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हामी को हौं: स्वास््य सहयोगी भनेको साझेदारहरूको एउटा समूह हो, जसल ेग्रेटर ससन्ससनाटी क्षते्रका लागग 

असाधारण स्वास््यको दृन्टटकोणलाई महसुस गनन सँगसँगै समलेर काम गरररहेको छ। हामी सबैजनालाई गुणस्तरीय, 

सस्तो र पहँुचयोग्य स्वास््य सेवामा पहँुच छ भसने कुरा सुयनन्श्चत गनन प्रयतबद्ध रहेका छौं।  
यस परियोजनाको उद्देश्य: अझ स्वस्थ समुदाय बन्न के आवश्यक छभनेर बुझ्न।   

तपाईंलाई के सोधिएको छ: यस समुदायको हहस्साको रूपमा, तपाईंलाई आफ्नो स्वास््यको बारेमा एउटा सवेक्षण 

पूरा गनन भयनएको छ।  
तपाईंलाई सरे्वक्षणमा के-के कुिा सोधिनेछ: सवेक्षणल ेतपाईंको स्वास््यको बारेमा आधारभूत प्रश्नहरु, के कुराले 

स्वस्थ बसन सन्जलो वा गाह्रो बनाउँदछ र हाम्रो समुदायले तपाईंको स्वास््यलाई कसरी सहयोग गरररहेको छ भनेर 

सोध्नेछ।  
यो सवेक्षण नाम नखुलाई अज्ञात रुपमा गररनेछ (तपाईंको पहहचान कसैलाई थाहा हँुदैन) र तपाईंका 
जवाफहरूअरुलाई बताइदैँन।  
यो सवेक्षणको अस्यमा, तपाईंलाई $100 अमेजन धिफ्ट कार्डको लाधि धिट्ठा मा सहभागी हुने अवसरको लागग छुट्टै 

पटृठमा सलिंक गराइनेछ। ् यहा ँदईुवटा गचट्ठा हुनेछन ्् यसलै ेतपाईंल ेदईुवटा न्ज्ने मौका पाउनुहुनेछ। गचट्ठामा सहभागी 
हुनको लागग, तपाईंलाई आफ्नो नाम र फोन नम्बर वा इमेल ठेगाना सोगधनेछ। तपाईंको धिट्ठाको इन्ट्री तपाईंको 
सरे्वक्षणसँि मेल खान सक्दैन।  
सहयोि र्वा प्रश्नहरूको लाधि कसलाई सम्पकड  िने: Measurement Resources Company ले यो सवेक्षण 

गरररहेको छ। यहद तपाईंसँग केहह प्रश्नहरू छन ्वा सवेक्षणको लागग सहायता चाहनुहुसछ भने, कृपया एसलजाबेथ 

पेफर्नलाई 614-947-8899 मा सम्पकन  गनुनहोस,् वा epafford@measurementresourcesco.com   मा इमेल 

पठाउनुहोस ्।  
 

तपाईं कुन काउन्ट्टीमा बस्नुहुन्ट्छ? 
IN-डियरबनन 

IN-फ्राङ्कडलन 

IN-ओडियो 

IN-यूडनयन 

KY-बून 

KY-क्याम्पबेल 

KY-ग्रान्ट 

KY-केन्टन 

OH-एड्याम्स 

OH-अगलेज 

OH-ब्राउन 

OH-बटलर 

OH-श्यामे्पन 

OH-क्लाकन  

OH-के्लरमण्ट 

OH-क्लक्लन्टन 

OH-िर ेक 

OH-ग्रीन 

OH-ह्याडमल्टन 

OH-िाइल्याण्ड 

OH-मायामी 

OH-मोन्टगोमेरी 

OH-पे्रबल 

OH-शेल्बी 

OH-वारेन 

यी कुनै पडन िोइन

  

mailto:epafford@measurementresourcesco.com
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तपाईंको बािेमा 
हाम्रो समुदायका सबै व्यन्ततहरूको स्वास््य र स्वास््य सम्बसधी अनुभवहरूको बारेमा जासनको लागग, हामी तपाईंको 
केही आधारभूत जानकारी बुझ्न चाहसछौं।  
 
1. तपाईंको जन्ट्म कुन सालमा भएको धियो? 

 

 

2. तपाईको जातत/जातीयता के हो? (लािू हुने सबै छनौट िनुडहोस)् 

□ अमेररकी भारतीय वा अलास्काको मूल डनवासी 

□ एसियाली 
□ ब््ल्याक वा अफ्रिकी अमरेरकी 
□ िन््स्पेयनक, ल्याहटनो/a/x, वा स्पेनी मूल 

□ म्ूल हवाईयन वा असय प्याससफ्रफक आइल्याण्र्र 

□ व््हाइट वा ककससयन 

□ बताउन अस्वीकार गदनछु 

□ अको जायत (कृपया खुलाउनुहोस)् 
 

3. तपाईंको जन्ट्म प्रमाणपत्रमा तपाईंको ललङ्ि के िहेको छ? (तपाईं सरे्वक्षणमा पतछ आफ्नो अहहलेको ललङ्ि 

