
កម្រងសំណួរបស់ CRAFFT+N (កំណណថ្ម ីII)  

សួរផ្ទា ល់ដោយដេជ្ជបណឌ តិ 

 

 ចាប់ដ្តើរ ៖ “ខ្ញនំឹងសួរដោក-អ្នក ពីរ-បីសំណួរណែលខ្ញសួំរអ្នកជ្រងឺរបស់ខ្ញទំងំអ្ស ់។ សូរដរត្តត ម្ាប់ឱ្យម្តង់ ។ 

ខ្ញ ំនឹងរកាចដរលើយរបស់ដោក-អ្នកជាការសម្ងង ត់ ។ 

   
ណ្នក A 

 
  

កន ញងរយៈដពល ១២ ណខកនលងដៅដនេះ ដតើដោក-អ្នកានដ វ្ើទដងវើខាងដម្ការរយៈដពលប ៉ុន្មម នថ្ថ្ង៖  

1. ទទួលទានស្រាប ៀរ ស្រា ឬបស្ររឿងស្ររវងឹណាមួយបស្ររើនជាងពីរ- ីបស្រេ ? រូមររបររ “0” ស្រ រិនប ើគ្មា ន។      

2. បស្រ ើស្រារ់េញ្ឆា ណាមួយ (ឧទាហរណ៍ ផត េញ្ឆា ជាស្រ បេទរល ឹេរង តួ បស្រ ង ឬជ័រទឹេទន់  ៉ិិះៗបោយជេ់ 

ជេ់ ងហ ុយ ឬោេ់េន ុងអាហារ) ឬ "េញ្ឆា រំបោរ" (ឧទាហរណ៍ "K2" ឬ " Spice ")? រូមររបររ “0” 

ស្រ រិនប ើគ្មា ន។ 

   

3. បស្រ ើស្រារ់អ្វ ីមួយបផេងបទៀតបដើមបីទទួលាននូវអារមាណ៍ដល់េំពូល (ឧទាហរណ៍ 

ឱរថខ ររា ់ដទទបទៀត ឱរថមិនស្រតូវការបវជជ ញ្ឆជ  និងរ រ់ដដលអ្នេហិត ឬ ហឺត 

ឬជេ់ ងហ ុយ)? រូមររបររ “0” ស្រ រិនប ើគ្មា ន។ 
4. ទទួលទានថន ំំបជ់ ឬផលិតផលដដលមានជាតិនីបំំូទីន [ដូរជា ំ រ ំ ីំ រ ំី អ្ឡិរស្ររតូនិរ 

 បខបំៀហ បំកា (hookah) ឬថន ំំបជ់ ដដលគ្មា  ន បផង] 

   

 

បតើអ្នេជមង ឺានប ល្ ើយថា “0” រស្រមា ់រណួំរទាងំអ្រ់េន ុងដផនេA ដដរឬបទ? 

ាទ/ចារ ៎  បទ  

  

សួរសំណួរ CAR ណតប ៉ុដ ណ្ េះ រចួឈប់ សួរសំណួរ *CRAFFT ទងំ៦សំណួរទងំអ្ស់ខាងដម្ការ 
   

ណ្នក B ដទ 
ាទ

/ចាស ៎

C 
បតើបោេ-អ្នេធ្លល  ់ជិ៉ិះេន ុងឡានដដលប ើេបោយអ្នេណាមាន េ់ (រមួទាងំខល នួអ្នេ) ដដលស្ររវងឹ 

ឬបទើ ដតទទួលទាន បស្ររឿងស្ររវងឹ ឬបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀនដដរឬបទ?   

R 
បតើបោេ-អ្នេធ្លល  ់ទទួលទានបស្ររឿងស្ររវងឹ ឬបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន បដើមបីបនធ រូអាររមណ ៍

ប វ្ ីឱយមានអារមាណ៍លអ  រំប ៉ិះខល នួឯង ឬឱយរូលនឹងបររ ៉ិះដដរឬបទ?   

A 
បតើបោេ-អ្នេធ្លល  ់ទទួលទានបស្ររឿងស្ររវងឹ ឬបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន ខណៈដដលបោេ-

អ្នេបៅដតឯង ឬណតម្ងន កឯ់ង ដដរឬបទ?   

F 
បតើបោេ-អ្នេធ្លល  ់ដលលចទបងវីដដលបោេ-អ្នេានប វ្ ី ខណៈដដលទទួលទានបស្ររឿងស្ររវងឹ 
ឬបស្រ ើស្រារ់ បស្ររឿងប ៀន ដដរឬបទ?   

F 
បតើម្រួសាររ រ់បោេ-អ្នេ ឬេ៏រតិតលកត ិធ្លល  ់ស្រា ់អ្នេថា 

អ្នេរួរដតកាត់ នថយការទទួលទានបស្ររឿងស្ររវងឹ ឬបស្រ ើស្រារ់ បស្ររឿងប ៀនដដរឬបទ?   

T 
បតើបោេ-អ្នេធ្លល  ់ ងកបញ្ហា ង្ន់ ង្រដដរឬបទ ខណៈដដលបោេ-អ្នេទទួលបស្ររឿងស្ររវងឹ 

ឬបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន?   

