
လိင်*

အသက် (နှစ)်* |__|__|

အမျုိးသား 
(ယောက်ျား
လေး)

မတင်ပြပါတင်ပြပါမည်

5.

4.

3.

2.

1.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

မတင်ပြပါ
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မတင်ပြပါတင်ပြပါမည်

မတင်ပြပါတင်ပြပါမည်

မတင်ပြပါအဆိုပါ အဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်၍ 
အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသော အိပ်မက်မျုိး သို့မဟုတ် 
စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတ့ဲ အတွေးများ ရိှခ့ဲဖူးလား။

အဖြစ်အပျက်အကြောင်း မတွေးဖ့ုိ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားခ့ဲရပါသလား၊
 သို့မဟုတ်  အဖြစ်အပျက်များကုိ ပြန်လည်အမှတ်ရစေနိုင်သည့် 
အချ့ုိနေရာဒေသများ၊ အခြေအနေများ၊ အပေါင်းအသင်းများစသည့်
 အရာမှန်သမျှေကုိ ရှောင်ဖ့ုိ ကြိုးစားပါသလား။

အကြောင်းမ့ဲ အမြဲတစေ မိမိကုိယ်ကုိ မလုံမခြုံခံစားကာ ကာကွယ်၊ 
စောင့်ကြည့်နေပါသလား  သို့မဟုတ် အလွယ်တကူ 
ထိတ်လန့်တတ်ပါသလား။
ရုပ်ခန္ဓာအားဖြင့ ်ရိှနေသော်လည်း စိတ်လုံးလုံး 
မရောက်သလိုခံစားပြီး လူများ၊ လှုပ်ရှားမုှအငန်းအတာများ သို့မဟုတ်
 သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ အေးစက်ထုံထိုင်းသွားသလိ ုသို့မဟုတ် 
မပတ်သက်တော့သလိ ုခံစားရပါသလား။

သင်၌ဖြစ်ပျက်ခ့ဲသောအရာအတွက် နှင့် ဖြစ်ပျက်ခ့ဲသည့်အရာ၏ 
အကျုိးဆက်ပြဿနာများအတွက် အပြစ်ရိှသည်ဟု ခံစားရပါသလား။

မိမိကုိယ်ကုိ အရေးမပါသောသူဟု အသုံးမရသောသူဟု 
ခံစားနေရပါသလား။

သင်မထိန်းချုပ်နိုင်သော ဒေါသထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် 
စိတ်ဆိုးခြင်းများ ရိှပါသလား။

စိတ်ပူပါသလား သို့မဟုတ် စုိးရိမ်ပါသလား။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိတ်ဝေဒနာ စစ်တမ်း 
ဆယ်ကျော်သက်များအတွက ်(GPS-T)

အမျုိးသမီး 
(မိန်းကလေး)

အခြား ပြောပြလိုစိတ်မရိှ

မင်းရ့ဲစုိးရိမ်မုှများကုိ ရပ်တန့်နိုင်သလား သို့မဟုတ် 
မထိန်းချုပ်နိုင်သလား။

စိတ်ဓာတ်ကျ၊ စိတ်ဖိဆီးကာ မျှော်လင့်ချက်မ့ဲနေသလား။

သင့်ကုိ ပျော်ရှွင်မုှပေးခ့ဲဖူးသော အရာများအား လုပ်ဆောင်ရန ်
စိတ်ဝင်စားမုှ သို့မဟုတ် ရှွင်လန်းမုှ နည်းပါးသွားပါသလား။

၁၁-၁၇ နှစ်
|__|__|__|__|__|

Participant Identification Number

မတင်ပြပါတင်ပြပါမည်

မတင်ပြပါတင်ပြပါမည်

တစ်ခါတရံ လူတွေမှာ ထူးထူးခြားခြား ကြောက်စရာ၊ ထိန့်လန့်စရာကောင်းသော အဖြစ်အပျက်များ 
ဖြစ်တတ်ပါသည်။  အကယ်၍ သင့်တွင ်ထိုသို့သောကိစ္စများဖြစ်ခ့ဲပါက၊ ယခု သင့်အား အနှောက်အယှက်
 အဖြစ်စေဆုံးဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အောက်ပါမေးခွန်းများကုိ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးပါ။

အဆိုပါ အဖြစ်ပျက်မျုိး ကြုံတွေ့ပြီးသည့်နောက် လွန်ခ့ဲတ့ဲလမှာ အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများအနက်
 တစ်ခုခုကုိ တွေ့ကြုံခံစားဖူးသလား။ အတွေ့အကြုံမရိှပါက "မရိှ" ဟု ကျေးဇူးပြု၍ ရေးမှတ်ပါ။ 
အတွေ့အကြုံရိှပါက "ရိှ" ဟု ရေးမှတ်ပေးပါ။



23.

