Бага Насны Хүүхдүүдэд Зориулсан Аутизмийн
Шинэчилсэн Асуулга (M-CHAT™) Нэмэлт
Ярилцлага

M-CHAT™ Нэмэлт ярилцлага

M-CHAT™-ийг ашигласны дараа худал эерэг хариутай тохиолдол их байдаг бөгөөд энэ
нь АХЭ-тэй байж магадгүй гэж тодорхойлдогдсон( гэдэг хариутай) бүх хүүхэд тэгж
оношлогдоно гэсэн үг биш юм. Үүнийг шийдэхийн тулд бид M-CHAT™-тай хамт
ашиглагдах нилээн нарийн нэмэлт ярилцлагыг боловруулсан юм.
Хэрэглэгчдэд анхааруулахад нэмэлт ярилцлага байгаа хэдий ч M-CHAT™ -ийг
даваагүй хүүхдүүдийн нилээд хэсэг нь АХЭ-тэй гэж оношлогдохгүй.Гэвч тэд бусад
төрлийн хөгжлийн эмгэг, хоцрогдолтой байж болох талтай тийм ч учраас сорилыг
даваагүй хүүхэд бүрт шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай.
M-CHAT Нэмэлт ярилцлаганы зааварчилгаа ™
M-CHAT онооноос шалтгаалаад асуултуудыг сонгоно. Зөвхөн эцэг эх/багш нь
дурьдсан АХЭ-гийн магадлалыг ихэсгэж буй үйлдэлтэй холбоотой асуултууд ба эрүүл
мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь зөв хариулаагүй байж магад гэж зовниж буй
асуултуудыг тодруулна.
Ярилцлаганы асуултуудыг M-CHAT-ийнх шиг үнэлнэ. Хэрвээ тухайн асуултанд унасан
бол, АХЭ-н магадлал байна гэсэн үг юм. Хоёр чухал асуултад унах нь (2, 7, 9, 14, 15, 20
асуултууд) эсвэл нийт асуултын 3т нь унавал мэргэжилтэнд хандах шаардлагатай.
Нэмэлт ярилцлаганд унана гэдэг нь АХЭ-тэй гэж оношлогдоно гэсэн үг биш гэдгийг
анхаарагтун; энэ нь зөвхөн АХЭ-тэй байх магадлалыг ихэсгэнэ.
Хэрэв эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь тухайн хүүхдийг АХЭ-тэй байж болох
тухай тухай санаа нь зовниж байгаа бол M-CHAT эсвэл M-CHAT –ийн нэмэлт
ярилцлаганы онооноос үл хамааран мэргэжилтэнд хандах хэрэгтэй.

1. Та ___________-г таны өвдгөн дээр суугаад савлуулах, хөөрч буулгах гэх зэрэгт дургүй
гэж мэдүүлсэн.

Энэ үнэн үү?
Үгүй

Тийм

Тэгэхээр тэр савлуулах, хөөрч буулгах
дуртай байх нь ээ?

Тийм

Үгүй
Та түүнийг савлуулах,дээш доош нь
булгах үед тэр ямар хариу үйлдэл
хийдэг вэ?

ДАВНА

Инээх эсвэл инээмсэглэдэг

Ярьдаг эсвэл шулганадаг
Гараа сунгаж дахиж хийхийг хүсдэг

Тийм  Үгүй
Тийм  Үгүй 
Тийм  Үгүй 

Бусад (Тайлбарлана уу):............................................................
.........................................................................................

Хэрэв бүгдэд нь үгүй гэж
хариулбал

Хэрэв зарим нэг
тодорхой жишээнд
ТИЙМ гэж хариулвал

УНАНА
ДАВНА

Хэрвээ бусад гэдэгт
үнэхээр эерэг хариулт
байвал

2. Та ______________-г бусад хүүхдүүдийг сонирхдоггүй гэж мэдүүлсэн.
(Чухал)
Энэ үнэн үү?
Үгүй

Тийм

Тэгэхээр танай хүүхэд бусад
хүүхдүүдийг сонирхдог байх нь ээ?

