
Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)

Personal Information

1. Group Name အဖွဲ့အမည်

2. Facilitator's Name အဖွဲ့ကို ပ့ံပိုးေပးသူ၏ အမည်

session 1 (ပထမအကြိမ်တွေ့
ဆုံမှု)

session 2 (ဒုတိယ အကြိ
မ်တွေ့ဆုံမှု)

session 3 (တတိယ အကြိ
မ်တွေ့ဆုံမှု)

session 4 (စတုတ္ထ အကြိ
မ်တွေ့ဆုံမှု)

session 5 (ပဥ္စမ အကြိမ်တွေ့
ဆုံမှု)

3. Dates, Time & Place (for each session) တွေ့ဆုံမှုတစ်ခုစီအတွက် ေန့ ၊ အချိန်၊ ေနရာ

* 4. Please describe your name in Burmese. 

သင်၏အမည်ကို ဗမာလိုေဖာ်ပြေပးပါ။

* 5. Please describe your name in English. 

သင်၏အမည်ကို အင်္ဂလိပ်လိုေဖာ်ပြေပးပါ။
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Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)

Psychological Wellbeing - Part 1 (WHO-5)

 
None of the time

လုံး၀ မဖြစ်

Some of the
time 

အချို  ့အချိန်များ
တွင်

Less than half
of the time 

အချိန်များ ၏ တဝ
က်ထက် လျော့ပြီး

More than half
of the time 

အချိန်များ ၏ တဝ
က် ထက် ပိုပြီး

Most of the time
အချိန် အများစုတွင်

All of the time 
အချိန်တိုင်း

Over the last two
weeks, I have felt
cheerful and in good
spirits.
လွန်ခ့ဲေသာနှစ်ပတ်အတွင်း
ကျွန်ုပ် သည် ပျော်ရွှင်တ
ယ်လို  ့ခံစားရတယ်

Over the last two
weeks, I have felt calm
and relaxed.
လွန်ခ့ဲေသာနှစ်ပတ်အတွင်း
ကျွန်ုပ် သည် ေအးေဆးတ
ည်ငြိမ်ပြီးေတာ့ စိတ်ေအး လ
က်ေအး ရှိတယ်လိုခံ့စားရတ
ယ်

Over the last two
weeks, I have felt active
and vigorous
လွန်ခ့ဲေသာနှစ်ပတ်အတွင်း
ကျွန်ုပ် သည် တ
တ်ကြွဖျက်လက်တယ်လိုခံ့
စားရတယ်

Over the last two
weeks, I woke up
feeling fresh and
rested.
လွန်ခ့ဲေသာနှစ်ပတ်အတွင်း
ကျွန်ုပ် သည် ေကာင်းေကာင်း
အနားယူအိပ်စက်ပြီး လန်းလ
န်းဆန်းဆန်း အိပ်ယာကနိုးထ
လာခ့ဲ တယ်

Over the last two
weeks, my daily life has
been filled with things
that interest me.
လွန်ခ့ဲေသာနှစ်ပတ်အတွင်း
ကျွန်ုပ့်ရဲ ့ ေန့စဉ် ဘဝက ငါစိ
တ်ပါဝင်စားတ့ဲ အရာတွေ နဲ့
ပြည့်နှက်ေနတယ်။

* 6. Please indicate for each of the five statements which is closest to how you have been feeling over the
last two weeks.

ေအာက်ေဖာ်ပြပါ ၀ါကျ (၅) ခု တွင် ေဖာ်ပြထားေသာ ေဖာ်ပြချက်များကို လွန်ခ့ဲေသာ (၂) ပတ်အတွင်း အနီးစပ်ဆုံး သင်ဘယ်ေလာ
က် ခံစားခ့ဲရသည်အေပါ် မူတည်ပြီး ေဖာ်ပြေပးပါ။
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Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)

Psychological Wellbeing - Part 2 (BRCS)

 
Does not describe

me at all 
လုံး၀ မကိုက်ညီပါ။

Does not describe
me 

မကိုက်ညီပါ။

Neutral 
ကိုက်ညီသည်လည်းမ
ဟုတ်။ မကိုက်ညီသ

ည်လည်းမဟုတ်။
Describes me 
ကိုက်ညီပါသည်။

Describes me very
well 

အလွန်ကိုက်ညီပါသည်။

I look for creative ways
to alter difficult
situations. 
ကျွန်ုပ်သည် ခက်ခဲေသာ အ
ခြေအေနများကို ပြောင်းလဲနို
င်ရန် ဖန်တီးဆန်းသစ်ေသာ န
ည်းလမ်းများ ရှာဖွေသည်။

