
Neighborhood and Wellbeing Student Survey
हामीले कूल बािहर हुने िव ाथीको अनुभवह  बारे थप जा नको लािग सव ण िदंदैछौँ | यिद ितमीले यो सव ण िलने िनणय गयो भने ितमीलाई
आ नो, साथीह  र नेबरहड/िछमेकीह को बारेमा कुरा सो नेछन ्| यसमा कुनै सिह र गलत जवाफ हुने छैन | यो ितमो सोचको बारेमा मा  हो | यो
सबै नह  परूा गन लगभग १५ िमनेट जित ला नेछ | ितमो जवाफह ह  केबल शोधकतालाई मा  थाहा हुनेछ | ितमो जवाफह  िश क
िशि का र साथीह ले दे नेछैनन ्| यो सव ण िदने वा निदने आ नो मजी हो | यिद ितमीले यो सव ण निदने िनणय गयौ भने कोही पिन उदास
हुनेछैन | यिद ितमीले सु  गरी सके पिह यो सव ण निदने िनणय गयौ भने ितमीले कुनै पिन समयमा रो न स छौ | ितमीलाई जवाफ िदन मन
नलागेको कुनै पिन नह  छोड्न स छौ | यो सव णमा भाग िलन "चाह छु" छनौट गनुहोस र "पठाउनुहोस"् भ ने बटन ि लक गनुहोस | यिद
यो सव णमा भाग िलन चाह दैनौ भने "चाहि दन" छनौट गनुहोस र "पठाउनुहोस"् भ ने बटन ि लक गनुहोस | |

1. के ितमी यो सव ण िदन चाह छ  ?

चाहि दन चाह छु

नेबरहुड र सु वा य सव ण
हामी ितमी, ितमो साथीह  र नेबरहुडको बारेमा थप जा न चाह छ  | यहाँ केिह सिह र गलत जवाफ हँुदैन |

मेरो बारेमा
यी नह  ितमो बारेमा हुन ्|

कृपया ितमीलाई िन न येक नह  कितको सिजलो वा गा ो ला छ भनेर हामीलाई भन |

2. मेरो भावनाह ले यवहारमा कसरी असर गछ भ ने बारेमा बु न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

3. केिह घटनाको कारणले म क तो महसुस गछु भ ने बारेमा जा न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

4. मेरो चीह  बारेमा जा न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

5. मेरो बलह  बारेमा जा न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

6. आ नो र अ को लािग किहले बो ने बारेमा जा न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

7. तनाव भएको बेलमा शांत रहन |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो
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8. मेरो लािग ल यह  बनाउन |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

9. मेरो ल यह  हािसल गनको लािग आव यक हुने कदमह  बारेमा सो न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

10. मेरो यवहारले मेरो क ा साथीह मा क तो भाव पाछ बारे जा न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

11. म भ दा फरक सोच भएको यि तह  बाट िस न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

12. अ लाई म तको आव यकता भएको जा न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

13. मेरो सुमदायलाई म कसरी कसरी म त गनु स छु बारेमा जा न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

14. मेरो क ा साथीह  ज तो भए पिन उनीह लाई आदर गन |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

15. मेरो साथीह ले िकन िवशेष तिरकामा महसुस गदछन ्भ ने बारेमा कुरा कानी गन |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

16. गुपमा सबैलाई आ नो िवचारह  शेयर गन सुिनि चत गन |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

17. साथीह  संग िमलेर ब न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

18. असहमितको बेला क ा साथीको िवचारलाई आदर गन |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो
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19. िनणय बनाउन अिघ के हुन स छ भ ने बारेमा सो न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

20. के सिह वा गलत हो भ ने बारे जा न |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

21. सबै सहमत नभए पिन रामो िनणय बनाउन |

धेरै गा ो गा ो सिजलो धेरै सिजलो

ितमीले आ नो समय कसरी िबताउछौ भ ने बारेमा सोच

22. यी िन न गितिविधमा ितमी के मा भाग िल छौ? (लाग ूहुने सबैमा छनौट गनुहोस)्

िव ान र /वा
गिणत लब

अ य
अकाडेिमक
लब वा िटम

िव ाथी सरकार सामुदाियक
सेवा

गे-ईसटेट गुप धािमक वा
ाथना गुप

जाितय/एि नक
गुप

िचयरिलिडंग वा
डा स िटम

िटम खेलकुद

यि तगत
खेलकुद

या ड, वाएर
वा ओर े टा

िथएटर कला ट ुटिरंग आिनमे वा
गेिमंग

गितिविध
सचूीब  छैन

केिह पिन गिदन

23. यिद ितमीले "गितिविध सचूीब  छैन" छनौट गयौ ंभने कृपया तलको खाली ठाउँमा आफूले भाग िलएको गितिविध वा गितिविधह  लेख |