Тийм

Үгүй
Тоглоомын талбай юм уу дэлгүүрт байх үедээ
хүүхэд чинь өөр хүүхдүүд байгаад хариу үйлдэл
үзүүлдэг үү?

Тэр өөрийн ах,эгч,дүүгээсээ өөр
хүүхэд сонирхдог уу?

Үгүй

Тийм

Үгүй

Тийм
Хүүхэд ямар хариу
үйлдэл хийдэг вэ?

ДАВНА

(Бүгдийг нь
асуу)

Бусад хүүхэдтэй тоглодог
Бусад хүүхэдтэй ярьдаг
Түрэмгий зан авиртай
Дуу авиа гаргадаг
Нөгөө хүүхэд рүүгээ хардаг
Бусад хүүхдүүд рүү
инээмсэглэдэг

Тийм 
Тийм 
Тийм 
Тийм 
Тийм 
Тийм 

Хэрэв аль нэгэнд нь
тийм гэж хаиулсан
бол:
Тэр бүх хугацааны хагасаас илүүд (энэ
байгаа хариултаас гүйцээнэ үү?жишээлбэл:тоглодог,ярьдаг,
инээмсэглэдэг, хардаг эсвэл дуу авиа
гаргадаг)уу?

Үгүй 
Үгүй 
Үгүй 
Үгүй 
Үгүй 
Үгүй 

Бүгдэд нь үгүй
гэж хариулбал

Үгүй

Тийм

УНАНА

УНАНА

ДАВНА

3. Та __________ -г юманд жишээлбэл шатан дээр авирах дургүй гэж мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?

Тийм
Үгүй
Тэгэхээр тэр юманд авирах
дургүй байх нь ээ?

Тэгэхээр тэр юманд авирах дуртай байх нь
ээ?

Тийм

Үгүй

Тэр ….

ДАВНА

... шат
... сандал?
... эд хогшил, тавилга
... тоглоомын талбайн хэрэгсэл
дээр авирах дуртай юу?
Аль нэгэнд нь
тийм гэж
хариулах

ДАВНА

ТиймҮгүй
Тийм  Үгүй
Тийм  Үгүй 
Тийм  Үгүй

Бүгдэд нь үгүй
гэж хариулах

УНАНА

4. Та __________ -г нуугдаж тоглох дургүй гэж мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?
Тийм

Үгүй

Тэгэхээр танай хүүхэд нуугдаж
тоглох дуртай байх нь ээ?

Тийм

Үгүй

ДАВНА
Танай хүүхэд өөр хүнтэй юм өгөлцөж
авалцдаг тоглоомонд дуртай юу?

Тийм

Үгүй

Хэрэв та түүнтэй нуугдаж тоглох юм уу, алгаа ташиж
тоглохыг гм хүсвэл (эсвэл өгөгдсөн жишээ ) тэр яадаг
вэ?

Жишээ

Тийм
Инээмсэглэдэг/инээдэг
Тийм
Дуртай байгаагаа дуу авиагаар илэрхийлдэг
Илүү ихийг хүсэж байгаагаа үгээр илэрхийлдэг Тийм
Тийм
Илүү ихийг хүсэж байгаагаа үгнээс бусад
хэлбэрээр хүсдэг

Хэрэв зөвхөн дээрх
жишээнд(үүдэд)
тийм гэж
хариулвал

ДАВНА

Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй

Тоглохоос татгалздаг
Уйлдаг
Эдгээр тоглоомуудад дургүй
Хэрэв эцэг эх нь санаачлага гаргавал
Яваад өгдөг

Давах
хариулт

Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй

Хэрэв зөвхөн дээрх
жишээнд(үүдэд)
тийм гэж
хариулвал

Хэрвээ 2улангийнх нь жишээнд тийм
гэж хариулвал

Аль илүү их
тохиолддог вэ?

Тийм
Тийм
Тийм
Тийм

Унах
хариулт

УНАНА

5. Та __________ -г жүжиглэж тоглох жишээлбэл: утсаар ярих, хүүхэлдэйгээ асрах,
эсвэл өөрөөр жүжиглэж тоглодоггүй гэж мэдүүлсэн
Энэ үнэн үү?
Үгүй

Тийм

Тэгэхээр танай хүүхэд жүжиглэж
тоглодог байх нь ээ?