Regardless of what
happens to me, I
believe I can control my
reaction to it. 
မည်သည့်အခြေအေန
ဖြစ်ပျက်လာပါေစ ထိုအ
ဖြစ်အပျက် အေပါ် ကျွန်ုပ်မ
ည်သို  ့တုံပ့ြန်မည်ဆိုသည်ကိ
ု ကျွန်ုပ်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဟု
ယုံကြည်သည်။

I believe I can grow in
positive ways by dealing
with difficult situations. 
အခက်အခဲများရင်ဆို
င်ကျော်ဖြတ်ရခြင်းအားဖြင့်
ေကာင်းေသာဖက်တွင် ကျွန်ု
ပ်သည် ရှင်သန်ကြီးထွားလာမ
ည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်သ
ည်။

I actively look for ways
to replace the losses I
encounter in life. 
ဘဝတွင် ဆုံးရှုံးရေသာအရာ
များကို အစားထိုးရန် ကျွန်ု
ပ်သည် နည်းလမ်းများ တ
တ်ကြွစွာ ရှာဖွေသည်။

* 7. Consider how well the following statements describe your behavior and actions.
ေအာက်ေဖာ်ပြပါစာကြောင်းများသည် သင်၏ အပြုအမူနှင့် လုပ်ေဆာင်ချက်များအတွက် မည်မျှကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း စဉ်းစား၍ဖြေ
ပါ။
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Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)

Psychological Wellbeing - Part 3 (ASHS)

 
Definitely

False
လုံး၀မှားသည်

Mostly
False

အများစုမှားသ
ည်

Somewhat
False

အေတာ်အသ
င့်မှားသည်

Slightly
False

အနည်းင
ယ်မှားသည်

Slightly
True

အနည်းင
ယ်မှန်သည်

Somewhat
True

အေတာ်အသ
င့်မှန်သည်

Mostly True
အများစုမှန်သ

ည်

Definitely
True

လုံး၀မှန်သည်

If I should find myself in
a jam, I could think of
many ways to get out of
it
ကျွန်ုပ်သည် ပြဿနာအရှု
ပ်အထွေးတစ်ခုထဲေရာက်ေန
ကြောင်း သိရလျှင် ထို
ပြဿနာမှ ရုန်းထွက်ရန် နည်း
လမ်းများစွာစဥ်းစားနိုင်သည်။

At the present time, I
am energetically
pursuing my goals.
လက်ရှိအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်သ
ည် မိမိ၏ ပန်းတိုင်များကိုရရှိ
ရန်  စိတ်အားထက်သ
န်စွာ လျှောက်လှမ်းေနသည်။

There are lots of ways
around any problem
that I am facing now
ကျွန်ုပ်ယခုကြုံတွေ့ေနရသည့်
မည်သည့်ပြဿနာမဆို
ကျော်ဖြတ်ရန် နည်းလမ်းများ
စွာရှိသည်။

Right now, I see myself
as being pretty
successful
ယခုလက်ရှိတွင် ကျွန်ုပ်သည်
မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ေကာင်းစွာ
ေအာင်မြင်ေနသည်ဟုယူဆ
သည်။

* 8. Read each item carefully. Using the scale shown below, please select the
number that best describes how you think about yourself right now. Please take a few moments to focus on
yourself and what is going on in your life at this moment. Once you have this “ here and now ” set, go
ahead and answer each item according to the following scale:
ေအာက်ပါ၀ါကျတစ်ခုစီကို ေသချာစွာဖတ်ရှုပါ။ ပြီးလျှင်ေဖာ်ပြထားသည် ့ စေကးကို သုံး၍ မည်သည့် နံပါတ်သည် ယခုလက်ရှိ သ
င့်ကိုယ်သင် မည်သို  ့ထင်သည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သည်ကိုရွေးပြီး အဖြေရွေးချယ်သတ်မှတ်ေပးပါ။ သင့်ကိုယ်သ
င်နှင့် သင့်ဘ၀တွင် ဖြစ်ပျက်ေနေသာအရာများကို ခဏေလာက်အချိန်ယူပြီး အာရုံပြုကြည့်ပါ။ လက်ရှိကို အာရုံပြုမိသွားပြီဆိုလျှင်
ေအာက်ပါ၀ါကျတစ်ခုချင်းစီ အတွက် ေပးထားသည့် စေကးအတိုင်း အဖြေများရွေးချယ်ေပးပါ။
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I can think of many
ways to reach my
current goals
ကျွန်ုပ်၏ လက်ရှိပန်းတိုင်များ
ဆီသိုလ့ျှောက်လှမ်းရန် နည်း
လမ်းများစွာ ကျွန်ုပ်စဥ်းစားနို
င်သည်။

