التاريخ------------------------------

سرية المعلومات الديموغرافية

االسم --------------عيد الميالد --------------------العمر -------------------الجنس ------رقم هوية الجامعة--------------------
رقم التلفون --------------------هل نستطيع ترك رسالة؟ ---------رقم اخر ------------------------مسج؟---------
البريد االلكتروني --------------------------هل من الممكن ارسال بريد؟----------------------------------
عنوان المنزل----------------------------------------------------------------------------------------------------
من اشارك الينا؟ -----------------------------------------------ما هوالعام الدراسي الحالي الخاص بك؟---------------------------
ما هو مجالك الرئيسي للدراسة؟ ----------------------------------المعدل الحالي-----------------------------
هل شهدت سابقا في المقام األول أخذ دروس في الحرم الجامعي رفربوينت؟-----------------------
يرجى تحديد عرقك  /العرق -------------------هل الطالب دولي؟ ----------------------------بلد المنشأ؟-------------------------
أي نوع من السكن لديك حاليا؟ (دائرة) :ايسترن منطقة إسكان  /خارج الحرم الجامعي وتشيني  /خارج منطقة سبوكان
الجيل األول في عائلتك لحضور الكلية؟ نعم او ال

هل نقل إلى كلية أخرى من؟ نعم او ال

هل خدمت من أي وقت مضى في أي فرع من فروع الجيش االمريكي؟ نعم أو ال هل شاركت في فريق رياضي في ايسترن؟ نعم أو ال
يرجى وضع عالمة على المناطق التي ترغب في التركيز عليها في هذا الوقت (تحقق كل ما ينطبق)
إذا كان لديك مصلحة في مجموعة المشورة ،يرجى عمل مجموعة بما يهمك
 -القلق األكاديمي (مهارات الدراسة ،واختبار القلق)-التكيف مع جامعة -القلق  /اإلجهاد -الكساد– أراجيح المزاج المتطرفة
-اإلصابات النفس -مشاعر االنتحارية  /خاطرة -محاولة انتحار -احترام الذات  /الذات وورث -الوحدة  /العزلة االجتماعية -المخاوف العالقة -مشاكل األسرة-الكبار الطفل الكحولية -سوء الطفولةالموت  /الموت قيد االنتظار من شخص كبير
 -الحزن  /الخسارة -شهدت ذلك الحدث األليم--االغتصاب  /االعتداء الجنسي  /الجنس غير المرغوب فيه

-فهم الذات-الميول الجنسية  /الهوية -الكحول  /تعاطي المخدرات -الجسم المخاوف صورة -األكل السلوكيات  /الوزن مخاوف-مشاكل النوم المتصلة -التمييز بسبب العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي:-أخرى-----------------------------------------المجموعة LGBTQ
-أقل االجهاد-اتصاالت البناء-العقل أكثر من مزاج-الخسارة ونمو الشخصية -صحي العالقات-اليقظه المستندة العالج اإلدراكي-الوالدية اإليجابية-المضي قدما-قلق االختبار-الذين يعيشون مع مرض أسبرجر-صورة صحة الجسم-شؤون األسرةيرجى تلخيص األسباب التي دفعتك لقدومه إلى النصائح والخدمات النفسية

الخلفية العائلية:
أبوين مطلقين ،المتوفى ،أو غير ذلك من فصل األسرة؟---------------------------------------------------------------------
يرجى اإلشارة إلى نوع الجنس والسن في أي األشقاء------------------------------------------------------------------------
الخلفية الدينية أو الروحية يكبرون------------------------------------------------------------------------------------------
هل كبرت في عائلة مخلوطة (على سبيل المثال ،زوجة االب او االخوان من ام اخرى)؟ (يرجى وضع دائرة) :نعم ال
إذا كان األمر كذلك ،يرجى تقديم وصف موجز------------------------------------------------------------------------------
هل واجهت أي أحداث مؤلمة ،بما في ذلك اإلساءة العاطفية والجسدية أو الجنسية أو خسائر كبيرة؟ نعم ال