पहहिान खुलाउन सक्नुहुनेछ) 
o पुरुष 

o महहला 
o इसटरसेतस 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

4. तपाईसँि कस्तो प्रकािको स्र्वास््य बीमा र्वा सहायता िहेको छ? (चिन्ह लगाउनुहोस्) 
□ कुनै बीमा/सिायता छैन 

□ नन््जी स्वास््य बीमा (तपाईंको जागगर वा अरू कसकैो जागगरबाट) 

□ Healthcare.gov बीमा (ACA, ओबामाकेयर, वा बजारको बीमाको रूपमा पयन गचयनसछ) 

□ म्ेडर्केयर 

□ म्ेडर्केर् 

□ भ्ेटेरसस एर्समयनस्रेसन (Veterans Administration, VA) सुववधाहरू 

□ अिततता बीमा 
□ COBRA (कोब्रा) 
□ बताउन अस्वीकार गदनछु 

□ असय, कृपया खुलाउनुहोस:् _______________________________________________ 
 

5. तपाई ंकुन जीप कोडमा बसु्नहुन्छ? 
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स्र्वास््य अर्वस्िा तिा पहँुि  
यो खण्र् तपाईंको स्वास््य र स्वास््य सेवाको बारेमा रहेको छ।  

6. तल तपाईंको समुदायमा भएको स्र्वास््य  स्स्िततको  सूिी छ। पतछल्लो 12 महहनामा, (अप्रप्रल 2020 देखख 

COVID-19 ले हामीलाई प्रभार्व ििेकै समयमा) के तपाईंलाई (परिर्वािका सदस्यहरूलाई होइन) यी 
स्र्वास््य अर्वस्िाहरूमध्ये कुनैको लाधि उपिाि िाहहएको छ ि/र्वा उपिाि ििाउनुभएको छ? कृपया 
तपाईंको लाधि उपयुक्त प्रर्वकल्प छनौट िनुडहोस।्   

मलाई गएको 
वर्न यस्तो 

भएको गथएन 

मलाई यस्तो 
भएको गथयो 
तर उपचारको 
आर्वश्यकता प
रेको गथएन 

मलाई यस्तो भएको 
गथयो र उपचारको 
आवश्यकता भयो 
तर गएको वर्नमा 
उपचार िरिन 

गएको वर्नमा 
यसको 

लागग मैले उपचा
र ििाए 

a. अल्जाइमर 1 2 3 4 

b. बाथ (ओक्लियोआथनराइडटस) वा 

ओक्लियोपोरोडसस 
1 2 3 4 

c. रगतको समस्यािरू 1 2 3 4 

d. क्यान्सर 1 2 3 4 

e. अवस्थािरू जसै्त उच्च रक्तचाप, उच्च 

कोलेिरोल, कोरोनरी धमनी रोग, 

िर ोक, हृदयघात, वा अन्य यसै्त 

अवस्था, वा अन्य मुटुसम्बक्लि रोग।  

1 2 3 4 

f. COVID-19 1 2 3 4 

g. फोक्सोको स्वास्थ्य अवस्थािरू (जसै्त, 

दम, डदघन अवरोधात्मक पल्मोनरी रोग 

[COPD], एम्फाइसेमा, क्रोडनक 

ब्रोन्काइडटस, वा अन्य त्यसै्त 

अवस्थािरू) 

1 2 3 4 

h. मधुमेि टाइप 1 वा 2 1 2 3 4 

i. एचआईभी/एि्स  1 2 3 4 

j. GI समस्यािरू     

k. STI वा STD (एचआईभी/एि्स बािेक) 1 2 3 4 

l. गभानवस्था/जन्मपूवनको बच्चाको 

िेरचाि 
1 2 3 4 

m. गभनवती हुँदा वा जन्मपडछको एक 

वषनमा हने मातृत्वसम्बक्लि स्वास्थ्य 

समस्या (जसै्त, गभानवस्था जडटलता, 

गम्भीर रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, 

प्रसवपडछको डिपे्रसन, 

काडिनयोमायोप्याथी) 

1 2 3 4 

n. मानडसक स्वास्थ्य (जसै्त, डचन्ता, 

डिपे्रसन, आडद) 
    

o. स्नायु सम्बिी समस्यािरू 1 2 3 4 

p. मनोवैज्ञाडनक समस्या 1 2 3 4 
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मलाई गएको 
वर्न यस्तो 

भएको गथएन 

मलाई यस्तो 
भएको गथयो 
तर उपचारको 
आर्वश्यकता प
रेको गथएन 

मलाई यस्तो भएको 
गथयो र उपचारको 
आवश्यकता भयो 
तर गएको वर्नमा 
उपचार िरिन 

गएको वर्नमा 
यसको 

लागग मैले उपचा
र ििाए 

q. मडदरा वा अन्य लागूपदाथनको कुलत 1 2 3 4 

r. आफैलाई िाडन गने कुनै डवचार वा 

योजनािरू  
1 2 3 4 

s. केडि प्रकारको दुघनटनाबाट भएको 

चोटपटक (उदािरण: कार दुघनटना, 

खेतीको उपकरण दुघनटना, जनावरले 

टोकेको, अनावश्यक डवषाक्तता, 

आडद)। 

1 2 3 4 

 

