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हामीलाई तपाईंका गवर्ार र िुझावहरू गकन र्ागहन्र्
NHS ले गवशेष िरी भेटेरनका लागि बेलायत भरी नै 12 वटा मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू
प्रदान िर्च ।
जीवनिाथी, गवधवा र
गतनीहरूले मानगिक स्वास्थ्य आवश्यकताहरूिाँिै भेटेरनका लागि स्याहार िनच गवशेषज्ञ
बालबागलका िगहत कररब 6.1
गमगलयन पूवच िेवा कमचर्ारी
कमचर्ारीलाई िक्षम िर्च न्, गतनीहरूलाई अगत उपयुक्त िेवा प्रदान िने र प्रभावकारी
बेलायतमा बस्ने अनुमान िररएको
उपर्ार प्रदान िने िर्च न्।
र्। यी मध्ये, कररब 2.8
यी िेवाहरू Fighting Fit: a mental health plan for servicemen and
गमगलयन भेटेरन र्न्।
veterans1, पूवच िजचन-कमाण्डर, Dr Andrew Murrison MP को ररपोटचको
प्रकाशन पश्चात् 2010 मा िुरु भएका हुन्।
यी िेवाका धेरैजिो िम्झौताहरू िेप्टम्ब
े र 2016 मा िमाप्त हुनेर्न्। त्यिकारण यिले
हामीलाई तपाईंले गयनीहरूको बारे मा के िोच्नुहुन्र् भनेर तपाईंलाई प्रश्न िोध्ने अविर गदन्र्।
तपाईंले बताउनुभएका कुराले भेटेरनका लागि हाम्रो हालको मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरूलाई दृढ बनाउन र हाम्रा भावी
िेवाहरू गवकािमा हामीलाई मद्दत गमल्नेर्।
हामी हाम्रा िेवाहरूलाई भेटेरनको िहज पहुाँर्मा पुर्याउन र्ाहन्र्ौं, गतनीहरूको अनुभवलाई राम्रो बनाउन, र गतनीहरूलाई
उच्च िुणस्तर र िंवद
े नशील स्याहार, उपर्ार र िहायता प्रदान िनच र्ाहन्र्ौं - गतनीहरूले िशस्त्र बल जगहले र्ोिेपगन।
त्यिैले NHS ले आफ्ना गवर्ार राख्न र्ाहने कुनै पगन मागनिबाट गतनीहरूको गवर्ार िुन्न र्ाहन्र्, र गवशेष िरी:
 िशस्त्र बलमा िेवा िरे का (ररजगभचस्ट वा भेटेरनको रूपमा) र NHS भेटेरन मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरूको प्रयोि िरे का
वा हालै प्रयोि िरररहेका मागनि
 पररवार िदस्य र स्याहारकताचहरू
 भेटेरन तथा गतनीहरूको पररवारलाई मानगिक स्वास्थ्य स्याहार, उपर्ार र िहायता प्रदान िरररहेका कमचर्ारी तथा
िंिठनहरू।
हामी तपाईंको प्रयािलाई कदर िर्ौं र प्रश्नावली भरे र तपाईंका गवर्ार र अनुभवहरू हामीलाई प्रदान िनच तपाईंलाई
प्रोत्साहन िर्ौं।
धन्यवाद

Kate Davies (केट िे गभि)
स्वास्थ्य तथा न्याय प्रमुख, िशस्त्र बल र गतनीहरूको पररवारहरू तथा िावचजगनक स्वास्थ्य आयोि (Head of Health and
Justice, Armed Forces and their Families and Public Health Commissioning)

यि ररपोटचलाई यहााँ हेनच िगकन्र्: https://www.gov.uk/government/publications/fighting-fit-a-mentalhealth-plan-for-servicemen-and-veterans--2
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हामीले भेटेरनको मानगिक स्वास्थ्यमा गकन ध्यान गदनुपर्च
िेवारत कमचर्ारी र हालैका भेटेरन बीर्को मानगिक स्वास्थ्य िमस्याहरू बेलायतको िामान्य जनिङ्ख्यािाँि धेरै हदिम्म
िमान र्। यद्यगप, कायच उमेरका भेटेरनले धेरैजिो रूपमा गिप्रेशनको ररपोटच िने िरे का र्न्। केहीलाई व्यग्रता र पोस्ट
टर मागटक स्टर ेि गििअिच र (PTSD) पगन भएको र् जुन मगदरा वा लािूपदाथचको दु व्यचिनीको कारण भएको हुनिक्र्।

16 दे खख 54 वषच उमेरका भेटेरनमा िमान
उमेरका िवचिाधारणको तुलनामा गिप्रेशन र
व्यग्रता जस्ता िामान्य मानगिक स्वास्थ्य
िमस्याहरू हुने िम्भावना धेरै र्।

कम्ब्याटको अनुभव भएका भेटेरनले PTSD को

स्रोत: Mind मा िम्पकच िनुचहोि्: उपर्ार फ्रेमवकच, Mind Trust
का बलहरू (Forces in Mind Trust) र NHS England, जुन
2015 को तफचबाट कम्युगनटी इनोभेिन्स इन्टरप्राइज
(Community Innovations Enterprise)

स्रोत: Mind मा िम्पकच िनुचहोि्: उपर्ार फ्रेमवकच, Mind Trust का
बलहरू (Forces in Mind Trust) र NHS England, जुन 2015
को तफचबाट कम्युगनटी इनोभेिन्स इन्टरप्राइज (Community
Innovations Enterprise)

अनुभव हुने िम्भावना धेरै र् र उनीहरूले िेवाबाट
अवकाश गलएको धेरै वषच पगर् PTSD भएको केही
मुद्दाहरूको बढ् दो प्रमाण फेला परे को र्।

केही मागनिले िशस्त्र बलबाट अवकाश प्राप्त िरी आम नािररक जीवन गबताइरहाँदा यस्ता िमस्याहरूको अनुभव िर्च न्।
मानगिक स्वास्थ्य कगठनाईहरूको उच्च जोखखमका अन्य मागनिहरूमा ररजगभचस्ट, कम्ब्याट ट्रूप, बाल्यकालमा िमस्या
भएका व्यखक्तहरू, र र्ााँिै िेवाबाट अवकाश गलएका व्यखक्तहरू (र्ार वषचको िेवा िमाखप्त अिागि नै अवकाश गलएका)
पर्च न्।
भेटेरनहरूले िेवाहरूबाट अवकाश गलएको लामो िमयपगर् पगन उनीहरू मानगिक स्वास्थ्य अवस्थाहरूको दायरामा परे को
प्रमाणमा वृखि र्। यी अवस्थाहरू गतनीहरूको िैन्य अनुभवहरूिाँि िम्बखित हुनिक्र्न्।
केही भेटेरनहरू गतनीहरूको िमस्यामा मद्दत प्राप्त िनच वा गतनीहरू बारे कुरा िनचबाट गवन्मुख र्न् जिको अथच
गतनीहरूिाँि िधैं स्याहार, िहायता र उपर्ारको पहुाँर् हुाँदैन भन्ने हो। हामी यिको कारण बारे मा थप फेला पानच र्ाहन्र्ौं।
अन्यलाई िही मद्दत प्राप्त िनच कगठनाईको िामना िनुचपरे को हुनिक्र् गकनकी, उदाहरणका लागि:
 गतनीहरूलाई लाग्दै न गक िामान्य नािररकले िैन्य िंस्कृगतलाई बुझ्दर्न्
 गतनीहरूलाई मद्दत गवकल्पहरू र िशस्त्र बल परोपकार, NHS वा स्थानीय प्रागधकृतद्वारा उपलब्ध िेवाहरू बारे थाहा
हुाँदैन
 गतनीहरूले यिलाई 'कमजोरी' को रूपमा गलने हुनाले यिलाई स्वीकार िदै नन् वा गतनीहरूको िहायता
आवश्यकतालाई स्वीकार िदै नन्।

