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នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ 
(Mental Health and Wellbeing Local) 
សំ ួរន្ែលនគសួរញឹកញាប់

Khmer | ភាសាន្ខមរ

OFFICIAL 

សន្លឹកព័ត៌មាន្នន្េះត្តវូបាន្បន្កើតន ើ្នែើម្បើជួយអ្នកឱ្យយល់បន្ន្ែម្ន ៀតអំ្ពើនសវាកម្មនានាន្ែលបាន្ផ្តល់ជូន្នោយនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្
សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្។

នតើនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ជាអ្វើ? 
នសវាកម្មនសវាសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ គឺជាត្បនេ នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតតថ្មើមួ្យន្ែលត្តវូបាន្ោក់ឱ្យ ែំន ើ រការនៅកនុ្ ើ
តាំ្ រហូតែល់ 60 កន្ន្ល្ នៅ ូទំ្ រែឋវចិថូ្នរៀ នៅត្តឹម្ចុ្ឆ្ន  ំ2026។ នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ទំ្ ននាេះ (Mental 
Health and Wellbeing Locals) ទំ្ ននាេះ នឹ្្ផ្តល់ការពាបាល ការន្ថ្ទ ំនិ្្ការគតំ្ សត្មាប់ម្នុ្សសន្ែលមាន្អាយុចាប់ពើ 26 ឆ្ន នំ ើ្នៅ។ 

នសវាកម្នសវាទ្ននាេះ គឥតគតថ្ថ្ សត្គចត ន្្ងាយត្សលចលនត្ប នោយម្ន្ចាបាចមាន្ការបញ្ន្បន្ន ។ សខាន្ នសវាកម្ថ្ទ្នន្េះន្្ត្តវ
បាន្ផ្លជន្នោយន្ផ្កនល 'ថានតនយ្អាចជយបាន្នោយរនបៀបណា?  ន្្វធសាត្ស 'ចលនត្បត្បាសនសកម្គត្ បាន្នត្ចន្ត្ចក' នោយនតតនល
ការផ្លឱ្យអ្កន្វជនត្ម្ស ន្្ការត្គបត្គ្នលរនបៀបន្ែល អ្កច្  លបាន្ការគត្ ។ 

ម ំ ឺ ិ ល ម័ ិ ត ិ ួ ូ ើ ិ ំ ់ ជ ូ ត ំ ់ ម មើ ំ ឹ ូ
ត ់ ូ ែ ើ ើ ើ ួ ិ ិ ើ ត ូ ើ ់ ម ំ ើ ត ើ
ត ់ ន ូ ើ ិ ់ ើ ន ់ ួ ំ

នសវាកម្មនសវាទំ្ ននាេះនឹ្្នធវើឱ្យវាកាន់្ន្តងាយត្សលួសត្មាប់អ្នកកនុ្ការចូលនត្បើត្បាស់ជំនួ្យន្ែលអ្នកត្តវូការ កាន់្ន្តជិតផ្ទេះ និ្្ត្កមុ្ត្គសួារ អ្នក
ន្ថ្ទ ំនិ្្បណាត ញជំនួ្យរបស់អ្នក។

នតើត្បនេ នសវាកម្មណាខលេះន្ែលនឹ្្ត្តវូផ្តល់ជូន្នៅឯនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្
តំបន់្? 
នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពកនុ្តំបន់្នឹ្្ផ្តល់ជូន្៖ 

• ការពាបាលឱ្យជា និ្្ការពាបាលនែើម្បើសាត រន្ើតិសម្បទ 
• ការគតំ្ សុខុមាលភាពន្ែលនតត តនលើម្នុ្សស
• ការអ្ប់រ ំការគតំ្ ពើមិ្តតេ័កតិ និ្្ការជួយខលួន្ឯ្ 
• ការនរៀបចំន្ផ្ន្ការន្ថ្ទនំ្ែលែឹកនានំោយអ្នកនត្បើត្បាស់ និ្្ការសត្ម្បសត្ម្លួជាមួ្យអ្នកផ្តល់នសវាកម្មនផ្ស្ន ៀត។

