
 
 
 

 

សូមទាកទ់ងយ ើងខ្ញុំ 

 
 
 

ទសសនវស័ិ របស់យ ើង 
 

 

ខរួកាលមានសខុភាពលអ = សងគមពហវុបប

ធមម៌ាុំមនួនងិមានសខុភាពលអ 

 

 
 
 
 

យបសកកមមរបស់យ ើង 
 

 

យ ើមប ឹីកនុំការអភវិឌ្ឍនស៍ខុភាពផ្លវូចតិ្តពហុ

វបបធម ៌នងិទទលួបាននវូខរួកាលប្បកប 

យោ សខុភាពលអ ប្ពមទាុំងសខុមុាលភាព

សប្មាបម់នសុសប្របវ់ ័កនញងសងគមចប្មញុះ

របសយ់ ើងតាមរ ៈការសហការ 

អាស ័ោា ន 

Floor 1, 519 Kessels Road 
MacGregor Qld 4109 
 

ទរូសព័ទ 

07 3167 8333 (កនញងនងិជុុំវញិប្កញងប្បរសិបរនិ) 

1800 188 189 (យប្ៅប្កញងប្បរសិបរនិ) 

 

ទរូសារ 

07 3167 8322 

 

អុយីម៉េល 

qtmhc@health.qld.gov.au 
 

អុនិយធើណតិ្ 

www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc 
 

យមា៉េ ងយធវើការ 

ថ្ងៃចន័ទ  – ថ្ងៃសបុ្ក 

8.30ប្ពកឹ – 5.00ល្ងៃ ច 

 

មណឌលសុខភាពផ្លវូ

ចិត្តថ្នវបបធម៌ចប្មញុះ

ប្បចុំឃ្វ នីស៍លលន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ផ្តល់យសវាយពញទទូាុំងរ ាសប្មាប់អនក

មកពសីងគមល លមានវបបធម៌នងិ

ភាសាខសុៗគ្នន  

mailto:qtmhc@health.qld.gov.au
http://www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc
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មណឌលសុខភាពផ្លវូចិត្តថ្នវបបធម៌ចប្មញុះប្បចុំឃ្វ នីស៍លលន (QTMHC) 

 
 
 

 

អវយីៅជាមណឌលសុខភាពផ្លវូចតិ្តថ្នវបបធម៌

ចប្មញុះប្បចុំឃ្វ នីស៍លលន (QTMHC)? 

 

មណឌលសុខភាពផ្លវូចិត្តថ្នវបបធម៌ចប្មញុះប្បចុំឃ្វ ីនស៍លលន (QTMHC) 

ផ្ដល់យសវាជុំនញយពញទទូាុំងរ ាសប្មាប់បុរគល ប្កញមប្រួសារ សហរម

ន៍ ឬអងគការមកពីប្រប់មជឈោា នជាត្សិាស្តសតយ ើមបីផ្ដលក់ារលងទាុំកនញង វិស័

 ជមៃឺផ្លវូចិត្តយហើ ល លសមប្សបតាមវបបធម៌របស់យរយោ យដដ ត្

យលើបញ្ហា សុខភាពផ្លវូចិត្តល លសមញប្រសាម ញសប្មាប់ជនប្រប់វ័  យហើ 

ល លយសវាយនុះប្ត្ូវមានជាប់ជានិរនត។ 

 

មណឌល QTMHC សប្មលួការងារយនុះតាមរ ៈការផ្ដល់យសវាយពទយ

និងយសវាពិយប្គ្នុះយោបល់ និងការផ្ដលព់ត្ម៌ាន ធនធាន និងការ

បងាា ត្ប់យប្ងៀនសងគម យហើ និងការជប្មញញឲ្យសុខភាពផ្លវូចិត្តបាន

លអ ប្ពមទាុំងប្ត្ូវបានការពារនិងទប់សាា ត្ប់ានរហ័ស។ 

 

យសវាល លមានផ្ដលជ់នូ 

យសវាពយិប្គ្នុះជមៃតឺាមវសិ ័យពទយ 

មណឌល QTMHC ផ្ដល់យសវាជុំនញពិយប្គ្នុះជមៃតឺាមរ ៈយពទយ

ជុំនញយហើ និងអនកជុំនញខាងវិស ័ជមៃឺផ្លវូចតិ្តល លយចុះ២ភាសា

ល លសរុបមានជាង១០០ភាសានិងប្បយភទវបបធម។៌ 

 

កនញងយសវាយនុះមានការពនិតិ្យជមៃអឺត្ិងិជននិងប្កញមប្រួសាររបស់យរ ការ

យធវើអនតរារមនស៍ប្មាប់រ ៈយពលខលី ប្ពមទាុំងការផ្ដលព់ត្ម៌ាននិង

យោបល ់លអ់នកផ្ដល់យសវា យហើ និងការបញ្ជូ នឲ្យយៅជួបយពទយជមៃឺ

ផ្លវូចិត្ត។ 

បណ្ណា ល័ នងិធនធានពហភុាសា 

មណឌល QTMHC មានប្បព័នធបណ្ណាល ័ល លមានធនធាន

ប្បកបយោ វិសាលភាពខាងវិស ័សខុភាពផ្លវូចិត្តថ្នវបបធម៌

ចប្មញុះ ប្ពមទាុំងឯកសារបកលប្បនិោ អុំពីជមៃឺផ្លវូចតិ្ត។ 

 