Тийм

Үгүй

Жишээ өгнө үү?

Жишээ өгнө үү?

Тийм

Тэр эд зүйлсийг өөр юм болгон төсөөлж
тоглодог уу?

Үгүй

Хэрэв эцэг эх нь доор байгаа
жишээнээс хэлвэл давна

Хэрэв үгүй гэж хариулвал
жишээнүүдийг нэг нэгээр нь асуу

Зам төсөөлж машин түрж тоглох ________
Зуухан дээр тоглоом тавих юм уу хоол
хутгаж байна гэж төсөөлөх?_____
Тоос соруулах юм уу злүэг хусах _________
Өөрийгөө тоглоомон халбагаар хооллох, хоосон
аяганаас юм идэх_____

Робот,онгоц, балетчин юм уу өөр ямар нэгэн дуртай
дүрээ болж жүжиглэх _____
Тоглоомон машин, ачааны машиндаа киноны
баатар юм уу хүүхэлдэй хийх _____
Утсаар ярьж байгаа мэт жүжиглэх _________

Хүүхэлдэйгээ жинхэнэ, төсөөлсөн хоолоор хооллох?_____

Хэрэв дээрх жишээнээс
хэлсэн бол

ДАВНА

Хэрэв дээрх жишээнээс
хэлээгүй бол

УНАНА

6. Та ____________ -г юм юм руу заах, юм асуухдаа долоовор хуруугаа ашигладаггүй
гэж мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?
Тийм

Үгүй

Тэгэхээр танай хүүхэд чинь юм
гуйхдаа долоовор хуруугаа
ашигладаг байх нь ээ?

Тийм

Үгүй

ДАВНА

Заадаг ________

Хэрвээ хүүхэд чинь хүрч чадахгүй юм жишээлбэл
тавиур дээрх жигнэмэг авахыг хүсэж байвал яаж
авдаг вэ?

Эд зүйлсийг гараараа бүхлээр нь атгадаг _______
Эцэг эхээ тэр зүйл рүүгээ дагуулж очдог ________
Өөрөө авахыг хичээдэг ______
Авъя гэж асуудаг _________

Хэрэв дэрхийн аль нэгээр хариулвал:

Хэрвээ та “Надад
үзүүлээч,” гэж хэлвэл
үзүүлэх үү?

ДАВНА

Тийм

Үгүй

УНАНА

7. Та _____________ заах, ямарваа зүйлийг сонирхож буйгаа илтгэхдээ долоовор
хуруугаа ашигладаггүй гэж мэдүүлсэн. (Чухал)
Энэ үнэн үү?
Тийм

Үгүй

Тэгэхээр таны хүүхэд заах, ямарваа
зүйлийг сонирхож буйгаа илтгэхдээ
долоовор хуруугаа ашигладаг байх нь
ээ?

Тийм

Үгүй
Хүүхэд чинь таньд ямар нэгэн сонирхолтой зүйл
үзүүлэхийг хүсдэг үү жишээлбэл......

ДАВНА

...тэнгэрт нисэж байгаа онгоц
харвал
...зам дээрх ачааны машин
...газар дээрх шавьж
...хашаанд байгаа амьтан

Хэрэв Тийм
гэж
хариулвал
:

Тийм 
Тийм 
Тийм 
Тийм 

Хүүхэд таны анхаарлыг яаж татдаг вэ?
Тэр долоовор хуруугаараа заадаг уу?

Үгүй
Тийм

Үгүй

Үүнийг юм заахад
хэрэглэдэг үү, тусламж
гуйхад биш биз?

УНАНА
Үгүй

Тийм

ДАВНА

УНАНА

Үгүй 
Үгүй 
Үгүй 
Үгүй 

8. Та __________ -г жижиг тоглоомыг (Жишээлбэл: Машин, шоо) амандаа хийх, гартаа
дэмий эргэлдүүлэх, унагаахаас өөрөөр зөв тоглож чаддаггүй гэж мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?
Үгүй
Тийм
Тэгэхээр танай хүүхэд жижиг
тоглоомоор яаж зөв тоглохыг
мэддэг байх нь ээ?

