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េយើងនឹងេកា� បេលើយុទ�សា尴�ស�ទំាងឡយែដលជបេង� លសំខានក់��ងការែកៃខមនុស្ស រហូតដល់ែកៃខ្របព័ន�ទំាងឡយែដលផ�ល់គុណសម្បត�ិដល់សហគមន៍មួយចំនួន និងផ�ល់គុណវ�បត�ិដល់សហគមន៍េផ្សងេទៀត។ យុទ�សា尴�ស�ទំាងេនះរួមមានជឣទិ៍: 
ការផ�ល់ព័ត៌មានសុខភាពែដលមានសា尴រ្របេយជន៍ និងរប់ប���ល ែដលទាក់ទងនឹងបទពិេសា尴ធន៍ក��ងការរស់េ�របស់មនុស្ស ការគំា្រទដល់ការផ� ស់ប��រេគាលនេយបាយ និង្របព័ន�េដើម្បីធាននូវការផ�ល់ជូន្របកបេដយសមធម៌នូវឱកាស និងធនធាន
ទំាងឡយ ការចូលរួមេ�ក��ងភាពជៃដគូសា尴ធារណៈ ឯកជន និងសហគមន៍ែដលែចករ�ែលកអំណច និងផ�ល់កិត�ិយសដល់សំេឡងរបស់សហគមន៍ និងការព្រងឹងសមត�ភាពៃផ�ក��ងរបស់េយើងក��ងការបេង�ើតនូវវប្បធម៌េស�ើភាពគា�  និងកសា尴ង
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សា尴លាេរៀនល�  

 

េសដ�កិច�ែដលច្រម�ងចេ្រមើន និងរប់ប���ល 

 

អ�កជិតខាងមានសុវត�ិភាព និងេចះគាំ្រទគា�  

 

ទំនក់ទំនងសង�មរ�ងមាំ 
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សមធម៌សុខភាព គឺេ�េពលបុគ�ល្រគប់រូបមានលទ�ភាពទទួលបានលក�ខណ� ែដល្រត�វការស្រមាបសុ់ខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏្របេសើរ។  

មានសហគមន៍ជេ្រចើនេ�ក��ងេខានធី LA ែដលមានលក�ខណ� សហគមន៍ទំាងឡយែដលអនុ�� តឲ្យសមាជិករ�កចេ្រមើនបាន។ េទាះជយ៉ងណ េយើងបន�ែស�ងរកភាពខុសគា� ទំាង្រស�កេ�ក��ងលទ�ផលសុខភាពទូទំាងេខានធី LA 
ភាគេ្រចើនគឺែផ�កេលើ្របជសា尴�ស� (ទីកែន�ង) និងជតិសា尴សន៍ និងជតពិន��។ ឣ្រស័យេលើកែន�ងែដលេយើងរស់េ� និងពណ៌សម្ប�រែស្បកេយើង េយើងទំនងខា� ំង ឬតិចក��ងការមានលទ�ភាពទទួលបានធនធាន និងឱកាសែដលអនុ�� តឲ្យេយើង
រ�កចេ្រមើន្របកបេដយសុខភាពល� និងច្រម�ងចេ្រមើន។ ភាពខុសគា� ទំាងេនះ គឺជលទ�ផលៃនេគាលនេយបាយ និងការអនុវត�នព៍ីអតីតកាល និងបច��ប្បន� ែដលរងឥទ�ិពលពីបុ េរ វ�និច�័យ ការេរ�សេអើង និងជតិសា尴សន៍និយមជ្របព័ន�។ 
ភាសា尴 ្របាក់ចំណូល និន� ការផ��វេភទ េយនឌ័រ នងិេភទជីវសា尴�ស� សមត�ភាពផ��វកាយ និងផ��វចិត� នងិសា尴សនរបស់េយើងក៏ជកតា� ែដលបះ៉ពាល់ដល់សុខភាពរបស់េយើងេដយសា尴រែតេគាលនេយបាយ និងការអនុវត�ន៍ែដលអយុត�ិធម៌ផងែដរ។  
អសមធម៌េ�ក��ងលទ�ផលសុខភាពទំាងេនះ មិនេស�ើភាពគា�  អយុត�ិធម៌ និងមិនឣចេចៀសវងបាន។ ធនធាន និងយុទ�សា尴�ស� ្រត�វែតដកឲ់្យមានេ�នឹងកែន�ងេដើម្បីេធ�ើឲ្យ្របាកដថ បុគ�ល្រគប់រូបមានអ�ីែដលខ��ន្រត�វការេដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាព។ 
 

េតើមជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ខុភាពគជឺអ�?ី 

មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាព (មជ្ឈមណ� ល) គឺជគំនិតផ��ចេផ�ើមរបស់ទីភា� ក់ងរសុខភាពេខានធី LA ដឹកនំេដយនយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈ ក��ងកិច�សហការជមួយនយកដ� នេសវសុខភាព និងសុខភាពផ��វចិត�។ 

មជ្ឈមណ� លេនះេបើកដំេណើរការជផ��វការេ�ែខតុលា ឆា� ំ 2017 និងតសូ៊ព្យោយមេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនែផ�កយុត�ិធម៌ជតិសា尴សន ៍សង�ម េសដ�កិច� និងបរ�សា尴� ន ក��ងភាពជៃដគូជមួយៃដគូេខានធីែដលមានការេប�ជ� ចិត� អង�ការជត ិ និងសមាជិក

សហគមន៍។ មជ្ឈមណ� លនឹងេធ�ើឲ្យេកើនេឡើងនូវកិច�្របងឹែ្របងសមធម៌សុខភាពែដលមាន្រសា尴បេ់�ក��ងសហគមន៍ និងែស�ងរកការ: 

• កំណត់ អនុម័ត នងិផ្សព�ផ្សោយការអនុវត�ន៍ល�បំផុតែផ�កសមធមសុ៌ខភាព 

• ទាក់ទង ស្រមបស្រម�ល និងសហការេលើការងរែដលទាក់ទងនងឹសមធម៌សុខភាព និង 

• បេង�ើនសមត�ភាព និងការេប�ជ� ចិត�ជសមូហភាពក��ងការបេង�ើតនូ វ េខានធីែដលរប់ប���ល េស�ើភាពគា�  និងមានការេគារពគា� ។ 

 

េតើែផនការសខុភាពេនះមានេគាលបណំងអ�?ី 
ែផនការសុខភាពៃនមជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាព ចង��លទសិេ�សកម�ភាពរបស់មជ្ឈមណ� លក��ងរយៈេពល្របំាមួយឆា� ំ។ វកំណត់ទស្សនវ�ស័យរបស់េយើងស្រមាប់េពលអនគត និងមាគ៌ាេយើងេ�ទីេនះ។ ឆា� ំទីមួយរួមមានដូចជ ្រគាចាបេ់ផ�ើម 
េហើយបន� បម់កមានការអនុវត�ន៍រយៈេពល្របំាឆា� ំ។  
ែផនការេនះ េរៀបរបអ់ពំីសំណំុឣទិភាពជយុទ�សា尴�ស� េគាលេ� យុទ�សា尴�ស� និងេគាលបំណងក��ងការេផ� តេលើការងរ េហើយជការេប�ជ� ចិត�ជសា尴ធារណៈក��ងការសេ្រមចឲ្យបាននូវសំណំុេគាលេ�សមធម៌ែដលបានកំណត់។ េយើងរ�ពឹងថសកម�ភាព
ទំាងេនះនឹងជំរុញវប្បធមៃ៌នសមធម៌សុខភាព និងកសា尴ងចលនេឆា� ះេ�រកការធានថ បុគ�ល្រគប់រូបេ�ក��ងេខានធី ឣចឈានដល់សកា� នុពលសុខភាពេពញេលញបំផុតរបស់ពួកេគ។  
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មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

សមធម៌: គិត�េលខ 
របូភាពបង� ញពអីសមធមស៌ខុភាពេ�េខានធី LA 
ភ◌ាពទំនងៃនការរស់េ�បានយូរ និងមានសុខភាពល� ពុំេស�ើគា� ចំេពាះបុគ�លមា� ក់ៗេឡើយ េហើយអ្រតាឣយុកាលរ�ពឹងទុកខុសគា� ក��ងចំេណមសហគមន៍ទំាងឡយ។ េ�េខានធី LA ជតិសា尴សន ៍និងជតិពន�� េយនឌ័រ និន� ការផ��វេភទ សា尴� នភាពសង�មេសដ�កចិ� 
និងអ�កជិតខាងរបស់បុគ�លមា� ក ់ជួយកំណត់ថេតើពួកេគរស់េ�បានយូរប៉ុណ�  ហា礘និភ័យចំេពាះជំងឺរបស់ពួកេគ សា尴� នភាពសុខភាពផ��វចិត� និងលទ�ភាពទទួលបានការែថទំា។ អសមធម៌សុខភាពែដលែផ�កេលើលក�ណៈទំាងេនះ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងសុខមុាលភាព

ទូេ�របស់េខានធី េហើយ្រក�មមួយចំនួន្រត�វរងនូវបន��កមិនេស�ើភាពគា� ៃនអសមធម៌ទំាងេនះ។ ្របជជនេ�ក��ងសហគមន៍ែស្បកេ��  និងជួប្របទះការលំបាកេ�េខានធី LA ែតងែតទទួលរងនូវភាពខុសែប�កគា� ទំាង្រស�ង។ 
 

    មរណភាពេដយសា尴រជំងឺទឹកេនមែផ�ម 
ជមធ្យម ជនជតិែស្បកេ��  មាន គមា� ត  6.5 ឆា� ំ េ�ក��ងឣយុកាលរ�ពឹងទុក េបើេ្រប�បេធៀបជមួយនឹងែស្បកស។  អ�កេកាះហា礘ៃវ� និងប៉ាសុីហ�ិក សា尴� ប់េដយសា尴រជំងឺទឹកេនមែផ�មជិត 4 ដង ៃនអ្រតារបសែ់ស្បកស។   

                          
          80.5 ឆា� ំ            73.9 ឆា� ំ 
            ែស្បកស               ែស្បកេ��  

ឣយុកាលរ�ពឹងទុកេ�េពលេកើត 

  

 
   

  
  ជំងឺកាមេរគ 

ទារកែស្បកេ��  មានេ្រចើនជង 3 ដង ៃនអ្រតា មរណភាពរបស់ទារក េបើេ្រប�បេធៀបនឹងកូនែង៉ត ែស្បកេ��  និងឣសីុ។

 

 ជនជតិែស្បកេ��  មានេ្រចើនជង 4 ដង ៃនអ្រតាជំងឺកា� ំមីឌា េបើេ្រប�បេធៀបនឹងជនជតិែស្បកេ��  និងជង 6 ដង ៃនអ្រតាេ�ក��ងជនជតិឣសីុ។ 

 

       
កា� ំមីឌា 

(ករណីក��ង 100,000) 
232 
ែស្បកស 

153 
ឣសុ ី

1016 
ែស្បកេ��  

667 

NHOPI 

451 Latino 411 

ឣេមរ�កេដើមកំេណើតឥណ�  /ឣឡសា尴�  

 
 

         

   គា� ន្របភពៃនការែថទាធំម�តា (ក��ងចំេណមមនុស្សេពញវ�យឣយុ 18-64 ឆា� )ំ  

ឡទីន មានជង 2 ដង ែដលទំនងជរយការណថ៍មានការលំបាកក��ង 
ការទទួលបានការែថទាេំវជ�សា尴�ស�េបើេ្រប�បេធៀបនឹងែស្បកស។ 

. 

 ឣេមរ�កេដើមកំេណើតឥណ�  និងឣឡសា尴�  មានជង 2 ដង ែដលទំនងជរយការណ៍ថមាន្របភពៃនការែថទំាសុខភាពធម�តាេបើេ្រប�បេធៀបនឹងែស្បកស។ 

                 
    12.7%                31.2% 
      ែស្បកស                    ឡទីន 

% ៃនមនុស្សេពញវ�យែដលមានការលំបាកក��ងការទទួលការែថទាេំវជ�សា尴�ស�េ�េពល្រត�វការវ 

 

 
្របេផះ កត់សមា� ល្់រក�មែដលមានលទ�ផលល�បំផុតេ�ក��ងចំណុចនីមួយៗ ជញឹកញប់គឺ ែស្បកស។  ពណស៌ា尴� យចាស់បផំុត គឺ្រក�មែដលមានលទ�ផលអន់បំផុត។ េយើងេ�ែតេ្របើ្របាស់ ែស្បកស ថជ្រក�មេយង េ�េពលឣសុមីានលទ�ផលល�្របេសើរ ឬ្រសេដៀងគា�  េដយសា尴រែត ែស្បកស ភាគេ្រចើនមានលទ�ផលល�បំផុត ចំែណកឣសុមីានលទ�ផលល�្របេសើរេ�េពលខ�ះ 

ឣសុីទូេ� និងឣសុ្ីរក�មរងជេ្រចើន េ�ែតទំនងជ្របឈមនឹងលទ�ផលអន់ជងេនះេ�ក��ងចំណុចេផ្សងេទៀត េបើេ្រប�បេធៀបជមួយនឹងែស្បកស។ ស្រមាប់ប��ីៃន្របភពទិន�ន័យ និងកំណត់សមា� ល់េពញេលញ សូមេយងេ�េលើេសចក�ីបែន�ម A។  

អសមធម៌សុខភាពែផ�កេលើទី្រក�ង និងសហគមន៍ 
សុខភាពេ�េខានធី LA ក៏ែ្រប្រប�លេដយែផ�កេលើកែន�ងែដល្របជជនរស់េ�ផងែដរ។ ទ្ីរក�ង និងសហគមន៍ទូទំាងេខានធ ីមានឣយុកាលរ�ពឹងទុក លទ�ផលកំេណើត លទ�ភាពទទួលបានការែថទំាសុខភាពមិនេស�ើគា�  ក��ងចំេណមលទ�ផលសុខភាព និងធនធាន
េផ្សងេទៀត ែដល្រត�វការេដើម្បសុីខភាពដ៏្របេសើរ។ 
ឣយុកាលរ�ពឹងទុក 
ឣយុកាលរ�ពឹងទុកជមធ្យមេ�ក��ងេខានធី ឣចែ្រប្រប�លេ្រចើនរហូតដល់ 12 ឆា� ំ ែផ�កេលើកែន�ងែដលេយើងរស់េ�។ 
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ែស្បកស ែស្បកេ�� ឡទីន ឣសុ ី
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មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

 
មរណភាពទារក 
កូនែង៉តេ� Lancaster សា尴� ប់មុនៃថ�កំេណើតដំបូងរបស់ពួកេគេ�អ្រតា 5.5 ដង ខ�ស់ជងកូនែង៉តេ� Rowland Heights។ 

 

អ្រតាែដលគា� នការធានរ� ប់រង 
អ្រតាែដលគា� នការធានរ� ប់រង ខុសគា� យ៉ងខា� ំងទូទំាងទី្រក�ង និងសហគមន៍េ�ក��ងេខានធី ែដលខុសគា� រហូតដល់ 40%  

 
ទិន�ន័យទាំងេនះែផ�កេលើការប៉ាន់សា尴� នស្រមាប់ 86 ទី្រក�ង និងសហគមន៍េ�េខានធី LA ។ ស្រមាប់ស្រមាប់ប��ីៃន្របភពទិន�ន័យ និងកំណត់សមា� លេ់ពញេលញ សូមេយងេ�េលើេសចក�ីបែន�ម A។  

ស្រមាបទ់និ�នយ័បែន�មអពំសីខុភាពែផ�កេលើទ្ីរក�ង នងិសហគមន ៍សមូចលូេមើល http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp េ�ៃថ�ទ ី30 ែខមថិនុ ឆា� ំ 2018 េដើម្បេីមើលេសរ៊�្របវត�ទិ្ីរក�ង នងិ

សហគមនរ៍បស ់DPH ស្រមាប ់86 ទ្ីរក�ង នងិសហគមនេ៍�េខានធ ីLA ។ 

 
េភ�ើងប�� ំង: េតើសុខភាពមានការែ្រប្រប�លេ�ក��ងេខានធីដូចេម�ចខ�ះេទៀត? 
មានវ�ធីជេ្រចើនេផ្សងេទៀត ែដលអសមធម៌សុខភាពបង� ញឲ្យេឃើញេ�ក��ងេខានធី ដូចជ ែផ�កេលើនិន� ការផ��វេភទ និងអត�ស�� ណេយនឌ័ររបស់បុគ�ល។ DPH កំពុងេធ�ើការេដើម្ីបែកលម�ការ្របមូល និងការរយការណ៍ទិន�ន័យែផ�កេលើនិន� ការផ��វេភទ និងអត�ស�� ណេយនឌ័រ េដើម្ីបយល់ឲ្យបានកាន់ែត្របេសើរេឡើងនូវអសមធម៌
ស្រមាប់្រក�មទំាងេនះ។ ខាងេ្រកាមេនះ គឺជឧទាហរណ៍អំពីទិន�ន័យែដលមានក្រមិតរបស់េខានធី។  
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5 ទី្រក �ង/សហគមន៍ែដល�នអ្រ��� ន���� ប់រងខ�ស់
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្រក�ម្របឹក្សោ 

េខានធី LA មណ� ល 9 

្រក�ម្របឹក្សោ 

េខានធី LA មណ� ល 8 

្រក�ម្របឹក្សោ 

េខានធី LA មណ� ល 9 
្រក�ម្របឹក្សោ 

េខានធី LA មណ� ល 
1 

្រក�ម្របឹក្សោ 

េខានធី LA មណ� ល 5 
្រក�ម្របឹក្សោ 

េខានធី LA មណ� ល 4 
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មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

បុរសែដលរួមេភទជមួយបុរស 

(MSM) មាន 84% 
ៃនេរគ 

វ�និច�័យេឃើញជំងឺ HIV ថ�ីេ�

ឆា�  ំ2014។ 

អ�កែដលមានអត�ស�� ណជអ�ក្រសឡញ់េភទ

ទាំងពីរមានជង 2 ដង ទំនងជមាន

ហា礘និភ័យធា� ក់ទឹកចិត� េបើេ្រប�បេធៀបេ�នឹងអ�ក

ែដលជបុរស ឬ�ស�ីេពញ 
លក�ណៈ។  

ស្រមាប់ប��ៃីន្របភពទិន�ន័យ និងកំណត់សមា� លេ់ពញេលញ សូមេយងេ�េលើេសចក�ីបែន�ម A។ 

 
  

MSM, 
84%[], []
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្រ�ស់�� ំ
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អ�ក្រសឡញ់េភទទាំងពីរ មិនដឹង បុរស្រសឡញ ់
បុរស/�ស�ី្រសឡញ់�ស� ីអ�ក្រសឡញ់េភទផ��យគា� /បរុស 

ឬ�ស�ីេពញលក�ណៈ 
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ការចលូដលឫ់សគល ់
អសមធម៌សុខភាព ពុំែមនជលទ�ផលៃនជេ្រមើស និងឣកប្បកិរ�យរបស់បុគ�លមា� ក់ៗេឡើយ េហើយវេកើតេឡើងដចេ់ដយែឡកពគីា� ។ ្របមាណ 40% ៃនសុខភាព្របជជនឣចពន្យល់បានេដយវត��ែដលសេ្រមចេដយសង�មេ�េលើសុខភាព កតា� សង�ម និងេសដ�កិច� 

ដូចជ ការអប់រ� ផ�ះសែម្បង និង្របាកច់ំណូល ែដលមានសា尴រសំខាន់ចំេពាះលទ�ភាពទទួលបានធនធាន និងឱកាសែដលចំាបាច់ស្រមាប់សុខភាពដ៏្របេសើរ។0

i លទ�ផលទូទំាងកតា� ទំាងេនះ បង� ញឲ្យេឃើញនូវអសមធម៌្រសេដៀងគា� ។ ្របជជនេ�ក��ងសហគមន៍ែដលេរ�សេអើង

ពណ៌សម្ប�រ និងជួប្របទះការលំបាក មានលទ�ផលមិនល�េ�ក��ងការអប់រ� ការងរ ្របាក់ចំណូល និងេ�ក��ង្របព័ន�យុត�ិធមេ៌�េខានធី LA ។ លទ�ផលមិនល�ទំាងេនះ រួមចំ ែណកដល់ការេធ�ើឲ្យខូចសុខភាពយ៉ងខា� ំង។ េ�្រតង់ឫសគល់ៃនលទ�ផល

អសមធម៌ទំាងេនះគឺ ការេរ�សេអើង បុេរវ�នចិ�័យ និងជតសិា尴សនន៍ិយមជ្របព័ន� ែដលប៉ះពាល់ដល់ឱកាសរបស់បុគ�លមា� ក់ក��ងការច្រម�ងចេ្រមើន។  
ជឧទាហរណ៍អំពីភាពអយុត�ិធម៌ែដលកប់យ៉ងេ្រ�ទំាងេនះ រូបភាព និង្រកាហ�ខាងេ្រកាមេនះ េ្រប�បេធៀបគា� នូ វភាពទំនងៃនការមានលទ�ផលមិនល�ស្រមាបែ់ស្បកេ��  និងែស្បកស អំពីសុខភាព ការអប់រ� យុត�ិធម៌ និងសុខុមាលភាពេសដ�កិច�។ ការ្រសា尴វ្រជវបែន�ម 
បង� ញថលទ�ផលមិនសីុគា� ទំាងេនះ ពុំ្រត�វបានពន្យល់េដយសមត�ភាព ធនធាន ឬការចិ��ឹមបីបាច់ែថរក្សោរបស់បុគ�លមា� ក់ៗេឡើយ ប៉ុែន�វជលទ�ផលៃនអយុត�ិធម៌ជ្របព័ន�។ ្របជជនៃន្រក�មែស្បកេ��  និងស�ិតេ�ឯេកា ក៏រងបន��កមិនសមាមា្រតគា� ែផ�កអសមធម៌សុខភាព 
សង�ម និងេសដ�កិច�ផងែដរ។ េយើងគូសប�� ក់លក�ខណ� ស្រមាប់បុគ�លែស្បកេ�� េ�ក��ងេខានធីទីេនះ ពីេ្រពាះពួកេគភាគេ្រចើនរងការប៉ះពាល់ពីភាពអយុត�ិធម៌ េហើយជញឹកញប់មានលទ�ផលមិនល�បំផុត។ ស្រមាប់ទិន�ន័យ្រសេដៀងគា� ស្រមាប់ជតសិា尴សន ៍និងជតពិន��

េផ្សងេទៀត សូមេមើលេសចក�ីបែន�ម B។ 

 
ែស្បកស  

ែស្បកេ��  

 

 

 

 

8.9% ៃនសិស្សពុំប��ប់ថ� ក់ 
វ�ទ្យោល័យ 

18.4% ៃនសិស្សពុំប��ប់
ថ� ក់ 

វ�ទ្យោល័យ 

សិស្សែស្បកេ�� មានេ្រចើនជង 2 ដង ែដលទំនងជ មិនប��ប់ថ� ក់វ�ទ្យោល័យ 
េ្រចើនជងសិស្សែស្បកស។ 

 សា尴លាេរៀនែដលមានភាគរយសិស្សែស្បកេ�� ខ�ស់ រួមទាងំសិស្សែស្បកេ��  មានភាពទំនងតិចតួចក��ងការមាន្រគ�បេ្រង�នែដលមានគុណវុឌ្ិឍ្រគប់្រគាន ់និងវគ�សិក្សោែដលហ�ត់ចត់ ែដលជួយដល់ការ

ប��ប់ថ� ក់វ�ទ្យោល័យ និងលទ�ភាពចូលេរៀនេ�មហា礘វ�ទ្យោល័យ។1

ii 

មនុស្សេពញវ�យ 214.7 
នក់ ជប់ពន�នគារក��ងចំេណម 

100,000 នក ់

មនុស្សេពញវ�យ  2,676 
នក់ ជប់ពន�នគារក��ងចំេណម 

100,000 នក ់

ែស្បកសមាន 12.5 ដង ៃនអ្រតាអ�កជប់ពន�នគារ។ 

ទិន�ន័យេ�ថ� ក់រដ�បង� ញថ ពួកែស្បកេ�� ក��ងចំនួនដ៏េ្រចើន ែដល្រត�វបានចាប់ខ��នពីបទឧ្រកិដ� ្រត�វបានដក់ពន�នគារេ្រចើនជងពួកែស្បកសែដល្រត�វបានចាប់ខ��នពីបទឧ្រកិដ�2 iii េហើយជនេល�ើសែដល

ជបុរសែស្បកេ��  ជមធ្យមទទួលការកាត់េទាសពីសហព័ន�យូរជងជនេល�ើសែស្បកសែដល្រប្រពឹត�បទឧ្រកិដ�្រសេដៀងគា� េនះ។ 3

iv 

8.1% ៃនកុមារស�ិតក��ងភាព
្រកី្រក 

30.4% ៃនកុមារស�ិតក��ង
ភាព្រកី្រក 

កុមារែស្បកេ��  មានជិតេ្រចើនជង 4 ដង ែដលទំនងជ ស�ិតេ�ក��ងផ�ះ រស់េ�េ្រកាមភាព្រកី្រក។ 

ពួកែស្បកេ�� ែដលមានស�� ប្រតមហា礘វ�ទ្យោល័យ ឬខ�ស់ជងេនះ ជមធ្យមេ�ែតរក្របាក់បាន $6 ក��ងមួយេម៉ាងតិចជងមិត�ភក�ិែស្បកសរបស់ពួកេគ 4

v េហើយសូម្ីបែតកុមារែស្បកេ��  និង

ែស្បកសធំដឹងក�ីេ�ក��ងផ�ះ និង្រគ�សា尴រ្រសេដៀងគា� ក៏េដយ ក៏េ�ែតមានគមា� ត្របាក់ចំណូលដូចមនុស្សេពញវ�យែដរ។ 5

vi  

4.9% ៃនមនុស្សេពញវ�យ

គា� នការងរេធ�ើ 
10.1% ៃនមនសុ្ស

េពញវ�យគា� នការងរេធ�ើ 
ពួកែស្បកេ�� មានេ្រចើនជង 2 ដង ែដលទំនងជ គា� នការងរេធ�ើ។ 

អសមធម៌េនះ េ�ែតមានសូម្ីបេ�ក្រមិតឧត�មសិក្សោក៏េដយ។ ពួកែស្បកេ�� ែដលមានស�� ប្រតមហា礘វ�ទ្យោល័យ ឬខ�ស់ជងេនះ េ�ែតមានភាពទំនងេ្រចើនក��ងការគា� នការងរេធ�ើេ្រចើនជងពួក

ែស្បកស6

vii េហើយពួកែស្បកសមានភាពទំនងេ្រចើនជងក��ងការរយការណ៍អំពីការេរ�សេអើងេ�កែន�ងេធ�ើការ ចំេពាះ្របាក់េបៀរវត្សរ� ឬការដំេឡើងឋានៈ។7

viii 
សន�ស្សនអ៍្រតាេធៀបស្រមាបវ់�ធានការសមធមអ៌ំពសីខុភាព ការអបរ់� យតុ�ិធម៌ សខុមុាលភាពកមុារ នងិ 

សខុមុាលភាពេសដ�កចិ�េ�េខានធី LA 
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មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

 
a ស្រមាប់ប��ីៃន្របភពទិន�ន័យេពញេលញ និងទិន�ន័យអំពីជតិសា尴សន័ និងជតិពន��េផ្សងេទៀត សូមេយងេ�េលើេសចក�ីបែន�ម B។ ទិន�ន័យ និង្រកាហ�បានមកពី Groundwater Approach ែដលបានអភិវឌ្ឍន៍េឡើងេដយ Racial Equity Institute និង 

Bayard Love។ 

 

គន�ះឹសន�ស្សនអ៍្រតាេធៀប: 

 ជនចិ�កាល ពកួែស្បកសេស�ើនងឹ 1.0 ពីេ្រពាះ ពួកេគគជឺ្រក�មេយង ែដលេ្រប�បេធៀបជមួយនឹងខ��នពួកេគផ� ល់។ 

តៃម�ែដលធជំង 1 មានន័យថ ្រក�មជតសិា尴សន/៍ជតិពន�� ពិតជអន់ជងេបើេធៀបជមួយនឹងពកួែស្បកសស្រមាប់សូចនករេនះ។ 

តៃម�តចូជង 1 មានន័យថ ្រក�មជតសិា尴សន/៍ជតិពន�� ពិតជ្របេសើរជងេបើេធៀបជមួយនឹងពកួែស្បកសស្រមាប់សូចនករេនះ។ 
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យុត� ិធម៌ សុខុ�ល
�ពកុ�រ េសដ�កិច�សខុភាព ការអបរ់� 

 

ែស្បកស (េយង) ែស្បកេ��  

សា尴� ប់េដយជំងទឺកឹេនមែផ�ម អ្រតាមរណភាពទារក ការេកើតេមេរគ HIV អ្រតាផ� ក 
សា尴លាេរៀន 

% សិស្សែដលមិនប��បថ់� ក់

វ�ទ្យោល័យ 
បាន្រសា尴វ្រជវអំឡ�ងេពលឈប់

ចរចរណ៍ ការដក់ពន�នគារ (ក��ង 
100,000 នក)់ 

ការប���លក��ងការែថទាំេដយមា� យធម ៌
(ក��ង 100,000 នក)់ 

អ្រតាភាព្រកី្រក 

កុមារ (2016) 
អ្រតាភាពគា� ន 
ការងរេធ�ើ 
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មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

េបសកម� ទស្សនវ�សយ័ និងគណុតៃម� 
េបសកកម� 
 

មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាព េធ�ើការេដើម្បីឲ្យេជឿនេលឿនែផ�កជតសិា尴សន៍ សង�ម េសដ�កិច� និងបរ�សា尴� នេ�េខានធី LA តាមរយៈការចូលរួម និងភាពជៃដគូពីសហគមន៍ ការផ� ស់ប��រ និងការកសា尴ងសមត�ភាពៃផ�ក��ង នងិការែចករ�ែលក
ទិន�ន័យែដលឣចចាតវ់�ធានការបានេដើម្បីដឹកនំ និងគំា្រទដល់ការផ� ស់ប��រេគាលនេយបាយ និង្របព័ន�។ 
 
ទស្សនវ�សយ័ 
បុគ�ល្រគប់រូបេ�េខានធី LA មានធនធាន និងឱកាសែដល្រត�វការស្រមាបសុ់ខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏្របេសើរេពញមួយជវី�តរបស់ពួកេគ។ 
 

 
គណុតៃម� 

 

• ការផ� ស់ប��រសា尴� ប័ន – កសា尴ង និងគំា្រទដល់សមត�ភាពៃនកម�វ�ធីៃផ�ក��ង និងបុគ�លិកេដើម្ីបដក់ប���លែកវែភ�កសមធម៌សុខភាពេ�ក��ងការងរ និង្របតិបត�កិារ្របចំាៃថ�របស់ពួកេគ។ 

• ការនយិយការពតិ – និយយអំពីអសមធម៌ និងេ្របើ្របាស់ទិន�ន័យ និងការនិយយសា尴ច់េរឿង េដើម្បីលុបបំបាត់េរឿងមិនពតិ េលើកស��យសំេឡង្របជជន និងគំា្រទការផ� ស់ប��រ។ 

• សមធម៌ & យុត�ធិម៌ – េធ�ើការេដើម្បីមិនេធ�ើវ�ញ និងទប់សា尴� ត់្របព័ន�អយុត�ធិម៌ េគាលនេយបាយ និងរូបភាពៃនជតសិា尴សនន៍ិយម ែដលជំរុញឲ្យមានគមា� តេ�ក��ងលទ�ផលសុខភាព និងនំេ�រកសុខភាពេខ្សោយ។  

• អណំចរមួ – ផ�ល់គុណតៃម�ដល់បទពិេសា尴ធន៍ជក់ែស�ង នងិផ�ល់ឱកាសដ៏ល�ស្រមាប់អ�កែដលរងការប៉ះពាល់ខា� ំងបំផុតពអីសមធម៌ េដើម្បរីកេដើមេហតុជមូលដ� ន កំណត់រកដំេណះ្រសា尴យ និងកំណត់ (ដឹកនំ) សកម�ភាព
នន។ 

• ការសហការ – ចូលរួមជមួយអង�ការជត ិអ�កផ�ល់េសវែថទំាសុខភាព ទីភា� ក់ងររដ� ភិបាល អ�កផ�ល់មូលនិធិ និងអ�កេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� េដើម្បីកសា尴ងចលនមួយស្រមាប់សមធម៌សុខភាព។ 

• តមា� ភាព – ្របា្រស័យទាក់ទងេដយេបើកចំហអំពីឣទិភាព ធនធាន ឧបសគ� និងដំេណើរការេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចតិ�ជមួយៃដគូសហគមន៍។ 

• ការេប�ជ� ចតិ� – ឆ��ះប�� ំង និងេឆ�ើយតបឥតឈប់ឈរេ�នឹងសំេឡងរបស់សហគមន៍ និងធានថ មានធនធាន្រគប់្រគាន់ក��ងការសេ្រមចេគាលេ�នន។  
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មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

េគាលការណៃ៍នសមធម ៌
 

្រក�មការងរបង� រ និងសុខភាព្របជជនសហគមន៍េខានធី LA ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដយគណៈកម�ការ្រត�តពនិិត្យេ�ឆា� ំ 2015 និងបេ្រមើជគណៈកម�ការ្របឹក្សោេយបល់ េដើម្បផី�ល់នូវភាពេជឿនេលឿនែផ�កដំេណះ្រសា尴យ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព និងជំរុញេដយសហគមន៍ េដើម្បីបេង�ើតនូវេខានធ ី LA ែដលកាន់ែតមានភាពេស�ើគា�  និងការរប់ប���ល។ ក��ងនមជគណៈកម�ការ្របឹក្សោេយបល់របស់មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាព ្រក�មការងរបានេធ�ើអនុសា尴សន៍ស�ីពី

េគាលនេយបាយ និងការអនុវត�ន៍ទំាងឡយ េដើម្បីែកលម�សមធម៌សុខភាពទូទំាងេខានធីេនះ។  

 

េ�ែខកុម�ៈ ឆា� ំ 2018 ្រក�មការងរបានបេ��ញនូវសំណំុេគាលការណ៍ ែដលឆ��ះប�� ំងនូវការេប�ជ� ចិត�រួមចំេពាះយុត�ិធម៌ ភាពេស�ើគា�  និងការរប់ប���ល និងគូសវស្រត�សៗនូវេគាលគំនិតជមូលដ� នែដលទីភា� ក់ងរសា尴ធារណៈគួរេកា� បឲ្យបាន 
េដើម្បីជួយេលើកស��យសហគមន៍ែដលមានសុខភាពល� និងមានសមធម៌។ េយើងបានអនមុ័តេគាលការណ៍ទំាងេនះ េហើយធាតជុេ្រចើនបានរប់ប���លគុណតៃម� េគាលេ� និងយុទ�សា尴�ស�របស់េយើង។ 

 

 

េគាលការណៃ៍នសមធមរ៌មួមានជឣទិ៍: 
 
សខុភាពេ�ក��ងេគាលការណទ៍ាំងអស ់
កម�វ�ធី និងបគុ�លិករបស់េខានធី LA នឹង្របឹក្សោេយបល់ េកាះ្របជុំ និងសហការទូទំាងនយកដ� នទំាងឡយរបស់េខានធី េដើម្បីអនុវត�យុទ�សា尴�ស�អន�រវ�ស័យ ែផ�កេលើភ័ស��តាង និងមានព័ត៌មានេពញេលញ ែដលបង� ញឲ្យេឃើញនូវទំនួលខុស្រត�វ
រួមេដើម្បឲី្យមានលទ�ផលសុខភាពកានែ់ត្របេសើរទូទំាងេគាលនេយបាយ និងដំេណើរការទំាងអស់របស់េខានធី។ 

 
ការរបប់���ល 
េដយយល់ពថីមវ�ន�ៃនអំណច ែដលមានជបជ់មួយនឹងសា尴� ប័ន និង្របជជន បុគ�លិកនយកដ� ននឹងេធ�ើការយ៉ងជិតស�ិទ�ជមួយសមាជិក និងេមដឹកនំសហគមន៍ េដើម្បីកសា尴ងភាពជៃដគូ និងដំេណើរការដ៏្របេសើរ និងមានកិច�សហការ និង  បេង�ើត

ឱកាស និងធនធានស្រមាប់ការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�រមួេ�ក��ងការេធ�ើែផនការ ការអនុវត�ន៍ ការរយការណ៍ និងការវ�ភាគែដលឣចមានលទ�ភាពទទួលបានស្រមាប់្របជជនទំាងអស់របស់េខានធី LA ។ 

 
គណេនយ្យភាព 
នយកដ� នទំាងអស់ នឹងបេង�ើតនូវយន�ការគណេនយ្យភាព េដយេ្របើែផនការែដលជំរុញេដយទិន�ន័យ ជមួយនឹងព័ត៌មានដំបងូ ក្រមិតេគាល និងវ�ធានការេជគជ័យ េដើម្បពី្រងឹងតមា� ភាព និងធានថ ការផ� ស់ប��រតាមកម�វ�ធី នងិេគាលនេយបាយ

មានផល្របកបេដយសមធម៌េ�េលើសហគមន៍។ 
 
លទ�ភាពទទលួបានទនិ�នយ័ 
បណ� នយកដ� ននន នឹងេធ�ើ្របជធិបេតយ្យ�បនីយកម�ការ្របមលូផ��ំ និងការវ�ភាគទិន�ន័យជក់លាក់ែដលទាន់េពលេវលា មានការបំែបកជចំែណកតូចៗ និងមានលទ�ភាពទទួលបានស្រមាប់សហគមន៍ េដើម្បីបេង�ើតនូវែផនការសកម�ភាព និងវ�ធានការ
គណេនយ្យភាពេដើម្បីជំរុញសមធម៌ ជពិេសសស្រមាប់សហគមន៍ែដលជួប្របទះការលំបាកជ្របវត�សិា尴�ស� ដូចជ ឣសីុ/អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក ជនជតិេដើមភាគតិច �ស�ី្រសឡញ់�ស�ី បុរស្រសឡញ់បុរស អ�ក្រសឡញ់េភទទំាងពីរ អ�កប��រេយនឌ័រ 

និងអ�កែដលមិនដងឹអត�ស�� ណេភទខ��នឯង (LBTQ) និងជនអេន� ្របេវសន៍។ េខានធី LA នឹងធានថ លទ�ផលែដលរកេឃើញ ប�� ក់ភាព្រតឹម្រត�វ នងិេលើកតេម�ើងបទពិេសា尴ធនជ៍ក់ែស�ងរបស់្របជជនេផ្សងេទៀតរបស់េខានធី េដយ
ធានឲ្យបានផងែដរនូវស�ង់ដរខ�ស់បំផុតស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់ និងកិច�ការពារការសមា� ត់។ 
 
 
ធនធាន 
េខានធី LA នឹងចង��លបង� ញ កំណត់ឣទិភាព និងសមស្រមបស្រម�លការវ�នេិយគទំាងឡយ េដើម្បីប្រង�មអសមធម៌សុខភាពេដយេធ�ើការវ�នេិយគេគាលេ�េ�ក��ងសហគមន៍ទំាងឡយណ ែដលមានលទ�ផលសុខភាពេខ្សោយេដយវ�សមាមា្រត។ 
ទិន�ន័យេខានធីែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ក��ងការចង��លបង� ញអំពីមលូនិធិ និងបុគ�លិក នឹងពិចារណអំពផីលៃនការដកទកុឈបវ់�និេយគជ្របវត�សិា尴�ស� និងអសមធម៌ៃននីតិវ�ធី ែដលបានតសូ៊រួមចំែណកដល់លទ�ភាពមិនេស�ើភាពគា� ក��ងការទទួលបាន

ធនធានសុខភាព និងឱកាសេ�តាមសហគមន៍ែដលមានចំណូលទាប សហគមន៍ែស្បកេ��  និង្រក�ម្របជជនេផ្សងេទៀត។ 
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មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

ការជលួបគុ�លកិេដយមានការរបប់���ល 

េខានធី LA នឹងអនុម័ត និងអនុវត�ែបប្របតិសកម�នូវយុទ�សា尴�ស� និងឧបករណ៍ថ�ីៗ ែដលនឹងេដះ្រសា尴យការអនុវត�នស៍ា尴� ប័នេដយមិនេស�ើភាព និងលំេអៀង ្របព័ន� និងេគាលនេយបាយែដលទាក់ទងនឹងនីតវិ�ធីក��ងការជួលបុគ�លិក ការ

បណ�� ះបណ� ល និងការបន�កិច�សន្យោ និងមាគ៌ាឣជីពស្រមាប់កម�ករនិេយជកិ អ�កចុះកិច�សន្យោ និងទីភា� ក់ងរនេពលអនគត និងេពលបច��ប្បន�ែដលផ�ល់មូលនិធិេដយេខានធី។  
 
 
ការេធ�ើកចិ�សន្យោការងរ នងិការេ្រជើសេរ�សបគុ�លកិ 
ឱកាសមូលនិធិេខានធី LA នឹង្រត�វបានត្រមឹម េដើម្បីេលើកស��យការជវក��ងមូលដ� ន និងស�ង់ដរការងររ�ងមំា។ កិច�្របឹងែ្របងនឹង្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដើម្បីផ�ល់ឣទិភាពេលើភាពជៃដគូជមួយសហ្រគាសឣជីវកម�ខា� តតូច (SBEs) ឣជីវកម�

ែដលេ្របើ្របាស់មិន្រគប់ជ្របវត�ិសា尴�ស� (HUBs) សហ្រគាសឣជីវកម�ជនជតិភាគតិច និង�ស�ី (MWBEs) និងសហ្រគាសឣជីវកម� LGBT (LGBTBEs) េដើម្បីផ�ល់អត�្របេយជន៍ដល់សហគមន៍ែដល

ជួប្របទះការលំបាកជ្របវត�ិសា尴�ស�។  
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សន� ន្ុរកមពាក្យបេច�កេទស 
សន�ននុ្រកមេនះ គឺជប��ពីាក្យបេច�កេទសែដលបានេលើកេឡើងេ�ក��ងឯកសា尴រេនះ ែដលែតងែត្រត�វបានេ្របើ្របាស់េ�េពលពិភាក្សោអំពីសមធម៌សុខភាព។ 

 

ការបែំបកទនិ�នយ័ជចែំណកតូចៗ: ការវ�ភាគទិន�ន័យេ�តាមរេបៀបែដល្រក�មរងជក់លាក់អនុវត�ការងរ។ 

សមធម៌: ្រក�មទំាងអស់មានលទ�ភាពទទួលបានធនធាន និងឱកាសែដលចំាបាចក់��ងការែកលម�ជីវភាពពួកេគ។  

េយនឌរ័: ឥរ�យបថ ឣរម�ណ៍ និងឣកប្បកិរ�យ ែដលវប្បធម៌មួយទាក់ទងនឹងេភទជវីសា尴�ស�របស់បុគ�លមា� ក់ រួមមានជឣទិ៍ និយម តួនទី និងទំនក់ទំនងែដលកំណត់េដយសង�មរវងបរុស និង�ស�ី។8

ix 

អត�ស�� ណេយនឌរ័: បទពិេសា尴ធន៍ៃផ�ក��ង និងការកំណតេ់ឈា� ះេយនឌ័ររបស់បុគ�លណមា� ក់ ែដលឣច ឬពុំឣច្រត�វគា� ជមួយនឹងេភទពីកំេណើតរបស់ពួកេគ ការយល់េឃើញពីខាងក��ងរបស់បុគ�លណមា� ក់ថខ��នឯងជបុរស �ស�ី ទំាងពីរ ឬមិន

ែមនទំាងពីរ។ 

សមធមស៌ខុភាព: បុគ�ល្រគប់របូមានលទ�ភាពទទួលបានធនធាន និងឱកាសែដលពួកេគ្រត�វការេដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏្របេសើរ។ 

សខុភាពេ�ក��ងេគាលនេយបាយទាំងអស់: េគាលវ�ធកី��ងការបេង�ើតេគាលនេយបាយែដលធានថ ផលវ�បាកែផ�កសុខភាព្រត�វបានពិចារណេ�េពលេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�េគាលនេយបាយស�ីពីកតា� សង�ម និងេសដ�កិច�ែដលជះឥទ�ិពល

េ�េលើសុខភាព។ 

អសមធមស៌ខុភាព: ភាពខុសគា� េ�ក��ងសា尴� នភាពសុខភាព និងអ្រតាមរណភាពក��ងចំេណម្រក�ម្របជជនទំាងឡយែដលមានលក�ណៈជ្របព័ន� មិនឣចេចៀសវងបាន មនិយុត�ិធម៌ នងិមនិេស�ើភាព។ ភាពខុសគា� ទំាងេនះ ចាកឫ់សគល់េ�ក��ង

អយុត�ធិម៌សង�ម និងេសដ�កិច� េហើយជកតា� ទំាងឡយៃនលក�ខណ� សង�ម េសដ�កិច� និងបរ�សា尴� នែដល្របជជនរស់េ� េធ�ើការ និងេលងកម្សោន�។ 

លេំអៀងទាំង្រស�ង: េមេរៀនតួយ៉ង នងិបុេរវ�និច�័យ ែដល្របតិបត�ិការេដយស�័យ្របវត� ិនិងេដយមិនដឹងខ��ន េ�េពលមានអន�រអំេពើជមួយអ�កដៃទ។ េ�ម្៉យោងេទៀតថ លំេអៀងេដយមិនដឹងខ��ន។  

ជតិសា尴សនន៍យិម: បុេរវ�និច�័យ ការេរ�សេអើង ឬការស�ប្់របឆំាងនឹងបុគ�លណមា� ក់ែដលមានេភទផ��យគា�  េដយែផ�កេលើជំេនឿែដលថ ជតសិា尴សនរ៍បស់ខ��នខ�ង់ខ�ស់។ ្របព័ន�គុណសម្បត�ិែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បីេធ�ើយុត�ិកម�ជនថ់� កស់ង�ម 

នេយបាយ និងេសដ�កិច�។ 

ននិ� ការផ��វេភទ: មនុស្សែដលទាក់ទាញឣរម�ណ៍អ�ក េដើម្បីមានទំនក់ទំនងស�ិទ�សា尴� លជមួយ។ និន� ការផ�� វេភទរួមមានជឣទិ៍ បុរស្រសឡញ់បុរស �ស�ី្រសឡញ់�ស�ី បុរស ឬ�ស�ីេពញលក�ណៈ អ�ក្រសឡញ់ទំាងពីរេភទ នងិអេភទ។ 

 

វត��ែដលសេ្រមចេដយសង�មេ�េលើសខុភាព: លក�ខណ� េ�ក��ងមជ្ឈដ� នែដលមនុស្សេកើត រស់េ� េរៀនសូ្រត េធ�ើការ េលងកម្សោន� េគារពបូជ និងឣយុ ែដលប៉ះពាល់េ�េលើលទ�ផលសុខភាព មុខងរ និងគុណភាពជវី�ត នងិហា礘និភ័យ។9

x 

សា尴� នភាពសង�មេសដ�កិច�: ជំហ ឬឋានៈសង�មរបស់បុគ�លណមា� ក់ ឬ្រក�មណមួយ។ ជញឹកញប់ វ្រត�វបានវស់ែវងថជបន្សំគា� ៃនការអប់រ� ្របាក់ចំណូល និងមុខរបរ។10

xi សា尴� នភាពសង�មេសដ�កិច� រួមមានជឣទិ៍ គុណភាពៃនប�� ជវី�ត 

និងឱកាស និងឯកសិទ�ិរបស់មនុស្ស។11

xii 



ទំ ព័ រ  | 15 

 
មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

ដំេណើរការេធ�ើែផនការ 
ែផនការសកម�ភាពេនះ ្រត�វបានអភិវឌ្ឍន៍ នងិទទួលព័ត៌មានពកីារពិនិត្យឯកសា尴រយ៉ងហ�ត់ចត់េ�េលើរបាយការណ៍ទិន�ន័យសមធម៌ ែផនការសមធម៌សុខភាពទូទំាង្របេទស និងធាតចុូលែដលបាន្របមូលផ��ំេ�អំឡ�ងេពលេធ�ើសកម�ភាពែដលមានការ

ចូលរួមពីសហគមន៍។ សកម�ភាពែដលមានការចូលរួមពីសហគមន៍ ែដលរួមមានការសា尴� ប់សហគមន៍ចំនួន្របំាវគ� ែដលេធ�ើេឡើងេ�ក��ងមណ� លេមើលការខុស្រត�វេខានធី LA នីមួយៗ ចេន� ះែខតុលា ឆា� ំ 2017 និងែខកមុ�ៈ ឆា� ំ 2018 

និងបទសមា� សន៍អ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗែដលបានេធ�ើេឡើងេ�ែខេមសា尴 ឆា� ំ 2018។ េសចក�ីសេង�បអំពីវគ�សា尴� ប់ ្រត�វបានរប់ប���លក��ងេសចក�ីបែន�ម C។ ្រក�ម និងបុគ�លជេ្រចើន ក៏បានពិនិត្យែផនការសកម�ភាព និង
ផ�ល់អនុសា尴សន៍មុនកំឡ�ងេពលផ�ល់មតិេយបល់ជសា尴ធារណៈអំពីឯកសា尴រេនះផងែដរ។ 

 
មជ្ឈមណ� លពិចារណអំពីែផនការសកម�ភាព ែដលជឯកសា尴ររស់ េហើយមានការេប�ជ� ចិត�ក��ងការធានថសំេឡងសហគមន៍ មានអ�កដឹងឮ និងជរំញុដល់ការងរ។ េ�េពលបេ��ញែផនការ មជ្ឈមណ� លនឹង្របកាសផ្សោយែផនការព្រងងេ�េលើ

វុ�បសា尴យរបស់មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាព េដើម្បី្រសង់យកមតិេយបល់ពសីា尴រធារណជនរយៈេពល 90 ៃថ� េហើយនឹងេបើកេវទិកាសា尴ធារណៈទូទំាងេខានធី LA េដើម្បីអនុ�� តឲ្យសមាជិកសហគមន៍ និងអ�កពាក់ព័ន�ដៃទេទៀត

ផ�ល់េយបល់្រតឡប់ និងអនុសា尴សន៍អំពីយុទ�សា尴�ស�ែដលបានេ្រគាងទុក និងរេបៀបែដលមជ្ឈមណ� លឣចបែន�មគុណតៃម� េលើកតេម�ើងការងរែដលបច��ប្បន� េនះកំពុងែតមានេ�ក��ងេខានធី និងសហគមន៍ននរបស់េយើង និងរប់ប���ល

ភាពជក់លាក់បែន�មេទៀតេ�ក��ងេគាលបំណង។ ែផនការេនះនឹង្រត�វបានែកស្រម�លេឡើងវ�ញេដយែផ�កេ�េលើធាតុចូលែដលបានទទួល និងប��ប់្រតមឹែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ 2018។ េដយសា尴រែតែផនការេនះ្រត�វបានចាត់ទុកថជឯកសា尴ររស់េនះ 
ការែកត្រម�វវគ�ែដលែផ�កេលើេយបល់្រតឡបព់ីអ�កពាក់ពន័�ក��ងសហគមន៍នងឹេកើតេឡើងេពញមួយជវី�តៃនែផនការសកម�ភាពេនះ។  
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ឣទភិាពយុទ�សា尴�ស� 
ែផនការសកម�ភាពេរៀបចកំារងររបស់មជ្ឈមណ� លជុំវ�ញឣទិភាពយុទ�សា尴�ស�ចំនួន្របំា។ ឣទិភាពយុទ�សា尴�ស�ទំាងេនះនឹងកំណត់ រេបៀបែដល េយើងនឹងេធ�ើការងរេយើងទូទំាងទីភា� ក់ងរសុខភាព និងេខានធី Los Angeles េដើម្បី: 

• េដះ្រសា尴យេសចក�ី្រត�វការរបស់្របជជនែដលរងការប៉ះពាល់ខា� ំងពីលទ�ផលអន់; 
• ព្រងឹងការេ្រត�មប្រម�ងែផ�កអង�ភាព និងសមត�ភាពរបស់េយើងក��ងការកាត់បន�យគមា� តេ�ក��ងលទ�ផលសុខភាព និង 
• ត្រមឹមធនធានរបស់េយើងេដើម្បីធានថសហគមន៍របស់េយើងមានលទ�ភាពេស�ើគា� ក��ងការទទួលបានឱកាសែដល្រត�វការេដើម្បចី្រម�ងចេ្រមើន។  

វ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេដើម្បីែកលម�គុណភាពេសវ ការផ�ល់េសវ និងការស្រមបស្រម�លេសវផង និងេដះ្រសា尴យលក�ខណ�  និងេគាលនេយបាយែដលជំរុញ និងរក្សោអសមធម៌សុខភាពផង។ េ�ទីបំផុត ឣទិភាពនឹងកសា尴ងចលន និងជំរុញ

វប្បធមម៌ួយែដលគំា្រទ និង្របកាន់ខា� ប់សមធម៌សុខភាពេដើម្បីធានថ្របជជន និងសហគមន៍មានអ�ីែដល្រត�វការេដើម្បចី្រម�ងចេ្រមើន។ 
 

ឣទិភាពយុទ�សា尴�ស�ទំាង្របំារបស់េយើងរួមមានជឣទិ៍: 
 

 កាតប់ន�យ/លុបបំបាត់គមា� តេ�ក��ងលទ�ផលសុខភាព 
 

 

 

 
ផ�ល់ទិន�ន័យែដលមានសា尴រ្របេយជន៍ និងរប់

ប���ល 

 

 

 

 

 

 

គាំ្រទការផ� ស់ប��រេគាលនេយបាយ និង្របព័ន� 

 

 

 

 

 

 

 

បណ�� ះភាពជៃដគូពីសា尴ធារណៈ ឯកជន និង
សហគមន៍ 

 

 

 

 

 

 

ព្រងឹងការេ្រត�មប្រម�ងែផ�កអង�ភាព និង 
សមត�ភាព 

 

 

 

 

 

 

ដូចមានបង� ញេ�ទីេនះ ឣទិភាពយុទ�សា尴�ស�ែខ្សេកាងរបស់មជ្ឈមណ� លគឺ េដើម្បីកាត់បន�យ/លុបបំបាត់គមា� តេ�ក��ងលទ�ផលសុខភាពផង និងឣទិភាពែដលេ�េសសសល់បួនេទៀតបេ្រមើជ្រកបខណ� ស្រមាប់រេបៀប្របតិបត�ិការ និងគំា្រទ

កិច�្របឹងែ្របងទំាងេនះទូទំាងទីភា� ក់ងរសុខភាពផង។ ្រកបខណ� េនះ ក៏នងឹេដើរតួជកាប៊�នស្រមាបគ់ំនិតថ�ីៗ និងការអនវុត�ន៍ល� និងបង� ញ “ភ័ស��តាងៃនេគាលគំនិត” េដើម្បីបណ�� ះគំនិតកិច� ្របឹង្របឹងែដលមានការផ� ស់ប�� រទូ ទំាងេខានធី 
េដើម្បី េដះ្រសា尴យប�� អសមធម៌សុខភាពទូទំាងេខានធី។ 
 
ឣទិភាពនីមួយៗមានេគាលេ� យុទ�សា尴�ស� និងេគាលបំណងជក់លាក់ ែដលចង��លបង� ញពីរេបៀបែដលមជ្ឈមណ� លនឹងផ� ស់ទីេឆា� ះេ�មុខ និងជំរុញកិច�្របឹងែ្របងទូទំាងេខានធីយ៉ងទូលំទូលាយ។ សកម�ភាពទំាងេនះ កំណត់ជហំា礘នសកម�ភាពែដល

សំខានក់��ងការលុបបំបាត់គមា� តេ�ក��ងលទ�ផលសុខភាពស្រមាប់សហគមន៍ែដលរងបន��កខា� ំងបំផុត តាមរយៈការផ� ស់ប��រ្របព័ន� េដើម្បីឲ្យេយើងឣចសេ្រមចបាននវូទស្សនវ�ស័យរបស់េយើងគឺ េខានធ ីLA ែដលកាន់ែតមានយុត�ិធម៌ ភាពេស�ើគា�  និង
សមធម៌។ 
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មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

កចិ�សហការទទំូាងេខានធ ី
េខានធី LA មានអសមធម៌ទំាង្រស�ងទូទំាង និងក��ងចំេណមសហគមន៍ជេ្រចើនរបស់ខ��ន ែដលទាក់ទងនឹងលទ�ផលសុខភាព និងសុខភាពែដលកំណត់េដយសង�ម។ មានគំនិតផ��ចេផ�ើមជេ្រចើនរបស់េខានធកី��ងេពលបច��ប្បន�េនះ ែដលបានេផ� ត

េលើប�� សំខាន់ៗមួយចំនួនទំាងេនះ។ ឧទាហរណ៍រួមមានជឣទិ៍: 

 
• គនំតិផ��ចេផ�ើមស្រមាបអ់�កគា� នផ�ះសែម្បងទទំូាងេខានធ ី ែដលមានកិច�ការកាត់បន�យកំេណើនអ�កគា� នផ�ះសែម្បង និងបំបាត់ឧបសគ�ចំេពាះផ�ះសែម្បង រួមមានជឣទិ៍ ឧបសគ�ែផ�កនិយ័តកម� នងិគំរូជ្របវត�សិា尴�ស�ៃនអសមធម៌ែផ�ក

ជតសិា尴សន ៍និងេសដ�កិច�។ 
• អង�ភាពផ� សប់��រ នងិអភវិឌ្ឍនយ៍វុជន ជែផ�កមួយៃនការ�យល័យផ� ស់ប�� រ និងការចូលជថ�ី មានន័យថផ� ស់ប�� រ ្របជជនវ�យេក�ងពី្របព័ន�យុត�ិធម។៌ េគាលេ�វគឺ េដើម្បីកាត់បន�យ្របកបេដយសមធម៌នូវការចូលរួមពាក់ព័ន�

របស់្របជជនវ�យេក�ងេ�ក��ង្របពន័�យុត�ិធម៌េ�េខានធី Los Angeles  
• ការ�យល័យការពារកមុារ ែដល្រត�វបានចាត់តំាងឲ្យធាននូវសុខភាព និងសុខុមាលភាពកុមារ និងេដះ្រសា尴យលក�ខណ� សង�ម និងរចនសម�័ន� ែដលេដើរតួជអ�កជំរុញបែន�មេទៀតស្រមាប់្រគ�សា尴រ និងសហគមន៍ និង 
• គំនិតផ��ចេផ�ើមស្រមាប់�ស�ី និងេក�ង្រសី ែដល្រត� វបានេរៀបចំ េឡើងេដើម្បី ្រត�តពិនិត្យប�� ជ្របព័ន� ែដលនំេ�រកលទ�ផលេយនឌ័រអសមធម៌។ 

 
មជ្ឈមណ� លនឹងចូលរួម នងិរួមចែំណកេ�ក��ងកិច�្របឹងែ្របងទំាងេនះ និងកចិ�្របឹងែ្របងេផ្សងេទៀតេ�ទូទំាងេខានធី នងិេ�ក��ងសហគមន៍នន។  