*របមល ើយាទ/ចារ៎ចា ់ពីពីរប ើងបៅ ង្ហា  ថាមាន ញ្ឆា ង្ន់ ង្រ និងស្រតូវការវាយតទមល ដនថមបទៀត។ 

រូមបមើលទំព័រខាងបស្រកាយរស្រមា ់បររេត ីដណនំ ដនថម 

 

 
 

កំណត់សម្ងា ល់ សម្ម្ងប់ប៉ុរាលិករល ីនិក និងកំណត់ម្ត្តស៉ុខភាព៖ 

ព័ត៌មានដដលបរានេត់ស្រាេន ុងទំព័របន៉ិះ ស្រតូវានការ របោយរា ់រេាភាពរមាង ត់ពិបរររ រ់រោា េិាលរហព័នធ  (42 CFR ដផនេទី2 ) ដដលហាមឃាត់ 

ការដរេចាយព័ត៌មានបន៉ិះ ល ៉ិះស្រាដតមានការអ្ន ញ្ឆា តជាោយលេខណ៍អ្េេរ ។ ការអ្ន ញ្ឆា តទូបៅទនការដរេរំដលេព័ត៌មានបវជជាស្ររត មិនស្ររ ់ស្រគ្មន់រស្រមា ់ 

បហត ផលបន៉ិះប ើយ។ 

រំនួនទថង 

រំនួនទថង 

រំនួនទថង 

រំនួនទថង 



 
1. បង្ហា ញអ្នកជ្រងឺរបស់អ្នក អ្ំពីពិនទ ញរបស់គាត់ដៅដលើម្កាហ្វ ដនេះ 

រចួពិភាកាអ្ំពីកម្រិតហានិល័យថ្នការដម្បើម្ាស់សារធាត៉ុរិនម្តឹរម្តេូ។ 

 
          ភាររយថ្នអ្នកដម្បើម្ាសស់ារធាត៉ុរិនម្តឹរម្តូេ ត្តរពិនទ ញ CRAFFT*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ដម្បើម្ាស់ចំណ៉ុ ចនិយាយទងំដនេះសម្ម្ងប់ការ្តល់ដយាបល់យា ងសដងេប 

 
1. ពិនិតយ លទធផលទន ទរមាា រន៍ារប ើងវ ិ 

រស្រមា ់របមលើយ ាទ/ចារ៎និមួយៗ៖ “បតើអ្នេអារស្រា ់ខំុ្ ដនថមបទៀតដដរឬបទ?” 

 
2. ណណន្ម ំមនិបអាយបស្រ ើ 

“េន ុងនមជាបវជជ ណឌ ិតរ រ់អ្នេ (រិោន  ោា យកិា/អ្នេផតល់បរវាដថទារំ ខភាព) 

ខំុ្ដណនំមិនបអាយបស្រ ើបស្ររឿងស្ររវងឹ េញ្ឆា  ឬបស្ររឿងប ៀនបផេងបទៀត ពីបស្រ ៉ិះវាអារ៖ 1) 

 ំផ្លល  ខួរេាលរ រ់អ្នេដដលេំព ងលូតោរ់ 2)   ៉ិះ ល់ដល់ ការរិេានិងការរងចំា និង 3) 

ប វ្ ីបអាយអ្នេខាា រ់បរឬមានបស្រគ្ម៉ិះថាន េ់” 

 3. ការដណនអំ្ំពីហានេិ័យទនការជ្ិេះ ឬដបើកយានយនត  
“ោនយនត  េគ្មន  រឺជាមូលបហត រមបងទនការាល  ់រ រ់មន រេវយ័បេាង។ ខំុ្បអាយ េិរចរនាជីវតិ 

បៅអ្នេជមងឺរ រ់ខំុ្ ទាងំអ្រ់គ្មន ។ រូមយេវាបៅផទ៉ិះ 

និងពិភាេាជាមួយនឹងឪព េមាត យ/អាណាពាាលរ រ់អ្នេ បដើមបី បងកើតដផនការ 

ប ើេ ររ វតថ ិភាព។” 

 

4. ជ្ំរ៉ុញដលើកទកឹចិតតបអាយនិោយស្រ បោរដដលបលើេទេឹរិតតខល នួឯង  
អ្នេមិនបស្រ ើ៖ “ស្រ រិនប ើអ្នេណាមាន េ់ានរួរអ្នេថា បហត អ្វ ីានជាអ្នេមិនផឹេបស្ររឿងស្ររវងឹ 

ឬមិនបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន បតើអ្នេនឹងនិោយោ ងដូរបមតរ?” អ្នេបស្រ ើស្រារ់៖ “បតើការមិនបស្រ ើស្រារ់វា 

មានរ ណរមបតតិអ្វ ីខល ៉ិះ?” 

 5. ពម្ងឹងភាពបជឿជាេប់លើរមតថភាពបជារជ័យរ រ់ខល នួឯង  
“ខំុ្បជឿជាេ់ថា អ្នេមានរមតថភាពការ រមិនបអាយបស្ររឿងស្ររវងឹ និងបស្ររឿងប ៀនរារាងំអ្នេ 

ពីការរបស្រមរបគ្មលបៅ រ រ់អ្នេបន៉ិះប ើយ។” 

 

 

3. ដអាយអ្នកជ្រងឺ កិចចសនាជី្េតិ ណែលម្ងនកន ញងដេបសាយ www.crafft.org/contract 
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