At this time, I am
meeting the goals that I
have set for myself
ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် ကျွန်ု
ပ်သည် မိမိချမှတ်ထားသည့်
ပန်းတိုင်များကို လက်လှမ်းမီ
ေနသည်။

 
Definitely

False
လုံး၀မှားသည်

Mostly
False

အများစုမှားသ
ည်

Somewhat
False

အေတာ်အသ
င့်မှားသည်

Slightly
False

အနည်းင
ယ်မှားသည်

Slightly
True

အနည်းင
ယ်မှန်သည်

Somewhat
True

အေတာ်အသ
င့်မှန်သည်

Mostly True
အများစုမှန်သ

ည်

Definitely
True

လုံး၀မှန်သည်

Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)

Psychological Wellbeing - Part 4 (GAD-7)
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Not at all 
လုံးဝမဖြစ်

Several days 
အချိုေ့သာ ရက်များ

More than half the
days/the time 

ရက်အားလုံး/အချိန်များ၏ တဝ
က်ထက်ပို၍

Nearly everyday 
ေန့တိုင်းလိုလို

Feeling nervous,
anxious or on edge
စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပ
န်ခြင်း၊ (သို )့ ဂနာငြိမ်ဖြစ်ခြင်း

Not being able to stop
or control worrying
စိတ်ပူပန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်မ
ရခြင်း (သို )့ မရပ်တန့်နို
င်ခြင်း

Worrying too much
about different things
ကိစ္စအများအပြားအ
တွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ေန
ခြင်း

Trouble relaxing
စိတ်ဖြေလျှော့ရန်ခက်ခဲေန
ခြင်း

Being so restless that it
is hard to sit still
အလွန်အမင်း ဂနာမငြိ
မ်ဖြစ်ေနခြင်း ကြောင့် ငြိမ်ငြိ
မ်ထိုင်ရန်ခက်ခဲခြင်း

Becoming easily
annoyed or irritable
အလွယ်တကူစိတ်အနှော
က့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း (သို )့ စိ
တ်ဆတ်လွယ်ခြင်း

Feeling afraid as if
something awful might
happen
ဆိုးရွာေသာဖြစ်ရပ်တစ်စုံတ
စ်ခုဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ပြီး
ကြောက်လန့်ေနခြင်း

* 9. Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by the following problems? Select the
answer that best represent you.
လွန်ခ့ဲေသာ (၂) ပတ်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ပြပါ ပြဿနာများက သင့်ကို မည်မျှနှောင့်ယှက်ဒုက္ခေပးေနပါသလဲ။ သင်အတွက် ကို
က်ညီမည့် အဖြေကို ရွေးချယ်ေပးပါ။

Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)

Psychological Wellbeing - Part 5 (PHQ-9)
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Not at all 
လုံးဝမဖြစ်

Several days 
အချိုေ့သာ ရက်များ

More than half the
days/the time 

ရက်အားလုံး/အချိန်များ၏ တဝ
က်ထက်ပို၍

Nearly everyday 
ေန့တိုင်းလိုလို

Little interest or
pleasure in doing things
ေန့စဉ်အလုပ်များလုပ်ကို
င်ရာတွင် စိတ်ဝင်စားမှု (သို )့
ပျော်ရွှင်မှု အနည်းငယ်သာရှိ
ခြင်း

Feeling down,
depressed, or hopeless
စိတ်အားငယ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာ
တ်ကျခြင်း (သို )့ မျှော်လင
့်ချက်ကင်းမ့ဲသည်ဟု ခံစားရ
ခြင်း

Trouble falling or
staying asleep, or
sleeping too much
အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ဆ
က်တိုက်အိပ်နိုင်ရန်ခက်ခဲ
ခြင်း၊ (သို )့ အအိပ်လွန်ခြင်း

Feeling tired or having
little energy
ေမာပန်းခြင်း (သို )့ အားနည်း
သလို ခံစားရခြင်း