 
ចណុំចេផ� តការយកចតិ�ទកុដក ់ 
មជ្ឈមណ� លេនះ ក៏មានែផនការវ�និេយគេ�ក��ងចំណុចេផ� តការយកចិត�ទុកដក់សំខានដ់ំបូងទំាង្របំាផងែដរ។ ចំណុចេផ� តការយកចិត�ទុកដក់នមីួយៗ – ែដលធា� ក់េ�ក��ងការទទួលខុស្រត�វ ឥទ�ិពល និងការ្រគប់្រគងរបស់ទីភា� ក់ងរសុខភាព – 
្រត�វបានេរៀបចេំឡើងេដើម្បីនំមកនវូៃដគូេខានធី និងសហគមន៍ េដើម្បីកាត់បន�យអសមធម៌សុខភាពែដលមិនបានកំណត់ែដលេយើងេមើលេឃើញេដយែផ�កេ�េលើកែន�ងែដលបុគ�លមា� ក់រស់េ� ជតសិា尴សន ៍ និងជតិពន��របស់ពួកេគ សា尴� នភាពសង�ម

េផ្សងេទៀតែដលជះឥទ�ិពលេដយមិនេស�ើភាពេ�េលើលទ�ផលសុខភាព។ ចំណុចសំខានន់ឹង្រត�វនងឹបានេដះ្រសា尴យតាមរយៈែផនការសកម�ភាពជក់លាក់តាមគំនិតផ��ចេផ�ើម និងគំា្រទេដយសកម�ភាពរបស់មជ្ឈមណ� ល។ ខណៈែដលការងររបស់

មជ្ឈមណ� លបន�វ� វត� េនះ ចំណុចេផ� តការយកចិត�ទុកដក់េផ្សងេទៀត ឣច្រត�វបានកំណត់ និងេ្រជើសេរ�សតាមរយៈដំ េណើរការចូលរួមពីសហគមន៍ទូទំាងេខានធី។  
 

ចំណុចេផ� តការយកចិត�ទុកដក់បច��ប្បន�រួមមានជឣទិ៍: 
 

មរណភាពទារក  
 

 

មរណភាពទារក គឺជសូចនករមួយដ៏សំខានៃ់នសុខភាព្របជជន។ ្រត�វបានកំណតន់ិយមន័យថជមរណភាពទារកមុនេពលមានឣយុមួយឆា� ំ អ្រតាមរណភាពទារកឆ��ះប�� ំងពីសា尴� នភាពសុខភាពរបស់មាតា 

គុណភាពៃនលទ�ភាពទទួលបានការែថទំាេវជ�សា尴�ស� និងលក�ខណ� សង�ម និងេសដ�កិច�ែដលជមូលដ� ន។ សព�ៃថ�េនះ កនូែងត៉ែស្បកេ�� ែដលេកើតេ�េខានធ ីLA ទនំងជសា尴� បម់នុៃថ�ខបួកេំណើតដបំងូ

របសព់កួេគេ្រចើនជងកនូែងត៉ែស្បកសបដីង។ ក��ងរយៈេពល្របំាឆា� ំខាងមុខ មជ្ឈមណ� លមានេគាលបំណងកាត់បន�យគមា� តេនះេ�ក��ងអ្រតាមរណភាពទារក្រតឹម 30% េ�េខានធី LA ។ 

  

ជំងកឺាមេរគ (STIs) 
 

 

ករណី STI បានបន�េកើនេឡើងក��ងរយៈេពល 5 ឆា� ំកន�ងមកេនះ។ ចាប់ពីឆា� ំ 2015 និង 2016 តេ� មាន:  

• 4% េកើនេឡើងេ�ក��ងករណីជំងឺកា� មីឌា  

• 27% េកើនេឡើងេ�ក��ងករណីជំង្ឺរបេមះ និង  

• 16% េកើនេឡើងេ�ក��ងករណីជំងឺសា尴� យដំណក់កាលដំបូងេ�េខានធី LA ។  

ចនំនួវ�សមាមា្រតៃនករណ ីSTI េកើតេឡើងក��ងចេំណមបរុសែដលរមួេភទជមយួបរុស (MSM) �ស�ែីស្បកេ��  នងិអ�កប��រេយនឌរ័។ អ្រតាេកើនេឡើងៃនជំងឺ STIs ក៏េកើតេឡើងក��ងចំេណម

្របជជនវ�យេក�ងផងែដរ ែដលយុវជនែស្បកេ�� រងការប៉ះពាល់េដយវ�សមាមា្រត។ ្របសិនេបើទុកេចាលេដយគា� នការព្យោបាល ជំងឺ STIs ឣចបង�ឲ្យមានប�� សុខភាពជេ្រចើន រួមមានជឣទិ៍ ហា礘និភ័យ
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កាន់ែតខ�ស់ចំេពាះការចម�ងេមេរគ HIV និងមរណភាពទារក។ ក��ងរយៈេពល្របំាឆា� ំខាងមុខ មជ្ឈមណ� លមានបំណងបង� រកូនែង៉តមា� ក់ពីការេកើតមកមានជំងឺសា尴� យពីកំេណើតេ�េខានធី LA និងកាត់បន�យ

កំេណើនវ�សមាមា្រតេ�ក��ងករណីជំងឺ STI ក��ងចំេណម MSM �ស�ីែស្បកេ��  និងអ�កប��រេយនឌរ័។ 

 

យតុ�ធិមប៌រ�សា尴� ន 

 

 

យុត�ិធម៌បរ�សា尴� នគឺជ “ការ្រប្រពឹត�េដយយុត�ិធម៌ និងការចូលរួមយ៉ងសំខានព់ី្របជជនទំាងអស់េដយមិនគិតពីជតសិា尴សន ៍ពណ៌សម្ប�រ ្របភពកំេណើត ឬ្របាក់ចំណូល ែដលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍ ការអនុវត�ន ៍

និងការ្របតិបត�ិច្បោប់ បទប��ត�ិ និងេគាលនេយបាយបរ�សា尴� ន”។12

xiii វទទួលសា尴� ល់ថ សុខភាពសហគមន៍មួយែផ�កធំគឺឣ្រស័យេ�េលើលក�ខណ� របស់វ និងការផ�ល់អត�្របេយជន៍ និងបន��កបរ�សា尴� នេដយ

យុត�ិធម៌។ េ�េខានធី LA បន��កែដលរងេដយវ�សមាមា្រតេដយសា尴រែតការបពំលុ េ្រគាះថ� កប់ពំលុ នងិការេ្របើ្របាសដ់ធី�មីិនបានល� ែដលនំេ�រកបរ�សា尴� នែដលគា� នសុខភាព គឺសហគមន៍ែដលមាន

្របាក់ចំណូលទាប និងសហគមនែ៍ស្បកេ�� ។ ក��ងរយៈេពល្របំាឆា� ំខាងមុខ ទីភា� ក់ងរសុខភាពនឹងេផ� តេ�េលើការកាត់បន�យការបំភាយឧស�័នពុលពីឧស្សោហកម�ធុនធ�ន់េ�ក��ងសហគមន៍លំេ�ដ� ន។ 

 

Health Neighborhood (សខុភាពអ�កជតិខាង) 

  

 

 

Health Neighborhood គឺជគំនិតផ��ចេផ�ើមទូទំាងេខានធីែដលដឹកនំេដយនយកដ� នសុខភាពផ��វចិត� េដើម្បី កសា尴ងសមធម៌សុខភាពតាមរយៈការែថទំារប់ប���ល និង

កិច�សហការសហគមន៍។ បណ� ញៃនសម�័ន�ននបាននំមកនូវអ�កពាក់ពន័�ចំរុះ រួមមានជឣទិ៍ អ�កផ�ល់េសវសុខភាពផ� ល់ខ��ន សុខភាពឣកប្បកិរ�យ និងសុខភាពផ��វចិត� េដើម្បីេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើង និងែកលម�

ការគំា្រទពីគ�ីនិក និងសហគមន៍េ�ក��ងតំបនជ់ិតខាងែដលបានកណំត់ទូទំាងេខានធី LA ។ េគាលេ�គឺេដើម្បី: ព្រងឹងលទ�ភាពទទួលបានេសវ បេង�ើនការស្រមបស្រម�លការែថទំាក��ងចំេណមអ�កផ�ល់េសវ

គ�ីនិក និងសហគមន៍ េដើម្បីែកលម�គុណភាពៃនការែថទំា និងេដើម្បីែកលម�សុខភាព និងសុខុមាលភាពៃន្របជពលរដ�ជិតខាង ជពិេសសអ�កែដល្រត�វការសុខភាពស��គសា尴� ញ។ ក��ងរយៈេពល្របំាឆា� ំខាងមុខ សម�័ន� 

Health Neighborhood នឹងបន�ព្រងីក និងេធ�ើឲ្យមានេ្រចើននូវបណ� ញែដលមាន្រសា尴បរ់បស់ពួកេគ េដើម្បីែកលម�ការស្រមបស្រម�ល និងការេ្របើ្របាស់េដយ្របសិទ�ភាពនូវធនធាន

ទំាងឡយេដើម្បីគំា្រទដល់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរួមរបស់្របជពលរដ�ជិតខាង 13

xiv និងេដះ្រសា尴យអសមធម៌សុខភាពែដលមាន្រសា尴ប ់ ែដលកំណត់ឣទិភាពេដយសមាជិកសហគមន៍េ�ក��ង 

Health Neighborhood នីមួយៗ។  

 

វ�ទ្យោសា尴� នេដើម្បកីាររបប់���ល និងការេឆ�ើយតបែផ�កវប្បធម៌ នងិភាសា尴 (ICLIR) 
 

 

េបសកកម�ៃន ICLIR គឺេដើម្បីបេង�ើតមាគ៌ាែដលសម្រសបែផ�កវប្បធម៌ និងភាសា尴 ែដលេដះ្រសា尴យគមា� តេ�ក��ងការផ�ល់េសវ និងេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនែផ�កសមត�ភាពរបស់ទីភា� ក់ងរសុខភាព េដើម្បីបំេពញ

ត្រម� វការរបស់សហគមន៍ ៃន េខានធី LA ។ សហគមន៍ទំាងេនះ មានការរប់ប���លបុគ�លែដលមានសា尴វតាវប្បធម៌ខុសៗគា�  ជមួយនឹងជតិសា尴សន៍/ជតិពន�� ្របភពកេំណើត ភាសា尴 និន� ការ

ផ��វេភទ នងិការសែម�ងឲ្យេឃើញពីេយនឌ័រ សា尴� នភាពសង�មេសដ�កិច� សមត�ភាពផ��វកាយ និងផ��វចិត� និងជំេនឿសា尴� រតី និងសា尴សនក��ងចំេណមអ�កដៃទ។ គំរូរបស់វ�ទ្យោសា尴� នមានែដនបួន: (1) ការបេង�ើត

េហដ� រចនសម�័ន�ែដលមានលក�ណៈជកិច�សហការ្របកបេដយសមធម៌ក��ងចេំណមទីភា� ក់ងរសុខភាព ជការេឆ�ើយតបជមួយនឹងត្រម�វការែផ�កវប្បធម៌ នងិភាសា尴ែដលបានកំណត់េដយមជ្ឈមណ� ល (2)

ការអភិវឌ្ឍការបណ�� ះបណ� លែដលទាក់ទងនឹងសមត�ភាពវប្បធម ៌ និងសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍បគុ�លិក (3) ការអនុវត�ន៍យន�ការស្រមាប់ការ្របា្រស័យទាក់ទងអន�រនយកដ� ន និងេ�ក��ងនយកដ� ន និងការ

ចូលរួមពីអ�កពាក់ពន័� និង (4) ការបេង�ើតកែន�ងទុកដក់ធនធានជក់ែស�ងេ�េលើសមត�ភាពវប្បធម៌ សមធម៌សុខភាព និងភាពេផ្សងគា� ។  

ICLIR េប�ជ� ចិត�ែកលម�គុណភាពៃនេសវមានសមត�ភាពែផ�កវប្បធម៌ និងភាសា尴របស់ទីភា� ក់ងរសុខភាពែដលេឆ�ើយតបេ�នឹងគមា� តេ�ក��ងការផ�ល់េសវ សកម�ភាពតាមដនេលើការវយតៃម�ការបំេពញ

េសចក�ី្រត�វការ េដយេ្របើទិន�ន័យេដើម្បីកំណត់ នងិវយតៃម�្របសិទ�ភាពៃនអន�រគមន៍ នងិកសា尴ងទនំួលខុស្រត�វឆ�ងនយកដ� នេដើម្បី ែចករ� ែលកធនធាន។ ក��ងរយៈេពល្របំាឆា� ំខាងមុខ ICLIR 
នឹងចាប់ៃដគូជមួយសហគមន៍ អ�កផ�ល់េសវ និងអង�ការេ�តាមសហគមន៍េដើម្បីបេង�ើនការយល់ដឹង និងសមត�ភាពរបស់បុគ�លិកទីភា� ក់ងរសុខភាពក��ងការេដះ្រសា尴យអសមធម៌សុខភាព ជមួយនឹងេគាលេ�

កាត់បន�យ/លុបបំបាត់ភាពេផ្សងគា� េ�ក��ងលទ�ភាពទទួលបានេសវ។ 
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ែផនការសកម�ភាព 
ែផនការេនះ គឺជការអំពាវនវ និងែស�ងរកការបណ�� ះចលនេដើម្ីបេធ�ើឲ្យ េជឿនេលឿនែផ�កសមធម៌សុខភាពេ�េខានធី LA ។ ខណៈែដល

ជមួយនឹងចលនទំាងអស់េនះ វ្រត� វបានជំរុញេដយេសចក�ី ្របាថ� ផ� ស់ប�� រសា尴� នភាពទំាងឡយណែដលេ�ដែដល។ 
វនឹងមិនងយ្រស�លេឡើយ។ 
ចលនរបស់េយើង ត្រម�វឲ្យមានភាពជៃដគូក��ងចំេណមអ�កពាក់ព័ន�េខានធី និងសហគមន៍្រគប់វ�ស័យ និងកិច�្របឹងែ្របងជប់ជនិច�ក��ងរយៈេពលែវងមួយ។ វ
ត្រម�វឲ្យមានការេប�ជ� ចិត�រួម សកម�ភាពខា� ំងកា�  និងគណេនយ្យភាពៃនេយើងទងអស់គា� ។ 
េដើម្បីទទួលេជគជ័យ េយើង្រត�វមកចូលរួមជមួយគា�  ក��ងនមជអ�កសហការ និងជៃដគូ េដើម្បកីាត់បន�យគមា� តេ�ក��ងលទ�ផលសុខភាព ែដលប៉ះពាល់

ដល់សហគមន៍ែដលជួប្របទះការលបំាកបំផុតរបសេ់យើង។ េយើង្រត�វការភាពជអ�កដឹកនំ នវនុវត�ភាព ការ្រសេមើ្រសៃមរបស់អ�កេដើម្បីសេ្រមចបាននូវ

ទស្សនវ�ស័យរួម េដើម្បីអនគតដ៏្របេសើរ។ 

សូមចូលរួមជមយួចលនេនះ។   
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េយើងេមើលេឃើញលទ�ផលសុខភាពយុត�ិធម៌ និងេស�ើភាព 
“វជការចាបំាចែ់ដលថ េយើងបេង�ើតេគាលនេយបាយែដលជំរុញសមធមស៌ខុភាព ពីេ្រពាះបុគ�ល្រគប់រូបេ�េខានធ ីLos Angeles គួរែតមានឱកាសក��ងការទទួលបាន

សុខភាពដ៏្របេសើរ េដយមនិគិតពីជតសិា尴សន៍ េយនឌ័រ ្របាកច់ណូំល តបំនភ់មូសិា尴�ស� នងិកតា� េផ្សងៗ។”  

– Mark Ridley Thomas, អ�កេមើលការខសុ្រត�វេខានធី Los Angeles, មណ� លទីពីរ 
 

មជ្ឈមណ� លេដើម្ីបសមធម៌សុខភាព នឹងផ�ល់ឣទិភាពេ�េលើចំណុចេផ� តការយកចិត�ទុកដក់សំខាន់ េដើម្ីបេលើកកម�ស់
អន�រគមន៍េគាលេ� និងធាននូវការវ�និេយគកាន់ែតធំេធងក��ង 

រយៈេពល្របំាឆា� ំខាងមុខ េដើម្ីបកាត់បន�យ—ជមួយនឹងេសចក�ី្របាថ� លុបបំបាត់—អសមធម៌ែដលេយើងេមើលេឃើញេ�ក��ង

អ្រតាមរណភាពទារក អ្រតាជំងឺកាមេរគ (STI) និងការ្របឈមនឹងេ្រគាះថ� ក់បរ�សា尴� នេ�ក��ងសហគមន៍មាន្របាក់

ចំណូលទាប និងសហគមន៍ែស្បកេ�� ។  
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កាតប់ន�យ/លុបបំបាតគ់មា� តេ�ក��ងលទ�ផលសុខភាព 

េបសកកម�របស់ទីភា� ក់ងរសុខភាពគឺ េដើម្បីែកលម�សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ�េ�េខានធី L.A. តាមរយៈការផ�ល់េសវ កម�វ�ធី និងេគាលនេយបាយែដលមានការរប់ប���ល ្រគប់្រជ�ងេ្រជយ សម្រសបតាមវប្បធម៌ ែដលេលើក
កម�ស់្របជជនមានសុខភាពល� រស់េ�ក��ងសហគន៍ែដលមានសុខភាពល�។ ជេរៀងរល់ៃថ� នយកដ� នទំាងឡយរបស់េយើងេធ�ើការេដយមិនេចះេនឿយហតេ់ដើម្បីែកលម�សុខភាពផ��វកាយ ផ��វចិត� និង្របជជនៃនសមាជិកសហគមន៍ និងេខានធីរបស់
េយើង។ ្រសបេពលជមួយគា� េនះ េយើងបន�េមើលេឃើញអសមធម៌សុខភាព គិតតាមជតសិា尴សន៍ និងជតិពន�� ភូមិសា尴�ស� និន� ការផ��វេភទ និង/ឬកតា� សង�មេសដ�កិច�។ មជ្ឈមណ� លនឹងត្រមឹមសា尴រជថ�ីនូវថមពល ការេផ� តការយកចិត�ទុកដក់ និង

ការេប�ជ� ចិត�របស់ខ��ន េដើម្បីកាត់បន�យអសមធម៌ែដលេយើងេមើលេឃើញេ�ក��ងចំណុចសំខាន់ៗៃនអ្រតាមរណភាពទារក អ្រតា STI និង្របឈមនឹងជតិពុលបរ�សា尴� ន ក��ងភាពជៃដគូជមួយេមដឹកនំចំណុចេផ� តការយកចិត�ទុកដក់ៃន

ទីភា� ក់ងរសុខភាព អ�កជំនញខាងកម�វត�� និងអ�កពាក់ព័ន�ពហុវ�ស័យ។ 

 

  

េគាលេ�ទី 1: កាត់បន�យគមា� តេ�ក��ងអ្រតាមរណភាពទារករវងកូនែង៉តជនជតិឣេមរ�កែស្បកស និងឣេមរ�កែស្បកេ�� /េដើមកំេណើតឣ�ហ�ិក្រតឹម 30% េ�េខានធី LA 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: កាត់បន�យេ�ស�សរុៃំរ�េ�ក��ងជីវ�ត�ស�ី 

 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខក��  ឆា� ំ 2018 បេង�ើតការ�យល័យទប់សា尴� ត់អំេពើហិង្សោ។ ការ�យល័យនឹងចាប់ៃដគូជមួយកម�វ�ធី�ស�ីជិត្រគប់ែខ េដើម្បីកំណតអ់ត�ស�� ណ និង
េដះ្រសា尴យការ្របឈមនឹងអំេពើហិង្សោអំឡ�ងេពលមានៃផ�េពាះ នងិេលើសពីេនះ។ 

េគាលបណំងទី2 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 េលើកកម�ស់ការយល់ដឹងអំពមីូលេហតៃុនគមា� តមរណភាពទារករវងកូនែង៉តជនជតិឣេមរ�កែស្បកស និងឣេមរ�កែស្បកេ�� /េដើម

កំេណើតឣ�ហ�ិកេ�េខានធី LA និងជំរុញសកម�ភាព។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 ធានថ �ស�ីមានៃផ�េពាះ ែដលស�ិតេ�ក��ងផ�ះសែម្បងគា� នេស�រភាព ទទួលបានការអនុេ្រគាះស្រមាប់ផ�ះសែម្បងែដលមានសុវត�ិភាព
បេណ� ះឣសន�។ 

េគាលបណំងទ ី4 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 បេង�ើន ការចូលរួមពឥីណទានពន�េលើ្របាក់ចំណូល េដយេធ�ើការទំនក់ទំនងពលរដ�ែដលមានសិទ�ិទទួលបានទំាងអស់េ�ក��ងេខានធី។ 
ឥណទានពន�េលើ្របាក់ចំណូល ្រត�វបានបង� ញថ កាត់បន�យលទ�ផលកំេណើតមិនល�។ 
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យុទ�សា尴�ស�ទី 2: រងំខ�ប់ផ��វពីេ�ស�សផ��វសង�មេ�េ�ស�សផ��វចិត�។ 
 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 ព្រងីកគំរូៃនការចុះសួរសុខទុក�តាមផ�ះ និងការគំា្រទតាមផ�ះ េដើម្បីធានថមាន�ស�ីកាន់ែតេ្រចើន ែដលមានលទ�ភាពទទួលបានការគំា្រទ
េ�អំឡ�ងេពលមានៃផ�េពាះ និងេ្រកាយស្រមាល។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2019 បណ�� ះបណ� លបុគ�លិកេ�ក��ងកម�វ�ធីចុះសួរសុខទកុ�តាមផ�ះ េដើម្បីជួយឲ្យ�ស�ីដឹងពីស�� ៃនេ�ស�ស និងអភិវឌ្ឍន៍យុទ�សា尴�ស�េដើម្បី

េដះ្រសា尴យប�� ទំាងេនះេដយខ��នពួកេគបាន េដយភា� ប់េ�នឹងការគំា្រទពីសង�ម និងេ្របើ្របាស់បេច�កេទសែថទំាខ��នឯង។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 គំា្រទកម�វ�ធីែដលមាន្រសា尴ប ់េដើម្បីផ�ល់ពត័៌មានជូន�ស�ីអំពីការចះុេឈា� ះេបាះេឆា� ត និងឱកាសក��ងមូលដ� នេដើម្បីឲ្យសកម�េ�ក��ង
្រពឹត�ិការណ៍សហគមន៍។ 

េគាលបណំងទ ី4 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2020 េដះ្រសា尴យភាពដច់េដយែឡកគា� ខាងសង�មក��ងចំេណម�ស�ីមានៃផ�េពាះ េដយេលើកកម�ស់ការែថទំាមុនស្រមាលពី្រក�ម ផ�ល់ការ
គំា្រទពី�ស�ីេ��ស�ីេ�អំឡ�ងេពលមានៃផ�េពាះ និងេលើសពីេនះ។ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 3: អន�រគមន៍ឲ្យបានឆាប់តាមែដលឣចេធ�ើបាន មុនេពលេ�ស�សេធ�ើឲ្យខូចសុខភាព។ 

េគាលបំណងទី 1 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមិថុន ឆា� ំ 2019 បណ�� ះបណ� លអ�កចុះសួរសុខទុក�តាមផ�ះ និងអ�កអម វ�ជ� ជី វៈ េ�តាមគ�ី និក អំពីអន�រគមន៍ សុខភាពតាមែបប

បង� រ និងផ�� វ ចិត� ែផ� ក េលើភ័ស��តាង និងការអនុវត�ន៍ការ្របឹក្សោសុខភាពផ�� វចិត� ែដលបានព្រងីកបែន�មស្រមាប់អ�កផ� ល់េសវដល់�ស�ីជិត្រគប់ ែខទូទំាងេខានធី។ 

េគាលបណំងទ ី2 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 អនវុត� One Key Question© (OKQ) េដើម្បីធានថ�ស�ីទទួលបានការពិនិត្យៃផ�េពាះ េ�េពល
មកទទួលការែថទំាសុខភាពរល់េលើក េដើម្បីេលើកទឹកចតិ�ឲ្យមានការេធ�ើែផនការកាន់ែត្របេសើរស្រមាប់សុខភាពៃផ�េពាះ ឬជួយ�ស�ីឲ្យេ្រជើសេរ�សជេ្រមើសែផនការ្រគ�សា尴រដ៏្របេសើរែផ�កេលើ

ការេឆ�ើយតបរបស់ពួកេគ។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 បេង�ើនការទប់សា尴� តប់ារ�េ�តាមសា尴លាេរៀន និងពិនតិ្យ និងប���នេ�កានក់ម�វ�ធីផ� ចប់ារ�េ�ក��ងគ�ីនិកទំាងអស់ ែដលដំេណើរការេដយ

េខានធីស្រមាប�់ស�ីេដើម្បីកាត់បន�យហា礘និភ័យលទ�ផលសុខភាពមិនល� ែដលបណ� លមកពីការជក់បារ�។ 

េគាលបណំងទ ី4 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមិថុន ឆា� ំ 2020 ព្រងឹងការស្រមបស្រម�លរវងអ�កផ�ល់េសវគ�ីនិក និងេសវែដលផ�ល់មូលនិធិពីរដ� ស្រមាប់កុមារែដលមានត្រម�វការែថទំា
សុខភាពពិេសស។ 

េគាលបណំងទ ី5 
្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2020 េធ�ើបមាណីយកម�អន�រគមន៍េវជ�សា尴�ស� ែដលឣចបេ���សពីការស្រមាលមុនេពលកំណត់ស្រមាប់�ស�ីែដលមានហា礘និភ័យ រួមមាន
ជឣទិ៍ ការេ្របើអ័រម៉ូនអំឡ�ងេពលមានៃផ�េពាះេដើម្បីបេ���សពីការស្រមាលមុនេពលកំណត់ និងការេ្របើថ� ំឣស�ីរ�នទារក េដើម្បីបង� ជំងឺ្រពាយ្រកឡេភ�ើង និងស្រមាលមុនេពលកំណត់

េ�េខានធី។ 

េគាលេ�ទី 2: កាត់បន�យករណី និងអ្រតា STD េ�េខានធី LOS ANGELES ក��ងចំេណម្របជជនែដលរងការប៉ះពាល់េដយវ�សមាមា្រត និងមិនល�។ ការេនះរួមមាន

ជឣទិ៍ ការបង� រជំងឺសា尴� យពីកំេណើត្រគប់ករណីទាំងអស់ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: ែកលម�អត�ស�� ណដំបូងៃនករណី STI តាមរយៈការ្រត�តពិនិត្យ្របជជនែដលមានហា礘និភ័យ (យុវជនឣយុ 12-24 ឆា� ំ �ស�ីវ�យពរេពាះ បុរសែដលរួមេភទជមួយ

បុរស និង្របជជនែដលជប់ពន�នគារ)។ 

េគាលបណំងទ ី1 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 បេង�ើតអ្រតា្រត�តពនិតិ្យ STI ស្រមាប់្របជជនេគាលេ� (គិតតាមជតិសា尴សន៍/ជតិពន��) និងពិនិត្យេឡើងវ�ញនូវវ�ធានការរបស់

សំណំុទិន�ន័យ និងព័ត៌មានអំពី្របសិទ�ភាពៃនការែថទំាសុខភាព (HEDIS) េ�េលើការេគារពតាមការ្រត�តពិនិត្យ កា� មីឌា ្រតាកូម៉ាទីស (CT) ។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 ែកលម�អ្រតា្រត�តពិនតិ្យស្រមាប់ជំងឺ STIs ក��ងចំេណម�ស�ី ជពិេសសក��ងចំេណម�ស�ីែដលមានហា礘និភ័យខ�ស់ (BD) 
�ស�ីវ�យពរេពាះ និង�ស�ីមានៃផ�េពាះទំាងអស់។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 ែកលម�អ្រតា្រត�តពិនតិ្យស្រមាបអ់�កែដលសកម�ផ��វេភទទំាងអស់ ែដលមានឣយុ 12-24 ឆា� ំ។ 

េគាលបណំងទ ី4 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 បេង�ើនអ្រតា្រត�តពិនតិ្យជំងឺ STI ក��ងចំេណមគ�នីិកែដលបេ្រមើេសវជនូអ�កែដលមានេមេរគ HIV។ 
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េគាលបណំងទ ី5 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 ែកលម�អ្រតា្រត�តពិនតិ្យ្របដប់បន�ពូជពេិសសរកេមើលជំងឺ GC និង CT ស្រមាប់បុរសែដលរួមេភទជមួយបុរស និងអ�កប��រ
េយនឌ័រ េដើម្បីេចៀសវងនូវការខកខានេធ�ើេរគវ�នចិ�័យ េ�េពលមានការពិនិត្យ្រតឹមែតមួយកែន�ងប៉ុេណ� ះ។ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 2: ររងំការចម�ងជំងឺតាមរយៈការព្យោបាលសម្រសបេ�េលើករណី និងៃដគូពួកេគ។ 
 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 ែកលម�លទ�ផលព្យោបាលស្រមាប់�ស�ីទំាងអស់ ជពិេសស�ស�ីែដលតំណងឲ្យ្របជជនែដលមានហា礘និភ័យខ�ស់ រួមមានជឣទិ៍ អ�ក
ែដលមានហា礘នភិ័យខ�ស់ស្រមាបជ់ំងឺសា尴� យពីកំេណើត។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 ែកលម�លទ�ផលព្យោបាលក��ងចំេណមអ�កែដលសកម�ផ��វេភទទំាងអស់ ែដលមានឣយុ 12-24 ឆា� ំ។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិនុ ឆា� ំ 2020 ែកលម�លទ�ផលព្យោបាលស្រមាប់អ�កែដលស�ិតេ�ក��ងពន�នគារ។ 

េគាលបណំងទ ី4 
 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2020 បេង�ើនការផ�ល់វ�ធពី្យោបាលអ�កជំងឺែដលផ�ល់េដយៃដគូ (PDPT) ស្រមាប់ការព្យោបាលជំងឺកា� មីឌា (CT) និង

ជំងឺ្របេមះ (GC) ។ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 3: អប់រ�អ�កេ្របើ្របាស់ និងសហគមន៍ឲ្យបេង�ើនការយល់ដឹង និងផ�ល់សិទ�ិអំណចដល់្របជជនឲ្យេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�ែដលការពារសុខភាព។ 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 គំា្រទដល់កម�វ�ធីអភិវឌ្ឍន៍យុវជនេ�េខានធី Los Angeles ភាគខាងត្ប�ង។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 ែកលម�ក្រមិតៃនការយល់ដឹងអំពីជំងឺ STI ក��ងចំេណមបុរសែដលរួមេភទជមយួបុរស បុរស និង�ស�ីែដលប��រេយនឌ័រ �ស�ីពី
ធម�ជតិ តាមរយៈការចូលរួមសហគមន៍ និងការេធ�ើទីផ្សោរសង�ម។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមិថុន ឆា� ំ 2019 ែកលម�ក្រមិតៃនការយល់ដឹងអំពីជំងឺ STI ក��ងចំេណមយុវជន។ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 4: បេង�ើតេគាលនេយបាយមាន្របសិទ�ភាព េដើម្បជីះឥទ�ិពលេ�េលើឣកប្បកិរ�យអ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាព។ 
 

េគាលបណំងទ ី1 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខមករ ឆា� ំ 2019 ចាប់េផ�ើមេធ�ើការជមួយអ�កធានរ� ប់រងទំាងឡយ េដើម្បីព្រងីកវ�សា尴លភាពៃនការ្រត�តពិនតិ្យ្របដប់បន�ពូជពិេសសស្រមាបជ់ំងឺ GC 

និង CT និងការ្រត�តពនិិត្យជំងឺ STI ឲ្យបានកាន់ែតញឹកញប់។  

េគាលបណំងទ ី2 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 បេង�ើនែខ្សផ�ល់មូលនិធិស្រមាប់ការបង� រ និង្រគប់្រគងជំងឺ STI េដើម្បីគំា្រទការងរែដល្រត�វការក��ងការកាត់បន�យអ្រតាឆ�ងជងំឺ 

STI េ�ក��ងេខានធី។ 

េគាលេ� 3: ការព្រងឹងការ្រត�តពិនិត្យបរ�សា尴� ន និងការេមើលការខុស្រត�វេដើម្បីផ�ល់សិទ�ិអំណចដល់សហគមន៍ ែកលម�ការ្របតិបត�ិបទប��ត�ិ កាត់បន�យការបំភាយឧស�័នពុល និង
ែកលម�លទ�ផលសុខភាព 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1:  ព្រងឹងកិច�្របឹងែ្របងបង� រសុខភាពបរ�សា尴� នរបសេ់ខានធី។ 
 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 ចូលរួម និងចាប់ៃដគូជមួយសមាជិកសហគមន៍ ជពិេសសេ�ក��ងតំបន់ឣទិភាព ដឹកនំកិច�្របងឹែ្របងេដើម្បីេដះ្រសា尴យេ្រគាះថ� ក់

បរ�សា尴� នេ�ក��ង ឬេ�ជិតតបំន់លំេ�ដ� ន។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 េលើកកម�ស់ការ្របតបិត�ិបទប��ត�ិជធរមានទំាងឡយ្របកបេដយអត�ន័យ និងទាន់េពលេវលា ជពិេសសេ�តាមសហគមន៍ែដលរង

បន��ក្របភពៃនការបំពុលេ្រចើនជងេគបំផតុ។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2020 អភវិឌ្ឍន៍ នងិគំា្រទេគាលវ�ធីៃនេគាលនេយបាយែដលេផ� តការយកចិត�ទុកដក់េលើការការពារសុខភាព និងកាត់បន�យហា礘និភ័យ។ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 2:  ធានថ េខានធីបានេ្រត�មខ��ន្រគប់្រគាន់ក��ងការេឆ�ើយតបេ�នឹងភាពបន� ន់ៃនបរ�សា尴� ន។ 
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េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមីន ឆា� ំ 2019 ព្រងីកការស្រមបស្រម�ល និងការបណ�� ះបណ� លទីភា� ក់ងរេខានធី េដើម្បីសេ្រមចឲ្យបាននូវកិច�្របឹងែ្របងក��ងការេឆ�ើយតប និងសា尴� រ
បរ�សា尴� ន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2019 កសា尴ង្របតិបត�កិារេឆ�ើយតប្របកបេដយនិរន�រភាពជមួយនឹងភាពបត់ែបនក��ងការផ� ស់ប��រគំរូៃន្របតបិត�ិការ េ�េពលការគំរមកំែហង
ផុសេឡើង។ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 3:  បេង�ើនសមត�ភាពក��ងការ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�លក�ខណ� បរ�សា尴� ន និងសុខភាព េ�ក��ងសហគមន៍ឣទិភាព េដើម្បីគាំ្រទដល់កិច�្របឹងែ្របងបង� រ និងេឆ�ើយតប។ 

េគាលបណំងទ ី1 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 ព្រងីកការ្រត�តពិនិត្យ វយតៃម� និងរយការណ៍អំពីលក�ខណ� សុខភាពេ�ក��ងតំបន់ឣទិភាព (សហគមន៍លំេ�ដ� ន ែដលរងការ

្របឈមខ�ស់េ�នឹងជតិពុលេ្រគាះថ� ក់)។  

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 ព្រងីកការ្រត�តពិនិត្យលក�ខណ� បរ�សា尴� នេ�ក��ងសហគមន៍ឣទិភាព េដើម្បីធាននូវការអនុេលាមតាមច្បោប់បរ�សា尴� នជធរមាន និង
វយតៃម�លក�ខណ� េ�ក��ងតំបន់ែដលមានបន��កៃនការបំពុលខ�ស់។ 

េគាលេ�ទី 4: ព្រងឹង និងព្រងីក Health Neighborhood  េដើម្បីែកលម�ការផ�ល់េសវ និងេដះ្រសា尴យប�� វត��ែដលសេ្រមចេដយសង�មេ�េលើសុខភាព 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1:  បេង�ើន និងគាំ្រទទំនក់ទំនងកិច�សហការ និងេគាលវ�ធីែដលជំរុញេដយសហគមន៍ េដើម្បីព្រងីកសុខភាព និងសុខុមាលភាពៃនពលរដ�េ�ជិតខាង។ 

 

េគាលបណំងទ ី1 

្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 ចាប់ៃដគូជមួយេមដកឹនំ Health Neighborhood េដើម្បីអភវិឌ្ឍន្៍រកបខណ� មួយែដលែកលម�សុខភាព 

េដយេដះ្រសា尴យត្រម�វការសហគមន៍ែដលមិនទានប់ានបំេពញ និងធានថ តំណងបុគ�លិកទីភា� ក់ងរសុខភាពេ�្រគប់សម�័ន� Health 

Neighborhood គឺជៃដគូទីភា� ក់ងរសុខភាពែដលមានការេប�ជ� ចិត�េពញេលញ។ 
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េយើងេមើលេឃើញពីទិន�ន័យសមធម៌សុខភាពែដលឣចមានលទ�ភាពទទួលបាន មានសា尴រ្របេយជន៍ និងមានការរប់ប���ល 
“េ�េពលពកួេគនិយយអពំីេលខ េយើងនិយយអំពមីខុ។”  

– Tiffany Romo, អ�កឯកេទសសមធមស៌ខុភាព, នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈ មជ្ឈមណ� លេដើម្ីបសមធមស៌ខុភាព 
មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធម៌សុខភាព នឹងេធ�ើការេដើម្បធីានថ ទិន�ន័យ្រត�វបាន្របមូល វ�ភាគ និងែចករ�ែលកតាមលក�ណៈមួយែដលផ�ល់តៃម�េលើ

បទពិេសា尴ធន៍រស់ អន�ុ� តឲ្យមានការបំែបកជចំែណកតចូៗ និងការ្របមូលទិន�នយ័បានកានែ់ត្របេសើរែថមេទៀត េ�តាមបណ� សហគមន៍ែដលជួប

្របទះការលំបាកជ្របវត�សិា尴�ស�េ្រចើនជងេគបំផតុរបស់េខានធី និងអន�ុ� តឲ្យសហគមន៍េ្របើ្របាស់ទិន�នយ័ េដើម្បីបណ�� ះគំនិតផ� ស់ប��រ នងិ
សកម�ភាពទនិ�ន័យ្រគបវ់�ស័យ។ 
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ផ�ល់ទិន�ន័យសមធម៌សុខភាពែដលមានសា尴រ្របេយជន៍ និងមានការរួមប���ល 
DPH ទទួលខុស្រត�វក��ងការ្រត�តពិនិត្យសុខភាព្របជពលរដ�េ�ក��ងេខានធី។ ការងរេនះរួមមានជឣទិ៍ ការកំណត់អសមធម៌សុខភាពស្រមាប់្រក�មទំាងឡយែដលមានហា礘និភ័យស្រមាប់លទ�ផលមិនល�េ្រចើនបផំុត និងផ�ល់អនុសា尴សន៍េដើម្បី

កាត់បន�យអសមធម៌។ កម�វ�ធីរបស់ទីភា� ក់ងរសុខភាព បានេធ�ើការែកលម�េ�ក��ងការ្របមូល និងការរយការណ៍ទិន�ន័យសុខភាពអំពីសហគមន៍ែដលជបួ្របទះការលំបាកេ�ក��ងេខានធី រួមមានជឣទិ៍ ការបំែបកទិន�ន័យេចញជ ឣសីុ និងអ�កេកាះ

ហា礘ៃវ� និង េកាះប៉ាសីុហ�ិកេផ្សងេទៀត និង្របមូលទិន�ន័យអំពីននិ� ការផ��វេភទ និងអត�ស�� ណេយនឌ័រ។ តាមរយៈការវយតៃម�េហតុប៉ះពាល់សុខភាព (HIAs), DPH បានផ�ល់ការ្រសា尴វ្រជវ និងទិន�ន័យេដើម្បជីូនដំណឹងអំពីការេធ�ើ

េគាលនេយបាយអំពីផ�ះសែម្បង គមនគមន៍ និងវ�ស័យេផ្សងេទៀត។ េទាះជយ៉ងណ កម�វ�ធីេ�ែតរងនូវការដកក់្រមិតេ�ក��ងការ្របមូលទិន�ន័យក��ងលក�ណៈមួយែដលគូសប�� ក់ឲ្យេឃើញពីសំេឡងរបស់សហគមន៍ រយការណ៍ទិន�ន័យស្រមាប់

សហគមន៍ននជេ្រចើន និងជួយផ្សោរភា� ប់អសមធម៌សុខភាពេ�នឹងអសមធម៌សង�ម ជតសិា尴សន ៍េសដ�កិច� និងភូមិសា尴�ស�។ មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាពេមើលេឃើញទិន�ន័យ និងវប្បធមក៌��ងការរយការណ៍ទូទំាងទីភា� ក់ងរសុខភាពែដលនំមក

នូវបទពេិសា尴ធន៍ ចាប់យកទិន�ន័យស្រមាបស់ហគមន៍ែដលជញឹកញប្់រត�វបានេគទុកេចាល និងែចករ�ែលកទិន�ន័យ្រគប់វ�ស័យេដើម្បីជួយកាត់បន�យអសមធម៌។ 
 

 

េគាលេ�ទី 1: ធាននូវបទពិេសា尴ធន៍រស់ែដលគូសប�� ក់ពីទិន�ន័យសមធម៌ និងមានលទ�ភាពឣចទទួលបានស្រមាប់សហគមន៍ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: ដក់ប���លបទពិេសា尴ធន៍ និងឣទិភាពេ�ក��ងការ្របមូលទិន�ន័យ រយការណ៍ និងផ្សព�ផ្សោយ។ 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 េលើកកម�ស់ការេ្របើ្របាស់រូបភាពខ�ីៗ និងការនិយយេរឿងរ� វផ� ល់ខ��នេ�ក��ងឯកសា尴រ េដើម្បីគូសប�� ក់ និងែចករ�ែលកបទពេិសា尴ធនរ៍ស់

របស់អ�កែដលរងការប៉ះពាល់ខា� ំងបំផុតពីសុខភាពមនិល�។ 

េគាលបណំងទ ី2 
្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមីន ឆា� ំ 2019 េកាះ្របជុំគណៈកម�ការពិេសស ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយបល់ទិន�ន័យពហុវ�ស័យ ែដលមានសមាសភាពដូចជ អង�ការនន និង

ពលរដ� ែដលមកពីសហគមនទំ៍ាងឡយេ�ក��ងេខានធ ីLA ែដលមានលទ�ផលសុខភាពអន់េដយវ�សមាមា្រត េដើម្បីផ�ល់នូវធាតុចូលស�ីពីការអភិវឌ្ឍ និងការ្របា្រស័យទាក់ទងទិន�ន័យ
ទីភា� ក់ងរសុខភាព របាយការណ៍ និងឯកសា尴រអប់រ�េដើម្បធីានបាននូវការរប់ប���ល និងការតំណង។  

េគាលបណំងទ ី3 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 បេង�ើតសូចនករ នងិវ�ធានការសមធម៌សុខភាពែដលទីភា� ក់ងរសុខភាពនឹងតាមដន និងរយការណ៍ជ្របចំាេដយែផ�កេលើឣទិភាពៃន

អ�កពាក់ព័ន� និងសមាជិកសហគមន៍។ 

េគាលបណំងទ ី4 
្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2020 ជំរុញភាពជៃដគ្ូរបកបេដយអត�ន័យជមួយអង�ការ និងពលរដ�តាមសហគមន៍េ�ក��ងដំេណើរការ្រសា尴វ្រជវ្រគបជ់ហំា礘នេដយបេង�ើន

សមត�ភាពេធ�ើការ្រសា尴វ្រជវមានការចូលរួមពីសហគមន៍ (CBPR) តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ្របអប់ឧបករណ៍ និងជនំួយបេច�កេទស។ 

េគាលេ�ទី 2: ព្រងឹងការ្របមូល ការវ�ភាគ និងការផ្សព�ផ្សោយទិន�ន័យែដលវស់ស�ង់ និងពន្យល់តួនទី ៃនអសមធម៌សង�ម ជតិសា尴សន៍ េសដ�កិច� បរ�សា尴� ន និងភូមិសា尴�ស� 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: ែកលម�គុណភាព ការ្របមូល និងការបំែបកទិន�ន័យជចំែណកតូចៗ េដើម្បីបេង�ើនការតំណងឲ្យសហគមន៍ែដលជួប្របទះការលំបាក និងការយល់ដឹងអំពីការែចកចាយធនធាន

អសមធម៌ែដលផ្សោរភា� ប់ជមួយនឹងលទ�ផលសុខភាព។   

េគាលបណំងទ ី1 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 កំណត់ការអនុវត�នល៍�ស្រមាប់ការ្របមូលទិន�ន័យែដលមានការរប់ប���ល េដើម្បីធានថមានព័ត៌មានែដលពណ៌នអំពី

បទពិ េសា尴ធន៍ និងលទ�ផលសុខភាពៃនសហគមន៍/្របជជនែដលមិន្រត�វបានតំណង។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខមីន ឆា� ំ 2020 ធានថ របាយការណ៍ែដលពណ៌នអំពីលទ�ផលសុខភាព្របជជនបាន្របមូល និងរបប់���លព័ត៌មានអំពីកតា� ទំាងឡយែដលជះ

ឥទ�ិពលេ�េលើលទ�ផលសុខភាព។ 

េគាលបណំងទ ី3 
្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2020 បេង�ើនលទ�ភាពទទួលបានទិន�ន័យគិតតាមជតសិា尴សន ៍និងជតពិន�� ឣយុ អត�ស�� ណេយនឌ័រ និន� ការផ��វេភទ ភូមិសា尴�ស� 
និង/ឬកតា� សង�មេសដ�កិច� េដយកសា尴ងសមត�ភាពរបស់ទីភា� ក់ងរសុខភាពក��ងការ្របមូឡ បំែបកជចំែណកតចូៗ និងរយការណ៍ទិន�ន័យគិតតាម្រក�មរងទំាងេនះ។ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 2: ធានថសហគមន៍មានលទ�ភាពទទួលបានព័ត៌មាន ែដលពណ៌នអំពីតួនទីៃនអសមធម៌ែផ�កជតិសា尴សន៍ សង�ម េសដ�កិច� បរ�សា尴� ន និងភូមិសា尴�ស�េ�ក��ងលទ�ផល

សុខភាព។ 



ទំ ព័ រ  | 27 

 
មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

 

 

េគាលបណំងទ ី1 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 បេ��ញ្របវត�សុិខភាពរបស់ទី្រក�ង នងិសហគមន៍ ែដលចង្រកងឯកសា尴រអំពីលទ�ផលសុខភាព សង�ម េសដ�កិច� ការអប់រ� និងបរ�សា尴� ន
េ�ក��ងទី្រក�ង នងិសហគមន៍ទំាឡយទូទំាងេខានធី េដើម្បីផ�ល់ពត័៌មានកាន់ែត្របេសើរជូនអ�កពាក់ព័ន� នងិសមាជិកសហគមន៍។ របាយការណ៍នឹងមានលទ�ភាពទទួលបានេ�េលើ

វុ�បសា尴យអន�រអំេពើ ែដលអនុ�� តឲ្យពលរដ�េ្របើ្របាស់សំណំុឯកសា尴រទិន�ន័យ េដើម្បីកសា尴ងរបាយការណ៍ផ� ល់ខ��នរបស់ពួកេគ។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិនុ ឆា� ំ2019 ផ�ល់ការគំា្រទដល់អង�ការននតាមសហគមន៍ ក��ងការៃលត្រម�វទិន�ន័យ េដើម្បីេដះ្រសា尴យត្រម�វការក��ងមូលដ� នរបស់ពួកេគ។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2022 សហការជមួយអង�ការននតាមសហគមន៍េដើម្បវីយតៃម�សមត�ភាពរបស់ពកួេគក��ងការ្របមូលទិន�ន័យ ែដលគំា្រទដល់ការផ� ស់ប��រ
េគាលនេយបាយ ្របព័ន� និងការអនុវត�ន៍។ 

េគាលេ�ទី 3: េកៀរគរទិន�ន័យ និង្រសា尴វ្រជវេដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�្រគប់វ�ស័យ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: េ្របើ្របាស់ទិន�ន័យេដើម្បបីេង�ើនការយល់ដឹងអំពីទំនក់ទំនងរវងអសមធម៌សុខភាព និងអសមធម៌េ�ក��ង្របព័ន�េផ្សងៗទូទាំងនយកដ� ន និងទីភា� ក់ងរមូលដ� នេ�ក��ងេខានធី។ 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 28 ែខកមុ�ៈ ឆា� ំ 2019 េធ�ើការវយតៃម�េហតបុ៉ះពាល់សុខភាពស�ីពីេហតបុ៉ះពាល់សុខភាព និងអសមធម៌ៃនសំេណើបទប��ត�ិស�ីពីក��  េដើម្បីធាននូវការ
អនុវត�នេ៍គាលនេយបាយែដលកាន់ែតមានសមធម៌។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 សហការជមួយ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយបល់ទិន�ន័យ េដើម្បីកំណត់្របធានបទទំាងឡយស្រមាប់ការវយតៃម�េហតុប៉ះពាល់សុខភាពបែន�ម

េទៀត។ 

េគាលបណំងទ ី3 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2022 ចូលរួមេ�ក��ងការេដះដូរទិន�ន័យ ែដលអនុ�� តឲ្យមានទនិ�ន័យែដលមិនទានប់ានកណំត់េ�្រគប់នយកដ� ន និងៃដគូសហគមន៍ៃន
េខានធី េដើម្បីកំណតអ់ំពីកតា� មូលដ� នែដលរួមចំែណកដល់វ�សមាមា្រតេ�ក��ងលទ�ផល។ ព័ត៌មានេនះ ឣចេ្របើ្របាស់ក��ងការគំា្រទដល់កិច�្របឹងែ្របងតសូ៊មតិេដើម្បីឲ្យមានការផ� ស់ប��រ។ 

េគាលបណំងទ ី4 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2023 ធានថ កម�វ�ធីទីភា� ក់ងរសុខភាពមានសមត�ភាពក��ងការែចករ�ែលកព័ត៌មានជមួយអ�កេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� អ�កតសូ៊មតិ និងអង�ការេ�

តាមសហគមន៍េ�េខានធី LA េដើម្បីេលើកកម�ស់កិច�្របងឹែ្របងែដលសេ្រមចបាននូវសមធម៌សុខភាព។ 
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េយើងេមើលេឃើញពកីារផ� សប់��រេគាលនេយបាយ និង្របព័ន�េដើម្បីឲ្យមានការែចកចាយឱកាស នងិធនធាន្របកប

េដយសមធម ៌
“ជំេនរែដលេកើនេឡើង មិនែមនសទុ�ែតេលើកទកូទាងំអសេ់នះេឡើយ។ វជការសំខានណ់សែ់ដលថការវ�និេយគឣចេធ�ើេ�កែន�ងែដលេយើងេមើលេឃើញពតី្រម�វការខ�សប់ផំតុ េដើម្ីបធានថបគុ�ល្រគប់រូបមាន

ឱកាសេស�ើគា� េដើម្ីបច្រម�ងចេ្រមើន។”  

 

- John Kim, នយក្របតិបត�,ិ គេ្រមាងេជឿនេលឿន California 

មជ្ឈមណ� លេដើម្ីបសមធម៌សុខភាព នឹងជួយគាំ្រទដល់ការផ� ស់ប��រេគាលនេយបាយ និង្របព័ន�្រគប់វត��ែដលសេ្រមចេដយសង�ម ែដលនំ

េ�រកការែចកចាយេដយអសមធម៌នូវឱកាស និងធនធានែដលចាំបាច់ស្រមាប់សុខភាព។ មជ្ឈមណ� លនឹងកសា尴ងសមត�ភាពក��ងការ

េដះ្រសា尴យប�� អយុត�ិធម៌សង�ម និងជតិសា尴សន៍ចម្បង ែដលជំរុញដល់អសមធម៌សុខភាព និងអភិវឌ្ឍន៍នូវកិច�សហការេដើម្ីបេធ�ើឲ្យ 
េជឿនេលឿនែផ�កសមធម៌សុខភាពេ�ក��ងេគាលនេយបាយទាំងអស់។ 
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គំា្រទការផ� ស់ប��រេគាលនេយបាយ និង្របព័ន� 
អសមធម៌សុខភាពេ�េខានធី LA មិនេកើតេឡើងេដយឯកឯងេឡើយ។ អសមធម៌សុខភាពែតងែតឆ��ះប�� ំងពីអសមធម៌េ�ក��ង្របព័ន�េផ្សងៗដូចជ ការអប់រ� ការងរ និងផ�ះសែម្បង ែដលបះ៉ពាល់ដល់ឱកាសរបស់បុគ�លមា� ក់ស្រមាប់សុខភាព និង
សុខុមាលភាពដ៏្របេសើរ។ ការេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនែផ�កសមធម៌សុខភាព ត្រម�វឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកិច�សហការរ�ងមំា្រគប់វ�ស័យ េដើម្បីេធ�ើការេឆា� ះេ�រកទស្សនវ�ស័យរួមមួយគឺ ឱកាស និងធនធានសមធម៌ស្រមាប់្រគប់គា� ។ កាលពីប៉ុន� នឆា� ំថ�ីៗេនះ 
កម�វ�ធីសុខភាពកំពងុសហការបែន�មជមួយវ�ស័យសុខភាពមិនែមន្របៃពណី េដើម្បីធានថអ�កេធ�ើេគាលនេយបាយ និងអ�កេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�ទទួលបានព័ត៌មានអំពផីលវ�បាកែផ�កសុខភាពៃនការសេ្រមចចិត�របស់ពួកេគ។ ឧទាហរណ៍ កម�វ�ធីបាន

បេង�ើនភាពជៃដគូជមួយៃដគូសហគមនក៍��ងមូលដ� ន និងទីភា� កង់រេផ្សងេទៀតេដើម្បជីួយេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿខាងការផ� ស់ប��រេគាលនេយបាយេ�ក��ងសុខភាព និងសុខុមាលភាពបរ�សា尴� ន ផ�ះសែម្បង និងការអប់រ�។ មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាពេមើល
េឃើញពីសកម�ភាពេគាលនេយបាយទូទំាងទីភា� ក់ងរសុខភាព ែដលមានលក�ណៈជសុខភាពេ�ក��ងែកវែភ�កេគាលនេយបាយទំាងអស់ និងភាពជៃដគូរ�ងមំា ែដលនឹងជួយេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនៃនេគាលនេយបាយខា� ំងកា� េដើម្បីសមធម៌

សុខភាពទូទំាងេខានធី។ 

 

  

េគាលេ�ទី 1: ផ� ស់ប��រសមត�ភាព វប្បធម៌ និងការអនុវត�ន៍របសទី់ភា� ក់ងរសុខភាពេដើម្បេីលើកកម�ស់សុខភាពេ�ក��ងែកវែភ�កេគាលនេយបាយទាំងអស់ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: ជួយព្រងឹងសមត�ភាពកម�វ�ធី េដើម្បអីនុវត�េ�ក��ងែកវែភ�កេគាលនេយបាយទាំងអស់េ�ក��ងកិច�្របឹងែ្របងផ� ស់ប��រេគាលនេយបាយ និង្របព័ន�។ 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 ចាប់ៃដគូជមួយអង�ការសហគមន៍ េដើម្បីបន�េគាលនេយបាយែដលេដះ្រសា尴យអសមធម៌ជមូលដ� នេ�ក��ងវត��ែដលសេ្រមច

េដយសង�មេ�េលើសុខភាព។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 បណ�� ះបណ� លបុគ�លិកេគាលនេយបាយទីភា� ក់ងរសុខភាពអំពីរេបៀបដកប់���លសុខភាពេ�ក��ងេគាលវ�ធី

េគាលនេយបាយទំាងអស់េ�ក��ងការវ�ភាគ និងការកំណត់ឣទិភាពេគាលនេយបាយ។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិនុ ឆា� ំ 2020 ធានថការវ�ភាគសមធម៌សុខភាព្រត�វបានអនុវត�េ�េលើធាតុផល្របេយជន៍ែផ�កច្បោប់ទំាងអស់ស្រមាបទ់ីភា� ក់ងរសុខភាព។ 

េគាលបណំងទ ី4 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2020 អភិវឌ្ឍន៍្របអបឧ់បករណ៍វ�ភាគសមធម៌សុខភាពមួយ ែដលឣចេ្របើ្របាស់េដយបុគ�លិកទីភា� ក់ងរ និងៃដគូសហគមន៍េដើម្បី
វយតៃម�េហតុប៉ះពាល់សមធម៌ៃនសំេណើេគាលនេយបាយក��ងមូលដ� ន រដ� និងសហព័ន�។ 
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េគាលេ�ទី 2: សហការជមួយវ�ស័យ និងអង�ការមូលដ� នេផ្សងៗ េដើម្បគីាំ្រទេគាលនេយបាយខា� ំងកា�  ែដលេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនែផ�កសមធម៌សុខភាព និងយុត�ិធម៌ជតិសា尴សន៍ និងសង�ម 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: បេង�ើនភាពជៃដគូជមួយអង�ការមូលដ� ន និងចលនយុត�ិធម៌សង�ម ែដលកំពុងេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនែផ�កេគាលនេយបាយ េដើម្បីកំណត់េគាលេ�អសមធម៌ទាំងឡយែដលជមូលដ� ន

ៃនភាពខុសគា� ែផ�កសុខភាព។ 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 ធានថ អង�ការមូលដ� ន្រត�វបានរប់ប���លេ�ក��ងដំេណើរការកំណត់ឣទិភាពេគាលនេយបាយរបស់ DPH េហើយ្រត�វ
បានតំណងេ�េលើ្រក�មេគាលនេយបាយ ែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បីេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនែផ�កឣទិភាពេគាលេយបាយថ� កម់ូលដ� ន និងថ� ក់រដ�ែដលបានកំណត់្របចំាឆា� ំ។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 វយតៃម�យុទ�នការ និងចលនយុត�ិធម៌សង�មថ� ក់មូលដ� ន និងថ� ក់រដ� ែដលត្រមឹមជមួយនឹងរេបៀបវរៈសមធម៌
សុខភាព។ 

េគាលបណំងទ ី3 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 វយតៃម�ការចូលរួមរបស់ទីភា� ក់ងរសុខភាពជមួយបណ� អង�ការមូលដ� ន និងចលនយុត�ិធម៌សង�មេ�ក��ងកចិ�្របឹងែ្របងផ� ស់ប��រ

េគាលនេយបាយ និងផ្សោរភា� ប់ជមួយនឹងអង�ការមូលដ� ន ែដលជះឥទ�ិពលេ�េលើការផ� ស់ប��រេគាលនេយបាយែដលទាក់ទងនឹងទីភា� ក់សុខភាព និងដកឣ់ទិភាពឲ្យចំ
កណ� ល។ 

េគាលបណំងទ ី4 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 កំណត់យុទ�សា尴�ស�ស្រមាប់គំា្រទដល់កិច�្របឹងែ្របងទំាងឡយ ែដលដឹកនំេដយសហគមន៍េដើម្បីឲ្យមានការផ� ស់ប��រ