ការជប្មញញឲ្យមានសុខភាពផ្លវូចតិ្តលអ ការការពារ 

យហើ នងិការយធវើអនតរារមនទ៍ានយ់ពល 

យោ មានការសហការជាម ួអងគការមួ ចុំនួន មណឌល

QTMHC សប្មលួឲ្យមានកមមវិធីនិងសកមមភាពជាប្កញមៗល ល

យដដ ត្យៅយលើការកាត្ប់នថ សាល កសាន មបនសល់យោ ជមៃឹ យហើ 

និងបយងាើនការ ល់ ឹងការសរូប្ទាុំកនញងពហុសងគម។ 

កមមវធិរីបសអ់នកសប្មបសប្មលួវសិ ័សខុភាព

ផ្លវូចតិ្តពហុវបបធមស៌ប្មាបទ់ទូាុំងរ ា (MMHC) 

មណឌល QTMHC យធវើការកនញងភាពជាថ្ រូជាមួ យសវាសខុ

ភាពផ្លវូចតិ្តកនញងមនទីរយពទយយហើ និងយសវាសុខាភបិាលទទូាុំងរ ា

តាមរ ៈ MMHC យោ យដដ ត្យៅយលើការសប្មលួឲ្យមានការ

លងទាុំអនកជមៃឺផ្លវូចិត្តប្ពមទាុំងប្កញមប្រួសារ ល លសមប្សបតាម

វបបធម៌របស់យរ យហើ និងយធវើការទុំនកទ់ុំនងជាម ួបណ្ណដ

ប្កញមពហុវបបធម៌ប្បចុំ ុំបន។់ 

ការចលូរមួអុំពសីុំណ្ណកអ់នកជមៃនឺងិអនកលងទាុំអនកជមៃ ឺ 

មណឌល QTMHC យធវើការជាមួ អនកជមៃនឺិងអនកលងទាុំអនកជមៃឺមក

ពីប្រប់មជឈោា នថ្នជាត្សិាស្តសតយ ើមបីបញ្ចូ លយោបល់របស់យរយៅ

កនញងកមមវិធីនិងយសវាក៏ ចូជាកនញងយគ្នលនយោបា ធុំៗផ្ងល រ។ 

 

ការបយងាើត្នងិលកលុំអយគ្នលនយោបា នងិយសវា  

មណឌល QTMHC មានមខុងារបយងាើត្នងិលកលុំអជាប្បចុំនិងនិរនត

កនញងវិស័ ជមៃឺផ្លវូចិត្តនិងវិស័ ពាកព់័នធទាុំងឡា កនញងកុំរិត្រ ាផ្ង

និងសហព័នធផ្ង។

ការប្សាវប្ជាវ  

មណឌល QTMHC ជប្មញញឲ្យមានការសហការជាថ្ រូកនញងការប្សាវប្ជាវយ ើមបី

អភិវឌ្ឍនិងរួមចុំលណកកនញងការយធវើឲ្យសមទិធិផ្លយចញបានជារូបរាងកនញងវិស ័

សុខភាពផ្លវូចតិ្តសប្មាបម់នសុសល លមានវបបធម៌ខសុៗគ្នន  ។ 

 

ការបងាា ត្ប់យប្ងៀននងិការអភវិឌ្ឍន ៍ 

កមមវិធីបងាា ត្ប់យប្ងៀនយដដ ត្យៅយលើការយធវើឲ្យអនកយធវើការកនញងវិស័ សុខភាពផ្លវូ

ចិត្តសាទ ត្់ខាងវិស ័វបបធម៌ ប្ពមទាុំងយធវើឲ្យអងគការនិងប្កញមពហុវបបធម៌នន

យចុះពាកយកនញងវិស័ ជមៃឺផ្លវូចិត្ត។  

 

យ ើងខ្ញុំអាចជ ួយបើអនក : 

 

   ប្បាថ្នន ចង់ចត្់លចងឲ្យមានការពិនតិ្យវា ត្ថ្មលសាថ នភាពអនកជមៃឬឺក៏

ប្កញមប្រួសាររបស់យរ ល លសមប្សបតាមវបបធម៌របស់យរយនុះ 

និង/ឬ យធវើការលណនុំយរយនុះយោ មានយប្បើវិធីចិត្តសិាស្តសតផ្ង 

   ប្ត្ូវការការបងាា ត្ប់យប្ងៀនបុរគលឹករបស់អនកកនញងវិស ័សុខភាពផ្លវូ

ចិត្តល ល លអ់ុំពីវបបធមខ៌ុសៗគ្នន ។ 

   ប្ត្ូវការពត្ម៌ានអវីម ួពិយសសអុំពីវបបធម៌របសអ់នកជមៃណឺ្ណមាន ក់ឬ

ប្កញមណ្ណម ួល លអនកកុំពុងទាក់ទង 

   ប្បាថ្នន ចង់ចត្់លចងសិកាា សាល្ងសដអីុំពីបញ្ហា អវមី ួកនញងវិស័ សុខ

ភាពផ្លវូចតិ្តសប្មាបស់ងគមរបសអ់នក។ 

   កុំពុងលសវងរកយសៀវយៅ អត្ថបទ និងធនធាន ននសដអីុំពសីុខភាពផ្លវូ

ចិត្តពាក់ពន័ធនិងវបបធម៌ចប្មញុះ។ 

   ប្ត្ូវការយោបលអ់ុំពកីារអភិវឌ្ឍន៍យសវាសប្មាបព់លរ ាល លមានវបប

ធម៌ចប្មញុះ។ 

 

 