ाय कूल िदनह मा

24. ितमी कूल छुिट्ट भए पिछ ाय कहाँ जा छौ? (ितमीले एउटा भ दा बढी छनौट गन स छौ)

घर काम साथीको घर नातेदारको घर कूक ( कूल
पिछ हुने

गितिविधह )

आ टरकेयर
(ज तै, YMCA

Fun Co.)

नेबरहुड संगठन
(ज तै, Boys &

Girls Club,
चच)

नेबरहुड
ाङ्गआउट

(ज तै, पाक,
बा केटबल कोट,

सडक)

अ य

25. ितमी कूल छुिट्ट भए पिछ ाय के गछौ? (ितमीले एउटा भ दा बढी छनौट गन स छौ)

गृहकाय/पढ्छु काम गछु साथी संग
ाङ्गआउट गछु

खेलकुद खे छु टीबी, ि टिमंग,
सेवाह  वा अँनलाईन

िभिडयो हेछु

सोसल मेिडया चेक
गनु वा साथीह  संग

याट गछु

िमिडयो गेमह  खे छु

संगीत सु छु िटम अ यासमा
जा छु

ाईभेट
क ाह /लेसन
िल छु (ज तै,

संगीत, कला, डा स)

कूल पिछ हुने
ोगाम

घािमक गितिविधह केिह पिन गिदन अ य
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मेरो नेबरहुड वा िछमेकी
ितमी ब ने ठाउँलाई नेबरहुड वा िछमेकी भिन छ | ितमो घर देिख िहड्न सिजलो हुने े ह  बारेमा सोच | ितमी कितको सहमत वा असहमत छौ ?
मेरो नेबरहुड वा िछमेकीमा...

26. मा छेह  आ नो िछमेकीह लाई म त गन चाह छन ्|

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

27. मा छेह मा भरोसा वा िव वास गन सिक छ |

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

28. मा छेह  एक अका संग िमलेर ब छन ्|

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

29. उ तै मानह  शेयर गछन ्|

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

30. िमलेर ब ने नेबरहड छन ्|

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

ितमी ब ने ठाउँलाई नेबरहुड वा िछमेकी भिन छ | ितमो घर देिख िहड्न सिजलो हुने े ह  बारेमा सोच | ितमो घर वा अ य यि तह को घरह
बाहेक ितमी आ नो नेबरहडको ठाउँह मा कितको जा छौ ...

31. ितमो साथीह  संग ाङ्गआउट गन ?

किह यै गिदन बेला बेलामा किहलेकाहीं ाय सधै

32. आफूलाई मनपन कुरा गन ?

किह यै गिदन बेला बेलामा किहलेकाहीं ाय सधै

33. ोतह , ोगामह  वा अवसरह  संग कने ट हुन ?

किह यै गिदन बेला बेलामा किहलेकाहीं ाय सधै

34. ितमीलाई वीकार गरेको महसुस भएको ठाउँमा?

किह यै गिदन बेला बेलामा किहलेकाहीं ाय सधै

35. ितमी समुदायको एक भागको पमा महसुस गरेको ठाउँमा (ज तै, घिमक वा सां कृितक)

किह यै गिदन बेला बेलामा किहलेकाहीं ाय सधै
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ितमी ब ने ठाउँलाई नेबरहुड वा िछमेकी भिन छ | ितमो घर देिख िहड्न सिजलो हुने े ह  बारेमा सोच | ितमी कितको समहत वा असहमत छौ ?
मेरो घर र कूल बािहर मेरो नेबरहुडमा एक वय क हुनुहु छ जो...