េគាលនេយបាយ ែដលែកលម�សុខភាព។ យុទ�សា尴�ស�ទំាងេនះរមួមានជឣទិ៍ ការែចករ�ែលកធនធាន និងការផ�ល់ការគំា្រទបេច�កេទស។  

យុទ�សា尴�ស�ទី 2: បន�ឣទិភាពេគាលនេយបាយរមួេដើម្បកីាត់បន�យជសមូហភាពនូវអសមធម៌ែផ�កជតិសា尴សន៍ សង�ម និងសុខភាព។ 

េគាលបណំងទ ី1 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2022 គំា្រទេគាលនេយបាយថ� ក់មូលដ� ន និងថ� ក់រដ�េលើ្រគប់វ�ស័យែដលនឹងបេង�ើនធនធានស្រមាប់សហគមន៍ និង្រក�មទំាងឡយ

េ�េខានធី LA ែដលរងនូវបន��កអសមធម៌ខ�ស់បផំុត។ 
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េយើងេមើលេឃើញពភីាពជៃដគូែដលែចករ�ែលកអំណចបានយ៉ង្រតឹម្រត�វ នងិេគារពស�័យភាពសហគមន ៍
“‘េតើេយើងកសា尴ងតមុយួែដលេយើងឣចេរៀនសូ្រតជមយួគា� បានេដយរេបៀបណ? េតើេយើងបន�ដក់ឣទិភាពឲ្យចកំណ� លការងររបស់េយើងេដយរេបៀបណ?’ សូមសន�នជមយួអ�ក

ែដលអ�កមនិធា� បប់ានសន�នជមួយ។”  

- Joyce Ybarra, នយកែផ�កការសកិ្សោ, មលូនធិ ិWeingartn 

 

“េ�សិបភាគរយៃនការងរសំខាន់ៗេកើតេឡើងេ�េ្រ�អង�្របជុ។ំ”  

- Manal Aboelata, នយកចាតែ់ចង, វ�ទ្យោសា尴� ន Prevention 
 

 មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធម៌សុខភាព នឹងកំណត់ឣទិភាពសំេឡងែដល្រត�វបានេធ�ើឲ្យេស��មសា尴� ត់ នងិបានដកេចញជ្របវត�ិសា尴�ស� េដើម្បីធានថការ

េធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�មានការរបប់���ល និងជំរញុេដយសហគមន៍ែដលរងការប៉ះពាលព់ីអសមធម៌សុខភាពខា� ំងបំផុត។ មជ្ឈមណ� លនឹងបណ�� ះភាព

ជៃដគូសា尴ធារណៈ ឯកជន និងសហគមន៍ េដើម្បផី្សោរភា� ប់ ស្រមបស្រម�ល និងសហការេលើកចិ�្របឹងែ្របង ែដលេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនខាងឱកាស

សមធម៌ និងកាត់បន�យអសមធម៌េ�ក��ងលទ�ផលសុខភាព។ 
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បណ�� ះភាពជៃដគូសា尴ធារណៈ ឯកជន និងសហគមន ៍
ការកសា尴ងចលនមួយេដើម្បីសមធម៌សុខភាព ត្រម�វឲ្យមានការចូលរួម និងសហការយ៉ងសកម�ជមួយសហគមន៍ែដលរងការប៉ះពាល់ខា� ំងបំផុត។ េយើងផ�ល់តៃម�ដល់ការចូលរួមពីសហគមន៍ថជមូលដ� នៃនការអនុវត�ន៍សុខភាពសា尴ធារណៈ។ ខណៈ

ែដលការងររបស់េយើងបន�វ�វត�េដើម្បេីដះ្រសា尴យត្រម�វការស��គសា尴� ញរបស់សហគមន៍ ការងររបស់េយើង្រត�វែតដកឲ់្យចំកណ� លនូវភាពជៃដគូសហគមន៍ និងភាពជអ�កដឹកនំរ�ងមំា េដើម្បីជំរុញការងរែដលកាត់បន�យភាពេផ្សងគា�  និងេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿន
ែផ�កយុត�ិធម៌សុខភាព ជតសិា尴សន ៍សង�ម និងបរ�សា尴� ន។ េយើង្រត�វែតព្រងកីេគាលវ�ធរីបស់េយើងជអន�រជតិ េដើម្បីជំរុញនវនុវត�ភាព និងេលើកស��យការអនុវត�ន៍ល�េដើម្បីធានថ បណ� សហគមន៍ែដលរងបន��កអសមធម៌សុខភាពខា� ំងបំផុតទទួលបាន

ព័ត៌មាន និងមានការចូលរួម្របកបេដយអត�ន័យេ�ក��ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� ែដលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកេគ។ មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាព េប�ជ� ចិត�ចូលរួមេ�ក��ងភាពជៃដគូពហុវ�ស័យ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ែដលេលើកកម�ស់
ភាពជអ�កដឹកនំរួមគា� ែដលគួរឲ្យេជឿទុកចតិ� និងជរំញុសកម�ភាពកាត់បន�យអសមធម៌ និងែកលម�លទ�ផលសុខភាព។ 

 

 

                                                                                                                                      

 

េគាលេ�ទី 1: បេង�ើតវប្បធម៌ៃនការចូលរួម និងសហការពីៃដគូែដលមានការរប់ប���ល េដើម្បីែចករ�ែលកការអនុវត�ន៍ល� ជំរុញនវនុវត�ភាព និងបេង�ើតចលនមួយេដើម្បីសមធម៌សុខភាព 

យុទ�សា尴�ស� 1: គាំ្រទភាពជៃដគូសហគមន៍ ែដលកសា尴ងសមត�ភាព ែចករ�ែលកអំណច និងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� និងធាននូវគណេនយ្យភាពេ�វ�ញេ�មក។ 

េគាលបណំងទ ី1 
្រតឹមៃថ�ទី 1 ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ 2018 បេង�ើតគណៈកមា� ធិការផ�ល់េយបល់យុវជន េដើម្បីដកប់���លសំេឡងយុវជនេ�ក��ងេគាលនេយបាយ ការអនុវត�ន៍ និងគំនិត

ផ��ចេផ�ើមរបស់នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈ ែដលគំា្រទការអភិវឌ្ឍែដលមានសុខភាពល� និងែកលម�លទ�ផលសុខភាពស្រមាប់យុវជនទំាងអស់េ�េខានធី LA ។  

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី1 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 ដក់ប���លេយបល់្រតឡប់ និងេយបល់េផ្សងៗពីអ�កពិនិត្យេមើលេ�េលើអុីនេធើណិត េវទិកាសហគមន៍ និងវគ�សា尴� ប់េ�
ក��ងែផនការសកម�ភាពរបស់មជ្ឈមណ� ល។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2019 បេង�ើតការអនុវត�ន៍ទំាងឡយែដលស្រមបស្រម�ល និងចង្រកងឯកសា尴រធាតុចូល និងអនុសា尴សន៍ពីភាគពីាក់ព័ន� េដើម្បីផ�ល់
ព័ត៌មានដល់គំនិតផ��ចេផ�ើមថ�ី និងមាន្រសា尴ប ់នងិធាននូវគណេនយ្យភាព។ 

េគាលបណំងទ ី4 
ចាប់េផ�ើមពីែខមិថុន ឆា� ំ 2019 េធ�ើឲ្យមានការចូលរួមពីៃដគូ និងពលរដ�ក��ងសហគមន៍េ�ក��ងដំេណើរការេដើម្បីពនិិត្យេឡើងវ�ញេលើទិន�ន័យ និងវឌ្ឍនភាពសុខភាព

ស�ីពីគំនិតផ��ចេផ�ើមចំណុចេផ� តការយកចិត�ទុកដក់ែដលមាន្រសា尴ប្់របចំាឆា� ំ។ ្របសិនេបើមានភាពសម្រសប ្រតឹមែខមថិនុ ឆា� ំ 2020 កំណត់រកចំណុចេផ� តការ

យកចិត�ទុកដក់ថ�ីរបស់មជ្ឈមណ� លេដើម្បី សមធម៌សុខភាព។ 

េគាលបណំងទ ី5 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 អភវិឌ្ឍនធ៍នធាន នងិការបណ�� ះបណ� លេគាលេ�ស្រមាប់អង�ការននែដលបេ្រមើសហគមន៍ែដលជួប្របទះការលំបាកជ

្របវត�សិា尴�ស� អំពីរេបៀបទទួលបានជំនួយឥតសំណង និងកិច�សន្យោេខានធីេដយេជគជ័យ។ 

េគាលបណំងទ ី6 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2023 ផ�ល់ការបណ�� ះបណ� ល និងឱកាសស្រមាបស់មាជិកសហគមន៍ េដើម្បីចង��លបង� ញនូវការៃលែចកហិរ��វត�� និងការ
វ�នេិយគេ�ក��ងសហគមន៍ពកួេគ។ េធ�ើការេ�ទូទំាងទីភា� ក់ងរសុខភាព េដើម្បីកំណត់ឱកាសស្រមាបក់ារេរៀបចថំវ�កាតាមែបបចូលរួម។ 

េគាលេ�ទី 2: កំណត់ឱកាសភាពជអ�កដឹកន ំេដើម្បពី្រងឹង និងេលើកកម�ស់កិច�្របឹងែ្របងែដលនំមកនូវលទ�ផលសុខភាពមានសមធម៌ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: គាំ្រទៃដគូពហុវ�ស័យក��ងការចូលរួមេ�ក��ងគំនិតផ��ចេផ�ើមទាំងឡយែដលជំរុញេដយសហគមន៍ ែដលេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនយុត�ិធម៌សុខភាព ជតិសា尴សន៍ សង�ម និងបរ�សា尴� ន។ 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមិថុន ឆា� ំ 2019 ចូលរួមយ៉ងសកម�េ�ក��ងគំនិតផ��ចេផ�ើម 
ពហុវ�ស័យទំាង្របំារបស់េខានធី េដើម្បីេដះ្រសា尴យអសមធម៌េ�ក��ងវត��ែដលសេ្រមចេដយសង�ម និងវយតៃម�ែកវែភ�កសុខភាពេ�ក��ងេគាលនេយបាយទំាងអស់។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 ចាប់ៃដគូជមួយវ�ស័យសប្ប�រសធម៌ េដើម្បីេធ�ើែផនការេស៊រ�ៃនេវទិកាែដលេផ� តការយកចិត�ទុកដក់េ�េលើអសមធម៌សុខភាព និង
ឱកាសថ�ីក��ងការេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនខាងការផ�ល់ជំនួយឥតសំណងែដលមានសមធម៌។ 

េគាលេ�ទី 3: ្របា្រស័យទាក់ទងព័ត៌មានសមធម៌សុខភាពយ៉ងសា尴ម�� និងច្បោស់លាស់េ�កាន់សហគមន៍ទាំងឡយតាមរយៈឧបករណ៍្របា្រស័យទាក់ទងសុខភាពេផ្សងៗជេ្រចើន 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: ផ�ល់ជូនសហគមន៍ជមួយនឹងព័ត៌មាន និងសា尴រទាំងឡយអំពីសមធម៌សុខភាពែដលមានលក�ណៈរប់ប���ល ទាន់េពលេវលា និងផ�ល់ព័ត៌មាន។ 
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មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

 

 

េគាលបណំងទ ី1 
្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ 2018 ជូនដំណឹងជ្របចំាដល់បុគ�លិកទីភា� ក់ងរសុខភាព និងៃដគូខាងេ្រ�អំពី្រពឹត�ិការណ៍ែដលទាក់ទងនឹងសមធម៌ នងិ្រសា尴វ្រជវ

តាមរយៈ “វត��ែដលសេ្រមចេដយសង�មេ�េលើការ្របមូលផ��ំទំនក់ទំនងសមធម៌” ្របចំាែខ និងការពិនិត្យឯកសា尴រសិក្សោ្របចំា្រតីមាស។ 

េគាលបណំងទ ី2 

្រតឹមៃថ�ទី 1 ែខមករ ឆា� ំ 2019 បេង�ើនការចូលរួមេ�ក��ង Listserv របស់មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាព 20% េដើម្បីបេង�ើនលទ�ភាព

ទទួលបានឱកាសមូលនិធិែដលពាក់ព័ន� ការអភិវឌ្ឍវ�ជ� ជីវៈ គំនតិផ��ចេផ�ើម ទិន�ន័យ និងរបាយការណ៍តាមរយៈ Listserv របស់មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌

សុខភាពេខានធី LA ។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមីន ឆា� ំ 2019 អភិវឌ្ឍន៍្រកាហ�ិកព័ត៌មានស្រមាប់ចំណុចេផ� តការយកចិត�ទុកដក់របស់មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាព េដើម្បី
បេង�ើនការយល់ដឹងអំពីអសមធម៌ជតិសា尴សន៍ សង�ម េសដ�កិច� និងបរ�សា尴� ន ែដលជំរុញភាពេផ្សងគា� ៃនលទ�ផលសុខភាព។ 

េគាលបណំងទ ី4 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 អភវិឌ្ឍន៍វ�េដអមូួយែដលពន្យល់ពីេគាលគំនិតៃនសមធម៌សុខភាព និងទំនក់ទំនងរបស់វជមួយនឹងលទ�ផលសុខភាព។ 
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េយើងេមើលេឃើញពកីារេ្រត�មប្រម�ង នងិសមត�ភាពអង�ភាពក��ងការអនវុត�នន៍ូវវប្បធម៌េស�ើភាពគា�  នងិេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿន

ែផ�កសមធមស៌ុខភាព 
 

“អ�កមិនឣចេធ�ើការងរេនះបានេឡើយ ្របសិនេបើអ�កមិនទទួលបានការបណ�� ះបណ� លេទេនះ។ អ�កនឹងមិនឣចរត់ម៉ារ� តុងេដយពំុបានទទួលការបណ�� ះបណ� លស្រមាប់វ 

េនះេឡើយ។ ការងរេនះគឺជម៉ារ� តុង។”  

– Tamika Butler, នយក្របតិបត�ិ, LA Neighborhood Land Trust 

មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាព នឹងែស�ងរកការ្របតិបត�ិការការអនុវត�ន៍ែផ�ករដ�បាលែដលេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនែផ�កសមធម៌សុខភាព។ មជ្ឈមណ� លនឹងអនុវត� 
ែកែ្រប និងែចករ�ែលកការអនុវត�ន៍ល�េដើម្បតី្រមឹមធនធាន បេង�ើនការវ�និេយគ អភិវឌ្ឍន៍ និងបណ�� ះបណ� លកមា� ងំការងររបសេ់យើង និងបេង�ើតលក�ខណ� ជ

លក�ណៈៃផ�ក��ង ែដលគា្ំរទដលវ់ប្បធម៌េស�ើភាពគា� ស្រមាប់កម�ករនិេយជិកទាំងអស់ និងគាំ្រទសហគមន៍ែដលរងភាពអយុត�ិធម៌។ 
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ព្រងឹងការេ្រត�មប្រម�ង និងសមត�ភាពអង�ភាព 
សា尴� ប័នរដ� ភិបាលនន មានជំហល�ក��ងការែកលម�សមធម៌សុខភាពតាមរយៈកម�វ�ធី និងេគាលនេយបាយ េបើេទាះបជីតាម្របវត�សិា尴�ស� ពួកេគបានេដើរតួនទីមួយេ�ក��ងការបេង�ើត និងែថរក្សោអសមធម៌ក៏េដយ។ អសមធម៌មួយចំនួន បានបណ� ល
មកពីការអនុវត�ន៍លំេអៀងយ៉ងច្បោស់្រកែឡត ចំែណកអសមធម៌មយួចំនួនបណ� លមកពីេគាលនេយបាយែដលមានេចតនល�ជមួយនឹងផលវ�បាកអេចតន។ េដើម្បីធានថ េគាលនេយបាយរបស់េយើងមានេហតុប៉ះពាល់េដយេចតនៃនការេលើកកម�ស់

ែចកចាយធនធាន្របកបេដយសមធម៌ស្រមាបព់លរដ�ទំាងអស់ េយើង្រត�វវយតៃម�េ�េលើដំេណើរការៃផ�ក��ង នងិវយតៃម�េហតបុ៉ះពាល់សិន។ ចំណុចែដលបានេស�ើជេយបល់ស្រមាប់ជការេផ� តយកចិត�ទុកដក់រួមមាន ការធាននូវេគាលនេយបាយ

ជួល និងចុះកិច�សន្យោែដលមានយុត�ិធម៌ នងិសមធម៌ ែដលគំា្រទដល់អំណចសមូហភាព និងកំេណើនេសដ�កិច�ៃនសហគមន៍ែដលជួប្របទះការលំបាកបំផុតរបស់េយើង។ េយើងក៏្រត�វកសា尴ងសមត�ភាព និងភាពចំរះុគា� របស់បុគ�លិកៃផ�ក��ង េដើម្បីព្រងឹង
ការផ�ល់កម�វ�ធីែដលមានព័ត៌មានវប្បធមេ៌ពញេលញ ការអនុវត�ន ៍និងេសវែដលផ�ល់តៃម� និង្របកាន់េសចក�ីៃថ�ថ��ររបស់្របជជនែដលេយើងបេ្រមើជូន។ 

 

 
  

េគាលេ�ទី 1: ធានថ្របតិបត�ិការ កម�វ�ធី េសវ និងធនធានរបសេ់ខានធីេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនឱកាស និងសមធម៌សុខភាពស្រមាប់ទាំងអស់គា�  

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: អនុេលាមតាម និងគាំ្រទការអនុវត�ន៍រដ�បាលេដើម្បេីធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនែផ�កយុត�ិធម៌ជតិសា尴សន៍ និងសង�ម។ 

េគាលបណំងទ ី1 
្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2018 អភិវឌ្ឍន៍្រកបខណ� មួយស្រមាប់វយតៃម�េគាលនេយបាយនយកដ� ន េដយេ្របើ្របាស់សមធម៌ និងេ្រគាងការណ៍ 

“វប្បធម៌េស�ើភាពគា� ” េដើម្បីធានថេគាលនេយបាយ និងការអនុវត�ន៍មានសមធម៌ និងេស�ើភាពគា� ខាងជតសិា尴សន៍។ 

យុទ�សា尴�ស�ទី 2: អនុេលាមតាមការអនុវត�ន៍កិច�សន្យោ ែដលដក់ប���លជំនញសហគមន៍ និងជំរុញការអភិឌ្ឍេសដ�កិច�េ�ក��ងសហគមន៍ែដលរងភាពអយុត�ិធម៌។ 

េគាលបណំងទ ី1 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 ែស�ងរកេយបល់្រតឡប់ពីមា� ស់ជំនួយ អ�កពាក់ព័ន� និងអង�ការអំពីឱកាស និងយុទ�សា尴�ស�ែដលទីភា� ក់ងរសុខភាពឣច

អនុេលាមតាមេដើម្បី េធ�ើឲ្យងយ្រស�លក��ងការអនុវត�ន៍ និងការចុះកិច�សន្យោ និងបេង�ើនការគំា្រទស្រមាប់អង�ការទំាងឡយេ�តាមសហគមន៍ និងគំនិតផ��ចេផ�ើមែដល
ដឹកនំេដយពលរដ�។ 

េគាលបណំងទ ី2 
្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2021 សា尴កល្បងកិច�្របឹងែ្របងរបស់ DPH ក��ងការបេង�ើនចំនួនអ�កលកែ់ដលពុំ្រត�វបានតំណងជ្របវត�សិា尴�ស� ែដល

ទទួលបានកិច�សន្យោ្រតឹម 15%។ 
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េគាលេ�ទី 2: បេង�ើនសមត�ភាពក��ងការេលើកកម�សគុ់ណភាពខ�សទូ់ទាំងអង�ភាព 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: ផ�ល់ការអប់រ�ែដលកំពុងដំេណើរការ ឱកាសបណ�� ះបណ� ល និងឧបករណ៍ស្រមាប់បុគ�លិកទីភា� ក់ងរសុខភាព េដើម្បីអនុវត�ែកវែភ�កសមធម៌សុខភាពេ�េលើកម�វ�ធី និងេសវ។ 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ 2018 ផ�ល់ឱកាសបណ�� ះបណ� លលំេអៀងជក់ែស�ង យ៉ងេហា礘ចណស់ពីរដងស្រមាប់កម�ករនិេយជកិទីភា� ក់ងរសុខភាព 
េដើម្បីែកលម�េសវបេ្រមើអតិថិជន និងផ�ល់េសវែដលមានគុណភាពកាន់ែត្របេសើរ។  

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 សា尴កល្បងការស�ង់មតិព័ត៌មានដំបងូ េដើម្បវីយតៃម�េ�េលើឥរ�យបថ និងសមត�ភាពរបស់កម�ករនិេយជកិ DPH 
ក��ងការេធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនសមធម៌សុខភាព និងយុត�ិធម៌ខាងជតសិា尴សន៍។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2018 បេង�ើត្រក�មសមធមជ៌តសិា尴សន ៍ែដលមានេជើងឯកយ៉ងតិច 20 ែដលមកពី្រគប់ទីភា� ក់ងរសុខភាព ែដលមានការ
តំាងចិត�ក��ងការែស�ងយល់ េធ�ើែផនការ និងអនុវត�សមធម៌ជតសិា尴សន៍។ 

េគាលបណំងទ ី4 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមីន ឆា� ំ 2019 អភិវឌ្ឍន៍កែន�ងទកុដក់ធនធានជក់ែស�ង និងកសា尴ងដេំណើរការ្របសិទ�ភាព ស្រមាប់ការែចករ�ែលកព័ត៌មានែដល
ទាក់ទងនឹងសមត�ភាពខាងវប្បធម ៌ភាពសមរម្យខាងភាសា尴 និងសមធម៌សុខភាព េ�ក��ងនយកដ� ន និងទូទំាងទីភា� ក់ងរសុខភាព។ 

េគាលបណំងទ ី5 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិនុ ឆា� ំ 2019 ព្រងឹងការេ្រត�មខ��នរបស់កម�ករនិេយជកិ និងបេង�ើតវប្បធមៃ៌នសមធម៌តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត�នក៍ម�វ�ធី
បណ�� ះបណ� លកមា� ំងការងរ។ 

េគាលបណំងទ ី6 
្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិនុ ឆា� ំ 2020 ្រត�តពិនិត្យសំណួរទំាងឡយអំពីបទពិេសា尴ធនវ៍យតៃម�ការស�ង់មតិអតិថិជន/អ�កជំងឺ ែដលទាក់ទងនងឹសមត�ភាព

វប្បធម៌ នងិភាពសមរម្យខាងភាសា尴។ េ្របើ្របាស់ព័ត៌មានេនះេដើម្បីដក់ប���លវ�ធានការថ�ីអំពីការបេង�ើតព័ត៌មានដំបូង។ ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមិថុន ឆា� ំ 2023 

បេង�ើន 25% ៃនចំនួនពលរដ�ែដលរយការណ៍ការឆាប់យល់ពីវប្បធម៌ និងេសវែដលសមរម្យខាងភាសា尴។ 

េគាលបណំងទី 7 
្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2023 បេង�ើនចំននួកម�ករនិេយជិកែដលេឆ�ើយ “យល់្រសប” ឬ “យល់្រសបទំាង្រស�ង” អំពីសំណួរស�ង់មតិកមា� ំងការងរ

របស់កម�ករនេិយជិក “ខ��ំមានការយល់ដឹងមូលដ� នអំពីេគាលគំនតិែដលទាក់ទងនងឹសមធម៌ជតសិា尴សន៍្រតឹម 50%។ 
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យុទ�សា尴�ស�ទី 2: គាំ្រទេគាលនេយបាយេដើម្បីព្រងីកភាពចំរុះៃនកមា� ំងការងរ។ 
 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 អនវុត�េគាលការណ៍ែណនំ េដើម្បីព្រងឹងកចិ�្របឹងែ្របងចុះតាមមូលដ� ន និងយុទ�សា尴�ស�េ្រជើសេរ�សកមា� ំងការងរ ែដល
្រត�វបានេរៀបចេំឡើងេដើម្បីឈានដល់សហគមន៍ែដលមិន្រត�វបានតណំងជ្របវត�ិសា尴�ស�។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិុន ឆា� ំ 2020 អភិវឌ្ឍន៍ភាពជៃដគូជមួយបណ� សា尴លាេរៀន និងសហគមន៍ េដើម្បីគំា្រទែខ្សបំពង់េ�កានឣ់ជីពេសវសា尴ធារណៈ

ស្រមាប្់រក�មែដលមិន្រត�វបានតំណង។ 

េគាលបណំងទ ី3 
្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមថិនុ ឆា� ំ 2021 អនុវត�េគាលនេយបាយ និងនីតិវ�ធីែដលព្រងឹងការេ្រជើសេរ�សបុគ�លិក ការរក្សោទុកបុគ�លិក និងការដេំឡើងឋានៈ

បុគ�លិក ែដលឆ��ះប�� ំងពី្របជសា尴�ស�ៃនេខានធី LA ។ 

េគាលេ�ទី 3: បេង�ើនសមត�ភាពស្រមាប់យុត�ិធម៌ខាងភាសា尴ទូទាំងទីភា� ក់ងរសុខភាព 

យុទ�សា尴�ស�ទី 1: ែកលម�ដំេណើរការៃផ�ក��ងេដើម្បគីា្ំរទដល់ការផ�ល់ឯកសា尴រ និងេសវសមរម្យខាងវប្បធម៌ និងខាងភាសា尴។ 

េគាលបណំងទ ី1 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ 2019 អនុវត�េគាលនេយបាយស្រមាបទ់ទួលបានេសវបកែ្របឯកសា尴រ និងការបកែ្របផ� ល់មាត់េដើម្បីធានថ ឯកសា尴រ និង
្រពឹត�ិការណ៍សហគមន៍្រត�វបានផ�ល់ជូនជភាសា尴ជេ្រមើសរបស់សមាជិកសគមន៍។ 

េគាលបណំងទ ី2 ្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2019 វយតៃម�សមត�ភាពបុគ�លិក និងេស�ើេគាលនេយបាយ និងនីតិវ�ធីតាមត្រម�វការ េដើម្បីធានបាននូវលទ�ភាពទទួលបាន 
និងគុណភាពៃនជំនញ និងេសវបកែ្របផ� ល់មាត់ និងបកែ្របឯកសា尴ររបស់បុគ�លិក។ 

េគាលបណំងទ ី3 ្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ 2020 ត្រមឹមការៃលែចកថវ�កាកម�វ�ធេីដើម្បីធានថ មានធនធានស្រមាប់ត្រម�វការេសវបកែ្របឯកសា尴រ និងបកែ្រប
ផ� ល់មាត់។ 
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ការអនុវត�ន៍ និងការវយតៃម� 
 
ែផនការសកម�ភាពរបស់មជ្ឈមណ� ល កំណត់មាគ៌ាស្រមាប់ការងររបស់េយើងក��ងរយៈេពល្របំាមួយឆា� ំខាងមុខ។ ឯកសា尴រេនះេធ�ើឲ្យេយើងមានការទទួលខុស្រត�វចំេពាះឣទិភាព និងេគាលេ�ែដលបានប�� ក់របស់េយើង េហើយមានអត�ិភាពជឯកសា尴ររស់ 
េដើម្បីអនុ�� តឲ្យមានភាពបត់ែបនេ�ចំេពាះមុខ្រពតឹ�ិការណ៍ែដលពុំបាន្របេមើលទុកជមុន នងិមិនបានេធ�ើការជមុន ែដលបង�េឡើងេដយបរ�យកាសនេយបាយ សង�ម និងធនធានែដលមានការផ� ស់ប��រយ៉ងឆាបរ់ហ័ស។ េយើង្រត�វការអនុវត�ភាពជអ�ក

ដឹកនំែដលមានការស្រមបខ��នតាម និងមានការទទួលខុស្រត�វចំេពាះអ�កពាក់ព័ន�េ�ក��ងេខានធី នងិសហគមន៍របស់េយើង។ េនះមានន័យថ: 

• េយើងសា尴� ប ់ និងដកស់ហគមន៍ និងពលរដ�ឲ្យេ�ចំកណ� លការងរេនះ។ ឣទិភាព ក�ីរ�ពងឹទុក និងក�កីង�ល់របស់អ�កឣចផ� ស់ប��រ និងវ�វត�េ�តាមេពលេវលា េហើយេគាលវ�ធែីដលបានប�� ករ់បស់េយើង ឣចផ� ស់ប��រេដើម្បី

ស្រមបស្រម�លការផ� ស់ប��រទំាងេនះ។   

• េយើងមានតមា� ភាពអំពីអ�ីែដលស�ិតេ�ក��ងែដន្រគប់្រគងរបស់េយើង និងអ�ីខ�ះែដលស�ិតេ�េ្រ�ែស�៊រៃនឥទ�ិពលរបស់េយើង។ 

• េយើងកំពុងស�ិតេ�េលើដំេណើរេរៀនសូ្រតរមួមួយ។ េយើងនឹងែកត្រម�វទិសេ� ្របសិនេបើ និងេពលែដលយុទ�សា尴�ស�របស់េយើងមិននំេ�រកលទ�ផលែដលចង់បាន និងររំងដល់េជគជ័យរបស់េយើង។ 

 
េដើម្បីវយតៃម�េគាលបំណងៃនែផនការសកម�ភាពេនះ មជ្ឈមណ� ល្រត�វ្របមូលទិន�ន័យពត័៌មានដំបូង នងិបេង�ើតវ�ធានការេដើម្បីភាពេជគជ័យជក់លាក់។ ព័ត៌មានេនះ នឹង្រត�វបានដកប់���លេ�ក��ងប័ណ�រយការណ៍្របចំាឆា� ំ េដើម្បីតាមដនវឌ្ឍនភាពេ�

េលើវ�ធានការក្រមិតេគាលរបស់េយើងមួយឆា� ំម�ង។ េ�ែខមិថនុ ឆា� ំ 2021 មជ្ឈមណ� លនឹងអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ពាកក់ណ� លវគ� េដើម្បីអបអរសា尴� ៃដរបស់េយើង និងកំណត់រកឧបសគ�ររំង និងេស�ើការៃលត្រម�វេផ្សងៗែដលជការេឆ�ើយតបេ�នឹង

ការផ� ស់ប��រឣទិភាព ធនធាន និង/ឬឱកាស។ មជ្ឈមណ� លនឹងបេ��ញឯកសា尴រមួយែដលវយតៃម�ផលសេ្រមចទូេ� និងលម�តិអំពីែផនការសកម�ភាពរយៈេពល 5 ឆា� ំជប់ៗគា�  េ�ែខមីន ឆា� ំ 2024។  

  



ទំ ព័ រ  | 39 

 
មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

េសចក�ីែថ�ងអំណរគុណ 
បគុ�ល នងិអង�ការទំាងឡយខាងេ្រកាមេនះ មានចតិ�សប្ប�រសក��ងការចណំយេពលេវលា កចិ�្របងឹែ្របង នងិការគំា្រទេ�អំឡ�ងេពលេរៀបចំ និងអភិវឌ្ឍន៍ែផនការសកម�ភាពរបស់មជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាព។ បទពិេសា尴ធន៍ 
គតិបណ� ិត និងទស្សនៈរបសព់កួេគ បានផ�លព់ត័ម៌ានដល់សា尴� រត ីនងិខ�មឹសា尴រេនះឯកសា尴រេនះ។  

 
ថ� កដ់ឹកនទំភីា� កង់រសខុភាព 

• Barbara Ferrer, ្របធាន, នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈ 

(DPH) 

• Christina Ghaly, ្របធានស�ីទី, នយកដ� នេសវសុខភាព (DHS)  

• Fred Leaf, ្របធានស�ទីី,  
ទីភា� ក់ងរសុខភាព 

• Jonathan Sherin, ្របធាន, នយកដ� នសុខភាពផ��វចិត� 

(DMH) 
 

 
ការងររបស់េយើងនឹងមិនឣចេ�រួចបានេឡើយ ្របសិនេបើគា� នទស្សនវ�ស័យ និងភាពជអ�កដឹកនំរបស់ពួកេគ។ 

 
ថ� កដ់ឹកនំនយកដ� នទភីា� កង់រសខុភាពបែន�ម 

• Deborah Allen, ្របធានការ�យល័យ DPH, ផ្សព�ផ្សោយសុខភាព 

• Frank Alvarez, DPH, ម�ន�ីសុខភាព្របចំាតំបន់, អ�កផ�ល់េសវ

តំបន់ទី 1 & 2 

• Angelo Bellomo, ្របធានការ�យល័យDPH, , ការពារសុខភាព 

• Sandra Chang Ptasinski, ្របធានែផ�កេសវជតិពន��ៃន

អង�ភាពសមត�ភាពវប្បធម,៌ ែផ�កែកលម�គុណភាពៃន DMH 

• David Dijkstra, ្របធានការ�យល័យ DPH,   គំា្រទ្របតបិត�ិការ 

• Kalene Gilbert, ្របធានកម�វ�ធីគ�ីនកិសុខភាពផ��វចិត�ទី III, ការ�យល័យ

េសវបង� រៃន DMH  

 

• Jeffrey Gunzenhauser, ្របធានការ�យល័យៃន DPH, 
្រគប់្រគងជំង ឺ

• Cynthia Harding, អនុ្របធាន DPH 

• Natalie Jimenez, ្របធានែផ�ក្របា្រស័យទាក់ទង និងកិច�ការសា尴ធារណៈ

ៃន DPH 

• Jan King, ម�ន�ីសុខភាព្របចំាតំបន់ៃន DPH, អ�កផ�ល់េសវ្របចំាតំបន់ទី 5 

& 6 

• Paul Simon, ្របធានែផ�កវ�ទ្យោសា尴�ស�ៃន DPH 

• Megan McClaire, ្របធានែផ�កបុគ�លិកៃន DPH 

• Cristin Mondy, ម�ន�ីសុខភាព្របចំាតំបន់ៃន DPH, អ�កផ�ល់េសវ

្របចំាតំបន់ទី 3 & 4 

• Silvia Prieto, ម�ន�ីសុខភាព្របចំាតំបន់ៃន DPH, អ�កផ�ល់េសវ

្របចំាតំបន់ទី 7 & 8 

• Jacqueline Valenzuela, ទី្របឹក្សោជន់ខ�ស់ៃន្របធាន 

DPH 

ស្រមាប់ភាពជអ�កដឹកនំ និងទស្សនវ�ស័យមិនេចះេនឿយហតរ់បស់ពួកេគេដើម្បីឲ្យេខានធ ីLos 

Angeles កានែ់តមានសុខភាពល�ែថមេទៀត។ 
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អ�កផ�លព់ត័ម៌ានសខំាន់ៗ : 
• Katie Balderas, ្របធានការ�យល័យសមធម៌, នយកដ� នេសវសុខភាព 

និងមនុស្សជតិទី្រក�ង Long Beach 

• Nashira Baril, ្របធានគេ្រមាងកសា尴ង 

សមត�ភាព, ៃដគូេហតុប៉ះពាល់េលើមនុស្សជតិ 

• Scott Chan, ្របធានកម�វ�ធី, ចលនេឆា� ះេ�រកអ�កេកាះឣសីុប៉ាសីុហ�ិក 

• Stephanie Caldwell, ្របធានែផ�កែផនការ 

យុទ�សា尴�ស�, សម�័ន�សុខភាពសា尴ធារណៈៃន Southern California 

• Manuel Carmona, ្របធានែផ�ករដ�បាល និងហិរ��វត��, នយកដ� ន

សុខភាពសា尴ធារណៈទី្រក�ង Pasadena 

• Jacques Colon, អ�កស្រមបស្រម�លសមធម៌សុខភាព, េខានធី 

Tacoma-Pierce 

• Javier Lopez, ជំនួយការស�ងការៃនមជ្ឈមណ� លេដើម្បីសមធម៌សុខភាព, 

នយកដ� នសុខភាព និងអនម័យផ��វចិត�ទី្រក�ង New York 

• Jonathan Nomachi, ម�ន�ីកម�វ�ធី, First 5 LA 

• Matt Sharp, អនុ្របធាន, គណៈកម�ការសុខភាពទី្រក�ង Los 

Angeles 

• Joyce Ybarra, ្របធានែផ�កការសិក្សោ,  

មូលនិធិ Weingart 
ទស្សនៈ និងអនុសា尴សនរ៍បស់ពួកេគេដើរតួស��លេ�ក��ងការងរែដលេយើងផ� ស់ទីេឆា� ះេ�មុខ។ 

បុគ�លកិមជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ខុភាព 
• Jerome Blake, អ�កវ�ភាគការ្រសា尴វ្រជវ  

• Elycia Mullholland Graves, ្របធាន, ទិន�ន័យ និង
េគាលនេយបាយ 

• Sandy Song Groden, ្របធាន, ្របតិបត�កិារៃផ�ក��ង និងអភិវឌ្ឍន៍
កមា� ំងការងរ  

• Erika Martinez-Abad, អ�កឯកេទសកសា尴ងសមត�ភាព 

• Heather Jue Northover, ្របធាន 

• Tiffany Romo, អ�កឯកេទសសមធម៌សុខភាព, ការចូលរួម និងសហការ

ជៃដគូ 

 និងសមូែថ�ងអំណរគណុជពេិសសចេំពាះបគុ�លទាំងអស ់ែដលបានចលូរមួេ�ក��ងវគ�សា尴� បរ់បសម់ជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព េ�ចេន� ះែខតលុា ឆា� ំ 2017 នងិែខកមុ�ៈ ឆា� ំ 2018។ 
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េសចក�ីបែន�ម 
េសចក�ីបែន�ម A: រូបភាពបង� ញពីអសមធម៌សុខភាពេ�េខានធី LA 
 

កំណត់សមា� ល់អំពីទិន�ន័យ: 
ការបក្រសា尴យទនិ�នយ័: ទនិ�ន័យែដលបានរួមប���លេ�ក��ងែផនការសកម�ភាពេនះ ពុំ្រត�វបានេធ�ើេតស�ស្រមាបស់ា尴រសំខាន់ែផ�កស�ិតិេ�េឡើយេទ។ ការប៉ានស់ា尴� នែដលបានផ�ល់ជូន គឺជការប៉ានស់ា尴� នទំាង្រស�ង េហើយពុំមានការវ�ភាគបែន�មណមួយ 

េដើម្បីកំណត់ថេតើភាពខុសគា� រវង្រក�មទំាងឡយ មានភាពខុសគា� ែផ�កស�ិតិែដរឬេទ។ េដើម្បីកំណត់ថេតើតៃម�ទំាងពីរេនះមានភាពខុសគា� ពិត្របាកដ និងេដយសា尴រឱកាស ្រត�វការចេន� ះេជឿទុកចិត� (CI) ចំនួន 95% េដើម្បនីិយយថ

េយើងមានជំេនឿចិត�ថ តៃម�ែដលបានផ�ល់ធា� ក់េ�ក��ងរង�ង់លំដបម់ួយចំនួន។ ខណៈែដលេយើងមិនទានប់ានដកប់���ល CIs ចំនួន 95% េ�ក��ងរបាយការណ៍េនះ ព័ត៌មានេនះឣចមានលទ�ភាពេ្របើ្របាស់បានស្រមាប់ែតសូចនករមួយ
ចំនួនប៉ុេណ� ះ។ 
 

សូមទាក់ទងេយើងខ��ំស្រមាបព់័ត៌មានបែន�ម។ 
 

នយិមនយ័ទ្ីរក�ង នងិសហគមន:៍ សូមេយងេ�េលើេស៊រ�្របវត�ទិី្រក�ង និងសហគមន៍របស់ DPH ែដលឣចរកបានេ� http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp ស្រមាប់វ�ធសីា尴�ស�

េពញេលញ។ ស្រមាប់សូចនករភាគេ្រចើនែដលបានបង� ញជទី្រក�ង និងសហគមន៍ និយមន័យភូមិសា尴�ស�ទំាងឡយខាងេ្រកាម្រត�វបានយកមកេ្របើ្របាស់: 

• ទី្រក�ងទំាងឡយ្រត�វបានកំណតន់ិយមន័យេដយេ្របើ្រពំ្របទល់ទីកែន�ងែដលបានដកប់���លេ�ក��ងជំេរឿនសហរដ�ឣេមរ�កឆា� ំ 2015។ 

• មណ� ល្រក�ម្របឹក្សោទី្រក�ង Los Angeles (LACDs) ្រត�វបានកំណតន់ិយមន័យេដយេ្របើ្រពំ្របទល់របស់ការ�យល័យវ�ស�កម�ទី្រក�ង Los Angeles ឆា� ំ 2012។  

• សហគមន៍ែដលមិន្រត�វបានដក់ប���ល ្រត�វបានកំណត់និយមនយ័េដយេ្របើ្រពំ្របទល់ទីកែន�ងែដលបានកំណត់េដជំេរឿនសហរដ�ឣេមរ�ក (CDP) ឆា� ំ 2015។ 
 

្របភពទិន�ន័យ 
មានហា礘នភិយ័ស្រមាបជ់ងំធឺា� កទ់កឹចតិ�ធ�នធ់�រ: ការស�ង់មតិសុខភាពេខានធី Los Angeles ឆា� ំ 2015; ការ�យល័យវយតៃម�សុខភាព និងេអពីេដមីសា尴�ស�, នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈេខានធី Los 

Angeles។  
 

កំណត់សមា� ល់: ការប៉ានស់ា尴� នែផ�កេ�េលើទិន�ន័យស�័យរយការណ៍ េដយគំរូៃចដន្យៃនមនុស្សេពញវ�យចំនួន 8,008 នក ់េ�េខានធី Los Angeles (ឣយុ 18+ ឆា� ំ) ែដលតំណងឲ្យ្របជជន

េពញវ�យេ�េខានធី Los Angeles។  ចេន� ះេជឿទុកចតិ� (CI) ចំនួន 95% ពុំ្រត�វបានរយការណ៍េឡើយ។  
 

កំណត់សមា� ល់អំពីនិន� ការផ��វេភទ: ជេ្រមើសេឆ�ើយតបស្រមាបធ់ាតសុ�ង់មតិ Q76 និង C73 អំពនីិន� ការផ��វេភទរបស់អ�កេឆ�ើយតបរមួមាន "មិនដឹង" េហើយ្រត�វបានដកប់���លេ�ក��ងការវ�ភាគទិន�ន័យស្រមាប់អ�កតំណង

ឲ្យអ�កែដលមិនដឹងអត�ស�� ណេភទខ��នឯង/េចាទសួរ។ នយកដ� នកំពុងែតេធ�ើការេដើម្បីែកលម�ការ្របមូលទិន�ន័យស្រមាប់្រក�ម LGBTQIA ។ 

កំណត់សមា� ល់អំពីហា礘និភ័យស្រមាប់ជំងឺធា� ក់ទឹកចតិ�ធ�នធ�រ: ែផ�កេលើក្រមងសំណួរសុខភាពអ�កជំងទឺី-2 (PHQ-2)។ PHQ-2 ្រត�វបានេ្របើ្របាស់ជការេធ�ើេតស�្រត�តពិនតិ្យដំបូងស្រមាប់វ�បត�ិធា� ក់ទឹកចិត�ធ�ន់ធ�រ។ 

[ឯកសា尴រេយង: Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The Patient Health Questionnaire-2: validity of 

a two-item depression screener. Med Care 2003; 41:1284-92.]។ 

 

អ្រតាជងំកឺា� មដី: នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈេខានធី Los Angeles, របាយការណ៍ឃា� ំេមើលេមេរគ HIV/STSD ឆា� ំ 2015 (2018) 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf។ 

 

មរណភាពេដយសា尴រជងំទឺកឹេនមែផ�ម: ទិន�ន័យមរណភាពែដលបានតភា� ប់នឹងេខានធី Los Angeles ឆា� ំ 2016, នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈរដ� California។ េរៀបចេំដយនយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈ

េខានធី Los Angeles, ការ�យល័យវយតៃម�សុខភាព និងេអពីេដមីសា尴�ស�។ 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
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ភាពលបំាកក��ងការទទលួបានការែថទំា: ការស�ង់មតិសុខភាពេខានធី Los Angeles ឆា� ំ2015; ការ�យល័យវយតៃម�សុខភាព និងេអពីេដមីសា尴�ស�, េរៀបចេំដយនយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈេខានធី Los 

Angeles។  

 

កំណត់សមា� ល់: ការប៉ានស់ា尴� នែផ�កេ�េលើទិន�ន័យស�័យរយការណ៍ េដយគំរូៃចដន្យៃនមនុស្សេពញវ�យចំនួន 8,008 នក ់េ�េខានធី Los Angeles (ឣយុ 18+ ឆា� ំ) ែដលតំណងឲ្យ្របជជន

េពញវ�យេ�េខានធី Los Angeles។  ចេន� ះេជឿទុកចតិ� (CI) ចំនួន 95% ពុំ្រត�វបានរយការណ៍េឡើយ។  

 

ការចម�ងេមេរគ HIV: នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈេខានធី Los Angeles, របាយការណ៍ឃា� ំេមើលេមេរគ HIV/STSD ឆា� ំ 2015 (2018) 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf 

 
 មរណភាពទារក: នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈេខានធី Los Angeles, កម�វ�ធីសុខភាពមាតា កុមារ និងមនុស្សេពញវ�យ។ ទិន�ន័យកំណត់្រតាកំេណើត និងមរណភាពឆា� ំ 2010-2014 ែដលទទួលបានពី

នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈរដ� California, មជ្ឈមណ� លស�ិតិសុខភាព, ែផ�កស�ិតិ្របជជន កំេណើត និងឣពាហ៍ពិពាហ៍ៃនការ�យល័យ OHIR។ ទិន�ន័យ្រក�មកំេណើត & ទិន�ន័យកំេណើតែដលបានតភា� ប់ឆា� ំ 

2010-2014។ េរៀបចេំដយនយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈេខានធី Los Angeles ការ�យល័យវយតៃម�សុខភាព និងេអពីេដមីសា尴�ស�, អង�ភាពេអពីេដមសីា尴�ស� 06/2017។ 

 

ឣយុកាលរ�ពងឹទកុ: ្របភពទនិ�ន័យ: កំណត់្រតាមរណភាព:  ឯកសា尴រេមស�ីពីស�ិតិមរណភាពែដលបានតភា� ប់ៃន California DPH ឆា� ំ 2016 ស្រមាប់ពលរដ�េខានធី Los Angeles។ នយកដ� ន

សុខភាពសា尴ធារណៈេខានធី Los Angeles (DPH), ការ�យល័យវយតៃម�សុខភាព និងេអពីេដមីសា尴�ស�។ ្របជជន: គំរូមី្រក�ទិន�ន័យស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់ជសា尴ធារណៈរយៈេពល 1 ឆា� ំៃន PUMS-SAS 

2016 ACS (PUMS) https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-

Year/unix_pca.zip 

 

គា� ន្របភពៃនការែថទំាជ្របចំាេឡើយ ការស�ង់មតិសុខភាពេខានធ ីLos Angeles ឆា� ំ2015; ការ�យល័យវយតៃម�សុខភាព និងេអពីេដមីសា尴�ស�, នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈេខានធី Los Angeles។  

 

 

កំណត់សមា� ល់: ការប៉ានស់ា尴� នែផ�កេ�េលើទិន�ន័យស�័យរយការណ៍ េដយគំរូៃចដន្យៃនមនុស្សេពញវ�យចំនួន 8,008 នក ់េ�េខានធី Los Angeles (ឣយុ 18+ ឆា� ំ) ែដលតំណងឲ្យ្របជជន

េពញវ�យេ�េខានធី Los Angeles។  ចេន� ះេជឿទុកចតិ� (CI) ចំនួន 95% ពុំ្រត�វបានរយការណ៍េឡើយ។  

  

អ្រតាគា� នធានរ� បរ់ង: ការ�យល័យជំេរឿនសហរដ�ឣេមរ�ក, ការស�ងម់តិសហគមន៍ឣេមរ�ក, 2011-2015។ 
 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip
https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip
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េសចក�បីែន�ម B: ការចលូដលឫ់សគល ់

 
សន�ស្សនអ៍្រតាេធៀបស្រមាបវ់�ធានការសមធមអ៌ំពសីខុភាព ការអបរ់� យតុ�ិធម៌ សខុមុាលភាពកមុារ នងិ 

សខុមុាលភាពេសដ�កចិ�េ�េខានធី LA 

 

 
គន�ះឹសន�ស្សនអ៍្រតាេធៀប: 

  ជនចិ�កាល ពកួែស្បកសេស�ើនងឹ 1 ពីេ្រពាះ ពួកេគគឺជ្រក�មេយង ែដលេ្រប�បេធៀបជមួយនឹងខ��នពួកេគផ� ល់។ 

តៃម�ែដលធជំង 1 មានន័យថ ្រក�មជតសិា尴សន/៍ជតិពន�� ពិតជអន់ជងេបើេធៀបជមួយនឹងពកួែស្បកសស្រមាប់សូចនករេនះ។ 

តៃម�តចូជង 1 មានន័យថ ្រក�មជតសិា尴សន/៍ជតិពន�� ពិតជ្របេសើរជងេបើេធៀបជមួយនឹងពកួែស្បកសស្រមាប់សូចនករេនះ។ 

--- មានន័យថ ទិន�ន័យ្រត�វបានបំបាត់េចាលេដយសា尴រែតការរក្សោការសមា� ត់ ឬចនំួនករណីទាប។  
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្របភពទិន�ន័យ និងកំណត់សមា� ល់ 
េដយសា尴រខ�ះទិន�ន័យែដលឣចរកបានស្រមាបឣ់េមរ�កេដើមកំេណើតឥណ� /ជនជតិេដើមឣេមរ�ក និងជនជតិេដើមហា礘ៃវ� នងិអ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិកេផ្សងេទៀត ្រក�មទំាងេនះពុំមានតំណងេ�ក��ងការវ�ភាគេនះេឡើយ។ នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈ 
ទទួលសា尴� ល់ថ ្រក�មជតិសា尴សន៍ និងជតិពន�� ទំាងេនះ ជញឹកញប់ែតងែតទទួលរងនូវលទ�ផលែដលេស�ើគា�  ឬអន់ជង្របជជនែស្បកេ�� េផ្សងេទៀត។ នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈ សង្ឃឹមថនឹងែស�ងរកវ�ធែីកលម�ការ្របមូល និង
រយការណ៍ទិន�ន័យអំពី្រក�មទំាងេនះ។ 

 

ទិន�ន័យ និង្រកាហ�េនះ ្រត�វបានដក្រសង់េចញពី េគាលវ�ធទីឹកេ្រកាមដីចំេពាះសមធម៌ជតសិា尴សន ៍េដយវ�ទ្យោសា尴� នសមធម៌ជតសិា尴សន ៍និង Bayard Love។ 

 
1 មរណភាពេដយសា尴រជងំទឺកឹេនមែផ�ម: ទិន�ន័យមរណភាពែដលបានតភា� ប់នឹងេខានធី Los Angeles ឆា� ំ 2016, នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈរដ� California។ េរៀបចេំដយនយកដ� នសុខភាព

សា尴ធារណៈេខានធី Los Angeles, ការ�យល័យវយតៃម�សុខភាព និងេអពីេដមីសា尴�ស�។ 

 

 
2 មរណភាពទារក: LAC DPH, នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈេខានធី Los Angeles, កម�វ�ធីសុខភាពមាតា កុមារ និងមនុស្សេពញវ�យ។ ទិន�ន័យកំណត់្រតាកំេណើត និងមរណភាពឆា� ំ 

2010-2014 ែដលទទួលបានពីនយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈរដ� California, មជ្ឈមណ� លស�ិតសុិខភាព, ែផ�កស�ិតិ្របជជន កំេណើត នងិឣពាហ៍ពិពាហ៍ៃនការ�យល័យ OHIR។ ទិន�ន័យ្រក�មកំេណើត & 

ទិន�ន័យកំេណើតែដលបានតភា� ប់ឆា� ំ 2010-2014។ េរៀបចំេដយនយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈេខានធី Los Angeles ការ�យល័យវយតៃម�សុខភាព និងេអពេីដមីសា尴�ស�, អង�ភាពេអពីេដមីសា尴�ស� 

06/2017។  

 
3 ការេកើតេមេរគ HIV: នយកដ� នសុខភាពសា尴ធារណៈេខានធី Los Angeles, របាយការណ៍ឃា� ំេមើលេមេរគ HIV/STSD ឆា� ំ 2015 (2018) 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf។  

 
4 អ្រតាផ� កសា尴លាេរៀន: នយកដ� នអប់រ�រដ� California។ ទិន�ន័យទទួលបានពី: https://dq.cde.ca.gov/ dataquest/ dqCensus/ 

DisSuspRate.aspx?year=2016-17&agglevel=County&cds=19 (ទិន�ន័យឆា� ំ 2016-17)។  

 
5 សិស្សែដលមនិប��បថ់� កវ់�ទ្យោល័យ: នយកដ� នអប់រ�រដ� California, ្របព័ន�ទិន�ន័យលទ�ផលសេ្រមចរបស់សិស្សែខ្សរយៈ 

បេណ� យរដ� California (CALPADS) (ែខឧសភា ឆា� ំ 2016) ឣចរកបានេ� http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-

graduation/summary  (ទិន�ន័យឆា� ំ 2015) 

 
6 បាន្រសា尴វ្រជវអឡំ�ងេពលឈបច់រចរណ:៍ អ�កេបើកបរែស្បកេ��  និងឡទីនេ� Winton, R. ្រត�វបាន្រសា尴វ្រជវេដយែផ�កេលើភ័ស��តាងតិចតួច េហើយទំនងេ្រចើនថនឹង្រត�វបានចាប់ខ��ន, លទ�ផលអ�ក្រសា尴វ្រជវេ� 

Stanford។ កាែសត Los Angeles Times, ឣចរកបានេ� http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-

stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html (ទិន�ន័យឆា� ំ 2009-16); E. Pierson, C. Simoiu, 

J. Overgoor, S. Corbett-Davies, V. Ramachandran, C. Phillips, S. Goel. (2017) “ការវ�ភាគ្រទង់្រទាយធំអំពីភាពេផ្សងគា� េ�

ក��ងការប�្ឈប់េដយប៉ូលីសេ�ទូទំាងសហរដ�ឣេមរ�ក”។ 

 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary
http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html
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7 ការដកព់ន�នគារ (ក��ង 100,000 នក់): មជ្ឈមណ� លទទួលបន��កយុត�ិធម៌យុវជន និងឧ្រកិដ�កម� (CJCJ). (2016)។ ការអនុវត�ន៍កាត់េទាសេ�រដ� California េដយេខានធី, ឆា� ំ្របតិទិន 

2016. San Francisco, CA: CJCJ (ទិន�ន័យឆា� ំ 2015) អ្រតាដកព់ន�នគារជក់លាក់តាមជតសិា尴សនក៍��ង 100,000 នក;់ 

http://casi.cjcj.org/។  

 
8 ការប���លក��ងការែថទំាេដយមា� យធម៌ (ក��ង 1,000 នក់): គេ្រមាងសូចនករសុខុមាលភាពកុមារ (CCWIP), សា尴កលវ�ទ្យោល័យ California Berkeley។ កុមារេខានធី 

LA ឣយុ 0-17 ឆា� ំ ៃថ�ទី 1 ែខមករ- ៃថ�ទី 31 ែខធ�� ឆា� ំ 2017។ ការដក្រសង់្របចំា្រតីមាសឆា� ំ 2017 របស់ CWS/CMS. ្របភព្របជជន: ការគន់គូររបស់នយកដ� នហិរ��វត�� CA 

កាលពីឆា� ំ 2017 ស្រមាប់ឆា�  ំ2010-2060 ។   

 
9 អ្រតាភាព្រក្ីរកកមុារ: ការ�យល័យជំេរឿនសហរដ�ឣេមរ�ក, ការស�ង់មតិសហគមន៍ឣេមរ�ក (ែខក��  ឆា� ំ 2016) ឣចរកបានេ� 

http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary (ទិន�ន័យឆា� ំ 2014)។ 

 
10 អ្រតាភាពគា� នការងរេធ�ើ: ការប៉ានស់ា尴� នរយៈេពល 1 ឆា� ំរបស់ ACS ស្រមាប់ឆា� ំ 2016 

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/ 

productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_S2301&prodType=table (ទិន�ន័យឆា� ំ 2016)។ 
  

http://casi.cjcj.org/
http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary
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េសចក�បីែន�ម C: េសចក�សីេង�បអពំវីគ�សា尴� បរ់បសម់ជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ខុភាព 
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េសចក�សីេង�ប្រពតឹ�កិារណ ៍ 

ៃថ�ទី11 ែខមករ ឆា� ំ 2018 

មជ្ឈមណ� លេដើម្ីបសមធម៌សុខភាពេខានធី Los Angeles  

វគ�សា尴� ប់សហគមន៍:  

South East Los Angeles 

មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ខុភាព គជឺគនំតិផ��ចេផ�ើមទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ី LA ែដលដកឹនំេដយនយកដ� នសខុភាពសា尴ធារណៈ។ ការងររបសេ់យើងគ ឺ េដើម្បធីានថ បគុ�ល្រគបរ់បូេ�េខានធ ី LA មានឱកាស នងិធនធានែដល្រត�វការេដើម្បសីខុភាព នងិ
សខុុមាលភាពដ្៏របេសើរ ។ ជជហំា礘នទមីយួ មជ្ឈមណ� លបានេបើកវគ�សា尴� បេ់�ទទំូាងេខានធ។ី វគ�ទំាងេនះបានអេ��ើញៃដគសូហគន ៍នងិសមាជកិសហគមនម៍លូដ� ន េដើម្បែីចករ�ែលកធាតចុលូរបសព់កួេគ ែដលនងឹជយួកណំតរ់បូរងៃនការងររបសម់ជ្ឈមណ� ល។ េសចក�សីេង�ប

េនះ ឆ��ះប�� ំងអពំេីយបល្់រតឡបេ់�អឡំ�ងវគ�ែដលេបើកេ�ក��ងទ្ីរក�ង South Gate ែដលមានអ�កចលូរមួ 83 នក។់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េតើនរណខ�ះចូលរមួេ�ក��ងវគ�េនះ? 

8%

23%

27%

42%

ែផ�កែដល�នតៃម�បំផុតៃនវគ��� ប់

្រពឹត� ិ�រណ៍�ងំមូល

�រេរៀនសូ្រតអំពីមជ្ឈមណ� លេដើម្ីបសមធម៌សុខ�ព

វគ�បំែបក�្រក �មតូចៗ

�រ�� បក់� កីង�ល់ និងគំនិតពសី�ជកិសហគមន៍

េតើេយើងឣចេធ�ើអ�ីេដើម្ីបឲ្យកាន់ែត្របេសើរេឡើង? 

5%
5%

10%

10%

10%

15%
15%

30%

�រកំណត់េ�៉ង្របជុំ

អ�កស្រមបស្រម�លតុ

�រចូលរមួពសីហគមន៍�នែ់តេ្រចើន

ទី�ំង�ន់ែត្របេសើរ

�រតំ�ងឲ្យ�� ក់ដឹក�ំ�ន់ែតេ្រចើន

ព័ត៌�នវគ��េពលអ�គត

�រេ�� ត�ន់ែត�� ំងេ�េលើប�� ឫសគល់

េពលេវ�បែន�មស្រ�ប់�រ�� ប់ប�� ញ

រដ� ភិបាល សម�័ន�សហគមន៍ ពលរដ�ពាក់ព័ន� អង�ការមិនរក្របាក់ចំេណញ ៃដគូែថទាំ 
សុខភាព បណ� ិតសភា/ 

សា尴កលវ�ទ្យោល័យ 
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សំេឡងសហគមន៍:   

េតើអ�ីខ�ះែដលនងឹេធ�ើឲ្យវគ�នេពលអនគតកានែ់ត្របេសើរេឡើង? 