Тийм

Үгүй

Тэр тоглоомоор яаж
тоглолог вэ?

Жишээ өгнө үү?

ДАВНА

УНАНА

Шоонуудыг өрдөг____
Хялбар таавруудыг таадаг ____
Машин,ачааны машинаар тоглодог ____
Хэлбэр ялгадаг зүйлээр тоглодог ____
Савханд цагирагнуудыг хийдэг ____
Аягануудыг дотор нь хийж давхарладаг ____

Хэрэв зөвхөн дээрх
жишээнд(үүдэд)
тийм гэж
хариулвал

Тоглоомнуудаа амандаа хийдэг____
Тоглоомнуудаа шиддэг____
Тоглоомоор тоглодоггүй ____
Тоглоомны хэсгүүдийг нь залгидаг ____
Тоглоомнуудаа ар араас нь цувуулж тавьдаг ____
Гэр дотроо нэг тоглоомыг ийш тийш нь авч явдаг____
Тоглоомнууд руу гөлөрдөг ____

Хэрэв зөвхөн дээрх
жишээнд(үүдэд)
тийм гэж хариулвал

Хэрэв 2уланд нь тийм гэж
хариулвал
Аль илүү их
тохиолддог вэ?

УНАНА

ДАВНА
Давах
хариулт

Унах
хариулт

9. Та __________ -г таньд (эцэг эхдээ) үзүүлэх гэж эд зүйлс авчирдаггүй гэж мэдүүлсэн.

(Чухал)

Энэ үнэн үү?

Тийм

Үгүй

Тэгэхээр хүүхэд чинь таньд үзүүлэх
гэж эд зүйлс авчирдаг байх нь ээ?

Тийм

Үгүй

Танай хүүхэд чинь таньд заримдаа :

ДАВНА

Үзүүлэх гэж зураг юм уу тоглоом авчирдаг уу?
___
Өөрийнхөө зурсан зураг ?____
Өөрийн түүсэн цэцгээ? ____
Өвсөн дундаас олсон шавьжаа? ____

Аль нэгэнд нь тийм
гэж хариулвал:
Тийм

Үгүй

Энэ таньд үзүүлэх
зорилгоор уу, тусламж
гуйхдаа биш биз?

Үгүй

Тийм

ДАВНА

УНАНА

10. Та __________ -г нэг юм уу хоёр секундээс илүү таны нүд рүү хардаггүй гэж
мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?
Үгүй

Тийм

Тэгэхээр танай хүүхэд чинь таны
нүд рүү нэг юм уу 2 секундээс
илүү хардаг байх нь ээ?

Тийм

Үгүй

Тэр өөрт нь ямар нэгэн юм хэрэг болсон үед таны нүд рүү хардаг уу?
____
Таньтай тоглох үедээ? ____
Юм идүүлж байх үед? ____
Хуурайлж байх үед? ____
Түүнд юм уншиж өгч байх үед?____

ДАВНА

Зөвхөн нэгэнд нь
тийм гэж хариулвал

Хүүхэд тань таны нүд рүү
өдөр бүр хардаг уу?

Та хүүхэдтэйгээ бүтэн өдрийг
өнгөрөөхөд хүүхэд чинь дор хаяж
нүд рүү чинь 5 удаа хардаг уу?

Тийм

ДАВАХ

Тийм

Үгүй

Үгүй

УНАНА

УНАНА

2 ба түүнээс
Бүгдэд нь үгүй
дээшид нь тийм гэж гэж хариулвал
хариулвал

ДАВНА

УНАНА

11. Та __________ -г хааяа дуу чимээнд хэтэрхий мэдрэмтгий мэт
харагддаг гэж мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?
Тийм

Үгүй

Тэгэхээр таны хүүхэд дуу
чимээнд мэдрэмтгий
харагддаггүй байх нь ээ?