វានឹ្្ត្តវូការនពលនវលាសត្មាប់ ើតាំ្ ន្ើមួ្យៗ នែើម្បើអាចផ្តល់ជូន្នូ្វនសវាកម្មពាបាល និ្្ការគតំ្ នពញនលញជានត្ចើន្ ប ុន្ន្តនៅនពលែំន ើ រការបាន្
នពញនលញ នសវាកម្មទំ្ នន្េះនឹ្្រមួ្បញ្ចូលការជួបតទ ល់ ការជួបតាម្ telehealth និ្្នសវាកម្មផ្សពវផ្ាយឱ្យបាន្យល់ែឹ្ចល័ត ន្ែលត្តវូបាន្ផ្តល់
មួ្យ ល់នឹ្្មួ្យ ឬជាត្កមុ្។ 

ចុេះនបើខំុ្ជួបត្ប េះទំ្ បញ្ហា សុខភាពផ្លូវចិតត និ្្ការនត្បើត្បាស់សារធាតុនញៀន្? 
ការគតំ្ អាចរកបាន្សត្មាប់អ្នកណាក៏នោយន្ែលជួបត្ប េះបញ្ហា សុខភាពផ្លូវចិតត និ្្ការនត្បើត្បាស់សារធាតុនញៀន្កនុ្នពលន្តមួ្យ។ 

នសវាកម្មសខុភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ទំ្ ននាេះនឹ្្នធវើការជាមួ្យអ្នក នហើយត្បសិន្នបើអ្នកមាន្តសុកភាព ននាេះត្គសួារ អ្នក
ន្ថ្ទ ំនិ្្អ្នកគតំ្ របស់អ្នក នឹ្្នរៀបចំរចនាន្ផ្ន្ការន្ថ្ទមួំ្យ ន្ែលត្តវូនៅតាម្នគលនៅ និ្្ចំ ្់ចំ ូលចិតតរបស់អ្នក។ 



សេវាកម្មេុខភាពផ្ល វូចិត្ត និងេុខមុាលភាពសៅតាមតំបន ់- េំណួរដែលសេេួរញឹកញាប់ 2 

 

OFFICIAL 

បុគគលិកគតំ្ ពើមិ្តតេ័កតិន្ែលនត្បើត្បាស់ប ពិនសាធន៍្ន្ែលបាន្រស់នៅតទ ល់ខលួន្របស់ពួកនគនែើម្បើគតំ្ ម្នុ្សសនផ្ស្ន ៀតន្ែលកំពុ្ត្បឈម្មុ្ខនឹ្្
បញ្ហា ត្សនែៀ្គន នន្េះក៏នឹ្្អាចរកបាន្ផ្្ន្ែរនែើម្បើន្ នា ំនិ្្គតំ្ អ្នក។ 

នតើអ្នកណាអាចនត្បើត្បាស់នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាព នៅតាម្តំបន់្ទំ្ ននាេះបាន្? 
នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ទំ្ ននាេះត្តវូបាន្រចនាន ើ្សត្មាប់ម្នុ្សសន្ែលមាន្អាយុចាប់ពើ 26 ឆ្ន នំ ើ្នៅន្ែល
កំពុ្ជួបត្ប េះបញ្ហា សុខភាពផ្លូវចិតត ឬសុខុមាលភាព។

ត្បសិន្នបើអ្នកជាសមាជិកត្គសួារ អ្នកន្ថ្ទ ំមិ្តតេ័កតិ ឬអ្នកគតំ្ ន្រណាមាន ក់ន្ែលមាន្បញ្ហា សុខភាពផ្លូវចិតត អ្នកក៏អាចចូលនត្បើត្បាស់ ការគតំ្ នែើម្បើ
ជួយអ្នកកនុ្តួនា ើន្ថ្ទរំបស់អ្នក ឬសត្មាប់នសចកដើត្តវូការសុខភាពផ្លូវចិតតរបស់អ្នកតទ ល់ផ្្ន្ែរ។ 

សត្មាប់ព័ត៌មាន្អំ្ពើការគតំ្ សត្មាប់ម្នុ្សសវយ័នកម្  សូម្នម្ើលសំ ួរខា្នត្កាម្ ' នតើការគតំ្ អ្វើខលេះន្ែលអាចរកបាន្ សត្មាប់ម្នុ្សសន្ែលមាន្អាយុ
នត្កាម្ 26 ឆ្ន ?ំ'។ 

