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PRAPARE: विरामीको सम्पवि, जोखिम र अनुभिहरुको जिाफ विन र मूल्याङ्कनको लावि अवभलेि 

सेपे्टमे्बर २, २०१६ को जस्तो  PRAPARE को कागजी संस्करण को कार्ाान्वन का लागग 

 
 

         व्यखििि विशेषिाहरु 

 १. के तपाई से्पनी भाषा बोल्ने मुलुकको अथवा ल्यागिन   

अमेररकी हुनुहुन्छ? 
 

 हो  होइन  म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

 

२. तपाईं कुन जागत(हरु)को हुनुहुन्छ? लागु हुने सबैमा गचन्ह   

लगाउनुहोस्। 
 

 एगसर्ाली  हवाईको मूलबासी 
 प्रशान्त िापुसमूह  कालो / अगिकी अमेररकन 
 गोरो  अमेररकन इन्डिर्न/ अलास्का को 

मूलबासी 
 अन्य ( कृपर्ा लेख्नुहोस ): 
 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

 

३. गबगत २ बषामा कुनै पगन समर्मा, मौसमी वा आप्रबासी कृगष   

कार्ा तपाईको अथवा तपाईको पररवारको आर्को मुख्य श्रोत 

रहेको छ? 

 
 हो  होइन  म र्स प्रश्नको जवाफ गिन 

चाहन्न  

 

४. के तपाई संरु्क्त राज्यको सशस्त्र बल बाि सेवामुक्त      

हुनुभएको छ? 

 
 हो  होइन  म र्स प्रश्नको जवाफ गिन 

चाहन्न 

 

५. तपाई कुन भाषा सबैभन्दा सहज रुपले बोल्नुहुन्छ? 
 

 अंगे्रजी 
 अंगे्रजी बाहेक अन्य भाषा (कृपर्ा लेख्नुहोस ) 
 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

    

पररिार र घर 
 

    ६. तपाई सगहत पररवारमा कगत जना सिश्यहरु छन्, के तपाई 

हाल सँगै बसु्नहुन्छ? __

 ७. आजका गिन मा तपाईको आवासको अवस्था के छ? 
 

 मसँग आवास छ 

 मसँग आवास छैन ( अरुसँग बगसरहेको छु, होिलमा, 

आश्रर्मा, बागहर बािोमा बगसरहेको छु, समुद्र तिमा, 

गाडीमा, वा पाका मा ) 
 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

 

 ८. के तपाई आफ्नो आवास गुमाउनु भएकोमा गचन्डन्तत हुनुहुन्छ? 
 हो  होइन  म र्स प्रश्नको जवाफ गिन 

चाहन्न 

 

    ९. तपाई कुन ठेगानामा बसु्न हुन्छ? 
 

सडक:   

शहर, राज्य, गजप कोड:    
 

   धनसम्पवि र श्रोिहरु 

१०. तपाईंले अध्यर्न पुरा गनुा भएको सू्कलको उच्च तह 

कुन हो? 
 माध्यगमक तह भन्दा कम 

 

 माध्यगमक तह गडप्लोमा वा 
जीइडी (GED) 

 माध्यगमक तह भन्दा 
मागथ 

 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन 
चाहन्न 

 

    ११.  तपाई को बतामान कार्ा अवस्था के छ? 
 

 बेरोजगार  आंगशक समर् वा 
अस्थार्ी काम 

 पूणाकागलन 
काम 

 अन्यथा बेरोजगार तर काम खोगजरहेको छैन ( जसै्त गवद्याथी, 

अवकास प्राप्त, अशक्त, बेतलबी प्राथगमक हेरचाह गने ) कृपर्ा 

लेख्नुहोस:  
 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

 

 १२. तपाई को मुख्य बीमा कुन हो? 

 
 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

 

 कुनै पगन छैनन् / बीमा 
नगररएको   

 मेडीकेइड 

 गचप मेडीकेइड  मेगडकेर्र 

 अन्य साबाजगनक बीमा  
(गचप होइन ) 

 अन्य साबाजगनक बीमा ( गचप ) 
 

 गनजी बीमा  
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१३. गत बषाको अवगिमा तपाई र तपाई सँगै बसेका पररवारका 

सिश्यहरुको संरु्क्त कुल आम्दागन कगत गथर्ो? र्ो जानकारीले 

हामीलाई र्गि तपाई कुनै लाभहरु गलनका लागग र्ोग्य हुनुहुन्छ 

भने गनिाारण गना मद्दत गने छ। 

 

 १७. जब कोगह व्यन्डक्त बेचैन, उिास र गचन्डन्तत महसुस गिाछ, अथवा 

गतनीहरुको मन्डस्तष्क असान्त भएकाले रागतमा सुत्न सकै्दनन तब 

तनाब हुन्छ। तपाई कगिको तनाबमा हुनुहुन्छ? 

