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(Telugu)

CRAFFT+N: �� ళ�
� SBIRT
్ర�� �ంగ్ ్ర�� ప్�
� ప�చయం
్ర�� �ంగ్� ప�చయం
మద� ం, ఇతర �దక �ద�� �, ���న్, మ�� ��� ��ం� ���
ఆ�గ� ��� �ంగ్ �పశ� � అడ�ల� �� ���ం��� �, �ం �
����� ��� ��లంద�� అ����� ం.
���� �ప� త
�
�మ� �� ��ష
� ం
� � ��ం�
స��రం ఏ� �� ఈ ��� �ంగ్ �క�
�త�ర� క ���� ఏ� ఉండ�. �� �� ��� ఏ�� �ధ� �నంత
వర� �ప� ం� ఉంచబ��ం�. � భ�దత �� మ�వ� భ�దత�
అ�� త�ణ �ప�దం ఉంద� �� ��� � ��ంచడం ఈ
స��రం �ప� ంగ◌ా ఉంచక�వ��� ఒక �రణం. అదనం�, ��, �
త�ద
� ం���, �� � సంర���, ఇ�ళ మనం చ�� ం�న
స����� అభ� � �ంచవ�� . సందర� ం ఏ��, క�� మద�
�
ఇవ� ��� మనం త��త దశల� క��ం�ం. �� అర ��ం�?
్రపశ� � అడగ��� అ�మ� అడగడం
ఈ �పశ� � అడగడం �� ఫ�� ��?

Telugu

CRAFFT 2.1+N ఇంటర్వ్య

ూ

స్కూల్స్లో SBIRT

పా ర్ట ్ A
గడిచిన 12 నెలల్లో, మీరు ఎన్ని రోజులు వీటిన్న చేశారు:

1.
2.

3.

4.

బీర్, వైన్, లేదా మద్య ం ఉండే ఏదైనా డ్రంక్ని కొనిి గుటకల కంటే ఎక్కు వగా తాగారు? ఒకవేళ
ఏదీ లేనట్యి
ల తే “0” అని చెప్ప ంర.

# యొకి రోజులు

ఏదైనా మారిజువానా (కనాి బిస్, వీడ్, ఆయిల్, వ్యయ క్ , లేదా పొగతాగడం దాా రా హ్యయ ష్,
వ్యయ పంగ్, డ్యయ బిబ ంగ్, లేదా ఎరబుల్్ ) లేదా “సంథటిక్ మారిజువానా” (“K2,” “స్పప స్”) వంటివి
ఉప్యోగంచడం? ఒకవేళ ఏదీ లేనట్యి
ల తే “0” అని చెప్ప ంర.

# యొకి రోజులు

అధిక మత్తు పందడాన్నకి మరేదైనా ఉపయోగంచడం (ఇతర చట్వ
ట య తిరేక ఔషధాలు,
డ్పడ్రి ప్న్
ష లేదా ఓవర్-ద్- కంట్ర్ ఔషధాలు, మరియు మీరు పీలేే ,ఊదే, ఆవిరి, లేదా
ఇంజెక ట చేసుకోవడం వంటివి)? ఒకవేళ ఏదీ లేనట్యి
ల తే “0” అని చెప్ప ంర.

# యొకి రోజులు

న్నకోటిన్ మరియు/లేదా ే
ఫ్ల వ
ో ర్టఫ్లలు ఉండే ఆవిరి పరికరం* ఉపయోగంచడం,లేదా ఏవైనా
పొగాకు ఉతప త్తులు ఉప్యోగంచడం†? ఒకవేళ ఏదీ లేనట్యి
ల తే “0” అని చెప్ప ంర.
*ఈ రగరెట్లల, మాడ్్లు, జుల్ వంటి పాడ్ ప్రికరాలు, ప్ఫ్ బార్, వేప్ పెన్ని లు లేదా ఈ హుక్కి లు
వంటి రస్పప జబుల్ వేప్్లు. †రగరెట్లల, రగారుల, రగారీలోస్, హుక్కి లు, పొగాకు నమలడం, నస్య ం,
లేదా కరిగపోయేవి.
రోగ పార్ట ్ A ల్లన్న అన్ని ప్పశ్ి లక్క “0” అన్న సమాధానం ఇచ్చా రా?
అవును

CAR ప్పశ్ి మాప్త్మే అడగండి,
త్రువాత్ ఆపండి

పా ర్ట ్ B

కాదు Q. 1, 2, లేదా 3ల్ల “1”
లేదా అంత్కంటే ఎక్కు వ
పార్ట ్ Bల్లన్న అన్ని 6 CRAFFT
ప్పశ్ి లను అడగండి

# యొకి రోజులు

కాదు Q. 4 కొరక్క “1” లేదా
అంత్కంటే ఎక్కు వ
పార్ట ్ C ల్లన్న అన్ని 10 CRAFFT
ప్పశ్ి లను అడగండి

ఒకదాన్నన్న వృత్ుం చుట్ండి

C

మీరు ఎప్పుడైనా ‘అధిక మత్త
ు ’్లేదా మద్యం లేదా మాద్క ద్రవ్యయలు ఉప్యోగంచిన ఎవరైనా (మీతో సహా) డైవ్ చేసిన కయరు లో
ప్రయాణంచారయ?

