រប្ឹកាម្យាប្ល់។

ម្ៅកនុងគម្រោងសុខភាពអាកប្បកិ រិយាសហគមន៍

រប្ស់អងគោររាវរជាវអភិវឌ្ឍន៍មនុសសម្ៅកមពជា
ុ

ម្ោកោនតួនាយី

ជារប្ធ្លនកមម វិ ី។

 ជាំនាញកនុងោរម្ ើោ
វ រជាមួយកុោរ
 ោរផ្តល់រប្ឹកាម្លើអកប្បកិ រិយាកុោរតាមរគួារ
 ជាំនាញម្លើោររប្ឹកានិងយល់ែឹងពីម្រគឿងម្ញៀន
 ផ្តល់អភិបាលកិចចកនុងជាំនាញរប្ឹកាម្យាប្ល់

កញ្ញា លឹម ផាន់ណា ជានិសសិតប្រិញ្ញាប្រត
ជាន់ខពស់ដផ្នកចិតតវិយាគល ីនិក។ នាងោនប្យ

អាសយដាានៈ ផ្ទេះម្លខ ៦Z1 ម

វិថីម្

ម្សយុង សងាកត់យម្នលបាាក់

ខណឌចោករមន ភនាំម្ពញ

ពិម្ា ន៍ប្ម្រមើោរងារដផ្នកផ្លូវចិតម្ត ៅសហ
សុខភាពអាកប្បកិ រិយាសហគមន៍ ជា
គម្រោងមួយដែលសថិតម្ៅម្រោមអងគោរ
រាវរជាវអភិវឌ្ឍន៍មនុសសម្ៅកមពជា
ុ ។ កមម
វិ ីម្នេះ រតូវបានប្ម្ងកើតម្ ើងម្ៅដខកកក ដា ឆ្នាំ

គមន៍ ម្ហើយប្ចចប្
ុ បននម្នេះ ផាន់ណាកាំពុងម្ ើវ

សូមម្ ោ
ើវ រយាំនាក់យន
ាំ ង:

ោរជាមួយម្កម ងរសីដែលោនប្ញ្ញាប្េះយងគិច

ម្ោក ម្ជៀន សមផសស ០១០ ៧៦៧ ៧៧៥

ផ្លូវចិត។
ត នាងោនតួនាយីជាមស្រនតីកមម វិ ី ម្ៅកនុងរកុមសុខភាពអាកប្ប
កិ រិយាសហគមន៍។

Email: cbbh@hdrcambodia.org

និសសិតប្រិញ្ញាប្រតជាន់ខពស់ដផ្នកចិតត វិយាគល ីនិក កនុងម្ោលប្ាំណងម្លើក

ម្ោកម្ជៀន

កមពស់ោរយល់ែឹងអាំពីសុខភាពផ្លូវចិតត និងសុខភាពអាកប្បកិ រិយា

ប្រតជាន់ខពស់ដផ្នកចិតតវិយាគល ីនិក។

រប្ស់កុោរ និងរប្ជាជនកនុងសហគមន៍។

ោនប្យពិម្ា ន៍ជាម្រចើនឆ្នាំ

គម្រោងសុខភាពអាកប្បកិ រិយាសហគមន៍ ផ្តល់នូវម្សវាជាម្រចើនទាក់

ោរងារដផ្នករាវរជាវ ជាពិម្សស ជាំនាញ

យងនឹងសុខភាពផ្លូវចិតៈត

កនុងោររគប្់រគងគម្រោង ម្ហើយម្ោកក៏ជា

សមផសស

ជានិសសិតប្រិញ្ញាម្ោក
ម្ៅកនុង

ោរផ្តល់ោរអប្់រំដផ្នកចិតា
ត ស្រសត ប្ញ្ញាអាកប្ប-កិ រិយាកុោរ ប្ញ្ញា

រប្ធ្លនកមម វិ ម្ី ៅកនុងកមម វិ ីសុខភាពអាកប្បកិ រិយាសហគមន៍ផ្ងដែ

ែាំម្ណក យាំនាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍ ប្ញ្ញាកនុងរគួារ ប្ញ្ញាកនុងោរសិកា

រ។

វិប្តតិម្សន

វគ្គបណ្តុះបណ្ត
្ លៈ
កមម វិ ីសុខភាពអាកប្បកិ រិយាសហគមន៍ផ្ល
ត វ់ គគប្ណតុេះប្ណា
ត លកនុង

បាត់ប្ង់ោរងារ ។ល។
ម្ោក គឹម រសមី ជានិសសិតប្រិញ្ញាប្រតជាន់

តម្មលសមរមយ ទាក់យងនឹងសុខភាពផ្លូវចិតែ
ត ូចជាៈ
 ោររគប្់រគងភាពតានតឹង

ខពស់ដផ្នកចិតត វិយាគល ីនិក និងរគប្់រគង។ម្ោក

 ោររគប្់រគងកាំហឹង

ោនប្យពិម្ា ន៍ជាម្រចើនឆ្នាំ

 មូលដាានរគឹេះម្នោររប្ឹកាម្យាប្ល់

ម្លើជាំនាញ

កញ្ញា លឹម ផាន់ណា ០១១ ៥៨៥ ១៥៥
ោរិយាល័យ ០៦១ ៥៥៥ ៣០០

២០១៤ ម្រោមគាំនិតផ្តួចម្ផ្តើមរប្ស់រកុម

គាំនិតអតតឃាត ធ្លលក់យឹកចិតត ថប្់បារមភ វិប្តតិលកោរ

ម្ោក គឹម រសមី ០១២ ៩៧៩ ៨២៩

info@hdrcambodia.org
Facebook: https://www.facebook.com/cbbhpsy

Mr. Kim Raksmey is a master

Training Course:

student in Clinical and Counseling

Community-Based Behavioral Health provides mental

Psychology.

health training courses with affordable fees:

He

has

extensive

counseling experience. Mr. Kim is a

 Stress Management

project director for Community-

 Anger Management

Based Behavioral Health.

 Basic Counseling Skills
 How to Work with Children

Community-Based

Ms. Lim Phanna is a master

Behavioral

student in Clinical and Counseling

Health is a project supported by
Human

Development

Psychology. She has experience in

Research

Cambodia. Initiated by Master of

 Providing Drug Abuse Counseling
 Counseling Supervision Skills

working with adults and children

Address: #6Z1, Mao Tse Tung Blvd, Tonle Bassac,

in

Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

community-based

mental

health. Currently, she is working

Clinical Psychology students in July

 Providing Child Behavior Counseling

with many girls who have had

2014, its purpose is promoting and understanding the

experiences of trauma. Phanna is a project director for

mental and behavioral health of children and adults in

Community-Based Behavioral Health.

Web: www.hdrcambodia.org
Email: info@hdrcambodia.org
Facebook: https://www.facebook.com/cbbhpsy

Mobile Phone:

communities.

- 010 767 775 (Mr. Chien)

Mr. Chien Samphoas is a master

- 011 58 51 55 (Ms. LIM)

student in Clinical and Counseling

- 012 979 829 (Mr. KIM)

mental health services including:

Psychology. He has been working

- 061 555 300 (Office)

Psychological education, child behavioral problems,

in

Community-Based Behavioral Health provides many

disabilities,

emotional

prevention, depression and anxiety.

problems,

and

project

management for many years.

sleep disturbance, marital conflicts, family issues,
learning

research

Mr. Chien is a project director for

suicide

the Community-Based Behavioral
Health project.

