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Los Angeles County Center for Health Equity  

កិច�្របជុំ�� ប់មតិសហគមន៍៖ South Bay 

Center for Health Equity គឺ�គំនិតផ� �ចេផ�ើមមួយរបស់ LA County Health Agency ែដលដឹក�ំេ�យ Department 
of Public Health។ កិច��រ�ររបស់េយើងគឺេធ� ើ�៉ង����្រគប់�� េ�ក� �ងេ�នធីឡ� សេអនជ័េលស 
�នឱ�ស និងធន�ន�ំ�ច់េដើម្បីទទួល�នសុខ�ពល�  និង�នសុខុ�ល�ព។ �ជំ�នដំបូង 
មជ្ឈមណ� ល�នេបើកកិច�្របជុំ�� ប់មតិេ�ទូ�ងំេ�នធី។ កិច�្របជុំេនះ�នអេ�� ើញៃដគូសហគមន៍ 
និងស�ជិកសហគមន៍�មមូល�� នេដើម្បីែចករ�ែលកមតិេ�បល់របសពួ់កេគ 
ែដលនឹងជួយត្រមង់ទិស�រ�ររបស់មជ្ឈមណ� ល។ 
េសចក� ីសេង�បេនះឆ� �ះប�� ំងពីមតិ្រតឡប់ែដល�ន្របមូលក� �ងអំឡ� ងកិច�្របជុំែដលេធ� ើេឡើងេ�ក� �ងទី្រក �ងឡ� ង
� �ច ែដល�នអ�កចូលរមួចំនួន 102�ក់។ 
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កិច�្របជុំបំែបក�្រក �ម
�រ�� ប់ពីកង�ល់ ដំេណើរេរឿងនងិគនំតិ                   
�រែស� ងយល់ពីមជ្ឈមណ� ល
ឱ�សព្រងីកប�� ញ
ច្រម �ះ�ពៃនអ�កចូលរមួ
បទប�� ញ/ឯក�រ្រ�ង

េតើេយើង�ចេធ� ើអ� ីខ�ះឲ្យ្របេសើរ
�ងមុន? 
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ចុះ�� ល់េ�សហគមន�៍ន់ែតេ្រចើន
េពលេវ�បែន�មស្រ�បព់្រងកីប�� ញ                       
ទីកែន�ង្របេសើរ�ងមុន
�ក់ក្រមិតេលើ្រប�នបទពិ�ក�
ចំណុចសកម��ពរបស់ CHE 
ព័ត៌�នអំពីកចិ�្របជុ�ំេពលអ�គត
ផ�ល់េស�កម�បកែ្រប

េតើអ�ក�ខ�ះ�នចូលរមួក� �ងកចិ�្របជុំេនះ? 

អង��រមិនែម
នរ�� ភិ�ល 

រ�� ភិ�ល �� ប័នអប់រ�/ម
�វ �ទ�ល័យ 

ៃដគូែថ�ំ
សុខ�ព 

្រប�ជនែដល
្រព�យ�រម�  

សហគមន៍ច
្រម �ះ 

ែផ�កែដល�ន�រៈសំ�ន់បំផុ
តៃនកិច�្របជុំ�� ប់មតិ 
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សំេឡងសហគមន៍៖  

េតើអ� ីនឹងេធ� ើឲ្យកិច�្របជំុ�េពលអ�គត្របេសើរ�ងមុន? 

• “ផ�ល់េពលេវ�ស្រ�ប់ស�ជិកសហគមន៍និ�យអំពីប�� សំ�ន់ៗរបស់ពួកេគ 
(ឬ�� ល់ម�៉ងេទៀត�៖ កិច�្របជុំ�� ប់មតិ មិនែមន�កិច�្របជុំសិ�� ��េឡើយ)”។ 

• “ទីកែន�ង�ន់ែត្របេសើរ 
និងធំ�ងមុនេ�យ�នកែន�ងចត�នយន��ន់ែតេ្រចើន”។ 

• “េធ� ើឲ្យបុគ�ល និងអង��ពែដលមិនេជឿេលើចល�េនះចូលរមួ�មួយ�� ”។ 
• “ជួប�� េ�ទីកែន�ងស្រ�ប់ស�ជិកសហគមន៍ដូច�មជ្ឈមណ� លសហគមន៍។ 