7. तपाईंलाई अरु कुन स्र्वास््य अर्वस्िाहरु िहेको छ ि तपाईंलाई उपिाि िाहहन्ट्छ ति बबतेको 12 महहनामा 
उपिाि िरिएन? (कृपया लािू हुने सबै धिन्ट्ह लिाउनुहोस।्) 
□ अटोइमू्यन रोग (रोग प्रडतरोधात्मक क्षमता सम्बिी) (उदािरण, लुपस, रुमेटोइि बाथ, मक्लल्टपल 

स्के्लरोडसस, आडद)   

□ एलजी  
□ दसतसम्बन्सध समस्या (जस्त,ै गगँजाको रोग, दाँत खखइनु, तयासभटी, कृत्रत्रम दाँत) 

□ आ्खँाको दृन्टटसम्बन्सध समस्या (जस्त,ै चश्मा लगाउने, दृन्टट पररवतनन, आँखाको िल्यफ्रिया, मोयतत्रबसद)ु 

□ म्ाइगे्रन  

□ क््याससरबाहेक असय पुरुर्को प्रजनन स्वास््य समस्या  
□ क््याससरबाहेक असय महहलाको प्रजनन स्वास््य समस्या  
□ असय (कृपया खुलाउनुहोस)्:  

□ क्ुन ैपयन होईन 
 

8. के, यहद कुनै छ भने, तपाईंको बच्िालाई स्र्वास््य अर्वस्िाल ेिदाड उपिािको आर्वश्यकता छ ति िएको 
12 महहनामा उपिाि ििाएको छैन? (कृपया लािू हुने सबै धिन्ट्ह लिाउनुहोस।्) 
□ शारीररक स्वास्थ्य सेवा  

□ म्ानससक स्वास््य सेवा  
□ स््वस्थ बच्चाको परीक्षण (वावर्नक जाचँ) 

□ शन््िु स्वास््य समस्या (जस्त,ै जसम दोर्, जसमने बेला पहहला नै जसमनु, कम तौलको जसमनु) 

□ असय (कृपया खुलाउनुहोस)्: 

□ बताउन अस्वीकार गदनछु 

□ क्ुन ैपयन होईन 

□ ल्ाग ूहँुदैन 
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9. बबतेको 12 महहनामा  (अप्रिल 2020 देखि COVID-19 ले हाम्रो समुदायलाई आक्रमण गदाा ), तपाई ंकप्रिको… 
 कहहल्यै 

पतन 

हँुदैन 

कमै 
पटक 

कहहलेकाँही प्रायः सँिै लाि ू

हँुदैन 

a. पे्रक्लिप्सन वा आवश्यक औषडधिरू डबना 

रिनुभयो? 
1 2 3 4 5 0 

b. स्वास्थ्य समस्याको लाडग िाक्टरले डसफाररश 

गरेको परीक्षणडबना रिनुभयो? 
1 2 3 4 5 0 

c. स्वास्थ्य समस्याको लाडग िाक्टरले डसफाररश 

गरेको उपचारडबना रिनुभयो? 
1 2 3 4 5 0 

d. स्वास्थ्य समस्याको लाडग िाक्टरलाई देखाउन 

छोि्नुभयो? 
1 2 3 4 5 0 

 

10. COVID-19 भन्ट्दा 12 महहना अिाडर् फकड ने सोच्दै, तपाईं कप्रिको... 
       कहह

ल्यै 

पतन 

हँुदैन 

कमै 
पटक 

कहहलेकाँ
ही 

प्रायः सँिै लाि ूहँुदैन 

a. डप्रक्लिप्सन वा आवश्यक औषडधिरू 

डबना रिनुभयो? 
1 2 3 4 5 

0 

b. स्वास्थ्य समस्याको लाडग डसफाररश 

गररएको परीक्षण डबना नै रिनुभयो? 
1 2 3 4 5 0 

c. स्वास्थ्य समस्याको लाडग डसफाररश 

गररएको उपचार डबना नै रिनुभयो? 
1 2 3 4 5 0 

d. स्वास्थ्य समस्याको लाडग िाक्टरलाई 

देखाउन छोि्नुभयो? 
1 2 3 4 5 

0 

 

11. समग्रमा, तपाईं स्र्वास््य सेर्वा प्रदायकसँि (उदाहिणका लाधि, र्ाक्टि, नसड धिककत्सक, धिककत्सक 

सहयोिी, धिककत्सक) लाई तपाईंको स्र्वास््य समस्याको बािेमा कुिा िनड कप्रिको सहज महसुस 

िनुडहुन्ट्छ? पटक्कै सहज महसुस 

िहदडन 

केही हदसम्म सहज 

महसुस िछुड  
िेिै सहज महसुस िछुड  

(छोरे्ि 12 मा जानुहोस)् 

मैले स्र्वास््य सेर्वा 
प्रदायकलाई भेटेको छैन 

(छोरे्ि 12 मा जानुहोस)् 1 2 3 0 
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12. तनम्न मध्ये कुनले तपाईंलाई स्र्वास््य सेर्वा प्रदायकसँि कुिा िनड बढी सहज महसुस ििाउँछ? (लागू हुने 