ည့ံ အလွန်ကောင်း

သင်၏လက်ရိှ အခြေနေလုပ်ဆောင်ချက်ကုိ မည်သို ့အဆင့်သတ်မှတ်မည်နည်း။ (ယခုလက်ရိှတွင ် 
အိမ်၊ ကျောင်းနဲ့ သင့်ဘဝ၏ အခြားကဏ္ဍများတွင ်သင ်အဆင်ပြေနေပါသလား။)
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မတင်ပြပါတင်ပြပါမည်

သင်၏ အစောပုိင်းကလေးဘဝ (၀-၁၀ နှစ်) အတွင်းမှာ တခြား 
ကြောက်စရာ သို့မဟုတ် ထိန့်လှန့်စရာ အဖြစ်အပျက်များ 
ကြုံဖူးပါသလား။

သင့်တွင ်စိတ်ပုိင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အပြုအမူဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
 သို့မဟုတ် ထိုသို့သောပြဿနာများရိှနေသည်ဟု အပြောခံဖူး သလား
 သို့မဟုတ် ကုသမုှခံယူဖူး ပါသလား။ (ဥပမာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ 
စုိးရိမ်စိတ်၊ ADHD၊ အစာစားမုှမမှန်ခြင်း သို့မဟုတ် အပြုအမူဆိုင်ရာ 
ပြဿနာများ)

ယေဘူယျအားဖြင့ ်သင့်ကုိယ်သင ်ခံနိုင်ရည်ရိှသောသ  ူဖြစ်သည်ဟု
 ယူဆပါသလား (ခက်ခဲသောအခြေအနေများမှ ပြန်ထလာသ  ူ
သို့မဟုတ် ဆိုးရွားသောအရာများကုိ ကျော်လွှားနိုင်သ)ူ။

ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှဖြင့ ်သင့်ကုိယ်သင ်ထိုခုိက်နာကျင်အောင ်
ကြိုးစားခ့ဲသလား။

သင်နိုးနေသော်လည်း အိပ်မက်ထဲတွင ်ရိှနေသက့ဲသို့ 
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ အခြားသူများ နှင့် ကမ္ဘာကြီးကုိ ထူးဆန်းစွာ 
ရုှမြင်ဖူးပါသလား။

သင်သည် အထက်မှနေ၍ သင့်ကုိယ်သင ်ငုံ့ကြည့်ရနေသလိုမျုိး၊ 
သို့မဟုတ် သင်သည် သင့်ကုိယ်ခန္ဓာ၏ ပြင်ပမှ သင့်ကုိယ်သင ်
အကဲခတ်နေရသူက့ဲသို့ ခံစားရပါသလား။

သင့်အား အနှောက်အယှက်ပေးသည့် အခြားပြဿနာများ 
ရိှပါသလား (ဥပမာ- နာကျင်ကုိက်ခဲမုှ၊ ဆိုးရွားသောခံစားချက်များ၊ 
ကျောင်း၊ မိသားစု သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများနှင့ ်ပြဿနာများ)။

အခြားသော စိတ်ဖိစီးစရာ အဖြစ်အပျက်များ တွေ့ကြုံရပါသလား 
(ဥပမာ၊ ပုိက်ဆ  ံသို့မဟုတ် အစာအလုံအလောက်မရိှခြင်း၊ 
အခြားအိမ်သို့ပြောင်းခြင်း၊ ကျောင်းတွင်း ကိစ္စများ၊ 
သူငယ်ချင်းများကိစ္စများ၊ သို့မဟုတ် 
မိသားစုဝင်များနှင့်ပတ်သက်၍)။

ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ် ဆေးငွေ့ရုှခြင်း၊
 အရက်သောက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးသုံးခြင်း သို့မဟုတ် သင့်အတွက် 
ညှွန်းမထားသော ဆေးများသောက်ခြင်းဖြင့ ်
မကောင်းတ့ဲခံစားချက်တွေကုိ လျော့ပါးသွားအောင ်
ကြိုးစားခ့ဲပါသလား။

မတင်ပြပါ

အိပ်ချင်ပါသော်လည်း အိပ်မပျော်နိုင်ခြင်းမျုိး ဖြစ်နေပါသလား။

သင့်အား ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန ်ပ့ံပုိးပေးမည့်သူများ မရိှခ့ဲပါသလား 
(ဥပမာ၊ ဝမ်းနည်းနေချိန်တွင် သင့်အား နှစ်သိမ့်ပေးမည့်သူ၊ ကျောင်း
 သို့မဟုတ် ပဲွလမ်းသဘင်များသို ့ပ့ုိဆောင်ပေးမည့်သူ၊ ဆရာဝန ်
သို့မဟုတ် ဆေးရံုများဆီသို ့သင်နှင့်အတူ သွားပေးမည့်သ)ူ။