• “ទីតំាងកាន់ែតធំទូលាយ និងមានការចូលរួមពីសហគមន៍កាន់ែតេ្រចើន។” 

• “មកដល់ទាន់េពលេវលា ចូលរួម សា尴� ប់ សួរ។” 

• “ការពិភាក្សោក��ងចំេណមអ�កចូលរួមគួរែតែវងជងេនះ។ ឱកាសកាន់ែតេ្រចើនក��ងការនិយយជមួយ្រក�មធំ។” 

• “េផ� តការយកចិត�ទុកដក់េ�េលើប�� ឫសគល់។” 

• “តាមដនជមួយនឹងព័ត៌មាន និងសិកា� សា尴លាបែន�ម។” 

• “អេ��ើញអ�កតំណងមកពីទី្រក�ងនីមួយៗ និងមានការចូលរួមពីទីភា� ក់ងរអប់រ� សង�ម និង្របតិបត�ិច្បោប់ េដើម្ីបេធ�ើការជគំរូរួម។” 

• “េប�ជ� ឲ្យបុគ�លិកកា� យជែផ�កមួយៃន្រក�មការងរេដើម្ីបេធ�ើឲ្យមានភាពខុសែប�ក។” 

• “េយើង្រត�វការសកម�ភាពកាន់ែតេ្រចើន និងេដើម្ីបេលើកកម�ស់សំេឡងរបស់េយើងេដើម្ីបជីវ�តកាន់ែត្របេសើរស្រមាប់្រគ�សា尴រេយើង។ ស្រមាប់អ�កទំាងអស់គា�  ែដលមកទស្សនកិច�េយើងពីសហគមន៍ជិតខាង ជួយេធ�ើឲ្យមានការផ� ស់ប��រេដើម្ីបបរ�សា尴� នកាន់ែត្របេសើរ និង 'ការ្រប្រពឹត�' ពីសង�ម និងសុខភាពកាន់ែត្របេសើរស្រមាប់សហគមន៍។” 

• “អ�កផ្សព�ផ្សោយសុខភាពសហគមន៍ គួរែតមានក្រមិតៃនការចូលរួមេ�ក��ងសហគមន៍េយើងឲ្យបានខ�ស់។ ខ��យំល់ថ ការងរែដលមកពីៃដអ�កផ្សព�ផ្សោយសុខភាពស�័្រគចិត� េធ�ើឲ្យមានភាពខុសែប�កគា� យ៉ងខា� ំង និងការផ� ស់ប��រវ�ជ�មានពិតៗេ�ក��ងសហគមន៍របស់េយើង។” 

ទស្សនៈកំពូលៗពីការេដើរេមើលវ�ចិ្រតសា尴ល (Gallery Walk) 

អ�កចូលរួមបានផ�ល់េយបល់្រតឡបអ់ពំកីំែណទំហបំ៉នុខតិបណ័� ៃនព្រងងសេង�បទនិ�័យស�ីពគីំនតិផ��ចេផ�ើមសខំាន់ៗ ទាងំ្របារំបសម់ជ្ឈមណ� ល—មរណភាពទារក, យុត�ធិមប៌រ�សា尴� ន ជងំកឺាមេរគ, សខុភាពអ�កជតិខាង (Health 

Neighborhoods), និងសមត�ភាពែផ�កវប្បធម ៌និងភាសា尴។ ទស្សនៈសខំាន់ៗ ចនំនួ្របាំមយួ្រត�វបានកំណត:់ 

 

បន�ការពិភាក្សោេបើកចំហែដលគំា្រទេដយ្របវត�ជិតសិា尴សន ៍& វ�ទ្យោសា尴�ស� 
បន�េដះ្រសា尴យជតិសា尴សន៍និយមជរចនសម�័ន�, របួសផ��វចិត� និងេ�ស�ស។ អំពាវនវឲ្យប�្ឈប់ការ

េរ�សេអើង និងការនិយយេរឿងរ� វមិនពិតែដលេធ�ើឲ្យមានការមាក់ងយរហូត និងបន�េធ�ើឲ្យសហគមន៍

េយើងជួប្របទះការលំបាក។ 

 ធាននូវការវ�នេិយគេដយេស�ើភាព 
ត្រមឹមេឡើងវ�ញនូវបុគ�លិក ធនធាន និងការវ�និេយគេដើម្ីបបំេពញត្រម�វការរបស់សហគមន៍។ ធាននូវ
ការវ�និេយគេ�ក��ងបុគ�លទាងំឡយណ ែដលេធ�ើការងររបស់ពួកេគដូចជ អ�កផ្សព�ផ្សោយ និងបុគ�លិក

សហគមន៍ (េពាលគឺ “comadres saben”) លទ�ភាពទទលួបានេសវ 
គួរែតមានលទ�ភាពឣចចំណយបាន និងងយ្រស�លក��ងការទទួលបាន។ 

 

េដះ្រសា尴យការភ័យខា� ចរបស់សហគន៍ និងបេង�ើតកែន�ងែដលមានសុវត�ិភាព 
ការនិរេទស និងការភ័យខា� ចជញឹកញប់ ជុំវ�ញសា尴� នភាពអេន� ្របេវសន៍ពីការទទួលបានេសវ។ 

 

េផ� តេលើការអភិវឌ្ឍកមា� ំងការងរ 
បណ�� ះបណ� លកមា� ងំការងរេខានធី បុគ�លិកជួរមុខ ថ� ក់ដឹកនំ បុគ�លិកគ�ីនិក។ ធាននូវការយល់ដឹង

ពីវប្បធម៌ និងសមត�ភាព។ េធ�ើឲ្យមន�រីេពទ្យ និងគ�ីនិកមានការទទួលខុស្រត�វេស�ើគា� ចំេពាះការផ�ល់េសវ

ជូនអតថិិជន្របកបេដយការេគារព។ 

 ចូលរួមជមួយ្របជជនវ�យេក�ង 
បេង�ើតគណៈកមា� ធិការផ�ល់េយបល់យុវជន បែន�មសមធម៌អប់រ� បណ�� ះអ�កដឹកនេំ�មូលដ� នែដល
មានទំនក់ទំនងជមួយសហគមន៍ និយយភាសា尴 និងយល់ពីវប្បធម៌។ 

 

 ការចាប់េផ�ើមល� ប៉ុែន�េធ�ើឲ្យសា尴ម��  
គា្ំរទសហគមន៍ែដលជំរុញេដយឯកសា尴រទីផ្សោរអបរ់� ធានថការេផ�ើសា尴រ មានភាពសម្រសបជមួយនឹង 
យុវជន និងវប្បធម៌ េ្របើភាសា尴ធម�តាស្រមាប់សមាជិកសហគន៍ បរ�យយឲ្យេមើលេឃើញច្បោស់នូវប��

ស្រមាប់អ�កែដលមានភាពយឺតយ៉វក��ងការដំេណើរការលទ�ភាពទទួលបានភាសា尴 និងប�� ។ 

ត្រម�វការកំពូលៗែដលបានកំណត់េចញពីការពិភាក្សោ្រក�មតូចៗ 
អ�កចូលរួមបានបំែបកគា� ជ្រក�មតូចៗ េដើម្បពីិភាក្សោអំពរីេបៀបែដលមជ្ឈមណ� លឣចគំា្រទបានល�បំផុតដល់កិច�្របឹងែ្របងសហគនក៍��ងការកសា尴ងសមធម៌សុខភាព។ ត្រម�វការទំាងឡយខាងេ្រកាមេនះបានផុសេឡើងអំឡ�ងេពលៃនកិច�ពិភាក្សោគា� ទំាងេនះ។  
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ចូលរួមេ�ក��ងការចូលរួម & ការេកៀរគរពីសហគមន៍ដ៏មានអត�ន័យ 
េធ�ើការេដើម្ីបកសា尴ងទនំុកចិត� សា尴� បស់មាជិកសហគន៍េ�កែន�ងពួកេគដូចជ ្រពះវ�ហា礘រ សា尴លាេរៀន ្រត�វ
មានលក�ណៈ្របតិសកម�ជជង្របតិកម�តបតវ�ញ ជួបជមួយេមដឹកនសំហគមន៍។ 

 
េលើកកម�ស់ឱកាសទទួលមូលនិធិជំនួយឥតសំណង ស្រមាប់សហគមន៍ 
គា្ំរទកិច�្របឹងែ្របងសហគមន៍ក��ងការេលើកស��យទុនហិរ��វត�� តមា� ភាពកាន់ែតេ្រចើនេ�ក��ងការចំណយរបស់

រដ� ភិបាល ធានគណេនយ្យភាព គា្ំរទ និងផ�ល់មូលនិធិដល់កម�វ�ធីែដលែផ�កេលើវ�ទ្យោសា尴�ស�។ 

 
 
 
 

ជួបជមួយសហគមន៍េ�កែន�ងមានសុវត�ិភាព 
ចូលរួម ្របជុំជមួយទីភា� ក់ងរ និងអ�កចូល រួមសហគមន៍ែដលមាន្រសា尴ប់ េរៀបចំេវទិកា និងកិច�
្របជុំសហគមន៍េដើម្ីបែចករ�ែលក និង្របមូលទស្សនៈពីសា尴ធារណជន និងតាមដន។  

អភិវឌ្ឍន៍យុទ�សា尴�ស�្របា្រស័យទាក់ទងែដលេ្របើ្របាស់បណ� ញចំរុះ 
កុំ្របា្រស័យទាក់ទងដូចធម�តា ្រត�វេ្របើបណ� ញេផ្សងេទៀតដូចជ ពាក្យេចញពីមាត់ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម 
ខ�ឹមសា尴រវ�េដអូ ចុះជួបៃដគូចំរុះ និងមិនសា尴ម��។ 

េតើនរណខ�ះេទៀតែដលអ�កចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លដកប់���លឲ្យចូលរួមែដរ? 
• AltaMed  

• Bienestar 

• ឡទីនរដ� California េដើម្ីបយុត�ិធម៌បន�ពូជ 

• គំនិតផ��ចេផ�ើមផ្សព�ផ្សោយសុខភាពកុមារ (CHOI) 
• ្រក�ម្រពះវ�ហា礘រ 
• មហា礘វ�ទ្យោល័យសហគមន៍ 
• ្រក�ម្របឹក្សោសួនសហគមន៍ 

• ្រក�ម្របឹក្សោសហព័ន�មិុចសិុចកូេ�ឣេមរ�កខាងេជើង (COFEM) 

• Cruzitas’s Deli and Café  

 

• េវជ�បណ� ិត និងគិលានុប្បដ� ករបស់នយដ� នេសវសុខភាព ែដលផ�ល់េសវេ�ក��ងជំនញស្រមាប់ពលរដ�

ែដលគា� នផ�ះសែម្បង។ 
• អង�ការសុខភាពបរ�សា尴� ន 

• CBOs ែដលេផ� តេលើជតិពន��មាន្របវត�ិយូរលង់ 

• Generaccines en Accion 

• ទីភា� ក់ងរបង� រេមេរគ HIV 

• LA Care 

• LGBTQ + ការបណ�� ះបណ� លមកពីទស្សនទានែផ�កជតិសា尴សន៍ េយនឌ័រ និងេសដ�កិច�

របស់្របជជនែស្បកេ��  (POC)  

• អង�ការែដលេធ�ើការជសមូហភាពស្រមាប់េគាលបំណងដូចគា�  ដូចជ Esperanza 

Housing Corp 
• អង�ការែដលយកចិត�ទុកដក់បែន�មអំពីសុខភាពជងលុយែដលបេង�ើតេឡើងេដយឣជីវកម� 
• មូលនិធិសា尴� នអប់រ�មាតាបិតាេដើម្ីបលទ�ផលសិក្សោរបស់សិស្ស 
• មាតាបិតា ទីភា� ក់ងរែថទំាកុមារ 

• មូលនិធិ Roybal Foundation  
• យុវជន 

េតើព័ត៌មាននឹង្រត�វបានេ្របើ្របាសេ់ដយរេបៀបណ?  
វគ�សា尴� បស់ហគន៍ ្រគាន់ែតជការចាប់េផ�ើមប៉ុេណ� ះ។ ភាពជក់ចិត�ដិតឣរម�ណ៍ និងការេប�ជ� ចិត�របស់អ�កចំេពាះសមធម៌សុខភាព ពិតជឆ��ះប�� ំងនូវទស្សនវ�ស័យរបស់សហគមន៍ែដលឈានមុខេគេ�ក��ងការកំណត់អត�ស�� ណ និងតសូ៊មតិេដើម្ីបសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបសពួកេគ។ េយើងនឹង: 
• ែកស្រម�លសេង�បទិន�ន័យេយងេ�តាមទស្សនៈសំខាន់ៗ  
• បេង�ើតប��ីសា尴រេពើពន�ៃនការអនុវត�ន៍ល� សម�័ន� ការ្របា្រស័យទាក់ទង និងផ�ល់កិច�្របឹងែ្របងយុទ�សា尴�ស�េផ្សងៗ  
• េដះ្រសា尴យត្រម�វការកំពូលៗេដើម្ីបផ�ល់ព័ត៌មានែផនការការងររបស់មជ្ឈមណ� ល េដយកំណត់ឣទិភាពេសវជក់លាក់ែដលអ�កចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លផ�ល់ជូន ឬព្រងឹង និង 
• េធ�ើឲ្យៃដគូសំខាន់ៗែដលបានផ�ល់អនុសា尴សន៍មានការចូលរួមពាក់ព័ន�។ 
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េសចក�ីបែន�មអំពី្រកាហ� និងទនិ�ន័យ 

  

 

 

 

  
 

 

 

61%

39%

English Spanish
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ចូលរួមជមួយ Listserv តាមរយៈ LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

រេបៀបែដលខ��បំានេរៀនស្ូរតពវីគ�សា尴� ប ់

សំេឡងខ��មំានេគសា尴� បឮ់ & ខ��មំានឱកាសសរួសណួំរ/ែចករ�ែលកទស្សនៈ 

អង់េគ�ស េអស្៉បោញ យល់្រសប យល់្រសបទាងំ្រស�ង 

 

យល់្រសប យល់្រសបទាងំ្រស�ង អព្យោ្រកឹត្យ យល់្រសប យល់្រសបទាងំ្រស�ង មិនយល់្រសប 

អព្យោ្រកឹត្យ យល់្រសប យល់្រសបទាងំ្រស�ង 
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េសចក�សីេង�ប្រពតឹ�កិារណ ៍ 

ៃថ�ទី23 ែខមករ ឆា� ំ 2018 

មជ្ឈមណ� លេដើម្ីបសមធម៌សុខភាពេខានធី Los Angeles  

វគ�សា尴� ប់សហគមន៍:  

South East Los Angeles 

មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ខុភាព គជឺគនំតិផ��ចេផ�ើមទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ី LA ែដលដកឹនំេដយនយកដ� នសខុភាពសា尴ធារណៈ។ ការងររបសេ់យើងគ ឺ េដើម្បធីានថ បគុ�ល្រគបរ់បូេ�េខានធ ី LA មានឱកាស នងិធនធានែដល្រត�វការេដើម្បសីខុភាព នងិ
សខុុមាលភាពដ្៏របេសើរ ។ ជជហំា礘នទមីយួ មជ្ឈមណ� លបានេបើកវគ�សា尴� បេ់�ទទំូាងេខានធ។ី វគ�ទំាងេនះបានអេ��ើញៃដគសូហគន ៍នងិសមាជកិសហគមនម៍លូដ� ន េដើម្បែីចករ�ែលកធាតចុលូរបសព់កួេគ ែដលនងឹជយួកណំតរ់បូរងៃនការងររបសម់ជ្ឈមណ� ល។ េសចក�សីេង�ប
េនះ ឆ��ះប�� ំងអពំេីយបល្់រតឡបេ់�អឡំ�ងវគ�ែដលេបើកេ�ក��ងទ្ីរក�ង South Los Angeles ែដលមានអ�កចលូរមួ 73 នក។់   
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េតើេយើងឣចេធ�ើអ�ីេដើម្ីបឲ្យកាន់ែត្របេសើរេឡើង? 
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�ន�រតំ�ងឲ្យសហគមន៍�ន់ែតេ្រចើន

�នរយៈេពល្រពឹត� ិ�រណ៍�ន់ែតែវង

�នព័ត៌�នស្រ�ប់ផ្សព�ផ�យ�ន់ែតេ្រចើន

�ន�រេ�� តេលើតំបន់�ទិ�ព�ន់ែតេ្រចើន

�នចំណី��រ�ន់ែតេ្រចើន

�ន�រតំ�ងឲ្យអ�កផ�ល់េស��ន់ែតេ្រចើន

េតើនរណខ�ះចូលរមួេ�ក��ងវគ�េនះ? 

 

រដ� ភិបាល អង�ការមិនរក្របាក់ចំេណញ សម�័ន�សហគមន៍ ៃដគូែថទាំ 
សុខភាព 

បណ� ិតសភា/ 
សា尴កលវ�ទ្យោល័យ 

ពលរដ�ពាក់ព័ន� 
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សំេឡងសហគមន៍:   

េតើអ�ីខ�ះែដលនងឹេធ�ើឲ្យវគ�នេពលអនគតកានែ់ត្របេសើរេឡើង? 

• “ទទួលបានសមាជិកសហគមន៍កាន់ែតេ្រចើនេ�ទីេនះ េដយេលើកស��យបុគ�លិកេខានធីែដលមាន្រសា尴ប់ ែដលេធ�ើការេ�េលើគំនិតផ��ចេផ�ើមេ�តាមសហគមន៍ និងេដយេ្របើពួកេគពួកេគ និងៃដគូសហគមន៍របស់ពួកេគេដើម្ីបេ្រជើសេរ�សបុគ�លិក។”  

• “អេ��ើញអ�កផ្សព�ផ្សោយ និងគិលានុប្បដ� កឲ្យបានកាន់ែតេ្រចើន េដើម្ីបែស�ងយល់ពីត្រម�វការេ�ក��ងសហគមន៍ែដល្រត�វបេ្រមើជូនេដយេសចក�ីៃថ�ថ��រ។“ 

• “មិនច្បោស់ពីេគាលេ� និងែផនការរបស់មជ្ឈមណ� ល។ េតើេយើងនឹងដក់េឈា� ះការេរ�សេអើងេដយរេបៀបណ? េតើេយើងនឹងសេ្រមចបានសមធម៌សុខភាពេដយរេបៀបណ? េយើងដឹងពីចំណុចេផ� តការយកចិត�ទុកដក់របស់ CHE បុ៉ែន�មិនដឹងពី

រេបៀប។ ការងរធំ មជ្ឈមណ� លតូច: េតើអ�កនឹងេធ�ើវេដយរេបៀបណ? េតើេយើងនឹងេធ�ើវេដយរេបៀបណ?”  

• “រយៈេពលបែន�មបន�ិចេទៀត សកា� នុពលជេ្រចើនែដល្រត�វភា� ប់បណ� ញ ែចករ�ែលកប��ីទំនក់ទំនងេដើម្ីបឲ្យការភា� ប់បណ� ញេកើតេឡើងបាន។“ 

• “Gracias por hacer lo que hacen!” (សូមអរគុណស្រមាប់ការេធ�ើការងរែដល្រត�វេធ�ើរបស់អ�ក!) 

• “សូមបន�ការសា尴មគ�ីគា� ដូចយប់េនះ។” 

ទស្សនៈកំពូលៗពីការេដើរេមើលវ�ចិ្រតសា尴ល (Gallery Walk) 

អ�កចូលរួមបានផ�ល់េយបល់្រតឡបអ់ពំកីំែណទំហបំ៉នុខតិបណ័� ៃនព្រងងសេង�បទនិ�័យស�ីពគីំនតិផ��ចេផ�ើមសខំាន់ៗ ទាងំ្របារំបសម់ជ្ឈមណ� ល—មរណភាពទារក, យុត�ធិមប៌រ�សា尴� ន ជងំកឺាមេរគ, សខុភាពអ�កជតិខាង (Health 

Neighborhoods), និងសមត�ភាពែផ�កវប្បធម ៌និងភាសា尴។ ទស្សនៈសខំាន់ៗ ចនំនួ្របាំមយួ្រត�វបានកំណត:់ 

 

េផ� តេលើការអភិវឌ្ឍកមា� ងំការងរ 
បណ�� ះបណ� លកមា� ំងការងរ បុគ�លិកជួរមុខ ថ� ក់ដឹកនំ បុគ�លិកគ�ីនិក និងអ�កផ�ល់េសវបច��ប្បន�របស់េខានធី។ 
អនុវត�វប្បធម៌េដយសុភាពរបសា尴រ។ ែស�ងរកវ�ធីបណ�� ះបណ� ល និងជួលសមាជិកសហគមន៍។ 

 

េធ�ើឲ្យអ�កែដលកាន់អំណចមានការទទួលខុស្រត�វ 
ជញឹកញប់េពកេហើយ ែដលអ�កកាន់អំណចឣចេគចផុតពីការទទួលខុស្រត�វចំេពាះទេង�ើរបស់ខ��ន។ អ�កបំពុល
បរ�សា尴� ន្រត�វែតទទួលខុស្រត�វចំេពាះការបង�េ្រគាះថ� ក់ដល់សហគមន៍។ 

 
បន�ការពិភាក្សោេបើកចហំែដលគាំ្រទេដយ្របវត�ិជតិសា尴សន៍ & វ�ទ្យោសា尴�ស� 

បន�េដះ្រសា尴យជតិសា尴សន៍និយមជរចនសម�័ន�, របួសផ��វចិត� និងេ�ស�ស។ បន�េដះ្រសា尴យភាព្របទាក់្រកឡ 
និងលក�ណៈពហុវ�ស័យៃនជតិសា尴សន៍និយមបច��ប្បន�។ គូសប�� ក់ថ ជតិសា尴សន៍និយមគឺជែផ�កមួយៃនជីវ�ត្របចំា

ៃថ�របស់មនុស្ស េហើយប៉ះពាល់ដល់លទ�ផលសុខភាព។ 

 ព្រងឹងគំរូៃនការអនុវត�ន៍ល� 
ព្រងឹងេគាលវ�ធីសមត�ភាពវប្បធម៌េដយព្រងឹងគំរូេជគជ័យ ដូចជ ការេ្របើ្របាស់ អ�កផ្សព�ផ្សោយ វយតៃម�
ដំេណើរការេដើម្ីបឲ្យការអនុវត�ន៍ល�ឣចចម�ងតាមបានេ�ក��ងទីភា� ក់ងរសា尴ធារណៈេផ្សងេទៀត។ 

 

ស្រមបស្រម�លកិច�សហការរវង្រក�មសហគមន៍ និងម�ន�កី��ងមូលដ� ន 
គំា្រទកិច�្របឹងែ្របងសហគមន៍ េដើម្ីបចូលរួមជមួយតំណងជប់េឆា� ត។ ផ�ល់េវទិកាេដើម្ីបឲ្យេមដឹកនំេ�ក��ង
សហគមន៍បាននិយយ។ ស្រមបស្រម�លឲ្យសហគមន៍បេង�ើតេគាលេ�ែដលមិនឯកភាពគា� ។ 

 

ែស�ងយល់ពីរេបៀបែដល្របជជនកំណត់េរឿងរ� វ និងអត�ស�� ណផ� ល់ខ��នពួកេគ 
្របយុទ�្របឆំាងនឹងការមាក់ងយ និងការនិយយេរឿងវ� វមិនពិត េដយទទួលសា尴� ល់សហគមន៍ ថជអ�កជំនញេលើ
បទពិេសា尴ធន៍របស់ពួកេគ។ បេង�ើតកែន�ងស្រមាប់ស�័យ-អត�ស�� ណស្រមាប់្របជជនមកពី្រគប់ទិសទី។ កសា尴ង

ការរួមប���លស្រមាប់សហគមន៍ែស្បកេ�� ។ 

ត្រម�វការកំពូលៗែដលបានកំណត់េចញពីការពិភាក្សោ្រក�មតូចៗ 
អ�កចូលរួមបានបំែបកគា� ជ្រក�មតូចៗ េដើម្បពីិភាក្សោអំពរីេបៀបែដលមជ្ឈមណ� លឣចគំា្រទបានល�បំផុតដល់កិច�្របឹងែ្របងសហគនក៍��ងការកសា尴ងសមធម៌សុខភាព។ ត្រម�វការទំាងឡយខាងេ្រកាមេនះបានផុសេឡើងអំឡ�ងេពលៃនកិច�ពិភាក្សោគា� ទំាងេនះ។  

 ចូលរួមេ�ក��ងការចូលរួម & ការេកៀរគរព ី
សហគមន៍ដ៏មានអត�ន័យ 
េធ�ើការេដើម្ីបកសា尴ងទនំុកចិត� សា尴� បស់មាជិកសហគន៍េ�កែន�ងពួកេគដូចជ ្រពះវ�ហា礘រ សា尴លាេរៀន។ 

 អភិវឌ្ឍន៍យុទ�សា尴�ស�្របា្រស័យទាក់ទងែដល 
េ្របើ្របាស់បណ� ញចំរុះ 
កុំ្របា្រស័យទាក់ទងដូចធម�តា ្រត�វេ្របើបណ� ញេផ្សងេទៀតដូចជ ពាក្យេចញពីមាត់ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម 
ខ�ឹមសា尴រវ�េដអូ និងយុទ�សា尴�ស�ពីផ�ះមួយេ�ផ�ះមួយេទៀត ចុះជួបៃដគូចំរុះ និងមិនសា尴ម��។ 
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ទទួលសា尴� ល់្របវត�ែិផ�កវប្បធមៃ៌នការចាប់បង�ំជ្របពន័� 
ចាប់េផ�ើមេដយការដក់េឈា� ះប�� ៃនការេរ�សេអើង និងជតិសា尴សន៍និយម និងដក់េឈា� ះវ បេង�ើត

សភាផត់ទាត់ស្រមាប់អង�េហតុពិត្របាកដ—លុបបំបាត់េរឿងរ� វមិនពិត និងជំេនឿសា尴ម�� េដើរតួជ
សំេឡងសហគមន៍េ�ថ� ក់្របព័ន�។ 

 
 
 

តភា� ប់សហគមន៍ែដលជួប្របទះការលំបាកជមួយនឹងអ�កេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� 
ផ�ល់ការបណ�� ះបណ� ល និងកសា尴ងសមត�ភាពស្រមាប់សហគមន៍ េដើម្ីបបែង�រ្របព័ន�ស��គសា尴� ញ នមំកនូវ
វ�ន័យចំរុះជមួយគា� ។ 

េតើនរណខ�ះេទៀតែដលអ�កចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លដកប់���លឲ្យចូលរួមែដរ? 
• មជ្ឈមណ� ល្របកឹ្សោេយបល់ឣេមរ�កេដើមកំេណើតឥណ�  
• ភាពជៃដគូសា尴លាេរៀនល�បំផុត 

• សហគមន៍ចាប់េផ�ើមល�បំផុត - Compton 
• ្រក�ម្របឹក្សោសុខភាពសហគមន៍ 
• េមដឹកនំសហគមន៍សា尴សន  

• First5LA 
• ្រក�មអន�រគមន៍ជនពាល 

• GRID Alternatives េដើម្ីបផ�ល់ផ� ំងសូឡេដយឥតគិតៃថ�ជូនសហគមន៍មាន

្របាក់ចំណូលទាប 
• ៃដគូតសូ៊មតិផ�ះសែម្បង 

• ៃដគូឧស្សោហកម�ែដលរួមចំែណកដល់យុត�ិធម៌បរ�សា尴� ន 
• ការវ�និេយគេ�នឹងទីកែន�ង 

• មណ� លសុខភាពសហគមន៍ Kendren 
• ឣជីវកម�ក��ងមូលដ� ន 
• ម�ន�ីជប់េឆា� តក��ងមូលដ� ន 

• Pacoima Beautiful 

• Pals for Health 
• មាតាបិតាកុមារែដលរងអំេពើឃាតកម� េដើម្ីបែចករ�ែលកកម�វ�ធី/េសវអ�ីខ�ះែដលពួកេគេជឿជក់ថគួរែត្រត�វ

បេង�ើតេឡើង ែដលនឹងទប់សា尴� ត់សា尴� មរបួសផ��វចិត�បែន�មេទៀតេ�ក��ងសហគមន៍ 

• ្រគ�េពទ្យព្យោបាល និងគិលានុប្បដ� ក 
• តំណងមកពីសហគមន៍ជនជតិេដើមភាគតិច 

• Soul Food for your Baby  

• The City Project 
• ្រក�មតសូ៊មតិែដលបានប��រេយនឌ័រ 
• េមដឹកនំសហគមន៍ែដលទទួលបានការផ�ល់ទំនុកចិត� ែដលឣចផ�ល់ការអនុវត�ន៍ល� និង្របៃពណីេដើម្ីបអប់រ�

អ�កដៃទអំពីនិយមវប្បធម៌ 

• Vision y Compromiso 
• ្រក�មយុវជន 

េតើព័ត៌មាននឹង្រត�វបានេ្របើ្របាសេ់ដយរេបៀបណ?  
វគ�សា尴� បស់ហគន៍ ្រគាន់ែតជការចាប់េផ�ើមប៉ុេណ� ះ។ ភាពជក់ចិត�ដិតឣរម�ណ៍ និងការេប�ជ� ចិត�របស់អ�កចំេពាះសមធម៌សុខភាព ពិតជឆ��ះប�� ំងនូវទស្សនវ�ស័យរបស់សហគមន៍ែដលឈានមុខេគេ�ក��ងការកំណត់អត�ស�� ណ និងតសូ៊មតិេដើម្ីបសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបសពួកេគ។ េយើងនឹង: 
• ែកស្រម�លសេង�បទិន�ន័យេយងេ�តាមទស្សនៈសំខាន់ៗ  
• បេង�ើតប��ីសា尴រេពើពន�ៃនការអនុវត�ន៍ល� សម�័ន� ការ្របា្រស័យទាក់ទង និងផ�ល់កិច�្របឹងែ្របងយុទ�សា尴�ស�េផ្សងៗ  
• េដះ្រសា尴យត្រម�វការកំពូលៗេដើម្ីបផ�ល់ព័ត៌មានែផនការការងររបស់មជ្ឈមណ� ល េដយកំណត់ឣទិភាពេសវជក់លាក់ែដលអ�កចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លផ�ល់ជូន ឬព្រងឹង និង 
• េធ�ើឲ្យៃដគូសំខាន់ៗែដលបានផ�ល់អនុសា尴សន៍មានការចូលរួមពាក់ព័ន�។ 
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េសចក�ីបែន�មអំពី្រកាហ� និងទនិ�ន័យ 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

93%

7%

English Spanish

��ៃន�រស� ង់មតិែដល�នបំេពញ

អង់េគ�ស េអស�៉ញ

3%

28%

70%

Neutral Agree Strongly Agree

ខ� �យំល់ពីសមធម៌សុខ�ព & មូលេហតុែដល�សំ�ន់

អព�្រកឹត្យ យល់្រសប យល់្រសប�ងំ្រស �ង

23%

35%
43%

Neutral Agree Strongly Agree

ឡងខ� � ំ�នេគ�� ប់ឮ & ខ� � ំ�នឱ�សសួរសំណួរ/ែចករ�ែលកទស្ស

អព�្រកឹត្យ យល់្រសប យល់្រសប�ងំ្រស �ង

23%

36%
41%

Neutral Agree Strongly Agree

ខ� ��ំនេរៀនសូ្រតអំពីេ�លេ� និងែផន�ររបស់ CHE

អព�្រកឹត្យ យល់្រសប យល់្រសប�ងំ្រស �ង

2.5% 2.5%

40.0%

55.0%

Disagree Neutral Agree Strongly Agree

វគ��� ប់គឺ��រេ្របើ្រ�ស់េពលដ៏ល� របស់ខ� � ំ

អព�្រកឹត្យមិនយល់្រសប យល់្រសប យល់្រសប�ងំ្រស �ង

16%
21%

11%

53%

Health Care
Provider

Community
Group

Friend Family Other

រេបៀបែដលខ� � ំ�នេរៀនសូ្រតពីវគ��� ប់

អ�កផ�ល់េស�
ែថ�សុំខ�ព

្រក �ម
សហគមន៍

មិត�ភក� ិ
្រគ��រ

េផ្ស
ងៗ

ចូលរួមជមួយ Listserv តាមរយៈ LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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េសចក�សីេង�ប្រពតឹ�កិារណ ៍ 

ៃថ�ទី14 ែខធ�� ឆា� ំ 2017 

មជ្ឈមណ� លេដើម្ីបសមធម៌សុខភាពេខានធី Los Angeles  

វគ�សា尴� ប់សហគមន៍:  

San Fernando Valley 

មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ខុភាព គជឺគនំតិផ��ចេផ�ើមទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ី LA ែដលដកឹនំេដយនយកដ� នសខុភាពសា尴ធារណៈ។ ការងររបសេ់យើងគ ឺ េដើម្បធីានថ បគុ�ល្រគបរ់បូេ�េខានធ ី LA មានឱកាស នងិធនធានែដល្រត�វការេដើម្បសីខុភាព នងិ
សខុុមាលភាពដ្៏របេសើរ ។ ជជហំា礘នទមីយួ មជ្ឈមណ� លបានេបើកវគ�សា尴� បេ់�ទទំូាងេខានធ។ី វគ�ទំាងេនះបានអេ��ើញៃដគសូហគន ៍នងិសមាជកិសហគមនម៍លូដ� ន េដើម្បែីចករ�ែលកធាតចុលូរបសព់កួេគ ែដលនងឹជយួកណំតរ់បូរងៃនការងររបសម់ជ្ឈមណ� ល។ េសចក�សីេង�ប
េនះ ឆ��ះប�� ំងអពំេីយបល្់រតឡបេ់�អឡំ�ងវគ�ែដលេបើកេ�ក��ងទ្ីរក�ង Van Nuys ែដលមានអ�កចលូរមួ 48 នក។់ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

62%
19%

14%

5%

ែផ�កែដល�នតៃម�បំផុតៃនវគ��� ប់

សកម��ព្រក �ម/�រ�� បប់�� ញ/�រែចករ�ែលក
គំនិត
�រេរៀនសូ្រតអំពីេ�លេ�/គំនិតផ� �ចេផ�ើមរបស់ CHE

េ�បល់្រតឡប់ពសីហគមន៍

េតើេយើងឣចេធ�ើអ�ីេដើម្ីបឲ្យកាន់ែត្របេសើរេឡើង? 

41%

17%

12%

6%

6%

6% 6%

6%

�នរយៈេពល�ន់ែតេ្រចើនស្រ�ប់�រ�� ប់ប�� ញ

�រចុះផ្សព�ផ�យេ��មសហគមន៍�ន់ែតេ្រចើន

ក្រមិត្រប�នបទពិ�ក�

អ�កស្រមបស្រម�ល

�ន�រចូលរមួពី្រក �ម�ន់ែតេ្រចើន

�រែណ�ំខ� �នជុំវ �ញបន�ប់

ផ�ល់េស�បកែ្រប

អេ�� ើញម�ន� ីរ�� ភិ�ល

េតើនរណខ�ះចូលរមួេ�ក��ងវគ�េនះ? 

 
រដ� ភិបាល អង�ការមិនរក្របាក់ចំេណញ សម�័ន�សហគមន៍ ៃដគូែថទាំ 

សុខភាព 
បណ� ិតសភា/ 
សា尴កលវ�ទ្យោល័យ 
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សំេឡងសហគមន៍:   

េតើអ�ីខ�ះែដលនងឹេធ�ើឲ្យវគ�នេពលអនគតកានែ់ត្របេសើរេឡើង? 

• “មានរយៈេពលកាន់ែតេ្រចើនក��ងការឣនការ្រសា尴វ្រជវឲ្យបានចប់សព�្រគប់។” 

• “ក្រមិត្របធានបទ—ប�� ក់លម�ិត និងេធ�ើឲ្យសីុជេ្រ�ែតមួយ្របធានបទ  

ការពិភាក្សោ្រក�មតូចៗកាន់ែតយូរជងមុន។” 

• “មានការតំណងកាន់ែតេ្រចើនពីម�ន�ីជប់េឆា� តក្រមិតខ�ស់ដូចជ តំណងចុះមូលដ� នមកពីការ�យល័យ្រក�ម្របឹក្សោេផ្សងេទៀត និងការ�យល័យអភិបាល្រក�ង។ 

• “មានរយៈេពលបែន�មស្រមាប់ការពិភាក្សោ្រក�មតូចៗ។” 

• “មានការេបើកចំហជសា尴ធារណៈកាន់ែតេ្រចើនចំេពាះសមាជិកសហគមន៍។” 

• “មានឱកាសកាន់ែតេ្រចើន េដើម្ីបឲ្យសហគមន៍ពិភាក្សោអំពីប�� េផ្សងៗ និងែចករ�ែលកដំេណះ្រសា尴យ។” 

ទស្សនៈកំពូលៗពីការេដើរេមើលវ�ចិ្រតសា尴ល (Gallery Walk) 

អ�កចូលរួមបានផ�ល់េយបល់្រតឡបអ់ពំកីំែណទំហបំ៉នុខតិបណ័� ៃនព្រងងសេង�បទនិ�័យស�ីពគីំនតិផ��ចេផ�ើមសខំាន់ៗ ទាងំ្របារំបសម់ជ្ឈមណ� ល—មរណភាពទារក, យុត�ធិមប៌រ�សា尴� ន ជងំកឺាមេរគ, សខុភាពអ�កជតិខាង (Health 

Neighborhoods), និងសមត�ភាពែផ�កវប្បធម ៌និងភាសា尴។ ទស្សនៈសខំាន់ៗ ចនំនួ្របាំមយួ្រត�វបានកំណត:់ 

 

បន�ការពិភាក្សោេបើកចហំែដលគាំ្រទេដយ្របវត�ិជតិសា尴សន៍ & វ�ទ្យោសា尴�ស� 

បន�េដះ្រសា尴យជតិសា尴សន៍និយមជរចនសម�័ន�, របួសផ��វចិត� និងេ�ស�ស។ បន�េដះ្រសា尴យភាព្របទាក់្រកឡ 
និងលក�ណៈពហុវ�ស័យៃនជតិសា尴សន៍និយមបច��ប្បន�។ គូសប�� ក់ថ ជតិសា尴សន៍និយមគឺជែផ�កមួយៃនជីវ�ត្របចំា

ៃថ�របស់មនុស្ស េហើយប៉ះពាល់ដល់លទ�ផលសុខភាព។ 

 ធាននូវការវ�នេិយគេដយេស�ើភាព 
ត្រមឹមេឡើងវ�ញនូវបុគ�លិក ធនធាន និងការវ�និេយគេដើម្ីបបំេពញត្រម�វការរបស់សហគមន៍។  
េធ�ើការជមួយៃដគូេដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍ េធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើង ឬផ�ល់មូលនិធិដល់គេ្រមាងនន ផ�ល់មូលនិធិដល់កម�វ�ធី 
េសវ និងេហដ� រចនសម�័ន�នវនុវត�ន៍ទូទំាងទីភា� ក់ងរសុខភាព។ អនុវត�ក��ប់អត�្របេយជន៍សហគមន៍ចូល

េ�ក��ងគេ្រមាងការងរសា尴ធារណៈ។ 

 

ែចករ�ែលកលទ�ផល & អំណចក��ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�ជមួយសហគមន៍ 
គំា្រទដល់សហគន៍ក��ងការកំណត់ និងវស់ែវងលក�ខណ� សុខភាពមិនអំេណយផល ជមួយនឹងលទ�ភាពទទួលបាន
េស�ើគា� ក��ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� ែចករ�ែលកភាពេជគជ័យរបស់សហគមន៍ េលើកស��យការអនុវត�ន៍ល�េដើម្ីបឲ្យមាន
ផលកាន់ែតអសា尴� រ្យែថមេទៀត។ 

  
 
េ្របើែផនទីេដើម្ីបេមើលឲ្យេឃើញច្បោស់នូវគមា� ត និងត្រម�វការេ�ក��ងសហគមន៍  
ចក��វ�ស័យច្បោស់លាស់ និងសេង�បខ�ីមានសា尴រសំខាន់។ ែផនទីជួយបង� ញនូវភាពខុសគា�  និងអសមធម៌េ�ក��ង
សហគមន៍ទូទំាងេខានធី។ ្រកាហ�ងយ្រស�លយល់។ ្រត�វការឲ្យមានអន�រអំេពើកាន់ែតេ្រចើន ពាក្យសម�ីកាន់ែតតិច។ 

 

េធ�ើឲ្យអ�កែដលកាន់អំណចមានការទទួលខុស្រត�វ 
ជញឹកញប់េពកេហើយ ែដលអ�កកាន់អំណចឣចេគចផុតពីការទទួលខុស្រត�វចំេពាះទេង�ើរបស់ខ��ន។ ផ�ល់អំណច

ដល់និយ័តករេដើម្ីបេធ�ើឲ្យ្រក�មហុ៊នននទទួលខុស្រត�វចំេពាះការបង�េ្រគាះថ� ក់ដល់សហគមន៍។   

 ការចាប់េផ�ើមល� ប៉ុែន�េធ�ើឲ្យសា尴ម��  
េ្របើភាសា尴ធម�តាស្រមាប់សមាជិកសហគន៍ បរ�យយឲ្យេមើលេឃើញច្បោស់នូវប�� ស្រមាប់អ�កែដលមាន

ភាពយឺតយ៉វក��ងការដំេណើរការលទ�ភាពទទួលបានភាសា尴 និងប�� ។ 
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មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ុខភាព 
ទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ីLOS ANGELES 

ៃថ�ទី 5 ែខកក��ដ ឆា� ំ 2018 

ត្រម�វការកំពូលៗែដលបានកំណត់េចញពីការពិភាក្សោ្រក�មតូចៗ 
អ�កចូលរួមបានបំែបកគា� ជ្រក�មតូចៗ េដើម្បពីិភាក្សោអំពរីេបៀបែដលមជ្ឈមណ� លឣចគំា្រទបានល�បំផុតដល់កិច�្របឹងែ្របងសហគនក៍��ងការកសា尴ងសមធម៌សុខភាព។ ត្រម�វការទំាងឡយខាងេ្រកាមេនះបានផុសេឡើងអំឡ�ងេពលៃនកិច�ពិភាក្សោគា� ទំាងេនះ។ 

 
ចូលរួមេ�ក��ងការចូលរួម & ការេកៀរគរពីសហគមន៍ដ៏មានអត�ន័យ 

េធ�ើការេដើម្ីបកសា尴ងទនំុកចិត� សា尴� បស់មាជិកសហគន៍េ�កែន�ងពួកេគដូចជ ្រពះវ�ហា礘រ សា尴លាេរៀន 
កំណត់អត�ស�� ណេជើងឯកសហគមន៍ ចុះកិច�សន្យោ និងបង់្របាក់ជូនៃដគូែដល្រត�វបានផ�ល់ទំនុកចិត� 
េដើម្ីបេធ�ើការងរែដលពាកព័ន�។  

ស្រមបស្រម�លកិច�សហការរវង្រក�មសហគមន៍ និងម�ន�ីក��ងមូលដ� ន 
គំា្រទកិច�្របឹងែ្របងសហគមន៍ េដើម្ីបចូលរួមជមួយតំណងជប់េឆា� ត។ ផ�ល់េវទិកាេដើម្ីបឲ្យេមដឹកនំេ�ក��ងសហគមន៍បាន

និយយ។ ស្រមបស្រម�លឲ្យសហគមន៍បេង�ើតេគាលេ�ែដលមិនឯកភាពគា� ។ 

 
េផ� តេលើការអភិវឌ្ឍកមា� ំងការងរ 
បណ�� ះបណ� លកមា� ងំការងរេខានធី បុគ�លិកជួរមុខ ថ� ក់ដឹកនំ បុគ�លិកគ�ីនិក។ ្របកាន់យកភាពមិន
្រស�ល ធាននូវការែថទាខំ��នឯង ែស�ងរកវ�ធបីណ�� ះបណ� ល និងជួលសមាជិកសហគមន៍។  

អភិវឌ្ឍន៍យុទ�សា尴�ស�្របា្រស័យទាក់ទងែដលេ្របើ្របាស់បណ� ញចំរុះ 
កុំ្របា្រស័យទាក់ទងដូចធម�តា ្រត�វេ្របើបណ� ញេផ្សងេទៀតដូចជ ពាក្យេចញពីមាត់ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម 
ខ�ឹមសា尴រវ�េដអូ ចុះជួបៃដគូចំរុះ និងមិនសា尴ម��។ 

េតើនរណខ�ះេទៀតែដលអ�កចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លដកប់���លឲ្យចូលរួមែដរ? 

• ទីភា� ក់ងរ/អង�ការែដលដឹងពីរេបៀបឈានេ�ដល់�ស�ឣីេមរ�កេដើមកំេណើតឣ�ហ�ិក 
• នយកដ� នទាងំអស់របស់េខានធី េដើម្ីបផ្សោរភា� ប់ធនធានទាងំឡយ រួមមាន មូលនិធិ ការ

គា្ំរទ និងបណ�� ះបណ� លបេច�កេទស  
• ្រក�មភាពជៃដគូសហគមន៍ចាប់េផ�ើមល� 

• ចលន Black Lives Matter  
• សិស្សមហា礘វ�ទ្យោល័យ  

• សហគមន៍េដើម្ីបយុត�ិធម៌បរ�សា尴� ន East Yard 

• បុគ�លិក និងសមាជិកគ�ីនិកសុខភាពឡទីន 

• LGBTQ + ការបណ�� ះបណ� លមកពីទស្សនទានែផ�កជតិសា尴សន៍ េយនឌ័រ និង

េសដ�កិច�របស់្របជជនែស្បកេ��  (POC) 

• ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ/កែន�ងលក់េចញ PR  

• អ�កជំនញេវជ�សា尴�ស�ខាងជំងឺ STDs  

(UCLA- Marjan Javanbakht)  

• OBGYN / ្រគ�េពទ្យកុមារេដើម្ីបេលើកទឹកចិត�ការអប់រ�មាតាបិតា /ការអភិវឌ្ឍកុមារ 

• អង�ការននមកពី្របេទសេផ្សងៗ េដើម្ីបែស�ងយល់អំពីការអនុវត�ន៍ល� 

• Pacoima Beautiful  
• េមដឹកនសុំខភាពអ�កផ្សព�ផ្សោយ 

Somos, Familia, Valle; local 

LGBTQ+, POC និងអង�ការននែដលេផ� តការយកចិត�ទុកដក់េលើជន

អេន� ្របេវសន៍ 
• អ�កផ�ល់េសវព្យោបាលវ�បត�ិែដលបណ� លមកពីការេ្របើ្របាស់សា尴រធាតុេញ�ន 
• ្រក�មគា្ំរទចូលេ�ក��ងកែន�ងេផ្សងៗៃនសហគន៍ 

• The Nature Parkway 

េតើព័ត៌មាននឹង្រត�វបានេ្របើ្របាសេ់ដយរេបៀបណ?  
វគ�សា尴� បស់ហគន៍ ្រគាន់ែតជការចាប់េផ�ើមប៉ុេណ� ះ។ ភាពជក់ចិត�ដិតឣរម�ណ៍ និងការេប�ជ� ចិត�របស់អ�កចំេពាះសមធម៌សុខភាព ពិតជឆ��ះប�� ំងនូវទស្សនវ�ស័យរបស់សហគមន៍ែដលឈានមុខេគេ�ក��ងការកំណត់អត�ស�� ណ និងតសូ៊មតិេដើម្ីបសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបសពួកេគ។ េយើងនឹង: 
• ែកស្រម�លសេង�បទិន�ន័យេយងេ�តាមទស្សនៈសំខាន់ៗ  
• បេង�ើតប��ីសា尴រេពើពន�ៃនការអនុវត�ន៍ល� សម�័ន� ការ្របា្រស័យទាក់ទង និងផ�ល់កិច�្របឹងែ្របងយុទ�សា尴�ស�េផ្សងៗ  
• េដះ្រសា尴យត្រម�វការកំពូលៗេដើម្ីបផ�ល់ព័ត៌មានែផនការការងររបស់មជ្ឈមណ� ល េដយកំណត់ឣទិភាពេសវជក់លាក់ែដលអ�កចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លផ�ល់ជូន ឬព្រងឹង និង 
• េធ�ើឲ្យៃដគូសំខាន់ៗែដលបានផ�ល់អនុសា尴សន៍មានការចូលរួមពាក់ព័ន�។ 
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េសចក�ីបែន�មអំពី្រកាហ� និងទិន�ន័យ 

  

 

 

 
   

 
 

 

91%

9%

English Spanish

��ៃន�រស� ង់មតិែដល�នបំេពញ

អង់េគ�ស េអស�៉ញ

35%

65%

Agree Strongly Agree

ខ� �យំល់ពីសមធម៌សុខ�ព & មូលេហតុែដល�
សំ�ន់

យល់្រសប យល់្រសប�ងំ្រស �ង

5%

24%

71%

Neutral Agree Strongly Agree

សំេឡងខ� � ំ�នេគ�� បឮ់& ខ� � ំ�នឱ�សសួរសណួំរ/ែចករ�ែលកទ
ស្សនៈ

អព�្រកឹត្យ យល់្រសប យល់្រសប�ងំ្រស �ង
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ចូលរួមជមួយ Listserv តាមរយៈ LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

32%

68%

Agree Strongly Agree

វគ��� ប់គឺ��រេ្របើ្រ�ស់េពលដ៏ល� របស់ខ� � ំ

យល់្រសប យល់្រសប�ងំ្រស �ង

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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េសចក�សីេង�ប្រពតឹ�កិារណ ៍ 

ៃថ�ទី16 ែខមករ ឆា� ំ 2018 

មជ្ឈមណ� លេដើម្ីបសមធម៌សុខភាពេខានធី Los Angeles  

វគ�សា尴� ប់សហគមន៍:  

South Bay 

មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ខុភាព គជឺគនំតិផ��ចេផ�ើមទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ី LA ែដលដកឹនំេដយនយកដ� នសខុភាពសា尴ធារណៈ។ ការងររបសេ់យើងគ ឺ េដើម្បធីានថ បគុ�ល្រគបរ់បូេ�េខានធ ី LA មានឱកាស នងិធនធានែដល្រត�វការេដើម្បសីខុភាព នងិ
សខុុមាលភាពដ្៏របេសើរ ។ ជជហំា礘នទមីយួ មជ្ឈមណ� លបានេបើកវគ�សា尴� បេ់�ទទំូាងេខានធ។ី វគ�ទំាងេនះបានអេ��ើញៃដគសូហគន ៍នងិសមាជកិសហគមនម៍លូដ� ន េដើម្បែីចករ�ែលកធាតចុលូរបសព់កួេគ ែដលនងឹជយួកណំតរ់បូរងៃនការងររបសម់ជ្ឈមណ� ល។ េសចក�សីេង�ប

េនះ ឆ��ះប�� ំងអពំេីយបល្់រតឡបេ់�អឡំ�ងវគ�ែដលេបើកេ�ក��ងទ្ីរក�ង Long Beach ែដលមានអ�កចលូរមួ 102 នក។់ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19%

42%

11%

8%

8%

12%

ែផ�កែដល�នតៃម�បំផុតៃនវគ��� ប់

វគ�បំែបក�្រក �មតូចៗ

�រ�� ប់ក� ីកង�ល់ េរឿងនិ�ន & គំនិត

�រេរៀនសូ្រតអំពីមជ្ឈមណ� ល

ឱ�ស�� ប់ប�� ញ

�ពចំរុះៃនអ�កចូលរមួ

�រេធ� ើបទប�� ញ / ព្រ�ងឯក�រ

េតើេយើងឣចេធ�ើអ�ីេដើម្ីបឲ្យកាន់ែត្របេសើរេឡើង? 

43%

19%

14%

9%

5% 5%

5%

�រចុះផ្សព�ផ�យេ��មសហគមន៍�ន់ែតេ្រចើន

�នរយៈេពល�ន់ែតេ្រចើនស្រ�ប់�រ�� ប់ប�� ញ

�នទ�ីំង�ន់ែត្របេសើរ

ក្រមិត្រប�នបទពិ�ក�

�តុេផ្សងៗៃនសកម��ពរបស់ CHE
ព័ត៌�នស� ីពីវគ��េពលអ�គត

ផ�ល់េស�បកែ្រប

អង�ការមិនរក្របាក់ចំេណញ រដ� ភិបាល 
ពលរដ�ពាក់ព័ន� 

ៃដគូែថទាំ 
សុខភាព សម�័ន�សហគមន៍ បណ� ិតសភា/សា尴កលវ�ទ្យោល័យ 

សា尴ល 
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សំេឡងសហគមន៍:   

េតើអ�ីខ�ះែដលនងឹេធ�ើឲ្យវគ�នេពលអនគតកានែ់ត្របេសើរេឡើង? 