នតើនសវាកម្មទំ្ ននាេះមាន្សុវតែិភាព និ្្ន ល្ើយតបខា្ន្ផ្នកវបបធម៌្ន្ែរឬន ? 
នសវាកម្មសុខភាភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្គឺនគរព និ្្ការន ល្ើយតបនៅនឹ្្នសចកដើត្តវូការ និ្្ភាពចត្ម្េុះខា្វបបធម៌្។ 

អ្ក សសនាទ្អ្សន្្  លបាន្ការចលនត្បត្បាសនសវាកម្ន្ែលមាន្ភាពយតធម្ ន្្មាន្សវតភាព នហយមាន្ការន្យតបខា្វបបធម្ ន្ែល
ម្ន្មាន្ការមាកងាយ ន្្ការនរសនអ្្ រម្ទ្ជន្ជាតនែម្ Aboriginal ន្្ត្បជាជន្ជាអ្កនកាេះ Torres Strait សហគម្ន្ LGBTIQ+, សមាជក
ថ្ន្សហគម្ន្ន្ែលមាន្ភាពចត្ម្េះខា្វបបធម្ ន្្ភាសា ម្ន្សសន្ែលម្កពសាវតាជាជន្នេៀសខន្ ម្ន្សសន្ស្រកស ត្ជកនកាន្ ម្ន្សសន្ែលមាន្
ពការភាព ន្្ម្ន្សសន្ែលមាន្លនាជ្សរថ្សត្បសា ម្ន្ធម្តាជានត្ចន្។ 

ន ំ ់ ឹ ួ ូ ើ ់ ម ុ តិ ៌ ិ ុ ែិ ើ លើ ៌
ិ ់ ិ ើ ើ ួ ំ ិ ើ ិ ន ៍ ិ

៍ ុ ៌ ិ ុ ើ លួ ុ វ ិ ធិ ុ
ិ ិ ុ ំ ំ ំ ឺ ិ ម ើ

នតើនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ គឺឥតគិតថ្ថ្លន្ម្ន្ន ? 
ត្តវូនហើយ នសវាកម្មទំ្ នន្េះ គឺឥតគិតថ្ថ្លសត្មាប់ម្នុ្សសត្គប់របូ នទេះបើជាអ្នកមិ្ន្មាន្កាត Medicare ក៏នោយ។ 

នតើខំុ្ត្តវូការការបញ្ជូន្បន្តពើអ្នកជំនាញន្ផ្នកសុខភាពនែើម្បើចូលនត្បើត្បាស់នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្
សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ន្ែរឬន ? 
ន  អ្នកមិ្ន្ត្តវូការការបញ្ជូន្ពើត្គនូព យពាបាលជំ្ឺ ូនៅ (GP) របស់អ្នក ឬអ្នកជំនាញសុខភាពនផ្ស្ន ៀត ឬន្ផ្ន្ការពាបាលសុខភាពផ្លូវចិតត នែើម្បើ
  ួលបាន្ការគតំ្ ពើនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ននាេះន ។ 

នតើនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ទំ្ ននាេះខុសគន  យ ្ណាន្ែរនៅនឹ្្នសវា
កម្មសុខភាពផ្លូវចិតតនផ្ស្ន ៀត? 
នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ទំ្ ននាេះ នឹ្្នម្ើលន្ថ្ទមំ្នុ្សសន្ែលត្តវូការការគតំ្ នត្ចើន្ជា្ ត្គនូព យពាបាលជំ្ឺ ូនៅ 
(GP) ឬត្គនូព យពាបាលសុខភាពផ្លូវចិតតឯកជន្អាចផ្តល់ជូន្ ប ុន្ន្តអ្នកន្ែល មិ្ន្ត្តវូការនសវាកម្មន្ថ្ទបំនាទ ន់្កាន់្ន្តខាល ំ្  ែូចជានសវាកម្មគតំ្ មាន្
មូ្លោឋ ន្នៅតាម្ម្ន្ទើរនព យជានែើម្។ 

