
ការណ៍ពិតត្តួសៗអំពីសសវា  

• 988 រក្សាការសម្ងា ត ់ឥតគិតថ្លៃ និងបសត្រើសសវា 24/7/365 សោយភ្ជា ប់
រនុសសដែលម្ងនវបិតតិផ្ៃូវចិតត សត្បើត្ាស់សារធាតុស ៀន ឬប៉នុបង៉ស វ្ើ 
អតតឃាត ជារយួអនក្សត្បឹក្សាវបិតតិដែលឆ្ៃងកាតក់ារបណុ្ុះបណ្្ដល។  

• អាចទាក្សទ់ងសៅ National Suicide Prevention Lifeline (NSPL, 

ដសសទូរសពទជាតិសសគ រ្ ុះជីវតិប ា្ រការស វ្ើអតតឃាត) តាររយៈ 988 
សត្ម្ងបត់្គបទូ់រសពទសលើតុ ទូរសពទថ្ែ និងឧបក្សរណ៍ជដជក្សគ្នន តារ 

អុីន្ឺណិតក្សនុងសហរែឋអាសររកិ្ស។  

• សសវា 988 ម្ងនផ្្ល់ជូនជាភ្ជសាសអសប ៉ ររួជារយួសសវាបក្សដត្បផ្ទទ ល់
ម្ងតជ់ាង 250 ភ្ជសា។  

• សលសកូ្សែសៅទូរសពទ 988 ានចាបស់ផ្្ើរសត្បើសត្ម្ងបស់ៅទូរសពទ សផ្ញើសារ
ជាអក្សសរ និងសារជដជក្សសៅថ្លាទី 16 ដសក្សក្សាោ ឆ្ន  ំ2022។ សលស NSPL 

ចំនួន 10 សទងគឺ់ 1-800-273-TALK (8255) នឹងបនតែំសណើ រការ។  

ការអនុវតតទូទាងំត្បសទសដែលសត្បើសលសបីសទង ់988 សត្ម្ងបក់ារសៅទូរសពទ សផ្ញើ
សារជាអក្សសរ និងសារជដជក្សគឺត្គ្ននដ់តជាជំហានែសំ៏ខានទី់រយួប៉ុសណ្ដណ ុះក្សនុង
ការបសងាើតជំនួយសោុះត្សាយវបិតតិស ើងវ ិក្សនុងសហរែឋអាសររកិ្ស។  

ដសសទូរសពទសសគ រ្ ុះជីវតិសពលម្ងនវបិតត ិនិងអតតឃាត 988 

អវីដែលអនក្សត្តូវែឹង  

ចនំនួសៅទូរសពទ 
រែឋវ៉ាសីុនសតានសត្តៀរសៃួនចំស ុះកំ្សសណើ នថ្នការ
សៅទូរសពទ សផ្ញើសារជាអក្សសរ និងសារជដជក្ស។  

រជឈរណឌ លសោុះ
ត្សាយវបិតត ិNSPL 

ម្ងនរជឈរណឌ លសោុះត្សាយវបិតត ិNSPL 
ចំននួបីក្សនុងរែឋវ៉ាសីុនសតាន៖ Volunteers of 
America of Western Washington, 
Frontier Behavioral Health និង Crisis 
Connections។  

House Bill (HB, សសចកី្្សត្ ងចបប)់  
1477 ានផ្្ល់លវកិាឱ្យរជឈរណឌ លសោុះ
ត្សាយវបិតតិ NSPL ចំននួបីរបស់រែឋវ៉ាសីុន 

សតាន ររួទាងំលវកិាសែើរបចីាបស់ផ្្ើរជលួ
បុគរលិក្ស សោយរពឹំងថានឹងម្ងនចនំនួសៅ 

ទូរសពទសក្សើនស ើង។  



ទនំាក្សទ់នំង  
Washington State Department of Health  

(ត្ក្សសួងសុខា ភាិលថ្នរែឋវ៉ាសីុនសតាន) 
988ProgramInfo@doh.wa.gov 
 
Washington State Health Care Authority  

(អាជាញ ្រដផ្នក្សដលទាសុំសភ្ជពថ្នរែឋវ៉ាសីុនសតាន)  

HCAProgram1477@hca.wa.gov 

សាវតារ នងិការអនុវតត  

• សៅឆ្ន  ំ2020 Federal Communications Commission 

(FCC, គណៈក្សរមការទំនាក្សទំ់នងសហពន័ធ) (ជាភ្ជសាអងស់គៃស) 
ានអនុរត័ National Suicide Hotline Designation Act 

(ចបបសី្់ពីការចាតដ់ចងដសសទូរសពទបនាទ នជ់ាតិដផ្នក្សស វ្ើអតតឃាត)។ 
ចបបស់នុះានកំ្សណតយ់ក្ស 988 ជាសលស 3 សទងល់មីដែល្យចងចាំ
ក្សនុងការសៅទូរសពទ សផ្ញើសារជាអក្សសរ និងសផ្ញើសារជដជក្សទូទាងំ
ត្បសទស សត្ម្ងបបុ់គរលទាងំឡាយដែលកំ្សពុងជួបវបិតតិសុសភ្ជពផ្ៃូវ
ចិតត ឬប៉ុនបង៉ស វ្ើអតតឃាត។   

• សលស 988 រនិសត្បើជំនសួរជឈរណឌ លសោុះត្សាយវបិតតិដែលម្ងន
ត្សាបក់្សនុងរែឋវ៉ាសីុនសតានសទ ប៉ុដនតជាការបដនែរលមីបំផុ្តពីសលើ
បណ្្ដ សាែ បន័ដែលផ្្ល់រជឈរណឌ លសោុះត្សាយវបិតតិរបស់រែឋ។  