हामी किको गवर्ार िुन्न र्ाहन्र्ौं?
NHS भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचिेिमा आफ्ना गवर्ारहरू राख्न र्ाहने जोकोहीका गवर्ारलाई हामी स्वाित िर्ौं। गवशेष िरी,
हामी गनम्न व्यखक्तका गवर्ार िुन्न र्ाहन्र्ौं:
 िशस्त्र बलमा िेवा िरे का (ररजगभचस्ट वा भेटेरनको रूपमा) र NHS भेटेरन मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरूको प्रयोि िरे का
वा हालै प्रयोि िरररहेका मागनि
 पररवार िदस्य र स्याहारकताचहरू
 भेटेरन तथा गतनीहरूको पररवारलाई मानगिक स्वास्थ्य स्याहार, उपर्ार र िहायता प्रदान िरररहेका कमचर्ारी तथा
िंिठनहरू।
हामी मानगिक स्वास्थ्य अवस्था वा मानगिक स्वास्थ्य कगठनाईहरू भएका भेटेरनहरू जिले िहायता र उपर्ार फेला पारे का
वा प्राप्त िरे का र्ै नन् उनीहरूको पगन गवर्ार िुन्न र्ाहन्र्ौं।

3

हामी के िुन्न र्ाहन्र्ौं?
हामी NHS भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचिि
े का तपाईंका गवर्ार र अनुभवहरू बारे मा िुन्न र्ाहन्र्ौं। मानगिक स्वास्थ्य
कगठनाईहरू भएका केही भेटेरनहरूले गकन उपर्ार फेला पारे का र्ै नन् भन्ने बारे मा पगन हामी थप फेला पानच र्ाहन्र्ौं।

हामीले कुन िमयावगधको बारे मा िोगधरहेका र्ौं?
हाम्रा धेरैजिो प्रश्नावली अिष्ट 2010 दे खख हालको गदनिम्मका NHS भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचिेि बारे मा र्न्। यद्यगप, यगद
तपाईं अिष्ट 2010 अिागिको भेटेरनहरूका लागि NHS मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरूको तपाईंको अनुभव बारे मा प्रगतगक्रया
गदन र्ाहनुहुन्र् भने, यो हाम्रा लागि अत्यन्तै िहयोिी हुनेर्।

हामी तपाईंलाई के िराउन र्ाहन्र्ौं?
हामी तपाईंले आफ्ना गवर्ार र अनुभवहरूलाई यि प्रश्नावलीमा भरे र िाझा िनुचहोि् भन्ने र्ाहन्र्ौं। यिले NHS िेवाहरूलाई
गवकाि िनच मद्दत िनेर् जिले मानगिक स्वास्थ्य कगठनाईहरूको िमाधान िनच भेटेरनहरूलाई िहायता िनेर्।

िमयावगध के हो?
हामीले यो िञर्ालन 25 जनवरी 2016 दे खख 31 मार्च 2016 िम्म र्ालू िनेर्ौं।