នសវាកម្មថ្មើទំ្ នន្េះនឹ្្មិ្ន្ជំនួ្សនសវាកម្មន្ែលមាន្ត្សាប់នៅកនុ្តំបន់្របស់អ្នកន ។ នសវាកម្មថ្មើទំ្ នន្េះនឹ្្នធវើការយ ្ជិតសនិ ធ ជាមួ្យត្គនូព យ
ពាបាលជំ្ឺ ូនៅ (GPs), ត្គនូព យពាបាលសុខភាពផ្លូវចិតតឯកជន្ អ្នកផ្តល់នសវាកម្មពាបាលទក់ ្នឹ្្ នត្គឿ្ត្សវឹ្  និ្្នត្គឿ្នញៀន្ែថ្ ន ៀត 
និ្្នសវាកម្មសុខភាពមាន្មូ្លោឋ ន្នៅតាម្សហគម្ន៍្ និ្្នសវាកម្មស្គម្នផ្ស្ន ៀត នែើម្បើធានាថានសចកដើត្តវូការការគតំ្ ទំ្ អ្ស់របស់អ្នកត្តវូ
បាន្បំនពញ។ 

នតើខំុ្ទក់ ្នសវាកម្មសខុភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ នោយរនបៀបណា? 
អ្នកអាចទក់ ្នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ តាម្វធិើនផ្ស្គន មួ្យចំនួ្ន្ អាត្ស័យនលើចំ ្់ចំ ូលចិតតរបស់អ្នក។ 

•  ូរសពទ៖ 1300 372 330 
• នគហ ំព័រ៖ នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ <https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal> 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal
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OFFICIAL 

នតើខំុ្អាចចូលនត្បើត្បាស់ការគតំ្ បាន្ន  ត្បសិន្នបើខំុ្និ្យយភាសានផ្ស្នត្ៅពើ ភាសាអ្្់នគលស? 
បា /ចាស។ ត្បសិន្នបើអ្នកត្តវូការជំនួ្យបន្ន្ែម្ជាភាសារបស់អ្នក អ្នកអាច ូរសពទនៅ TIS National តាម្ នលខ 13 14 50 នហើយនសនើសំុអ្នកបកន្ត្ប
តទ ល់មាត់ បនាទ ប់ម្កនសនើសំុឱ្យនគភាជ ប់នៅនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ ន្ែលនៅជិតបំផុ្តរបស់អ្នក។  

នតើនឹ្្មាន្អ្វើនកើតន ើ្ កនុ្ ែំន ើ រ សសន្កិចចនលើកែំបូ្របស់ខំុ្?  
អ្នកនឹ្្និ្យយជាមួ្យបុគគលិកសុខភាពផ្លូវចិតត (វាអាចជាការជួបមុ្ខតទ ល់ ជួបតាម្អ្ន្ឡាញ ឬជួបតាម្ ូរសពទ)។ 

បុគគលិកនន្េះនឹ្្នតត តនលើការសាត ប់ និ្្ន្សវ្ យល់ពើក្វល់របស់អ្នក ែូនចនេះពួកនគអាចនធវើការជាមួ្យអ្នក នហើយត្បសិន្នបើអ្នកមាន្តសុខត្សលួ ននាេះ
ត្គសួារ អ្នកន្ថ្ទ ំនិ្្អ្នកគតំ្ របស់អ្នក នឹ្្រចនាន្ផ្ន្ការន្ថ្ទមួំ្យន្ែលត្តវូនៅតាម្នគលនៅ និ្្ចំ ្់ចំ ូលចិតតរបស់អ្នក។ 

ន្ផ្ន្ការរបស់អ្នកអាចរមួ្បញ្ចូលការគតំ្  និ្្ការពាបាលចត្ម្េុះ នោយន្ផ្ែកនលើនសចកដើត្តវូការរបស់អ្នក។ ការគតំ្ មួ្យចំនួ្ន្ កនុ្ចំនណាម្ការគតំ្ 
ទំ្ នន្េះ អាចត្តវូបាន្ផ្តល់ឱ្យនៅនពល សសន្កិចចជានលើកែំបូ្របស់អ្នក នហើយការគតំ្ នផ្ស្ន ៀត នឹ្្ផ្ដល់ឱ្យនៅកនុ្ សសន្កិចចនពលនត្កាយ។ 