सबै गचसह लगाउनुहोस)् 
□ डतनीिरू म जस्तो जाडत वा साांसृ्कडतक पृष्ठभूडमका डथए 

□ भचुनअल वा टेसलहेल्थ सेवाहरूभसदा व्यन्ततगत रूपमा मेरो प्रदायकसँग कुरा गनन सक्षम हुनु 

□ म्ेरो प्रदायकसँग व्यन्ततगत रुपमा भेटेरभसदा फोन वा कम्प्युटरमा कुरा गनन सक्षम हुनु 

□ म्ेरो स्वास््य सेवा प्रदायकल ेमेरो कुरा सुसदै आएको वा मेरो स्वास््य समस्याहरू बुझेको जस्तो लाग्छ 

□ तन््नीहरू म जस्तै सलङ्गको गथए 

□ त्ी िब्दहरू प्रयोग गछनन ्जनु म बुझ्न सतदछु  

□ यहद एकजना दोभार्ेमाफन त कुराकानी गनन सन्जलो गथयो भने (यहद आवश्यक भएमा) 
□ यहद म मेरो स्वास््य समस्याको बारेमा लाज नमायनकन मरेो प्रदायकसँग कुरा गनन सतने भएमा 
□ यहद मेरो प्रदायकसँग कुरा गदान कोठामा अरू कोही मायनसहरू गथएनन ्भने (उदाहरण: पररवार, 

दोभार्,े हेरचाहकतान) 
□ यहद मैले प्रदायकहरूको हदमागमा मेरो धेरै नै रुगच भएमा  
□ बताउन अस्वीकार गदनछु 

□ असय (कृपया खुलाउनुहोस)्: _______________________________________________ 
 

13. समग्रमा, तपाईं सामान्ट्यतयाः आफूले प्राप्त ििेको स्र्वास््य हेििाहको िुणस्तिलाई कसिी र्वणडन 

िनुडहुन्ट्छ? 

निाम्रो ठीकै िाम्रो िेिै िाम्रो उत्कृष्ट लािू हँुदैन 
1 2 3 4 5 0 

 

 

14. तपाईं बबिामी हुनुहँुदा र्वा तपाईंको स्र्वास््यको बािेमा समस्या भएमा, तपाईं प्रायः मद्दतको लाधि कहा ँ
जानुहुन्ट्छ? (एउटा मात्र ैछनौट गनुनहोस)् 
o सल्लािका लाडग आध्याक्लत्मक वा साांसृ्कडतक अगुवालाई सोध्नुिोस् 

o िटलाइन वा अको हेल्प लाइनलाई कल गनुनहोस ् 

o प््राथसमक हेरचाह गचफ्रक्सक 

o अस्पतालको आपतकालीन ववभाग 

o नन््:िुल्क न्तलयनक 

o स्ाथी वा पररवारको सदस्य 

o स््वास््य सेवा केसर/FQHC (यछमेक स्वास््य हेरचाह केसरहरू) 

o फ्ामेसी 
o स््वास््य सेवा प्रदायकहरूलाई अनलाइन सचन गनुनहोस ्

o तपाईंका लक्षणहरूमा जानकारी पाउनको लागग अनलाइन सचन गनुनहोस ्

o म्ेरो मेडर्कल बीमा प्रदायकसँग कुरा गनुनहोस ्

o त्काल हेरचाह 

o व्ाक-इन न्तलयनक (Minute Clinic) 

o म्ेरो जाने ठाउँ वा व्यन्तत छैन  

o बताउन अस्वीकार गदनछु 

o असय, कृपया खुलाउनुहोस ्____________________________ 
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15. तपाईंल ेमाधि छनौट िनुडभएको स्िानको बािेमा सोच्दै, तपाईं घिबाट त्यहाँ पुग्न प्राय: कतत टाढाको 
यात्रा िनुडहुन्ट्छ? 
o म यात्रा गडदनन, म प्राय: भचुनअल/टेडलिेल्थ सेवािरू डलन्छु 

o म्ेरो घरबाट 10 समनेटभसदा कम 

o म्ेरो घरबाट 10-20 समनेटसभत्र 

o म्ेरो घरको 21 देखख 30 समनेट सभत्रमा 
o म्ेरो घरबाट 30 समनेटभसदा बहि 

o मसँग स्वास््य हेरचाह छैन/प्राप्त गरेको छैन 

o मलाई थाहा छैन 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

16. तपाईं प्राय: मेडर्कल "जािँ" र्वा शािीरिक पिीक्षणहरू कसिी प्राप्त िनुडहुन्ट्छ (मेमोग्राम, प्याप स्मीयि, 

