द #ा% [CRAFFT 2.1] अ1रवाता5
िचिक$कले मौ*खक बयान गनु2पन4

यसरी सु' गुन*होस “म तपाईंलाई केही ./ गछु3 जुन म .ाय मेरो सबै िबरामीलाई गन= गद3 छु । कृपया इमाBारी

पुव3कउEर िदनु होला । म तपाईंको उEर गोF राGे छु ।”
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.
2.

# िदनको सं(ा

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 ।
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 सं(ा

# िदनको सं(ा

के िबरामीको भाग “A” को सबै /0ह2को उ4रमा “0” छ?
रछ

छै न

तल भाग B मा पिहलो -. मा/ सो1नुहोस्, 6सपिछ रो9ुहोस्

तल भाग B मा सबै 6 वटा -. सो1नुहोस्

भाग 'B'

एउटामा गोलो लगाउनुहोस्

C

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

R

के तपाइले किहले आराम (Relax) का लािग आफूलाई रा9ो महसुस गराउन अथवा कुनै समूहमा
गािभन मादकपदE थ वा लागु औषधको सेवन गनुE IJछ ?

छै न

रछ

A

के तपाई किहले आफूमाZै yदा अथावा एzै (Alone) yँ दा मादक पदाथ; लागु औषधको Jयोग गनु;y€छ ?

छै न

रछ

F

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

छै न

रछ

F

के तपाईको प„रवार (Family) अथवा िमZहˆले (Friends) किहले तपाइलाई मादक पदाथ; वा लागु
औषधसेवन कम गनु; भ‹ु y€छ ?

छै न

रछ

T

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

छै न

रछ

क दु ई अथवा बिढ उ.र 'छ' आएको छ भने यसले ग;ीर सम>ा रहे को र थप मुAाङकनको आवCकता सुझाउँ छ
थप िनदG शनहIका लािग पृK 2 हे नुMहोस्।
NOTICE TO CLINIC STAFF AND MEDICAL RECORDS:
The information on this page is protected by special federal confidentiality rules (42 CFR Part 2), which prohibit disclosure of this
information unless authorized by specific written consent.

CRAFFT <ोरको =ा>ा
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चचाIका बुँदाह2लाई संिST परामशI िदन /योग गनुIहोस् ।
1. Eीिनंग उHरहJ समीKा गनु2होस्
J‘ेक 'हो' जवाफको लािग, "के तपाई मलाई यसको बारे मा अिधक बताउन स“ुy€छ?"
2. Mयोग नगन2 सुझाव िदनुहोस्

"तपाईंको डा”रको Wपमा (•ा– सेवा Jदायक), मेरो िसफा„रश तपाईंलाई कुनै पिन Jकारको मिदरा,
गाँ जा, वा अ7 लागूपदाथ;को Jयोग नगन;का लािग हो िकनिक:
१. यसले तपाइँ को िवकास भइरहे को िदमागलाई हानी गद; छ।
२, िस“े र याद गनš ›मताको साथ ह[›ेप गद; छ, र
It. यसले तपाइँ लाई धेरै अf•ारो वा खतरनाक dŸथितमा राGदछ।"

3. सवारी साधन चढ् दा/चलाउँ दा Tने जो*खम सV*W परामश2

"सवारी दु घ;टनाहW युवा बीचमा मृ‘ुको Jमुख कारण yन्। म मेरा सबै िबरामीहWलाई" जीवनका लािग
ठे £ा िद€छु । "
कृपया यसलाई घरमा लैजानुहोस् र
तपाईका बाबुआमासँग छलफल गनु;होस् जुन सँधै सुरि›त Wपमा घर सवारी गनš योजना बनाउँ दछ।"

4. आत Mेरक बयानलाई Mकाश पा\र Mिति]या िदनुहोस्
गैर-Jयोगकता; : "याद गनु;होस्, यिद कसैले तपाइँ लाई िकन न िपउने, वा सुत¤ज7 वा लागू पदाथ;को Jयोग

गनš भनेर सो¥ो भने तपाइँ ले के जवाफ िदनुy€छ?"
Jयोगकता; : "यसको Jयोग नगनु;को के अथ; हो?"

5. आत Mभावकारीतालाई मजबुत बनाउने

“मलाई िवmास छ आ¦नो ल§ Jा¨ीको बाटोमा मिदरा तथा लागु पदाथ;लाई आउन निदन जे चािह€छ ‘ो
तपाईं सँग छ ।”

िबरामीलाई “कYZ या[ फर लाईफ” िदनुहोस । मा उपल^ www.crafft.org/contract
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