• “អនុ�� តឲ្យមានកែន�ងស្រមាប់សមាជិកសហគមន៍ េដើម្ីបនិយយអំពីប�� ទំាងឡយែដលសំខាន់ចំេពាះពួេគ (េ�ម្៉យោងេទៀតថ វគ�សា尴� ប់ មិនែមនវគ�សិកា� សា尴លាេទ)។” 

• “ទីតំាងកាន់ែត្របេសើរ និងកាន់ែតធំទូលាយ ជមួយនឹងចំណតបែន�ម។” 

• “េធ�ើឲ្យបុគ�ល និងអង�ការននែដលមិនេជឿជក់េលើចលនេនះបានចូលរួមេដើម្ីបឲ្យពួកេគេជឿជក់។” 

• “ជួបជំុេ�កែន�ងេផ្សងៗស្រមាប់សមាជិកសហគមន៍ដូចជ មជ្ឈមណ� លសហគន៍។ ផ�ល់វគ�សា尴� ប់ជមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍វប្បធម៌។” 

• “េបើកវគ�ដច់េដយែឡកពីគា� េដយែផ�កេលើជតិសា尴សន៍ និងេ�ទីតំាងក��ងសហគមន៍។” 

• “េធ�ើឲ្យ្របាកដថ ពិការភាពគឺជឆ័្រតមួយេ�្រគប់សរសរ្រទ�ងៃនវត��ែដលសេ្រមចេដយសង�មេ�េលើសុខភាព ដូចជ ជតិសា尴សន៍និយម/ការេរ�សេអើងជេដើម។” 

ទស្សនៈកំពូលៗពីការេដើរេមើលវ�ចិ្រតសា尴ល (Gallery Walk) 

អ�កចូលរួមបានផ�ល់េយបល់្រតឡបអ់ពំកីំែណទំហបំ៉នុខតិបណ័� ៃនព្រងងសេង�បទនិ�័យស�ីពគីំនតិផ��ចេផ�ើមសខំាន់ៗ ទាងំ្របារំបសម់ជ្ឈមណ� ល—មរណភាពទារក, យុត�ធិមប៌រ�សា尴� ន ជងំកឺាមេរគ, សខុភាពអ�កជតិខាង (Health 

Neighborhoods), និងសមត�ភាពែផ�កវប្បធម ៌និងភាសា尴។ ទស្សនៈសខំាន់ៗ ចនំនួ្របាំមយួ្រត�វបានកំណត:់ 

 

េធ�ើឲ្យអ�កែដលកាន់អំណចមានការទទួលខុស្រត�វ 
ជញឹកញប់េពកេហើយ ែដលអ�កកាន់អំណចឣចេគចផុតពីការទទួលខុស្រត�វចំេពាះទេង�ើរបស់ខ��ន។ ែកលម�ការ

េមើលការ ខុស្រត� វ និងបទប��ត�ិបច��ប្បន� េដើ ម្ីប េធ�ើឲ្យ ្រក�មហ៊ុនននទទួលខុស្រត� វ ចំ េពាះការបង�

េ្រគាះថ� ក់ដល់សហគមន៍។   

 
ែចករ�ែលក អំណចក��ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�ជមួយសហគមន៍ 
គំា្រទដល់សហគន៍ក��ងការកំណត់ និងវស់ែវងលក�ខណ� សុខភាពមិនអំេណយផល ជមួយនឹងលទ�ភាពទទួលបាន
េស�ើគា� ក��ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� ែចករ�ែលកភាពេជគជ័យរបស់សហគមន៍ េលើកស��យការអនុវត�ន៍ល�េដើម្ីបឲ្យ
មានផលកាន់ែតអសា尴� រ្យែថមេទៀត។ 

 
បន�ការពិភាក្សោេបើកចហំែដលគាំ្រទេដយ្របវត�ិជតិសា尴សន៍ & វ�ទ្យោសា尴�ស� 

បន�េដះ្រសា尴យជតិសា尴សន៍និយមជរចនសម�័ន�, របួសផ��វចិត� និងេ�ស�ស។ បន�េដះ្រសា尴យភាព្របទាក់្រកឡ 
និងលក�ណៈពហុវ�ស័យៃនជតិសា尴សន៍និយមបច��ប្បន�។ គូសប�� ក់ថ ជតិសា尴សន៍និយមគឺជែផ�កមួយៃនជីវ�ត្របចំា

ៃថ�របស់មនុស្ស េហើយប៉ះពាល់ដល់លទ�ផលសុខភាព។  

 េលើកកម�ស់ការវ�និេយគេដយេស�ើភាពស្រមាប់សហគមមន៍ 
ធានឲ្យមានការវ�និេយគេ�ក��ងបុគ�លទំាងឡយែដលកំពុងេធ�ើការងររបស់ពួកេគ ដូចជ អ�កផ្សព�ផ្សោយ និង
បុគ�លិកសហគមន៍។ វ�និេយគេ�ក��ងសហគមន៍ែស្បកេ��  និងគំា្រទមា� យែស្បកេ��  និងកូនែង៉តរបស់ពួកេគ។  

 

 
 

ភាពជអ�កដឹកន ំគួរែតឆ��ះប�� ំងពីសហគមន៍ 
ជួលបុគ�លិកែដលតំណងឲ្យសហគមន៍។ អ�កែដលរងការប៉ះពាល់ពីប�� េផ្សងៗ គួរែតជអ�កដឹកនំការងរ។ 
បេង�ើតពិធីសា尴រ និងេគាលការណ៍ែណនំែដលមានវប្បធម៌ែដលសុភាពរបសា尴រ និងបណ�� ះបណ� លអ�កផ�ល់េសវេ�
ក��ងការអនុវត�ន៍វប្បធម៌ែដលសុភាពរបសា尴រ។ 

 េ្របើ្របាស់ទិន�ន័យេដើម្ីបេដះ្រសា尴យគមា� តេ�ក��ងសហគមន៍  
ចក��វ�ស័យច្បោស់លាស់ និងសេង�បខ�ីមានសា尴រសំខាន់។ ្រត�វការអន�រអំេពើកាន់ែតេ្រចើន ពាក្យសម�ីកាន់ែតតិច។ េធ�ើ
ឲ្យ្របាកដថបានដក់ប���លបុគ�លប��រេភទេ�ក��ងសំណំុទិន�ន័យ។ េធ�ើការេឆា� ះេ�រកការេធ�ើឲ្យកាន់ែត្របេសើរេឡើងនូវ
ការឃា� ំេមើលជំងឺស្រមាប់សហគមន៍ែស្បកេ�� ។ 
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ត្រម�វការកំពូលៗែដលបានកំណត់េចញពីការពិភាក្សោ្រក�មតូចៗ 
អ�កចូលរួមបានបំែបកគា� ជ្រក�មតូចៗ េដើម្បពីិភាក្សោអំពរីេបៀបែដលមជ្ឈមណ� លឣចគំា្រទបានល�បំផុតដល់កិច�្របឹងែ្របងសហគនក៍��ងការកសា尴ងសមធម៌សុខភាព។ ត្រម�វការទំាងឡយខាងេ្រកាមេនះបានផុសេឡើងអំឡ�ងេពលៃនកិច�ពិភាក្សោគា� ទំាងេនះ។ 

 

ែស�ងយល់ពីរេបៀបែដល្របជជនកំណត់េរឿងរ� វ និងអត�ស�� ណផ� ល់ខ��នពួកេគ 
កសា尴ងអំណចេ�ក��ងសហគមន៍ េដើម្ីបបេង�ើតសុខភាពផ� ល់ខ��នពួកេគ តាមរយៈការផ� ស់ប��រេគាលនេយបាយ និង
្របព័ន�។ បេង�ើតកែន�ងស្រមាប់ស�័យ-អត�ស�� ណស្រមាប់្របជជនមកពី្រគប់ទិសទី។ កសា尴ងការរួមប���លស្រមាប់

សហគមន៍ែស្បកេ�� ។ 
 

ចូលរួមេ�ក��ងការចូលរួម & ការេកៀរគរពីសហគមន៍ដ៏មានអត�ន័យ 

េធ�ើការេដើម្ីបកសា尴ងទំនុកចិត� សា尴� បស់មាជិកសហគន៍េ�កែន�ងពួកេគដូចជ ្រពះវ�ហា礘រ សា尴លាេរៀន កំណត់

អត�ស�� ណេជើងឯកសហគមន៍ ចុះកិច�សន្យោ និងបង់្របាក់ជូនៃដគូែដល្រត�វបានផ�ល់ទំនុកចិត� េដើម្ីបេធ�ើ
ការងរែដលពាកព័ន�។ 

 
 
 

តភា� ប់សហគមន៍ែដលជួប្របទះការលំបាកជមួយនឹងអ�កេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� 
ផ�ល់ការបណ�� ះបណ� ល និងកសា尴ងសមត�ភាពស្រមាប់សហគមន៍ េដើម្ីបបែង�រ្របព័ន�ស��គសា尴� ញ នមំក
នូវវ�ន័យចំរុះជមួយគា� ។ 

 

េផ� តេលើការអភិវឌ្ឍកមា� ំងការងរ 
បណ�� ះបណ� លកមា� ំងការងរេខានធី បុគ�លិកជួ រមុខ ថ� ក់ដឹកនំ អ�កផ� ល់េសវ។ ្របកាន់យក

ភាពមិន្រស�ល ែស�ង រកវ�ធីបណ�� ះបណ� ល និងជួលសមាជិកសហគមន៍ 

េតើនរណខ�ះេទៀតែដលអ�កចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លដកប់���លឲ្យចូលរួមែដរ? 
• AIDS Food Store  
• សហគមន៍េដើមកំេណើតឣេមរ�ក/ឥណ� /ឣឡសា尴�  
• �ស�ែីស្បកេ�� េដើម្ីបសុខុមាលភាព  
• អ�កចុះកិច�សន្យោសុខភាពទារកែស្បកេ��  

• កសា尴ងសហគមន៍ែដលមានសុខភាពល� - Long Beach 
• កិច�សហការតសូ៊មតិកម��ជ  
• សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោទី្រក�ង  
• អង�ការសហគមន័  
• ្រក�ម្របឹក្សោស្រមបស្រម�លសហគមន៍  

 

• គំរូែថទាតំាមែបបកិច�សហការដូចជ មជ្ឈមណ� ល AIMS (េធ�ើឲ្យមានភាព
េជឿនេលឿនខាងសមាហរណកម�ដំេណះ្រសា尴យសុខភាពផ��វចិត�) 

• នយកដ� នការងរ  
• នយកដ� នយុត�ិធម៌  
• អង�ការសា尴សន 

• មជ្ឈមណ� ល LGBTQ េដើម្ីបែកលម�សហគមន៍ MSM េសវែថទាអំ�កប��រេភទ 
និងអ�កែដលមិនដឹងអត�ស�� ណេភទខ��នឯង 

• សម�័ន�លទ�ភាពេ្របើ្របាស់ភាសា尴 Long Beach 

• កម�វ�ធី Mama’s Neighborhood 

• មា� យ្របឆាងំការេបើកបរេពល្រសវ�ង 
• បណ� ញផ� ស់ទីេឆា� ះេ�មុខ 
• ្រក�មមាតាបិតាសា尴លាេរៀនពីរភាសា尴 

• សហគមន៍គំនិតផ��ចេផ�ើមបង� ររបួសសា尴� មផ��វចិត�  (TPI) ដូចជ 

Willowbrook, Florence-Firestone និង 

Unincorporated Compton 
• ្រក�មនគរូបនីយកម� ែដលកំពុងេធ�ើការេលើបុគ�លែដលមានឋានៈសង�មខ�ស់ 

• មជ្ឈមណ� លយុវជន និង្រគ�សា尴រដូចជ YMCA និងក�ឹបកុមារ & កុមារ� 

េតើព័ត៌មាននឹង្រត�វបានេ្របើ្របាសេ់ដយរេបៀបណ?  
វគ�សា尴� បស់ហគន៍ ្រគាន់ែតជការចាប់េផ�ើមប៉ុេណ� ះ។ ភាពជក់ចិត�ដិតឣរម�ណ៍ និងការេប�ជ� ចិត�របស់អ�កចំេពាះសមធម៌សុខភាព ពិតជឆ��ះប�� ំងនូវទស្សនវ�ស័យរបស់សហគមន៍ែដលឈានមុខេគេ�ក��ងការកំណត់អត�ស�� ណ និងតសូ៊មតិេដើម្ីបសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបសពួកេគ។ េយើងនឹង: 
• ែកស្រម�លសេង�បទិន�ន័យេយងេ�តាមទស្សនៈសំខាន់ៗ  
• បេង�ើតប��ីសា尴រេពើពន�ៃនការអនុវត�ន៍ល� សម�័ន� ការ្របា្រស័យទាក់ទង និងផ�ល់កិច�្របឹងែ្របងយុទ�សា尴�ស�េផ្សងៗ  
• េដះ្រសា尴យត្រម�វការកំពូលៗេដើម្ីបផ�ល់ព័ត៌មានែផនការការងររបស់មជ្ឈមណ� ល េដយកំណត់ឣទិភាពេសវជក់លាក់ែដលអ�កចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លផ�ល់ជូន ឬព្រងឹង និង 
• េធ�ើឲ្យៃដគូសំខាន់ៗែដលបានផ�ល់អនុសា尴សន៍មានការចូលរួមពាក់ព័ន�។ 
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េសចក�ីបែន�មអំពី្រកាហ� និងទនិ�ន័យ 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

94%

6%

English Spanish

��ៃន�រស� ង់មតិែដល�នបំេពញ

អង់េគ�ស េអស�៉ញ

6%

27%

67%

Neutral Agree Strongly Agree

ខ� �យំល់ពីសមធម៌សុខ�ព & មូលេហតុែដល�សំ�ន

អព�្រកឹត្យ យល់្រសប យល់្រសប�ងំ្រស �ង

3%

24%
18%

55%

Strongly Disagree Neutral Agree Strongly Agree

សំេឡងខ� � ំ�នេគ�� ប់ឮ & ខ� � ំ�នឱ�សសួរសំណួរ/ែចករ�ែលក
ទស្សនៈ

អព�្រកឹត្យមិនយល់្រសប�ងំ្រស �ង យល់្រសប យល់្រសប�ងំ្រស �ង

6%

24%
18%

52%

Disagree Neutral Agree Strongly Agree

ខ� ��ំនេរៀនសូ្រតអំពីេ�លេ� និងែផន�ររបស់ CHE

មិនយល់្រសប អព�្រកឹត្យ យល់្រសប យល់្រសប�ងំ្រស �ង
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វគ��� ប់គឺ��រេ្របើ្រ�ស់េពលដ៏ល� របស់ខ� � ំ

មិនយល់្រសប�ងំ្រស �ង អព�្រកឹត្យ យល់្រសប យល់្រសប�ងំ្រស �ង
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រេបៀបែដលខ� � ំ�នេរៀនសូ្រតពីវគ��� ប់

អ�កផ�ល់េស�
ែថ�សុំខ�ព

្រក �មសហគម
ន៍

មិត�ភក� /ិ
្រគ��រ/

អ�កជិត�ង

េផ្សងៗ

ចូលរួមជមួយ Listserv តាមរយៈ LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 
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េសចក�សីេង�ប្រពតឹ�កិារណ ៍ 

ៃថ�ទី30 ែខមករ ឆា� ំ 2018 

មជ្ឈមណ� លេដើម្ីបសមធម៌សុខភាពេខានធី Los Angeles  

វគ�សា尴� ប់សហគមន៍:   
Antelope Valley 

មជ្ឈមណ� លេដើម្បសីមធមស៌ខុភាព គជឺគនំតិផ��ចេផ�ើមទភីា� កង់រសខុភាពេខានធ ី LA ែដលដកឹនំេដយនយកដ� នសខុភាពសា尴ធារណៈ។ ការងររបសេ់យើងគ ឺ េដើម្បធីានថ បគុ�ល្រគបរ់បូេ�េខានធ ី LA មានឱកាស នងិធនធានែដល្រត�វការេដើម្បសីខុភាព នងិ
សខុុមាលភាពដ្៏របេសើរ ។ ជជហំា礘នទមីយួ មជ្ឈមណ� លបានេបើកវគ�សា尴� បេ់�ទទំូាងេខានធ។ី វគ�ទំាងេនះបានអេ��ើញៃដគសូហគន ៍នងិសមាជកិសហគមនម៍លូដ� ន េដើម្បែីចករ�ែលកធាតចុលូរបសព់កួេគ ែដលនងឹជយួកណំតរ់បូរងៃនការងររបសម់ជ្ឈមណ� ល។ េសចក�សីេង�ប

េនះ ឆ��ះប�� ំងអពំេីយបល្់រតឡបេ់�អឡំ�ងវគ�ែដលេបើកេ�ក��ងទ្ីរក�ង Lancaster ែដលមានអ�កចលូរមួ 47 នក។់  
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ែផ�កែដល�នតៃម�បំផុតៃនវគ��� ប់

សកម��ពបំែបក�្រក �មតូចៗ

�រេរៀនសូ្រតអំពីេ�លេ�/គំនិតផ� �ចេផ�ើមរបស់
CHE
�រ�� ប់ប�� ញ

�រេធ� ើបទប�� ញ

េតើេយើងឣចេធ�ើអ�ីេដើម្ីបឲ្យកាន់ែត្របេសើរេឡើង? 

38%

15%
15%

8%

8%

8%
8%

�ន�រតំ�ងឲ្យសហគមន៍�ន់ែតេ្រចើន

�នរយៈេពលពិ�ក��ន់ែតេ្រចើន

�នេពលេវ��ន់ែតេ្រចើនក� �ង�រ�� ប់ប�� ញ

�នព័ត៌�ន�ន់ែតេ្រចើនស្រ�ប់ផ្សព�ផ�យ

�ន�រចូលរមួ�ន់ែតេ្រចើន

�ន�រផ្សព�ផ�យ���រណៈ�ន់ែតេ្រចើន

គេ្រ�ងេពល / ទី�ំង

អង�ការមិនរក្របាក់ចំេណញ 
រដ� ភិបាល ពលរដ�ពាក់ព័ន� ៃដគូែថទាំ 

សុខភាព 
បណ� ិតសភា/ 
សា尴កលវ�ទ្យោល័យ 
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សំេឡងសហគមន៍:   

េតើអ�ីខ�ះែដលនងឹេធ�ើឲ្យវគ�នេពលអនគតកានែ់ត្របេសើរេឡើង? 

• “ផ្សព�ផ្សោយជសា尴ធារណៈេ�តាមអង�ការននជេ្រចើន េដើម្ីបឲ្យមាន្របជជនកាន់ែតេ្រចើនេ�តាមសហគមន៍បានដឹង និងឣចចូលរួមការ្របជំុ។” 

• “រយៈេពលកាន់ែតែវង និងរយៈេពលជួបជំុ និងសា尴� គមន៍គា� ក��ងេពលែតមួយ។” 

• “គា� នអ�ីេទ - វគ�េនះអសា尴� រ្យណស់ ចង់ឲ្យមានសមាជិកសហគមន៍ចូលរួមកាន់ែតេ្រចើនែថមេទៀត។” 

• “ព័ត៌មានច្បោស់លាស់អំពីអ�ីែដលមជ្ឈមណ� លេដើម្ីបសមធម៌សុខភាពឣចេធ�ើបាន។” 

• “ខ��ំអេ��ើញឲ្យសហគមន៍និយយជមួយអ�កតាក់ែតងច្បោប់ េដើម្ីបធានថពួកេគដឹងពីប�� ទំាងឡយរបស់សហគមន៍។” 

ទស្សនៈកំពូលៗពីការេដើរេមើលវ�ចិ្រតសា尴ល (Gallery Walk) 

អ�កចូលរួមបានផ�ល់េយបល់្រតឡបអ់ពំកីំែណទំហបំ៉នុខតិបណ័� ៃនព្រងងសេង�បទនិ�័យស�ីពគីំនតិផ��ចេផ�ើមសខំាន់ៗ ទាងំ្របារំបសម់ជ្ឈមណ� ល—មរណភាពទារក, យុត�ធិមប៌រ�សា尴� ន ជងំកឺាមេរគ, សខុភាពអ�កជតិខាង (Health 

Neighborhoods), និងសមត�ភាពែផ�កវប្បធម ៌និងភាសា尴។ ទស្សនៈសខំាន់ៗ ចនំនួ្របាំមយួ្រត�វបានកំណត:់ 

 

ស្រមបស្រម�លកិច�សហការរវង្រក�មសហគមន៍ និងម�ន�កី��ងមូលដ� ន 
គំា្រទកិច�្របឹងែ្របងសហគមន៍ េដើម្ីបចូលរួមជមួយតំណងជប់េឆា� ត។ ផ�ល់េវទិកាេដើម្ីបឲ្យេមដឹកនំេ�ក��ង
សហគមន៍បាននិយយ។ ស្រមបស្រម�លឲ្យសហគមន៍បេង�ើតេគាលេ�ែដលមិនឯកភាពគា� ។ 

 េ្របើែផនទីេដើម្ីបេមើលឲ្យេឃើញច្បោស់នូវគមា� ត និងត្រម�វការេ�ក��ងសហគមន៍  
ចក��វ�ស័យច្បោស់លាស់ និងសេង�បខ�ីមានសា尴រសំខាន់។ ែផនទីជួយបង� ញនូវភាពខុសគា�  និងអសមធម៌េ�ក��ង
សហគមន៍ទូទំាងេខានធី។ ្រកាហ�ងយ្រស�លយល់។ ្រត�វការឲ្យមានអន�រអំេពើកាន់ែតេ្រចើន ពាក្យសម�ីកាន់ែតតិច។ 

 

បន�ការពិភាក្សោេបើកចហំែដលគាំ្រទេដយ្របវត�ិជតិសា尴សន៍ & វ�ទ្យោសា尴�ស� 

បន�េដះ្រសា尴យជតិសា尴សន៍និយមជរចនសម�័ន�, របួសផ��វចិត� និងេ�ស�ស។ បន�េដះ្រសា尴យភាព្របទាក់្រកឡ 
និងលក�ណៈពហុវ�ស័យៃនជតិសា尴សន៍និយមបច��ប្បន�។ គូសប�� ក់ថ ជតិសា尴សន៍និយមគឺជែផ�កមួយៃនជីវ�ត

្របចំាៃថ�របស់មនុស្ស េហើយប៉ះពាល់ដល់លទ�ផលសុខភាព។ 

 
ភាពជអ�កដឹកន ំគួរែតឆ��ះប�� ំងពីសហគមន៍ 
ជួលបុគ�លិកែដលតំណងឲ្យសហគមន៍។ អ�កែដលរងការប៉ះពាល់ពីប�� េផ្សងៗ គួរែតជអ�កដឹកនំការងរ។ 

 
េធ�ើឲ្យកិច�សហការមានភាពងយ្រស�លរវងេសវ និងេសវ  
គំា្រទកិច�្របឹងែ្របងសហការ និងេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវការែថទំាែដលមានការស្រមបស្រម�លរវង្របព័ន� និង្របព័ន�។ 
េលើកទឹកចិត�ៃដគូមិនែមន្របៃពណី ឲ្យចូលរួមេ�ក��ងកិច�្របឹងែ្របងែដលេផ� តេលើដំេណះ្រសា尴យ។  

 េផ� តការយកចិត�ទុកដក់េលើការបណ�� ះបណ� ល និងការអភិវឌ្ឍកមា� ងំការងរ 
បណ�� ះបណ� លកមា� ំងការងរេខានធី បុគ�លិកជួរមុខ ថ� ក់ដឹកនំ បុគ�លិកគ�ីនិក។  ផ�ល់ការបណ�� ះបណ� ល
ស្រមាប់សហគមន៍េដយេ្របើទីកែន�ងែដលមានសុវត�ិភាព ដូចជ្រពះវ�ហា礘រ និងសា尴លាេរៀន។ បេង�ើតពិធីសា尴រ និង
េគាលការណ៍ែណនំែដលមានវប្បធម៌ែដលសុភាពរបសា尴រ និងបណ�� ះបណ� លអ�កផ�ល់េសវេ�ក��ងការអនុវត�ន៍
វប្បធម៌ែដលសុភាពរបសា尴រ។ 
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ត្រម�វការកំពូលៗែដលបានកំណត់េចញពីការពិភាក្សោ្រក�មតូចៗ 
អ�កចូលរួមបានបំែបកគា� ជ្រក�មតូចៗ េដើម្បពីិភាក្សោអំពរីេបៀបែដលមជ្ឈមណ� លឣចគំា្រទបានល�បំផុតដល់កិច�្របឹងែ្របងសហគនក៍��ងការកសា尴ងសមធម៌សុខភាព។ ត្រម�វការទំាងឡយខាងេ្រកាមេនះបានផុសេឡើងអំឡ�ងេពលៃនកិច�ពិភាក្សោគា� ទំាងេនះ។ 

 

ចូលរួមេ�ក��ងការចូលរួម & ការេកៀរគរពីសហគមន៍ដ៏មានអត�ន័យ 
េធ�ើការេដើម្ីបកសា尴ងទនំុកចិត� សា尴� បស់មាជិកសហគន៍េ�កែន�ងពួកេគដូចជ ្រពះវ�ហា礘រ សា尴លាេរៀន។ 
កំណត់អត�ស�� ណេជើងឯកសហគមន៍ ចុះកិច�សន្យោ និងបង់្របាក់ជូនៃដគូែដល្រត�វបានផ�ល់ទំនុកចិត� 
េដើម្ីបេធ�ើការងរែដលពាកព័ន�។ 

 

ែចករ�ែលក អំណចក��ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�ជមួយសហគមន៍ 
គំា្រទដល់សហគន៍ក��ងការកំណត់ និងវស់ែវងលក�ខណ� សុខភាពមិនអំេណយផល ជមួយនឹងលទ�ភាពទទួលបានេស�ើគា�
ក��ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� ែចករ�ែលកភាពេជគជ័យរបស់សហគមន៍ជមួយសហគមន៍។ 

 
េលើកកម�ស់ឱកាសទទួលមូលនិធិជំនួយឥតសំណង ស្រមាបស់ហគមន៍ 
គា្ំរទកិច�្របឹងែ្របងសហគមន៍ក��ងការេលើកស��យទុនហិរ��វត�� ធានគណេនយ្យភាព គា្ំរទ និងផ�ល់
មូលនិធិដល់កម�វ�ធីែដលែផ�កេលើវ�ទ្យោសា尴�ស�។  

អភិវឌ្ឍន៍យុទ�សា尴�ស�្របា្រស័យទាក់ទងែដលេ្របើ្របាស់បណ� ញចំរុះ 
កុំ្របា្រស័យទាក់ទងដូចធម�តា ្រត�វេ្របើបណ� ញេផ្សងេទៀតដូចជ ពាក្យេចញពីមាត់ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម 
ខ�ឹមសា尴រវ�េដអូ ចុះជួបៃដគូចំរុះ និងមិនសា尴ម��។  

េតើនរណខ�ះេទៀតែដលអ�កចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លដកប់���លឲ្យចូលរួមែដរ? 
• សម�័ន�អ�កបំេ�កូនេដយទឹកេដះមា� យេ�តំបន់ Antelope Valley 
• ្រក�មបណ�� ះបណ� ល្របឆំាងជតិសា尴សន៍និយម និង្របឆំាងការចាប់បង�ំ 
• កម�វ�ធីសុខភាពទារកែស្បកេ��  
• �ស�ីែស្បកេ�� េដើម្ីបសុខុមាលភាព 
• អ�កេធ�ើែផនការទី្រក�ង 
• មហា礘វ�ទ្យោល័យសហគមន៍ 

 

• មជ្ឈមណ� លវប្បធម៌ចំរុះ 

• កម�វ�ធី Empower Generations 
• សហគមន៍សា尴សន 

• អ�កផ�ល់េសវសុខភាព & េវជ�បណ� ិត 
• ម�ន�ីជប់េឆា� តក��ងមូលដ� ន 

• េខានធី Los Angeles េដើម្ីបភា� ប់ទំនក់ទំនងជមួយ្របជជនែដលេខានធីបេ្រមើជូន 

• Lumos Transforms 

 

• អ�កផ�ល់េសវ OB/GYN 
• មជ្ឈមណ� លផ្សព�ផ្សោយសហគមន៍ 
• ភាពជមាតបិតាតាមែផនការ 
• អ�កផ្សព�ផ្សោយ 
• សា尴កលវ�ទ្យោល័យនន 

េតើព័ត៌មាននឹង្រត�វបានេ្របើ្របាសេ់ដយរេបៀបណ?  
វគ�សា尴� បស់ហគន៍ ្រគាន់ែតជការចាប់េផ�ើមប៉ុេណ� ះ។ ភាពជក់ចិត�ដិតឣរម�ណ៍ និងការេប�ជ� ចិត�របស់អ�កចំេពាះសមធម៌សុខភាព ពិតជឆ��ះប�� ំងនូវទស្សនវ�ស័យរបស់សហគមន៍ែដលឈានមុខេគេ�ក��ងការកំណត់អត�ស�� ណ និងតសូ៊មតិេដើម្ីបសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបសពួកេគ។ េយើងនឹង: 
• ែកស្រម�លសេង�បទិន�ន័យេយងេ�តាមទស្សនៈសំខាន់ៗ  
• បេង�ើតប��ីសា尴រេពើពន�ៃនការអនុវត�ន៍ល� សម�័ន� ការ្របា្រស័យទាក់ទង និងផ�ល់កិច�្របឹងែ្របងយុទ�សា尴�ស�េផ្សងៗ  
• េដះ្រសា尴យត្រម�វការកំពូលៗេដើម្ីបផ�ល់ព័ត៌មានែផនការការងររបស់មជ្ឈមណ� ល េដយកំណត់ឣទិភាពេសវជក់លាក់ែដលអ�កចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លផ�ល់ជូន ឬព្រងឹង និង 
• េធ�ើឲ្យៃដគូសំខាន់ៗែដលបានផ�ល់អនុសា尴សន៍មានការចូលរួមពាក់ព័ន�។ 
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សេចក្ដីផ្ដើម និងគោលបំណង

តើសមធម៌សុខភាពជាអ្វី?

សុខភាពមានសណ្ឋានទៅតាមលក្ខខណ្ឌសហគមន៍ដែលយើងរស់នៅ រៀនសូត្រ ធ្វើការ លេង និងគោរពបូជា។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះរួមមាន:

		

		សាលារៀនល្អ 

		

		សេដ្ឋកិច្ចដែលចម្រុងចម្រើន និងរាប់បញ្ចូល



		

		អ្នកជិតខាងមានសុវត្ថិភាព និងចេះគាំទ្រគ្នា

		

		ទំនាក់ទំនងសង្គមរឹងមាំ



		

		ការគាំពារសុខភាពមានគុណភាព

		

		បរិស្ថានមាននិរន្តរភាព និងសុខភាព







សមធម៌សុខភាព គឺនៅពេលបុគ្គលគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពទទួលបានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវការសម្រាប់សុខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏ប្រសើរ។ 

មានសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងខោនធី LA ដែលមានលក្ខខណ្ឌសហគមន៍ទាំងឡាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករីកចម្រើនបាន។ ទោះជាយ៉ាងណា យើងបន្តស្វែងរកភាពខុសគ្នាទាំងស្រុកនៅក្នុងលទ្ធផលសុខភាពទូទាំងខោនធី LA ភាគច្រើនគឺផ្អែកលើប្រជាសាស្ត្រ (ទីកន្លែង) និងជាតិសាសន៍ និងជាតិពន្ធុ។ អាស្រ័យលើកន្លែងដែលយើងរស់នៅ និងពណ៌សម្បុរស្បែកយើង យើងទំនងខ្លាំង ឬតិចក្នុងការមានលទ្ធភាពទទួលបានធនធាន និងឱកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងរីកចម្រើនប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងចម្រុងចម្រើន។ ភាពខុសគ្នាទាំងនេះ គឺជាលទ្ធផលនៃគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តន៍ពីអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន ដែលរងឥទ្ធិពលពីបុរេវិនិច្ឆ័យ ការរើសអើង និងជាតិសាសន៍និយមជាប្រព័ន្ធ។ ភាសា ប្រាក់ចំណូល និន្នាការផ្លូវភេទ យេនឌ័រ និងភេទជីវសាស្ត្រ សមត្ថភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត និងសាសនារបស់យើងក៏ជាកត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដោយសារតែគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តន៍ដែលអយុត្តិធម៌ផងដែរ។ 

អសមធម៌នៅក្នុងលទ្ធផលសុខភាពទាំងនេះ មិនស្មើភាពគ្នា អយុត្តិធម៌ និងមិនអាចចៀសវាងបាន។ ធនធាន និងយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវតែដាក់ឲ្យមាននៅនឹងកន្លែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា បុគ្គលគ្រប់រូបមានអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាព។



តើមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាពគឺជាអ្វី?

មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព (មជ្ឈមណ្ឌល) គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាពខោនធី LA ដឹកនាំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនាយកដ្ឋានសេវាសុខភាព និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅខែតុលា ឆ្នាំ 2017 និងតស៊ូព្យាយាមធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថាន ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយដៃគូខោនធីដែលមានការប្ដេជ្ញាចិត្ត អង្គការជាតិ និងសមាជិកសហគមន៍។ មជ្ឈមណ្ឌលនឹងធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងសមធម៌សុខភាពដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសហគមន៍ និងស្វែងរកការ:

· កំណត់ អនុម័ត និងផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តន៍ល្អបំផុតផ្នែកសមធម៌សុខភាព

· ទាក់ទង សម្របសម្រួល និងសហការលើការងារដែលទាក់ទងនឹងសមធម៌សុខភាព និង

· បង្កើនសមត្ថភាព និងការប្ដេជ្ញាចិត្តជាសមូហភាពក្នុងការបង្កើតនូវខោនធីដែលរាប់បញ្ចូល ស្មើភាពគ្នា និងមានការគោរពគ្នា។



តើផែនការសុខភាពនេះមានគោលបំណងអ្វី?

ផែនការសុខភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព ចង្អុលទិសដៅសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំ។ វាកំណត់ទស្សនវិស័យរបស់យើងសម្រាប់ពេលអនាគត និងមាគ៌ាយើងនៅទីនោះ។ ឆ្នាំទីមួយរួមមានដូចជា គ្រាចាប់ផ្ដើម ហើយបន្ទាប់មកមានការអនុវត្តន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ។ 

ផែនការនេះ រៀបរាប់អំពីសំណុំអាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ គោលដៅ យុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលបំណងក្នុងការផ្ដោតលើការងារ ហើយជាការប្ដេជ្ញាចិត្តជាសាធារណៈក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវសំណុំគោលដៅសមធម៌ដែលបានកំណត់។ យើងរំពឹងថាសកម្មភាពទាំងនេះនឹងជំរុញវប្បធម៌នៃសមធម៌សុខភាព និងកសាងចលនាឆ្ពោះទៅរកការធានាថា បុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងខោនធី អាចឈានដល់សក្ដានុពលសុខភាពពេញលេញបំផុតរបស់ពួកគេ។ 






សមធម៌: គិតជាលេខ

រូបភាពបង្ហាញពីអសមធម៌សុខភាពនៅខោនធី LA

ភាពទំនងនៃការរស់នៅបានយូរ និងមានសុខភាពល្អ ពុំស្មើគ្នាចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗឡើយ ហើយអត្រាអាយុកាលរំពឹងទុកខុសគ្នាក្នុងចំណោមសហគមន៍ទាំងឡាយ។ នៅខោនធី LA ជាតិសាសន៍ និងជាតិពន្ធុ យេនឌ័រ និន្នាការផ្លូវភេទ ស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច និងអ្នកជិតខាងរបស់បុគ្គលម្នាក់ ជួយកំណត់ថាតើពួកគេរស់នៅបានយូរប៉ុណ្ណា ហានិភ័យចំពោះជំងឺរបស់ពួកគេ ស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំ។ អសមធម៌សុខភាពដែលផ្អែកលើលក្ខណៈទាំងនេះ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងសុខុមាលភាពទូទៅរបស់ខោនធី ហើយក្រុមមួយចំនួនត្រូវរងនូវបន្ទុកមិនស្មើភាពគ្នានៃអសមធម៌ទាំងនេះ។ ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅ និងជួបប្រទះការលំបាកនៅខោនធី LA តែងតែទទួលរងនូវភាពខុសប្លែកគ្នាទាំងស្រុង។



		

		

		  មរណភាពដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែម



		ជាមធ្យម ជនជាតិស្បែកខ្មៅ មាន គម្លាត  6.5 ឆ្នាំ នៅក្នុងអាយុកាលរំពឹងទុក បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្បែកស។

		

		អ្នកកោះហាវ៉ៃ និងប៉ាស៊ីហ្វិក ស្លាប់ដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមជិត 4 ដង នៃអត្រារបស់ស្បែកស។  



		                         

          80.5 ឆ្នាំ            73.9 ឆ្នាំ

            ស្បែកស               ស្បែកខ្មៅ

អាយុកាលរំពឹងទុកនៅពេលកើត

		 

		អាស៊ី

ឡាទីន

ស្បែកខ្មៅ

ស្បែកស





		

		

		



		

		

		  ជំងឺកាមរោគ



		ទារកស្បែកខ្មៅ មានច្រើនជាង 3 ដង នៃអត្រា មរណាភាពរបស់ទារក បើប្រៀបធៀបនឹងកូនង៉ែត ស្បែកខ្មៅ និងអាស៊ី។ឡាទីន

ស្បែកខ្មៅ

អាស៊ី

ស្បែកស



		

		ជនជាតិស្បែកខ្មៅ មានច្រើនជាង 4 ដង នៃអត្រាជំងឺក្លាំមីឌា បើប្រៀបធៀបនឹងជនជាតិស្បែកខ្មៅ និងជាង 6 ដង នៃអត្រានៅក្នុងជនជាតិអាស៊ី។

		



		

		

		

		

		

		



		ក្លាំមីឌា

(ករណីក្នុង 100,000)

		232

ស្បែកស

		153

អាស៊ី

		1016

ស្បែកខ្មៅ

		667

NHOPI

		451 Latino

		411

អាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌា /អាឡាស្កា











		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		 គ្មានប្រភពនៃការថែទាំធម្មតា (ក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យអាយុ 18-64 ឆ្នាំ) 



		ឡាទីន មានជាង 2 ដង ដែលទំនងជារាយការណ៍ថាមានការលំបាកក្នុង

ការទទួលបានការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្របើប្រៀបធៀបនឹងស្បែកស។

.

		

		អាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌា និងអាឡាស្កា មានជាង 2 ដង ដែលទំនងជារាយការណ៍ថាមានប្រភពនៃការថែទាំសុខភាពធម្មតាបើប្រៀបធៀបនឹងស្បែកស។



		                

    12.7%                31.2%

      ស្បែកស                    ឡាទីន

% នៃមនុស្សពេញវ័យដែលមានការលំបាកក្នុងការទទួលការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៅពេលត្រូវការវា

		

		ឡាទីន

ស្បែកខ្មៅ

អាស៊ី

ស្បែកស





		ប្រផេះ កត់សម្គាល់ក្រុមដែលមានលទ្ធផលល្អបំផុតនៅក្នុងចំណុចនីមួយៗ ជាញឹកញាប់គឺ ស្បែកស។  ពណ៌ស្វាយចាស់បំផុត គឺក្រុមដែលមានលទ្ធផលអន់បំផុត។ យើងនៅតែប្រើប្រាស់ ស្បែកស ថាជាក្រុមយោង នៅពេលអាស៊ីមានលទ្ធផលល្អប្រសើរ ឬស្រដៀងគ្នា ដោយសារតែ ស្បែកស ភាគច្រើនមានលទ្ធផលល្អបំផុត ចំណែកអាស៊ីមានលទ្ធផលល្អប្រសើរនៅពេលខ្លះ អាស៊ីទូទៅ និងអាស៊ីក្រុមរងជាច្រើន នៅតែទំនងជាប្រឈមនឹងលទ្ធផលអន់ជាងនេះនៅក្នុងចំណុចផ្សេងទៀត បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្បែកស។ សម្រាប់បញ្ជីនៃប្រភពទិន្នន័យ និងកំណត់សម្គាល់ពេញលេញ សូមយោងទៅលើសេចក្ដីបន្ថែម A។ 





អសមធម៌សុខភាពផ្អែកលើទីក្រុង និងសហគមន៍

សុខភាពនៅខោនធី LA ក៏ប្រែប្រួលដោយផ្អែកលើកន្លែងដែលប្រជាជនរស់នៅផងដែរ។ ទីក្រុង និងសហគមន៍ទូទាំងខោនធី មានអាយុកាលរំពឹងទុក លទ្ធផលកំណើត លទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាពមិនស្មើគ្នា ក្នុងចំណោមលទ្ធផលសុខភាព និងធនធានផ្សេងទៀត ដែលត្រូវការដើម្បីសុខភាពដ៏ប្រសើរ។

		អាយុកាលរំពឹងទុក

អាយុកាលរំពឹងទុកជាមធ្យមនៅក្នុងខោនធី អាចប្រែប្រួលច្រើនរហូតដល់ 12 ឆ្នាំ ផ្អែកលើកន្លែងដែលយើងរស់នៅ។





		ក្រុមប្រឹក្សា

ខោនធី LA មណ្ឌល 8





		មរណភាពទារក

កូនង៉ែតនៅ Lancaster ស្លាប់មុនថ្ងៃកំណើតដំបូងរបស់ពួកគេនៅអត្រា 5.5 ដង ខ្ពស់ជាងកូនង៉ែតនៅ Rowland Heights។



		ក្រុមប្រឹក្សា

ខោនធី LA មណ្ឌល 4

ក្រុមប្រឹក្សា

ខោនធី LA មណ្ឌល 5

ក្រុមប្រឹក្សា

ខោនធី LA មណ្ឌល 9





		អត្រាដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រង

អត្រាដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រង ខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងទីក្រុង និងសហគមន៍នៅក្នុងខោនធី ដែលខុសគ្នារហូតដល់ 40% 



		ក្រុមប្រឹក្សា

ខោនធី LA មណ្ឌល 1

ក្រុមប្រឹក្សា

ខោនធី LA មណ្ឌល 9





		ទិន្នន័យទាំងនេះផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ 86 ទីក្រុង និងសហគមន៍នៅខោនធី LA ។ សម្រាប់សម្រាប់បញ្ជីនៃប្រភពទិន្នន័យ និងកំណត់សម្គាល់ពេញលេញ សូមយោងទៅលើសេចក្ដីបន្ថែម A។ 

សម្រាប់ទិន្នន័យបន្ថែមអំពីសុខភាពផ្អែកលើទីក្រុង និងសហគមន៍ សូមចូលមើល http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp នៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018 ដើម្បីមើលស៊េរីប្រវត្តិទីក្រុង និងសហគមន៍របស់ DPH សម្រាប់ 86 ទីក្រុង និងសហគមន៍នៅខោនធី LA ។







		ភ្លើងបញ្ចាំង: តើសុខភាពមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងខោនធីដូចម្ដេចខ្លះទៀត?

មានវិធីជាច្រើនផ្សេងទៀត ដែលអសមធម៌សុខភាពបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងខោនធី ដូចជា ផ្អែកលើនិន្នាការផ្លូវភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័ររបស់បុគ្គល។ DPH កំពុងធ្វើការដើម្បីកែលម្អការប្រមូល និងការរាយការណ៍ទិន្នន័យផ្អែកលើនិន្នាការផ្លូវភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ដើម្បីយល់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងនូវអសមធម៌សម្រាប់ក្រុមទាំងនោះ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាឧទាហរណ៍អំពីទិន្នន័យដែលមានកម្រិតរបស់ខោនធី។ 



		បុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរស (MSM) មាន 84% នៃរោគ

វិនិច្ឆ័យឃើញជំងឺ HIV ថ្មីនៅឆ្នាំ 2014។

		អ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទទាំងពីរមានជាង 2 ដង ទំនងជាមានហានិភ័យធ្លាក់ទឹកចិត្ត បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលជាបុរស ឬស្ត្រីពេញបុរសស្រឡាញ់

បុរស/ស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រី

មិនដឹង

អ្នកស្រឡាញ់ភេទទាំងពីរ

អ្នកស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នា/បុរស ឬស្ត្រីពេញលក្ខណៈ



លក្ខណៈ។ 



		សម្រាប់បញ្ជីនៃប្រភពទិន្នន័យ និងកំណត់សម្គាល់ពេញលេញ សូមយោងទៅលើសេចក្ដីបន្ថែម A។










ការចូលដល់ឫសគល់

អសមធម៌សុខភាព ពុំមែនជាលទ្ធផលនៃជម្រើស និងអាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗឡើយ ហើយវាកើតឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ប្រមាណ 40% នៃសុខភាពប្រជាជនអាចពន្យល់បានដោយវត្ថុដែលសម្រេចដោយសង្គមទៅលើសុខភាព កត្តាសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ដូចជា ការអប់រំ ផ្ទះសម្បែង និងប្រាក់ចំណូល ដែលមានសារសំខាន់ចំពោះលទ្ធភាពទទួលបានធនធាន និងឱកាសដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពដ៏ប្រសើរ។[endnoteRef:1] លទ្ធផលទូទាំងកត្តាទាំងនេះ បង្ហាញឲ្យឃើញនូវអសមធម៌ស្រដៀងគ្នា។ ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ដែលរើសអើងពណ៌សម្បុរ និងជួបប្រទះការលំបាក មានលទ្ធផលមិនល្អនៅក្នុងការអប់រំ ការងារ ប្រាក់ចំណូល និងនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅខោនធី LA ។ លទ្ធផលមិនល្អទាំងនេះ រួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យខូចសុខភាពយ៉ាងខ្លាំង។ នៅត្រង់ឫសគល់នៃលទ្ធផលអសមធម៌ទាំងនេះគឺ ការរើសអើង បុរេវិនិច្ឆ័យ និងជាតិសាសន៍និយមជាប្រព័ន្ធ ដែលប៉ះពាល់ដល់ឱកាសរបស់បុគ្គលម្នាក់ក្នុងការចម្រុងចម្រើន។  [1:  University of Wisconsin Population Health Institute and Robert Wood Johnson Foundation. County Health Rankings & Roadmaps. [Online] 2014. http://www.countyhealthrankings.org/explore-health-rankings/what-and-why-we-rank. ] 


ជាឧទាហរណ៍អំពីភាពអយុត្តិធម៌ដែលកប់យ៉ាងជ្រៅទាំងនេះ រូបភាព និងក្រាហ្វខាងក្រោមនេះ ប្រៀបធៀបគ្នានូវភាពទំនងនៃការមានលទ្ធផលមិនល្អសម្រាប់ស្បែកខ្មៅ និងស្បែកស អំពីសុខភាព ការអប់រំ យុត្តិធម៌ និងសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ច។ ការស្រាវជ្រាវបន្ថែម បង្ហាញថាលទ្ធផលមិនស៊ីគ្នាទាំងនេះ ពុំត្រូវបានពន្យល់ដោយសមត្ថភាព ធនធាន ឬការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗឡើយ ប៉ុន្តែវាជាលទ្ធផលនៃអយុត្តិធម៌ជាប្រព័ន្ធ។ ប្រជាជននៃក្រុមស្បែកខ្មៅ និងស្ថិតនៅឯកោ ក៏រងបន្ទុកមិនសមាមាត្រគ្នាផ្នែកអសមធម៌សុខភាព សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។ យើងគូសបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់បុគ្គលស្បែកខ្មៅនៅក្នុងខោនធីទីនេះ ពីព្រោះពួកគេភាគច្រើនរងការប៉ះពាល់ពីភាពអយុត្តិធម៌ ហើយជាញឹកញាប់មានលទ្ធផលមិនល្អបំផុត។ សម្រាប់ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ជាតិសាសន៍ និងជាតិពន្ធុផ្សេងទៀត សូមមើលសេចក្ដីបន្ថែម B។

		

ស្បែកស

		

ស្បែកខ្មៅ

		





		



		8.9% នៃសិស្សពុំបញ្ចប់ថ្នាក់

វិទ្យាល័យ

		18.4% នៃសិស្សពុំបញ្ចប់ថ្នាក់

វិទ្យាល័យ

		សិស្សស្បែកខ្មៅមានច្រើនជាង 2 ដង ដែលទំនងជា មិនបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ

ច្រើនជាងសិស្សស្បែកស។

 សាលារៀនដែលមានភាគរយសិស្សស្បែកខ្មៅខ្ពស់ រួមទាំងសិស្សស្បែកខ្មៅ មានភាពទំនងតិចតួចក្នុងការមានគ្រូបង្រៀនដែលមានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់ និងវគ្គសិក្សាដែលហ្មត់ចត់ ដែលជួយដល់ការបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ និងលទ្ធភាពចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ។[endnoteRef:2] [2:  Kucsera, J.V., Siegel-Hawley, G., &Orfield, G. (2015). Are we segregated and satisfied? Segregation and inequality in Southern California Schools. Urban Education, 50.] 




		មនុស្សពេញវ័យ 214.7 នាក់ ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងចំណោម 100,000 នាក់

		មនុស្សពេញវ័យ  2,676 នាក់ ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងចំណោម 100,000 នាក់

		ស្បែកសមាន 12.5 ដង នៃអត្រាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ។

ទិន្នន័យនៅថ្នាក់រដ្ឋបង្ហាញថា ពួកស្បែកខ្មៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើន ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋ ត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារច្រើនជាងពួកស្បែកសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋ[endnoteRef:3] ហើយជនល្មើសដែលជាបុរសស្បែកខ្មៅ ជាមធ្យមទទួលការកាត់ទោសពីសហព័ន្ធយូរជាងជនល្មើសស្បែកសដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋស្រដៀងគ្នានេះ។ [endnoteRef:4] [3:  Center on Juvenile and Criminal Justice (CJCJ). (2016). Sentencing Practices in California by County, Calendar Year 2016. San Francisco, CA: CJCJ (2015 data). http://casi.cjcj.org/. ]  [4:  United States Sentencing Commission. (November 2017). Demographic Differences in Sentencing: An Updated to the 2012 Booker Report. https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2017/20171114_Demographics.pdf. ] 




		8.1% នៃកុមារស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រ

		30.4% នៃកុមារស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រ

		កុមារស្បែកខ្មៅ មានជិតច្រើនជាង 4 ដង ដែលទំនងជា ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះ រស់នៅក្រោមភាពក្រីក្រ។

ពួកស្បែកខ្មៅដែលមានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យ ឬខ្ពស់ជាងនេះ ជាមធ្យមនៅតែរកប្រាក់បាន $6 ក្នុងមួយម៉ោងតិចជាងមិត្តភក្ដិស្បែកសរបស់ពួកគេ [endnoteRef:5] ហើយសូម្បីតែកុមារស្បែកខ្មៅ និងស្បែកសធំដឹងក្ដីនៅក្នុងផ្ទះ និងគ្រួសារស្រដៀងគ្នាក៏ដោយ ក៏នៅតែមានគម្លាតប្រាក់ចំណូលដូចមនុស្សពេញវ័យដែរ។ [endnoteRef:6]  [5:  USC Program for Environmental & Regional Equity & PolicyLink. (2017) Equity Profile of the Los Angeles Region. https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf]  [6:  Chetty, R., Hendren, N., Jones, M.R., & Porter, S.R. (March 2018). Race and Economic Opportunity in the United States: An International Perspective, Working Paper. http://www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/race_paper.pdf.] 




		4.9% នៃមនុស្សពេញវ័យគ្មានការងារធ្វើ

		10.1% នៃមនុស្សពេញវ័យគ្មានការងារធ្វើ

		ពួកស្បែកខ្មៅមានច្រើនជាង 2 ដង ដែលទំនងជា គ្មានការងារធ្វើ។

អសមធម៌នេះ នៅតែមានសូម្បីនៅកម្រិតឧត្ដមសិក្សាក៏ដោយ។ ពួកស្បែកខ្មៅដែលមានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យ ឬខ្ពស់ជាងនេះ នៅតែមានភាពទំនងច្រើនក្នុងការគ្មានការងារធ្វើច្រើនជាងពួកស្បែកស[endnoteRef:7] ហើយពួកស្បែកសមានភាពទំនងច្រើនជាងក្នុងការរាយការណ៍អំពីការរើសអើងនៅកន្លែងធ្វើការ ចំពោះប្រាក់បៀរវត្សរ៍ ឬការដំឡើងឋានៈ។[endnoteRef:8] [7:  USC Program for Environmental & Regional Equity & PolicyLink. (2017) Equity Profile of the Los Angeles Region. https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf. ]  [8:  Robert Wood Johnson Foundation, National Public Radio, & the Harvard T.H. Chan School of Public Health. (January 2018). Discrimination in America: Final Summary. https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-america--experiences-and-views.html. ] 






សន្ទស្សន៍អត្រាធៀបសម្រាប់វិធានការសមធម៌អំពីសុខភាព ការអប់រំ យុត្តិធម៌ សុខុមាលភាពកុមារ និង

សុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅខោនធី LA

អត្រាភាពគ្មាន

ការងារធ្វើ

ការដាក់ពន្ធនាគារ (ក្នុង 100,000 នាក់)

ការបញ្ចូលក្នុងការថែទាំដោយម្ដាយធម៌ (ក្នុង 100,000 នាក់)

អត្រាភាពក្រីក្រ

កុមារ (2016)

បានស្រាវជ្រាវអំឡុងពេលឈប់ចរាចរណ៍

% សិស្សដែលមិនបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ

អត្រាផ្អាក

សាលារៀន

ការកើតមេរោគ HIV

ស្លាប់ដោយជំងឺទឹកនោមផ្អែម

អត្រាមរណភាពទារក

ស្បែកខ្មៅ

ស្បែកស (យោង)

សុខភាព

ការអប់រំ





a សម្រាប់បញ្ជីនៃប្រភពទិន្នន័យពេញលេញ និងទិន្នន័យអំពីជាតិសាសន័ និងជាតិពន្ធុផ្សេងទៀត សូមយោងទៅលើសេចក្ដីបន្ថែម B។ ទិន្នន័យ និងក្រាហ្វបានមកពី Groundwater Approach ដែលបានអភិវឌ្ឍន៍ឡើងដោយ Racial Equity Institute និង Bayard Love។



គន្លឹះសន្ទស្សន៍អត្រាធៀប:

 ជានិច្ចកាល ពួកស្បែកសស្មើនឹង 1.0 ពីព្រោះ ពួកគេគឺជាក្រុមយោង ដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្លួនពួកគេផ្ទាល់។

តម្លៃដែលធំជាង 1 មានន័យថា ក្រុមជាតិសាសន៍/ជាតិពន្ធុ ពិតជាអន់ជាងបើធៀបជាមួយនឹងពួកស្បែកសសម្រាប់សូចនាករនោះ។

តម្លៃតូចជាង 1 មានន័យថា ក្រុមជាតិសាសន៍/ជាតិពន្ធុ ពិតជាប្រសើរជាងបើធៀបជាមួយនឹងពួកស្បែកសសម្រាប់សូចនាករនោះ។
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មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព

ទីភ្នាក់ងារសុខភាពខោនធី LOS ANGELES

ថ្ងៃទី 5 ខែកក្ក្កដា ឆ្នាំ 2018





បេសកម្ម ទស្សនវិស័យ និងគុណតម្លៃ

បេសកកម្ម



មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព ធ្វើការដើម្បីឲ្យជឿនលឿនផ្នែកជាតិសាសន៍ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថាននៅខោនធី LA តាមរយៈការចូលរួម និងភាពជាដៃគូពីសហគមន៍ ការផ្លាស់ប្ដូរ និងការកសាងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុង និងការចែករំលែកទិន្នន័យដែលអាចចាត់វិធានការបានដើម្បីដឹកនាំ និងគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធ។



ទស្សនវិស័យ

បុគ្គលគ្រប់រូបនៅខោនធី LA មានធនធាន និងឱកាសដែលត្រូវការសម្រាប់សុខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏ប្រសើរពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ។





គុណតម្លៃ



· ការផ្លាស់ប្ដូរស្ថាប័ន – កសាង និងគាំទ្រដល់សមត្ថភាពនៃកម្មវិធីផ្ទៃក្នុង និងបុគ្គលិកដើម្បីដាក់បញ្ចូលកែវភ្នែកសមធម៌សុខភាពនៅក្នុងការងារ និងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

· ការនិយាយការពិត – និយាយអំពីអសមធម៌ និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ និងការនិយាយសាច់រឿង ដើម្បីលុបបំបាត់រឿងមិនពិត លើកស្ទួយសំឡេងប្រជាជន និងគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរ។

· សមធម៌ & យុត្តិធម៌ – ធ្វើការដើម្បីមិនធ្វើវិញ និងទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌ គោលនយោបាយ និងរូបភាពនៃជាតិសាសន៍និយម ដែលជំរុញឲ្យមានគម្លាតនៅក្នុងលទ្ធផលសុខភាព និងនាំទៅរកសុខភាពខ្សោយ។ 

· អំណាចរួម – ផ្ដល់គុណតម្លៃដល់បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែង និងផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីអសមធម៌ ដើម្បីរកដើមហេតុជាមូលដ្ខាន កំណត់រកដំណោះស្រាយ និងកំណត់ (ដឹកនាំ) សកម្មភាពនានា។

· ការសហការ – ចូលរួមជាមួយអង្គការជាតិ អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាព ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល អ្នកផ្ដល់មូលនិធិ និងអ្នកធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ដើម្បីកសាងចលនាមួយសម្រាប់សមធម៌សុខភាព។

· តម្លាភាព – ប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយបើកចំហអំពីអាទិភាព ធនធាន ឧបសគ្គ និងដំណើរការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តជាមួយដៃគូសហគមន៍។

· ការប្ដេជ្ញាចិត្ត – ឆ្លុះបញ្ចាំង និងឆ្លើយតបឥតឈប់ឈរទៅនឹងសំឡេងរបស់សហគមន៍ និងធានាថា មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅនានា។


គោលការណ៍នៃសមធម៌



ក្រុមការងារបង្ការ និងសុខភាពប្រជាជនសហគមន៍ខោនធី LA ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនៅឆ្នាំ 2015 និងបម្រើជាគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់ ដើម្បីផ្ដល់នូវភាពជឿនលឿនផ្នែកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជំរុញដោយសហគមន៍ ដើម្បីបង្កើតនូវខោនធី LA ដែលកាន់តែមានភាពស្មើគ្នា និងការរាប់បញ្ចូល។ ក្នុងនាមជាគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព ក្រុមការងារបានធ្វើអនុសាសន៍ស្ដីពីគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តន៍ទាំងឡាយ ដើម្បីកែលម្អសមធម៌សុខភាពទូទាំងខោនធីនេះ។ 



នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 ក្រុមការងារបានបញ្ចេញនូវសំណុំគោលការណ៍ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការប្ដេជ្ញាចិត្តរួមចំពោះយុត្តិធម៌ ភាពស្មើគ្នា និងការរាប់បញ្ចូល និងគូសវាសត្រួសៗនូវគោលគំនិតជាមូលដ្ឋានដែលទីភ្នាក់ងារសាធារណៈគួរក្ដោបឲ្យបាន ដើម្បីជួយលើកស្ទួយសហគមន៍ដែលមានសុខភាពល្អ និងមានសមធម៌។ យើងបានអនុម័តគោលការណ៍ទាំងនេះ ហើយធាតុជាច្រើនបានរាប់បញ្ចូលគុណតម្លៃ គោលដៅ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង។





គោលការណ៍នៃសមធម៌រួមមានជាអាទិ៍:



សុខភាពនៅក្នុងគោលការណ៍ទាំងអស់

កម្មវិធី និងបុគ្គលិករបស់ខោនធី LA នឹងប្រឹក្សាយោបល់ កោះប្រជុំ និងសហការទូទាំងនាយកដ្ឋានទាំងឡាយរបស់ខោនធី ដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរវិស័យ ផ្អែកលើភ័ស្តុតាង និងមានព័ត៌មានពេញលេញ ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនូវទំនួលខុសត្រូវរួមដើម្បីឲ្យមានលទ្ធផលសុខភាពកាន់តែប្រសើរទូទាំងគោលនយោបាយ និងដំណើរការទាំងអស់របស់ខោនធី។



ការរាប់បញ្ចូល

ដោយយល់ពីថាមវ័ន្តនៃអំណាច ដែលមានជាប់ជាមួយនឹងស្ថាប័ន និងប្រជាជន បុគ្គលិកនាយកដ្ឋាននឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិក និងមេដឹកនាំសហគមន៍ ដើម្បីកសាងភាពជាដៃគូ និងដំណើរការដ៏ប្រសើរ និងមានកិច្ចសហការ និង  បង្កើតឱកាស និងធនធានសម្រាប់ការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តរួមនៅក្នុងការធ្វើផែនការ ការអនុវត្តន៍ ការរាយការណ៍ និងការវិភាគដែលអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់របស់ខោនធី LA ។



គណនេយ្យភាព

នាយកដ្ឋានទាំងអស់ នឹងបង្កើតនូវយន្តការគណនេយ្យភាព ដោយប្រើផែនការដែលជំរុញដោយទិន្នន័យ ជាមួយនឹងព័ត៌មានដំបូង កម្រិតគោល និងវិធានការជោគជ័យ ដើម្បីពង្រឹងតម្លាភាព និងធានាថា ការផ្លាស់ប្ដូរតាមកម្មវិធី និងគោលនយោបាយមានផលប្រកបដោយសមធម៌ទៅលើសហគមន៍។



លទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យ

បណ្ដានាយកដ្ឋាននានា នឹងធ្វើប្រជាធិបតេយ្យូបនីយកម្មការប្រមូលផ្ដុំ និងការវិភាគទិន្នន័យជាក់លាក់ដែលទាន់ពេលវេលា មានការបំបែកជាចំណែកតូចៗ និងមានលទ្ធភាពទទួលបានសម្រាប់សហគមន៍ ដើម្បីបង្កើតនូវផែនការសកម្មភាព និងវិធានការគណនេយ្យភាពដើម្បីជំរុញសមធម៌ ជាពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ដែលជួបប្រទះការលំបាកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដូចជា អាស៊ី/អ្នកកោះប៉ាស៊ីហ្វិក ជនជាតិដើមភាគតិច ស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រី បុរសស្រឡាញ់បុរស អ្នកស្រឡាញ់ភេទទាំងពីរ អ្នកប្ដូរយេនឌ័រ និងអ្នកដែលមិនដឹងអត្តសញ្ញាណភេទខ្លួនឯង (LBTQ) និងជនអន្តោប្រវេសន៍។ ខោនធី LA នឹងធានាថា លទ្ធផលដែលរកឃើញ បញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវ និងលើកតម្កើងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនផ្សេងទៀតរបស់ខោនធី ដោយធានាឲ្យបានផងដែរនូវស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ និងកិច្ចការពារការសម្ងាត់។





ធនធាន

ខោនធី LA នឹងចង្អុលបង្ហាញ កំណត់អាទិភាព និងសមសម្របសម្រួលការវិនិយោគទាំងឡាយ ដើម្បីបង្រួមអសមធម៌សុខភាពដោយធ្វើការវិនិយោគគោលដៅនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងឡាយណា ដែលមានលទ្ធផលសុខភាពខ្សោយដោយវិសមាមាត្រ។ ទិន្នន័យខោនធីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការចង្អុលបង្ហាញអំពីមូលនិធិ និងបុគ្គលិក នឹងពិចារណាអំពីផលនៃការដកទុកឈប់វិនិយោគជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងអសមធម៌នៃនីតិវិធី ដែលបានតស៊ូរួមចំណែកដល់លទ្ធភាពមិនស្មើភាពគ្នាក្នុងការទទួលបានធនធានសុខភាព និងឱកាសនៅតាមសហគមន៍ដែលមានចំណូលទាប សហគមន៍ស្បែកខ្មៅ និងក្រុមប្រជាជនផ្សេងទៀត។





ការជួលបុគ្គលិកដោយមានការរាប់បញ្ចូល

ខោនធី LA នឹងអនុម័ត និងអនុវត្តបែបប្រតិសកម្មនូវយុទ្ធសាស្ត្រ និងឧបករណ៍ថ្មីៗ ដែលនឹងដោះស្រាយការអនុវត្តន៍ស្ថាប័នដោយមិនស្មើភាព និងលំអៀង ប្រព័ន្ធ និងគោលនយោបាយដែលទាក់ទងនឹងនីតិវិធីក្នុងការជួលបុគ្គលិក ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបន្តកិច្ចសន្យា និងមាគ៌ាអាជីពសម្រាប់កម្មករនិយោជិក អ្នកចុះកិច្ចសន្យា និងទីភ្នាក់ងារនាពេលអនាគត និងពេលបច្ចុប្បន្នដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយខោនធី។ 





ការធ្វើកិច្ចសន្យាការងារ និងការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ឱកាសមូលនិធិខោនធី LA នឹងត្រូវបានតម្រឹម ដើម្បីលើកស្ទួយការជាវក្នុងមូលដ្ឋាន និងស្តង់ដារការងាររឹងមាំ។ កិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់អាទិភាពលើភាពជាដៃគូជាមួយសហគ្រាសអាជីវកម្មខ្នាតតូច (SBEs) អាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់មិនគ្រប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ (HUBs) សហគ្រាសអាជីវកម្មជនជាតិភាគតិច និងស្ត្រី (MWBEs) និងសហគ្រាសអាជីវកម្ម LGBT (LGBTBEs) ដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ដែលជួបប្រទះការលំបាកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។


សន្ទានុក្រមពាក្យបច្ចេកទេស

សន្ទនានុក្រមនេះ គឺជាបញ្ជីពាក្យបច្ចេកទេសដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារនេះ ដែលតែងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលពិភាក្សាអំពីសមធម៌សុខភាព។



ការបំបែកទិន្នន័យជាចំណែកតូចៗ: ការវិភាគទិន្នន័យទៅតាមរបៀបដែលក្រុមរងជាក់លាក់អនុវត្តការងារ។

សមធម៌: ក្រុមទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានធនធាន និងឱកាសដែលចាំបាច់ក្នុងការកែលម្អជីវភាពពួកគេ។ 

យេនឌ័រ: ឥរិយាបថ អារម្មណ៍ និងអាកប្បកិរិយា ដែលវប្បធម៌មួយទាក់ទងនឹងភេទជីវសាស្ត្ររបស់បុគ្គលម្នាក់ រួមមានជាអាទិ៍ និយាម តួនាទី និងទំនាក់ទំនងដែលកំណត់ដោយសង្គមរវាងបុរស និងស្ត្រី។[endnoteRef:9] [9:  American Psychology Association. Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA Documents. [Online: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf].; World Health Organization. Gender, equity and human rights. [Online: http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/]. ] 


អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ: បទពិសោធន៍ផ្ទៃក្នុង និងការកំណត់ឈ្មោះយេនឌ័ររបស់បុគ្គលណាម្នាក់ ដែលអាច ឬពុំអាចត្រូវគ្នាជាមួយនឹងភេទពីកំណើតរបស់ពួកគេ ការយល់ឃើញពីខាងក្នុងរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ថាខ្លួនឯងជាបុរស ស្ត្រី ទាំងពីរ ឬមិនមែនទាំងពីរ។

សមធម៌សុខភាព: បុគ្គលគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពទទួលបានធនធាន និងឱកាសដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏ប្រសើរ។

សុខភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយទាំងអស់: គោលវិធីក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយដែលធានាថា ផលវិបាកផ្នែកសុខភាពត្រូវបានពិចារណានៅពេលធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយស្ដីពីកត្តាសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាព។

អសមធម៌សុខភាព: ភាពខុសគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពសុខភាព និងអត្រាមរណភាពក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាជនទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ មិនអាចចៀសវាងបាន មិនយុត្តិធម៌ និងមិនស្មើភាព។ ភាពខុសគ្នាទាំងនេះ ចាក់ឫសគល់នៅក្នុងអយុត្តិធម៌សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ហើយជាកត្តាទាំងឡាយនៃលក្ខខណ្ឌសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថានដែលប្រជាជនរស់នៅ ធ្វើការ និងលេងកម្សាន្ត។

លំអៀងទាំងស្រុង: មេរៀនតួយ៉ាង និងបុរេវិនិច្ឆ័យ ដែលប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងដោយមិនដឹងខ្លួន នៅពេលមានអន្តរអំពើជាមួយអ្នកដទៃ។ ហៅម្យ៉ាងទៀតថា លំអៀងដោយមិនដឹងខ្លួន។ 

ជាតិសាសន៍និយម: បុរេវិនិច្ឆ័យ ការរើសអើង ឬការស្អប់ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានភេទផ្ទុយគ្នា ដោយផ្អែកលើជំនឿដែលថា ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនខ្ពង់ខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធគុណសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើយុត្តិកម្មជាន់ថ្នាក់សង្គម នយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច។

និន្នាការផ្លូវភេទ: មនុស្សដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នក ដើម្បីមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយ។ និន្នាការផ្លូវភេទរួមមានជាអាទិ៍ បុរសស្រឡាញ់បុរស ស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រី បុរស ឬស្ត្រីពេញលក្ខណៈ អ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទ និងអភេទ។



វត្ថុដែលសម្រេចដោយសង្គមទៅលើសុខភាព: លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលមនុស្សកើត រស់នៅ រៀនសូត្រ ធ្វើការ លេងកម្សាន្ត គោរពបូជា និងអាយុ ដែលប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធផលសុខភាព មុខងារ និងគុណភាពជីវិត និងហានិភ័យ។[endnoteRef:10] [10:  Healthy People. Social Determinants of Health: [Online: https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health.].] 


