द #ा% [CRAFFT 2.1+N] 23ावली
िबरामीले पूरा गनू- पन.

कृपया सबै )*का उ,र इमा0ारीपूव4क िदनु होला । तपाईको उ,र गो@ रहने छ ।

भाग ‘A'
िवगत १२ मिहनामा कित िदन तपाइले:
केही चु(ी भ*ा बढी िवयर, वाइन अथवा अ7 मादक पदा; थको सेवन गनु; भएको छ ? छै न भने
“०” लेGनुहोस् ।

1.

# िदनको संTा

कुनै Jकारको गाँ जा (Nानािबस, तेल, वाP, धुRपान, Sािपङ, Uािबङ गरे र वा एिडबलहWमा) वा
“कृिZम गाँ जा” (ज[ैः “के-२” अथवा “_ाइस”) को Jयोग गनु; भएको छ ? छै न भने “०” लेGनुहोस् ।

2.

के तपाईंले कुनै अ7 पदाथ; Jयोग गनु;भयो (ज[ै अ7 अवैध औषिधहW, गोली, िJdefशन वा
ओभर-द-काउjर िJdefशन डkl र mािसत वा साँ सयुn पदाथ;, वाo वा सुई) नशाको लािग?
यिद होईन भने, "०" टाइप गनु;होस्।

3.

# िदनको संTा

# िदनको संTा

िनकोिटन र/वा sादहW समावेश भएको Sािपङ यt* वा कुनै पिन सुतvज7 उwादन Jयोग गनु;xyछ†?

4.

*ज#ै इ-िसगरे ट, मोड् स, JUUL ज#ा पोड य9ह;, पफ बार, >ाप पेन वा इ-ABाह; ज#ा िडसपोजेबल >ापह;।
†
िसगरे ट, िसगार, िसगाEरलोज, ABाह;, चपाउने सुतJजK पदाथN, Oफ, Oस, घुQने पदाथNह; वा िनकोिटनका पाउचह;।

# िदनको संTा

जारी राLनुअिघ यी िनद. शनहQ पढ् नुहोस्:
तपाईंले मािथका सबै बाकसह0मा “0” रा2नु56छ भने, तल िदइएको => 5 को जवाफ िदनुहोस्, Cसपिछ रोDुहोस्।
तपाईंले मािथका => 1, 2 वा 3 का लािग “1” वा बढी रा2नु56छ भने, तल िदइएको =>ह0 5-10 को जवाफ िदनुहोस्।
तपाईंले मािथको => 4 को लािग “1” वा बढी रा2नु56छ भने, पृJको पछािड िदइएका सबै =>ह0को जवाफ िदनुहोस्।

•
•
•
•

एउटामा गोलो लगाउनुहोस्
5.

के तपाई किहले नशामा झुमेको अथवा मादक पदाथ; तथा लागु औषध सेवन गरे का चालक (आफू लगायत)
ले चलाएको गािडमा (Car) वा अ7 सवारी साधन चढ् नु भएको छ?

छै न रछ

6.

के तपाइले किहले आराम (Relax) का लािग आफूलाई राRो महसुस गराउन अथवा कुनै समूहमा गािभन
मादकपद; थ वा लागु औषधको सेवन गनु; xyछ ?

छै न रछ

7.

के तपाई किहले आफूमाZै xदा अथावा ए…ै (Alone) xँ दा मादक पदाथ; लागु औषधको Jयोग गनु;xyछ ?

छै न रछ

8.

के तपाई किहले मादक पदाथ; वा लागु औषध सेवनका बेला आफूले गरे का कुरा िवस;न (Forget) xyछ ?

छै न रछ

9.

के तपाईको पŒरवार (Family) अथवा िमZह•ले (Friends) किहले तपाइलाई मादक पदाथ; वा लागु
औषधसेवन कम गनु; भ“ु xyछ ?

छै न रछ

10.

९, के तपाई किहले मादक पदाथ; अथवा लागु औषध सेवन गरे का बेला सम•ामा (Trouble) पनु; भएको छ ?

छै न रछ
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िनS TUहQले तपाईंले Tयोग गन. िनकोिटन र/वा YादहQ समावेश भएका कुनै पिन \ािपङ य^ वा कुनै पिन
सुत_ज` उaादन बारे सोbछन्*। हरे क TUको लािग आgनो जवाफमा गोलो लगाउनुहोस्।

एउटामा गोलो लगाउनुहोस्
1.

तपाईंले ियनीह. /योग गन2 छोड् ने /यास गनु2भएको तर छोड् न नसकेको अव>था छ?

रछ छै न

2.

तपाईं अिहले Aाप वा सुतBजD पदाथ2 /योग गनु2FGछ, िकनभने यसलाई IाJ वाKवमै गाNो FGछ?

रछ छै न

3.

तपाईंलाई किहOै Aािपङ वा सुतBजD पदाथ2/ित लत लागेको जKो महसुस भएको छ?

रछ छै न

4.

तपाईंलाई किहOै Aाप वा सुतBजD पदाथ2को /योग/ित एकदमै तृRा भएको छ?

रछ छै न

5.

तपाईंलाई किहOै Aाप गन2 वा सुतBजD पदाथ2 /योग गन2 वाKवमै आवTक परे को जKो महसुस भएको छ?

रछ छै न

6.

Aाप गन2 वा सुतBजD पदाथ2 /योग गन2 नFने िवUालय जKा >थानह.मा ियनीह. /योग नगVरकन बX गाNो
FGछ?

7.

तपाईंले केही समयसY Aाप वा सुतBजD पदाथ2 /योग नगरे को अव>थामा (वा तपाईंले /योग गन2 रो[े /यास गदा2 )…

रछ छै न

a.

तपाईंले Aाप गन2 वा सुतBजD पदाथ2 /योग गन2 नपाएको Fनाले तपाईंलाई ^ानके_`त गन2 गाNो लागेको
िथयो?

रछ छै न

b.

तपाईंले Aाप गन2 वा सुतBजD पदाथ2 /योग गन2 नपाएको Fनाले तपाईंलाई झन िचडिचडापन भए जKो
लागेको िथयो?

रछ छै न

c.

तपाईंलाई Aाप गनc वा सुतBजD पदाथ2 /योग गनc अIािधक चाहना वा उfेजना भएको िथयो?

d.

तपाईंले Aाप गन2 वा सुतBजD पदाथ2 /योग गन2 नपाएको Fनाले तपाईंलाई gाकुल, अशाi वा िच_iत
महसुस भएको िथयो?

रछ छै न
रछ छै न
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