36. मेरो यादै याल गनुहु छ |

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

37. म सफल हुनेछ भनेर िव वास गनुहु छ |

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

38. मैले सधै सबै भ दा रामो गरोस भ न चाहनुहु छ |

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

39. म िव वास गन गछु |

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

ितमी ब ने ठाउँलाई नेबरहुड वा िछमेकी भिन छ | ितमो घर देिख िहड्न सिजलो हुने े ह  बारेमा सोच | ितमी कितको समहत वा असहमत छौ ?

40. मेरो नेबरहुड ब नको लािग सुरि त छ |

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

मेरो नेबरहडमा...

41. बािहर खे न ब चाह को लािग खे न सुरि त छन ्|

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

42. मािनसह  िहंसा देिख डराउंछन ्|

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

43. मािनसह  अ ले दुख िद छन भ ने बारेमा डराउंछन ्|

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

44. हरीमा िव वास गछु |

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

विरपरी जान
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Nashville मा एक ठाउँ बाट अको ठाउँमा जाने स बि धत अनुभवह  बारे सोच |

45. सामा य ह तामा ितमी ाय एक ठाउँ बाट अको ठाउँमा कसरी जा छौ? (ितमीले एउटा भ दा बढी छनौट गन स छौ)

कार (आफै डाईभ
गछु)

कार (साथीह  वा
पिरवार सगं राईड

गछु)

ट ा सी वा
राईडशेयर (ज तै,

Uber वा Lyft)

िसटी बस (MTA
वा WeGo)

टेन (Music City
Star)

िहड्दै साईकल, कुटर,
वा केटबोड

अ य

46. मलाई मनपन िसटीको ठाउँह मा जानको लािग सिजलो छ |

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

47. ितमीलाई िसटीको मनपन ठाउँह मा जान बाट केले रो छ ? (लाग ूहुने सबै छनौट गनुहोस)्

कम भर पन
यातायात सेवाह

यातायात सेवा धेरै
महँगो छ

मलाई जान मन
लागेको ठाउँमा

िसटी बस जा दैन

सुर ाको लािग
िच ता

मेरो
अिभभावक(ह )
वा संर क(ह )

देिख िच ता

भेदभावको िच ता कारणह  सचूीब
छैन

केिह पिन छैन,
मलाई जान मन

लागेको ठाउँमा म
जान स छु

48. यिद ितमीले "कारणह  सचूीब  छैन" छनौट गयौं भने कृपया तलको खाली ठाउँमा ितमीलाई िसटीको मनपन ठाउँह मा जान बाट रो ने
कारणह  लेख |

मेरो साथीह
कूल िभ  र बािहर ितमीले िच ने युवा युवती बारेमा सोच

49. म संग िम ने साथीह को गुप छ |

एक दमै असहमत असहमत बीचमा सहमत एक दमै सहमत

ितमीले िच ने युवा युवतीह ले कितको...

50. कूलमा सके स म रामो गन यास गछन ्?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

51. अ  देिख केिह आशा नराखी म त गछन ्?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

52. ...सबैलाई दयालु यवहार गछन?्

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

53. ...सकारा मक कूल वा सामुदाियक गितिविधह मा संल न हु छन?्

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै
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ितमीले िच ने युवा युवतीह ले कितको...

54. गडामा परेका छन ्?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

55. जानीजानी अ को सामानह  ितग त वा न ट गरेका छन ्?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

56. $१० भ दा बढी मू य भएका व तुह  चोरेका छन ्?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

57. यांगमा संल न छन ्?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

58. लागुपदाथ बे छन ्?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

ितमीले िच ने युवा युवतीह ले कितको...

59. धुमपान योग गछन ्?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

60. धुवा नआउने सुती, ईिसगरेट वा भेप योग गछन ्|

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

61. शराब वा र सीह  िपउछन ्?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

62. मािरवाना वा गाँजा योग गछन ्?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

63. हेरोईन योग गछन ्?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै
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64. हेरोईन बाहेक ओंिपएट (opiates) योग गछन ्(ज तै, OxyCotin, Vicodin, Percocet, morphine, codeine वा fentanly) ?

कोही पिन गदनन् थोरै कोही धेरै ाय सबै

ध यवाद
यो सव ण िदंदा आ नो अनुभव बारेमा सोच |

65. मैले यो सव णको नह  स यताको साथ जवाफ िदएको छु |

होईन ाय हो
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