यिले कुन NHS िेवाहरू िमावेश िर्च ?
प्रश्नावली बेलायका भेटेरनका लागि मात्र NHS ले प्रदान िरे का मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू बारे मा हो।
Fighting Fit – a mental health plan for servicemen and veterans को प्रकाशनपगर्, NHS ले मानगिक स्वास्थ्य
आवश्यकताहरू भएका भेटेरनका लागि गवशेषज्ञ मेगिकल स्टाफको यिको प्रावधानलाई वृखि िनच बेलायत भरी नै 12 वटा
िमगपचत िेवाहरू गनमाचण िरे को र्।
हामीले गवशेष िरी यी िेवाहरू बारे मा तपाईंका गवर्ार िुन्न र्ाहन्र्ौं जिले मागनिहरूले अनुभव िरररहेका कगठनाईहरूको
मूल्यांकनदे खख भेटेरनलाई मद्दत िनच िक्ने िहायता वा उपर्ारको गिफाररशिम्म भेटेरनहरूका लागि िहायता िेवाहरूको
दायरा प्रदान िर्च ।
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हामीले िुन्न र्ाहेका िेवाहरूको िूर्ी यहााँ र्:
नथच
Military Veterans' Service (गमगलटरी भेटेरन्स िगभचि) (Cheshire and Merseyside (र्ेिाइर र
मिीिाइि), गलभरपुल* बाहेक)
ग्रेटर म्यानर्ेस्टर वेस्ट मेन्टल हेल्थ NHS फाउण्डे शन टर स्ट (Greater Manchester West Mental Health
NHS Foundation Trust) द्वारा िे गलभर िररएको।
गमगलटरी भेटेरन्स िगभचि (ग्रेटर म्यानर्ेस्टर र ल्यान्कािाइर)
ग्रेटर म्यानर्ेस्टरमा पेन्नी केयर NHS
फाउण्डे शन टर स्ट (Pennine Care NHS Foundation Trust), र ल्यान्कािाइरको ल्यान्कािाइर केयर NHS
फाउण्डे शन टर स्ट (Lancashire Care NHS Foundation Trust) को िाझेदारीमा िे गलभर िररएको।
Veterans’ Outreach Service (भेटेरन्स आउटररर् िगभचि) (योकचिाइर र हम्बर)
हम्बर NHS फाउण्डे शन टर स्ट (Humber NHS Foundation Trust) द्वारा िे गलभर िररएको।
भेटेरन्स वेलगबइङ्ख एिेिमेन्ट एण्ड लायिन िगभचि (नथच इस्ट) (Veterans’ Wellbeing Assessment and
Liaison Service (North East))
नथचम्बरल्याण्ड, टाइन एण्ड वेयर NHS फाउण्डे शन टर स्ट (Northumberland, Tyne and Wear NHS
Foundation Trust) र गटज, इस्क एण्ड वेयर भ्यालीज NHS फाउण्डे शन टर स्ट (Tees, Esk and Wear
Valleys NHS Foundation Trust) द्वारा िे गलभर िररएको।
गमिल्याण्ड
Veterans First (भेटेरन्स फस्टच) (Essex)
नथच एिेक्स पाटचनरगशप यूगनभगिचटी NHS फाउण्डे शन टर स्ट (North Essex Partnership University NHS
Foundation Trust) को अंश।
भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचिेि (इस्ट गमिल्याण्ड) (Veterans’ Mental Health Services (East Midlands))
गलङ्कनिाइर पाटचनरगशप NHS फाउण्डे शन टर स्ट (Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust) को
नेतृत्वमा।
वेस्ट गमिल्याण्डि गमगलटरी भेटेरन्स हब (West Midlands Military Veterans’ Hub)
िाउथ स्याफोिच िाइर एण्ड स्रोपिाइर NHS फाउण्डे शन टर स्ट (South Staffordshire and Shropshire NHS
Foundation Trust) को अंश।
िाउथ
लण्डन भेटेरन्स भेटेरन्स िगभचि (London Veterans’ Service)
कामिे न एण्ड इिगलङ्खटन NHS फाउण्डे शन टर स्ट (Camden and Islington NHS Foundation Trust) र
िाउथ लण्डन मौििली NHS फाउण्डे शन टर स्ट (South London and Maudsley NHS Foundation Trust)
द्वारा िे गलभर िररएको।
िाउथ िेन्टरल भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचि (South Central Veterans’ Mental Health Service)
बकचिाइर हेल्थकेयर NHS फाउण्डे शन टर स्ट (Berkshire Healthcare NHS Foundation Trust) द्वारा िे गलभर
िररएको।
िाउथ वेस्ट भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचि (South West Veterans’ Mental Health Service)
एभन एण्ड गवल्टिाइर मेन्टल हेल्थ पाटचनरगशप NHS टर स्ट (Avon and Wiltshire Mental Health
Partnership NHS Trust) द्वारा िे गलभर िररएको।
िरे इङ्खिेजमेन्ट: ररजगभचस्ट एण्ड भेटेरन्स इमोिनल िपोटच (Surrey Engagement: Reservists and
Veterans Emotional Support (SERVES)) फस्टच स्टेप्स िरे (First Steps Surrey) द्वारा िे गलभर िररएको।
ििेक्स आमचि फोिेि नेटवकच (Sussex Armed Forces Network)
ििेक्स CCGs एण्ड ििेक्स पाटचनरगशप NHS फाउण्डे शन टर स्ट (Sussex CCGs and Sussex Partnership
NHS Foundation Trust) को नेतृत्व।
मागथका केही अन्य िंिठनहरूिाँिको िाझेदारीमा िे गलभर हुन्र्न्, जस्तै िेवा परोपकारहरू।
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प्रश्न तथा जवाफहरू
NHS ले के िने प्रयाि िदै र्?
NHS ले भेटेरनहरू र गतनीहरूका पररवार, NHS का गर्गकत्सक तथा स्टाफहरू, गर्गकत्सा प्रवतचन िमूहहरू (CCGs),
परोपकारहरू, िेवा िंिठनहरू, गबरामी िमूह र अन्य मुय िमूहहरूलाई िामेल िरी गवद्यमान NHS भेटेरन्स मानगिक
स्वास्थ्य िेवाहरूमा उनीहरूको गवर्ार र अनुभव बारे िोगधरहेको र्।
यि िंलग्नता किले प्रमागणत (अनुरोध) िरे को हो?
NHS England
NHS ले यो गकन िरररहेको र्?
हामीले भेटेरनको भावी मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू गवकािमा हामीलाई मद्दत पुग्ने हेतुले यो िबै िरररहेका हौं। हामी यी
िेवाहरूलाई िहज पहुाँर्मा पुरयाउन
्
र्ाहन्र्ौं, भेटेरनका अनुभवलाई राम्रो बनाउन, र गतनीहरूलाई उच्च िुणस्तर र
िंवेदनशील स्याहार, उपर्ार र िहायता प्रदान िनच र्ाहन्र्ौं - गतनीहरूले िशस्त्र बल जगहले र्ोिे पगन।
हामी भेटेरन्स मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू प्रयोि िरे का मागनिलाई उनीहरूले प्राप्त िरे का स्याहार र उपर्ार बारे मा के राम्रो
र्, र के कुरामा िुधार िनच िगकन्र् भनी हामीलाई बताउन अविर प्रदान िनच र्ाहन्र्ौं।
हामी यी िेवाहरू प्रदान िने मागनि र िंिठनहरूका िोर् र अनुभव पगन िुन्न र्ाहन्र्ौं।
NHS ले के िरे को र्ै न?
NHS ले भेटेरन्स मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरूको अनुदानलाई कम िरे को र्ै न।
गबरामी र अन्य िेवा प्रयोिकताचहरूलाई किरी लाभ हुनेर्?
तपाईंका गवर्ारले भावी NHS भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचिेिले हालका िेवाहरूको क्षमता दृढ बनाउन र भेटेरन्सका लागि
िही स्याहार, उपर्ार र िहायतामा राम्रो पहुाँर् प्रदानमा िुगनगश्चत हुन हामीलाई मद्दत िनेर्।
यिले हाम्रा हालका िेवाहरूमा कायचरत कमचर्ारीमा कस्तो प्रभाव पानेर्?
हामीले भावी प्रवतचन प्रगक्रयाको भािको रूपमा स्टाफमा पनच जाने कुनै पगन िम्भाव्य प्रभावलाई पगहर्ान िनेर्ौं। हामीले
स्टाफलाई यि प्रगक्रया अवगध भरी नै िूर्ना गदनेर्ौं।
नयााँ िेवाहरू कगहलेबाट िुरु हुनेर्?
हामीले नयााँ िेवाहरू 2016 को शरद ऋतुिम्ममा िुरु िने आशा िरे का र्ौं।
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कृपया तपाईंका गटप्पणी र प्रगतगक्रयाहरू पठाउनुहोि्:
तपाईंले हाम्रो प्रश्नावली भरे र यिलाई तल दे खाए अनुिार हामीलाई गफताच पठाउनुहोि्।
यगद तपाईं प्रश्नावली भनच र्ाहनुहुन्न, तर पगन हामीलाई आफ्ना गवर्ार प्रदान िनच र्ाहनुहुन्र् भने, तपाईंले तल दे खाए अनुिार
हामीलाई पत्रार्ार िनच वा फोन िनच िक्नुहुन्र्।
पत्रार्ारका लागि:
स्वास्थ्य)

इमेलका लागि:
इन्टरनेटमा:
फोन:

Freepost VETERANS’ MENTAL HEALTH (भेटेरन मानगिक
कृपया यि गन:शुल्क पत्रार्ार ठे िानालाई खामको अिागि भािमा लेख्नुहोि् र
गन:शुल्क पत्रार्ार िनुचहोि्।
feedback@nelcsu.nhs.uk
www.engage.england.nhs.uk/survey/veterans-mental-healthservices
020 3688 1615

यगद तपाईं यि िंलग्नता अभ्याि बारे मा थप जान्न र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया हाम्रो वेबिाइटमा हेनुचहोि्:
www.engage.england.nhs.uk/survey/veterans-mental-health-services
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प्रश्नावली


हामी भेटेरन्सका NHS मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू िम्बिी तपाईंका गवर्ार र अनुभवहरूलाई वास्तवमै कदर िर्ौं।
तपाईंले हामीलाई बताउनुभएका तपाईंका गवर्ारले भेटेरन्सका आवश्यकताहरूलाई राम्रोिाँि पूरा िने मानगिक स्वास्थ्य
िेवाहरूको योजना तथा खररद (िाथै 'प्रवतचन' को रूपमा गर्गनने) मा NHS लाई मद्दत िनेर्।