Poor appetite or
overeating
အစားအေသာက်ပျက်ခြင်း
(သို )့ အစားလွန်ခြင်း

Feeling bad about
yourself — or that you
are a failure or have let
yourself or your family
down.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူည့ံတ
စ်ေယာက်ဟုခံစားရခြင်း (သိ
ု )့ အရှုံးသမားဟုခံစား ရခြင်း
(သို ့်) မိမိကိုယ်ကို သို  ့မိသား
စုကို စိတ်ပျက်ေစသည်၊ တာ
ဝန်မကျေ ဟုခံစားရခြင်း

Trouble concentrating
on things, such as
reading the newspaper
or watching television
သတင်းစာဖတ်ခြင်း၊ ရု
ပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်း စသ
ည့် လုပ်ငန်းများကို ေဆာ
င်ရွက်ရာတွင် အာရုံစိုက်ရန်ခ
က်ခဲခြင်း

* 10. Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by the following problems? Select the
answer that best represent you.
လွန်ခ့ဲေသာ (၂) ပတ်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ပြပါ ပြဿနာများက သင့်ကို မည်မျှနှောင့်ယှက်ဒုက္ခေပးေနပါသလဲ။ သင်အတွက် ကို
က်ညီမည့် အဖြေကို ရွေးချယ်ေပးပါ။
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Moving or speaking so
slowly that other people
could have noticed? Or
the opposite — being so
fidgety or restless that
you have been moving
around a lot more than
usual.
သွားလာလှုပ်ရှားမှု (သို )့ စ
ကားပြောဆိုမှုများတွင် သူတ
ပါး သတိပြုမိ ေလာက် ေအာင်
နှေးကွေးေနခြင်း (သို )့ ဆ
န့်ကျင်ဘက်အေနအထား - ဂ
နာမငြိမ် ဖြစ်လွန်းသည့် အ
တွက် ပုံမှန်ထက်ပို၍ လှု
ပ်ရှားေနသည့် ပုံစံဖြစ်ေနခြင်း

Thoughts that you
would be better off dead
or of hurting yourself in
some way
ေသသွားတာမှ ေကာင်းအုံးမ
ယ်ဟူသည့် အတွေးမျိုးတွေး
မိခြင်း (သို )့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
တနည်းနည်းဖြင့် ထိခိုက်ဒ
ဏ်ရာရေအာင်လုပ်မည်ဟု
တွေးမိခြင်း

 
Not at all 
လုံးဝမဖြစ်

Several days 
အချိုေ့သာ ရက်များ

More than half the
days/the time 

ရက်အားလုံး/အချိန်များ၏ တဝ
က်ထက်ပို၍

Nearly everyday 
ေန့တိုင်းလိုလို

Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)

Psychological Wellbeing - Part 6 (PCL-5)
"Below is a list of problems that people sometimes have in response to a very stressful experience.
Please read each problem carefully and then select an answer to indicate how much you have been
bothered by that problem in the past month."
ေအာက်တွင်ေဖာ်ပြထားသည့် ပြဿနာများသည် အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးေစေသာဖြစ်ရပ် ကြုံတွေ့ရပြီးေနာက် လူတစ်ချိုတ့ွင်
ဖြစ်ေပါ်လာတတ်ေသာ အခက်အခဲပြဿနာများဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခက်အခဲ ပြဿနာများ သည် လွန်ခ့ဲေသာတစ်လအတွင်း သင့်ကို
မည်မျှ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ေစသည် အေပါ်မူတည်ပြီး အဖြေတစ်ခု ရွေးချယ်သတ်မှတ်ေပးပါ။
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* 11. Repeated, disturbing, and unwanted memories of the stressful experience?
ကြုံတွေ့   ခ့ဲရေသာ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ေစခ့ဲသည့် ဖြစ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာ၊ မလိုလား
ဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်လည် သတိရေနမိခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 12. Repeated, disturbing dreams of the stressful experience? 
ကြုံတွေ့ ခ့ဲရေသာ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ေစခ့ဲသည့် ဖြစ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ၊ အိမ်မက်များကို
ထပ်ခါထပ်ခါ မက်ေနခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 13. Suddenly feeling or acting as if the stressful experience were actually happening again (as if you
were actually back there reliving it)? 
ကြုံတွေ့ ခ့ဲရေသာ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ေစခ့ဲသည့် ဖြစ်ရပ်ကို အမှန်တကယ် ပြန်လည်ကြုံတွေ့ရသက့ဲသို  ့ခံစားရခြင်း (သို )့
ထိုဖြစ်ရပ် အမှန်တကယ် ပြန်လည်ဖြစ်ေနသည့် အလား ပြုမူေနမိခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 14. Feeling very upset when something reminded you of the stressful experience? 
ကြုံတွေ့ ခ့ဲရေသာ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ေစခ့ဲသည့် ဖြစ်ရပ်ကို ပြန်လည်သတိရေစသည့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုနှင့် ကြုံ
တွေ့သည့်အခါ အလွန်အမင်း ဝမ်းနည်း၊ စိတ်မေကာင်းဖြစ်မိခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)
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* 15. Having strong physical reactions when something reminded you of the stressful experience (for
example, heart pounding, trouble breathing, sweating)? 
ကြုံတွေ့ ခ့ဲရေသာ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ေစခ့ဲသည့် ဖြစ်ရပ်ကို ပြန်လည်သတိရေစသည့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု နှင့် ကြုံ
တွေ့သည့်အခါ ကိုယ်ခနဓ္ာမှ ပြင်းထန်ေသာ တုံပ့ြန်မှုဖြစ်မိခြင်း။ (ဥပမာ - နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ အသက်ရှုရ ခက်ခဲြခင်း၊ ချွေးပြန်ခြင်း)