វាក៏អាចនៅរចួផ្្ន្ែរ ន្ែលថានសចកដើត្តវូការរបស់អ្នកនឹ្្ត្តវូបាន្បំនពញកាន់្ន្តត្បនសើរន ើ្ នោយត្បនេ នផ្ស្គន ថ្ន្ អ្នកផ្តល់នសវាកម្មសខុ
ភាព ឬនសវាកម្ម។ ត្បសិន្នបើែូនចាន េះន្ម្ន្ ននាេះនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ នឹ្្ជួយអ្នកកនុ្ ការចូលនត្បើត្បាស់នស
វាកម្មទំ្ ននាេះ។ 

បុគគលិកជាថ្ែគូែូចគន  ក៏នឹ្្អាចរកបាន្នែើម្បើន្ នា ំនិ្្គតំ្ អ្នក ក៏ែូចជាគតំ្ ត្គសួារ អ្នកន្ថ្ទ ំនិ្្អ្នកគតំ្ របស់អ្នកផ្្ន្ែរ។ 

នតើមាន្ការគតំ្ អាចរកបាន្សត្មាប់អ្នកន្ថ្ទ ំត្កមុ្ត្គសួារ និ្្មិ្តតេកតិរបស់ ម្នុ្សសន្ែលកំពុ្ជួបត្ប េះ
ជំ្ឺផ្លូវចិតតន្ែរឬន ? 
បា /ចាស។ ត្បសិន្នបើអ្នកជាសមាជិកត្គសួារ អ្នកន្ថ្ទ ំមិ្តតេ័កតិ ឬអ្នកគតំ្ ន្រណាមាន ក់ន្ែលមាន្បញ្ហា សុខភាពផ្លូវចិតត ជំនួ្យ និ្្ការគតំ្ អាចរក
បាន្សត្មាប់អ្នកពើនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្។ 

មិ្ន្ថាអ្នកច្់  ួលបាន្ជំនួ្យសត្មាប់អ្នកកនុ្តួនា ើន្ថ្ទរំបស់អ្នក ឬសត្មាប់នសចកដើត្តវូការសុខភាពផ្លូវចិតតរបស់អ្នកន  អ្នកនឹ្្អាច  ួលបាន្ការ
ន្ថ្ទ ំការគតំ្  និ្្ែំបូនាម ន្ន្ែលអ្នកត្តវូការ នៅនពលន្ែលអ្នកត្តវូការវា។

នតើមាន្ការគតំ្ អ្វើខលេះសត្មាប់ម្នុ្សសន្ែលមាន្អាយុនត្កាម្ 26 ឆ្ន ?ំ 
ត្បសិន្នបើអ្នក ឬន្រណាមាន ក់ន្ែលអ្នកគតំ្  មាន្អាយុចននាល េះពើ 12 នៅ 25 ឆ្ន  ំសូម្ សសនា ឬទក់ ្ម្ជឈម្ ឌ លអ្្គការ headspace នៅតាម្
តំបន់្របស់អ្នក សត្មាប់ការគតំ្ សុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាព។ 

នែើម្បើន្សវ្ រកអ្្គការ headspace ន្ែលនៅជិតបំផុ្តរបស់អ្នក សូម្ចូលនម្ើល headspace <https://headspace.org.au/>។ ការជន្ជកតាម្
អ្ន្ឡាញ និ្្ការគតំ្ តាម្ ូរសពទក៏មាន្ផ្្ន្ែរ តាម្រយៈអ្្គការ headspace។ 

ត្បសិន្នបើអ្នកជាម្នុ្សសវយ័នកម្  ននាេះនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្អាចផ្តល់ការគតំ្ កនុ្សាែ ន្ភាព មួ្យចំនួ្ន្ែូចជា៖ 

