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Traumatic Experiences Checklist (TEC) 

 ہدایات:

کے سخت صدمے والے تجربات سے گزرتے ہیں ۔ ہم  قسم لوگ اپنی زندگی میں مختلف
 تین چیزیں جاننا چاہیں گے۔

 ۔  کیا آپکے ساتھ یہ تجربات ہوئے ہیں،1

۔ اگر ہاں تو اس وقت آپکی کیا عمرتھی، اگر ایک سے زیادہ بار ہوا تو کس کس عمر میں 2 

 سال( 12سے  7ہوا، اگر کئی سال تک ہوتا رہا تو عمر کی معیار لکھیں )مثالَ 

۔ آخر میں یہ بتائیں کہ اس تجربے کا آپ پر کتنا اثر ہوا )ذرابھی نہیں، تھوڑا سا، 3 

 (درمیانہ، کافی، بہت زیادہ

نمبر 

 شمار

کیا آپکے  تجربہ

ساتھ ایسا 

 ہوا ہے

اس 

وقت 

آپکی 

 عمر

 اس تجربے کا آپ پر کتنا اثر ہوا؟

جب آپ بچے تھے/بچی تھی تو اپنے  1

والدین اور/یا بہن بھائیوں کی دیکھ 

 بھال کرنا پڑی۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

باپ میں سے گھریلو مسائل )مثال ماں  2

کسی کا نشہ کرنا ، نفسیاتی مسائل یا 

 غربت(

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

جب آپ بچے تھے/بچی تھی تو گھر  3

کے کسی فرد )بھائی بہن، والدین( کی 

 وفات  ہونا۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

ہوئے/بڑی ہوئی تو گھر جب آپ بڑے  4

کے کسی فرد )بچہ یا شریک حیات 

 کی( کی وفات ہونا۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

سخت جسمانی چوٹ )مثال ہاتھ یا پاؤں  5

کا ضائع ہونا، ناقص ہو جانا یا جل 

 جانا(۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

کسی بیماری، آپریشن یا حادثہ سے  6

 زندگی کو خطرہ ہونا۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

ذرا بھی   ہاں نہیں والدین میں طالق ہونا۔ 7

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

بہت  کافی درمیانہ تھوڑا ذرا بھی   ہاں نہیں آپکی اپنی طالق ہونا۔ 8
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 زیادہ سا نہیں

کسی دوسرے شخص سے زندگی کو  9

خطرہ ہونا )مثال کسی جرم کے 

 دوران(

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

شدید درد ہونا )مثال َچوٹ یا آپریشن  10

 سے(۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

تجربات ہونا جنگ کے دوران کے  11

)مثال قید، رشتہ داروں  کی وفات، 

 محرومی یا چوٹ(۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

دوسری نسل میں جنگ کا شکار ہونا  12

)مثال والدین یاقریبی  رشتہ داروں کے 

 جنگی تجربات ہونا(۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

دوسروں کو صدمے سے گزرتا  13

 دیکھنا۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

والدین یا بہن بھائیوں کی طرف سے  14

جذباتی محرومی )مثالَ اکیلے چھوڑ 

 دئیے جانا یا ناکافی پیار ملنا(

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

خاندان کے نسبتاَ دور کے رشتہ  15

داروں کی طرف سے /یا نانا، نانی 

جذباتی محرومی )مثال چچاؤں، 

خاالؤں،  بھتیجوں بھانجوں یا دادا 

 دادی کی طرف سے(۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

خاندان کے عالوہ لوگوں کی طرف  16

ہمسایوں، سے جذباتی محرومی )مثالَ 

دوستوں، سوتیلے والدین، اساتذہ کی 

 طرف سے(۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

والدین یا بہن بھائیوں کی طرف سے  17

جذباتی بدسلوکی  ہونا )مثالَ دوسروں 

کی طرف سے تذیل ہونا، تنگ کیے 

جانا۔ گالیاں کھانا، زبانی دھمکیاں 

 منصفانہ سزا ملنا(۔ملنا، یا غیر 

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

خاندان کے دور کے رشتہ داروں کی  18

 طرف سے جذباتی بدسلوکی ہونا۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

خاندان کے عالوہ لوگوں سے جذباتی  19

 بدسلوکی ہونا۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

والدین یا بہن بھائیوں کی طرف سے  20

جسمانی بدسلوکی )مثالَ مار پڑنا، 

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ
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 اذیت دئیے جانایا زخمی کیےجانا(۔ 