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 16. Avoiding memories, thoughts, or feelings related to the stressful experience? 
ကြုံတွေ့ ခ့ဲရေသာ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ေစခ့ဲသည့် ဖြစ်ရပ်နှင့် ပါတ်သက်ေနေသာ အမှတ်ရမှု ၊ အတွေး၊ ခံစားမှုများကို ရှော
င်တိမ်းေနရခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 17. Avoiding external reminders of the stressful experience (for example, people, places, conversations,
activities, objects, or situations)? ကြုံတွေ့ ခ့ဲရေသာ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ေစခ့ဲသည့် ဖြစ်ရပ်ကို ပြန်လည်သတိေပးနို
င် ေသာ အကြောင်းအရာ များ အားလုံး (ဥပမာ-လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ေနရာ၊ ဆွေးနွေးစကားပြောဆိုခြင်း၊ လုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်မှုများ၊ အရာဝ
တ ္ထု၊ အခြေ အေန) ရှောင်ရှားေနမိခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 18. Trouble remembering important parts of the stressful experience? 
ကြုံတွေ့ ခ့ဲ  ရေသာ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ေစခ့ဲသည့် ဖြစ်ရပ်၏ အေရးကြီးေသာ အပိုင်းများကို ပြန်လည်အမှတ်မရေတာ့ခြင်း၊
သတိမရေတာ့ခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)
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* 19. Having strong negative beliefs about yourself, other people, or the world (for example, having
thoughts such as: I am bad, there is something seriously wrong with me, no one can be trusted, the world
is completely dangerous)? 
မိမိကိုယ်ကို၊ အခြားသူများ နှင့် ေနထိုင်ရာကမ ္ဘာကြီးအေပါ် အလွန်းအမင်း မေကာင်းမြင်မှု များ ရှိေနခြင်း။(ဥပမာ- ကျွန်ေတာ်/မ မ
ေကာင်းဘူး၊ ကျွန်ေတာ်/မမှာ တစ်စုံ တစ်ခုေတာ့ အမှားကြီးမှား ေနပြီ၊ ဘယ်သူကိ့ုမှယုံကြည်လိုမ့ရဘူး၊ ကမ္ဘာကြီးအနတ္ရာ
ယ်များနဲ့ လုံးဝပြည့်နှက်ေနတယ် စသည့် အတွေးများ ရှိခြင်း )