ផ�ល់កិច�្របជុំ�� ប់មតិ�មួយស�ជិកសហគមន៍វប្បធម៌”។ 
• “េរៀបចំកិច�្របជុំ�ច់េ�យែឡកេ�យែផ�កេលើ�តិ�សន៍ 

និងេ�ទីកែន�ងក� �ងសហគមន៍”។ 
• “េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�ពិ�រ�ពគឺឆ័្រតមួយ 

ែដល្រគបដណ� ប់េលើ្រគប់ែផ�កៃនក�� សេ្រមចចិត�សង�មរបស់សុខ�ព 
ដូច��រេរ �សេអើង�តិ�សន៍/�រេរ �សេអើង”។ 

ទស្សនៈសំ�ន់ៗពី Gallery Walk 
អ�កចូលរមួ�នផ�ល់មតិ្រតឡប់េ�េលើេសចក� ីសេង�បទិន�ន័យ្រ�ងែដល�នទំហំប៉ុនផូស� ័រស� ីពីគំនិតផ� �ចេផ�ើមសំ�ន់ៗចំនួន្រ�ំរប
ស់មជ្ឈមណ� ល—មរណ�ពកុ�រ យុត� ិធម៌បរ ��� ន ជងំឺឆ�ង�ម�ររមួេភទ ស�� ត់សុខ�ព និងសមត��ពវប្បធម៌និង��។ 
ទស្សនៈសំ�ន់ៗចំនួន្រ�ំមួយ្រត�វ�នរកេឃើញ៖ 

 

េធ� ើឲ្យជន�នអំ�ចទទួលខុស្រត�វ 

�ញឹក�ប់ 
ជន�នអំ�ច�ចេចៀស�ង�រទទួលខុស្រត�
វចំេ�ះសកម��ពរបស់ពួកេគ។ ែកលម�ទស្សនៈ 
និងបទប�� បច� �ប្បន� េដើម្ីបេធ� ើឲ្យប�� ្រក �មហុ៊ន
ទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រប៉ះ�ល់ដល់សហគមន៍។ 

 

ែចករ�ែលកអំ�ចក� �ង�រសេ្រមចចិត��
មួយសហគមន៍ 

�ំ្រទសហគមន៍េដើម្ីបកំណត់ 
និង�ស់ែវង�� ន�ពសុខ�ពែដលមិនល�  
�មួយលទ�ផលេស� ើ�� នក� �ង�រសេ្រមចចិត�។ 
ែចករ�ែលកេ�គជ័យរបស់សហគមន៍�មួយស
ហគមន៍។ 
េ្របើ្រ�ស់�រអនុវត�ល� បំផុតេដើម្ីបឥទ�ពល�ន់
ែត្របេសើរ។ 

 

បន��រពិ�ក�ចំហែដល�ំ្រទេ�យ្របវត� ិ
�តិ�សន៍ និងវ �ទ���ស�  

បន�េ�ះ្រ�យប�� េរ �សេអើង�តិ�សន៍�រច
�សម� ័ន�  �រប៉ះទង� ិចធ�ន់ធ�រ 
និង�ព�នតឹង។ 
េ�ះ្រ�យបែន�មេទៀតេ�េលើ�ព្រប�ក់្រក
���  
និងធម��តិតំ�ងឲ្យ�រេរ �សេអើង�តិ�ស
ន៍�េពលបច� �ប្បន�។ 
គូសប�� ក់��រេរ �សេអើង�តិ�សន៍គឺ�ែផ�
ក្រប�ំៃថ�មួយរបស់ជីវ�ពមនុស្ស 
និងប៉ះ�ល់ដល់លទ�ផលសុខ�ព។ 

 

េលើកកម�ស់�រវ �និេ�គែដលយុត� ិធម៌ស
្រ�បស់ហគមន៍ 

����រវ �និេ�គេ�ក� �ងសហគមន៍�ងំ
�យែដលកំពុងេធ� ើ�រ�រដូច� promotoras 
និងអ�កេធ� ើ�រសហគមន៍។ 
 វ �និេ�គេ�ក� �ងសហគមន៍ពណ៌សម្ប� រ 
និង�ំ្រទ�� យែស្បកេ��  និង�រករបស់េគ។ 

 