Үгүй, тэр тэгж
харагддаггүй

ДАВНА

Тийм,тэр
мэдрэмтгий
харагддаг.

Хэрэв 2 ба түүнээс дээшид
нь тийм гэж хариулвал
үргэлжлүүлнэ:

Таны хүүхэд дуу чимээнд яаж хариу
үйлдэл үзүүлдэг вэ (дургүй дуу чимээг
нь жагсаана уу)?

ДАВНА

УНАНА

Тайвнаар чихээ таглана ____
Дүргүй байгаагаа үгээр
илэрхийлнэ ____

Хашгирна___
Уйлна ___
Гутарсан үедээ
Чихээ таглана____

Хэрэв зөвхөн
2уланд нь тийм гэж хариулвал
дээрх жишээнд(үүдэд)
тийм гэж хариулвал
Аль илүү их
тохиолддог вэ?

ДАВНА

Давах
хариулт

Унах
хариулт

Таны хүүхэд доорх дуу чимээнүүдэд сөрөг хариу үйлдэл
үзүүлдэг үү?:
(хэрэгтэй гэж үзсэнээ асуу)....
Угаалгын машин? ____
Хүүхдүүд уйлж байхад? ____
Хүүхдүүд бархирах юм уу чарлахад? ____
Тоос сорогч? ____
Дохио дугарахад?____
Замын хөдөлгөөн? ____
Хаалга савах? ____
Чанга хөгжим? ____
Утас,хонх дугарах?____
Дэлгүүр юм уу ресторан гм дуу чимээтэй газар? ____
Бусад (тайлбарла) :
______________________________________________
______________________________________________

______________________

Хэрэв зөвхөн нэг
жишээнд (үүдэд)
тийм гэж
хариулвал

УНАНА

Зөвхөн нэгэнд нь
тийм гэж
хариулвал:

ДАВНА

12. Та __________-г таны царайг харахаараа аль эсвэл таныг инээмсэглэхэд хариу
инээмсэглэдэггүй гэж мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?

Үгүй

Тийм

Тэгэхээр таны хүүхэд таны
царайг харахаараа аль эсвэл
таныг инээмсэглэхэд хариу
инээмсэглэдэг байх нь ээ?

Тийм

ДАВНА

Үгүй

Хэрэв эцэг эх нь
өөрсдөө хэлэхгүй бол
доорх жишээнүүдээс
асуу

_____________ -г юу
инээмсэглүүлдэг вэ?

ДАВНА

УНАНА

Эцэг эх нь инээвэл инээмсэглэдэг ____
Эцэг эх нь өрөөнд орж ирвэл инээмсэглэдэг
____
Эцэг эх нь эргэж ирвэл инээмсэглэдэг
____

Хэрвээ зөвхөн дээрх
жишээнд(үүдэд) тийм
гэж хариулвал

ДАВНА

Дандаа инээмсэглэж байдаг
____
Дуртай тоглоом юм уу хийх дуртай юмандаа
инээмсэглэдэг ____
Хааяа нэг инээмсэглэдэг эсвэл ямар нэгэн тодорхой
зүйлд байх шаардлагагүй

Хэрвээ 2улангийнх нь жишээнд тийм гэж
хариулвал:

Хэрвээ зөвхөн
дээрх
жишээнд(үүдэд)
тийм гэж
хариулвал

УНАНА

13. Та__________ -г ихэнхдээ таныг дууриадаггүй гэж мэдүүлсэн. (Чухал)
Энэ үнэн үү?

Үгүй

Тийм

Тэгэхээр таны хүүхэд таныг
дууриадаг байх нь ээ?

Тийм

Үгүй
Хэрвээ та доорхыг хийвэл хүүхэд чинь
дууриадаг уу:.....

ДАВНА

Хэрвээ 2 ба түүнээс
дээшид нь тийм гэж
хариулвал

Хэлээ гаргавал?
Инээдтэй дуу авиа гаргавал?
Баяртай гэж гараа даллавал?
Алгаа ташвал?
“Чимээгүй” гэдгийг үзүүлэх гэж
хуруугаа уруулдаа хүргэвэл?
Үнсэлт илгээвэл?