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 20. Blaming yourself or someone else for the stressful experience or what happened after it? 
ကြုံတွေ့ ခ့ဲရေသာ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ေစခ့ဲသည့် ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး (သို )့ ထိုဖြစ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ေနာက်ဆ
က်တွဲဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို (သို )့ အခြားသူကို အပြစ်တင်ခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 21. Having strong negative feelings such as fear, horror, anger, guilt, or shame? 
ကြောက် ရွံ့ခြင်း၊ ထိတ်လန့ ်ခြင်း၊ ေဒါသထွက်ခြင်း၊ အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်း၊ (သို )့ အရှက်ရခြင်း စသည့် ပြင်းထန်ေသာ မေကာင်း
သည့် ခံစားမှုများရှိေနခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 22. Loss of interest in activities that you used to enjoy? 
အမြဲတေစပျော်ရွှင်ခ့ဲေသာလုပ်ေဆာင်မှုများတွင် စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိေတာ့ခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)
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* 23. Feeling distant or cut off from other people? 
အခြားသူများနှင့်ေဝးေနသည်(သို )့ အဆက်ပြတ်ေနသည်ဟု ခံစားေနရခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 24. Trouble experiencing positive feelings (for example, being unable to feel happiness or have loving
feelings for people close to you)? 
ေကာင်းေသာခံစာမှုများကိုကြုံတွေ့ခံစားနိုင်ရန် ခက်ခဲေနခြင်း။ (ဥပမာ-ပျော်ရွှင်မှုကိုမခံစားရခြင်း (သို )့ မိမိနှင့် ရင်းနှီးေသာ သူများ
အေပါ် ချစ်ခင်မှုကို မခံစားရခြင်း။)

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 25. Irritable behavior, angry outbursts, or acting aggressively? 
ဆတ်ဆတ်ထိမခံေသာအပြုအမူ၊ ေဒါသေပါက်ကွဲခြင်း(သို )့ ရန်လိုေသာ အပြုအမူများလုပ်ေဆာင်ခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 26. Taking too many risks or doing things that could cause you harm? 
အနတ္ရာယ်ရှိေသာစွန့ ်စားမှုအများအပြားလုပ်ေဆာင်ခြင်း(သို )့ မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်နစ်နာနိုင်ေသာကိစ္စရပ်များကိုလုပ်ခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)
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* 27. Being “superalert” or watchful or on guard? 
အလွန်အမင်းနိုကြားေနမိခြင်း (သို )့ အလွန်ဂရုတစိုက်ေစာင့်ကည့်ေနမိခြင်း(သို )့တစ်စုံတစ်ရာကိုစိုးရိမ်သတိထားေနမိခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 28. Feeling jumpy or easily startled? 
ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ေနသည် ဟု ခံစားရခြင်း (သို )့ လွယ်ကူစွာ အလန့ ်တကြားဖြစ်ေနခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 29. Having difficulty concentrating? 
အာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်ခက်ခဲခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

* 30. Trouble falling or staying asleep? 
စတင်အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ဆက်တိုက် အိပ်ပျော်ေနရန် ခက်ခဲခြင်း။

Not at all (လုံးဝမရှိ)

A little bit (အနည်းငယ်)

Moderately (အေတာ်အသင့်)

Quite a bit (အေတာ်များများ)

Extremely (အလွန်အမင်း)

Thanks much!
ပါ၀င်ဖြေဆိုမှုအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
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	Question Title
	2. Facilitator's Name အဖွဲ့ကို ပံ့ပိုးပေးသူ၏ အမည်
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	*  4. Please describe your name in Burmese.   သင်၏အမည်ကို ဗမာလိုဖော်ပြပေးပါ။

	Question Title
	*  5. Please describe your name in English.   သင်၏အမည်ကို အင်္ဂလိပ်လိုဖော်ပြပေးပါ။



	Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)
	Psychological Wellbeing - Part 1 (WHO-5)
	Question Title
	*  6. Please indicate for each of the five statements which is closest to how you have been feeling over the last two weeks.  အောက်ဖော်ပြပါ ၀ါကျ (၅) ခု တွင် ဖော်ပြထားသော ဖော်ပြချက်များကို လွန်ခဲ့သော (၂) ပတ်အတွင်း အနီးစပ်ဆုံး သင်ဘယ်လောက် ခံစားခဲ့ရသည်အပေါ် မူတည်ပြီး ဖော်ပြပေးပါ။



	Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)
	Psychological Wellbeing - Part 2 (BRCS)
	Question Title
	*  7. Consider how well the following statements describe your behavior and actions. အောက်ဖော်ပြပါစာကြောင်းများသည် သင်၏ အပြုအမူနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် မည်မျှကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း စဉ်းစား၍ဖြေပါ။



	Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)
	Psychological Wellbeing - Part 3 (ASHS)
	Question Title
	*  8. Read each item carefully. Using the scale shown below, please select the number that best describes how you think about yourself right now. Please take a few moments to focus on yourself and what is going on in your life at this moment. Once you have this “ here and now ” set, go ahead and answer each item according to the following scale: အောက်ပါ၀ါကျတစ်ခုစီကို သေချာစွာဖတ်ရှုပါ။ ပြီးလျှင်ဖော်ပြထားသည် ့ စကေးကို သုံး၍ မည်သည့် နံပါတ်သည် ယခုလက်ရှိ သင့်ကိုယ်သင် မည်သို့ ထင်သည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သည်ကိုရွေးပြီး အဖြေရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးပါ။ သင့်ကိုယ်သင်နှင့် သင့်ဘ၀တွင် ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကို ခဏလောက်အချိန်ယူပြီး အာရုံပြုကြည့်ပါ။ လက်ရှိကို အာရုံပြုမိသွားပြီဆိုလျှင် အောက်ပါ၀ါကျတစ်ခုချင်းစီ အတွက် ပေးထားသည့် စကေးအတိုင်း အဖြေများရွေးချယ်ပေးပါ။



	Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)
	Psychological Wellbeing - Part 4 (GAD-7)
	Question Title
	*  9. Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by the following problems? Select the answer that best represent you. လွန်ခဲ့သော (၂) ပတ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ပြဿနာများက သင့်ကို မည်မျှနှောင့်ယှက်ဒုက္ခပေးနေပါသလဲ။ သင်အတွက် ကိုက်ညီမည့် အဖြေကို ရွေးချယ်ပေးပါ။



	Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)
	Psychological Wellbeing - Part 5 (PHQ-9)
	Question Title
	*  10. Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by the following problems? Select the answer that best represent you. လွန်ခဲ့သော (၂) ပတ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ပြဿနာများက သင့်ကို မည်မျှနှောင့်ယှက်ဒုက္ခပေးနေပါသလဲ။ သင်အတွက် ကိုက်ညီမည့် အဖြေကို ရွေးချယ်ပေးပါ။



	Self-help Group for Youth during Crisis Situations (Post-Assessment)
	Psychological Wellbeing - Part 6 (PCL-5)
	Question Title
	*  11. Repeated, disturbing, and unwanted memories of the stressful experience? ကြုံတွေ့   ခဲ့ရသော အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာ၊ မလိုလားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်လည် သတိရနေမိခြင်း။

	Question Title
	*  12. Repeated, disturbing dreams of the stressful experience?  ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ၊ အိမ်မက်များကို ထပ်ခါထပ်ခါ မက်နေခြင်း။

	Question Title
	*  13. Suddenly feeling or acting as if the stressful experience were actually happening again (as if you were actually back there reliving it)?  ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်ကို အမှန်တကယ် ပြန်လည်ကြုံတွေ့ရသကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း (သို့) ထိုဖြစ်ရပ် အမှန်တကယ် ပြန်လည်ဖြစ်နေသည့် အလား ပြုမူနေမိခြင်း။

	Question Title
	*  14. Feeling very upset when something reminded you of the stressful experience?  ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်ကို ပြန်လည်သတိရစေသည့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုနှင့် ကြုံတွေ့သည့်အခါ အလွန်အမင်း ဝမ်းနည်း၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိခြင်း။

	Question Title
	*  15. Having strong physical reactions when something reminded you of the stressful experience (for example, heart pounding, trouble breathing, sweating)?  ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်ကို ပြန်လည်သတိရစေသည့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု နှင့် ကြုံတွေ့သည့်အခါ ကိုယ်ခန္ဓာမှ ပြင်းထန်သော တုံ့ပြန်မှုဖြစ်မိခြင်း။ (ဥပမာ - နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ အသက်ရှုရ ခက်ခဲြခင်း၊ ချွေးပြန်ခြင်း)

	Question Title
	*  16. Avoiding memories, thoughts, or feelings related to the stressful experience?  ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်နှင့် ပါတ်သက်နေသော အမှတ်ရမှု ၊ အတွေး၊ ခံစားမှုများကို ရှောင်တိမ်းနေရခြင်း။

	Question Title
	*  17. Avoiding external reminders of the stressful experience (for example, people, places, conversations, activities, objects, or situations)? ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်ကို ပြန်လည်သတိပေးနိုင် သော အကြောင်းအရာ များ အားလုံး (ဥပမာ-လူပုဂ္ဂိုလ်၊ နေရာ၊ ဆွေးနွေးစကားပြောဆိုခြင်း၊ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အရာဝတ ္ထု၊ အခြေ အနေ) ရှောင်ရှားနေမိခြင်း။