ស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច: ជំហ ឬឋានៈសង្គមរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ ឬក្រុមណាមួយ។ ជាញឹកញាប់ វាត្រូវបានវាស់វែងថាជាបន្សំគ្នានៃការអប់រំ ប្រាក់ចំណូល និងមុខរបរ។[endnoteRef:11] ស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច រួមមានជាអាទិ៍ គុណភាពនៃបញ្ហាជីវិត និងឱកាស និងឯកសិទ្ធិរបស់មនុស្ស។[endnoteRef:12] [11:  American Psychological Association. Socioeconomic status. [Online: http://www.apa.org/topics/socioeconomic-status/].]  [12:  American Psychological Association. Work, Stress, and Health & Socioeconomic Status. [Online: http://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/work-stress-health.aspx].] 



ដំណើរការធ្វើផែនការ

ផែនការសកម្មភាពនេះ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ និងទទួលព័ត៌មានពីការពិនិត្យឯកសារយ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅលើរបាយការណ៍ទិន្នន័យសមធម៌ ផែនការសមធម៌សុខភាពទូទាំងប្រទេស និងធាតុចូលដែលបានប្រមូលផ្ដុំនៅអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពដែលមានការចូលរួមពីសហគមន៍។ សកម្មភាពដែលមានការចូលរួមពីសហគមន៍ ដែលរួមមានការស្ដាប់សហគមន៍ចំនួនប្រាំវគ្គ ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលមើលការខុសត្រូវខោនធី LA នីមួយៗ ចន្លោះខែតុលា ឆ្នាំ 2017 និងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 និងបទសម្ភាសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលបានធ្វើឡើងនៅខែមេសា ឆ្នាំ 2018។ សេចក្ដីសង្ខេបអំពីវគ្គស្ដាប់ ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងសេចក្ដីបន្ថែម C។ ក្រុម និងបុគ្គលជាច្រើន ក៏បានពិនិត្យផែនការសកម្មភាព និងផ្ដល់អនុសាសន៍មុនកំឡុងពេលផ្ដល់មតិយោបល់ជាសាធារណៈអំពីឯកសារនេះផងដែរ។



មជ្ឈមណ្ឌលពិចារណាអំពីផែនការសកម្មភាព ដែលជាឯកសាររស់ ហើយមានការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការធានាថាសំឡេងសហគមន៍ មានអ្នកដឹងឮ និងជំរុញដល់ការងារ។ នៅពេលបញ្ចេញផែនការ មជ្ឈមណ្ឌលនឹងប្រកាសផ្សាយផែនការពង្រាងនៅលើវ៉ិបសាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព ដើម្បីស្រង់យកមតិយោបល់ពីសារធារណជនរយៈពេល 90 ថ្ងៃ ហើយនឹងបើកវេទិកាសាធារណៈទូទាំងខោនធី LA ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកសហគមន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតផ្ដល់យោបល់ត្រឡប់ និងអនុសាសន៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានគ្រោងទុក និងរបៀបដែលមជ្ឈមណ្ឌលអាចបន្ថែមគុណតម្លៃ លើកតម្កើងការងារដែលបច្ចុប្បន្ន នេះកំពុងតែមាននៅក្នុងខោនធី និងសហគមន៍នានារបស់យើង និងរាប់បញ្ចូលភាពជាក់លាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងគោលបំណង។ ផែនការនេះនឹងត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញដោយផ្អែកទៅលើធាតុចូលដែលបានទទួល និងបញ្ចប់ត្រឹមខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018។ ដោយសារតែផែនការនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឯកសាររស់នោះ ការកែតម្រូវវគ្គដែលផ្អែកលើយោបល់ត្រឡប់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសហគមន៍នឹងកើតឡើងពេញមួយជីវិតនៃផែនការសកម្មភាពនេះ។ 



     


អាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

ផែនការសកម្មភាពរៀបចំការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលជុំវិញអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រចំនួនប្រាំ។ អាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះនឹងកំណត់ របៀបដែល យើងនឹងធ្វើការងារយើងទូទាំងទីភ្នាក់ងារសុខភាព និងខោនធី Los Angeles ដើម្បី:

· ដោះស្រាយសេចក្ដីត្រូវការរបស់ប្រជាជនដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងពីលទ្ធផលអន់;

· ពង្រឹងការត្រៀមបម្រុងផ្នែកអង្គភាព និងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតនៅក្នុងលទ្ធផលសុខភាព និង

· តម្រឹមធនធានរបស់យើងដើម្បីធានាថាសហគមន៍របស់យើងមានលទ្ធភាពស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានឱកាសដែលត្រូវការដើម្បីចម្រុងចម្រើន។ 

វាត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីកែលម្អគុណភាពសេវា ការផ្ដល់សេវា និងការសម្របសម្រួលសេវាផង និងដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌ និងគោលនយោបាយដែលជំរុញ និងរក្សាអសមធម៌សុខភាពផង។ នៅទីបំផុត អាទិភាពនឹងកសាងចលនា និងជំរុញវប្បធម៌មួយដែលគាំទ្រ និងប្រកាន់ខ្ជាប់សមធម៌សុខភាពដើម្បីធានាថាប្រជាជន និងសហគមន៍មានអ្វីដែលត្រូវការដើម្បីចម្រុងចម្រើន។



អាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រទាំងប្រាំរបស់យើងរួមមានជាអាទិ៍:



		 កាត់បន្ថយ/លុបបំបាត់គម្លាតនៅក្នុងលទ្ធផលសុខភាព











		ផ្ដល់ទិន្នន័យដែលមានសារប្រយោជន៍ និងរាប់បញ្ចូល













		គាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធ















		បណ្ដុះភាពជាដៃគូពីសាធារណៈ ឯកជន និងសហគមន៍













		ពង្រឹងការត្រៀមបម្រុងផ្នែកអង្គភាព និង

សមត្ថភាព

















ដូចមានបង្ហាញនៅទីនេះ អាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែកោងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគឺ ដើម្បីកាត់បន្ថយ/លុបបំបាត់គម្លាតនៅក្នុងលទ្ធផលសុខភាពផង និងអាទិភាពដែលនៅសេសសល់បួនទៀតបម្រើជាក្របខណ្ឌសម្រាប់របៀបប្រតិបត្តិការ និងគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះទូទាំងទីភ្នាក់ងារសុខភាពផង។ ក្របខណ្ឌនេះ ក៏នឹងដើរតួជាកាប៊ីនសម្រាប់គំនិតថ្មីៗ និងការអនុវត្តន៍ល្អ និងបង្ហាញ “ភ័ស្តុតាងនៃគោលគំនិត” ដើម្បីបណ្ដុះគំនិតកិច្ចប្រឹងប្រឹងដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទូទាំងខោនធី ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអសមធម៌សុខភាពទូទាំងខោនធី។



អាទិភាពនីមួយៗមានគោលដៅ យុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលបំណងជាក់លាក់ ដែលចង្អុលបង្ហាញពីរបៀបដែលមជ្ឈមណ្ឌលនឹងផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅមុខ និងជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងទូទាំងខោនធីយ៉ាងទូលំទូលាយ។ សកម្មភាពទាំងនេះ កំណត់ជំហានសកម្មភាពដែលសំខាន់ក្នុងការលុបបំបាត់គម្លាតនៅក្នុងលទ្ធផលសុខភាពសម្រាប់សហគមន៍ដែលរងបន្ទុកខ្លាំងបំផុត តាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធ ដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចបាននូវទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺ ខោនធី LA ដែលកាន់តែមានយុត្តិធម៌ ភាពស្មើគ្នា និងសមធម៌។



កិច្ចសហការទូទាំងខោនធី

ខោនធី LA មានអសមធម៌ទាំងស្រុងទូទាំង និងក្នុងចំណោមសហគមន៍ជាច្រើនរបស់ខ្លួន ដែលទាក់ទងនឹងលទ្ធផលសុខភាព និងសុខភាពដែលកំណត់ដោយសង្គម។ មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនរបស់ខោនធីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលបានផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍រួមមានជាអាទិ៍:



· គំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងទូទាំងខោនធី ដែលមានកិច្ចការកាត់បន្ថយកំណើនអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែង និងបំបាត់ឧបសគ្គចំពោះផ្ទះសម្បែង រួមមានជាអាទិ៍ ឧបសគ្គផ្នែកនិយ័តកម្ម និងគំរូជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអសមធម៌ផ្នែកជាតិសាសន៍ និងសេដ្ឋកិច្ច។

· អង្គភាពផ្លាស់ប្ដូរ និងអភិវឌ្ឍន៍យុវជន ជាផ្នែកមួយនៃការិយាល័យផ្លាស់ប្ដូរ និងការចូលជាថ្មី មានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជនវ័យក្មេងពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌។ គោលដៅវាគឺ ដើម្បីកាត់បន្ថយប្រកបដោយសមធម៌នូវការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅខោនធី Los Angeles 

· ការិយាល័យការពារកុមារ ដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធានានូវសុខភាព និងសុខុមាលភាពកុមារ និងដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌសង្គម និងរចនាសម្ព័ន្ធ ដែលដើរតួជាអ្នកជំរុញបន្ថែមទៀតសម្រាប់គ្រួសារ និងសហគមន៍ និង

· គំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្រាប់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យបញ្ហាជាប្រព័ន្ធ ដែលនាំទៅរកលទ្ធផលយេនឌ័រអសមធម៌។



មជ្ឈមណ្ឌលនឹងចូលរួម និងរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះ និងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងខោនធី និងនៅក្នុងសហគមន៍នានា។ 



ចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ 

មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ក៏មានផែនការវិនិយោគនៅក្នុងចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ដំបូងទាំងប្រាំផងដែរ។ ចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នីមួយៗ – ដែលធ្លាក់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវ ឥទ្ធិពល និងការគ្រប់គ្រងរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាព – ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីនាំមកនូវដៃគូខោនធី និងសហគមន៍ ដើម្បីកាត់បន្ថយអសមធម៌សុខភាពដែលមិនបានកំណត់ដែលយើងមើលឃើញដោយផ្អែកទៅលើកន្លែងដែលបុគ្គលម្នាក់រស់នៅ ជាតិសាសន៍ និងជាតិពន្ធុរបស់ពួកគេ ស្ថានភាពសង្គមផ្សេងទៀតដែលជះឥទ្ធិពលដោយមិនស្មើភាពទៅលើលទ្ធផលសុខភាព។ ចំណុចសំខាន់នឹងត្រូវនឹងបានដោះស្រាយតាមរយៈផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់តាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើម និងគាំទ្រដោយសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌល។ ខណៈដែលការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលបន្តវិវត្តនោះ ចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សេងទៀត អាចត្រូវបានកំណត់ និងជ្រើសរើសតាមរយៈដំណើរការចូលរួមពីសហគមន៍ទូទាំងខោនធី។ 



ចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បច្ចុប្បន្នរួមមានជាអាទិ៍:



មរណភាពទារក 

		



		មរណភាពទារក គឺជាសូចនាករមួយដ៏សំខាន់នៃសុខភាពប្រជាជន។ ត្រូវបានកំណត់និយមន័យថាជាមរណភាពទារកមុនពេលមានអាយុមួយឆ្នាំ អត្រាមរណភាពទារកឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់មាតា គុណភាពនៃលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងលក្ខខណ្ឌសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចដែលជាមូលដ្ឋាន។ សព្វថ្ងៃនេះ កូនង៉ែតស្បែកខ្មៅដែលកើតនៅខោនធី LA ទំនងជាស្លាប់មុនថ្ងៃខួបកំណើតដំបូងរបស់ពួកគេច្រើនជាងកូនង៉ែតស្បែកសបីដង។ ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ មជ្ឈមណ្ឌលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយគម្លាតនេះនៅក្នុងអត្រាមរណភាពទារកត្រឹម 30% នៅខោនធី LA ។

 





ជំងឺកាមរោគ (STIs)

		



		ករណី STI បានបន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ចាប់ពីឆ្នាំ 2015 និង 2016 តទៅ មាន: 

· 4% កើនឡើងនៅក្នុងករណីជំងឺក្លាមីឌា 

· 27% កើនឡើងនៅក្នុងករណីជំងឺប្រមេះ និង 

· 16% កើនឡើងនៅក្នុងករណីជំងឺស្វាយដំណាក់កាលដំបូងនៅខោនធី LA ។ 

ចំនួនវិសមាមាត្រនៃករណី STI កើតឡើងក្នុងចំណោមបុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរស (MSM) ស្ត្រីស្បែកខ្មៅ និងអ្នកប្ដូរយេនឌ័រ។ អត្រាកើនឡើងនៃជំងឺ STIs ក៏កើតឡើងក្នុងចំណោមប្រជាជនវ័យក្មេងផងដែរ ដែលយុវជនស្បែកខ្មៅរងការប៉ះពាល់ដោយវិសមាមាត្រ។ ប្រសិនបើទុកចោលដោយគ្មានការព្យាបាល ជំងឺ STIs អាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើន រួមមានជាអាទិ៍ ហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ចំពោះការចម្លងមេរោគ HIV និងមរណភាពទារក។ ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ មជ្ឈមណ្ឌលមានបំណងបង្ការកូនង៉ែតម្នាក់ពីការកើតមកមានជំងឺស្វាយពីកំណើតនៅខោនធី LA និងកាត់បន្ថយកំណើនវិសមាមាត្រនៅក្នុងករណីជំងឺ STI ក្នុងចំណោម MSM ស្ត្រីស្បែកខ្មៅ និងអ្នកប្ដូរយេនឌ័រ។







យុត្តិធម៌បរិស្ថាន

		



		យុត្តិធម៌បរិស្ថានគឺជា “ការប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌ និងការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ពីប្រជាជនទាំងអស់ដោយមិនគិតពីជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ប្រភពកំណើត ឬប្រាក់ចំណូល ដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍ ការអនុវត្តន៍ និងការប្រតិបត្តិច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ និងគោលនយោបាយបរិស្ថាន”។[endnoteRef:13] វាទទួលស្គាល់ថា សុខភាពសហគមន៍មួយផ្នែកធំគឺអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់វា និងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ និងបន្ទុកបរិស្ថានដោយយុត្តិធម៌។ នៅខោនធី LA បន្ទុកដែលរងដោយវិសមាមាត្រដោយសារតែការបំពុល គ្រោះថ្នាក់បំពុល និងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីមិនបានល្អ ដែលនាំទៅរកបរិស្ថានដែលគ្មានសុខភាព គឺសហគមន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅ។ ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ ទីភ្នាក់ងារសុខភាពនឹងផ្ដោតទៅលើការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នពុលពីឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់នៅក្នុងសហគមន៍លំនៅដ្ឋាន។ [13:  The United States Environmental Protection Agency. Environmental Justice. [Online: https://www.epa.gov/environmentaljustice].] 








Health Neighborhood (សុខភាពអ្នកជិតខាង)

		 





		Health Neighborhood គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទូទាំងខោនធីដែលដឹកនាំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដើម្បី កសាងសមធម៌សុខភាពតាមរយៈការថែទាំរាប់បញ្ចូល និងកិច្ចសហការសហគមន៍។ បណ្ដាញនៃសម្ព័ន្ធនានាបាននាំមកនូវអ្នកពាក់ព័ន្ធចំរុះ រួមមានជាអាទិ៍ អ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន សុខភាពអាកប្បកិរិយា និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង និងកែលម្អការគាំទ្រពីគ្លីនិក និងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ជិតខាងដែលបានកំណត់ទូទាំងខោនធី LA ។ គោលដៅគឺដើម្បី: ពង្រឹងលទ្ធភាពទទួលបានសេវា បង្កើនការសម្របសម្រួលការថែទាំក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់សេវាគ្លីនិក និងសហគមន៍ ដើម្បីកែលម្អគុណភាពនៃការថែទាំ និងដើម្បីកែលម្អសុខភាព និងសុខុមាលភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋជិតខាង ជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវការសុខភាពស្មុគស្មាញ។ ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ សម្ព័ន្ធ Health Neighborhood នឹងបន្តពង្រីក និងធ្វើឲ្យមានច្រើននូវបណ្ដាញដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេ ដើម្បីកែលម្អការសម្របសម្រួល និងការប្រើប្រាស់ដោយប្រសិទ្ធភាពនូវធនធានទាំងឡាយដើម្បីគាំទ្រដល់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិតខាង[endnoteRef:14] និងដោះស្រាយអសមធម៌សុខភាពដែលមានស្រាប់ ដែលកំណត់អាទិភាពដោយសមាជិកសហគមន៍នៅក្នុង Health Neighborhood នីមួយៗ។  [14:  Department of Public Health. Health Neighborhoods: (revised April 2016). A Toolkit for Service Delivery Providers. [Online at: http://file.lacounty.gov/SDSInter/dmh/242989_HNToolkit-April2016revision.pdf.] 

រូបតំណាងទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយ thenounproject.com ] 








វិទ្យាស្ថានដើម្បីការរាប់បញ្ចូល និងការឆ្លើយតបផ្នែកវប្បធម៌ និងភាសា (ICLIR)

		



		បេសកកម្មនៃ ICLIR គឺដើម្បីបង្កើតមាគ៌ាដែលសមស្របផ្នែកវប្បធម៌ និងភាសា ដែលដោះស្រាយគម្លាតនៅក្នុងការផ្ដល់សេវា និងធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកសមត្ថភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាព ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់សហគមន៍នៃខោនធី LA ។ សហគមន៍ទាំងនេះ មានការរាប់បញ្ចូលបុគ្គលដែលមានសាវតាវប្បធម៌ខុសៗគ្នា ជាមួយនឹងជាតិសាសន៍/ជាតិពន្ធុ ប្រភពកំណើត ភាសា និន្នាការផ្លូវភេទ និងការសម្ដែងឲ្យឃើញពីយេនឌ័រ ស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច សមត្ថភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត និងជំនឿស្មារតី និងសាសនាក្នុងចំណោមអ្នកដទៃ។ គំរូរបស់វិទ្យាស្ថានមានដែនបួន: (1) ការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈជាកិច្ចសហការប្រកបដោយសមធម៌ក្នុងចំណោមទីភ្នាក់ងារសុខភាព ជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការផ្នែកវប្បធម៌ និងភាសាដែលបានកំណត់ដោយមជ្ឈមណ្ឌល (2)ការអភិវឌ្ឍការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពវប្បធម៌ និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក (3) ការអនុវត្តន៍យន្តការសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរនាយកដ្ឋាន និងនៅក្នុងនាយកដ្ឋាន និងការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ និង (4) ការបង្កើតកន្លែងទុកដាក់ធនធានជាក់ស្ដែងនៅលើសមត្ថភាពវប្បធម៌ សមធម៌សុខភាព និងភាពផ្សេងគ្នា។ 

ICLIR ប្ដេជ្ញាចិត្តកែលម្អគុណភាពនៃសេវាមានសមត្ថភាពផ្នែកវប្បធម៌ និងភាសារបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាពដែលឆ្លើយតបទៅនឹងគម្លាតនៅក្នុងការផ្ដល់សេវា សកម្មភាពតាមដានលើការវាយតម្លៃការបំពេញសេចក្ដីត្រូវការ ដោយប្រើទិន្នន័យដើម្បីកំណត់ និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃអន្តរាគមន៍ និងកសាងទំនួលខុសត្រូវឆ្លងនាយកដ្ឋានដើម្បីចែករំលែកធនធាន។ ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ ICLIR នឹងចាប់ដៃគូជាមួយសហគមន៍ អ្នកផ្ដល់សេវា និងអង្គការនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារសុខភាពក្នុងការដោះស្រាយអសមធម៌សុខភាព ជាមួយនឹងគោលដៅកាត់បន្ថយ/លុបបំបាត់ភាពផ្សេងគ្នានៅក្នុងលទ្ធភាពទទួលបានសេវា។










ផែនការសកម្មភាព

ផែនការនេះ គឺជាការអំពាវនាវ និងស្វែងរកការបណ្ដុះចលនាដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកសមធម៌សុខភាពនៅខោនធី LA ។ ខណៈដែលជាមួយនឹងចលនាទាំងអស់នេះ វាត្រូវបានជំរុញដោយសេចក្ដីប្រាថ្នាផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទាំងឡាយណាដែលនៅដដែល។

វានឹងមិនងាយស្រួលឡើយ។

ចលនារបស់យើង តម្រូវឲ្យមានភាពជាដៃគូក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធខោនធី និងសហគមន៍គ្រប់វិស័យ និងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាប់ជានិច្ចក្នុងរយៈពេលវែងមួយ។ វាតម្រូវឲ្យមានការប្ដេជ្ញាចិត្តរួម សកម្មភាពខ្លាំងក្លា និងគណនេយ្យភាពនៃយើងទងអស់គ្នា។

ដើម្បីទទួលជោគជ័យ យើងត្រូវមកចូលរួមជាមួយគ្នា ក្នុងនាមជាអ្នកសហការ និងជាដៃគូ ដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតនៅក្នុងលទ្ធផលសុខភាព ដែលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ដែលជួបប្រទះការលំបាកបំផុតរបស់យើង។ យើងត្រូវការភាពជាអ្នកដឹកនាំ នវានុវត្តភាព ការស្រមើស្រមៃរបស់អ្នកដើម្បីសម្រេចបាននូវទស្សនវិស័យរួម ដើម្បីអនាគតដ៏ប្រសើរ។

សូមចូលរួមជាមួយចលនានេះ។ 


យើងមើលឃើញលទ្ធផលសុខភាពយុត្តិធម៌ និងស្មើភាព



“វាជាការចាំបាច់ដែលថា យើងបង្កើតគោលនយោបាយដែលជំរុញសមធម៌សុខភាព ពីព្រោះបុគ្គលគ្រប់រូបនៅខោនធី Los Angeles គួរតែមានឱកាសក្នុងការទទួលបានសុខភាពដ៏ប្រសើរ ដោយមិនគិតពីជាតិសាសន៍ យេនឌ័រ ប្រាក់ចំណូល តំបន់ភូមិសាស្ត្រ និងកត្តាផ្សេងៗ។” 

– Mark Ridley Thomas, អ្នកមើលការខុសត្រូវខោនធី Los Angeles, មណ្ឌលទីពីរ



មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព នឹងផ្ដល់អាទិភាពទៅលើចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ ដើម្បីលើកកម្ពស់អន្តរាគមន៍គោលដៅ និងធានានូវការវិនិយោគកាន់តែធំធេងក្នុង

រយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ ដើម្បីកាត់បន្ថយ—ជាមួយនឹងសេចក្ដីប្រាថ្នាលុបបំបាត់—អសមធម៌ដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងអត្រាមរណភាពទារក អត្រាជំងឺកាមរោគ (STI) និងការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បរិស្ថាននៅក្នុងសហគមន៍មានប្រាក់ចំណូលទាប និងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅ។ 




កាត់បន្ថយ/លុបបំបាត់គម្លាតនៅក្នុងលទ្ធផលសុខភាព

បេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាពគឺ ដើម្បីកែលម្អសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅខោនធី L.A. តាមរយៈការផ្ដល់សេវា កម្មវិធី និងគោលនយោបាយដែលមានការរាប់បញ្ចូល គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សមស្របតាមវប្បធម៌ ដែលលើកកម្ពស់ប្រជាជនមានសុខភាពល្អ រស់នៅក្នុងសហគន៍ដែលមានសុខភាពល្អ។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ នាយកដ្ឋានទាំងឡាយរបស់យើងធ្វើការដោយមិនចេះនឿយហត់ដើម្បីកែលម្អសុខភាពផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងប្រជាជននៃសមាជិកសហគមន៍ និងខោនធីរបស់យើង។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ យើងបន្តមើលឃើញអសមធម៌សុខភាព គិតតាមជាតិសាសន៍ និងជាតិពន្ធុ ភូមិសាស្ត្រ និន្នាការផ្លូវភេទ និង/ឬកត្តាសង្គមសេដ្ឋកិច្ច។ មជ្ឈមណ្ឌលនឹងតម្រឹមសារជាថ្មីនូវថាមពល ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ និងការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន ដើម្បីកាត់បន្ថយអសមធម៌ដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងចំណុចសំខាន់ៗនៃអត្រាមរណភាពទារក អត្រា STI និងប្រឈមនឹងជាតិពុលបរិស្ថាន ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយមេដឹកនាំចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃទីភ្នាក់ងារសុខភាព អ្នកជំនាញខាងកម្មវត្ថុ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធពហុវិស័យ។



		គោលដៅទី 1: កាត់បន្ថយគម្លាតនៅក្នុងអត្រាមរណភាពទារករវាងកូនង៉ែតជនជាតិអាមេរិកស្បែកស និងអាមេរិកស្បែកខ្មៅ/ដើមកំណើតអាហ្វ្រិកត្រឹម 30% នៅខោនធី LA



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: កាត់បន្ថយស្ត្រេសរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងជីវិតស្ត្រី





		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2018 បង្កើតការិយាល័យទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា។ ការិយាល័យនឹងចាប់ដៃគូជាមួយកម្មវិធីស្ត្រីជិតគ្រប់ខែ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងដោះស្រាយការប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងលើសពីនេះ។



		គោលបំណងទី2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីមូលហេតុនៃគម្លាតមរណភាពទារករវាងកូនង៉ែតជនជាតិអាមេរិកស្បែកស និងអាមេរិកស្បែកខ្មៅ/ដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅខោនធី LA និងជំរុញសកម្មភាព។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ធានាថា ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងគ្មានស្ថេរភាព ទទួលបានការអនុគ្រោះសម្រាប់ផ្ទះសម្បែងដែលមានសុវត្ថិភាពបណ្ដោះអាសន្ន។



		គោលបំណងទី 4

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 បង្កើន ការចូលរួមពីឥណទានពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ដោយធ្វើការទំនាក់ទំនងពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិទទួលបានទាំងអស់នៅក្នុងខោនធី។ ឥណទានពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ត្រូវបានបង្ហាញថា កាត់បន្ថយលទ្ធផលកំណើតមិនល្អ។








		យុទ្ធសាស្ត្រទី 2: រាំងខ្ទប់ផ្លូវពីស្ត្រេសផ្លូវសង្គមទៅស្ត្រេសផ្លូវចិត្ត។





		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ពង្រីកគំរូនៃការចុះសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះ និងការគាំទ្រតាមផ្ទះ ដើម្បីធានាថាមានស្ត្រីកាន់តែច្រើន ដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានការគាំទ្រនៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងក្រោយសម្រាល។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 បណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកនៅក្នុងកម្មវិធីចុះសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះ ដើម្បីជួយឲ្យស្ត្រីដឹងពីសញ្ញានៃស្ត្រេស និងអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយខ្លួនពួកគេបាន ដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការគាំទ្រពីសង្គម និងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសថែទាំខ្លួនឯង។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 គាំទ្រកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនស្ត្រីអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងឱកាសក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យសកម្មនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍។



		គោលបំណងទី 4

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 ដោះស្រាយភាពដាច់ដោយឡែកគ្នាខាងសង្គមក្នុងចំណោមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដោយលើកកម្ពស់ការថែទាំមុនសម្រាលពីក្រុម ផ្ដល់ការគាំទ្រពីស្ត្រីទៅស្ត្រីនៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងលើសពីនេះ។



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 3: អន្តរាគមន៍ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន មុនពេលស្ត្រេសធ្វើឲ្យខូចសុខភាព។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 បណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកចុះសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះ និងអ្នកអមវិជ្ជាជីវៈនៅតាមគ្លីនិក អំពីអន្តរាគមន៍សុខភាពតាមបែបបង្ការ និងផ្លូវចិត្តផ្អែកលើភ័ស្តុតាង និងការអនុវត្តន៍ការប្រឹក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដែលបានពង្រីកបន្ថែមសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាដល់ស្ត្រីជិតគ្រប់ខែទូទាំងខោនធី។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 អនុវត្ត One Key Question© (OKQ) ដើម្បីធានាថាស្ត្រីទទួលបានការពិនិត្យផ្ទៃពោះ នៅពេលមកទទួលការថែទាំសុខភាពរាល់លើក ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើផែនការកាន់តែប្រសើរសម្រាប់សុខភាពផ្ទៃពោះ ឬជួយស្ត្រីឲ្យជ្រើសរើសជម្រើសផែនការគ្រួសារដ៏ប្រសើរផ្អែកលើការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេ។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 បង្កើនការទប់ស្កាត់បារីនៅតាមសាលារៀន និងពិនិត្យ និងបញ្ជូនទៅកាន់កម្មវិធីផ្ដាច់បារីនៅក្នុងគ្លីនិកទាំងអស់ ដែលដំណើរការដោយខោនធីសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យលទ្ធផលសុខភាពមិនល្អ ដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារី។



		គោលបំណងទី 4

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 ពង្រឹងការសម្របសម្រួលរវាងអ្នកផ្ដល់សេវាគ្លីនិក និងសេវាដែលផ្ដល់មូលនិធិពីរដ្ឋ សម្រាប់កុមារដែលមានតម្រូវការថែទាំសុខភាពពិសេស។



		គោលបំណងទី 5

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 ធ្វើបមាណីយកម្មអន្តរាគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រ ដែលអាចបញ្ចៀសពីការសម្រាលមុនពេលកំណត់សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានហានិភ័យ រួមមានជាអាទិ៍ ការប្រើអ័រម៉ូនអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះដើម្បីបញ្ចៀសពីការសម្រាលមុនពេលកំណត់ និងការប្រើថ្នាំអាស្ពីរីនទារក ដើម្បីបង្កាជំងឺព្រាយក្រឡាភ្លើង និងសម្រាលមុនពេលកំណត់នៅខោនធី។







		គោលដៅទី 2: កាត់បន្ថយករណី និងអត្រា STD នៅខោនធី LOS ANGELES ក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលរងការប៉ះពាល់ដោយវិសមាមាត្រ និងមិនល្អ។ ការនេះរួមមានជាអាទិ៍ ការបង្ការជំងឺស្វាយពីកំណើតគ្រប់ករណីទាំងអស់



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: កែលម្អអត្តសញ្ញាណដំបូងនៃករណី STI តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យប្រជាជនដែលមានហានិភ័យ (យុវជនអាយុ 12-24 ឆ្នាំ ស្ត្រីវ័យពរពោះ បុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរស និងប្រជាជនដែលជាប់ពន្ធនាគារ)។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 បង្កើតអត្រាត្រួតពិនិត្យ STI សម្រាប់ប្រជាជនគោលដៅ (គិតតាមជាតិសាសន៍/ជាតិពន្ធុ) និងពិនិត្យឡើងវិញនូវវិធានការរបស់សំណុំទិន្នន័យ និងព័ត៌មានអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការថែទាំសុខភាព (HEDIS) ទៅលើការគោរពតាមការត្រួតពិនិត្យ ក្លាមីឌា ត្រាកូម៉ាទីស (CT) ។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 កែលម្អអត្រាត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ជំងឺ STIs ក្នុងចំណោមស្ត្រី ជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ (BD) ស្ត្រីវ័យពរពោះ និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 កែលម្អអត្រាត្រួតពិនិត្យសម្រាប់អ្នកដែលសកម្មផ្លូវភេទទាំងអស់ ដែលមានអាយុ 12-24 ឆ្នាំ។



		គោលបំណងទី 4

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 បង្កើនអត្រាត្រួតពិនិត្យជំងឺ STI ក្នុងចំណោមគ្លីនិកដែលបម្រើសេវាជូនអ្នកដែលមានមេរោគ HIV។



		គោលបំណងទី 5

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 កែលម្អអត្រាត្រួតពិនិត្យប្រដាប់បន្តពូជពិសេសរកមើលជំងឺ GC និង CT សម្រាប់បុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរស និងអ្នកប្ដូរយេនឌ័រ ដើម្បីចៀសវាងនូវការខកខានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ នៅពេលមានការពិនិត្យត្រឹមតែមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះ។



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 2: រារាំងការចម្លងជំងឺតាមរយៈការព្យាបាលសមស្របទៅលើករណី និងដៃគូពួកគេ។





		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 កែលម្អលទ្ធផលព្យាបាលសម្រាប់ស្ត្រីទាំងអស់ ជាពិសេសស្ត្រីដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ រួមមានជាអាទិ៍ អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ជំងឺស្វាយពីកំណើត។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 កែលម្អលទ្ធផលព្យាបាលក្នុងចំណោមអ្នកដែលសកម្មផ្លូវភេទទាំងអស់ ដែលមានអាយុ 12-24 ឆ្នាំ។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 កែលម្អលទ្ធផលព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារ។



		គោលបំណងទី 4

		 ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 បង្កើនការផ្ដល់វិធីព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលផ្ដល់ដោយដៃគូ (PDPT) សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺក្លាមីឌា (CT) និងជំងឺប្រមេះ (GC) ។



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 3: អប់រំអ្នកប្រើប្រាស់ និងសហគមន៍ឲ្យបង្កើនការយល់ដឹង និងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាជនឲ្យធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តដែលការពារសុខភាព។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 គាំទ្រដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍យុវជននៅខោនធី Los Angeles ភាគខាងត្បូង។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 កែលម្អកម្រិតនៃការយល់ដឹងអំពីជំងឺ STI ក្នុងចំណោមបុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរស បុរស និងស្ត្រីដែលប្ដូរយេនឌ័រ ស្ត្រីពីធម្មជាតិ តាមរយៈការចូលរួមសហគមន៍ និងការធ្វើទីផ្សារសង្គម។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 កែលម្អកម្រិតនៃការយល់ដឹងអំពីជំងឺ STI ក្នុងចំណោមយុវជន។



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 4: បង្កើតគោលនយោបាយមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅលើអាកប្បកិរិយាអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាព។





		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2019 ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយអ្នកធានារ៉ាប់រងទាំងឡាយ ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការត្រួតពិនិត្យប្រដាប់បន្តពូជពិសេសសម្រាប់ជំងឺ GC និង CT និងការត្រួតពិនិត្យជំងឺ STI ឲ្យបានកាន់តែញឹកញាប់។ 



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 បង្កើនខ្សែផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ការបង្ការ និងគ្រប់គ្រងជំងឺ STI ដើម្បីគាំទ្រការងារដែលត្រូវការក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងជំងឺ STI នៅក្នុងខោនធី។







		គោលដៅ 3: ការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន និងការមើលការខុសត្រូវដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍ កែលម្អការប្រតិបត្តិបទបញ្ញត្តិ កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នពុល និងកែលម្អលទ្ធផលសុខភាព



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1:  ពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ការសុខភាពបរិស្ថានរបស់ខោនធី។





		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ចូលរួម និងចាប់ដៃគូជាមួយសមាជិកសហគមន៍ ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាទិភាព ដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់បរិស្ថាននៅក្នុង ឬនៅជិតតំបន់លំនៅដ្ឋាន។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 លើកកម្ពស់ការប្រតិបត្តិបទបញ្ញត្តិជាធរមានទាំងឡាយប្រកបដោយអត្ថន័យ និងទាន់ពេលវេលា ជាពិសេសនៅតាមសហគមន៍ដែលរងបន្ទុកប្រភពនៃការបំពុលច្រើនជាងគេបំផុត។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 អភិវឌ្ឍន៍ និងគាំទ្រគោលវិធីនៃគោលនយោបាយដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការការពារសុខភាព និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ។



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 2:  ធានាថា ខោនធីបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពបន្ទាន់នៃបរិស្ថាន។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមីនា ឆ្នាំ 2019 ពង្រីកការសម្របសម្រួល និងការបណ្ដុះបណ្ដាលទីភ្នាក់ងារខោនធី ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការឆ្លើយតប និងស្ដារបរិស្ថានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 កសាងប្រតិបត្តិការឆ្លើយតបប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយនឹងភាពបត់បែនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគំរូនៃប្រតិបត្តិការ នៅពេលការគំរាមកំហែងផុសឡើង។



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 3:  បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន និងសុខភាព នៅក្នុងសហគមន៍អាទិភាព ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ការ និងឆ្លើយតប។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ពង្រីកការត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរាយការណ៍អំពីលក្ខខណ្ឌសុខភាពនៅក្នុងតំបន់អាទិភាព (សហគមន៍លំនៅដ្ឋាន ដែលរងការប្រឈមខ្ពស់ទៅនឹងជាតិពុលគ្រោះថ្នាក់)។ 



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ពង្រីកការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាននៅក្នុងសហគមន៍អាទិភាព ដើម្បីធានានូវការអនុលោមតាមច្បាប់បរិស្ថានជាធរមាន និងវាយតម្លៃលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបន្ទុកនៃការបំពុលខ្ពស់។







		គោលដៅទី 4: ពង្រឹង និងពង្រីក Health Neighborhood  ដើម្បីកែលម្អការផ្ដល់សេវា និងដោះស្រាយបញ្ហាវត្ថុដែលសម្រេចដោយសង្គមទៅលើសុខភាព



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1:  បង្កើន និងគាំទ្រទំនាក់ទំនងកិច្ចសហការ និងគោលវិធីដែលជំរុញដោយសហគមន៍ ដើម្បីពង្រីកសុខភាព និងសុខុមាលភាពនៃពលរដ្ឋនៅជិតខាង។





		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ចាប់ដៃគូជាមួយមេដឹកនាំ Health Neighborhood ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ក្របខណ្ឌមួយដែលកែលម្អសុខភាព ដោយដោះស្រាយតម្រូវការសហគមន៍ដែលមិនទាន់បានបំពេញ និងធានាថា តំណាងបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារសុខភាពនៅគ្រប់សម្ព័ន្ធ Health Neighborhood គឺជាដៃគូទីភ្នាក់ងារសុខភាពដែលមានការប្ដេជ្ញាចិត្តពេញលេញ។








យើងមើលឃើញពីទិន្នន័យសមធម៌សុខភាពដែលអាចមានលទ្ធភាពទទួលបាន មានសារប្រយោជន៍ និងមានការរាប់បញ្ចូល



“នៅពេលពួកគេនិយាយអំពីលេខ យើងនិយាយអំពីមុខ។” 

– Tiffany Romo, អ្នកឯកទេសសមធម៌សុខភាព, នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព

មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព នឹងធ្វើការដើម្បីធានាថា ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូល វិភាគ និងចែករំលែកតាមលក្ខណៈមួយដែលផ្ដល់តម្លៃលើបទពិសោធន៍រស់ អនុញ្ញាតឲ្យមានការបំបែកជាចំណែកតូចៗ និងការប្រមូលទិន្នន័យបានកាន់តែប្រសើរថែមទៀត នៅតាមបណ្ដាសហគមន៍ដែលជួបប្រទះការលំបាកជាប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនជាងគេបំផុតរបស់ខោនធី និងអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ដើម្បីបណ្ដុះគំនិតផ្លាស់ប្ដូរ និងសកម្មភាពទិន្នន័យគ្រប់វិស័យ។


ផ្ដល់ទិន្នន័យសមធម៌សុខភាពដែលមានសារប្រយោជន៍ និងមានការរួមបញ្ចូល

DPH ទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខោនធី។ ការងារនេះរួមមានជាអាទិ៍ ការកំណត់អសមធម៌សុខភាពសម្រាប់ក្រុមទាំងឡាយដែលមានហានិភ័យសម្រាប់លទ្ធផលមិនល្អច្រើនបំផុត និងផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយអសមធម៌។ កម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាព បានធ្វើការកែលម្អនៅក្នុងការប្រមូល និងការរាយការណ៍ទិន្នន័យសុខភាពអំពីសហគមន៍ដែលជួបប្រទះការលំបាកនៅក្នុងខោនធី រួមមានជាអាទិ៍ ការបំបែកទិន្នន័យចេញជា អាស៊ី និងអ្នកកោះហាវ៉ៃ និង កោះប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សេងទៀត និងប្រមូលទិន្នន័យអំពីនិន្នាការផ្លូវភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ។ តាមរយៈការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់សុខភាព (HIAs), DPH បានផ្ដល់ការស្រាវជ្រាវ និងទិន្នន័យដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការធ្វើគោលនយោបាយអំពីផ្ទះសម្បែង គមនាគមន៍ និងវិស័យផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណា កម្មវិធីនៅតែរងនូវការដាក់កម្រិតនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យក្នុងលក្ខណៈមួយដែលគូសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីសំឡេងរបស់សហគមន៍ រាយការណ៍ទិន្នន័យសម្រាប់សហគមន៍នានាជាច្រើន និងជួយផ្សារភ្ជាប់អសមធម៌សុខភាពទៅនឹងអសមធម៌សង្គម ជាតិសាសន៍ សេដ្ឋកិច្ច និងភូមិសាស្ត្រ។ មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាពមើលឃើញទិន្នន័យ និងវប្បធម៌ក្នុងការរាយការណ៍ទូទាំងទីភ្នាក់ងារសុខភាពដែលនាំមកនូវបទពិសោធន៍ ចាប់យកទិន្នន័យសម្រាប់សហគមន៍ដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេទុកចោល និងចែករំលែកទិន្នន័យគ្រប់វិស័យដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអសមធម៌។



		គោលដៅទី 1: ធានានូវបទពិសោធន៍រស់ដែលគូសបញ្ជាក់ពីទិន្នន័យសមធម៌ និងមានលទ្ធភាពអាចទទួលបានសម្រាប់សហគមន៍



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: ដាក់បញ្ចូលបទពិសោធន៍ និងអាទិភាពនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ រាយការណ៍ និងផ្សព្វផ្សាយ។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់រូបភាពខ្លីៗ និងការនិយាយរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងឯកសារ ដើម្បីគូសបញ្ជាក់ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍រស់របស់អ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីសុខភាពមិនល្អ។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមីនា ឆ្នាំ 2019 កោះប្រជុំគណៈកម្មការពិសេស ក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ទិន្នន័យពហុវិស័យ ដែលមានសមាសភាពដូចជា អង្គការនានា និងពលរដ្ឋដែលមកពីសហគមន៍ទាំងឡាយនៅក្នុងខោនធី LA ដែលមានលទ្ធផលសុខភាពអន់ដោយវិសមាមាត្រ ដើម្បីផ្ដល់នូវធាតុចូលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងទិន្នន័យទីភ្នាក់ងារសុខភាព របាយការណ៍ និងឯកសារអប់រំដើម្បីធានាបាននូវការរាប់បញ្ចូល និងការតំណាង។ 



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 បង្កើតសូចនាករ និងវិធានការសមធម៌សុខភាពដែលទីភ្នាក់ងារសុខភាពនឹងតាមដាន និងរាយការណ៍ជាប្រចាំដោយផ្អែកលើអាទិភាពនៃអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងសមាជិកសហគមន៍។



		គោលបំណងទី 4

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 ជំរុញភាពជាដៃគូប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយអង្គការ និងពលរដ្ឋតាមសហគមន៍នៅក្នុងដំណើរការស្រាវជ្រាវគ្រប់ជំហានដោយបង្កើនសមត្ថភាពធ្វើការស្រាវជ្រាវមានការចូលរួមពីសហគមន៍ (CBPR) តាមរយៈការអភិវឌ្ឍប្រអប់ឧបករណ៍ និងជំនួយបច្ចេកទេស។







		គោលដៅទី 2: ពង្រឹងការប្រមូល ការវិភាគ និងការផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យដែលវាស់ស្ទង់ និងពន្យល់តួនាទី នៃអសមធម៌សង្គម ជាតិសាសន៍ សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងភូមិសាស្ត្រ



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: កែលម្អគុណភាព ការប្រមូល និងការបំបែកទិន្នន័យជាចំណែកតូចៗ ដើម្បីបង្កើនការតំណាងឲ្យសហគមន៍ដែលជួបប្រទះការលំបាក និងការយល់ដឹងអំពីការចែកចាយធនធានអសមធម៌ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលទ្ធផលសុខភាព។  



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 កំណត់ការអនុវត្តន៍ល្អសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យដែលមានការរាប់បញ្ចូល ដើម្បីធានាថាមានព័ត៌មានដែលពណ៌នាអំពីបទពិសោធន៍ និងលទ្ធផលសុខភាពនៃសហគមន៍/ប្រជាជនដែលមិនត្រូវបានតំណាង។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 ធានាថា របាយការណ៍ដែលពណ៌នាអំពីលទ្ធផលសុខភាពប្រជាជនបានប្រមូល និងរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានអំពីកត្តាទាំងឡាយដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលសុខភាព។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យគិតតាមជាតិសាសន៍ និងជាតិពន្ធុ អាយុ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ និន្នាការផ្លូវភេទ ភូមិសាស្ត្រ និង/ឬកត្តាសង្គមសេដ្ឋកិច្ច ដោយកសាងសមត្ថភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាពក្នុងការប្រមូឡ បំបែកជាចំណែកតូចៗ និងរាយការណ៍ទិន្នន័យគិតតាមក្រុមរងទាំងនេះ។



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 2: ធានាថាសហគមន៍មានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន ដែលពណ៌នាអំពីតួនាទីនៃអសមធម៌ផ្នែកជាតិសាសន៍ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងលទ្ធផលសុខភាព។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 បញ្ចេញប្រវត្តិសុខភាពរបស់ទីក្រុង និងសហគមន៍ ដែលចងក្រងឯកសារអំពីលទ្ធផលសុខភាព សង្គម សេដ្ឋកិច្ច ការអប់រំ និងបរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុង និងសហគមន៍ទាំឡាយទូទាំងខោនធី ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងសមាជិកសហគមន៍។ របាយការណ៍នឹងមានលទ្ធភាពទទួលបាននៅលើវ៉ិបសាយអន្តរអំពើ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សំណុំឯកសារទិន្នន័យ ដើម្បីកសាងរបាយការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2019 ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អង្គការនានាតាមសហគមន៍ ក្នុងការលៃតម្រូវទិន្នន័យ ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 សហការជាមួយអង្គការនានាតាមសហគមន៍ដើម្បីវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ ដែលគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ ប្រព័ន្ធ និងការអនុវត្តន៍។







		គោលដៅទី 3: កៀរគរទិន្នន័យ និងស្រាវជ្រាវដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តគ្រប់វិស័យ



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអសមធម៌សុខភាព និងអសមធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងៗទូទាំងនាយកដ្ឋាន និងទីភ្នាក់ងារមូលដ្ឋាននៅក្នុងខោនធី។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 ធ្វើការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់សុខភាពស្ដីពីហេតុប៉ះពាល់សុខភាព និងអសមធម៌នៃសំណើបទបញ្ញត្តិស្ដីពីកញ្ឆា ដើម្បីធានានូវការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយដែលកាន់តែមានសមធម៌។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 សហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ទិន្នន័យ ដើម្បីកំណត់ប្រធានបទទាំងឡាយសម្រាប់ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់សុខភាពបន្ថែមទៀត។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ចូលរួមនៅក្នុងការដោះដូរទិន្នន័យ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានទិន្នន័យដែលមិនទាន់បានកំណត់នៅគ្រប់នាយកដ្ឋាន និងដៃគូសហគមន៍នៃខោនធី ដើម្បីកំណត់អំពីកត្តាមូលដ្ឋានដែលរួមចំណែកដល់វិសមាមាត្រនៅក្នុងលទ្ធផល។ ព័ត៌មាននេះ អាចប្រើប្រាស់ក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ។



		គោលបំណងទី 4

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ធានាថា កម្មវិធីទីភ្នាក់ងារសុខភាពមានសមត្ថភាពក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត អ្នកតស៊ូមតិ និងអង្គការនៅតាមសហគមន៍នៅខោនធី LA ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចប្រឹងប្រែងដែលសម្រេចបាននូវសមធម៌សុខភាព។








យើងមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការចែកចាយឱកាស និងធនធានប្រកបដោយសមធម៌



“ជំនោរដែលកើនឡើង មិនមែនសុទ្ធតែលើកទូកទាំងអស់នោះឡើយ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលថាការវិនិយោគអាចធ្វើនៅកន្លែងដែលយើងមើលឃើញពីតម្រូវការខ្ពស់បំផុត ដើម្បីធានាថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានឱកាសស្មើគ្នាដើម្បីចម្រុងចម្រើន។” 



· John Kim, នាយកប្រតិបត្តិ, គម្រោងជឿនលឿន California

មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព នឹងជួយគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធគ្រប់វត្ថុដែលសម្រេចដោយសង្គម ដែលនាំទៅរកការចែកចាយដោយអសមធម៌នូវឱកាស និងធនធានដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាព។ មជ្ឈមណ្ឌលនឹងកសាងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គម និងជាតិសាសន៍ចម្បង ដែលជំរុញដល់អសមធម៌សុខភាព និងអភិវឌ្ឍន៍នូវកិច្ចសហការដើម្បីធ្វើឲ្យ

ជឿនលឿនផ្នែកសមធម៌សុខភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយទាំងអស់។




គាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធ

អសមធម៌សុខភាពនៅខោនធី LA មិនកើតឡើងដោយឯកឯងឡើយ។ អសមធម៌សុខភាពតែងតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីអសមធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងៗដូចជា ការអប់រំ ការងារ និងផ្ទះសម្បែង ដែលប៉ះពាល់ដល់ឱកាសរបស់បុគ្គលម្នាក់សម្រាប់សុខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏ប្រសើរ។ ការធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកសមធម៌សុខភាព តម្រូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហការរឹងមាំគ្រប់វិស័យ ដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅរកទស្សនវិស័យរួមមួយគឺ ឱកាស និងធនធានសមធម៌សម្រាប់គ្រប់គ្នា។ កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ កម្មវិធីសុខភាពកំពុងសហការបន្ថែមជាមួយវិស័យសុខភាពមិនមែនប្រពៃណី ដើម្បីធានាថាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយ និងអ្នកធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តទទួលបានព័ត៌មានអំពីផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍ កម្មវិធីបានបង្កើនភាពជាដៃគូជាមួយដៃគូសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋាន និងទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតដើម្បីជួយធ្វើឲ្យជឿនលឿខាងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនៅក្នុងសុខភាព និងសុខុមាលភាពបរិស្ថាន ផ្ទះសម្បែង និងការអប់រំ។ មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាពមើលឃើញពីសកម្មភាពគោលនយោបាយទូទាំងទីភ្នាក់ងារសុខភាព ដែលមានលក្ខណៈជាសុខភាពនៅក្នុងកែវភ្នែកគោលនយោបាយទាំងអស់ និងភាពជាដៃគូរឹងមាំ ដែលនឹងជួយធ្វើឲ្យជឿនលឿននៃគោលនយោបាយខ្លាំងក្លាដើម្បីសមធម៌សុខភាពទូទាំងខោនធី។



		គោលដៅទី 1: ផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាព វប្បធម៌ និងការអនុវត្តន៍របស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនៅក្នុងកែវភ្នែកគោលនយោបាយទាំងអស់



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: ជួយពង្រឹងសមត្ថភាពកម្មវិធី ដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងកែវភ្នែកគោលនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធ។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការសហគមន៍ ដើម្បីបន្តគោលនយោបាយដែលដោះស្រាយអសមធម៌ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងវត្ថុដែលសម្រេចដោយសង្គមទៅលើសុខភាព។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 បណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកគោលនយោបាយទីភ្នាក់ងារសុខភាពអំពីរបៀបដាក់បញ្ចូលសុខភាពទៅក្នុងគោលវិធីគោលនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងការវិភាគ និងការកំណត់អាទិភាពគោលនយោបាយ។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 ធានាថាការវិភាគសមធម៌សុខភាពត្រូវបានអនុវត្តទៅលើធាតុផលប្រយោជន៍ផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសុខភាព។



		គោលបំណងទី 4

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 អភិវឌ្ឍន៍ប្រអប់ឧបករណ៍វិភាគសមធម៌សុខភាពមួយ ដែលអាចប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារ និងដៃគូសហគមន៍ដើម្បីវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់សមធម៌នៃសំណើគោលនយោបាយក្នុងមូលដ្ឋាន រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ។








		គោលដៅទី 2: សហការជាមួយវិស័យ និងអង្គការមូលដ្ឋានផ្សេងៗ ដើម្បីគាំទ្រគោលនយោបាយខ្លាំងក្លា ដែលធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកសមធម៌សុខភាព និងយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ និងសង្គម



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: បង្កើនភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការមូលដ្ឋាន និងចលនាយុត្តិធម៌សង្គម ដែលកំពុងធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកគោលនយោបាយ ដើម្បីកំណត់គោលដៅអសមធម៌ទាំងឡាយដែលជាមូលដ្ឋាននៃភាពខុសគ្នាផ្នែកសុខភាព។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ធានាថា អង្គការមូលដ្ឋានត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងដំណើរការកំណត់អាទិភាពគោលនយោបាយរបស់ DPH ហើយត្រូវបានតំណាងនៅលើក្រុមគោលនយោបាយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកអាទិភាពគោលយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់រដ្ឋដែលបានកំណត់ប្រចាំឆ្នាំ។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 វាយតម្លៃយុទ្ធនាការ និងចលនាយុត្តិធម៌សង្គមថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់រដ្ឋ ដែលតម្រឹមជាមួយនឹងរបៀបវារៈសមធម៌សុខភាព។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 វាយតម្លៃការចូលរួមរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាពជាមួយបណ្ដាអង្គការមូលដ្ឋាន និងចលនាយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ និងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គការមូលដ្ឋាន ដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដែលទាក់ទងនឹងទីភ្នាក់សុខភាព និងដាក់អាទិភាពឲ្យចំកណ្ដាល។



		គោលបំណងទី 4

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 កំណត់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់គាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងឡាយ ដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ ដែលកែលម្អសុខភាព។ យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានជាអាទិ៍ ការចែករំលែកធនធាន និងការផ្ដល់ការគាំទ្របច្ចេកទេស។ 



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 2: បន្តអាទិភាពគោលនយោបាយរួមដើម្បីកាត់បន្ថយជាសមូហភាពនូវអសមធម៌ផ្នែកជាតិសាសន៍ សង្គម និងសុខភាព។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 គាំទ្រគោលនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់រដ្ឋលើគ្រប់វិស័យដែលនឹងបង្កើនធនធានសម្រាប់សហគមន៍ និងក្រុមទាំងឡាយនៅខោនធី LA ដែលរងនូវបន្ទុកអសមធម៌ខ្ពស់បំផុត។