Тийм 
Тийм 
Тийм 
Тийм 

Тийм  Үгүй 
Тийм  Үгүй 

Хэрэв нэгэнд нь тийм гэх юм
уу алинд нь ч тийм гэж
хариулахгүй бол

УНАНА

Үгүй 
Үгүй
Үгүй 
Үгүй 

14. Та __________ -г нэрээр нь дуудахад хариу үйлдэл үзүүлдэггүй гэж мэдүүлсэн.
(Чухал)
Энэ үнэн үү?
Үгүй

Тийм

Тэгэхээр таны хүүхэд нэрээр
нь дуудахад хариу үйлдэл
үзүүлдэг байх нь ээ?

Тийм

Хэрвээ тэр ямар нэгэн хөгжилтэй юм уу
сонирхолтой юм хийгээгүй байгаа үед, та
түүнийг нэрээр нь дуудахад хариу үйлдэл
үзүүлэх үү?

Үгүй

Үгүй

ДАВНА

Тийм

ДАВНА

Та түүний нэрийг дуудахад
тэр юу хийдэг вэ?

Хэрвээ эцэг эх нь аяндаа хариу өгөхгүй бол
доорх жишээнүүдийг асууна уу

ДАВНА

УНАНА

Дээшээ хардаг_______
Юм ярих юм уу амандаа бувтнадаг ______
Хийж байгаа юмаа зогсоодог ______

Хэрвээ зөвхөн
дээрх
жишээнд
(үүдэд) тийм
гэж хариулвал

Хариу өгдөггүй ________
Сонсож байгаа юм шиг боловч эцэг эхээ тоодоггүй ________
Эцэг эх нь хүүхдийн нүүрний ойролцоо байх ёстой ________
Хүрвэл л хариу өгдөг ____________

Хэрвээ зөвхөн
дээрх
жишээнд(үүдэд)
тийм гэж
хариулвал

Хэрвээ 2улангийнх нь
жишээнд тийм гэж
хариулвал

ДАВНА
Давах
хариулт

Аль нь илүү их
тохиолддог вэ?

Унах
хариулт

УНАНА

15. Таныг өрөөний нөгөө талд байгаа тоглоом руу заахад, __________-г тоглоом руу
хардаггүй гэж мэдүүлсэн (Чухал)
Энэ үнэн үү?
Тийм

Үгүй

Таныг ямар нэг юм руу заахад хүүхэд
ихэнхдээ яадаг вэ?

Тэгэхээр хүүхэд таны заасан эд
зүйлс рүү хардаг байх нь ээ?

Хэрвээ эцэг эх нь аяндаа хариу
өгөхгүй бол доорх жишээнүүдийг
асууна уу
Үгүй
Тийм

УНАНА
ДАВНА

ДАВНА

Эд зүйлс рүү хардаг ________
Тэдэн рүү заадаг ____
Эд зүйлс рүү харах ба тэдний тухай ямар нэг юм
хэлдэг ____
Хэрвээ эцэг эх нь “Хараач ээ!” гэж хэлээд заавал
хардаг ____

Хэрэв зөвхөн дээрх
жишээнд(үүдэд)
тийм гэж
хариулвал

Эцэг эхээ тоодоггүй ____
Өрөөг тойруулж санаандгүйгээр
хардаг____
Эцэг эхийнхээ гар руу хардаг ____

Хэрэв зөвхөн дээрх
жишээнд(үүдэд)
тийм гэж
хариулвал

Хэрэв 2улангийнх нь
жишээнд тийм гэж
хариулвал

ДАВНА
Давах
хариулт

Аль нь илүү их
тохиолддог вэ?

УНАНА
Унах
хариулт

16. Та хүүхдээ явдаггүй гэж мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?

Үгүй

Тийм

Тэгэхээр таны хүүхэд
юмнаас барихгүйгээр явдаг
байх нь ээ?