 

 

                 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

 

 

१४. के गत बषामा तपाई वा तपाईसँगै बसेको पररवारका कुनै 

सिश्यहरु गनम्न मध्य कुनैपगन गचज प्राप्त गना अर्ोग्य हुनुहुन्थ्यो, 

जुन बेला बास्तगबकरुपले र्सको आवश्यकता परेको गथर्ो? 

लागु हुने सबैमा गचन्ह लगाउनुहोस्। 

 

 

बैकखिक अविररि प्रश्नहरु 

 १८. गत बषामा, के तपाई जेल, कारागार, गहरासत केन्द्र वा गकशोर 

सुिार केन्द्र मा लगातार २ रात भन्दा बढी गबताउनु भएको छ? 

 

  

 

१९. के तपाई शराणाथी हुनुहुन्छ? 

१५. के र्ातार्ात को अभावले तपाईलाई गचगकत्सकीर् भेिघािहरु,      

बैठक गमलन, काम वा िैगनक जीवनका लागग चागहने आवश्यक 

सामग्रीहरुबाि िाढा राखेको छ? लागु हुने सबैमा गचन्ह लगाउनुहोस्। 

 

 

 २०. के तपाई अगहले जहाँ बसु्न हुन्छ त्यहाँ शारीररक र संबेगात्मक 

गहसाबले सुरगित महसुस गनुाहुन्छ? 

 

  

 

२१ गत बषामा, के तपाई आफ्नो साथी अथवा पुरानो साथीसँग त्रगसत 

हुनु भएको छ? 

    सामावजक र संबेिात्मक स्वास्थ्य 

 
 

१६. मागनसहरु जसका बारेमा ख्याल राख्नुहुन्छ र नगजक भएको 

महसुस गनुाहुन्छ, गतनीहरुसँग कगिको भेि्ने र कुराकानी गने     

गनुाहुन्छ? ( उिाहरणको लागग: सागथहरुसँग फोनमा कुराकानी गने, 

साथीहरु अथवा पररवारलाई भेि्ने, चचा वा क्लबको बैठकमा जाने ) 

 

 हँुिै होइन   थोरै 
 केगह हि सम्म  अगल िेरै 

 अत्यागिक  म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

 

हो होइन खाना हो होइन लिाकपडा 

हो होइन उपर्ोगी बसु्तहरु हो होइन बच्चाको हेरचाह 

हो होइन औषगि वा कुनै स्वास्थ्य सेवा (गचगकत्सा, िन्त, 

मानगसक स्वास्थ्य, दृष्टी ) 

हो होइन फोन हो होइन अन्य ( कृपर्ा 
लेख्नुहोस् ) 

 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

 

 हो  होइन  म र्स प्रश्नको जवाफ गिन 
चाहन्न 

 

 हो  होइन  म र्स प्रश्नको जवाफ गिन 
चाहन्न 

 

 हो, र्सले मलाई गचगकत्सकीर् भेिघािहरु र औषगि 
उपचारहरु प्राप्त गना बाि िाढा राखेको छ। 

Yes, it has kept me from medical appointments or 
from getting my medications 

 हो, र्सले मलाई गैर-गचगकत्सा भेिघािहरु, भेि्ने समर्हरु, 

काम अथवा मलाई आवश्यक पने सामाग्रीहरु प्राप्त 

गनाबाि िाढा राखेको छ। 

Yes, it has kept me from non-medical meetings, 
appointments, work, or from getting things that I 
need 

 छैन No 
 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

 

I choose not to answer this question 

 

 हो  होइन  अगनगित 
 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

 

 हो  होइन  अगनगित 
 गत बषा मसँग साथी गथएन 
 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 

 

 हप्ताको एकपिक भन्दा कम  हप्ताको एक वा िुई पिक 
 हप्ताको ३ िेन्डख ५ पिक  हप्ताको ५ वा बढी पिक 
 म र्स प्रश्नको जवाफ गिन चाहन्न 
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