
កុមារ និងយុវជនអាចបង្ហា ញអអាយអ�ើញ 
នូវសញ្ញា ននភាពខ្វល់ខ្្វ យអោយសារតែ 
ការបាែ់បង់ និងផ្លា ស់ប្ូរ តែលបណ្្ល 
មកពីការអ�ៀរអ្ បងអៅតាមអ្ នេរឈងូសមុ្្រ 
(Gulf Coast)។ សញ្ញា ណបង្ហា ញអអាយ 
អ�ើញអាចជាការ្ពរួយបារម្មណ៏ អ្វឆាវ 
រសាប់រសល់ ឬ្រអង្វើលែកខលាលួនអចញពីសង្គម 
និងមានចិែ�្លួស្បមាណ។ សញ្ញា បង្ហា ញ 
អអាយអ�ើញក៏អាចជាជំងឺឈឺអោះ 
និងឈឺកបាល និងមិនចង់អៅសាលាអរៀន 
ចង់ចាកឆាងា យពីមិែ្ភ័ក្។ 
សញ្ញា ទំាងអស់អនះគឺធម្មតាអ្រ 
និងអកើែអ�ើងមិនយូរអ�ើយ។ អនេកអាចជលួយកូន 
របស់អនេកបានអោយអធ្វើតាមការផល់្ជាអោបល់
ែូចខ្ងអ្កាម។ 

សម្រាបក់ុរារដែលរានអាយុមុនចូលររៀន
• ស្ម័្គចិែអ្ធ្វើអៅតាម្រមាលា ប់្គរួសាររបស់អក្មង

អអាយបានអ្រៀងទាែ់ 

• អធ្វើសកម្មភាពអ្វមីលួយអែើម្ផីល់្ភាពសសណុល
សសរួល និងគំា្្រ 

• អជៀសវាងការ្ុរកកុមារអអាយអៅមានេ ក់ឯង 
អបើអាចអធ្វើអៅបាន 

• អនុញ្ញា ែអអាយកូនរបស់អនេកអគងកនេងុបន្ទប់ 
ឪពុកម្ាយកនេងុរយះអពលកំណែ់ណ្មលួយ 

• អលើក្ឹរកចិែកូ្នរបស់អនេកអអាយសំតែងអចញ
នូវអារម្មណ៏របស់អគតាមរយះការអលងតលង្ 
កំសាន ្គូគំនូរ អធ្វើរបូសែ្វ និងនិទានអរឿង 

• កាែ់បន្ថយការ្រ្រលួលព័ែ៌មាន  

សម្រាបក់ុរារដែលរានអាយុបឋមសិកសា

• យកចិែ្្ុរកោក់អអាយបានអ្ចើន 

• ផល់្ភាព្រន់ភលាន់ តែ្ែរូវមានភាពរងឹបឹុង 
កនេុងការបអ ច្េ ញឥរោិប្រ 

• ស្ាប់នូវការនិោយ្បាប់ពីអ្វតីែលអគបាន 
្លាងកាែ់ជានិចចេ 

• អលើក្ឹរកចិែកូ្នរបស់អនេកអអាយសតមង្ 
អចញនូវអារម្មណ៏របស់អគតាមរយះការជតជក 
និងអលងកំសាន្ 

• ជលួយអអាយមានសកម្មភាពអៅតាមផ្ទះ 
និងសកម្មភាពអផសេងអ្រៀែ 
តែល្ែរូវបានអរៀបជារចនាសម្័ន្ធ 
បុ៉តន្គា្ម នការទាមទារខ្ស់អពកអ្រ

• បង្ហា ញពីរអបៀបផល់្ជំនលួយអែើម្ អី្ លាើយែបអៅ
នឹងការអ្គាះអ�ៀរអ្បង និងរអបៀបតែល 
ស�គមន៏្រ្រលួលផលប៉ះោល់អោយសារ 
អ្គាះម�ន្រាយ