हाम्रा धेरैजिो प्रश्नहरू अिष्ट 2010 दे खख हालको गदनिम्मका NHS भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचिेि बारे मा र्न्। यो
यिकारण गक ररपोटच, Fighting Fit: a mental health plan for servicemen and veterans को प्रकाशनपगर्
हामीले 2010 मा स्थापना िरे का 12 वटा िमगपचत िेवाहरू बारे मा तपाईंको गवर्ार र्ाहन्र्ौं2। हामीले भेटेरन्सलाई कहााँ
अगतररक्त िहायता प्रदान िनच आवश्यक गथयो भनी ररपोटचले पगहर्ान िरे को गथयो। यी िेवाहरू पृष्ठ 5 मा िूर्ीबि
िररएको र्।



यगद तपाईं अिष्ट 2010 अिागिको भेटेरनहरूका लागि NHS मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरूको तपाईंको अनुभव बारे मा
प्रगतगक्रया गदन र्ाहनुहुन्र् भने, यो हाम्रा लागि अत्यन्तै िहयोिी हुनेर्। यिका लागि, कृपया पृष्ठ 10 र 11 को 'तपाईंको
बारे मा' खण्ड भनुचहोि्, त्यिपगर् पृष्ठ 28 को खण्ड 3 मा रहेको टेक्स्ट बाकिमा जानुहोि्।



यि प्रश्नावलीले बेलायतका NHS भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचिि
े लाई मात्र िमेट्र्।



कृपया 'तपाईंको बारे मा' खण्ड िुरु िनुचहोि्। तपाईंले आफूिाँि िम्बखित खण्डको मात्र जवाफ गदनुपनेर्। यो पूरा
कररब 10 गमनेट मात्र लाग्नेर्।



तपाईंले िकाएपगर्, कृपया तपाईंले िकाउनुभएका प्रश्नावलीका खण्डहरूलाई हामी िमक्ष गफताच पठाउनुहोि्। कृपया
हाम्रो ठे िाना Freepost VETERANS’ MENTAL HEALTH लाई खामको अिागि भािमा लेख्नुहोि् र गन:शुल्क
पत्रार्ार िनुचहोि्।



तपाईंका जवाफहरू वास्तवमै हाम्रा लागि िहयोिी िागबत हुनेर्न्, र हामी तपाईंको िमयको कदर िर्ौं।

शब्दहरू 'भेटेरन' र 'ररजगभचस्ट' का बारे मा
 हामीले एक गदन वा धेरैका लागि गिगटश िशस्त्र बलको िेवा िदस्यको रूपमा काम िरे को जोकोही व्यखक्तलाई 'भेटेरन'
प्रयोि िरे का र्ौं। यिको अथच 'पूवच िेवा कमचर्ारी' को िमान हुन्र्। िंिगतका लागि, हामीले प्रश्नावलीमा 'भेटेरन' मात्र
प्रयोि िरे का र्ौं।


प्रश्नावलीको प्रयोजनका लागि, हामीले 'भेटेरन' भन्दा वा हामीले िशस्त्र बलका अनुभवहरू बारे मा कुरा िदाच, यिले
ररजगभचस्टका िाथै गनयगमतलाई पगन िमावेश िर्च ।

िोपनीयता


िबै प्रगतगक्रयाहरूलाई NEL प्रवतचन िहायता यूगनट (NEL Commissioning Support Unit) नामक NHS
िंिठनद्वारा गवश्लेषण िररनेर्, र पूणच िोपनीयको व्यवस्थापनमा िंर्ालन हुनेर्।
o

व्यखक्तित प्रगतगक्रयाहरू NHS England मा उपलब्ध हुनेर्न् तर तपाईंका नाम र कुनै पगन पगहर्ानयोग्य
िाटालाई हटाइनेर्। तपाईंलाई आफ्नो नाम गदन मन र्ै न भने नगदनुहोि्; हामी तपाईंका गवर्ारलाई स्वाित
िनेर्ौं। कुनै पगन ररपोटचमा व्यखक्तित नामहरू वा पगहर्ानयोग्य िाटा िाझा वा प्रस्तुत िररनेर्ैन। हामीले

यि ररपोटच लाई यहााँ हेनच िगकन्र्: https://www.gov.uk/government/publications/fighting-fit-a-mental-health-plan-forservicemen-and-veterans--2
2
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िंलग्नता बारे हाम्रो अखन्तम ररपोटचमा प्रगतगक्रयाहरूमा आएका उिरण प्रयोि िनच िक्नेर्ौं, तर हामीले
गतनीहरूको नाम बेनाम राख्नेर्ौं।
o

िंिठनको तफचबाट आएका प्रगतगक्रयाहरू NHS England मा पगन उपलब्ध हुनेर्न्। गतनीहरूलाई
िवचिाधारणका लागि उपलब्ध िराउन िगकनेर्। िंिठनको तफचबाट आएका प्रगतगक्रयाहरूमा कुनै पगन िोप्य
वा िंवेदनशील िाटा िमावेश िनुचहुाँदैन।

o

उपलब्ध िराइएका प्रगतगक्रयाहरू ररपोटच बनाउन प्रयोि िररनेर्न् जिमा NHS भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचिेि
िम्बिमा मागनिका गवर्ार र अनुभवहरूको िारांश हुन्र्।
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तपाईंको बारे मा
तलका प्रत्येक प्रश्नका लागि, कृपया बाकि वा बाकिहरूमा
िनुचहोि्।

राख्नुहोि्, वा अनुरोध िररएको जानकारी प्रदान

यिले हामीलाई तपाईंको बारे मा केही बताउाँ र् र भनचका लागि तपाईंलाई िही खण्डमा गनदे गशत िर्च ।
1. मेरो नाम:

तपाईंलाई आफ्नो नाम गदन मन र्ै न भने नगदनुहोि्। हामी तपाईंको गवर्ारलाई स्वाित िर्ौं।
2. मैले यि व्यखक्तको तफचबाट प्रगतगक्रया गदं दै र्ु : (कृपया एउटा बाकिमा मात्र गर्न्ह लिाउनुहोि्)
म
मेरो िंिठन
नोट: िंिठनहरूको तफचबाट आएका प्रगतगक्रयाहरूलाई िवचिाधारणका लागि उपलब्ध िराउन िगकनेर्
अन्य (कृपया उल्लेख िनुचहोि्)
3. मेरो हालको वा पगहलेको गिगटश िशस्त्र बलको अनुभव, वा प्रगतगनगधत्व िरी मैले प्रगतगक्रया जनाइरहेको उक्त व्यखक्त,
यििाँि िम्बखित र्: (कृपया लािू हुने िबै बाकिमा गर्न्ह लिाउनुहोि्)
रोयल नेभी (Royal Navy)
आमी (Army)
रोयल एयर फोिच (Royal Air Force)
ममा लािू हुाँदैन
अन्य (कृपया उल्लेख िनुह
च ोि्)

4. मेरो पोस्टकोिको पगहलो अंश:

यिले हामीलाई हामीले राष्टरका कुन ठाउाँ हरूबाट प्रगतगक्रयाहरू पाइराखेका र्ौं भनी हेनच मद्दत िर्च । हामीले यिलाई तपाईं
कहााँ बस्नुहुन्र् भनी पत्ता लिाउन प्रयोि िनेर्ैनौं।
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5. तपाईं यि िञ्चालन बारे मा नवीनतम जानकारी थाहा पाउन र्ाहनुहुन्र्?
र्ाहन्र्ु
र्ाहन्न
यगद र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया तपाईंको इमेल वा हुलाक ठे िाना गदनुहोि्। (गयनीहरूलाई तपाईंलाई यि िञ्चालन बारे मा
नवीनतम जानकारी प्रदान िनच मात्र प्रयोि िररनेर् र अन्य कुनै प्रयोजनका लागि होइन।)

6. तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य िम्बिी जानकारी कहााँ प्राप्त िनच र्ाहनुहुन्र्? (कृपया तपाईंका शीषच तीनमा गर्न्ह लिाउनुहोि्)
GP
अस्पताल
इन्टरनेट
िशस्त्र बल परोपकार
पररवार
िाथीहरू
अन्य (कृपया उल्लेख िनुचहोि्)

7. मलाई वा मेरो िंिठनलाई उत्कृष्ट रूपमा वणचन िने गवकल्प: (कृपया एउटा बाकिमा मात्र गर्न्ह लिाउनुहोि्)
मानगिक स्वास्थ्य अवस्था भएको, वा पगहले नै भएको भेटेरन (कृपया पृष्ठ 12 को खण्ड 1 मा जानुहोि्)।
मानगिक स्वास्थ्य अवस्था भएका, वा पगहले नै भएका भेटेरनका िाझेदार / जीवनिाथी, पररवार िदस्य,
स्याहारकताच, िाथी वा अगधवक्ता (कृपया पृष्ठ 21 को खण्ड 2 मा जानुहोि्)।
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खण्ड 1
यगद तपाईं भेटेरन हुनुहुन्र् र:
तपाईंले आफूलाई मानगिक स्वास्थ्य अवस्था र् भन्ने गवश्वाि िनुहु
च न्र् तर उपर्ार िनुभ
च एको गथएन भने, कृपया तलको



भाि A मा जानुहोि्
तपाईंले हाल मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू प्रयोि िरररहनुभएको र् वा अिष्ट 2010 दे खख केही िमयका लागि



गतनीहरूको प्रयोि िनुभ
च एको गथयो भने, कृपया पृष्ठ 15 मा भाि B मा जानुहोि्।
भाि A
यगद तपाईं भेटेरन हुनुहुन्र् र तपाईंले आफूलाई मानगिक स्वास्थ्य अवस्था र् भन्ने गवश्वाि िनुहु
च न्र् तर उपर्ार िनुभ
च एको गथएन
भने, यिको कारण हामी फेला पानच र्ाहन्र्ौं।
तलका प्रत्येक कथनका लागि, कृपया एउटा बाकिमा मात्र

लिाउनुहोि् र, यगद तपाईं िक्नुहुन्र् भने, यिको

कारण गदनुहोि्।
1. भेटेरनका लागि गवशेष रूपमा NHS मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू गथए भन्ने मलाई थाहा गथएन
िहमत
अिहमत
तटस्थ
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

2. मैले कस्ता NHS भेटेरन्स मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू उपलब्ध गथए भनेर पयाचप्त जानकारी फेला पानच िगकन
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:
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3. मेरो GP लाई कस्ता NHS भेटेरन्स मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू उपलब्ध गथए भनेर पयाचप्त जानकारी थाहा गथएन
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

4. मलाई मेरो मानगिक स्वास्थ्य अवस्थाका लागि मद्दत अनुरोध िनच िाह्रो भएको र्
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

5. मलाई लाग्दै न गक किैले पगन मेरो िशस्त्र बलको अनुभवहरू बुझ्दर्न्
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:
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6. यगद तपाईंका गवर्ार मागथका कथनहरूमा िमेगटएका र्ै नन्, वा तपाईं अरू नै
केही थप्न र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यहााँ थप्नुहोि्:

कृपया अब यि कािजातको अखन्तममा पृष्ठ 29 र 30 मा जााँर् प्रश्नहरू पूरा िनुचहोि्। तपाईंको िमयको लागि धन्यवाद।
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भाि B
तपाईं हाल मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू प्रयोि िरररहनुभएको, वा अिष्ट 2010 दे खख केही िमय यिको प्रयोि िनुभ
च एको
भेटेरन हुनाले, हामी तपाईंिि
ाँ केही प्रश्नहरू िोध्न र्ाहन्र्ौं।
यगद तपाईं अिष्ट 2010 अिागिको भेटेरनहरूको NHS मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरूमा आफ्ना अनुभव बारे गटप्पणी िनच
र्ाहनुहुन्र् भने, तपाईं खण्ड 3 को टेक्स्ट बाकिमा जान िक्नुहुन्र्।
तलका प्रत्येक प्रश्नका लागि, कृपया बाकि / बाकिहरूमा

लिाउनुहोि् र, यगद तपाईं िक्नुहुन्र् भने, यिको

कारण गदनुहोि्।
1. तपाईंले हाल कुन प्रकारको मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू प्रयोि िरररहनुभएको र् वा अिष्ट 2010 दे खख प्रयोि िनुचभएको
गथयो?
कृपया तपाईंले धेरै प्रयोि िनुभ
च एको एउटामा गर्न्ह लिाउनुहोि्:
NHS भेटेरन्स मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू (यी िेवाहरू गवशेष िरी भेटेरन्सका लागि भएका मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू
हुन्)
NHS मेनखस्टर म मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू (यी जोकोहीले पगन प्रयोि िनच िक्ने मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू
भेटेरन्सका लागि मात्र होइन)

हुन्,

अन्य (उदाहरणका लागि, परोपकारद्वारा उपलब्ध िराइएका िेवाहरू)
थाहा र्ै न
कृपया तपाईंले प्रयोि िनुचभएका वा हालै प्रयोि िरररहनुभएका िेवाहरू बारे मा गवस्तृत गववरणहरू गदनुहोि्:

यगद तपाईंले 'अन्य' मा गर्न्ह लिाउनुभएको र्ै न भने मात्र, कृपया अब यि खण्डका बााँकी प्रश्नहरूको जवाफ गदनुहोि्।
यगद तपाईंले 'अन्य' मा गर्न्ह लिाउनुभएको र् भने तपाईंले यि खण्डका अन्य प्रश्नहरूको जवाफ गदनुपदै न। कृपया अब यि
प्रश्नावलीको अखन्तममा पृष्ठ 29 र 30 मा जााँर् प्रश्नहरू पूरा िनुचहोि्।
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2. तपाईंलाई यि िेवामा किरी ररफर िररएको गथयो? कृपया एउटा बाकिमा मात्र गर्न्ह लिाउनुहोि्
म आफैं आएको हुाँ
मलाई मेरो जीवनिाथी / िाझेदारले ररफर िरे को हो
यो ररफरल िशस्त्र बलको गिस्र्ाजच प्रगक्रयाको गहस्सा गथयो
मेरो GP ले ररफर िनुभ
च एको हो
मलाई परोपकारले ररफर िरे को हो (कृपया कुन परोपकार हो उल्लेख िनुचहोि्)

अन्य (कृपया उल्लेख िनुचहोि्)

3. यगद कुनै भएमा, के ले तपाईंको ररफरल प्रगक्रयामा राम्रो िर्यो?
कृपया हामीलाई यहााँ बताउनुहोि्:

4. यगद कुनै भएमा, तपाईंको ररफरल प्रगक्रयामा के िुधार िनच िगकन्थ्यो?
कृपया हामीलाई यहााँ बताउनुहोि्:

5. मलाई लाग्र् गक मेरो GP लाई कस्ता NHS भेटेरन्स मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू उपलब्ध गथए भनेर पयाचप्त जानकारी
गथयो
िहमत
अिहमत
तटस्थ
लािू हुाँदैन
थाहा र्ै न
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यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

6. यगद तपाईंले िशस्त्र बलबाट अवकाश गलएपगर् तपाईंको मानगिक स्वास्थ्य अवस्थाका लागि मद्दतमा गढलाई िनुचभएको
गथयो भने, यिको कारण के गथयो? कृपया लािू हुने िबैमा गर्न्ह लिाउनुहोि्:
मलाई मद्दत अनुरोध िनच िाह्रो भयो
कस्ता िहायता िेवाहरू उपलब्ध गथए भन्ने बारे मा म अनगभज्ञ गथएाँ
मलाई मद्दत पहुाँर्मा कगठनाई भएको गथयो
कृपया तपाईंले िामना िनुभ
च एका कगठनाई बारे मा हामीलाई बताउनुहोि्:

मलाई मानगिक स्वास्थ्य अवस्था गथयो भन्ने बारे मा म अनगभज्ञ गथएाँ
मेरा मानगिक स्वास्थ्य िमस्याहरू मैले िशस्त्र बलबाट अवकाश गलएको केही वषचपगर् िुरु भयो
अन्य - कृपया उल्लेख िनुचहोि्

यगद तपाईं आफ्ना जवाफहरू बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:
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7. मेरो स्याहार अवगधमा मेरो िशस्त्र बलको अनुभवलाई ध्यानमा राखखएको गथयो
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

8. मलाई मेरो स्याहार बारे गनणचय िनच िामेल िररएको महिुि भयो
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

9. मैले िहायता र उपर्ारले मलाई वास्तवमै मद्दत िरे को महिुि िर्ुच
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

10. मलाई मेरो स्याहार बारे मा प्रगतगक्रया गदने अविर गदइएको गथयो
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:
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11. तपाईंलाई तपाईंको स्याहार अवगधमा तपाईंको पररवार िदस्य, स्याहारकताच वा अगधवक्तालाई उपखस्थत रहन अविर
प्रदान िररएको गथयो?
गथयो
गथएन
थाहा र्ै न
यगद तपाईंले अविर प्रदान िररएको गथएन भन्ने जवाफ गदनुहुन्र् भने, तपाईंले यि गवकल्पलाई मन पराउनुभएको गथयो?

12. तपाईंले उपर्ार कायचक्रम पूरा िनुचभयो?
िरें
िररन
म अझैपगन उपर्ाररत र्ु
थाहा र्ै न
यगद तपाईं उपर्ार पूरा िररन भन्ने जवाफ गदनुहुन्र् भने, कृपया यिको कारण उल्लेख िनुचहोि्:

13. यगद कुनै भएमा, तपाईंको स्याहार िम्बिी कुन कुरा एकदमै िकारात्मक गथयो? कृपया हामीलाई यहााँ बताउनुहोि्:
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14. यगद कुनै भएमा, तपाईंको स्याहारमा के िुधार िनच िगकन्थ्यो?
कृपया हामीलाई यहााँ बताउनुहोि्, र तपाईं र्ाहनुहुन्र् भने िुधारका लागि कुनै पगन िुझावहरू िमावेश िनुचहोि्:

15. यगद तपाईं आफ्नो NHS मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू बारे मा थप कुराहरू िाझा िनच र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यहााँ
बताउनुहोि्:

कृपया अब यि कािजातको अखन्तममा पृष्ठ 29 र 30 मा जााँर् प्रश्नहरू पूरा िनुचहोि्। तपाईंको िमयको लागि धन्यवाद।
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खण्ड 2
यगद तपाईं कुनै भेटेरनलाई गर्न्नुहुन्र् र:


गतनीहरूले आफूलाई मानगिक स्वास्थ्य अवस्था र् भन्ने गवश्वाि िर्च न् तर उपर्ार िरे का गथएनन् भने, कृपया तलको
भाि A मा जानुहोि्



गतनीहरूले हाल मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू प्रयोि िरररहेका र्न् वा अिष्ट 2010 दे खख केही िमयका लागि
गतनीहरूको प्रयोि िरे का गथए भने, कृपया पृष्ठ 15 मा भाि B मा जानुहोि्।

भाि A
यगद तपाईं कुनै भेटेरनलाई गर्न्नुहुन्र् जिलाई तपाईंले मानगिक स्वास्थ्य अवस्था र् तर उपर्ार िरे को गथएन भने गवश्वाि
िनुचहुन्र् भने, यिको कारण हामी फेला पानच र्ाहन्र्ौं।
तलका प्रत्येक कथनका लागि, कृपया एउटा बाकिमा मात्र

लिाउनुहोि् र, यगद तपाईं िक्नुहुन्र् भने, यिको

कारण गदनुहोि्।
1. मेरो गवर्ारमा, भेटेरनका लागि गवशेष रूपमा NHS मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू र्न् भन्ने गतनीहरूलाई थाहा गथएन
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

2. मेरो गवर्ारमा, गतनीहरूले उपलब्ध िेवाहरू बारे मा पयाचप्त जानकारी फेला पानच िकेनन्
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:
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3. मेरो गवर्ारमा, गतनीहरूको GP लाई कस्ता िेवाहरू उपलब्ध गथए भन्ने बारे मा पयाचप्त जानकारी थाहा गथएन
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

4. मेरो गवर्ारमा, गतनीहरूलाई आफ्नो मानगिक स्वास्थ्य अवस्थाका लागि मद्दत अनुरोध िनच िाह्रो भएको र्
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

5. मेरो गवर्ारमा, गतनीहरूलाई लाग्दै न गक किैले पगन गतनीहरूको िशस्त्र बलको अनुभवहरू बुझ्दर्न्
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:
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6. यगद तपाईंका गवर्ार मागथका कथनहरूमा िमेगटएका र्ै नन्, वा तपाईं अरू नै केही थप्न र्ाहनुहुन्र् भने,
कृपया यहााँ थप्नुहोि्:

कृपया अब यि कािजातको अखन्तममा पृष्ठ 29 र 30 मा जााँर् प्रश्नहरू पूरा िनुचहोि्। तपाईंको िमयको लागि धन्यवाद।
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भाि B
तपाईं हाल मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू प्रयोि िरररहेको, वा अिष्ट 2010 दे खख केही िमय यिको प्रयोि िरे को भेटेरन गर्न्ने
व्यखक्त हुनाले, हामी तपाईंका गवर्ार िुन्न र्ाहन्र्ौं।
यगद तपाईं अिष्ट 2010 अिागिको भेटेरनहरूको NHS मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू बारे प्रगतगक्रया गदन र्ाहनुहुन्र् भने,
तपाईं पृष्ठ 28 मा खण्ड 3 को टेक्स्ट बाकिमा जान िक्नुहुन्र्।
तलका प्रत्येक प्रश्नका लागि, कृपया एउटा बाकिमा मात्र
गदनुहोि्।