Тийм

Үгүй

УНАНА
ДАВНА

УНАНА

17. Та _____________-- г таны харж байгаа зүйл рүү хардаггүй гэж мэдүүлсэн
Энэ үнэн үү?
Үгүй
Тийм
Тэгэхээр таны хүүхэд таны
харж байгаа юм руу хардаг
байх нь ээ?

Тийм

Үгүй

ДАВНА

Таныг ямар нэг юм руу харж байхад хүүхэд яадаг
вэ?

Хэрвээ эцэг эх нь аяндаа
хариу өгөхгүй бол доорх
жишээнүүдийг асууна уу

ДАВНА

УНАНА

Таны харж байга эд зүйлс рүү хардаг _______
Эд зүйлс рүү заадаг________
Таны харж байгаа зүйлийг олох гэж эргэн тойрныг хардаг
_______

Хэрэв зөвхөн дээрх
жишээнд(үүдэд)
тийм гэж
хариулвал

Тоодоггүй _______
Эцэг эхийнхээ нүүр рүү хардаг _________

Хэрэв зөвхөн дээрх
жишээнд(үүдэд)
тийм гэж
хариулвал

Хэрэв 2улангийнх нь
жишээнд тийм гэж
хариулвал

ДАВНА

УНАНА

Аль нь илүү их
тохиолддог вэ?
Давах
хариулт

Унах хариулт

18. Та_______________ - г нүүрнийхээ ойролцоо хуруунуудаараа сонин хөдөлгөөн
хийдэг гэж мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?

Тийм

Үгүй

Тэгэхээр тэр хуруунуудаараа сонин
хөдөлгөөн хийдэггүй байх нь ээ?

Үгүй

Тийм

Эдгээр хөдөлгөөнүүдийг тайлбарлана уу

Хэрэв эцэг эх нь өөрсдөө хариулахгүй бол доорх
асуултуудыг асууна уу

ДАВНА

УНАНА

Гар руугаа хардаг ____________
Нуугдаж тоглож байхдаа хуруунуудаа хөдөлгөдөг
______

Гараа нүднийхээ ойролцоо урагш хойш хөдөлгөдөг ______
Гараа нүднийхээ ойролцоо байлгадаг_____
Гараа нүднийхээ 2 хажууд байрлуулдаг ______
Хүүрнийхээ ойролцоо алгаа ташдаг______

Бусад (тайлбарлана уу)
_________________________________________________________
__________ ______________________________________________

Хэрвээ унах хариултын
аль нэгэнд тийм гэж
хариулвал

Энэ долоо хоногт 2-с илүү удаа
тохиолддог уу?

ДАВНА

Тийм

Үгүй

УНАНА

19. Та_______________ -г өөрийнхөө хийж байгаа зүйлд таны анхаарлыг татахыг
хичээдэггүй гэж мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?

Үгүй

Тийм

Тэгэхээр тэр өөрийнхөө хийж
байгаа зүйлд таны анхаарлыг
татахыг хичээдэг байх нь ээ ?

Тийм

Үгүй

Бүх асуултыг асуу.

ДАВНА

Тэр….
“Хараач ээ!” эсвэл “Намайг хар даа!” гэж хэлдэг үү ______

Таньд зүлүэх гэж тоглоом юм уу хийж байгаа зүйлээ авчирдаг
уу (эцэг эхдээ) _____
Магтуулах, таны санаа бодлыг сонсохыг хүлээж байгаа юм
шиг харагддаг уу ______
Таныг харж байгаа эсэхийг (эцэг эх)шалгах гэж тань руу
хардаг уу ______

Хэрэв нэг юм уу заримдаа 2 ба түүнээс
дээшид тийм гэж хариулвал

ДАВНА

Хэрэв алинд нь ч үгүй гэж
хариулах юм уу нэг юм уу
цөөхөнд нь тийм гэж
хариулвал

УНАНА

20. Танд хүүхэд чинь дүлий юм болов уу гэдэг
бодол төрж байсан уу?

Үгүй

Тэгэхээр танд хүүхэд чинь дүлий
юм болов уу гэдэг бодол төрж
байгаагүй байх нь ээ?