សម្រាបរ់កមេងជំទង ់និងមនុស្សរេញវយ័

• ផ្ល់ការយកចិែ្្ុរកោក់តែមអ្រៀែ

• ចូរ្ែង្តាប់ស្ាប់កូនៗរបស់អនេក កំុបង្ំ 
អអាយអគសតមង្អចញនូវអារម្មណ៏របស់អគ 

• អលើក្ឹរកចិែ្អអាយមានការពិភាកសាពី 
ប្រពិអសាធន៏កនេងុចំអណ្មពលួកមាកមានវយ័
ែូចគានេ

• ជ្មរុញកូនរបស់អនេកអអាយចូលរលួមកកនេងុ 
សកម្មភាពអធ្វើលំហាែ់្បាណ 

• គំា្្រការ្ែលប់មកវញិនូវសកម្មភាពតែល
មានជា្បចំា អបើអាចអៅរលួច 

• ជំរញុការ្រ្រលួលទានអាហារតែលមាន 
សុខភាព និង្រមាលា ប់អធ្វើលំហាែ់្បាណ

• កាែ់បន្ថយការ្រ្រលួលព័ែ៌មាន

 ការខ្្វ យខ្វល់ និងផលប៉ះោល់ពីការ 

អ�ៀរអ្បងអាចជះឥ្រ្ធិពលអៅែល់ 

កុមារ ក៏ែូចជាមនុសសេអពញវយ័។ កុមារ 

មលួយចំនលួនអាច្រ្រលួលឥ្រ្ធពិលអោយគា្ម ន 

នរណ្មានេ ក់អាចែឹង។ មិនតមនមានន័យថា 

ឪពុកម្ាយអាចអធ្វើអអាយកូនៗមាន 

អារម្មណ៏ថាវាមានការពិបាកកនេុងការ 

និោយពីអ្វតីែលអគធ្លា ប់បាន្លាងកាែ់។  

អនះបណ្្លមកពីការ្ចបូក្ចបល់ 

មន្ទិលសងសេ័យអោយខលាលួនឯង និងមាន 

អារម្មណ៏ថាមិនបាន្រ្រលួលការជលួយ 

ែល់កូនៗ។ កូនអក្មង្ែរូវការគិែថា  

មានអារម្មណ៏ជាអ្ ចើនគឺធម្មតាកនេងុកំ�ុង

អពល និងអ្ កាយអពលមាន្ពឹែក្ារណ៏។ 

ការយល់ែឹងពីជំនលួយអនះ គឺអាចជលួយកុមារ

អអាយអោះសសាយបញ្ហា អនាះបាន។ 
·

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Substance Abuse and Mental Health Services Administration
Center for Mental Health Services
www.samhsa.gov

ការរ្វើអន្តរាគមនរ៏ៅតាមផ្ទះសម្រាបក់ុរារដែលរាន 
អាយុមុនចូលររៀន រហូតែលម់នុស្សវយ័ 

ព័ត៌មានខ្លីៗអំពលីគ្រោះមហន្តរាយននការគហៀរគ្រេងស្មារេ់និយាយគៅកុមារ និងយុវជន



សូមចងចំាថាអែើម្ជីលួយកូនរបស់អនេក ជាការសំខ្ន់អនាះ គឺ្ែរូវតែ 
តែទំាសុខភាពខលាលួនអនេកឯងសិន។ សូម្បាកែថា អនេកកំពុងចំណ្យ 
អពលអវលាបអែើម្អីោះសសាយអៅនឹងការខ្្វ យខ្វល់ផ្្ទ ល់ខលាលួនរបស់អនេក  
និង្បែិកម្មអៅនឹងអ្គាះម�នរ្ាយអនះ។ អនេកមិនបាន “តកែ្មរូវ” 
ពីរអបៀបតែលកូនរបស់អនេកកំពុងគិែអ្រ។ សូមអមត្ាពយាោមជលួយែល់កូន 
របស់អនេកអអាយតស្វងយល់ និងអចះនលលកអោះសសាយជាមលួយនឹង អ្ គាះ 
ម�នរ្ាយអៅតាមអ្ នេរឈងូសមុ្្រអនះ។ កុមារអស្ទើតែទំាងអស់្ែរូវការអពល 
អវលាអ្ ចើនអែើម្ជីាសះអស្ើយ ។ កុមារខលាះអាច្ែរូវការជំនលួយពីអនេកតែល 
មានវជិាជា ជីវៈចបាស់លាស់ផងតែរ។ ្បសិនជាសញ្ញា ននការខ្្វ យខ្វល់ទំាង
អនាះពំុទាន់សសាកសសាន ឬ្បសិនអបើវាកាន់តែែុនោបអៅ សូមគិែគូពីការ
ពិអ្ គាះជាមលួយអនេកតែលមានវជិាជា ជីវៈចបាស់លាស់ខ្ងសុខភាពផលាវូចិែ្  
តែលបានបណុ្ះបណ្្លអៅកនេុងការង្រជាមលួយកុមារ។