• សែើរបបីសងាើនលទធភ្ជពទទលួានសសវាក្សរមនានាសត្ម្ងបរ់នុសស
ម្ងនវបិតតិ ររួទាងំរនុសសម្ងនពិការភ្ជព និងរនុសសដែលចងស់ផ្ញើ
សារជាអក្សសរ គណៈក្សរមការ FCC ានអនុរត័ Second Report 

and Order (បទបញ្ជា  និងរាយការណ៍ទីពីរ) សៅថ្លាទី 18  
ដសវចិឆិកា ឆ្ន  ំ2021 សែើរបអីនុញ្ជា តឱ្យសផ្ញើសារជាអក្សសរសៅសលស  
988។   

• អតីតអនក្សបសត្រើការ និងសម្ងជិក្សសសវាក្សរមអាចទាក្សទ់ងសៅ
Veterans Crisis Line (ដសសទូរសពទសត្ម្ងបវ់បិតតិអតីតអនក្សបសត្រើ
ការ) សោយចុចសលស 1 បនាទ បពី់សៅទូរសពទសៅសលស 1-800-273
-TALK (8255)។ អនក្សនិយាយភ្ជសាសអសប ៉អាចទាក្សទ់ងសៅ
ដសសទូរសពទសត្ម្ងបភ់្ជសាសអសប ៉សោយចុចសលស 2។   

• Vibrant Emotional Health ដែលជាអនក្សត្គបត់្គងដផ្នក្សរែឋាល
ជាតិសលើសសវា 988 ានស វ្ើដផ្នការែទូ៏លំទូលាយ សែើរបផ្ី្ល់ចំននួ
ា៉នស់ាម នថ្នការសៅទូរសពទ សផ្ញើសារជដជក្ស និងសផ្ញើសារជាអក្សសរ
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សែើរបសីសនើសំុឯក្សសារសនុះជាទត្រងស់ផ្សងសទៀត សូរសៅទូរសពទរក្សសលស 800-525-0127។ 
អតិលជិនដែលពិការត្តសចៀក្សឬសាត បរ់និសូវឮ សូរទូរសពទសៅសលស 711 (Washington 

Relay) ឬសផ្ញើអុីដរលសៅ civil.rights@doh.wa.gov។ 

ដែលានរពឹំងទុក្សែល់រែឋនានា សៅសពលសសវា 988 ចាបស់ផ្្ើរែំសណើ រការ 
សៅដសក្សក្សាោ ឆ្ន  ំ2022។   

• HB 1477 ផ្្ល់លវកិាែសំ៏ខានត់ាររយៈពនធសលើដសសទូរសពទ និងត្បូតូកូ្សល 

ទំនាក្សទំ់នងជាសំស ងតារអីុន្ឺណិតរបស់រែឋវ៉ាសីុនសតាន សែើរបគី្នតំ្ទ 

ែល់ការសត្ជើសសរ ើស និងការជលួបុគរលិក្សបដនែររបស់រជឈរណឌ លសោុះ 
ត្សាយវបិតតិ NSPL របស់រែឋ សែើរបសីឆ្ៃើយតបនឹងកំ្សសណើ នថ្នការសៅទូរសពទ 
ដែលានរពឹំងទុក្សបនាទ បពី់ថ្លាទី 16 ដសក្សក្សាោ ឆ្ន  ំ2022។  

ចណុំចសំខាន់ៗ   
• ចាបពី់ថ្លាទី 16 ដសក្សក្សាោ ឆ្ន  ំ2022 ការសៅទូរសពទសៅសលស 988 ត្តូវ
ានបញ្ាូ នបនតសៅរជឈរណឌ លសោុះត្សាយវបិតតិ NSPL។  

• សលស NSPL បចចុបបននគឺ 1-800-273-TALK (8255) បនតែំសណើ រការ 
ែដែល។  

• រែឋវ៉ាសីុនសតានម្ងនរជឈរណឌ លសោុះត្សាយវបិតតិ NSPL ចំននួបី៖ 
Volunteers of America of Western Washington, Frontier 

Behavioral Health និង Crisis Connections។  

• ក្សនុងរយៈសពលពីរបីឆ្ន ខំាងរុស គណៈក្សម្ងម ្ិការ Crisis Response 

Improvement Strategy (CRIS, យុទធសាគសតដក្សលរអការសឆ្ៃើយតប
នឹងវបិតតិ) (ជាភ្ជសាអងស់គៃស) នឹងសរៀបចំការដណនាែំល់អភាិលរែឋ និង
អងរនីតិបញ្ាតតិ សែើរបគី្នតំ្ទធាតុផ្សបំដនែរថ្នសសចកី្្សត្ ងចបប ់HB 1477។    

• ដសវងយល់បដនែរតាររយៈ សគហទំព័រ DOH 988។  

ត្បតិក្សរមសឆ្ៃើយតបនឹងវបិតតកិ្សនុងរែឋវ៉ាសីុនសតាន 

បសងាើតការយល់ែងឹ ក្ស្សីងឃរឹ នងិម្ងគ្ន៌ា សឆ្ព ុះសៅរសុសត្ម្ងបប់គុរលដែលត្តវូការ សៅទកី្សដនៃង នងិសពលសវលាដែលពកួ្សសគត្តវូការជនំយួ។  
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