लिाउनुहोि् र, यगद तपाईं िक्नुहुन्र् भने, यिको कारण

1. तपाईंले गर्न्नुभएको व्यखक्तले हाल कुन प्रकारको मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू प्रयोि िरररहनुभएको र् वा अिष्ट 2010
दे खख प्रयोि िनुभ
च एको गथयो? कृपया गतनीहरूले धेरै प्रयोि िरे को एउटामा गर्न्ह लिाउनुहोि्:
NHS भेटेरन्स मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू (यी िेवाहरू गवशेष िरी भेटेरन्सका लागि भएका मानगिक स्वास्थ्य
िेवाहरू हुन्)
NHS मेनखस्टर म मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू (यी जोकोहीले पगन प्रयोि िनच िक्ने मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू हुन्,
भेटेरन्सका लागि मात्र होइन)
अन्य (उदाहरणका लागि, परोपकारद्वारा उपलब्ध िराइएका िेवाहरू)
थाहा र्ै न
कृपया गतनीहरूले प्रयोि िरे का वा हालै प्रयोि िरररहेका िेवाहरू बारे मा गवस्तृत गववरणहरू गदनुहोि्:

यगद तपाईंले 'अन्य' मा गर्न्ह लिाउनुभएको र्ै न भने मात्र, कृपया अब यि खण्डका बााँकी प्रश्नहरूको जवाफ गदनुहोि्।
यगद तपाईंले 'अन्य' मा गर्न्ह लिाउनुभएको र् भने तपाईंले यि खण्डका अन्य प्रश्नहरूको जवाफ गदनुपदै न। कृपया अब यि
प्रश्नावलीको अखन्तममा पृष्ठ 29 र 30 मा जााँर् प्रश्नहरू पूरा िनुचहोि्
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2. तपाईंले गर्न्नुभएको भेटेरनिाँि तपाईंको के िम्बि र्?
िाझेदार वा जीवनिाथी
पररवारको िदस्य
स्याहारकताच
िाथी
अगधवक्ता
अन्य (कृपया उल्लेख िनुचहोि्)

3. मेरो गवर्ारमा, मैले NHS भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचिि
े मा िरे को गतनीहरूको ररफरलमा महत्त्वपूणच भूगमका गनभाएको
र्ु
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

4. मेरो गवर्ारमा, िही िेवाहरू पहुाँर्मा गतनीहरूलाई मद्दत िनच पयाचप्त िहायता र जानकारी उपलब्ध गथयो भन्ने मैले
महिुि िरे को र्ु
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
कृपया यिको कारण व्याया िनुचहोि्:
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5. मेरो गवर्ारमा, गतनीहरूको GP लाई कस्ता िेवाहरू उपलब्ध गथए भन्ने बारे मा पयाचप्त जानकारी थाहा गथयो
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

6. मेरो गवर्ारमा, गतनीहरूलाई आफ्नो मानगिक स्वास्थ्य अवस्थाका लागि मद्दत अनुरोध िनच िाह्रो भएको र्।
िहमत
अिहमत
तटस्थ
थाहा र्ै न
यगद तपाईं आफ्नो जवाफ बारे मा हामीलाई थप बताउन र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यिप्रकार िनुचहोि्:

7. तपाईंलाई गतनीहरूको स्याहारमा िामेल हुने अविर प्रदान िररएको गथयो?
गथयो
गथएन
थाहा र्ै न
यगद तपाईंले अविर प्रदान िररएको गथएन भने, तपाईंले यि गवकल्पलाई मन पराउनुभएको गथयो?

8. तपाईंको गवर्ारमा, यगद कुनै भएमा, गतनीहरूको स्याहारको राम्रो पक्ष के गथयो, र गकन?
कृपया हामीलाई यहााँ बताउनुहोि्:
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9. तपाईंको गवर्ारमा, यगद कुनै भएमा, गतनीहरूको स्याहारमा के िुधार िनच िगकन्थ्यो, र गकन?
कृपया हामीलाई यहााँ बताउनुहोि् र तपाईं र्ाहनुहुन्र् भने िुधारका लागि कुनै पगन िुझावहरू िमावेश िनुचहोि्:

10. यगद तपाईं आफ्नो NHS मानगिक स्वास्थ्य िेवाहरू बारे मा थप कुराहरू थप्न र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया यहााँ थप्नुहोि्:

कृपया अब यि कािजातको अखन्तममा पृष्ठ 29 र 30 मा जााँर् प्रश्नहरू पूरा िनुचहोि्। तपाईंको िमयको लागि धन्यवाद।
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खण्ड 3
तपाईं यि खण्डमा यिकारण आउनुभएको र् गकनकी तपाईं अिष्ट 2010 अिागिका भेटेरन्सका लागि NHS मानगिक
स्वास्थ्य िेवाहरूमा प्रगतगक्रया गदन र्ाहनुहुन्र्। कृपया यिका लागि तलको टेक्स्ट बाकि प्रयोि िनुह
च ोि्।
यगद अिष्ट 2010 अिागिका मानगिक स्वास्थ्य स्याहरको अनुभवले तपाईंलाई, वा तपाईंले गर्न्नुभएको व्यखक्तलाई पगर् मद्दत
प्राप्त िनच गवमुख बनाएको र् भने, कृपया हामीलाई यि बारे मा बताउनुहोि्।

कृपया अब यि कािजातको अखन्तममा पृष्ठ 29 र 30 मा जााँर् प्रश्नहरू पूरा िनुचहोि्। तपाईंको िमयको लागि धन्यवाद।
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िमानता जााँर् प्रश्नहरू
तपाईंले तलका प्रश्नहरूको जवाफ गदनाले हामीलाई कस्ता प्रकारका व्यखक्तहरूले प्रगतगक्रया गदइरहेका र्न् र गतनीहरूले
अन्य िमूहभन्दा फरक िोच्छन् गक भनी थाहा पाउन हाम्रा लागि फलदायी हुनेर्। यि प्रश्नावलीमा कुनै पगन िमूहहरू
प्रगतगक्रयाहरूमा प्रस्तुत भएका गथएनन् गक भन्ने बारे मा पगन हामी थाहा पाउन र्ाहन्र्ौं।
तलका प्रत्येक प्रश्नका लागि, कृपया एउटा बाकिमा मात्र
िनुचहोि्:
तपाईंको गलङ्ग के हो?
पुरूष
मगहला
बताउन र्ाहन्न
अन्य (यगद तपाईं र्ाहनुहुन्र् भने, कृपया उल्लेख िनुचहोि्)