خاندان کے دور کے رشتہ داروں کی  12

 بدسلوکی ہونا۔طرف سے جسمانی 

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

خاندان کے عالوہ لوگوں کی طرف  11

 سے جسمانی بدسلوکی ہونا۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

اگر کوئی عجیب قسم کی سزا ملی  12

 ہوتو بیان کریں۔۔۔۔۔۔۔۔

 ذرا بھی  ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

والدین /بہن /بھائیوں کی طرف سے  12

جنسی طور پر ہراساں کیےجانا 

)جنسی قسم کے کام جن میں جسمانی 

 تعلق قائم نہ کیا گیا ہو(

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

 کی داروں رشتہ کے دور کے خاندان 12

 کیے ہراساں پر طور جنسی سے طرف

 جانا۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

خاندان سے باہر کے افراد کی طرف  12

 سے جنسی طور پر سراساں کیے جانا

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

والدین /بہن /بھائیوں کی طرف سے  12

ہونا )ایسے ان چاہے جنسی زیادتی 

جنسی عمل جن میں جسمانی تعلق 

 ہو(۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

خاندان کے دور کے رشتہ داروں کی  12

 طرف سے جنسی ہونا۔

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

خاندان کے عالوہ لوگوں کی طرف  12

 سے جنسی زیادتی ہونا۔ 

ذرا بھی   ہاں نہیں

 نہیں

تھوڑا 

 سا

بہت  کافی درمیانہ 

 زیادہ

 اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی یا زیادتی ہوئی تو کتنے لوگوں نے ایسا کیا ؟33

a.  تک کسی سوال کا ہاں میں جواب دیا ہے ( تو افراد کی  11-11جذباتی بدسلوکی )اگر اپنے

 تعدادبتائے 

b. (  تو افراد کی  23-23جسمانی بدسلوکی ) اگر تک کسی سوال کا ہاں میں جواب دیا ہے

 تعدادبتائے 

c.  ہے ( تک کسی سوال کا ہاں میں جواب دیا  21-22جنسی طور پر ہراساں کئے جانا )اگر اپنے

 تو افراد کی تعدادبتائے 

d.  تک تک کسی سوال کا ہاں میں جواب دیا ہے ( تو افراد کی  27-21جنسی زیادتی )اگر اپنے

 تعدادبتائے 

میں جس جس شخص کے بارے میں آپ نے بتایا ہے اس کا اپنے ساتھ تعلق بیان  33نمبر  سوال۔ 31

کریں۔ )مثال والد، بھائی، دوست، استاد ، اجنبی وغیرہ (اور بتائیں کہ وہ شخص آپ سے کتنے سال بڑایا 

 چھوٹا ہے۔
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a. جذباتی محرومی۔۔۔۔۔۔۔۔ 

b. جذباتی بدسلوکی ۔۔۔۔۔۔۔ 

c. جسمانی بدسلوکی۔۔۔۔۔۔ 

d. ر ہراساں کئے جانا۔۔۔۔۔۔۔۔جنسی طور پ 

e. جنسی زیادتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 برائے مہربانی اگر کوئی اور صدمے واال واقعہ ہے جو آپ پر اثر انداز ہوا تو بیان کیجئے۔ 32

تک کسی سوال کا جواب ہاں میں دیا ہے تو یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپکو دوسروں  1-21اگر آپ  33

 سے کتنا سہارامال؟

سوال 

 نمبر

 ا سہارامال؟کتن

ذرا بھی  

 نہیں

 کافی اچھا تھوڑا سا

    

    

    

    

    

    

 

 عمر________________ 34

 جنس: مرد______ عورت__________35

ثیت: کنوارہ/کنواری______شادی شدہ______اکھٹے رہنا_______طالق شدہ_____ ازدواجی حی36

 رنڈوہ/بیوہ

 سال تعلیم _____________37

 تاریخ: ______/_______/________آج کی 38

 دن      / مہینہ   /    سال                          

 آپکا نام: _______________39

 آپ کے تعاون کا شکریہ۔

 

 