រលខទូរស័េ្ទានរ់ហតុការណ៏ 

ខខសែទូរស័ព្ទជំនួយខ្នែកទទួលរង្លរ៉េោះពាល់គោយការគហៀរគ្រេង 
្ូររស័ព្ទឥែគិែនែលាអសវា: ១-៨០០-៩៨៥-៥៩៩០

ខខសែទូរស័ព្ទទាន់គហតុការណ៍ជាតិសំរារេ់អំគពើហឹងសាកនែុង្្រួសារ
 

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

រេណ្្ត ញទូរស័ព្ទរេង្កា រការគ្វើអត្តឃាតជាតិ  
្ូររស័ព្ទឥែគិែនែលាអសវា: ១-៨០០-២៧៣-TALK (៨២៥៥)  
TTY: ១-៨០០-៧៩៩-៤TTY (៤៨៨៩)  
អគ�្ំរព័រ: http://www.suicidepreventionlifeline.org 

អ្នកចង្ុលបង្ហា ញេីកដនលែងេយាបាល 

គលខទូរស័ព្ទស្មារេ់ជំនួយពិគ្រោះកនែុងការពយាបាល SAMHSA  
្ូររស័ព្ទឥែគិែនែលាអសវា: ១-៨០០-៦៦២-HELP (៤៣៥៧)  
TTY: ១-៨០០-៤៨៧-៤TTY (៤៨៨៩)  
អគ�្ំរព័រ: http://www.samhsa.gov/treatment/ 

េត័រ៌ានេីការយិាលយ័ប្តូរមូលប្បទានបម័្ត

រេណ្្ត ញព័ត៌មានសុខភាព (SAMHSAA)  
្ូររស័ព្ទឥែគិែនែលាអសវា: ១-៨៧៧-៧២៦-៤៧២៧  
TTY: ១-៨០០-៤៨៧-៤TTY (៤៨៨៩)  
អគ�្ំរព័រ: http://www.samhsa.gov/shin 

ម្បភេេត័រ៌ានែរ៏ានសារ:ម្បរយាជន ៏

មជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយការរេគេ្ចកគទសននគ្រោះមហន្តរាយ SAMHSA 
(DTAC)  
្ូររស័ព្ទឥែគិែនែលាអសវា: ១-៨០០-៣០៨-៣៥១៥  
អីុតមល: DTAC@samhsa.hhs.gov  
អគ�្ំរព័រ: http://www.samhsa.gov/dtac  
សំរារេ់ព័ត៌មានពិគ្រោះជាក់លាក់ររេស់រដ្ឋ សូមគមត្្ត ទាក់ទង SAMHSA 
DTAC។ 

រេណ្្ត ញ្្រេ់្្ងកងវល់ពលីសាមា មររេួសកុមារជាត ិ 
អគ�្ំរព័រ: http://www.nctsnet.org

ទូរស័ព្ទជំនួយគៅនឹងកខន្ងគ្វើការ  
្ូររស័ព្ទឥែគិែនែលាអសវា: ១-៨០០-៩៦៧-៥៧៥២  
អគ�្ំរព័រ: http://www.workplace.samhsa.gov/ 

កំណែ់ចំណំ្: ការរារ់េរេញ្ចូ លនន្រេភពព័ត៌មានគៅកនែុង្កោសព័ត៌មា
 នមិនរេញ្ជា ក់ពលីរេដ្ឋិគលខគោយមជ្ឈមណ្ឌ លគសវាកមមាសុខភាពខាង្្ូវេិត្ត  

ការ្្រេ់្្ងគសវាកមមាសុខភាព្្ូវេិត្ត និងការគ្រេើ្បាស់គ្្ឿងគញៀន 
ឬនាយកោ្ឋ នសុខភាព និងគសវាកមមា្នធានមនុសសែ ននសហរដ្ឋអាគមរកិ។ 
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