	Question Title
	*  18. Trouble remembering important parts of the stressful experience?  ကြုံတွေ့ ခဲ့  ရသော အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်၏ အရေးကြီးသော အပိုင်းများကို ပြန်လည်အမှတ်မရတော့ခြင်း၊ သတိမရတော့ခြင်း။

	Question Title
	*  19. Having strong negative beliefs about yourself, other people, or the world (for example, having thoughts such as: I am bad, there is something seriously wrong with me, no one can be trusted, the world is completely dangerous)?  မိမိကိုယ်ကို၊ အခြားသူများ နှင့် နေထိုင်ရာကမ ္ဘာကြီးအပေါ် အလွန်းအမင်း မကောင်းမြင်မှု များ ရှိနေခြင်း။(ဥပမာ- ကျွန်တော်/မ မကောင်းဘူး၊ ကျွန်တော်/မမှာ တစ်စုံ တစ်ခုတော့ အမှားကြီးမှား နေပြီ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှယုံကြည်လို့မရဘူး၊ ကမ္ဘာကြီးအန္တရာယ်များနဲ့ လုံးဝပြည့်နှက်နေတယ် စသည့် အတွေးများ ရှိခြင်း )

	Question Title
	*  20. Blaming yourself or someone else for the stressful experience or what happened after it?  ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး (သို့) ထိုဖြစ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို (သို့) အခြားသူကို အပြစ်တင်ခြင်း။

	Question Title
	*  21. Having strong negative feelings such as fear, horror, anger, guilt, or shame?  ကြောက် ရွံ့ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်း၊ (သို့) အရှက်ရခြင်း စသည့် ပြင်းထန်သော မကောင်းသည့် ခံစားမှုများရှိနေခြင်း။

	Question Title
	*  22. Loss of interest in activities that you used to enjoy?  အမြဲတစေပျော်ရွှင်ခဲ့သောလုပ်ဆောင်မှုများတွင် စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိတော့ခြင်း။

	Question Title
	*  23. Feeling distant or cut off from other people?  အခြားသူများနှင့်ဝေးနေသည်(သို့) အဆက်ပြတ်နေသည်ဟု ခံစားနေရခြင်း။

	Question Title
	*  24. Trouble experiencing positive feelings (for example, being unable to feel happiness or have loving feelings for people close to you)?  ကောင်းသောခံစာမှုများကိုကြုံတွေ့ခံစားနိုင်ရန် ခက်ခဲနေခြင်း။ (ဥပမာ-ပျော်ရွှင်မှုကိုမခံစားရခြင်း (သို့) မိမိနှင့် ရင်းနှီးသော သူများအပေါ် ချစ်ခင်မှုကို မခံစားရခြင်း။)

	Question Title
	*  25. Irritable behavior, angry outbursts, or acting aggressively?  ဆတ်ဆတ်ထိမခံသောအပြုအမူ၊ ဒေါသပေါက်ကွဲခြင်း(သို့) ရန်လိုသော အပြုအမူများလုပ်ဆောင်ခြင်း။

	Question Title
	*  26. Taking too many risks or doing things that could cause you harm?  အန္တရာယ်ရှိသောစွန့်စားမှုအများအပြားလုပ်ဆောင်ခြင်း(သို့) မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်နစ်နာနိုင်သောကိစ္စရပ်များကိုလုပ်ခြင်း။

	Question Title
	*  27. Being “superalert” or watchful or on guard?  အလွန်အမင်းနိုကြားနေမိခြင်း (သို့) အလွန်ဂရုတစိုက်စောင့်ကည့်နေမိခြင်း(သို့)တစ်စုံတစ်ရာကိုစိုးရိမ်သတိထားနေမိခြင်း။

	Question Title
	*  28. Feeling jumpy or easily startled?  ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေသည် ဟု ခံစားရခြင်း (သို့) လွယ်ကူစွာ အလန့်တကြားဖြစ်နေခြင်း။

	Question Title
	*  29. Having difficulty concentrating?  အာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်ခက်ခဲခြင်း။

	Question Title
	*  30. Trouble falling or staying asleep?  စတင်အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ဆက်တိုက် အိပ်ပျော်နေရန် ခက်ခဲခြင်း။




	629459797: 
	629459798: 
	629459799_4136650805: 
	629459799_4136650806: 
	629459799_4136650807: 
	629459799_4136650808: 
	629459799_4136650809: 
	629459761: 
	629459762: 


