្ូវចិត្តទកើតទែើង

• បគរួស្រអាចទបជើសយកការអនុញ្ញា តនូវ�ទងវើលប្របពឹត្ត “ជា្រទោ្ត ោះអាសន្ន” 
ដូចជាការទតាងស្តិ។ ការទរៀ្រចំ�ុកោក់ជាទបចើនអាចជួយកុមារទៅោច់
ទោយខែក្រន្តចិន្តងៗ  ទបកាយទពលខដលកាលកំណត់មួយបតរូវបានយល់ 
បពម: ចំោយទពល្រខនម្ទអាយទគបានទៅជាមួយឪពុកមា្ត យចំមុនទពល 
ចូលដំទណក និងទពលចាកទចញពី្រនទា្់រទគងទោយ្រទងហាើ្រទាវ ្រន្តចិៗ 
និងទ្រើកអំពូលសបមា្់រទគង។

• ឪពុកមា្ត យជាទបចើនមានអារម្មណ៏ខ្្ចទៅក្នងុខ្នួពួកទគ ចំទោោះការោក់
 

ពរ័នទ្ៅនឹងទបរោះមហន្តរាយននការទហៀរទប្រង ឬការភរ័យខ្្ចទ្ សេងទ�ៀត 
ខដលពួកទគមិនអាច��ួលយកបាន។ ជាទរឿយ  ៗឪពុកមា្ត យអាចទៅរក 
ជំនួយសបមា្់្រ លប្រទយាជន៏ននកូនរ្រស់ពួកទគ និយាយទអាយចំទៅពួក
ទគអាចយក្រញ្ហា រ្រស់កូនពួកទគទធវើជាវធីិមួយសបមា្់រខសវងរកជំនួយខ្នួ
ពួកទគផ្ទា ល់ និងសមាជិកបគរួស្រ្ងខដរ។

• បគរូ្រទបងៀនក៏អាចជួយកុមារជាមួយនឹងសកម្មភ្ពសិលោ្ះ ក៏ដូចជាទលើក�ឹក
ចិត្តទអាយមានការពិភ្កសាជាបករុមអំពីពរ័ត៌មានខដលអធិ្របាយទាក់�ងទៅ
នឹងការទហៀរទប្រងទៅតាមថា្ន ក់ទរៀន

កំណត់ចំោំ: ព័តម៌ានមយួ្នំនួមានគៅក្នែុង្ក្ោសពត័ម៌ានខ្លៗី ្តរូវបាន្រេ
មូលយក្មក្ពលី្ក្ោសព័ត៌មានមួយ ខដលអភិវឌ្ឍន៏គោយ្គ្មាងហាតខលន 
(Heartland)—្ឺជា្គ្មាងមួយ ររេស់នាយក្ោ្ឋ នសុខភាពខាង្្ូវ្ិត្ត  
និង គសវាក្មមា្្រ់េ្្ងការគ្រេើ្បាស់គ្្ឿងគញៀនននទលី្ក្រុងអូក្ាហូមា ៉គដើម្លី 
គ្្ើយតរេគៅនឹងការរេំ្្ទុោះអាររសហព័ន្ធមូរាស៉គៅក្នែុងទលី្ក្រុងអូក្ាហូមា។៉ 
្គ្មាងហាតខលន (Heartland) ្តរូវបានអភិវឌ្ឍន៏គោយមូលនិ្ិមក្ពលីភានែ ក្់
ង្រ្្រេ់្្ងការ្រេកាសអាសននែននសហព័ន្ធ គោយមានការ្រេឹក្សាជាមួយ 
មជ្ឈមណ្ឌ លសហព័ន្ធស្មារេ់គសវាក្មមាសុខភាពខាង្្ូវ្ិត្ត.