లేదు అవున్న

R

రిలాక్ క్కవడం, మీ గురించి మీరు మెరుగాా భావించడ్యనికి, లేదా ఫిట్గా ఉండట్ం కొరకు మీరు ఎప్పప డైనా
మద్య ం లేదా మాద్క డ్ద్వ్యయ లన్న ఉప్యోగంచారా?

లేదు అవున్న

A

మీరు మీ అంతట్ మీరు, లేదా ఒంట్రిగా ఉని ప్పప డు మద్య ం లేదా మాద్క డ్ద్వ్యయ లని మీరు ఎప్పప డైనా
ఉప్యోగంచారా?

లేదు అవున్న

F

మీరు మద్య ం లేదా మాద్క డ్ద్వ్యయ లన్న ఉప్యోగంచేట్ప్పప డు మీరు చేరన ప్న్నలన్న మీరు మరిే పోయారా?

లేదు అవున్న

F

మీ తాగడం లేదా మాద్క డ్ద్వ్యయ లన్న తీసుకోవడ్యనిి మీరు తగ ాంచుకోవ్యలని మీ కుట్లంబం లేదా స్ని హిత్తలు
మీకు ఎప్పప డైనా చెపాప రా?

లేదు అవున్న

T

మీరు మద్య ం లేదా మాద్క డ్ద్వ్యయ లన్న ఉప్యోగసుుని ప్పప డు మీరు ఎప్పప డైనా సమసూ లు ఎదుర్కి నాి రా?

లేదు అవున్న

“దిగువ డ్ప్శ్ి లు ఏవైనా న్నకోటిన్ మరియు/లేదా ఫ్లేవ
ో ర్టఫ్లలు ఉండే ఆవిరి పరికరాల మీ ఉప్యోగం గురించి,
త్త
లేదా ఏవైనా పగాక్క ఉత్ప
ు ల* మీ ఉప్యోగం గురించి అడుగుతాయి.”

పా ర్ట ్ C

ఒకదాన్నన్న వృత్ుం చుట్ండి

1.

మీరు ఉప్యోగంచడ్యనిి విరచిపెట్టటలని డ్ప్యతిి ంచినప్ప టికీ, చేయలేకపోయారా?

అవున్న

లేదు

2.

విరచిపెట్డ
ట ం నిజంగా కషం
ట గా ఉండట్ం వల ల మీరు ఇప్పప డు ఆవిరి లేదా పొగాకున్న ఉప్యోగసుునాి రా?

అవున్న

లేదు

3.

మీరు ఎప్పప డైనా ఆవిరి లేదా పొగాకుకు బానిస్ అయినట్లలగా భావించారా?

అవున్న

లేదు

4.

ఆవిరి లేదా పొగాకు ఉప్యోగంచడ్యనికి మీకు ఎప్పప డైనా బలమైన వ్యంఛ కలిగందా?

అవున్న

లేదు

5.

మీరు నిజంగా ఆవిరి లేదా పొగాకు ఉప్యోగంచాలి్ న అవస్రం ఉంద్ని ఎప్పప డైనా భావించారా?

అవున్న

లేదు

6.

మీరు ఉప్యోగంచకూడని స్కి లు వంటి డ్పాంతాలోల ఆవిరి లేదా పొగాకున్న ఉప్యోగంచడం న్నంచి
దూరంగా ఉండట్ం కషం
ట గా ఉందా?

అవున్న

లేదు

7.

మీరు ఇటీవల క్కలంలో ఆవిరి లేదా పొగాకున్న ఉప్యోగంచుకుండ్య ఉండట్ం (లేదా మీరు ఉప్యోగంచడ్యనిి ఆప్డ్యనికి
డ్ప్యతిి ంచినప్పప డు)...
ట గా ఉందా?
a. మీరు ఆవిరి లేదా పొగాకున్న ఉప్యోగంచలేకపోవడం వలల ఏక్కడ్గత నిలప్డం కషం

అవున్న

లేదు

b. మీరు ఆవిరి లేదా పొగాకున్న ఉప్యోగంచలేకపోవడం వలల మరింత చిరాకు అన్నభూతి చెందారా?

అవున్న

లేదు

అవున్న

లేదు

అవున్న

లేదు

ఆవిరి లేదా పొగాకున్న ఉప్యోగంచడ్యనికి మీకు బలమైన అవస్రం లేదా కోరిక ఉని ట్లలగా మీరు

c. భావించారా?
d.

మీరు ఆవిరి లేదా పొగాకున్న ఉప్యోగంచలేకపోవడం వ లల మీరు కంగారు, అశంతి లేదా
ఆందోళన అన్నభూతి చెందారా?

*రిఫరెన్్ లు:

Wheeler, K. C., Fletcher, K. E., Wellman, R. J., & DiFranza, J. R. (2004). Screening adolescents for nicotine dependence: the
Hooked On Nicotine Checklist. J Adolesc Health, 35(3), 225–230;
McKelvey, K., Baiocchi, M., & Halpern-Felsher, B. (2018). Adolescents’ and Young Adults’ Use and Perceptions of
Pod-Based Electronic Cigarettes. JAMA Network Open, 1(6), e183535.
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