យើងមើលឃើញពីភាពជាដៃគូដែលចែករំលែកអំណាចបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងគោរពស្វ័យភាពសហគមន៍

“‘តើយើងកសាងតុមួយដែលយើងអាចរៀនសូត្រជាមួយគ្នាបានដោយរបៀបណា? តើយើងបន្តដាក់អាទិភាពឲ្យចំកណ្ដាលការងាររបស់យើងដោយរបៀបណា?’ សូមសន្ទនាជាមួយអ្នកដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានសន្ទនាជាមួយ។” 

- Joyce Ybarra, នាយកផ្នែកការសិក្សា, មូលនិធិ Weingartn



“កៅសិបភាគរយនៃការងារសំខាន់ៗកើតឡើងនៅក្រៅអង្គប្រជុំ។” 

- Manal Aboelata, នាយកចាត់ចែង, វិទ្យាស្ថាន Prevention



 មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព នឹងកំណត់អាទិភាពសំឡេងដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យស្ងៀមស្ងាត់ និងបានដកចេញជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដើម្បីធានាថាការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តមានការរាប់បញ្ចូល និងជំរុញដោយសហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់ពីអសមធម៌សុខភាពខ្លាំងបំផុត។ មជ្ឈមណ្ឌលនឹងបណ្ដុះភាពជាដៃគូសាធារណៈ ឯកជន និងសហគមន៍ ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ សម្របសម្រួល និងសហការលើកិច្ចប្រឹងប្រែង ដែលធ្វើឲ្យជឿនលឿនខាងឱកាសសមធម៌ និងកាត់បន្ថយអសមធម៌នៅក្នុងលទ្ធផលសុខភាព។




បណ្ដុះភាពជាដៃគូសាធារណៈ ឯកជន និងសហគមន៍

ការកសាងចលនាមួយដើម្បីសមធម៌សុខភាព តម្រូវឲ្យមានការចូលរួម និងសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយសហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុត។ យើងផ្ដល់តម្លៃដល់ការចូលរួមពីសហគមន៍ថាជាមូលដ្ឋាននៃការអនុវត្តន៍សុខភាពសាធារណៈ។ ខណៈដែលការងាររបស់យើងបន្តវិវត្តដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការស្មុគស្មាញរបស់សហគមន៍ ការងាររបស់យើងត្រូវតែដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលនូវភាពជាដៃគូសហគមន៍ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរឹងមាំ ដើម្បីជំរុញការងារដែលកាត់បន្ថយភាពផ្សេងគ្នា និងធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកយុត្តិធម៌សុខភាព ជាតិសាសន៍ សង្គម និងបរិស្ថាន។ យើងត្រូវតែពង្រីកគោលវិធីរបស់យើងជាអន្តរជាតិ ដើម្បីជំរុញនវានុវត្តភាព និងលើកស្ទួយការអនុវត្តន៍ល្អដើម្បីធានាថា បណ្ដាសហគមន៍ដែលរងបន្ទុកអសមធម៌សុខភាពខ្លាំងបំផុតទទួលបានព័ត៌មាន និងមានការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យនៅក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេ។ មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព ប្ដេជ្ញាចិត្តចូលរួមនៅក្នុងភាពជាដៃគូពហុវិស័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរួមគ្នាដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្ត និងជំរុញសកម្មភាពកាត់បន្ថយអសមធម៌ និងកែលម្អលទ្ធផលសុខភាព។



		គោលដៅទី 1: បង្កើតវប្បធម៌នៃការចូលរួម និងសហការពីដៃគូដែលមានការរាប់បញ្ចូល ដើម្បីចែករំលែកការអនុវត្តន៍ល្អ ជំរុញនវានុវត្តភាព និងបង្កើតចលនាមួយដើម្បីសមធម៌សុខភាព



		យុទ្ធសាស្ត្រ 1: គាំទ្រភាពជាដៃគូសហគមន៍ ដែលកសាងសមត្ថភាព ចែករំលែកអំណាច និងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និងធានានូវគណនេយ្យភាពទៅវិញទៅមក។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 បង្កើតគណៈកម្មាធិការផ្ដល់យោបល់យុវជន ដើម្បីដាក់បញ្ចូលសំឡេងយុវជនទៅក្នុងគោលនយោបាយ ការអនុវត្តន៍ និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ ដែលគាំទ្រការអភិវឌ្ឍដែលមានសុខភាពល្អ និងកែលម្អលទ្ធផលសុខភាពសម្រាប់យុវជនទាំងអស់នៅខោនធី LA ។ 



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ដាក់បញ្ចូលយោបល់ត្រឡប់ និងយោបល់ផ្សេងៗពីអ្នកពិនិត្យមើលនៅលើអ៊ីនធើណិត វេទិកាសហគមន៍ និងវគ្គស្ដាប់នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌល។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 បង្កើតការអនុវត្តន៍ទាំងឡាយដែលសម្របសម្រួល និងចងក្រងឯកសារធាតុចូល និងអនុសាសន៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មី និងមានស្រាប់ និងធានានូវគណនេយ្យភាព។



		គោលបំណងទី 4

		ចាប់ផ្ដើមពីខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីដៃគូ និងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងដំណើរការដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញលើទិន្នន័យ និងវឌ្ឍនភាពសុខភាពស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដែលមានស្រាប់ប្រចាំឆ្នាំ។ ប្រសិនបើមានភាពសមស្រប ត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 កំណត់រកចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បី សមធម៌សុខភាព។



		គោលបំណងទី 5

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 អភិវឌ្ឍន៍ធនធាន និងការបណ្ដុះបណ្ដាលគោលដៅសម្រាប់អង្គការនានាដែលបម្រើសហគមន៍ដែលជួបប្រទះការលំបាកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ អំពីរបៀបទទួលបានជំនួយឥតសំណង និងកិច្ចសន្យាខោនធីដោយជោគជ័យ។



		គោលបំណងទី 6

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងឱកាសសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនូវការលៃចែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិនិយោគនៅក្នុងសហគមន៍ពួកគេ។ ធ្វើការនៅទូទាំងទីភ្នាក់ងារសុខភាព ដើម្បីកំណត់ឱកាសសម្រាប់ការរៀបចំថវិកាតាមបែបចូលរួម។







                                                                                                                                     

		គោលដៅទី 2: កំណត់ឱកាសភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដើម្បីពង្រឹង និងលើកកម្ពស់កិច្ចប្រឹងប្រែងដែលនាំមកនូវលទ្ធផលសុខភាពមានសមធម៌



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: គាំទ្រដៃគូពហុវិស័យក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងឡាយដែលជំរុញដោយសហគមន៍ ដែលធ្វើឲ្យជឿនលឿនយុត្តិធម៌សុខភាព ជាតិសាសន៍ សង្គម និងបរិស្ថាន។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើម

ពហុវិស័យទាំងប្រាំរបស់ខោនធី ដើម្បីដោះស្រាយអសមធម៌នៅក្នុងវត្ថុដែលសម្រេចដោយសង្គម និងវាយតម្លៃកែវភ្នែកសុខភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយទាំងអស់។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ចាប់ដៃគូជាមួយវិស័យសប្បុរសធម៌ ដើម្បីធ្វើផែនការស៊េរីនៃវេទិកាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអសមធម៌សុខភាព និងឱកាសថ្មីក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនខាងការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដែលមានសមធម៌។







		គោលដៅទី 3: ប្រាស្រ័យទាក់ទងព័ត៌មានសមធម៌សុខភាពយ៉ាងសាមញ្ញ និងច្បាស់លាស់ទៅកាន់សហគមន៍ទាំងឡាយតាមរយៈឧបករណ៍ប្រាស្រ័យទាក់ទងសុខភាពផ្សេងៗជាច្រើន



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: ផ្ដល់ជូនសហគមន៍ជាមួយនឹងព័ត៌មាន និងសារទាំងឡាយអំពីសមធម៌សុខភាពដែលមានលក្ខណៈរាប់បញ្ចូល ទាន់ពេលវេលា និងផ្ដល់ព័ត៌មាន។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 ជូនដំណឹងជាប្រចាំដល់បុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារសុខភាព និងដៃគូខាងក្រៅអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងសមធម៌ និងស្រាវជ្រាវតាមរយៈ “វត្ថុដែលសម្រេចដោយសង្គមទៅលើការប្រមូលផ្ដុំទំនាក់ទំនងសមធម៌” ប្រចាំខែ និងការពិនិត្យឯកសារសិក្សាប្រចាំត្រីមាស។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2019 បង្កើនការចូលរួមនៅក្នុង Listserv របស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព 20% ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានឱកាសមូលនិធិដែលពាក់ព័ន្ធ ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ គំនិតផ្ដួចផ្ដើម ទិន្នន័យ និងរបាយការណ៍តាមរយៈ Listserv របស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាពខោនធី LA ។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមីនា ឆ្នាំ 2019 អភិវឌ្ឍន៍ក្រាហ្វិកព័ត៌មានសម្រាប់ចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីអសមធម៌ជាតិសាសន៍ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថាន ដែលជំរុញភាពផ្សេងគ្នានៃលទ្ធផលសុខភាព។



		គោលបំណងទី 4

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 អភិវឌ្ឍន៍វីដេអូមួយដែលពន្យល់ពីគោលគំនិតនៃសមធម៌សុខភាព និងទំនាក់ទំនងរបស់វាជាមួយនឹងលទ្ធផលសុខភាព។










យើងមើលឃើញពីការត្រៀមបម្រុង និងសមត្ថភាពអង្គភាពក្នុងការអនុវត្តន៍នូវវប្បធម៌ស្មើភាពគ្នា និងធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកសមធម៌សុខភាព





“អ្នកមិនអាចធ្វើការងារនេះបានឡើយ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលទេនោះ។ អ្នកនឹងមិនអាចរត់ម៉ារ៉ាតុងដោយពុំបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់វា នោះឡើយ។ ការងារនេះគឺជាម៉ារ៉ាតុង។” 

– Tamika Butler, នាយកប្រតិបត្តិ, LA Neighborhood Land Trust

មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព នឹងស្វែងរកការប្រតិបត្តិការការអនុវត្តន៍ផ្នែករដ្ឋបាលដែលធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកសមធម៌សុខភាព។ មជ្ឈមណ្ឌលនឹងអនុវត្ត កែប្រែ និងចែករំលែកការអនុវត្តន៍ល្អដើម្បីតម្រឹមធនធាន បង្កើនការវិនិយោគ អភិវឌ្ឍន៍ និងបណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងការងាររបស់យើង និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុង ដែលគាំទ្រដល់វប្បធម៌ស្មើភាពគ្នាសម្រាប់កម្មករនិយោជិកទាំងអស់ និងគាំទ្រសហគមន៍ដែលរងភាពអយុត្តិធម៌។




ពង្រឹងការត្រៀមបម្រុង និងសមត្ថភាពអង្គភាព

ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនានា មានជំហល្អក្នុងការកែលម្អសមធម៌សុខភាពតាមរយៈកម្មវិធី និងគោលនយោបាយ បើទោះបីជាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រ ពួកគេបានដើរតួនាទីមួយនៅក្នុងការបង្កើត និងថែរក្សាអសមធម៌ក៏ដោយ។ អសមធម៌មួយចំនួន បានបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តន៍លំអៀងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត ចំណែកអសមធម៌មួយចំនួនបណ្ដាលមកពីគោលនយោបាយដែលមានចេតនាល្អជាមួយនឹងផលវិបាកអចេតនា។ ដើម្បីធានាថា គោលនយោបាយរបស់យើងមានហេតុប៉ះពាល់ដោយចេតនានៃការលើកកម្ពស់ចែកចាយធនធានប្រកបដោយសមធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ យើងត្រូវវាយតម្លៃទៅលើដំណើរការផ្ទៃក្នុង និងវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់សិន។ ចំណុចដែលបានស្នើជាយោបល់សម្រាប់ជាការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់រួមមាន ការធានានូវគោលនយោបាយជួល និងចុះកិច្ចសន្យាដែលមានយុត្តិធម៌ និងសមធម៌ ដែលគាំទ្រដល់អំណាចសមូហភាព និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃសហគមន៍ដែលជួបប្រទះការលំបាកបំផុតរបស់យើង។ យើងក៏ត្រូវកសាងសមត្ថភាព និងភាពចំរុះគ្នារបស់បុគ្គលិកផ្ទៃក្នុង ដើម្បីពង្រឹងការផ្ដល់កម្មវិធីដែលមានព័ត៌មានវប្បធម៌ពេញលេញ ការអនុវត្តន៍ និងសេវាដែលផ្ដល់តម្លៃ និងប្រកាន់សេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជនដែលយើងបម្រើជូន។



		គោលដៅទី 1: ធានាថាប្រតិបត្តិការ កម្មវិធី សេវា និងធនធានរបស់ខោនធីធ្វើឲ្យជឿនលឿនឱកាស និងសមធម៌សុខភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: អនុលោមតាម និងគាំទ្រការអនុវត្តន៍រដ្ឋបាលដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ និងសង្គម។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018 អភិវឌ្ឍន៍ក្របខណ្ឌមួយសម្រាប់វាយតម្លៃគោលនយោបាយនាយកដ្ឋាន ដោយប្រើប្រាស់សមធម៌ និងគ្រោងការណ៍ “វប្បធម៌ស្មើភាពគ្នា” ដើម្បីធានាថាគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តន៍មានសមធម៌ និងស្មើភាពគ្នាខាងជាតិសាសន៍។



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 2: អនុលោមតាមការអនុវត្តន៍កិច្ចសន្យា ដែលដាក់បញ្ចូលជំនាញសហគមន៍ និងជំរុញការអភិឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍ដែលរងភាពអយុត្តិធម៌។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ស្វែងរកយោបល់ត្រឡប់ពីម្ចាស់ជំនួយ អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអង្គការអំពីឱកាស និងយុទ្ធសាស្ត្រដែលទីភ្នាក់ងារសុខភាពអាចអនុលោមតាមដើម្បី ធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តន៍ និងការចុះកិច្ចសន្យា និងបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់អង្គការទាំងឡាយនៅតាមសហគមន៍ និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលដឹកនាំដោយពលរដ្ឋ។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 សាកល្បងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ DPH ក្នុងការបង្កើនចំនួនអ្នកលក់ដែលពុំត្រូវបានតំណាងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលទទួលបានកិច្ចសន្យាត្រឹម 15%។












		គោលដៅទី 2: បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពខ្ពស់ទូទាំងអង្គភាព



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: ផ្ដល់ការអប់រំដែលកំពុងដំណើរការ ឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាល និងឧបករណ៍សម្រាប់បុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារសុខភាព ដើម្បីអនុវត្តកែវភ្នែកសមធម៌សុខភាពទៅលើកម្មវិធី និងសេវា។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 ផ្ដល់ឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាលលំអៀងជាក់ស្ដែង យ៉ាងហោចណាស់ពីរដងសម្រាប់កម្មករនិយោជិកទីភ្នាក់ងារសុខភាព ដើម្បីកែលម្អសេវាបម្រើអតិថិជន និងផ្ដល់សេវាដែលមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរ។ 



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 សាកល្បងការស្ទង់មតិព័ត៌មានដំបូង ដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើឥរិយាបថ និងសមត្ថភាពរបស់កម្មករនិយោជិក DPH ក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនសមធម៌សុខភាព និងយុត្តិធម៌ខាងជាតិសាសន៍។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 បង្កើតក្រុមសមធម៌ជាតិសាសន៍ ដែលមានជើងឯកយ៉ាងតិច 20 ដែលមកពីគ្រប់ទីភ្នាក់ងារសុខភាព ដែលមានការតាំងចិត្តក្នុងការស្វែងយល់ ធ្វើផែនការ និងអនុវត្តសមធម៌ជាតិសាសន៍។



		គោលបំណងទី 4

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមីនា ឆ្នាំ 2019 អភិវឌ្ឍន៍កន្លែងទុកដាក់ធនធានជាក់ស្ដែង និងកសាងដំណើរការប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពខាងវប្បធម៌ ភាពសមរម្យខាងភាសា និងសមធម៌សុខភាព នៅក្នុងនាយកដ្ឋាន និងទូទាំងទីភ្នាក់ងារសុខភាព។



		គោលបំណងទី 5

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ពង្រឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្មករនិយោជិក និងបង្កើតវប្បធម៌នៃសមធម៌តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងការងារ។



		គោលបំណងទី 6

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 ត្រួតពិនិត្យសំណួរទាំងឡាយអំពីបទពិសោធន៍វាយតម្លៃការស្ទង់មតិអតិថិជន/អ្នកជំងឺ ដែលទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពវប្បធម៌ និងភាពសមរម្យខាងភាសា។ ប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីដាក់បញ្ចូលវិធានការថ្មីអំពីការបង្កើតព័ត៌មានដំបូង។ ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 បង្កើន 25% នៃចំនួនពលរដ្ឋដែលរាយការណ៍ការឆាប់យល់ពីវប្បធម៌ និងសេវាដែលសមរម្យខាងភាសា។



		គោលបំណងទី 7

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 បង្កើនចំនួនកម្មករនិយោជិកដែលឆ្លើយ “យល់ស្រប” ឬ “យល់ស្របទាំងស្រុង” អំពីសំណួរស្ទង់មតិកម្លាំងការងាររបស់កម្មករនិយោជិក “ខ្ញុំមានការយល់ដឹងមូលដ្ឋានអំពីគោលគំនិតដែលទាក់ទងនឹងសមធម៌ជាតិសាសន៍ត្រឹម 50%។








		យុទ្ធសាស្ត្រទី 2: គាំទ្រគោលនយោបាយដើម្បីពង្រីកភាពចំរុះនៃកម្លាំងការងារ។





		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 អនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងចុះតាមមូលដ្ឋាន និងយុទ្ធសាស្ត្រជ្រើសរើសកម្លាំងការងារ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឈានដល់សហគមន៍ដែលមិនត្រូវបានតំណាងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 អភិវឌ្ឍន៍ភាពជាដៃគូជាមួយបណ្ដាសាលារៀន និងសហគមន៍ ដើម្បីគាំទ្រខ្សែបំពង់ទៅកាន់អាជីពសេវាសាធារណៈសម្រាប់ក្រុមដែលមិនត្រូវបានតំណាង។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 អនុវត្តគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីដែលពង្រឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ការរក្សាទុកបុគ្គលិក និងការដំឡើងឋានៈបុគ្គលិក ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រជាសាស្ត្រនៃខោនធី LA ។







		គោលដៅទី 3: បង្កើនសមត្ថភាពសម្រាប់យុត្តិធម៌ខាងភាសាទូទាំងទីភ្នាក់ងារសុខភាព



		យុទ្ធសាស្ត្រទី 1: កែលម្អដំណើរការផ្ទៃក្នុងដើម្បីគាំទ្រដល់ការផ្ដល់ឯកសារ និងសេវាសមរម្យខាងវប្បធម៌ និងខាងភាសា។



		គោលបំណងទី 1

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 អនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់ទទួលបានសេវាបកប្រែឯកសារ និងការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ដើម្បីធានាថា ឯកសារ និងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ត្រូវបានផ្ដល់ជូនជាភាសាជម្រើសរបស់សមាជិកសគមន៍។



		គោលបំណងទី 2

		ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 វាយតម្លៃសមត្ថភាពបុគ្គលិក និងស្នើគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីតាមតម្រូវការ ដើម្បីធានាបាននូវលទ្ធភាពទទួលបាន និងគុណភាពនៃជំនាញ និងសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងបកប្រែឯកសាររបស់បុគ្គលិក។



		គោលបំណងទី 3

		ត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 តម្រឹមការលៃចែកថវិកាកម្មវិធីដើម្បីធានាថា មានធនធានសម្រាប់តម្រូវការសេវាបកប្រែឯកសារ និងបកប្រែផ្ទាល់មាត់។








ការអនុវត្តន៍ និងការវាយតម្លៃ



ផែនការសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌល កំណត់មាគ៌ាសម្រាប់ការងាររបស់យើងក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំខាងមុខ។ ឯកសារនេះធ្វើឲ្យយើងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអាទិភាព និងគោលដៅដែលបានបញ្ជាក់របស់យើង ហើយមានអត្ថិភាពជាឯកសាររស់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពបត់បែននៅចំពោះមុខព្រឹត្តិការណ៍ដែលពុំបានប្រមើលទុកជាមុន និងមិនបានធ្វើការជាមុន ដែលបង្កឡើងដោយបរិយាកាសនយោបាយ សង្គម និងធនធានដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ យើងត្រូវការអនុវត្តភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានការសម្របខ្លួនតាម និងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខោនធី និងសហគមន៍របស់យើង។ នេះមានន័យថា:

· យើងស្ដាប់ និងដាក់សហគមន៍ និងពលរដ្ឋឲ្យនៅចំកណ្ដាលការងារនេះ។ អាទិភាព ក្ដីរំពឹងទុក និងក្ដីកង្វល់របស់អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរ និងវិវត្តទៅតាមពេលវេលា ហើយគោលវិធីដែលបានបញ្ជាក់របស់យើង អាចផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះ។  

· យើងមានតម្លាភាពអំពីអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនគ្រប់គ្រងរបស់យើង និងអ្វីខ្លះដែលស្ថិតនៅក្រៅស្វ៊ែរនៃឥទ្ធិពលរបស់យើង។

· យើងកំពុងស្ថិតនៅលើដំណើររៀនសូត្ររួមមួយ។ យើងនឹងកែតម្រូវទិសដៅ ប្រសិនបើ និងពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមិននាំទៅរកលទ្ធផលដែលចង់បាន និងរារាំងដល់ជោគជ័យរបស់យើង។



ដើម្បីវាយតម្លៃគោលបំណងនៃផែនការសកម្មភាពនេះ មជ្ឈមណ្ឌលត្រូវប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានដំបូង និងបង្កើតវិធានការដើម្បីភាពជោគជ័យជាក់លាក់។ ព័ត៌មាននេះ នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងប័ណ្ណរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពនៅលើវិធានការកម្រិតគោលរបស់យើងមួយឆ្នាំម្ដង។ នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 មជ្ឈមណ្ឌលនឹងអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ពាក់កណ្ដាលវគ្គ ដើម្បីអបអរស្នាដៃរបស់យើង និងកំណត់រកឧបសគ្គរារាំង និងស្នើការលៃតម្រូវផ្សេងៗដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាទិភាព ធនធាន និង/ឬឱកាស។ មជ្ឈមណ្ឌលនឹងបញ្ចេញឯកសារមួយដែលវាយតម្លៃផលសម្រេចទូទៅ និងលម្អិតអំពីផែនការសកម្មភាពរយៈពេល 5 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា នៅខែមីនា ឆ្នាំ 2024។ 




សេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ

បុគ្គល និងអង្គការទាំងឡាយខាងក្រោមនេះ មានចិត្តសប្បុរសក្នុងការចំណាយពេលវេលា កិច្ចប្រឹងប្រែង និងការគាំទ្រនៅអំឡុងពេលរៀបចំ និងអភិវឌ្ឍន៍ផែនការសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព។ បទពិសោធន៍ គតិបណ្ឌិត និងទស្សនៈរបស់ពួកគេ បានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ស្មារតី និងខ្លឹមសារនេះឯកសារនេះ។ 





ថ្នាក់ដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសុខភាព

· Barbara Ferrer, ប្រធាន, នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ (DPH)

· Christina Ghaly, ប្រធានស្ដីទី, នាយកដ្ឋានសេវាសុខភាព (DHS) 

· Fred Leaf, ប្រធានស្ដីទី, 

ទីភ្នាក់ងារសុខភាព

· Jonathan Sherin, ប្រធាន, នាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្ត (DMH)





ការងាររបស់យើងនឹងមិនអាចទៅរួចបានឡើយ ប្រសិនបើគ្មានទស្សនវិស័យ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេ។



ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសុខភាពបន្ថែម

· Deborah Allen, ប្រធានការិយាល័យ DPH, ផ្សព្វផ្សាយសុខភាព

· Frank Alvarez, DPH, មន្ត្រីសុខភាពប្រចាំតំបន់, អ្នកផ្ដល់សេវាតំបន់ទី 1 & 2

· Angelo Bellomo, ប្រធានការិយាល័យDPH, , ការពារសុខភាព

· Sandra Chang Ptasinski, ប្រធានផ្នែកសេវាជាតិពន្ទុនៃអង្គភាពសមត្ថភាពវប្បធម៌, ផ្នែកកែលម្អគុណភាពនៃ DMH

· David Dijkstra, ប្រធានការិយាល័យ DPH,   គាំទ្រប្រតិបត្តិការ

· Kalene Gilbert, ប្រធានកម្មវិធីគ្លីនិកសុខភាពផ្លូវចិត្តទី III, ការិយាល័យសេវាបង្ការនៃ DMH 



· Jeffrey Gunzenhauser, ប្រធានការិយាល័យនៃ DPH, គ្រប់គ្រងជំងឺ

· Cynthia Harding, អនុប្រធាន DPH

· Natalie Jimenez, ប្រធានផ្នែកប្រាស្រ័យទាក់ទង និងកិច្ចការសាធារណៈនៃ DPH

· Jan King, មន្ត្រីសុខភាពប្រចាំតំបន់នៃ DPH, អ្នកផ្ដល់សេវាប្រចាំតំបន់ទី 5 & 6

· Paul Simon, ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃ DPH

· Megan McClaire, ប្រធានផ្នែកបុគ្គលិកនៃ DPH

· Cristin Mondy, មន្ត្រីសុខភាពប្រចាំតំបន់នៃ DPH, អ្នកផ្ដល់សេវាប្រចាំតំបន់ទី 3 & 4

· Silvia Prieto, មន្ត្រីសុខភាពប្រចាំតំបន់នៃ DPH, អ្នកផ្ដល់សេវាប្រចាំតំបន់ទី 7 & 8

· Jacqueline Valenzuela, ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃប្រធាន DPH

សម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងទស្សនវិស័យមិនចេះនឿយហត់របស់ពួកគេដើម្បីឲ្យខោនធី Los Angeles កាន់តែមានសុខភាពល្អថែមទៀត។




អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ:

· Katie Balderas, ប្រធានការិយាល័យសមធម៌, នាយកដ្ឋានសេវាសុខភាព និងមនុស្សជាតិទីក្រុង Long Beach

· Nashira Baril, ប្រធានគម្រោងកសាង

សមត្ថភាព, ដៃគូហេតុប៉ះពាល់លើមនុស្សជាតិ

· Scott Chan, ប្រធានកម្មវិធី, ចលនាឆ្ពោះទៅរកអ្នកកោះអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

· Stephanie Caldwell, ប្រធានផ្នែកផែនការ

យុទ្ធសាស្ត្រ, សម្ព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈនៃ Southern California

· Manuel Carmona, ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ, នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈទីក្រុង Pasadena

· Jacques Colon, អ្នកសម្របសម្រួលសមធម៌សុខភាព, ខោនធី Tacoma-Pierce

· Javier Lopez, ជំនួយការស្នងការនៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព, នាយកដ្ឋានសុខភាព និងអនាម័យផ្លូវចិត្តទីក្រុង New York

· Jonathan Nomachi, មន្ត្រីកម្មវិធី, First 5 LA

· Matt Sharp, អនុប្រធាន, គណៈកម្មការសុខភាពទីក្រុង Los Angeles

· Joyce Ybarra, ប្រធានផ្នែកការសិក្សា, 

មូលនិធិ Weingart

ទស្សនៈ និងអនុសាសន៍របស់ពួកគេដើរតួស្នូលនៅក្នុងការងារដែលយើងផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅមុខ។


បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាពនិងសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះបុគ្គលទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គស្ដាប់របស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព នៅចន្លោះខែតុលា ឆ្នាំ 2017 និងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018។







· Jerome Blake, អ្នកវិភាគការស្រាវជ្រាវ 

· Elycia Mullholland Graves, ប្រធាន, ទិន្នន័យ និងគោលនយោបាយ

· Sandy Song Groden, ប្រធាន, ប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុង និងអភិវឌ្ឍន៍កម្លាំងការងារ 

· Erika Martinez-Abad, អ្នកឯកទេសកសាងសមត្ថភាព

· Heather Jue Northover, ប្រធាន

· Tiffany Romo, អ្នកឯកទេសសមធម៌សុខភាព, ការចូលរួម និងសហការជាដៃគូ






សេចក្ដីបន្ថែម

សេចក្ដីបន្ថែម A: រូបភាពបង្ហាញពីអសមធម៌សុខភាពនៅខោនធី LA



កំណត់សម្គាល់អំពីទិន្នន័យ:

ការបកស្រាយទិន្នន័យ: ទិន្នន័យដែលបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពនេះ ពុំត្រូវបានធ្វើតេស្តសម្រាប់សារសំខាន់ផ្នែកស្ថិតិនៅឡើយទេ។ ការប៉ាន់ស្មានដែលបានផ្ដល់ជូន គឺជាការប៉ាន់ស្មានទាំងស្រុង ហើយពុំមានការវិភាគបន្ថែមណាមួយ ដើម្បីកំណត់ថាតើភាពខុសគ្នារវាងក្រុមទាំងឡាយ មានភាពខុសគ្នាផ្នែកស្ថិតិដែរឬទេ។ ដើម្បីកំណត់ថាតើតម្លៃទាំងពីរនេះមានភាពខុសគ្នាពិតប្រាកដ និងដោយសារឱកាស ត្រូវការចន្លោះជឿទុកចិត្ត (CI) ចំនួន 95% ដើម្បីនិយាយថាយើងមានជំនឿចិត្តថា តម្លៃដែលបានផ្ដល់ធ្លាក់នៅក្នុងរង្វង់លំដាប់មួយចំនួន។ ខណៈដែលយើងមិនទាន់បានដាក់បញ្ចូល CIs ចំនួន 95% នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ព័ត៌មាននេះអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែសូចនាករមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។



សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។



និយមន័យទីក្រុង និងសហគមន៍: សូមយោងទៅលើស៊េរីប្រវត្តិទីក្រុង និងសហគមន៍របស់ DPH ដែលអាចរកបាននៅ http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp សម្រាប់វិធីសាស្ត្រពេញលេញ។ សម្រាប់សូចនាករភាគច្រើនដែលបានបង្ហាញជាទីក្រុង និងសហគមន៍ និយមន័យភូមិសាស្ត្រទាំងឡាយខាងក្រោមត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់:

· ទីក្រុងទាំងឡាយត្រូវបានកំណត់និយមន័យដោយប្រើព្រំប្រទល់ទីកន្លែងដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ 2015។

· មណ្ឌលក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Los Angeles (LACDs) ត្រូវបានកំណត់និយមន័យដោយប្រើព្រំប្រទល់របស់ការិយាល័យវិស្វកម្មទីក្រុង Los Angeles ឆ្នាំ 2012។ 

· សហគមន៍ដែលមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ត្រូវបានកំណត់និយមន័យដោយប្រើព្រំប្រទល់ទីកន្លែងដែលបានកំណត់ដោជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិក (CDP) ឆ្នាំ 2015។



ប្រភពទិន្នន័យ

មានហានិភ័យសម្រាប់ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ: ការស្ទង់មតិសុខភាពខោនធី Los Angeles ឆ្នាំ 2015; ការិយាល័យវាយតម្លៃសុខភាព និងអេពីដេមីសាស្ត្រ, នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles។ 



កំណត់សម្គាល់: ការប៉ាន់ស្មានផ្អែកទៅលើទិន្នន័យស្វ័យរាយការណ៍ ដោយគំរូចៃដន្យនៃមនុស្សពេញវ័យចំនួន 8,008 នាក់ នៅខោនធី Los Angeles (អាយុ 18+ ឆ្នាំ) ដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនពេញវ័យនៅខោនធី Los Angeles។  ចន្លោះជឿទុកចិត្ត (CI) ចំនួន 95% ពុំត្រូវបានរាយការណ៍ឡើយ។ 



កំណត់សម្គាល់អំពីនិន្នាការផ្លូវភេទ: ជម្រើសឆ្លើយតបសម្រាប់ធាតុស្ទង់មតិ Q76 និង C73 អំពីនិន្នាការផ្លូវភេទរបស់អ្នកឆ្លើយតបរួមមាន "មិនដឹង" ហើយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការវិភាគទិន្នន័យសម្រាប់អ្នកតំណាងឲ្យអ្នកដែលមិនដឹងអត្តសញ្ញាណភេទខ្លួនឯង/ចោទសួរ។ នាយកដ្ឋានកំពុងតែធ្វើការដើម្បីកែលម្អការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ក្រុម LGBTQIA ។

កំណត់សម្គាល់អំពីហានិភ័យសម្រាប់ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្ងនធ្ងរ: ផ្អែកលើកម្រងសំណួរសុខភាពអ្នកជំងឺទី-2 (PHQ-2)។ PHQ-2 ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យដំបូងសម្រាប់វិបត្តិធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ។ [ឯកសារយោង: Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The Patient Health Questionnaire-2: validity of a two-item depression screener. Med Care 2003; 41:1284-92.]។



អត្រាជំងឺក្លាមីដា: នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles, របាយការណ៍ឃ្លាំមើលមេរោគ HIV/STSD ឆ្នាំ 2015 (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf។



មរណភាពដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែម: ទិន្នន័យមរណភាពដែលបានតភ្ជាប់នឹងខោនធី Los Angeles ឆ្នាំ 2016, នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California។ រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles, ការិយាល័យវាយតម្លៃសុខភាព និងអេពីដេមីសាស្ត្រ។



ភាពលំបាកក្នុងការទទួលបានការថែទាំ: ការស្ទង់មតិសុខភាពខោនធី Los Angeles ឆ្នាំ2015; ការិយាល័យវាយតម្លៃសុខភាព និងអេពីដេមីសាស្ត្រ, រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles។ 



កំណត់សម្គាល់: ការប៉ាន់ស្មានផ្អែកទៅលើទិន្នន័យស្វ័យរាយការណ៍ ដោយគំរូចៃដន្យនៃមនុស្សពេញវ័យចំនួន 8,008 នាក់ នៅខោនធី Los Angeles (អាយុ 18+ ឆ្នាំ) ដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនពេញវ័យនៅខោនធី Los Angeles។  ចន្លោះជឿទុកចិត្ត (CI) ចំនួន 95% ពុំត្រូវបានរាយការណ៍ឡើយ។ 



ការចម្លងមេរោគ HIV: នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles, របាយការណ៍ឃ្លាំមើលមេរោគ HIV/STSD ឆ្នាំ 2015 (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf



 មរណភាពទារក: នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles, កម្មវិធីសុខភាពមាតា កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ។ ទិន្នន័យកំណត់ត្រាកំណើត និងមរណភាពឆ្នាំ 2010-2014 ដែលទទួលបានពីនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California, មជ្ឈមណ្ឌលស្ថិតិសុខភាព, ផ្នែកស្ថិតិប្រជាជន កំណើត និងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃការិយាល័យ OHIR។ ទិន្នន័យក្រុមកំណើត & ទិន្នន័យកំណើតដែលបានតភ្ជាប់ឆ្នាំ 2010-2014។ រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles ការិយាល័យវាយតម្លៃសុខភាព និងអេពីដេមីសាស្ត្រ, អង្គភាពអេពីដេមីសាស្ត្រ 06/2017។



អាយុកាលរំពឹងទុក: ប្រភពទិន្នន័យ: កំណត់ត្រាមរណភាព:  ឯកសារមេស្ដីពីស្ថិតិមរណភាពដែលបានតភ្ជាប់នៃ California DPH ឆ្នាំ 2016 សម្រាប់ពលរដ្ឋខោនធី Los Angeles។ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles (DPH), ការិយាល័យវាយតម្លៃសុខភាព និងអេពីដេមីសាស្ត្រ។ ប្រជាជន: គំរូមីក្រូទិន្នន័យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈរយៈពេល 1 ឆ្នាំនៃ PUMS-SAS 2016 ACS (PUMS) https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip



គ្មានប្រភពនៃការថែទាំជាប្រចាំឡើយ ការស្ទង់មតិសុខភាពខោនធី Los Angeles ឆ្នាំ2015; ការិយាល័យវាយតម្លៃសុខភាព និងអេពីដេមីសាស្ត្រ, នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles។ 





កំណត់សម្គាល់: ការប៉ាន់ស្មានផ្អែកទៅលើទិន្នន័យស្វ័យរាយការណ៍ ដោយគំរូចៃដន្យនៃមនុស្សពេញវ័យចំនួន 8,008 នាក់ នៅខោនធី Los Angeles (អាយុ 18+ ឆ្នាំ) ដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនពេញវ័យនៅខោនធី Los Angeles។  ចន្លោះជឿទុកចិត្ត (CI) ចំនួន 95% ពុំត្រូវបានរាយការណ៍ឡើយ។ 

 

អត្រាគ្មានធានារ៉ាប់រង: ការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិក, ការស្ទង់មតិសហគមន៍អាមេរិក, 2011-2015។




សេចក្ដីបន្ថែម B: ការចូលដល់ឫសគល់



សន្ទស្សន៍អត្រាធៀបសម្រាប់វិធានការសមធម៌អំពីសុខភាព ការអប់រំ យុត្តិធម៌ សុខុមាលភាពកុមារ និង

សុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅខោនធី LA





គន្លឹះសន្ទស្សន៍អត្រាធៀប:

  ជានិច្ចកាល ពួកស្បែកសស្មើនឹង 1 ពីព្រោះ ពួកគេគឺជាក្រុមយោង ដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្លួនពួកគេផ្ទាល់។

តម្លៃដែលធំជាង 1 មានន័យថា ក្រុមជាតិសាសន៍/ជាតិពន្ធុ ពិតជាអន់ជាងបើធៀបជាមួយនឹងពួកស្បែកសសម្រាប់សូចនាករនោះ។

តម្លៃតូចជាង 1 មានន័យថា ក្រុមជាតិសាសន៍/ជាតិពន្ធុ ពិតជាប្រសើរជាងបើធៀបជាមួយនឹងពួកស្បែកសសម្រាប់សូចនាករនោះ។

--- មានន័យថា ទិន្នន័យត្រូវបានបំបាត់ចោលដោយសារតែការរក្សាការសម្ងាត់ ឬចំនួនករណីទាប។ 



ប្រភពទិន្នន័យ និងកំណត់សម្គាល់

ដោយសារខ្វះទិន្នន័យដែលអាចរកបានសម្រាប់អាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌា/ជនជាតិដើមអាមេរិក និងជនជាតិដើមហាវ៉ៃ និងអ្នកកោះប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សេងទៀត ក្រុមទាំងនោះពុំមានតំណាងនៅក្នុងការវិភាគនេះឡើយ។ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ ទទួលស្គាល់ថា ក្រុមជាតិសាសន៍ និងជាតិពន្ធុទាំងនេះ ជាញឹកញាប់តែងតែទទួលរងនូវលទ្ធផលដែលស្មើគ្នា ឬអន់ជាងប្រជាជនស្បែកខ្មៅផ្សេងទៀត។ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ សង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកវិធីកែលម្អការប្រមូល និងរាយការណ៍ទិន្នន័យអំពីក្រុមទាំងនេះ។



ទិន្នន័យ និងក្រាហ្វនេះ ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពី គោលវិធីទឹកក្រោមដីចំពោះសមធម៌ជាតិសាសន៍ ដោយវិទ្យាស្ថានសមធម៌ជាតិសាសន៍ និង Bayard Love។



1 មរណភាពដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែម: ទិន្នន័យមរណភាពដែលបានតភ្ជាប់នឹងខោនធី Los Angeles ឆ្នាំ 2016, នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California។ រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles, ការិយាល័យវាយតម្លៃសុខភាព និងអេពីដេមីសាស្ត្រ។





2 មរណភាពទារក: LAC DPH, នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles, កម្មវិធីសុខភាពមាតា កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ។ ទិន្នន័យកំណត់ត្រាកំណើត និងមរណភាពឆ្នាំ 2010-2014 ដែលទទួលបានពីនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California, មជ្ឈមណ្ឌលស្ថិតិសុខភាព, ផ្នែកស្ថិតិប្រជាជន កំណើត និងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃការិយាល័យ OHIR។ ទិន្នន័យក្រុមកំណើត & ទិន្នន័យកំណើតដែលបានតភ្ជាប់ឆ្នាំ 2010-2014។ រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles ការិយាល័យវាយតម្លៃសុខភាព និងអេពីដេមីសាស្ត្រ, អង្គភាពអេពីដេមីសាស្ត្រ 06/2017។ 



3 ការកើតមេរោគ HIV: នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles, របាយការណ៍ឃ្លាំមើលមេរោគ HIV/STSD ឆ្នាំ 2015 (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf។ 



4 អត្រាផ្អាកសាលារៀន: នាយកដ្ឋានអប់រំរដ្ឋ California។ ទិន្នន័យទទួលបានពី: https://dq.cde.ca.gov/ dataquest/ dqCensus/ DisSuspRate.aspx?year=2016-17&agglevel=County&cds=19 (ទិន្នន័យឆ្នាំ 2016-17)។ 



5 សិស្សដែលមិនបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ: នាយកដ្ឋានអប់រំរដ្ឋ California, ប្រព័ន្ធទិន្នន័យលទ្ធផលសម្រេចរបស់សិស្សខ្សែរយៈ

បណ្ដោយរដ្ឋ California (CALPADS) (ខែឧសភា ឆ្នាំ 2016) អាចរកបាននៅ http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary  (ទិន្នន័យឆ្នាំ 2015)



6 បានស្រាវជ្រាវអំឡុងពេលឈប់ចរាចរណ៍: អ្នកបើកបរស្បែកខ្មៅ និងឡាទីននៅ Winton, R. ត្រូវបានស្រាវជ្រាវដោយផ្អែកលើភ័ស្តុតាងតិចតួច ហើយទំនងច្រើនថានឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួន, លទ្ធផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅ Stanford។ កាសែត Los Angeles Times, អាចរកបាននៅ http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html (ទិន្នន័យឆ្នាំ 2009-16); E. Pierson, C. Simoiu, J. Overgoor, S. Corbett-Davies, V. Ramachandran, C. Phillips, S. Goel. (2017) “ការវិភាគទ្រង់ទ្រាយធំអំពីភាពផ្សេងគ្នានៅក្នុងការបញ្ឈប់ដោយប៉ូលីសនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក”។



7 ការដាក់ពន្ធនាគារ (ក្នុង 100,000 នាក់): មជ្ឈមណ្ឌលទទួលបន្ទុកយុត្តិធម៌យុវជន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម (CJCJ). (2016)។ ការអនុវត្តន៍កាត់ទោសនៅរដ្ឋ California ដោយខោនធី, ឆ្នាំប្រតិទិន 2016. San Francisco, CA: CJCJ (ទិន្នន័យឆ្នាំ 2015) អត្រាដាក់ពន្ធនាគារជាក់លាក់តាមជាតិសាសន៍ក្នុង 100,000 នាក់; http://casi.cjcj.org/។ 



8 ការបញ្ចូលក្នុងការថែទាំដោយម្ដាយធម៌ (ក្នុង 1,000 នាក់): គម្រោងសូចនាករសុខុមាលភាពកុមារ (CCWIP), សាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley។ កុមារខោនធី LA អាយុ 0-17 ឆ្នាំ ថ្ងៃទី 1 ខែមករា- ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017។ ការដកស្រង់ប្រចាំត្រីមាសឆ្នាំ 2017 របស់ CWS/CMS. ប្រភពប្រជាជន: ការគន់គូររបស់នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ CA កាលពីឆ្នាំ 2017 សម្រាប់ឆ្នាំ 2010-2060 ។  



9 អត្រាភាពក្រីក្រកុមារ: ការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិក, ការស្ទង់មតិសហគមន៍អាមេរិក (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016) អាចរកបាននៅ http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary (ទិន្នន័យឆ្នាំ 2014)។



10 អត្រាភាពគ្មានការងារធ្វើ: ការប៉ាន់ស្មានរយៈពេល 1 ឆ្នាំរបស់ ACS សម្រាប់ឆ្នាំ 2016 https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/ productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_S2301&prodType=table (ទិន្នន័យឆ្នាំ 2016)។




សេចក្ដីបន្ថែម C: សេចក្ដីសង្ខេបអំពីវគ្គស្ដាប់របស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព




		សេចក្ដីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ 

ថ្ងៃទី11 ខែមករា ឆ្នាំ 2018

		មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាពខោនធី Los Angeles 
វគ្គស្ដាប់សហគមន៍: 

South East Los Angeles



		មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទីភ្នាក់ងារសុខភាពខោនធី LA ដែលដឹកនាំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ។ ការងាររបស់យើងគឺ ដើម្បីធានាថា បុគ្គលគ្រប់រូបនៅខោនធី LA មានឱកាស និងធនធានដែលត្រូវការដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏ប្រសើរ ។ ជាជំហានទីមួយ មជ្ឈមណ្ឌលបានបើកវគ្គស្ដាប់នៅទូទាំងខោនធី។ វគ្គទាំងនេះបានអញ្ជើញដៃគូសហគន៍ និងសមាជិកសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដើម្បីចែករំលែកធាតុចូលរបស់ពួកគេ ដែលនឹងជួយកំណត់រូបរាងនៃការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល។ សេចក្ដីសង្ខេបនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីយោបល់ត្រឡប់នៅអំឡុងវគ្គដែលបើកនៅក្នុងទីក្រុង South Gate ដែលមានអ្នកចូលរួម 83 នាក់។



		បណ្ឌិតសភា/

សាកលវិទ្យាល័យ

ដៃគូថែទាំ

សុខភាព

អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ

ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធ

សម្ព័ន្ធសហគមន៍

រដ្ឋាភិបាល

តើនរណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងវគ្គនេះ?





		





























		តើយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង?









		សំឡេងសហគមន៍:  
តើអ្វីខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យវគ្គនាពេលអនាគតកាន់តែប្រសើរឡើង?

· “ទីតាំងកាន់តែធំទូលាយ និងមានការចូលរួមពីសហគមន៍កាន់តែច្រើន។”

· “មកដល់ទាន់ពេលវេលា ចូលរួម ស្ដាប់ សួរ។”

· “ការពិភាក្សាក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមគួរតែវែងជាងនេះ។ ឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការនិយាយជាមួយក្រុមធំ។”

· “ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាឫសគល់។”

· “តាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន និងសិក្ខាសាលាបន្ថែម។”

· “អញ្ជើញអ្នកតំណាងមកពីទីក្រុងនីមួយៗ និងមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារអប់រំ សង្គម និងប្រតិបត្តិច្បាប់ ដើម្បីធ្វើការជាគំរូរួម។”

· “ប្ដេជ្ញាឲ្យបុគ្គលិកក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមការងារដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែក។”

· “យើងត្រូវការសកម្មភាពកាន់តែច្រើន និងដើម្បីលើកកម្ពស់សំឡេងរបស់យើងដើម្បីជីវិតកាន់តែប្រសើរសម្រាប់គ្រួសារយើង។ សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលមកទស្សនកិច្ចយើងពីសហគមន៍ជិតខាង ជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីបរិស្ថានកាន់តែប្រសើរ និង 'ការប្រព្រឹត្ត' ពីសង្គម និងសុខភាពកាន់តែប្រសើរសម្រាប់សហគមន៍។”

· “អ្នកផ្សព្វផ្សាយសុខភាពសហគមន៍ គួរតែមានកម្រិតនៃការចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍យើងឲ្យបានខ្ពស់។ ខ្ញុំយល់ថា ការងារដែលមកពីដៃអ្នកផ្សព្វផ្សាយសុខភាពស្ម័គ្រចិត្ត ធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំង និងការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានពិតៗនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង។”



		ទស្សនៈកំពូលៗពីការដើរមើលវិចិត្រសាល (Gallery Walk)
អ្នកចូលរួមបានផ្ដល់យោបល់ត្រឡប់អំពីកំណែទំហំប៉ុនខិតប័ណ្ណនៃពង្រាងសង្ខេបទិន្ន័យស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសំខាន់ៗទាំងប្រាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌល—មរណភាពទារក, យុត្តិធម៌បរិស្ថាន ជំងឺកាមរោគ, សុខភាពអ្នកជិតខាង (Health Neighborhoods), និងសមត្ថភាពផ្នែកវប្បធម៌ និងភាសា។ ទស្សនៈសំខាន់ៗចំនួនប្រាំមួយត្រូវបានកំណត់:



		

		បន្តការពិភាក្សាបើកចំហដែលគាំទ្រដោយប្រវត្តិជាតិសាសន៍ & វិទ្យាសាស្ត្រ

បន្តដោះស្រាយជាតិសាសន៍និយមជារចនាសម្ព័ន្ធ, របួសផ្លូវចិត្ត និងស្ត្រេស។ អំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើង និងការនិយាយរឿងរ៉ាវមិនពិតដែលធ្វើឲ្យមានការមាក់ងាយរហូត និងបន្តធ្វើឲ្យសហគមន៍យើងជួបប្រទះការលំបាក។

		

		ធានានូវការវិនិយោគដោយស្មើភាព

តម្រឹមឡើងវិញនូវបុគ្គលិក ធនធាន និងការវិនិយោគដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់សហគមន៍។ ធានានូវការវិនិយោគទៅក្នុងបុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលធ្វើការងាររបស់ពួកគេដូចជា អ្នកផ្សព្វផ្សាយ និងបុគ្គលិកសហគមន៍ (ពោលគឺ “comadres saben”) លទ្ធភាពទទួលបានសេវា គួរតែមានលទ្ធភាពអាចចំណាយបាន និងងាយស្រួលក្នុងការទទួលបាន។



		

		ដោះស្រាយការភ័យខ្លាចរបស់សហគន៍ និងបង្កើតកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព

ការនិរទេស និងការភ័យខ្លាចជាញឹកញាប់ ជុំវិញស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ពីការទទួលបានសេវា។

		

		ផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងការងារ

បណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងការងារខោនធី បុគ្គលិកជួរមុខ ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិកគ្លីនិក។ ធានានូវការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ និងសមត្ថភាព។ ធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិកមានការទទួលខុសត្រូវស្មើគ្នាចំពោះការផ្ដល់សេវាជូនអតិថិជនប្រកបដោយការគោរព។



		

		ចូលរួមជាមួយប្រជាជនវ័យក្មេង

បង្កើតគណៈកម្មាធិការផ្ដល់យោបល់យុវជន បន្ថែមសមធម៌អប់រំ បណ្ដុះអ្នកដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ និយាយភាសា និងយល់ពីវប្បធម៌។



		

		ការចាប់ផ្ដើមល្អ ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យសាមញ្ញ 

គាំទ្រសហគមន៍ដែលជំរុញដោយឯកសារទីផ្សារអប់រំ ធានាថាការផ្ញើសារ មានភាពសមស្របជាមួយនឹង

យុវជន និងវប្បធម៌ ប្រើភាសាធម្មតាសម្រាប់សមាជិកសហគន៍ បរិយាយឲ្យមើលឃើញច្បាស់នូវបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការដំណើរការលទ្ធភាពទទួលបានភាសា និងបញ្ញា។







		តម្រូវការកំពូលៗដែលបានកំណត់ចេញពីការពិភាក្សាក្រុមតូចៗ

អ្នកចូលរួមបានបំបែកគ្នាជាក្រុមតូចៗ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលមជ្ឈមណ្ឌលអាចគាំទ្របានល្អបំផុតដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសហគន៍ក្នុងការកសាងសមធម៌សុខភាព។ តម្រូវការទាំងឡាយខាងក្រោមនេះបានផុសឡើងអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សាគ្នាទាំងនេះ។ 



		

		ចូលរួមនៅក្នុងការចូលរួម & ការកៀរគរពីសហគមន៍ដ៏មានអត្ថន័យ

ធ្វើការដើម្បីកសាងទំនុកចិត្ត ស្ដាប់សមាជិកសហគន៍នៅកន្លែងពួកគេដូចជា ព្រះវិហារ សាលារៀន ត្រូវមានលក្ខណៈប្រតិសកម្មជាជាងប្រតិកម្មតបតវិញ ជួបជាមួយមេដឹកនាំសហគមន៍។

		

		លើកកម្ពស់ឱកាសទទួលមូលនិធិជំនួយឥតសំណង សម្រាប់សហគមន៍

គាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងសហគមន៍ក្នុងការលើកស្ទួយទុនហិរញ្ញវត្ថុ តម្លាភាពកាន់តែច្រើននៅក្នុងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ធានាគណនេយ្យភាព គាំទ្រ និងផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីដែលផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ។



		







		ជួបជាមួយសហគមន៍នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព

ចូលរួមប្រជុំជាមួយទីភ្នាក់ងារ និងអ្នកចូលរួមសហគមន៍ដែលមានស្រាប់ រៀបចំវេទិកា និងកិច្ចប្រជុំសហគមន៍ដើម្បីចែករំលែក និងប្រមូលទស្សនៈពីសាធារណជន និងតាមដាន។

		

		អភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញចំរុះ

កុំប្រាស្រ័យទាក់ទងដូចធម្មតា ត្រូវប្រើបណ្ដាញផ្សេងទៀតដូចជា ពាក្យចេញពីមាត់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ខ្លឹមសារវីដេអូ ចុះជួបដៃគូចំរុះ និងមិនសាមញ្ញ។



		តើនរណាខ្លះទៀតដែលអ្នកចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលដាក់បញ្ចូលឲ្យចូលរួមដែរ?



		· AltaMed 

· Bienestar

· ឡាទីនរដ្ឋ California ដើម្បីយុត្តិធម៌បន្តពូជ

· គំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយសុខភាពកុមារ (CHOI)

· ក្រុមព្រះវិហារ

· មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍

· ក្រុមប្រឹក្សាសួនសហគមន៍

· ក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធម៉ិចស៊ិចកូនៅអាមេរិកខាងជើង (COFEM)

· Cruzitas’s Deli and Café 



		· វេជ្ជបណ្ឌិត និងគិលានុប្បដ្ឋាករបស់នាយដ្ឋានសេវាសុខភាព ដែលផ្ដល់សេវានៅក្នុងជំនាញសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង។

· អង្គការសុខភាពបរិស្ថាន

· CBOs ដែលផ្ដោតលើជាតិពន្ធុមានប្រវត្តិយូរលង់

· Generaccines en Accion

· ទីភ្នាក់ងារបង្ការមេរោគ HIV

· LA Care

· LGBTQ + ការបណ្ដុះបណ្ដាលមកពីទស្សនាទានផ្នែកជាតិសាសន៍ យេនឌ័រ និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនស្បែកខ្មៅ (POC) 

		· អង្គការដែលធ្វើការជាសមូហភាពសម្រាប់គោលបំណងដូចគ្នា ដូចជា Esperanza Housing Corp

· អង្គការដែលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមអំពីសុខភាពជាងលុយដែលបង្កើតឡើងដោយអាជីវកម្ម

· មូលនិធិស្ពានអប់រំមាតាបិតាដើម្បីលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស

· មាតាបិតា ទីភ្នាក់ងារថែទាំកុមារ

· មូលនិធិ Roybal Foundation 

· យុវជន



		តើព័ត៌មាននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណា? 

វគ្គស្ដាប់សហគន៍ គ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ។ ភាពជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ និងការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចំពោះសមធម៌សុខភាព ពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនវិស័យរបស់សហគមន៍ដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងតស៊ូមតិដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបសពួកគេ។ យើងនឹង:

· កែសម្រួលសង្ខេបទិន្នន័យយោងទៅតាមទស្សនៈសំខាន់ៗ 

· បង្កើតបញ្ជីសារពើពន្ធនៃការអនុវត្តន៍ល្អ សម្ព័ន្ធ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងផ្ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ 

· ដោះស្រាយតម្រូវការកំពូលៗដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានផែនការការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល ដោយកំណត់អាទិភាពសេវាជាក់លាក់ដែលអ្នកចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ជូន ឬពង្រឹង និង

· ធ្វើឲ្យដៃគូសំខាន់ៗដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍មានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធ។










សេចក្ដីបន្ថែមអំពីក្រាហ្វ និងទិន្នន័យ

		អេស្ប៉ាញ

អង់គ្លេស



		យល់ស្របទាំងស្រុង

យល់ស្រប





		អព្យាក្រឹត្យ

យល់ស្របទាំងស្រុង

យល់ស្រប

យល់ស្រប

សំឡេងខ្ញុំមានគេស្ដាប់ឮ & ខ្ញុំមានឱកាសសួរសំណួរ/ចែករំលែកទស្សនៈ



		

មិនយល់ស្រប

យល់ស្របទាំងស្រុង

យល់ស្រប





			យល់ស្របទាំងស្រុង

យល់ស្រប

អព្យាក្រឹត្យ



		ផ្សេងៗ

មិត្តភក្ដិ/គ្រួសារ/អ្នកជិតខាង

អង្គការ

សប្បុរសធម៌

ក្រុម

សហគមន៍

អ្នកផ្ដល់សេវា

ថែទាំសុខភាព

របៀបដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីវគ្គស្ដាប់







		ចូលរួមជាមួយ Listserv តាមរយៈ LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov









		សេចក្ដីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ 

ថ្ងៃទី23 ខែមករា ឆ្នាំ 2018

		មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាពខោនធី Los Angeles 
វគ្គស្ដាប់សហគមន៍: 

South East Los Angeles



		មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទីភ្នាក់ងារសុខភាពខោនធី LA ដែលដឹកនាំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ។ ការងាររបស់យើងគឺ ដើម្បីធានាថា បុគ្គលគ្រប់រូបនៅខោនធី LA មានឱកាស និងធនធានដែលត្រូវការដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏ប្រសើរ ។ ជាជំហានទីមួយ មជ្ឈមណ្ឌលបានបើកវគ្គស្ដាប់នៅទូទាំងខោនធី។ វគ្គទាំងនេះបានអញ្ជើញដៃគូសហគន៍ និងសមាជិកសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដើម្បីចែករំលែកធាតុចូលរបស់ពួកគេ ដែលនឹងជួយកំណត់រូបរាងនៃការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល។ សេចក្ដីសង្ខេបនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីយោបល់ត្រឡប់នៅអំឡុងវគ្គដែលបើកនៅក្នុងទីក្រុង South Los Angeles ដែលមានអ្នកចូលរួម 73 នាក់។  



		ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធ

បណ្ឌិតសភា/

សាកលវិទ្យាល័យ

ដៃគូថែទាំ

សុខភាព

សម្ព័ន្ធសហគមន៍

អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ

រដ្ឋាភិបាល

តើនរណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងវគ្គនេះ?







		



























		តើយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង?









		

សំឡេងសហគមន៍:  
តើអ្វីខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យវគ្គនាពេលអនាគតកាន់តែប្រសើរឡើង?