कोलोनोस्कोपी, प्रोस्टेट स्स्ितनङ सहहत)? 
o एक वषनमा एक पटकभन्दा बडि 

o वर्नमा एक पटक 

o प््र्येक दईु वर्नमा एक पटक 

o प््र्येक तीनदेखख पाँच वर्नमा एक पटक 

o प््र्येक पाँच वर्नभसदा लामो 
o कहहल्यै पयन वा लगभग कहहल्यै पयन गहदनन 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 

स्वास््य सेवामा अवरोधहरू 
यो खण्र् तपाईंको समुदायका धेरै मायनसहरुलाई भएको बाधाको बारेमा हो। तपाईंल ेस्वास््यको लागग हेरचाह वा 
उपचार खोन्जरहन (हेरररहन) सधैं सोगचरहनुभएको छ वा तपाईंले पाइरहनुभएको (प्राप्त गरररहनुभएको) छ भने, 

कृपया तलका प्रश्नहरूको उत्तर हदनुहोस।्   
17. समग्रमा, स्र्वास््य हेििाह खोजी िदाड/प्राप्त िदाड तनम्न प्रर्वर्विणहरू तपाईंको लाधि कततको सहह छन?् 

 कहहल्यै 

पतन 

हँुदैन 

कमै 
पटक 

कहहलेकाँही प्रायः सँिै लािू 
हँुदैन 

a. म अपोइन्टमेन्टको समय डमलाउन सक्लिन 

डकनभने डतनीिरू घण्टापडछ वा 

सप्तािान्तमा उपलब्ध हुँदैनन्। 

1 2 3 4 5 0 

b. मलाई आफ्नो लाडग सिी स्वास्थ्य सेवा 

डलनको लागी किाुँ जाने िो भनेर थािा छैन। 
1 2 3 4 5 0 

c. मलाई अपोइन्टमेन्टको फेरी कल गरेर 

सम्झाउनु पने समस्या रिेको छ। 
1 2 3 4 5 0 

d. िाक्टरलाई भेट्न मलाई प्रडतक्षा गने वा 

परीक्षण गने कक्षमा लामो समय पखननु पछन ।  
1 2 3 4 5 0 
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 कहहल्यै 

पतन 

हँुदैन 

कमै 
पटक 

कहहलेकाँही प्रायः सँिै लािू 
हँुदैन 

e. म मेरो लैडिक पडिचान वा यौन झुकावलाई 

आदर गने िाक्टर/प्रदायक भेट्टाउन 

सक्लिन। 

1 2 3 4 5 0 

f. म मेरो डलि र/वा पडिचान/यौन झुकावको 

कारण स्वास्थ्य सेवामा डवभेदको अनुभव 

गदनछु। 

1 2 3 4 5 0 

 

18. समग्रमा, स्र्वास््य हेििाह खोजी िदाड/प्राप्त िदाड तनम्न प्रर्वर्विणहरू तपाईंको लाधि कततको सहह छन?् 
 कहहल्यै 

पतन 

हँुदैन 

कमै 
पटक 

कहहलेकाँही प्रायः सँिै लाि ूहँुदैन 

a. म मेरो भाषा बोल्ने/प्रयोग गने वा अनुवाद 

सेवािरू उपलब्ध गराउने 

िाक्टर/प्रदायक भेट्टाउन सक्लिन। 

1 2 3 4 5 0 

b. म मेरो सांसृ्कडतलाई बुझे्न/आदर गने 

िाक्टर/प्रदायकलाई भेट्न सक्लिन। 
1 2 3 4 5 0 

c. म मेरो जाडत र/वा सांसृ्कडतको कारण 

स्वास्थ्य सेवामा डवभेदको अनुभव गदनछु। 
1 2 3 4 5 0 

d. म िाक्टरलाई देखाउुँन आडथनक डिसाबले 

सक्षम छैन। 
1 2 3 4 5 0 

e. म मेरो औषडध(िरु) डकनेर खान आडथनक 

डिसाबले सक्षम छैन। 
1 2 3 4 5 0 

f. िाक्टर/स्वास्थ्य िेरचाि 

अपोइन्टमेन्टिरूको लाडग मसुँग 

टेडलफोन छैन। 

1 2 3 4 5 0 

g. टेडलिेल्थ सेवािरू गनन मसुँग एक भरपदो 

कम्पु्यटर वा इन्टरनेट छैन। 
1 2 3 4 5 0 
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19. समग्रमा, स्र्वास््य हेििाह खोजी िदाड/प्राप्त िदाड तनम्न प्रर्वर्विणहरू तपाईंको लाधि कततको सहह छन?् 
 कहहल्यै 