�ព�អ�កដឹក�ំគួរែតឆ� �ះប�� ំងពសីហ
គមន៍ 

ជួលបុគ�លិកែដលតំ�ងឲ្យសហគមន៍។ 
អ�កែដលរងផលប៉ះ�ល់េ�យ�រប�� គួរែត
�អ�កដឹក��ំរ�រ។ 
បេង� ើតពិធី�រនិងេ�ល�រណ៍សែម�ង�រេ�រ
ពវប្បធម៌ 
និងបណ� � ះប�� លអ�កផ�ល់េស�េ�ក� �ង�រអនុវ
ត��រសែម�ង�រេ�រពវប្បធម។៌ 

 

េ្របើ្រ�ស់ទិន�ន័យេដើម្បីេ�ះ្រ�យគ�� ត 
និងត្រម�វ�រេ�ក� �ងសហគមន៍ 

េ្រគ�ងប�� ញ��ែដលខ� ី និងខ� ឹមគ ឺសំ�ន់ 
�ំ�ច់្រត�វ�នអន� រកម�េ្រចើន�ងមុន 
េ�យេ្របើ�ក្យតិច។ 
េធ� ើឲ្យ្រ�កដ��ក់ប�� �លបុគ�ល្រស�ញ់េភទ
ដូច�� េ�ក� �ងបណ� � ំទិន�ន័យ។ 
េធ� ើ�រេ�� ះេ�រក�រពិនិត្យែថ�ជំំងឺ�ន់ែត
្របេសើរស្រ�ប់សហគមន៍ពណស៌ម្ប� រ។ 
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ត្រម�វ�រសំ�ន់ៗែដល�នកំណត់ពីកិច�ពិ�ក�្រក �មតូចៗ 
អ�កចូលរមួ�នែចក�្រក �មតូចៗេដើម្ីបពិ�ក�អំពីរេបៀបែដលមជ្ឈមណ� ល�ចេធ� ើក� �ង�រ�ំ្រទកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់សហគម
ន៍េដើម្ីបក�ងសមធម៌សុខ�ពឲ្យ�នល� បំផុត។ ត្រម�វ�រ�ងេ្រ�មេនះ�នេកើតេចញពីកិច�ពិ�ក��ងំេនះ។ 

 

ែស� ងយលព់ីរេបៀបែដលមនុស្សកំណត់ពដីំ
េណើរេរឿង និងអត�ស�� ណ�� ល់របស់េគ 
ក�ងអំ�ចេ�ក� �ងសហគមន៍េដើម្ីបបេង� ើត
សុខ�ព�� ល់ខ� �នរបស់េគ�មរយៈេ�លន
េ��យ និង�រ�� ស់ប� �រ្របព័ន�។ 
បេង� ើតទីកែន�ងស្រ�ប់�រកំណត់អត�ស�� ណ
ខ� �នឯងស្រ�ប់មនុស្សមកពី្រគប់មជ្ឈ�� ន។ 
ក�ង�ព�ប់ប�� �លស្រ�ប់សហគមន៍ពណ៌
សម្ប� រ។ 

 

ចូលរមួេ�ក� �ងកិច�ចូលរមួ និង�រ្របជុំរប 
សស់ហគមន៍ដ�៏នអត�ន័យ 
េធ� ើ�រក�ងទំនុកចិត�។ 
�� ប់មតិស�ជិកសហគមន៍េ�ក� �ងទីកែន�ងរ
បស់ពួកេគដូច�វ ��រ�ស�្រគឹស�  
និង��េរៀន។ 
កំណត់អត�ស�� ណេជើងឯកសហគមន៍។ 
ចុះកិច�សន��មួយ 
និងបង់ៃថ�ឲ្យៃដគូែដល�ចទុកចិត��នេដើម្ីប
េធ� ើ�រ�រ�ក់ទង�� ។ 

 

ផ�រ�� ប់សហគមន៍�គតិច�មួយអ�ក
េធ� ើ�រសេ្រមចចិត� 
ផ�ល់�របណ� � ះប�� ល 
និងក�ងសមត��ពស្រ�ប់ឲ្យសហគមន៍ែស�
ងយល់ពី្របព័ន� េ�លនេ��យដ៏��ំ�។ំ 
�ំយកអ�កែដល�នជំ�ញខុសៗ�� មកចូលរ ួ
ម�មួយ�� ។  