राख्नुहोि्, वा अनुरोध िररएको जानकारी प्रदान

तपाईं कगत वषचको हुनुभयो?
16 वषचभन्दा मुगन
16-25
26-40
41-65
66-74
75 वा िोभन्दा मागथ
बताउन र्ाहन्न
तपाईं आफूमा अशक्तता र् भन्ने िोच्नुहुन्र्?
The Equality Act 2010 (िमानता ऐन 2010) ले अशक्ततालाई िामान्य दै गनक गक्रयाकलापहरू िने तपाईंको
क्षमतामा 'अगधक' र 'दीर्चकालीन' नकारात्मक प्रभाव पाने शारीररक वा मानगिक दु बचलताको रूपमा पररभागषत िर्च
िोच्छु
िोखददन
बताउन र्ाहन्न
तलको कुन गवकल्पले तपाईंको लैंगिक झक
ु ावलाई वणचन िर्च ? (तपाईं 16 वषच वा िोभन्दा मागथ उमेरको हुनुहुन्र् भने मात्र
यि प्रश्नको जवाफ गदनुहोि्)
गवपरीत गलंिी
िमगलंिी
लेखियन
उभयगलंिी
अन्य
बताउन र्ाहन्न
तपाईंको जागतय िमूह कुन हो?
िोरा
गिगटश/वेल्स / अंग्रेजी / स्कगटश / उत्तरी आइररि /
गिस्पी वा आइररि यात्री
अन्य कुनै िोरा पृष्ठभूगम (कृपया उल्लेख िनुचहोि्)

आइररि
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गमगित
िोरा र काला क्यारे गबयन
िोरा र काला अगफ्रकी
िोरा र एगशयाली
अन्य कुनै गमगित पृष्ठभूगम (कृपया उल्लेख िनुह
च ोि्)
एगशयन वा एगशयन गिगटश
भारतीय
पागकस्तानी
बंिलादे शी
गर्गनयााँ
अन्य कुनै एगशयाली पृष्ठभूगम (कृपया उल्लेख िनुह
च ोि्)
काला वा काला गिगटश
क्यारे गबयन
अगफ्रकी
अन्य कुनै काला पृष्ठभूगम (कृपया उल्लेख िनुह
च ोि्)
अन्य जागतय िमूह
अरब
अन्य (कृपया उल्लेख िनुचहोि्)
बताउन र्ाहन्न
तपाईंको धमच वा आस्था के हो?
कुनै पगन होइन
इिाई
बौि
गहन्दू
यहुदी
इस्लाम
गशख
अन्य कुनै धमच (कृपया उल्लेख िनुचहोि्)
बताउन र्ाहन्न
तपाईंको िमयको लागि धन्यवाद।

कृपया तपाईंले िकाउनुभएका प्रश्नावलीका खण्डहरूलाई हामी िमक्ष
गफताच पठाउनुहोि्।
कृपया हाम्रो ठे िाना Freepost VETERANS’ MENTAL HEALTH
लाई खामको अिागि भािमा लेख्नुहोि् र गन:शुल्क पत्रार्ार िनुचहोि्।
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शब्दावली र िंगक्षप्त रूप
CCGs

गर्गकत्सा प्रवतचन िमूहहरू। यी गर्गकत्सकीय रूपमा नेतत्व
ृ का िंिठनहरू हुन् जुन
गतनीहरूको स्थानीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य स्याहार िेवाहरूको योजना तथा खररदका
लागि उत्तरदायी हुन्र्न्।

प्रवतचन

िेवाहरूको योजना, खररद र िेगलभरी।

NEL CSU

NEL प्रवतचन िहायता यूगनट।

NHS

रागष्टरय स्वास्थ्य िेवा (National Health Service)।

NHS
England

NHS लाई बेलायतमा नेतत्व
ृ िने िंिठन। यो NHS का प्राथगमकताहरू र गदशा
गनदे शन तय िनचका लागि उत्तरदायी र्।
पोस्ट टर मागटक स्टर ेि गििअिच र।

PTSD
ररफरल

यिको अथच व्यखक्तलाई परामशच, िमीक्षा, वा थप उपर्ारका लागि गवशेषज्ञ
गर्गकत्सक कहााँ पठाउनु हो।

भेटेरन

िशस्त्र बल प्रगतज्ञापत्रले भेटेरनलाई कम्तीमा एक गदनको लागि गिगटश िशस्त्र
बलमा िेवा िदस्यको रूपमा िेवा िरे को जोकोही व्यखक्तको रूपमा पररभागषत
िर्च । यिले गनयगमत बल र ररजभच बल दु बैलाई िमावेश िर्च ।
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तपाईंलाई मद्दत र्ागहन्र्?
यगद तपाईं भेटेरन हुनुहुन्र् र तपाईंले मानगिक स्वास्थ्य कगठनाईहरूको अनुभव िरररहनुभएको र् भने, कृपया तपाईंले
कहााँ मद्दत तथा िहायता फेला पानच िक्नुहुन्र् भन्ने बारे को तलको प्रयोि जानकारी प्रयोि िनुह
च ोि्:
नथच
गमगलटरी भेटेरन्स िगभचि (Cheshire and
Merseyside (र्ेिाइर र मिीिाइि),
गलभरपुल* बाहेक)
गमगलटरी भेटेरन्स िगभचि (ग्रेटर म्यानर्ेस्टर र
ल्यान्कािाइर)
भेटेरन्स आउटररर् िगभचि
(योकचिाइर र हम्बर)
भेटेरन्स वेलगवइङ्ख एिेिमेन्ट एण्ड लायिन
िगभचि (नथच इस्ट) (Veterans’ Wellbeing
Assessment and Liaison Service
(North East))
गमिल्याण्ड
भेटेरन्स फस्टच
(Essex)
भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचिि
े
(इस्ट गमिल्याण्ड् ि)
वेस्ट गमिल्याण्ड् ि गमगलटरी भेटेरन्स हब

िाउथ
लण्डन भेटेरन्स िगभचि
िाउथ िेन्टरल भेटेरन्स
मेन्टल हेल्थ िगभचि
िाउथ वेस्ट भेटेरन्स मेन्टल हेल्थ िगभचि

www.gmw.nhs.uk/military-veterans-services
टेगलफोन: 0151 908 0019
www.penninecare.nhs.uk/your-services/military-veteransservice
टेगलफोन: 0300 323 0707
www.humber.nhs.uk/services/veterans-outreach-service
टेगलफोन: 01482 617594
www.ntw.nhs.uk/vwals
टेगलफोन: 0191 441 5974

www.nevmhn.org.uk/veterans-first-service
टेगलफोन: 01206 228759
www.lpft.nhs.uk/our-services/adult-services/veteransmental-health-services
टेगलफोन: 01952 822 753
http://veterans.sssft.nhs.uk
टेगलफोन: 01785 258041
अगतररक्त नम्बर: 0800 500 3113
http://londonveterans.nhs.uk
टेगलफोन: 020 3317 6818
www.berkshirehealthcare.nhs.uk/scvs
टेगलफोन: 0118 929 6426
www.swveterans.org.uk
टेगलफोन: 0300 555 0112
www.firststeps-surrey.nhs.uk/serves
टेगलफोन: 0808 801 0325

िरे इङ्खिेजमेन्ट: ररजगभचस्ट एण्ड भेटेरन्स
इमोशनल िपोटच (Surrey Engagement:
Reservists and Veterans
Emotional Support (SERVES))
www.sussexarmedforcesnetwork.nhs.uk
ििेक्स िशस्त्र बल नेटवकच (Sussex
टेगलफोन: 01903 843941
Armed Forces Network)
*गलभरपुलका गमगलटरी भेटेरन्सले मिी केयर NHS टर स्ट (Mersey Care NHS Trust) द्वारा उपलब्ध िराइएको Talk
Liverpool Service प्रयोि िनुचपर्च : www.talkliverpool.nhs.uk टेगलफोन: 0151 228 2300
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