إذا كان األمر كذلك ،وصف موجز أو مناقشة مع مستشار--------------------------------------------------------------------

التاريخ الطبي:
أي أمراض هامة واإلصابات أو العمليات الجراحية؟----------------------------------------------------------------
أنت حاليا تحت رعاية الطبيب عن أي الظروف الطبية؟ نعم ال
إذا كان األمر كذلك ،تشير إلى اسم الطبيب والتشخيص--------------------------------------------------------------
يرجى إدراج أي األدوية التي توصف لك حاليا---------------------------------------------------------------------
هل يغطيها التأمين الصحي؟ نعم ال
إذا كان األمر كذلك ،تشير الشخصية ،واسم التغطية-------------------------------------------------------

الخلفية الصحة العقلية:

هل كنت ترى مستشار أو طبيب نفساني في الماضي؟ نعم ال
إذا كان األمر كذلك ،اذكر اسم المرشد والسبب في طلب الرعاية
هل تتخذ حاليا أدوية لمشاكل الصحة العقلية؟ نعم ال
هل سبق لك في المستشفى ألسباب تتعلق بالصحة العقلية؟ نعم ال
هل فكرت جديا بمحاولة االنتحار؟ نعم ال

المخدرات والكحول:
هل تشرب الكحول أو استخدام أية عقاقير الترفيهية؟ نعم ال
إذا كان األمر كذلك ،يرجى بيان ما المخدرات ،وتواتر االستخدام الخاص
هل شعرت بالحاجة للحد من الكحول أو تعاطي المخدرات؟ نعم ال
هل لديك أي تاريخ لعالج الكحول أو المخدرات المشاكل؟ نعم ال
أي صعوبة مع السلوكيات األخرى االدمان (على سبيل المثال ،والقمار ،والجنس ،الخ)؟ نعم ال
إذا كان األمر كذلك ،يرجى وصف (أو مناقشة مع مستشار)
العوالم الحياة األخرى:
تفضل الدينية أو الروحية؟ ----------------------------------------------إلى أي مدى ال تفضل الدينية أو الروحية الخاصة بك

تلعب دورا هاما في حياتك؟ -----------هام جدا -------هام ------محايد -------غير مهم ---------غير مهم جدا-----------
ما هو وضع عالقتك؟ واحد متزوج -----------ملتزم العالقة ----------منفصل ---------مطلق ----------أرمل------------
ما هو التوجه الجنسي؟ الغيرية مثلي ----------الجنس مثليه ثنائي -----------الجنس التساؤل --------أفضل عدم االجابة-----------
مع من أنت تعيش في الوقت الحاضر؟----------------------------
يرجى اإلشارة إلى الجنس والعمر لألوالد ------------------
ما هو متوسط عدد ساعات العمل في األسبوع خالل العام الدراسي ؟
ما هو متوسط عدد الساعات التي تنفق كل أسبوع على األنشطة الالمنهجية المنظمة؟

يرجى اإلشارة إلى مدى موافقتك على العبارات التالية (يرجى وضع دائرة حول ردكم)
".أنا احصل على المساعدة والدعم العاطفي الذي أحتاج من عائلتي"
ال أوافق إلى حد ما

ال أوافق بشدة

أوافق إلى حد ما

محايد

أوافق بشدة

"أنا احصل على المساعدة والدعم العاطفي الذي أحتاج من وجهة نظري الشبكة االجتماعية (على سبيل المثال ،األصدقاء والمعارف"
ال أوافق إلى حد ما

ال أوافق بشدة

أوافق إلى حد ما

محايد

هل تشعر باالرتباط مع اآلخرين في الحرم الجامعي ،ويقع في منطقة دراستك أو غير ذلك؟ نعم ال
يرجى إدراج أي نوادي أو مجموعات ،والمشاركة في األلعاب الجماعية وغيرها
كيف كنت تدير عادة التوتر في حياتك (على سبيل المثال ،وممارسة ،والتأمل ،والترفيه ،الخ

.أشكركم على استكمال ما سبق .فإن المعلومات تكون مفيدة في توفير خدمة فعالة لك

أوافق بشدة