पतन 

हँुदैन 

कमै 
पटक 

कहहलेकाँही प्रायः सँिै लािू 
हँुदैन 

a. मलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गने स्थानमा जान 

असुरडक्षत लागेको छ डकनभने मलाई 

COVID-19 लाग्न सके्न िर छ। 

1 2 3 4 5 0 

b. मलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गने स्थान/वरपर 

असुरडक्षत मिसुस हन्छ। 
1 2 3 4 5 0 

c. म स्वास्थ्य सेवा पाउुँ डदन डकनभने मलाई 

यसले मेरो स्वास्थ्यको बारेमा के भने्नछ भने्न 

िर छ। 

1 2 3 4 5 0 

d. म स्वास्थ्य सेवा पाउुँ डदन डकनभने म मेरा 

साथी, पररवार, वा समुदायले मेरो बारेमा के 

सोच्दछन् भनेर िराउुँछु। 

1 2 3 4 5 0 

e. म स्वास्थ्य सेवा पाउुँ डदन डकनभने मलाई 

स्वास्थ्यकमीिरूले मेरो बारे धारणा 

बनाउुँछन् डक भने्न िर छ। 

1 2 3 4 5 0 

f. मैले स्वास्थ्य सेवा डलन छोिे डकनभने मलाई 

मेरा लक्षणिरू आफैं  सुधार हन्छन् भने्न 

लाग्दछ। 

1 2 3 4 5 0 

g. म स्वास्थ्य सेवा पाउुँ डदन डकनभने मलाई 

स्वास्थ्य सेवा प्रणालीबारे मेरो डदमागमा राम्रो 

छाप छ जस्तो लागै्दन। 

1 2 3 4 5 0 

 

सामुदाययक स्वास््यका कारकहरू  

20. तल स्र्वास््यलाई असि िनड सक्ने अर्वस्िाहरुको सूिी िहेको छ। कुन हदसम्म तपाईं आफ्नो परिर्वाि र्वा 
समुदायमा तनम्न कुिाहरुको अनुभर्व िनुडहुन्ट्छ?  

 

धेरै कम 

हद 
सानो हद 

केहह 

हद 

एकदम ै

धेरै हद 

धेरै नै 

बहि हद 

मलाई 

थाहा 
छैन/ 

लागु 

नहुने डछमेकमा डिांसा 1 2 3 4 5 0 

असुरडक्षत कायनस्थल (खतरनाक वा 

चोटपटकको खतरा) 
1 2 3 4 5 

0 

क्लस्थर इन्टरनेट जिान  1 2 3 4 5 0 

क्लस्थर फोन जिान  1 2 3 4 5 0 

सफा डपउने पानीमा पहुँच (डससा र अन्य 

खराब सामाग्रीिरूबाट मुक्त)  
1 2 3 4 5 

0 

सफा िावा (खराब रसायनबाट मुक्त) 1 2 3 4 5 0 

डिि्ने दूरी डभत्र पाकन िरू 1 2 3 4 5 0 
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धेरै कम 

हद 
सानो हद 

केहह 

हद 

एकदम ै

धेरै हद 

धेरै नै 

बहि हद 

मलाई 

थाहा 
छैन/ 

लागु 

नहुने गुणस्तरीय बाल िेरचािमा पहुँच 1 2 3 4 5 0 

गुणस्तरीय डवद्यालयिरूबाट नडजकको दूरी 1 2 3 4 5 0 

 

21. ।तल स्र्वास््यलाई असि िनड सक्न ेकािक तत्र्वहरूको सूिी िहेको छ। तपाईं तपाईयंी कािक 

तत्र्वहरूको अनुभर्व िनुडहुन्ट्छ?   
तपाईं कवत्तको गनुनहुसछ.... कहहल्यै 

पयन वा 
लगभग 

कहहल्यै 

पयन गहदनन 

कम ै

पटक 
कहहलेकाँही प्रायः 

सधैं वा 
लगभग 

सधैं 

मलाई 

थाहा 
छैन/ लागु 

नहुने 

के भरपदो यातायातको साधन छ? 1 2 3 4 5 0 

के खानको लाडग पयानप्त खानेकुरा 

रिेको छ? 
1 2 3 4 5 

0 

के तपाईांको डबलिरू डतनन पयानप्त 

पैसा छ? 
1 2 3 4 5 

0 

के सुरडक्षत र क्लस्थर आवास छ? 1 2 3 4 5 0 

के स्वास्थ्य समस्याको बारेमा कुरा 

गनन पररवार वा साथीिरू छन्? 
1 2 3 4 5 

0 

अन्य गम्भीर समस्यािरूको बारेमा 

कुरा गनन कोिी व्यक्लक्त छ? 
1 2 3 4 5 

0 

कसैले िप्की दप्की गरेको छ 

(पडिला वा अडिले)? 
1 2 3 4 5 

0 

तपाईांको समुदायसुँग जोडिएको 

मिसुस गनुनहन्छ? 
1 2 3 4 5 

0 

 

असय स्वास््यका कारक त्वहरू 

तल स्वास््यलाई असर गनन सतने असय कारकहरूको सूची रहेको छ। कृपया तपाईंलाई प्र्येक प्रश्नको लागग एकदम ै

राम्रो वणनन गने ववकल्प छनौट गनुनहोस।् 
 
22. िेिै हप्ताहरू, तपाईं 30 लमनेट र्वा सोभन्ट्दा लामो शािीरिक कियाकलाप कतत पटक िनुडहुन्ट्छ? 