• អ្នកទក់ ្នៅនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ ន្ែលកំពុ្ន្សវ្ រកជំនួ្យ 
• អ្នកកំពុ្មាន្ការលំបាកកនុ្ការ  ួលបាន្ការគតំ្  តាម្រយៈអ្្គការ headspace ឬម្ន្ទើរនព យ នហើយត្តវូការជំនួ្យជាបនាទ ន់្ 
• អ្នកគឺជាសមាជិកត្គសួារ អ្នកន្ថ្ទ ំមិ្តតេ័កតិ ឬអ្នកគតំ្ បុគគលន្ែលកំពុ្  ួលការគតំ្ ពើនសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាព នៅតាម្តំប
ន់្។ 

ចុេះត្បសិន្នបើខំុ្ ឬន្រណាមាន ក់ន្ែលខំុ្សាគ ល់ត្តវូការគតំ្ សនគងាគ េះបនាទ ន់្? 
នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ មិ្ន្ន្ម្ន្ជាការន ល្ើយតបបនាទ ន់្សត្មាប់ម្នុ្សសន្ែលកំពុ្ជួបត្ប េះ ហានិ្េ័យខពស់ថ្ន្នត្គេះ
ថាន ក់ភាល ម្ៗចំន េះខលួន្ឯ្ ឬអ្នកែថ្ ននាេះន ។ 

នៅកនុ្ភាពអាសន្នន្ែលគំរាម្កំន្ហ្ែល់អាយុជើវតិ ឬនៅកន្ន្ល្ន្ែលមាន្ហានិ្េ័យភាល ម្ៗថ្ន្នត្គេះថាន ក់ធងន់្ធងរែល់ន្រណាមាន ក់ សូម្ ូរសពទនៅនលខ
សូន្យបើែ្ (000)។  ត្បសិន្នបើអ្នកមិ្ន្ត្បាកែថាវាជានត្គេះអាសន្នន  សូម្ ូរសពទនៅនលខសូន្យបើែ្។ 
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https://headspace.org.au/


សេវាកម្មេុខភាពផ្ល វូចិត្ត និងេុខមុាលភាពសៅតាមតំបន ់- េំណួរដែលសេេួរញឹកញាប់ 4 

 

OFFICIAL 

នសវាកម្មនៅតាម្តំបន់្មិ្ន្នបើកែំន ើ រការ 24 នមា ្ន ។ សត្មាប់ការគតំ្ វបិតតិ 24 នមា ្ សូម្ ូរសពទនៅ Lifeline តាម្នលខ  
13 11 14។ 

នតើខំុ្អាច  ួលបាន្ព័ត៌មាន្បន្ន្ែម្នៅឯណា? 
សត្មាប់ព័ត៌មាន្ចុ្នត្កាយបំផុ្តសតើអំ្ពើសាែ បន័្ថ្ន្នសវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ សូម្ចូលនម្ើល ំព័រ នសវាកម្មសខុភាពផ្លូវ
ចិតត និ្្សុខុមាលភាពនៅតាម្តំបន់្ <https://www.health.vic.gov.au/mental-health-reform/local-adult -and-older-adult-
mental-health-and-wellbeing-services> នៅនលើនគហ ំព័ររបស់ត្កសួ្សុខាេិបាលរែឋវចិថូ្នរៀ។ 

ត្បសិន្នបើអ្នកច្់ន្សវ្ យល់បន្ន្ែម្អំ្ពើកំន្  ត្ម្្់សុខភាពផ្លូវចិតត និ្្សុខុមាលភាពន្ែលកំពុ្ែំន ើ រការនៅ ូទំ្ រែឋវចិថូ្នរៀ សូម្ចូលនម្ើលនគហ
 ំព័ររបស់ត្កសួ្សុខាេិបាល ផ្លូវចិតត និ្្កំន្  ត្ម្្់សុខុមាលភាព < https://www.health.vic.gov.au/mental-health/mental-health-
wellbeing-reform >។

នែើម្បើ  ួលបាន្ការនបាេះពុម្ពផ្ាយនន្េះជា ត្ម្្់ន្ែលអាចចូលនត្បើត្បាស់បាន្ សូម្ ូរសពទនៅនលខ (03) 9096 7183 នោយនត្បើនសវាកម្មជាតិន្ផ្នក
ត្បាត្ស័យទក់ ្ជាមួ្យជន្ពិការ (National Relay Service) តាម្នលខ 13 36 77 ត្បសិន្នបើចាបំាច់ ឬអុ្ើន្ម្លនៅ
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