· “ទទួលបានសមាជិកសហគមន៍កាន់តែច្រើននៅទីនេះ ដោយលើកស្ទួយបុគ្គលិកខោនធីដែលមានស្រាប់ ដែលធ្វើការនៅលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅតាមសហគមន៍ និងដោយប្រើពួកគេពួកគេ និងដៃគូសហគមន៍របស់ពួកគេដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិក។” 

· “អញ្ជើញអ្នកផ្សព្វផ្សាយ និងគិលានុប្បដ្ឋាកឲ្យបានកាន់តែច្រើន ដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការនៅក្នុងសហគមន៍ដែលត្រូវបម្រើជូនដោយសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ។“

· “មិនច្បាស់ពីគោលដៅ និងផែនការរបស់មជ្ឈមណ្ឌល។ តើយើងនឹងដាក់ឈ្មោះការរើសអើងដោយរបៀបណា? តើយើងនឹងសម្រេចបានសមធម៌សុខភាពដោយរបៀបណា? យើងដឹងពីចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ CHE ប៉ុន្តែមិនដឹងពីរបៀប។ ការងារធំ មជ្ឈមណ្ឌលតូច: តើអ្នកនឹងធ្វើវាដោយរបៀបណា? តើយើងនឹងធ្វើវាដោយរបៀបណា?” 

· “រយៈពេលបន្ថែមបន្តិចទៀត សក្ដានុពលជាច្រើនដែលត្រូវភ្ជាប់បណ្ដាញ ចែករំលែកបញ្ជីទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យការភ្ជាប់បណ្ដាញកើតឡើងបាន។“

· “Gracias por hacer lo que hacen!” (សូមអរគុណសម្រាប់ការធ្វើការងារដែលត្រូវធ្វើរបស់អ្នក!)

· “សូមបន្តការសាមគ្គីគ្នាដូចយប់នេះ។”



		ទស្សនៈកំពូលៗពីការដើរមើលវិចិត្រសាល (Gallery Walk)
អ្នកចូលរួមបានផ្ដល់យោបល់ត្រឡប់អំពីកំណែទំហំប៉ុនខិតប័ណ្ណនៃពង្រាងសង្ខេបទិន្ន័យស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសំខាន់ៗទាំងប្រាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌល—មរណភាពទារក, យុត្តិធម៌បរិស្ថាន ជំងឺកាមរោគ, សុខភាពអ្នកជិតខាង (Health Neighborhoods), និងសមត្ថភាពផ្នែកវប្បធម៌ និងភាសា។ ទស្សនៈសំខាន់ៗចំនួនប្រាំមួយត្រូវបានកំណត់:



		

		ផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងការងារ

បណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងការងារ បុគ្គលិកជួរមុខ ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិកគ្លីនិក និងអ្នកផ្ដល់សេវាបច្ចុប្បន្នរបស់ខោនធី។ អនុវត្តវប្បធម៌ដោយសុភាពរាបសារ។ ស្វែងរកវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល និងជួលសមាជិកសហគមន៍។

		

		ធ្វើឲ្យអ្នកដែលកាន់អំណាចមានការទទួលខុសត្រូវ

ជាញឹកញាប់ពេកហើយ ដែលអ្នកកាន់អំណាចអាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួន។ អ្នកបំពុលបរិស្ថានត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍។



		

		បន្តការពិភាក្សាបើកចំហដែលគាំទ្រដោយប្រវត្តិជាតិសាសន៍ & វិទ្យាសាស្ត្រ

បន្តដោះស្រាយជាតិសាសន៍និយមជារចនាសម្ព័ន្ធ, របួសផ្លូវចិត្ត និងស្ត្រេស។ បន្តដោះស្រាយភាពប្រទាក់ក្រឡា និងលក្ខណៈពហុវិស័យនៃជាតិសាសន៍និយមបច្ចុប្បន្ន។ គូសបញ្ជាក់ថា ជាតិសាសន៍និយមគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស ហើយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលសុខភាព។

		

		ពង្រឹងគំរូនៃការអនុវត្តន៍ល្អ

ពង្រឹងគោលវិធីសមត្ថភាពវប្បធម៌ដោយពង្រឹងគំរូជោគជ័យ ដូចជា ការប្រើប្រាស់ អ្នកផ្សព្វផ្សាយ វាយតម្លៃដំណើរការដើម្បីឲ្យការអនុវត្តន៍ល្អអាចចម្លងតាមបាននៅក្នុងទីភ្នាក់ងារសាធារណៈផ្សេងទៀត។



		

		សម្របសម្រួលកិច្ចសហការរវាងក្រុមសហគមន៍ និងមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាន

គាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងសហគមន៍ ដើម្បីចូលរួមជាមួយតំណាងជាប់ឆ្នោត។ ផ្ដល់វេទិកាដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍បាននិយាយ។ សម្របសម្រួលឲ្យសហគមន៍បង្កើតគោលដៅដែលមិនឯកភាពគ្នា។

		

		ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលប្រជាជនកំណត់រឿងរ៉ាវ និងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេ

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការមាក់ងាយ និងការនិយាយរឿងវ៉ាវមិនពិត ដោយទទួលស្គាល់សហគមន៍ ថាជាអ្នកជំនាញលើបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ។ បង្កើតកន្លែងសម្រាប់ស្វ័យ-អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ប្រជាជនមកពីគ្រប់ទិសទី។ កសាងការរួមបញ្ចូលសម្រាប់សហគមន៍ស្បែកខ្មៅ។



		តម្រូវការកំពូលៗដែលបានកំណត់ចេញពីការពិភាក្សាក្រុមតូចៗ

អ្នកចូលរួមបានបំបែកគ្នាជាក្រុមតូចៗ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលមជ្ឈមណ្ឌលអាចគាំទ្របានល្អបំផុតដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសហគន៍ក្នុងការកសាងសមធម៌សុខភាព។ តម្រូវការទាំងឡាយខាងក្រោមនេះបានផុសឡើងអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សាគ្នាទាំងនេះ។ 



		

		ចូលរួមនៅក្នុងការចូលរួម & ការកៀរគរពី

សហគមន៍ដ៏មានអត្ថន័យ

ធ្វើការដើម្បីកសាងទំនុកចិត្ត ស្ដាប់សមាជិកសហគន៍នៅកន្លែងពួកគេដូចជា ព្រះវិហារ សាលារៀន។



		



		អភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទងដែល

ប្រើប្រាស់បណ្ដាញចំរុះ

កុំប្រាស្រ័យទាក់ទងដូចធម្មតា ត្រូវប្រើបណ្ដាញផ្សេងទៀតដូចជា ពាក្យចេញពីមាត់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ខ្លឹមសារវីដេអូ និងយុទ្ធសាស្ត្រពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀត ចុះជួបដៃគូចំរុះ និងមិនសាមញ្ញ។



		

		ទទួលស្គាល់ប្រវត្តិផ្នែកវប្បធម៌នៃការចាប់បង្ខំជាប្រព័ន្ធ

ចាប់ផ្ដើមដោយការដាក់ឈ្មោះបញ្ហានៃការរើសអើង និងជាតិសាសន៍និយម និងដាក់ឈ្មោះវា បង្កើតសភាផាត់ទាត់សម្រាប់អង្គហេតុពិតប្រាកដ—លុបបំបាត់រឿងរ៉ាវមិនពិត និងជំនឿសាមញ្ញ ដើរតួជាសំឡេងសហគមន៍នៅថ្នាក់ប្រព័ន្ធ។

		





		តភ្ជាប់សហគមន៍ដែលជួបប្រទះការលំបាកជាមួយនឹងអ្នកធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត

ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់សហគមន៍ ដើម្បីបង្វែរប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញ នាំមកនូវវិន័យចំរុះជាមួយគ្នា។



		តើនរណាខ្លះទៀតដែលអ្នកចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលដាក់បញ្ចូលឲ្យចូលរួមដែរ?



		· មជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់អាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌា

· ភាពជាដៃគូសាលារៀនល្អបំផុត

· សហគមន៍ចាប់ផ្ដើមល្អបំផុត - Compton

· ក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពសហគមន៍

· មេដឹកនាំសហគមន៍សាសនា 

· First5LA

· ក្រុមអន្តរាគមន៍ជនពាល

· GRID Alternatives ដើម្បីផ្ដល់ផ្ទាំងសូឡាដោយឥតគិតថ្លៃជូនសហគមន៍មានប្រាក់ចំណូលទាប

· ដៃគូតស៊ូមតិផ្ទះសម្បែង

		· ដៃគូឧស្សាហកម្មដែលរួមចំណែកដល់យុត្តិធម៌បរិស្ថាន

· ការវិនិយោគនៅនឹងទីកន្លែង

· មណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ Kendren

· អាជីវកម្មក្នុងមូលដ្ឋាន

· មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋាន

· Pacoima Beautiful

· Pals for Health

· មាតាបិតាកុមារដែលរងអំពើឃាតកម្ម ដើម្បីចែករំលែកកម្មវិធី/សេវាអ្វីខ្លះដែលពួកគេជឿជាក់ថាគួរតែត្រូវបង្កើតឡើង ដែលនឹងទប់ស្កាត់ស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍

		· គ្រូពេទ្យព្យាបាល និងគិលានុប្បដ្ឋាក

· តំណាងមកពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

· Soul Food for your Baby 

· The City Project

· ក្រុមតស៊ូមតិដែលបានប្ដូរយេនឌ័រ

· មេដឹកនាំសហគមន៍ដែលទទួលបានការផ្ដល់ទំនុកចិត្ត ដែលអាចផ្ដល់ការអនុវត្តន៍ល្អ និងប្រពៃណីដើម្បីអប់រំអ្នកដទៃអំពីនិយាមវប្បធម៌

· Vision y Compromiso

· ក្រុមយុវជន



		តើព័ត៌មាននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណា? 

វគ្គស្ដាប់សហគន៍ គ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ។ ភាពជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ និងការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចំពោះសមធម៌សុខភាព ពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនវិស័យរបស់សហគមន៍ដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងតស៊ូមតិដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបសពួកគេ។ យើងនឹង:

· កែសម្រួលសង្ខេបទិន្នន័យយោងទៅតាមទស្សនៈសំខាន់ៗ 

· បង្កើតបញ្ជីសារពើពន្ធនៃការអនុវត្តន៍ល្អ សម្ព័ន្ធ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងផ្ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ 

· ដោះស្រាយតម្រូវការកំពូលៗដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានផែនការការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល ដោយកំណត់អាទិភាពសេវាជាក់លាក់ដែលអ្នកចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ជូន ឬពង្រឹង និង

· ធ្វើឲ្យដៃគូសំខាន់ៗដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍មានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធ។








សេចក្ដីបន្ថែមអំពីក្រាហ្វ និងទិន្នន័យ
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		សេចក្ដីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ 

ថ្ងៃទី14 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017

		មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាពខោនធី Los Angeles 
វគ្គស្ដាប់សហគមន៍: 

San Fernando Valley



		មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទីភ្នាក់ងារសុខភាពខោនធី LA ដែលដឹកនាំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ។ ការងាររបស់យើងគឺ ដើម្បីធានាថា បុគ្គលគ្រប់រូបនៅខោនធី LA មានឱកាស និងធនធានដែលត្រូវការដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏ប្រសើរ ។ ជាជំហានទីមួយ មជ្ឈមណ្ឌលបានបើកវគ្គស្ដាប់នៅទូទាំងខោនធី។ វគ្គទាំងនេះបានអញ្ជើញដៃគូសហគន៍ និងសមាជិកសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដើម្បីចែករំលែកធាតុចូលរបស់ពួកគេ ដែលនឹងជួយកំណត់រូបរាងនៃការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល។ សេចក្ដីសង្ខេបនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីយោបល់ត្រឡប់នៅអំឡុងវគ្គដែលបើកនៅក្នុងទីក្រុង Van Nuys ដែលមានអ្នកចូលរួម 48 នាក់។តើនរណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងវគ្គនេះ?







		បណ្ឌិតសភា/

សាកលវិទ្យាល័យ

ដៃគូថែទាំ

សុខភាព

សម្ព័ន្ធសហគមន៍

អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ

រដ្ឋាភិបាល





		





























		តើយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង?









		សំឡេងសហគមន៍:  
តើអ្វីខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យវគ្គនាពេលអនាគតកាន់តែប្រសើរឡើង?

· “មានរយៈពេលកាន់តែច្រើនក្នុងការអានការស្រាវជ្រាវឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់។”

· “កម្រិតប្រធានបទ—បញ្ជាក់លម្អិត និងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅតែមួយប្រធានបទ 
ការពិភាក្សាក្រុមតូចៗកាន់តែយូរជាងមុន។”

· “មានការតំណាងកាន់តែច្រើនពីមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតកម្រិតខ្ពស់ដូចជា តំណាងចុះមូលដ្ឋានមកពីការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀត និងការិយាល័យអភិបាលក្រុង។

· “មានរយៈពេលបន្ថែមសម្រាប់ការពិភាក្សាក្រុមតូចៗ។”

· “មានការបើកចំហជាសាធារណៈកាន់តែច្រើនចំពោះសមាជិកសហគមន៍។”

· “មានឱកាសកាន់តែច្រើន ដើម្បីឲ្យសហគមន៍ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗ និងចែករំលែកដំណោះស្រាយ។”



		ទស្សនៈកំពូលៗពីការដើរមើលវិចិត្រសាល (Gallery Walk)
អ្នកចូលរួមបានផ្ដល់យោបល់ត្រឡប់អំពីកំណែទំហំប៉ុនខិតប័ណ្ណនៃពង្រាងសង្ខេបទិន្ន័យស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសំខាន់ៗទាំងប្រាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌល—មរណភាពទារក, យុត្តិធម៌បរិស្ថាន ជំងឺកាមរោគ, សុខភាពអ្នកជិតខាង (Health Neighborhoods), និងសមត្ថភាពផ្នែកវប្បធម៌ និងភាសា។ ទស្សនៈសំខាន់ៗចំនួនប្រាំមួយត្រូវបានកំណត់:



		

		បន្តការពិភាក្សាបើកចំហដែលគាំទ្រដោយប្រវត្តិជាតិសាសន៍ & វិទ្យាសាស្ត្រ

បន្តដោះស្រាយជាតិសាសន៍និយមជារចនាសម្ព័ន្ធ, របួសផ្លូវចិត្ត និងស្ត្រេស។ បន្តដោះស្រាយភាពប្រទាក់ក្រឡា និងលក្ខណៈពហុវិស័យនៃជាតិសាសន៍និយមបច្ចុប្បន្ន។ គូសបញ្ជាក់ថា ជាតិសាសន៍និយមគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស ហើយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលសុខភាព។

		

		ធានានូវការវិនិយោគដោយស្មើភាព

តម្រឹមឡើងវិញនូវបុគ្គលិក ធនធាន និងការវិនិយោគដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់សហគមន៍។ 

ធ្វើការជាមួយដៃគូដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង ឬផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងនានា ផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវិធី សេវា និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនាវានុវត្តន៍ទូទាំងទីភ្នាក់ងារសុខភាព។ អនុវត្តកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍សហគមន៍ចូលទៅក្នុងគម្រោងការងារសាធារណៈ។



		

		ចែករំលែកលទ្ធផល & អំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តជាមួយសហគមន៍

គាំទ្រដល់សហគន៍ក្នុងការកំណត់ និងវាស់វែងលក្ខខណ្ឌសុខភាពមិនអំណោយផល ជាមួយនឹងលទ្ធភាពទទួលបានស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ចែករំលែកភាពជោគជ័យរបស់សហគមន៍ លើកស្ទួយការអនុវត្តន៍ល្អដើម្បីឲ្យមានផលកាន់តែអស្ចារ្យថែមទៀត។

		

		



ប្រើផែនទីដើម្បីមើលឲ្យឃើញច្បាស់នូវគម្លាត និងតម្រូវការនៅក្នុងសហគមន៍ 

ចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ និងសង្ខេបខ្លីមានសារសំខាន់។ ផែនទីជួយបង្ហាញនូវភាពខុសគ្នា និងអសមធម៌នៅក្នុងសហគមន៍ទូទាំងខោនធី។ ក្រាហ្វងាយស្រួលយល់។ ត្រូវការឲ្យមានអន្តរអំពើកាន់តែច្រើន ពាក្យសម្ដីកាន់តែតិច។



		

		ធ្វើឲ្យអ្នកដែលកាន់អំណាចមានការទទួលខុសត្រូវ

ជាញឹកញាប់ពេកហើយ ដែលអ្នកកាន់អំណាចអាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួន។ ផ្ដល់អំណាចដល់និយ័តករដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននានាទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍។  

		

		ការចាប់ផ្ដើមល្អ ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យសាមញ្ញ 

ប្រើភាសាធម្មតាសម្រាប់សមាជិកសហគន៍ បរិយាយឲ្យមើលឃើញច្បាស់នូវបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការដំណើរការលទ្ធភាពទទួលបានភាសា និងបញ្ញា។








		តម្រូវការកំពូលៗដែលបានកំណត់ចេញពីការពិភាក្សាក្រុមតូចៗ

អ្នកចូលរួមបានបំបែកគ្នាជាក្រុមតូចៗ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលមជ្ឈមណ្ឌលអាចគាំទ្របានល្អបំផុតដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសហគន៍ក្នុងការកសាងសមធម៌សុខភាព។ តម្រូវការទាំងឡាយខាងក្រោមនេះបានផុសឡើងអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សាគ្នាទាំងនេះ។



		

		ចូលរួមនៅក្នុងការចូលរួម & ការកៀរគរពីសហគមន៍ដ៏មានអត្ថន័យ

ធ្វើការដើម្បីកសាងទំនុកចិត្ត ស្ដាប់សមាជិកសហគន៍នៅកន្លែងពួកគេដូចជា ព្រះវិហារ សាលារៀន កំណត់អត្តសញ្ញាណជើងឯកសហគមន៍ ចុះកិច្ចសន្យា និងបង់ប្រាក់ជូនដៃគូដែលត្រូវបានផ្ដល់ទំនុកចិត្ត ដើម្បីធ្វើការងារដែលពាកព័ន្ធ។

		

		សម្របសម្រួលកិច្ចសហការរវាងក្រុមសហគមន៍ និងមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាន

គាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងសហគមន៍ ដើម្បីចូលរួមជាមួយតំណាងជាប់ឆ្នោត។ ផ្ដល់វេទិកាដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍បាននិយាយ។ សម្របសម្រួលឲ្យសហគមន៍បង្កើតគោលដៅដែលមិនឯកភាពគ្នា។



		

		ផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងការងារ

បណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងការងារខោនធី បុគ្គលិកជួរមុខ ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិកគ្លីនិក។ ប្រកាន់យកភាពមិនស្រួល ធានានូវការថែទាំខ្លួនឯង ស្វែងរកវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល និងជួលសមាជិកសហគមន៍។

		

		អភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញចំរុះ

កុំប្រាស្រ័យទាក់ទងដូចធម្មតា ត្រូវប្រើបណ្ដាញផ្សេងទៀតដូចជា ពាក្យចេញពីមាត់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ខ្លឹមសារវីដេអូ ចុះជួបដៃគូចំរុះ និងមិនសាមញ្ញ។



		តើនរណាខ្លះទៀតដែលអ្នកចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលដាក់បញ្ចូលឲ្យចូលរួមដែរ?



		· ទីភ្នាក់ងារ/អង្គការដែលដឹងពីរបៀបឈានទៅដល់ស្ត្រីអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក

· នាយកដ្ឋានទាំងអស់របស់ខោនធី ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ធនធានទាំងឡាយ រួមមាន មូលនិធិ ការគាំទ្រ និងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស 

· ក្រុមភាពជាដៃគូសហគមន៍ចាប់ផ្ដើមល្អ

· ចលនា Black Lives Matter	

· សិស្សមហាវិទ្យាល័យ	

· សហគមន៍ដើម្បីយុត្តិធម៌បរិស្ថាន East Yard

		· បុគ្គលិក និងសមាជិកគ្លីនិកសុខភាពឡាទីន

· LGBTQ + ការបណ្ដុះបណ្ដាលមកពីទស្សនាទានផ្នែកជាតិសាសន៍ យេនឌ័រ និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនស្បែកខ្មៅ (POC)

· ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ/កន្លែងលក់ចេញ PR 

· អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រខាងជំងឺ STDs 
(UCLA- Marjan Javanbakht)	

· OBGYN / គ្រូពេទ្យកុមារដើម្បីលើកទឹកចិត្តការអប់រំមាតាបិតា /ការអភិវឌ្ឍកុមារ

		· អង្គការនានាមកពីប្រទេសផ្សេងៗ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តន៍ល្អ

· Pacoima Beautiful	

· មេដឹកនាំសុខភាពអ្នកផ្សព្វផ្សាយ

Somos, Familia, Valle; local LGBTQ+, POC និងអង្គការនានាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើជនអន្តោប្រវេសន៍

· អ្នកផ្ដល់សេវាព្យាបាលវិបត្តិដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន

· ក្រុមគាំទ្រចូលទៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗនៃសហគន៍

· The Nature Parkway



		តើព័ត៌មាននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណា? 

វគ្គស្ដាប់សហគន៍ គ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ។ ភាពជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ និងការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចំពោះសមធម៌សុខភាព ពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនវិស័យរបស់សហគមន៍ដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងតស៊ូមតិដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបសពួកគេ។ យើងនឹង:

· កែសម្រួលសង្ខេបទិន្នន័យយោងទៅតាមទស្សនៈសំខាន់ៗ 

· បង្កើតបញ្ជីសារពើពន្ធនៃការអនុវត្តន៍ល្អ សម្ព័ន្ធ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងផ្ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ 

· ដោះស្រាយតម្រូវការកំពូលៗដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានផែនការការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល ដោយកំណត់អាទិភាពសេវាជាក់លាក់ដែលអ្នកចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ជូន ឬពង្រឹង និង

· ធ្វើឲ្យដៃគូសំខាន់ៗដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍មានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធ។






សេចក្ដីបន្ថែមអំពីក្រាហ្វ និងទិន្នន័យ
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		សេចក្ដីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ 

ថ្ងៃទី16 ខែមករា ឆ្នាំ 2018

		មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាពខោនធី Los Angeles 
វគ្គស្ដាប់សហគមន៍: 

South Bay



		មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទីភ្នាក់ងារសុខភាពខោនធី LA ដែលដឹកនាំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ។ ការងាររបស់យើងគឺ ដើម្បីធានាថា បុគ្គលគ្រប់រូបនៅខោនធី LA មានឱកាស និងធនធានដែលត្រូវការដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏ប្រសើរ ។ ជាជំហានទីមួយ មជ្ឈមណ្ឌលបានបើកវគ្គស្ដាប់នៅទូទាំងខោនធី។ វគ្គទាំងនេះបានអញ្ជើញដៃគូសហគន៍ និងសមាជិកសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដើម្បីចែករំលែកធាតុចូលរបស់ពួកគេ ដែលនឹងជួយកំណត់រូបរាងនៃការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល។ សេចក្ដីសង្ខេបនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីយោបល់ត្រឡប់នៅអំឡុងវគ្គដែលបើកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ដែលមានអ្នកចូលរួម 102 នាក់។



		បណ្ឌិតសភា/សាកលវិទ្យាល័យ

សាល

សម្ព័ន្ធសហគមន៍

ដៃគូថែទាំ

សុខភាព

ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធ

រដ្ឋាភិបាល

អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ





		



























		តើយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង?









		

សំឡេងសហគមន៍:  
តើអ្វីខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យវគ្គនាពេលអនាគតកាន់តែប្រសើរឡើង?

· “អនុញ្ញាតឲ្យមានកន្លែងសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍ ដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលសំខាន់ចំពោះពួគេ (ហៅម្យ៉ាងទៀតថា វគ្គស្ដាប់ មិនមែនវគ្គសិក្ខាសាលាទេ)។”

· “ទីតាំងកាន់តែប្រសើរ និងកាន់តែធំទូលាយ ជាមួយនឹងចំណតបន្ថែម។”

· “ធ្វើឲ្យបុគ្គល និងអង្គការនានាដែលមិនជឿជាក់លើចលនានេះបានចូលរួមដើម្បីឲ្យពួកគេជឿជាក់។”

· “ជួបជុំនៅកន្លែងផ្សេងៗសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍ដូចជា មជ្ឈមណ្ឌលសហគន៍។ ផ្ដល់វគ្គស្ដាប់ជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍វប្បធម៌។”

· “បើកវគ្គដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយផ្អែកលើជាតិសាសន៍ និងនៅទីតាំងក្នុងសហគមន៍។”

· “ធ្វើឲ្យប្រាកដថា ពិការភាពគឺជាឆ័ត្រមួយនៅគ្រប់សរសរទ្រូងនៃវត្ថុដែលសម្រេចដោយសង្គមទៅលើសុខភាព ដូចជា ជាតិសាសន៍និយម/ការរើសអើងជាដើម។”



		ទស្សនៈកំពូលៗពីការដើរមើលវិចិត្រសាល (Gallery Walk)
អ្នកចូលរួមបានផ្ដល់យោបល់ត្រឡប់អំពីកំណែទំហំប៉ុនខិតប័ណ្ណនៃពង្រាងសង្ខេបទិន្ន័យស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសំខាន់ៗទាំងប្រាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌល—មរណភាពទារក, យុត្តិធម៌បរិស្ថាន ជំងឺកាមរោគ, សុខភាពអ្នកជិតខាង (Health Neighborhoods), និងសមត្ថភាពផ្នែកវប្បធម៌ និងភាសា។ ទស្សនៈសំខាន់ៗចំនួនប្រាំមួយត្រូវបានកំណត់:



		

		ធ្វើឲ្យអ្នកដែលកាន់អំណាចមានការទទួលខុសត្រូវ

ជាញឹកញាប់ពេកហើយ ដែលអ្នកកាន់អំណាចអាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួន។ កែលម្អការមើលការខុសត្រូវ និងបទបញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននានាទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍។  

		

		ចែករំលែក អំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តជាមួយសហគមន៍

គាំទ្រដល់សហគន៍ក្នុងការកំណត់ និងវាស់វែងលក្ខខណ្ឌសុខភាពមិនអំណោយផល ជាមួយនឹងលទ្ធភាពទទួលបានស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ចែករំលែកភាពជោគជ័យរបស់សហគមន៍ លើកស្ទួយការអនុវត្តន៍ល្អដើម្បីឲ្យមានផលកាន់តែអស្ចារ្យថែមទៀត។



		

		បន្តការពិភាក្សាបើកចំហដែលគាំទ្រដោយប្រវត្តិជាតិសាសន៍ & វិទ្យាសាស្ត្រ

បន្តដោះស្រាយជាតិសាសន៍និយមជារចនាសម្ព័ន្ធ, របួសផ្លូវចិត្ត និងស្ត្រេស។ បន្តដោះស្រាយភាពប្រទាក់ក្រឡា និងលក្ខណៈពហុវិស័យនៃជាតិសាសន៍និយមបច្ចុប្បន្ន។ គូសបញ្ជាក់ថា ជាតិសាសន៍និយមគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស ហើយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលសុខភាព។ 

		

		លើកកម្ពស់ការវិនិយោគដោយស្មើភាពសម្រាប់សហគមមន៍

ធានាឲ្យមានការវិនិយោគនៅក្នុងបុគ្គលទាំងឡាយដែលកំពុងធ្វើការងាររបស់ពួកគេ ដូចជា អ្នកផ្សព្វផ្សាយ និងបុគ្គលិកសហគមន៍។ វិនិយោគនៅក្នុងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅ និងគាំទ្រម្ដាយស្បែកខ្មៅ និងកូនង៉ែតរបស់ពួកគេ។ 



		





		ភាពជាអ្នកដឹកនាំ គួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីសហគមន៍

ជួលបុគ្គលិកដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍។ អ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ពីបញ្ហាផ្សេងៗ គួរតែជាអ្នកដឹកនាំការងារ។ បង្កើតពិធីសារ និងគោលការណ៍ណែនាំដែលមានវប្បធម៌ដែលសុភាពរាបសារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកផ្ដល់សេវានៅក្នុងការអនុវត្តន៍វប្បធម៌ដែលសុភាពរាបសារ។

		

		ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីដោះស្រាយគម្លាតនៅក្នុងសហគមន៍ 

ចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ និងសង្ខេបខ្លីមានសារសំខាន់។ ត្រូវការអន្តរអំពើកាន់តែច្រើន ពាក្យសម្ដីកាន់តែតិច។ ធ្វើឲ្យប្រាកដថាបានដាក់បញ្ចូលបុគ្គលប្ដូរភេទនៅក្នុងសំណុំទិន្នន័យ។ ធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវការឃ្លាំមើលជំងឺសម្រាប់សហគមន៍ស្បែកខ្មៅ។








		តម្រូវការកំពូលៗដែលបានកំណត់ចេញពីការពិភាក្សាក្រុមតូចៗ

អ្នកចូលរួមបានបំបែកគ្នាជាក្រុមតូចៗ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលមជ្ឈមណ្ឌលអាចគាំទ្របានល្អបំផុតដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសហគន៍ក្នុងការកសាងសមធម៌សុខភាព។ តម្រូវការទាំងឡាយខាងក្រោមនេះបានផុសឡើងអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សាគ្នាទាំងនេះ។



		

		ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលប្រជាជនកំណត់រឿងរ៉ាវ និងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេ

កសាងអំណាចនៅក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីបង្កើតសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេ តាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធ។ បង្កើតកន្លែងសម្រាប់ស្វ័យ-អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ប្រជាជនមកពីគ្រប់ទិសទី។ កសាងការរួមបញ្ចូលសម្រាប់សហគមន៍ស្បែកខ្មៅ។

		

		ចូលរួមនៅក្នុងការចូលរួម & ការកៀរគរពីសហគមន៍ដ៏មានអត្ថន័យ

ធ្វើការដើម្បីកសាងទំនុកចិត្ត ស្ដាប់សមាជិកសហគន៍នៅកន្លែងពួកគេដូចជា ព្រះវិហារ សាលារៀន កំណត់អត្តសញ្ញាណជើងឯកសហគមន៍ ចុះកិច្ចសន្យា និងបង់ប្រាក់ជូនដៃគូដែលត្រូវបានផ្ដល់ទំនុកចិត្ត ដើម្បីធ្វើការងារដែលពាកព័ន្ធ។



		





		តភ្ជាប់សហគមន៍ដែលជួបប្រទះការលំបាកជាមួយនឹងអ្នកធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត

ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់សហគមន៍ ដើម្បីបង្វែរប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញ នាំមកនូវវិន័យចំរុះជាមួយគ្នា។

		

		ផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងការងារ

បណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងការងារខោនធី បុគ្គលិកជួរមុខ ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកផ្ដល់សេវា។ ប្រកាន់យកភាពមិនស្រួល ស្វែងរកវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល និងជួលសមាជិកសហគមន៍



		តើនរណាខ្លះទៀតដែលអ្នកចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលដាក់បញ្ចូលឲ្យចូលរួមដែរ?



		· AIDS Food Store 

· សហគមន៍ដើមកំណើតអាមេរិក/ឥណ្ឌា/អាឡាស្កា

· ស្ត្រីស្បែកខ្មៅដើម្បីសុខុមាលភាព 

· អ្នកចុះកិច្ចសន្យាសុខភាពទារកស្បែកខ្មៅ

· កសាងសហគមន៍ដែលមានសុខភាពល្អ - Long Beach

· កិច្ចសហការតស៊ូមតិកម្ពុជា 

· សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង 

· អង្គការសហគមន័ 

· ក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលសហគមន៍ 



		· គំរូថែទាំតាមបែបកិច្ចសហការដូចជា មជ្ឈមណ្ឌល AIMS (ធ្វើឲ្យមានភាពជឿនលឿនខាងសមាហរណកម្មដំណោះស្រាយសុខភាពផ្លូវចិត្ត)

· នាយកដ្ឋានការងារ 

· នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ 

· អង្គការសាសនា

· មជ្ឈមណ្ឌល LGBTQ ដើម្បីកែលម្អសហគមន៍ MSM សេវាថែទាំអ្នកប្ដូរភេទ និងអ្នកដែលមិនដឹងអត្តសញ្ញាណភេទខ្លួនឯង

· សម្ព័ន្ធលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ភាសា Long Beach

· កម្មវិធី Mama’s Neighborhood

		· ម្ដាយប្រឆាំងការបើកបរពេលស្រវឹង

· បណ្ដាញផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅមុខ

· ក្រុមមាតាបិតាសាលារៀនពីរភាសា

· សហគមន៍គំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្ការរបួសស្នាមផ្លូវចិត្ត  (TPI) ដូចជា Willowbrook, Florence-Firestone និង Unincorporated Compton

· ក្រុមនគរូបនីយកម្ម ដែលកំពុងធ្វើការលើបុគ្គលដែលមានឋានៈសង្គមខ្ពស់

· មជ្ឈមណ្ឌលយុវជន និងគ្រួសារដូចជា YMCA និងក្លឹបកុមារា & កុមារី



		តើព័ត៌មាននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណា? 

វគ្គស្ដាប់សហគន៍ គ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ។ ភាពជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ និងការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចំពោះសមធម៌សុខភាព ពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនវិស័យរបស់សហគមន៍ដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងតស៊ូមតិដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបសពួកគេ។ យើងនឹង:

· កែសម្រួលសង្ខេបទិន្នន័យយោងទៅតាមទស្សនៈសំខាន់ៗ 

· បង្កើតបញ្ជីសារពើពន្ធនៃការអនុវត្តន៍ល្អ សម្ព័ន្ធ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងផ្ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ 

· ដោះស្រាយតម្រូវការកំពូលៗដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានផែនការការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល ដោយកំណត់អាទិភាពសេវាជាក់លាក់ដែលអ្នកចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ជូន ឬពង្រឹង និង

· ធ្វើឲ្យដៃគូសំខាន់ៗដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍មានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធ។










សេចក្ដីបន្ថែមអំពីក្រាហ្វ និងទិន្នន័យ
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		សេចក្ដីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ 

ថ្ងៃទី30 ខែមករា ឆ្នាំ 2018

		មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាពខោនធី Los Angeles 
វគ្គស្ដាប់សហគមន៍:  

Antelope Valley



		មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទីភ្នាក់ងារសុខភាពខោនធី LA ដែលដឹកនាំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ។ ការងាររបស់យើងគឺ ដើម្បីធានាថា បុគ្គលគ្រប់រូបនៅខោនធី LA មានឱកាស និងធនធានដែលត្រូវការដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏ប្រសើរ ។ ជាជំហានទីមួយ មជ្ឈមណ្ឌលបានបើកវគ្គស្ដាប់នៅទូទាំងខោនធី។ វគ្គទាំងនេះបានអញ្ជើញដៃគូសហគន៍ និងសមាជិកសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដើម្បីចែករំលែកធាតុចូលរបស់ពួកគេ ដែលនឹងជួយកំណត់រូបរាងនៃការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល។ សេចក្ដីសង្ខេបនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីយោបល់ត្រឡប់នៅអំឡុងវគ្គដែលបើកនៅក្នុងទីក្រុង Lancaster ដែលមានអ្នកចូលរួម 47 នាក់។ 



		

រដ្ឋាភិបាល

បណ្ឌិតសភា/

សាកលវិទ្យាល័យ

ដៃគូថែទាំ

សុខភាព

ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធ

អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ





		



























		តើយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង?









		សំឡេងសហគមន៍:  
តើអ្វីខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យវគ្គនាពេលអនាគតកាន់តែប្រសើរឡើង?

· “ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅតាមអង្គការនានាជាច្រើន ដើម្បីឲ្យមានប្រជាជនកាន់តែច្រើននៅតាមសហគមន៍បានដឹង និងអាចចូលរួមការប្រជុំ។”

· “រយៈពេលកាន់តែវែង និងរយៈពេលជួបជុំ និងស្វាគមន៍គ្នាក្នុងពេលតែមួយ។”

· “គ្មានអ្វីទេ - វគ្គនេះអស្ចារ្យណាស់ ចង់ឲ្យមានសមាជិកសហគមន៍ចូលរួមកាន់តែច្រើនថែមទៀត។”

· “ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាពអាចធ្វើបាន។”

· “ខ្ញុំអញ្ជើញឲ្យសហគមន៍និយាយជាមួយអ្នកតាក់តែងច្បាប់ ដើម្បីធានាថាពួកគេដឹងពីបញ្ហាទាំងឡាយរបស់សហគមន៍។”



		ទស្សនៈកំពូលៗពីការដើរមើលវិចិត្រសាល (Gallery Walk)
អ្នកចូលរួមបានផ្ដល់យោបល់ត្រឡប់អំពីកំណែទំហំប៉ុនខិតប័ណ្ណនៃពង្រាងសង្ខេបទិន្ន័យស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសំខាន់ៗទាំងប្រាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌល—មរណភាពទារក, យុត្តិធម៌បរិស្ថាន ជំងឺកាមរោគ, សុខភាពអ្នកជិតខាង (Health Neighborhoods), និងសមត្ថភាពផ្នែកវប្បធម៌ និងភាសា។ ទស្សនៈសំខាន់ៗចំនួនប្រាំមួយត្រូវបានកំណត់:



		

		សម្របសម្រួលកិច្ចសហការរវាងក្រុមសហគមន៍ និងមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាន

គាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងសហគមន៍ ដើម្បីចូលរួមជាមួយតំណាងជាប់ឆ្នោត។ ផ្ដល់វេទិកាដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍បាននិយាយ។ សម្របសម្រួលឲ្យសហគមន៍បង្កើតគោលដៅដែលមិនឯកភាពគ្នា។

		

		ប្រើផែនទីដើម្បីមើលឲ្យឃើញច្បាស់នូវគម្លាត និងតម្រូវការនៅក្នុងសហគមន៍ 

ចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ និងសង្ខេបខ្លីមានសារសំខាន់។ ផែនទីជួយបង្ហាញនូវភាពខុសគ្នា និងអសមធម៌នៅក្នុងសហគមន៍ទូទាំងខោនធី។ ក្រាហ្វងាយស្រួលយល់។ ត្រូវការឲ្យមានអន្តរអំពើកាន់តែច្រើន ពាក្យសម្ដីកាន់តែតិច។



		

		បន្តការពិភាក្សាបើកចំហដែលគាំទ្រដោយប្រវត្តិជាតិសាសន៍ & វិទ្យាសាស្ត្រ

បន្តដោះស្រាយជាតិសាសន៍និយមជារចនាសម្ព័ន្ធ, របួសផ្លូវចិត្ត និងស្ត្រេស។ បន្តដោះស្រាយភាពប្រទាក់ក្រឡា និងលក្ខណៈពហុវិស័យនៃជាតិសាសន៍និយមបច្ចុប្បន្ន។ គូសបញ្ជាក់ថា ជាតិសាសន៍និយមគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស ហើយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលសុខភាព។

		

		ភាពជាអ្នកដឹកនាំ គួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីសហគមន៍

ជួលបុគ្គលិកដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍។ អ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ពីបញ្ហាផ្សេងៗ គួរតែជាអ្នកដឹកនាំការងារ។



		

		ធ្វើឲ្យកិច្ចសហការមានភាពងាយស្រួលរវាងសេវា និងសេវា 

គាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងសហការ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការថែទាំដែលមានការសម្របសម្រួលរវាងប្រព័ន្ធ និងប្រព័ន្ធ។ លើកទឹកចិត្តដៃគូមិនមែនប្រពៃណី ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលផ្ដោតលើដំណោះស្រាយ។ 

		

		ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការអភិវឌ្ឍកម្លាំងការងារ

បណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងការងារខោនធី បុគ្គលិកជួរមុខ ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិកគ្លីនិក។  ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់សហគមន៍ដោយប្រើទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ដូចជាព្រះវិហារ និងសាលារៀន។ បង្កើតពិធីសារ និងគោលការណ៍ណែនាំដែលមានវប្បធម៌ដែលសុភាពរាបសារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកផ្ដល់សេវានៅក្នុងការអនុវត្តន៍វប្បធម៌ដែលសុភាពរាបសារ។








		តម្រូវការកំពូលៗដែលបានកំណត់ចេញពីការពិភាក្សាក្រុមតូចៗ

អ្នកចូលរួមបានបំបែកគ្នាជាក្រុមតូចៗ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលមជ្ឈមណ្ឌលអាចគាំទ្របានល្អបំផុតដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសហគន៍ក្នុងការកសាងសមធម៌សុខភាព។ តម្រូវការទាំងឡាយខាងក្រោមនេះបានផុសឡើងអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សាគ្នាទាំងនេះ។



		

		ចូលរួមនៅក្នុងការចូលរួម & ការកៀរគរពីសហគមន៍ដ៏មានអត្ថន័យ

ធ្វើការដើម្បីកសាងទំនុកចិត្ត ស្ដាប់សមាជិកសហគន៍នៅកន្លែងពួកគេដូចជា ព្រះវិហារ សាលារៀន។ កំណត់អត្តសញ្ញាណជើងឯកសហគមន៍ ចុះកិច្ចសន្យា និងបង់ប្រាក់ជូនដៃគូដែលត្រូវបានផ្ដល់ទំនុកចិត្ត ដើម្បីធ្វើការងារដែលពាកព័ន្ធ។

		

		ចែករំលែក អំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តជាមួយសហគមន៍

គាំទ្រដល់សហគន៍ក្នុងការកំណត់ និងវាស់វែងលក្ខខណ្ឌសុខភាពមិនអំណោយផល ជាមួយនឹងលទ្ធភាពទទួលបានស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ចែករំលែកភាពជោគជ័យរបស់សហគមន៍ជាមួយសហគមន៍។



		

		លើកកម្ពស់ឱកាសទទួលមូលនិធិជំនួយឥតសំណង សម្រាប់សហគមន៍

គាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងសហគមន៍ក្នុងការលើកស្ទួយទុនហិរញ្ញវត្ថុ ធានាគណនេយ្យភាព គាំទ្រ និងផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីដែលផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ។

		

		អភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញចំរុះ

កុំប្រាស្រ័យទាក់ទងដូចធម្មតា ត្រូវប្រើបណ្ដាញផ្សេងទៀតដូចជា ពាក្យចេញពីមាត់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ខ្លឹមសារវីដេអូ ចុះជួបដៃគូចំរុះ និងមិនសាមញ្ញ។ 



		តើនរណាខ្លះទៀតដែលអ្នកចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលដាក់បញ្ចូលឲ្យចូលរួមដែរ?



		· សម្ព័ន្ធអ្នកបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនៅតំបន់ Antelope Valley

· ក្រុមបណ្ដុះបណ្ដាលប្រឆាំងជាតិសាសន៍និយម និងប្រឆាំងការចាប់បង្ខំ

· កម្មវិធីសុខភាពទារកស្បែកខ្មៅ

· ស្ត្រីស្បែកខ្មៅដើម្បីសុខុមាលភាព

· អ្នកធ្វើផែនការទីក្រុង

· មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍



		· មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ចំរុះ

· កម្មវិធី Empower Generations

· សហគមន៍សាសនា

· អ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាព & វេជ្ជបណ្ឌិត

· មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋាន

· ខោនធី Los Angeles ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជនដែលខោនធីបម្រើជូន

· Lumos Transforms



		· អ្នកផ្ដល់សេវា OB/GYN

· មជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍

· ភាពជាមាតបិតាតាមផែនការ

· អ្នកផ្សព្វផ្សាយ

· សាកលវិទ្យាល័យនានា



		តើព័ត៌មាននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណា? 

វគ្គស្ដាប់សហគន៍ គ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ។ ភាពជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ និងការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចំពោះសមធម៌សុខភាព ពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនវិស័យរបស់សហគមន៍ដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងតស៊ូមតិដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបសពួកគេ។ យើងនឹង:

· កែសម្រួលសង្ខេបទិន្នន័យយោងទៅតាមទស្សនៈសំខាន់ៗ 

· បង្កើតបញ្ជីសារពើពន្ធនៃការអនុវត្តន៍ល្អ សម្ព័ន្ធ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងផ្ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ 

· ដោះស្រាយតម្រូវការកំពូលៗដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានផែនការការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល ដោយកំណត់អាទិភាពសេវាជាក់លាក់ដែលអ្នកចូលរួមចង់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ជូន ឬពង្រឹង និង

· ធ្វើឲ្យដៃគូសំខាន់ៗដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍មានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធ។





		ចូលរួមជាមួយ Listserv តាមរយៈ LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov










សេចក្ដីបន្ថែមអំពីក្រាហ្វ និងទិន្នន័យ

		









		



		សំឡេងខ្ញុំមានគេស្ដាប់ឮ & ខ្ញុំមានឱកាសសួរសំណួរ/ចែករំលែកទស្សនៈ



		





			

		



























ឯកសារយោង

ផ្នែកដែលមានតម្លៃបំផុតនៃវគ្គស្ដាប់







វគ្គបំបែកជាក្រុមតូចៗ	ការរៀនសូត្រអំពីមជ្ឈមណ្ឌល	ការធ្វើបទបង្ហាញ	ការដើរមើលវិចិត្រសាល (Gallery Walk)	ការភ្ជាប់បណ្ដាញ	វគ្គឡើងនិយាយដោយបើកចំហ	23	5	4	3	1	1	







មានការតំណាងឲ្យសហគមន៍កាន់តែច្រើន	មានរយៈពេលព្រឹត្តិការណ៍កាន់តែវែង	មានព័ត៌មានសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយកាន់តែច្រើន	មានការផ្ដោតលើតំបន់អាទិភាពកាន់តែច្រើន	មានចំណីអាហារកាន់តែច្រើន	មានការតំណាងឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាកាន់តែច្រើន	10	8	4	1	1	1	















Total	

English 	Spanish 	0.92682926829268297	7.3170731707317069E-2	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	2.5000000000000001E-2	0.27500000000000002	0.7	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.22500000000000001	0.35	0.42499999999999999	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.23076923076923078	0.35897435897435898	0.41025641025641024	















Total	

Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	2.5000000000000001E-2	2.5000000000000001E-2	0.4	0.55000000000000004	



របៀបដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីវគ្គស្ដាប់































Total	

Health Care Provider 	Community Group 	Friend Family 	Other 	0.15789473684210525	0.21052631578947367	0.10526315789473684	0.52631578947368418	



ផ្នែកដែលមានតម្លៃបំផុតនៃវគ្គស្ដាប់



Most Valuable Part of the Listening Session	

សកម្មភាពក្រុម/ការភ្ជាប់បណ្ដាញ/ការចែករំលែកគំនិត	ការរៀនសូត្រអំពីគោលដៅ/គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ CHE	យោបល់ត្រឡប់ពីសហគមន៍	បទបង្ហាញ	13	4	3	1	



Column1	

មានរយៈពេលកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការភ្ជាប់	បណ្ដាញ	ការចុះផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសហគមន៍កាន់តែច្រើន	កម្រិតប្រធានបទពិភាក្សា	អ្នកសម្របសម្រួល	មានការចូលរួមពីក្រុមកាន់តែច្រើន	ការណែនាំខ្លួនជុំវិញបន្ទប់	ផ្ដល់សេវាបកប្រែ	អញ្ជើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល	7	3	2	1	1	1	1	1	



ភាសានៃការស្ទង់មតិដែលបានបំពេញ











Total	

English 	Spanish 	0.91304347826086951	8.6956521739130432E-2	



ខ្ញុំយល់ពីសមធម៌សុខភាព & មូលហេតុដែលវាសំខាន់











Total	

Agree	Strongly Agree 	0.34782608695652173	0.65217391304347827	



សំឡេងខ្ញុំមានគេស្ដាប់ឮ & ខ្ញុំមានឱកាសសួរសំណួរ/ចែករំលែកទស្សនៈ











Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	4.7619047619047616E-2	0.23809523809523808	0.7142857142857143	



ខ្ញុំបានរៀនសូត្រអំពីគោលដៅ និងផែនការរបស់ CHE











Total	

Neutral 	Agree	Strongly Agree 	8.6956521739130432E-2	0.47826086956521741	0.43478260869565216	



វគ្គស្ដាប់គឺជាការប្រើប្រាស់ពេលដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំ











Total	

Agree	Strongly Agree 	0.31818181818181818	0.68181818181818177	



របៀបដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីវគ្គស្ដាប់











Total	

Health Care Provider 	Community Group 	Friend/Family/Neig	hbor	Other 	4.7619047619047616E-2	0.2857142857142857	0.14285714285714285	0.52380952380952384	



ផ្នែកដែលមានតម្លៃបំផុតនៃវគ្គស្ដាប់



Most Valuable Part of the Listening Session	

វគ្គបំបែកជាក្រុមតូចៗ	ការស្ដាប់ក្ដីកង្វល់ រឿងនិទាន 	&	 គំនិត	ការរៀនសូត្រអំពីមជ្ឈមណ្ឌល	ឱកាសភ្ជាប់បណ្ដាញ	ភាពចំរុះនៃអ្នកចូលរួម	ការធ្វើបទបង្ហាញ / ពង្រាងឯកសារ	5	11	3	2	2	3	



Column1	

ការចុះផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសហគមន៍កាន់តែច្រើន	មានរយៈពេល	កាន់តែច្រើនសម្រាប់ការភ្ជាប់បណ្ដាញ	មានទីតាំងកាន់តែប្រសើរ	កម្រិតប្រធានបទពិភាក្សា	ធាតុផ្សេងៗនៃសកម្មភាពរបស់ CHE	ព័ត៌មានស្ដីពីវគ្គនាពេលអនាគត	ផ្ដល់សេវាបកប្រែ	9	4	3	2	1	1	1	















Total	

English 	Spanish	0.93939393939393945	6.0606060606060608E-2	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	6.0606060606060608E-2	0.27272727272727271	0.66666666666666663	















Total	

Strongly Disagree	Neutral 	Agree	Strongly Agree 	3.0303030303030304E-2	0.24242424242424243	0.18181818181818182	0.54545454545454541	















Total	

Disagree	Neutral 	Agree	Strongly Agree	6.0606060606060608E-2	0.24242424242424243	0.18181818181818182	0.51515151515151514	















Total	

Strongly Disagree	Neutral	Agree	Strongly Agree	3.0303030303030304E-2	6.0606060606060608E-2	0.33333333333333331	0.5757575757575758	



របៀបដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីវគ្គស្ដាប់





















Total	

Health Care Provider 	Community Group	Friend/Family/Neighbor	Other 	0.32142857142857145	0.21428571428571427	7.1428571428571425E-2	0.39285714285714285	



ផ្នែកដែលមានតម្លៃបំផុតនៃវគ្គស្ដាប់





សកម្មភាពបំបែកជាក្រុមតូចៗ	ការរៀនសូត្រអំពីគោលដៅ/គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ CHE	ការភ្ជាប់បណ្ដាញ	ការធ្វើបទបង្ហាញ	តូបកាសែត	11	5	2	1	1	





Column1	

មានការតំណាងឲ្យសហគមន៍កាន់តែច្រើន	មានរយៈពេលពិភាក្សាកាន់តែច្រើន	មានពេលវេលាកាន់តែច្រើនក្នុងការភ្ជាប់បណ្ដាញ	មានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ	មានការចូលរួមកាន់តែច្រើន	មានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាន់តែច្រើន	គម្រោងពេល / ទីតាំង	5	2	2	1	1	1	1	











Total	

Strongly Disagree 	Agree 	Strongly Agree 	3.8461538461538464E-2	0.42307692307692307	0.53846153846153844	











Total	

Strongly Disagree 	Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	7.6923076923076927E-2	3.8461538461538464E-2	3.84615384	61538464E-2	0.30769230769230771	0.53846153846153844	











Total	

Strongly Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	3.8461538461538464E-2	3.8461538461538464E-2	0.30769230769230771	0.61538461538461542	























Total	

Strongly Disagree	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	3.8461538461538464E-2	0.11538461538461539	0.23076923076923078	0.61538461538461542	



របៀបដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីវគ្គស្ដាប់







































Total	

Healthcare Provider	Community Group	Friend/Family/Neighbor	Other	0.125	0.33333333333333331	0.16666666666666666	0.375	



Series 1	





White	NHOPI	 	Black	Latino	Asian	17.100000000000001	63.6	52.4	40.5	28.1	18	

ការស្លាប់ដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងមនុស្ស 100,000 នាក់



Series 1	







White	Asian	Black	Latino	2.7	2.4	9	4.3	

មរណភាពទារកក្នុងចំណោមទារកកើតមកនៅរស់ 1K នាក់



Series 1	





White	Asian	Latino	Black	0.16700000000000001	0.40200000000000002	0.26900000000000002	0.245	0.191	

% នៃមនុស្សពេញវ័យដែលគ្មានប្រភពនៃការថែទាំសុខភាពធម្មតា



Series 1	





Walnut	Cerritos	Rowland Heights	Maywood	Beverly Hills	Palmdale	Compton	LA City Council District 8	Westmont	Lancaster	87.5	87.2	87.1	86.8	86.4	78.5	77.099999999999994	76.900000000000006	76.7	75.900000000000006	

អាយុកាលរំពឹងទុកនៅពេលកើត



Series 1	





Rowland Heights	LA City Council District 5	Bellflower	Downey	LA City Council District 4	Huntington Park	LA City Council District 8	Lakewood	Compton	Lancaster	1.3	2.1	2.2999999999999998	2.8	3	6.3	6.3	6.4	7	7.3	

មរណភាពទារកក្នុងចំណោមទារកកើតមកនៅរស់ 1K នាក់



Series 1	





Manhattan Beach	Calabasas	Rancho Palos Verdes	Claremont	Redondo Beach	East Los Angeles	LA City Council District 9	LA City Council District 1	Bell Gardens	Cudahy	0.04	6.8000000000000005E-2	7.0000000000000007E-2	8.3000000000000004E-2	9.4E-2	0.42799999999999999	0.43	0.432	0.438	0.45600	000000000002	

% នៃមនុស្សពេញវ័យដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព 



Men who Have Sex with Men	

[], []

អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំចាក់ []

ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយមនុស្សមានភេទផ្ទុយគ្នា

[]



MSM	MSM-IDU	Injection Drug Users (IDU)	Heterosexual Contact	0.84	0.03	0.04	0.09	

Series 1	







Heterosexual /Straight	Bisexual	Don't Know	Gay /Lesbian	0.10199999999999999	0.252	0.24199999999999999	0.153	

% នៃមនុស្សពេញវ័យដែលមានហានិភ័យធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ



White (reference)	

Diabetes Deaths 	Infant Mortality Rate	HIV Incidence 	School Suspen	sion Rate	% Students Not Completing High School 	Searched During Traffic Stop 	 Imprisonment (per 100,000 population)	Foster Care Entries (per 1,000 children)	Child Poverty Rate (2016)	Unemployment Rate 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Black 	

Diabetes Deaths 	Infant Mortality Rate	HIV Incidence 	School Suspension Rate	% Students Not Completing High School 	Searched During Traffic Stop 	 Imprisonment (per 100,000 population)	Foster Care Entries (per 1,000 children)	Child Poverty Rate (2016)	Unemployment Rate 	2.3684210526315788	3.333333333333333	2.8666666666666667	4.333333333333333	2.0674157303370784	3	12.463903120633443	6.0909090909090908	3.7530864197530862	2.0612244897959182	

សន្ទស្សន៍អត្រាធៀប

(ចំនួនដងទំនងច្រើនជាង ដែលថាជនស្បែកខ្មៅមានលទ្ធផលអន់)

 







White (reference)	Diabetes Deaths 	Infant Mortality Rate	HIV Incidence 	School Suspension Rate	% Students Not Completing High School 	Searched During Traffic Stop 	 Imprisonment (per 100,000 population)	Foster Care Entries (per 1,000 children)	Child Poverty Rate (2016)	Unemployment Rate 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Black 	

Diabetes Deaths 	Infant Mortality Rate	HIV Incidence 	School Suspension Rate	% Students Not Completing High School 	Searched During Traffic Stop 	 Imprisonment (per 100,000 population)	Foster Care Entries (per 1,000 children)	Child Poverty Rate (2016)	Unemployment Rate 	2.3684210526315788	3.333333333333333	2.8666666666666667	4.333333333333333	2.0674157303370784	3	12.463903120633443	6.0909090909090908	3.7530864197530862	2.0612244897959182	Latino	



Diabetes Deaths 	Infant Mortality Rate	HIV Incidence 	School Suspension Rate	% Students Not Completing High School 	Searched During Traffic Stop 	 Imprisonment (per 100,000 population)	Foster Care Entries (per 1,000 children)	Child Poverty Rate (2016)	Unemployment Rate 	1.6432748538011694	1.5925925925925923	1.4	1.2666666666666666	1.5280898876404494	2	2.8313926408942711	1.5909090909090908	3.6049382716049383	1.3673469387755102	Asian	---

---



Diabetes Deaths 	Infant Mortality Rate	HIV Incidence 	School Suspension Rate	% Students Not Completing High School 	Searched During Traffic Stop 	 Imprisonment (per 100,000 population)	Foster Care Entries (per 1,000 children)	Child Poverty Rate (2016)	Unemployment Rate 	1.0526315789473684	0.88888888888888884	0	0.39999999999999997	0.68539325842696619	0	0.96180717279925487	0.31818181818181812	1.5555555555555556	0.91836734693877542	

សន្ទស្សន៍អត្រាធៀប

(ចំនួនដងទំនងច្រើនជាង ដែលថាក្រុមមាននលទ្ធផលអន់បើប្រៀបធៀបនឹងស្បែកស)

 

 









ផ្នែកដែលមានតម្លៃបំផុតនៃវគ្គស្ដាប់



Most Valuable Part of the Listening Session	

ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូល	ការរៀនសូត្រអំពីមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសមធម៌សុខភាព	វគ្គបំបែកជាក្រុមតូចៗ	ការស្ដាប់ក្ដីកង្វល់ និងគំនិតពីសមាជិកសហគមន៍	2	6	7	11	



Column1	

ការកំណត់ម៉ោងប្រជុំ	អ្នកសម្របសម្រួលតុ	ការចូលរួមពីសហគមន៍កាន់តែច្រើន	ទីតាំងកាន់តែប្រសើរ	ការតំណាងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកាន់តែច្រើន	ព័ត៌មានវគ្គនាពេលអនាគត	ការផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងទៅលើបញ្ហាឫសគល់	ពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់ការភ្ជាប់បណ្ដាញ	1	1	2	2	2	3	3	6	



ភាសាវាយតម្លៃ





English 	Spanish	0.61	0.39	















Total	

Agree 	Strongly Agree 	0.22580645161290322	0.77419354838709675	























Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.1	0.23333333333333334	0.66666666666666663	















Total	

Disagree 	Agree 	Strongly Agree 	3.2258064516129031E-2	0.38709677419354838	0.58064516129032262	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	3.2258064516129031E-2	0.19354838709677419	0.77419354838709675	













Total	

Health Care Provider 	Faith Organization 	Community Group	Friend/Family/Neighbor	Other 	0.20689655172413793	3.4482758620689655E-2	0.27586206896551724	0.13793103448275862	0.34482758620689657	
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