េ�� តេលើ�រអភិវឌ្ឍក�� ងំ�រ�រ 
បណ� � ះប�� លក�� ំង�រ�រក� �ងេ�នធីបច� �ប្ប
ន�  បុគ�លិកេលើប�� ញ បុគ�លិក�� ក់្រគប់្រគង 
អ�កផ�ល់េស�។ 
េ�ះ្រ�យ�រមិន្រស�លក� �ងចិត�។ 
ែស� ងរកវ �ធីបណ� � ះ ប�� ល 
និងផ�ល់�រ�រដល់ស�ជិកសហគមន៍។ 

េតើអ�ក�េទៀតែដលអ�កចូលរមួចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លចូលរមួ�មួយ? 

• �ងលក់��រស្រ�ប ់AIDS   
• សហគមន៍ជន�តិេដើម�េមរ �ក/ឥ

�� /����  
• ្រក �ម Black Women for Wellness  
• អ�ក�ប់កិច�សន� Black Infant 

Health  
• Building Healthy Communities - 

ឡ� ង� �ច 
• Cambodian Advocacy 

Collaborative  
• ស�ជិក្រក �ម្របឹក�្រក �ង 
• អង��រសហគមន៍ 
• ្រក �ម្របឹក�ស្រមបស្រម�លសហគមន៍ 
 

• ម៉ូ ែដលែថ�រំមួ�� ដូច�មជ្ឈមណ� ល 
AIMS (Advancing Integrated 
Mental Health Solutions)  

• Department of Labor  
• Department of Justice  
• អង��ពែដលែផ�កេលើជំេនឿ 
• មជ្ឈមណ� ល LGBTQ 

េដើម្ីបេលើកកម�ស់សហគមន៍របស់ 
MSM 
េស�កម�ែថ�អំ�ក្រស�ញ់េភទដូច

��  និងេស�កម�  Queer Care 
• Long Beach Language Access 

Coalition 
• Mama’s Neighborhood Program 

• Mothers Against Drunk Driving 
• Moving Forward Network 
• ្រក �មឪពុក�� យេចះ��ពីរេ���េរៀន 
• សហគមន៍ Trauma Prevention Initiative 

(TPI) ដូច� Willowbrook, Florence-
Firestone និង unincorporated Compton 

• ្រក �មេរៀបចំែផន�រទី្រក �ងែដលកំពុងេធ� ើ�
រ�រេលើ�រែកលម�េគហ�� ននិងមណ� ល 

• មជ្ឈមណ� លយុវជននិង្រគ��រដូច� 
YMCA និង Boys & Girls Clubs 

េតើព័ត៌�ននឹង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់�៉ងដូចេម�ច? 
កិច�្របជុំ�� ប់មតិសហគមន៍គឺ្រ�ន់ែត��រ�ប់េផ�ើមប៉ុេ�� ះ។ េសចក� ី�ទរ 
និង�រេប��� ចិត�របស់អ�កចំេ�ះសមធម៌សុខ�ពពិត�ឆ� �ះប�� ំងពីទស្សនៈវ �ស័យរបស់សហគមន៍ែដលេធ� ើ�រដឹក�ំេ�ក� �ង�រកំ
ណត់អត�ស�� ណ និង�ំ្រទសុខ�ព និងសុខុ�ល�ពរបស់េគ។ េយើងខ� � ំនឹង៖ 
• ែកស្រម�លេសចក� ីសេង�បទិន�ន័យេ�យេ�ងេ��មទស្សនៈសំ�ន់ៗ 
• បេង� ើតប�� ី�រេពើភ័ណ� ៃន�រអនុវត�ល� ៗបំផុត សម� ័ន�  ទំ�ក់ទំនង និងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង�យុទ���ស� េផ្សងៗេទៀត 
• េ�ះ្រ�យត្រម�វ�រសំ�ន់ៗេដើម្ីបជូនដំណឹងដល់ែផន�រ�រ�ររបស់េ�នធ ីេ�យផ�ល់�ទិ�ពេលើេស�កម��ក់�ក់េផ្សងៗ 

ែដលអ�កចូលរមួចង់ឲ្យមជ្ឈមណ� លផ�ល់ ឬែកលម� និង 
• ចូលរមួ�មួយៃដគូសំ�ន់ៗែដល�នែណ�ំ។ 
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