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CRAFFT+N فحص :SBIRT ي المدارس

 �ف
 مقدمة إ� نص الفحص

 
 

 مقدمة حول الفحص 

ض وتعا�ي التبغ  أود أن أط�ح بعض أسئلة الفحص الص�ي حول ال�حول والعقاق�ي األخرى والن�كوتني
ي نطرحها ع� جميع الطالب  ي صفك. والىت
 �ض

 
 التعامل مع ال��ة

ء  ي
ال يوجد سجل مكتوب لهذا الفحص يتضمن معلومات تحدد ه��تك ع� وجه التحد�د. أي �ش

ا قدر اإلمكان. أحد أسباب عدم الحفاظ ع� ��ة هذە المعلومات هو أن �كون  ي به سيب�ت ���
ىض تخ�ب

ء تقوله �ش�ي إ� وجود خطر مبا�ش ع� سالمتك أو ع� سالمة شخص آخر. باإلضافة إ�  ي
هناك �ش

ي ناقشناها اليوم. ذلك ، �مكنك أنت أو و�ي أمرك أو الو�ي عل�ك طلب الحصول ع� المعلومات الىت
؟  ي ا. هل تفهمىض  وع� أي حال، سنكتشف الخطوات التال�ة للدعم مع�

 
 طلب اإلذن لط�ح األسئلة

 هل من المقبول أن أسألك هذە األسئلة؟
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 CRAFFT 2.1+Nمقابلة 
 

 في المدارس SBIRTمنهج 

 الجزء (أ) 
 ) شهًرا الماضية، كم عدد األيام التي قمت فيها بما يلي:12خالل االثني عشر (

 
 شرب أكثر من بضع رشفات من البيرة أو النبيذ أو أي مشروب يحتوي على

" إذا لم تفعل ذلك نهائيًا.0الكحول؟ قل "  
1. 

 

تعاطي أي من أنواع الماريجوانا (القنب أو البانجو أو الزيت أو الشمع أو الحشيش من خالل التدخين أو   
مثل "السجائر اإللكترونية أو االستنشاق أو داخل الطعام) أو "الماريجوانا االصطناعية" ( K2 أو "

" إذا لم تفعل ذلك نهائيًا.0"سبايس")؟ قل "  

2.   

(مثل غيره من المخدرات المحظورة قانونيًا أو األدوية الموصوفة أو التي أي شيء آخر لالنتشاء به تعاطي   
تصرف بدون وصفة طبية، وكذلك األشياء التي تستنشقها أو تنفخها أو تدخنها باستخدام جهاز إلكتروني أو 

 " إذا لم تفعل ذلك نهائيًا.0تحقنها في الجسم)؟ قل "

3.  

 ، أو تعاطي أي منجهاز تدخين إلكتروني* يحتوي على النيكوتين أو نكهات أو كليهمااستخدام  
 " إذا لم تفعل ذلك نهائيًا.0قل "؟ †منتجات التبغ

، أو JUUL)، مثل Pod*مثل السجائر اإللكترونية أو السجائر اإللكترونية المرنة القابلة للتعديل أو أجهزة التدخين اإللكتروني (
، أو أقالم التدخين اإللكتروني، أو الشيشة Puff Barأجهزة التدخين اإللكتروني المخصصة لالستخدام مرة واحدة، مثل 

السجائر أو السيجار أو السجائر الصغيرة أو الشيشة أو مضغ التبغ أو استنشاقه أو وضعه تحت الشفة أو تعاطي †اإللكترونية. 
 منتجاته القابلة للذوبان.

4.  

 إذا أجاب الطالب...
 
 
 
 
 
 

 الجزء (ب)  ضع دائرة حول أحدهما

يقودها شخص (سواء كنت أنت هذا الشخص) كانسيارة هل سبق لك الركوب في  ال نعم  
 C في حالة "انتشاء" تحت تأثير مخدر أو كان يتعاطى الكحول أو

أو للشعور بإحساس أفضل تجاه نفسك أو من أجل االنسجام؟ االسترخاءهل سبق لك أن تعاطيت الكحول أو المخدرات من أجل  ال نعم  R 
؟وحيًداهل سبق لك تعاطي الكحول أو المخدرات أثناء وجودك بمفردك أو  ال نعم  A 
المخدرات؟األشياء التي فعلتها أثناء تعاطيك للكحول أو نسيت هل سبق لك أن  ال نعم  F 
 F بأنه ينبغي لك التقليل من الشراب أو تعاطي المخدرات؟أصدقائك أو أسرتك هل سبق أن أخبرك أحد أفراد  ال نعم
أثناء تعاطي الكحول أو المخدرات؟ تعرضت لمشاكلهل سبق لك أن  ال نعم  T 

 
 
  

" لجميع األسئلة في الجزء أ0"     
 

 )3) و (2) أو (1" أو عدد أكبر في السؤال رقم (1"
 

 )4" أو عدد أكبر في السؤال رقم (1"
 

العشرة جميعًا في  CRAFFTاطرح أسئلة 
 الجزء (ج)

الست جميعًا في  CRAFFTاطرح أسئلة 
 الجزء (ب)

 

 اطرح السؤال المتعلق بالسيارة فقط، ثم توقف

 عدد األيام

 عدد األيام

 عدد األيام

 عدد األيام
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منتجات ، أو تعاطيك ألي من تحتوي على النيكوتين أو النكهات أو كليهماأجهزة تدخين إلكتروني "تسألك األسئلة التالية عن استخدامك ألي 

"التبغ.*  

 الجزء (ج) ضع دائرة حول أحدهما

 .1 هل سبق لك أن حاولت اإلقالع عن التعاطي ولكنك لم تستطع اإلقالع عنه؟ نعم ال

 .2 هل تدخن السجائر اإللكترونية أو التبغ في الوقت الحالي بسبب صعوبة اإلقالع عنه؟ نعم ال

 .3 هل سبق لك أن شعرت بأنك مدمن للتدخين اإللكتروني أو التبغ؟ نعم ال

 .4 هل سبق لك أن شعرت برغبة شديدة في تدخين السجائر اإللكترونية أو التبغ؟ نعم ال

 .5 هل سبق لك أن شعرت باحتياج شديد إلى تدخين السجائر اإللكترونية أو التبغ؟ نعم ال

من الصعب عليك االمتناع عن التدخين اإللكتروني أو تعاطي منتجات التبغ في األماكن التي ال يفترض أن  هل نعم ال
 تقوم فيها بذلك، مثل المدرسة؟

6. 

 .7 حين تمتنع عن تدخين السجائر اإللكترونية أو التبغ لفترة (أو كنت تحاول التوقع عن تدخينها/تعاطيها)...

 نعم ال
التركيز ألنك ال تستطيع تدخين السجائر اإللكترونية أو التبغ؟هل وجدت صعوبة في   

  أ.  

هل شعرت بمزيد من االنفعال أو تعكر المزاج بسبب عدم قدرتك على تدخين السجائر اإللكترونية أو  نعم ال
  ب.   التبغ؟

  ج.   هل شعرت بحاجة أو رغبة شديدة في تدخين السجائر اإللكترونية أو التبغ؟ نعم ال

هل شعرت بالعصبية أو االنزعاج أو التوتر بسبب عدم قدرتك على تدخين السجائر اإللكترونية أو  نعم ال
  د. التبغ؟

 

 المصدر ومعلومات االتصال
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