
လိင်*

အသက် (နှစ)်* |__|__|

ဤအဖြစ်အပျက်သ
ည် အောက်ပါအတုိင်း
 ဖြစ်ပျက်ခ့ဲသည် -

ဤအဖြစ်အပျက်သည် -

လွန်ခ့ဲသော လ လွန်ခ့ဲသော 
နှစ်ဝက်က

လွန်ခ့ဲသော 
အချိန်အတော်ကြာက

အောက်ပါတ့ုိအနက်မှ မည်သည့်အချက်သည် အဖြစ်အပျက်ကုိ ပံုဖော်သနည်း (အဖြေများစွာ ရိှနေနိုင်သေးသည်) -

အခြားသူတစ်ယောက်၌

အခြားသူတစ်ယောက်၌

မိမိကုိယ်ကုိ၌

မိမိကုိယ်ကုိ၌

မိမိကုိယ်ကုိ၌

မိမိကုိယ်ကုိ၌

မိမိကုိယ်ကုိ၌

1.

2. အတိတ်က တုန်လှုပ်ဖွယ်ဘဝ အဖြစ်အပျက်(များ)ကုိ မတွေးဘဲ သို့မဟုတ်
 အဖြစ်အပျက်(များ)ကုိ အမှတ်ရစေမည့် အခြေအနေများကုိ 
ရှောင်ထွက်သွားရန ်သင ်ကြိုးစားပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

အဖြစ်အပျက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ကျွနု်ပ် …... (ဝန်းကျင်) လောက်အရွယ်က
 ဖြစ်ခ့ဲသည်။

အသက်အရွယ်

ပုိမုိရှည်လျားသောအချိန်ကာလအတွင်း / အသက် _____ နှင့် _____ အကြား အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခ့ဲသည်။

ရုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မုှ -

လိင်ပုိင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မုှ-

စိတ်ပုိင်းဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုမုှ–

ပြင်းထန်သော ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှမုှ  -

အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်မုှ - အခြားသူတစ်ယောက်၌

အခြားသူတစ်ယောက်၌

အခြားသူတစ်ယောက်၌

_______

ကုိရုိနာ ဗုိင်းရပ်စ် (COVID-19)

အခြားသူတစ်ယောက်အား ထိခုိက်နာကျင်စေခြင်း

ချစ်ရသောသ  ူရုတ်တရက် ဆုံးပါးသွားခြင်း

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိတ်ဝေဒနာ စစ်တမ်း |__|__|__|__|__|
Participant Identification Number

အမျုိးသမီး 
(မိန်းကလေး)

အမျုိးသား 
(ယောက်ျားလေး)

ပြောပြလိုစိတ်မရှိအခြား

တစ်ခါတစ်ရံ လူသားတ့ုိတွင ်ထူးထူးခြားခြား သို့မဟုတ် အထူးသဖြင့ ်ကြောက်မက်ဖွယ်၊ 
ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသော သို့မဟုတ် စိတ်ထိခုိက်စရာများ ဖြစ်ပျက်တတ်ကြသည်။

လွန်ခ့ဲတ့ဲလက အထက်ပါ အဖြစ်အပျက်ကုိ စဉ်းစားရင်း သင်သည် …

 ကြုံတွေ့ခ့ဲသော အတိတ်က တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာ ဘဝဖြစ်ရပ် (များ) 
အကြောင်း အိပ်မက်ဆိုးများ မြင်မက်ဖူးလား သို့မဟုတ် သင ်
ဆန္ဒမရိှသော်လည်း တွေးမိနေခြင်းမျုိး ရိှပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

လက်ရိှ သင့်အပေါ် အများဆုံး လွှမ်းမုိးသက်ရောက်နေသည့် အဖြစ်အပျက် သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံကုိ 
အတုိချံုးဖော်ပြပါ-

....................................................................................................................................................

လွန်ခ့ဲသော
 နှစ်က



အထီးကျန်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့ ်စိတ်နှင့်ခန္ဓာကုိယ  ်ကဲွကွာနေသလို 
(ဥပမာ၊ သင်သည် အထက်မှနေ၍ သင့်ကုိယ်သင ်ငုံ့ကြည့်ရနေသလိုမျုိး၊ 
သို့မဟုတ် သင်သည် သင့်ကုိယ်ခန္ဓာ၏ ပြင်ပမှ အကဲခတ်နေရသူက့ဲသို့ 
ခံစားရခြင်း) စသည်ဖြင့ ်ခံစားရပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

14.

15.

အိပ်စက်အနားယူရန် သို့မဟုတ် အိပ်စက်အနားယူနေစဉ် ပြဿနာများ 
ရိှပါသလား။

ကမ္ဘာကြီး သို့မဟုတ် အခြားလူများကုိ ကဲွပြားစွာ မှတ်ယူ၍ သို့မဟုတ် 
တွေ့ကြုံခံစားရနေ၍ အရာရာသည် အိပ်မက်က့ဲသို့၊ ထူးဆန်းနေသည် 
သို့မဟုတ် လက်တွေ့မကျပါဟု ခံစားနေရပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

16.

17.

3.

4.

5.

6.

7.

အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးများသုံးခြင်းဖြင့ ်
ဖိစီးမုှများကုိ လျှော့ချရန ်ကြိုးစားခ့ဲပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အခြားရုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပုိင်းဆိုင်ရာ
 သို့မဟုတ် လူမုှရေးပြဿနာများ ရိှပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

အခြားသော စိတ်ဖိစီးစရာ အဖြစ်အပျက်များ (ဥပမာ 
ငွေကြေးပြဿနာများ၊ အလုပ်ပြောင်းခြင်း၊ အိမ်ပြောင်းရှွေ့ခြင်း၊ 
အလုပ်အကုိင်အကျပ်အတည်း သို့မဟုတ် 
တကုိယ်ရည်ပြဿနာများများက့ဲသို)့ ကြုံတွေ့ဖူးပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

19.

18.

သင့်အနီးနားရိှ ပ့ံပုိးကူညီသူများကုိ လွမ်းဆွတ်နေချိန် (ဥပမာ 
စိတ်ပုိင်းဆိုင်ရာ ပ့ံပုိးမုှ၊ ကလေး သို့မဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကုိ 
ကြည့်ရုှခြင်း၊ ဆေးရံု သို့မဟုတ် စတုိးဆိုင်သို ့
စီးနင်းလိုက်ပါပ့ုိဆောင်ပေးခြင်း၊ ဖျားနာနေချိန်တွင် ကူညီပေးခြင်း) မျုိး 
ရိှပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှ ကုိယ့်ကုိကုိယ် နာကျင်အောင်လုပ်ဖ့ုိ ကြိုးစားဖူးပါသလား။ တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

12.

13.

စိတ်ပျက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် မျှော်လင့်ချက်မ့ဲနေပါသလား။ တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများတွင ်စိတ်ပါဝင်စားမုှ သို့မဟုတ် အားရကျေနပ်မုှ
 နည်းပါးခြင်းများ ကြုံနေရပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

10.

11.

စိတ်ပူတာ၊ စုိးရိမ်တာ သို့မဟုတ် အစွန်းရောက်တာမျုိး ခံစားဖူးသလား။ တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

စုိးရိမ်ပူပန်မုှကုိ ရပ်တန့်ရန် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရန ်မတတ်နိုင်ဘဲ 
ဖြစ်နေပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ9.

8.

တန်ဖုိးမရိှသလိ ုခံစားရပါသလား။ တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ  ဒေါသ တွေထွက်  နေတာကုိ ကြုံဖူးလား။ တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

လူများ၊ အငန်းအတာများ သို့မဟုတ် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ 
ထုံထိုင်းသွားသလိ ုသို့မဟုတ် အထီးကျန်နေ သလိ ုခံစားနေရပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

အတိတ်က စိတ်ထိခုိက်ဖွယ  ်ဘဝဖြစ်ရပ် (များ) သို့မဟုတ် ဖြစ်ပွားခ့ဲသည့် 
ပြဿနာ (များ) အတွက် ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်  အပြစ်ရိှသည်ဟု 
ခံစားမိပါသလား သို့မဟုတ် အခြားသူများအား အပြစ်တင်ခြင်းကုိ 
မရပ်တန့်နိုင်အောင ်ဖြစ်နေပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

အမြဲတစေ မိမိကုိယ်ကုိ ကာကွယ်၊ စောင့်ကြည့်စိတ်ပူနေပါသလား  
သို့မဟုတ် အလွယ်တကူ ထိတ်လန့်တတ်ပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ



ည့ံ

သင်၏လက်ရိှ အခြေနေလုပ်ဆောင်ချက်ကုိ မည်သို ့အဆင့်သတ်မှတ်မည်နည်း။ (အလုပ်၌/အိမ်၌)

1      2      3      4       5      6      7      8      9      10
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23.

စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေမုှများ သင ်လုပ်ဖူးပါသလား သို့မဟုတ် 
စိတ်ပုိင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (ဥပမာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စုိးရိမ်ပူပန်ခြင်း 
သို့မဟုတ် ကုိယ်ရည်ကုိယ်သွေးချ့ုိယွင်းခြင်း) အတွက် 
ကုသမုှခံယူဖူးပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ

သင့်ကုိယ်သင ်ခံနိုင်ရည်ရိှသူတစ်ယောက်ဟု ယေဘူယျအားဖြင့ ်
ယူဆပါသလား။

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ22.

21.

သင့်ကလေးဘဝ (0-18 နှစ်) အတွင်း စိတ်ထိခုိက်စရာ ဘဝဖြစ်ရပ်များ 
(ဥပမာ၊ ပြင်းထန်သော မတော်တဆမုှ သို့မဟုတ် မီးလောင်ကျွမ်းမုှ၊ 
ရုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လိင်ပုိင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မုှ သို့မဟုတ် 
အလွဲသုံးစားပြုမုှ၊ ဘေးဒုက္ခ၊ တစ်စံုတစ်ဦး သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် 
ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရိှခြင်း သို့မဟုတ် ချစ်ရသ  ူဆုံးပါးသွားခြင်းတ့ုိကုိ
 တွေ့ကြုံဖူးပါသလား။)

တင်ပြပါမည် မတင်ပြပါ20.

အလွန်ကောင်း