o प्रडत िप्ता 1 डदनभन्दा कम 

o 1 हदन प्रयत हप्ता 
o 2 हदन प्रयत हप्ता 
o 3 हदन प्रयत हप्ता 
o 4 हदन प्रयत हप्ता 
o 5 वा सोभसदा बहि हदन प्रयत हप्ता 
o बताउन अस्वीकार गदनछु 
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23. के तपाईं आजभोली िुम्रपान िनुडहुन्ट्छ? 
छ 

छैन 

बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

24. के तपाईं हाल ैप्रर्वद्युतीय िुिोट (ई-लसििेट)/बाफ भएको सामाग्रीहरू प्रयोि िनुडहुन्ट्छ? 
o छ 

o छ्ैन 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

25. िएको महहनाको अर्वधिमा तपाईं कप्रि पटक 5 र्वा बढी मादक पदािड (एक महहलाको लाधि 4 र्वा 
सोभन्ट्दा बढी मादक पदािड) खानुहुन्ट्छ? 
o कडिलै्य पडन हुँदैन 

o एक महहनामा एक पटकभसदा कम 

o एक महहनामा एक वा दईु पटक 

o िप्तामा एक पटकभसदा कम 

o िप्तामा एक वा दईु पटक 

o िप्तामा 3 देखख 6 हदन 

o द्ैयनक वा लगभग दैयनक  

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

26. के तपाईंलाई उच्ि िक्तिाप छ? 
o छ 

o छ्ैन 

o पतका छैन 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

27. के तपाईंको उच्ि कोलेस्टिोल छ? 
o छ 

o छ्ैन 

o पतका छैन 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

28. स्र्वस्ि खाना खानको लािी तपाईंको समग्र बानीलाई कसिी िेहटङ िनुडहुन्ट्छ (उदाहिणका लाधि 

फलफुल, तिकािी, अन्ट्न, दगु्ि, स्र्वस्ि शिीि बनाउन ेकुखुिा, माछा ि अण्र्ाहरू)? 
o नराम्रो 

o ठीीकै 

o र्ाम्रो 
o ध्ेरै राम्रो 
o उ्कृटट 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
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29. तनम्न मध्ये कुनले तपाईंको शिीिको तौललाई िाम्रोसँि र्वणडन िदडछ? 
o कम तौल 

o स्ामासय तौल 

o ध्ेरै तौल 

o म्ोटोपना 
o पतका छैन 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 
 

अततरिक्त जनसाांस्ययकी  
हामीलाई हाम्रो समुदायको स्वास््य आवश्यकता र अनुभवहरूमा फरक कुरा जासन मद्दत गननको लागग, कृपया आफ्नो 
बारेमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर हदनुहोस।्  

30. तपाईं आफूलाई तनम्नमध्ये कुन कुिा सोच्नुहुन्ट्छ: 

o पुरुष 

o महहला 
o त्ेस्रो सलङ्गी पुरुर्/तेस्रो सलङ्गी पुरुर्/महहला-देखख-पुरुर् (female-to-male, FTM) 

o त्ेस्रो सलङ्गी महहला/तेस्रो सलङ्गी महहला/पुरुर्-देखख-महहला (male-to-female, MTF) 

o एजेसर्र 

o ज्ेसर्रतवीर/ जेसर्र फ्लूर्/ नन-बाइनरी/ सलङ्ग पुन्टट नभएको न त पुरुर् र न महहला 
o द्ुई-आ्मा भएको व्यन्तत 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 

o अयतररतत सलङ्गको शे्रणी (कृपया खुलाउनुहोस)्: ____________ 
 

31. के तपाईंल ेकहहल्य ैअमेरिकी सशस्त्र बल, सैन्ट्य आिक्षण, र्वा नेशनल िार्डको सकिय ड्युटीमा सेर्वा 
िनुडभएको छ? 
o िो, म अडिलेको सेवा सदस्य हुँ 

o ि्ो, म भेटेरन हँु 

o ि्ोइन, म हालको सेवा सदस्य वा भेटेरन होइन 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

32. के तपाईं र्वा तपाईंको परिर्वािको कसैलाई पिाउ िरिएको छ र्वा झ्यालखानामा िएको छ? 

o छ 

o छैन 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

33. तनम्न मध्ये कुनले तपाईंको िोजिाि अर्वस्िाको र्वणडन िदडछ? 
o रोजगार भएको/स्व-रोजगार, पूणन समय काम गदै गरेको 

o र्ोजगार भएको/स्व-रोजगारदाता, आिंसिक समय काम गदै गरेको 
o र्ोजगार नभएको, काम खोज्दै गरेको 
o र्ोजगार नभएको, काम खोन्जरहेको छैन 

o स्ेवायनवतृ्त 

o श्ारीररक रुपमा अितत भएको, काम गनन सक्षम नभएको 
o बताउन अस्वीकार गदनछु 
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34. तपाईंको अांग्रेजी क्षमता के हो?  

o म अिंग्रेजी धेरै राम्रो बोल्छु (धाराप्रवाह) 

o म थोरै अिंग्रेजी बोल्छु (सीसमत) 

o म अिंग्रेजी बोन्ल्दन (केही पयन बोन्ल्दन) 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

