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1. तारीख

गर्ाहकाचे नाव (नाव, विडलांचे नाव, आडनाव)
गर्ाहकाचा दूरध्वनी कर्मांक

गर्ाहकाची जन्मतारीख

2.

4. सीएएमआयएस

पर्ौढ
युवा

3.

क्ती आयडी

गर्ाहकाने पर् ांची उ रे देण्यास नकार िदला
गर्ाहक पर् ांची उ रे देण्यास असमथर्
वंश/मानववंशीय

शहर

गर्ाहकाचा प ा

राज्य

िझप कोड

समाज सेवकाचा दूरध्वनी कर्मांक

समाज सेवकाचे नाव

5. गर्ाहकाला मूल्यमापनासाठी िशफारस के ली
मनौरोग्य
रासायिनक आधीनता
सह-घटना
गर्ाहकाला िशफारस के ली नाही

6. गर्ाहकाला सध्या सेवा िमळत आहे
मनौरोग्य
रासायिनक आधीनता
सह-घटना

7.

बालक सुरक्षा सेवा (CPS)
कौटुंिबक स्वेच्छा सेवा
कौटुंिबक समेट सेवा (FRS)
बालक आिण कौटुंिबक कल्याण सेवा
बालक आरोग्य आिण िशक्षण मागोवा (CHET)

वैयिक्तक गरजांचे जागितक मूल्यमापन - शॉटर् स्कर्ीनर (GAIN-SS)

पुढील पर् सामान्य मनेवैज्ञािनक, वतर्न िकवा वैयिक्तक समस्यांबाबत आहेत. या समस्या लक्षणीय समजल्या जातात जेव्हा त्या दोन िकवा अिधक आठवडे असतात, जेव्हा
त्या पुन्हापुन्हा येत राहतात, जेव्हा त्या आपणास आपल्या जबाबदाऱ्या संभाळण्यापासून लांब ठे वतात, िकवा जेव्हा त्यांच्यामुळे आपणास पुढे जाता येणार नाही असे वाटू
लागते. कृ पया पर् ाचे उ र “होय” िकवा“नाही” असे ा.
मानिसक आरोग्य अंतगर्त वतर्णक
ू (IDScr 1): मागील 12 मिहन्यात आपणास काही लक्षणीय समस्या होत्या काय. . . .

अ. क िडत पकडले गेल्यासारखे, एकटे, उदास, िनळे , िनराश िकवा िकवा भिवष्याबाबत हताश वाटते काय?
ब. झोपेचा तर्ास, जसे की वाईट स्व े, तळमळत झोपणे िकवा िदवसा झोपणे?
क. अितशय काळजीगर्स्त, िचतातूर, तणावगर्स्त, घाबरलेल,े भयभीत िकवा काहीतरी वाईट घडणार आहे असे
ड. जेव्हा कशामुळे तरी आपणास भूतकाळ आठवला, आपण खूप दुःखी झालात िकवा काळजीत पडलात?
इ. आपले आयुष्य संपवावे िकवा आत्महत्त्या करावी असे वाटले?

वाटले?

होय
होय
होय
होय
होय

नाही
नाही
नाही
नाही
नाही

जर दोन िकवा जास्त “होय” उ रे आली, तर मानिसक आरोग्य पाहा, जर (इ) आत्महत्त्येसाठी होय असेल, तर कर्ायिसस लाईन िकवा डीएमएचपी
(िनिद मानिसक आरोग्य ावसाियक) यांचक
े डे जा.
मानिसक आरोग्य बिहगर्त वतर्णक
ू (EDScr2): मागील 12 मिहन्यात, खालील गो ी दोन िकवा जास्त वेळा के ल्यात का?

अ.
ब.
क.
ड.
इ.

आपल्याला ह ा असलेल्या गो ी िमळिवण्यासाठी िकवा काहीतरी करणे टाळण्यासाठी खोटे बोललात िकवा फसिवलेत?
शाळे त, कामाचे जागी िकवा घरी लक्ष देणे खूप कठीण गेल?
े
शाळे त, कामाचे जागी िकवा घरी सूचना पाळणे खूप कठीण गेल?
े
इतरांवर दादािगरी के लीत िकवा घाबरिवलेत?
इतर लोकांबरोबर भांडणे के लीत?
जर दोन िकवा जास्त “होय” उ रे आली, तर मानिसक आरोग्य पाहा

होय
होय
होय
होय
होय

नाही
नाही
नाही
नाही
नाही

होय

नाही

ब. एकतर अल्कोहोल िकवा डर्ग्ज िमळिवण्यासाठी, अल्कोहोल िकवा डर्ग्ज घेण्यात िकवा अल्कोहोल िकवा डर्ग्जचा पिरणाम
जाणिवण्यात खूप वेळ घालिवलात(तारे त, आजारी)?

होय

नाही

क. जरी त्यामुळे सामािजक समस्या होत रािहल्या, ज्याचे पयार्वसान मारामारी िकवा इतर लोकांबरोबर तर्ास होऊ लागला
तरी अल्कोहोल िकवा डर्ग्ज घेत रािहलात?

होय

नाही

ड. अल्कोहोल िकवा डर्ग्ज घेतल्यामुळे आपणास कामाचे जागी, शाळा, घरी महत्वाच्या कामिगऱ्या िकवा सामािजक घटनांचे
वेळी सोडू न देण,े कमी करणे िकवा पर् िनमार्ण होणे भाग पडले?

होय

नाही

इ. अल्कोहोल िकवा डर्ग्ज सोडू न देताना िवथडर्ॉअल समस्या जशा की, हात थरथरणे, फे कणे, िस्थर बसताना िकवा झोपताना
तर्ास झाला िकवा आजारी पडू नये िकवा िवथडर्ॉअल समस्या टाळण्यासाठी अल्कोहोल िकवा डर्ग्ज घेतलेत?

होय

नाही

सबस्टन्स अ◌ॅब्युज स्कर्ीन (SDScr3): मागील 12 मिहन्यात, आपण....

अ. आठव

ातून एकदा अल्कोहोल िकवा डर्ग्ज घेतलेत?

जर सबस्टन्स अ◌ॅब्युज िकवा सह-घटना (सबस्टन्स अ◌ॅब्युज आिण मानिसक आरोग्य), यात दोन िकवा जास्त “होय” उ रे आली, तर सीडीपी िकवा
सबस्टन्स अ◌ॅब्युज उपचार पुरवठादार यांचक
े डे पाहा
मला समजते की या पर्पतर्ाची एक पर्त ही सेवांच्या संदभार्चा एक भाग होऊ शकते.
सही
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