35. तपाईंको परिर्वािले (घिमा जम्मा भएका सबै कमाई िने व्यस्क्तहरू) र्वाप्रषडक आम्दानील ेकतत कमाउँछ? 
o $25,000 भन्दा कम 

o $ 25,000 देखख $34,999 

o $35,000 देखख $49,999 

o $ 50,000 देखख $74,999 

o $ 75,000 र मागथ 

o पतका छैन/मलाई थाहा छैन 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

36. तपाईंल ेउच्ि लशक्षा हालसल िनुडभएको स्ति के हो?  
o िाई सु्कलभन्दा कम 

o क्ेहह हाई स्कूल 

o ि्ाई स्कुल डर्प्लोमा/GED 

o क्ेही कलेज वा एसोससएट डर्ग्री 
o स््नातक डर्ग्री 
o स््नातक डर्ग्री वा सोभसदा मागथ 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

37. के तपाईं आफैलाई यस्तो लाग्छ:  
o सामान्य(िर ेट) वा डवपररत डलिीसुँग यौन सम्बि राखे्न 

o समसलङ्गी वा समसलङ्गी महहला 
o समसलङ्गी पुरुर् 

o असय पुरुर्हरूसँग यौन सम्बसध राख्न ेपुरुर् (MSM) 

o द््ववसलिंगी 
o अलैङ्गगक 

o र्ोमान्सटक नहुने 

o क््वीर, प्यानसेतसुअल, र/वा प्रश्न गने 

o थ्ाहा छैन 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 

o क्ेहह अरू (कृपया खुलाउनुहोस)्: _______ 
 

38. प्रत्येक उमेि समूहका कतत व्यस्क्त तपाईंको परिर्वािमा बस्छन ्(आफूसहहत)?  

# 5 वर्नभसदा कम उमेरका ____________ 

# 5 देखख 17 वर्न उमेर भएको (बच्चाहरू)  __________ 

# 18 देखख 64 वर्न उमेर भएको (वयस्क)  __________ 

# 65 र सोभसदा मागथको उमेर भएका (जटेठ नागररक)  __________ 

बताउन अस्वीकार गदनछु 
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39. के तपाईं पालनपोषण हेििाह िने आमाबुर्वा हुनुहुन्ट्छ र्वा तपाईंको परिर्वािमा पालनपोषण िने युर्वाहरू 

छन?् 

छ 

छैन 

बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

40. के तपाईं स्र्वास््य अर्वस्िा निाम्रो भएको र्वा शािीरिक अशक्तता भएको परिर्वािको सदस्य र्वा सािीको 
हेििाह िनुडहुन्ट्छ? 
o गछुन , र िेरचाि प्राप्तकतान 18 वषन भन्दा माप्रिको उमेरको छ 

o ि्ो, र हेरववचार प्राप्तकतान 18 वर्न भन्ट्दा कम उमेरको छ   

o छ्ैन 

o बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

41. के तपाईंको तलका कुनै पतन शािीरिक अशक्तताहरू छन?् (लािू हुने सबै चिन्ह लगाउनुहोस्) 
□ मेरो शारीररक अशक्तता छैन 

□ द्ीघनकालीन स्वास््य समस्या भएको अवस्था 
□ िन््मने्ससया 
□ बढ्दै गएको िारीररक अिततता 
□ ि्ेनन कहठनाई भएको 
□ स्ुसने कहठनाई वा बुझ्ने गरेर बोल्ने 

□ श्ारीररक अिततता ससतदै 

□ असय सञ्चार अक्षमता 
□ असय मानससक / सिंज्ञाना्मक (उदाहरणका लागग, मानससक मन्स्तटकमा चोट) 

□ असय िारीररक अिततता 
□ श्ारीररक / हहँर्रु्लमा अक्षमता 
□ बताउन अस्वीकार गदनछु 
 

 

सीामुदातयक सरे्वक्षण धिट्ठा इन्ट्री 

यो जानकारी गचट्ठाको लागग मात्रै प्रयोग हुनेछ र Measurement Resources Company बाहहरका कसैल ेयसलाई 

देख्दैनन।् 
यो जानकारी तपाईंको सवेक्षण प्रयतफ्रियाहरूमा जोडर्एको छैन।  

जुन 15 तारीखमा दईु नामहरु नछायनकन अयनयसमत रुपमा छनौट हुनेछ।  

यहद तपाईंको नाम लेखखएको छ भने, तपाईंलाई सम्पकन  गररनेछ।  
 

के तपाईं दईु $ 100 अमेजन उपहार कार्नमध्ये एउटाको लागग गचट्ठामा सामेल हुन चाहनुहुसछ? 

o हो (कृपया गचट्ठा इसरी पूरा गनन अको पटृठमा जानुहोस)् 

o होइन (धसयवाद। तपाईंको सवेक्षण पूरा भयो।) 
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धिट्ठा इन्ट्री (सरे्वक्षणबाट अलि िनुडहोस)् 

तपाईंको नाम: 

तपाईँको इमेल ठेगाना: 

तपाईंको फोन नम्बर:  

 