Тийм

Таныг юу ингэж бодоход хүргэсэн бэ?
_____________________________________
_____________________________________
Тэр олон удаа дуу чимээг тоохгүй өнгөрч
байсан уу?
Тэр олон удаа хүмүүсийг тоохгүй
өнгөрч байсан уу?

Тийм ээ тэгж
бодогдож байсан

Үгүй

Хэрвээ 2 ба 3
дахь асуултанд
үгүй гэж
хариулсан бол

Хэрэв 2 ба 3-р
асуултын аль
нэгэнд тийм гэж
хариулсан бол

ДАВНА
ДАВНА

УНАНА

Бүх эцэг эхчүүдээс доорх асуултуудыг асуу:
Та хүүхдийнхээ сонсголыг шалгуулж байсан уу? Хэрэв ТИЙМ бол хариу нь ямар байсан бэ?
Хариуг тэмдэглэнэ үү _____ Сонсголын бэрхшээл
рхшээлтэй
impaired
______ Сонсголын
түвшин хэвийн
Хэрэв соснсголын бэрхшээлтэй бол
> ДАВНА

Жич: Хэрэв эцэг эх нь хүүхдийнхээ сонсголыг жирийн үзлэгийн нэг хэсэг маягаар шалгуулсан
гэж мэдүүлж байгаа бол> ДАВНА
Жич: Сонсголын үзлэгийн хариунаас үл хамааран хэрэв хүүхэд дуу авиа ба
хүмүүсийг тоодоггүй бол> УНАНА

21. Та_______________ -г хүмүүсийн хэлснийг ойлгоддоггүй гэж мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?
Үгүй

Тийм

Тэгэхээр тэр хүмүүсийн
хэлснийг ойлгодог байх нь ээ?

Тийм

Хэрэв тухайн нөхцөл байдал түүнд санаа өгвөл тэр
зааврыг дагаж чадах уу?Жишээлбэл та гадагш
гарахаар хувцаслачихаад түүнд гутлаа аваад ир
гэвэл…

Хэрэв тийм
бол

Үгүй
Хэрэв үгүй юм уу
заримдаа тийм
бол

ДАВНА

Хэрэв та нар хоолоо идэх
гээд ширээгээ засчихаад
хүүхдийг энд суу гэвэл ирж
суух уу?

Үгүй

Хэрэв тухайн нөхцөл
байдал түүнд ямар нэгэн
санаа өгвөхгүй бол тэр
зааврыг дагаж чадах уу?
(Жишээлбэл: ямар ч дохио
зангаа ашиглахгүйгээр
“надад гутлаа үзүүл” )?
Бусад жишээг хэрэгтэй
үедээ ашигла: “Надад тэр
номыг аваад ир”; “Миний
түлхүүрнүүдийг аваад ир”.

Тийм

УНАНА

тийм
Үгүй

УНАНА

ДАВНА

22. Та______________ -г заримдаа хоосон газар руу гөлөрдөг, зорилгогүй сэлгүүцдэг

гэж мэдүүлсэн.

Энэ үнэн үү?
Үгүй

Тийм

Тэгэхээр таны хүүхэд заримдаа хоосон
газар руу гөлөрдөг, зорилгогүй
сэлгүүцдэггүй байх нь ээ?

Үгүй

Та надад энэ үйлдлийн талаар хэдэн жишээ өгөөч?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Тийм

(Хэрэв дээр дурьдагдаагүй бол) Таны хүүхэд үе үе
хоосон зай руу гөлөрдөг үү?

ДАВНА

Үгүй

Тийм

(Хэрэв дээр дурьдагдаагүй бол) Тэр ямар нэг юм хийхийнхээ
оронд өрөөний захаар тойрч алхах дуртай юу?
Жич (Хэрэв зөвхөн эцэг эх
нь асуувал ): эдгээр
үйлдлээ нь дор хаяж хэдэн
минут үргэлжлэх ёстой.

Аль нэгэнд нь гэж
хариулвал

2уланд нь үгүй
гэж хариулвал

Тэр энэ үйлдлээ (Эцэг эхийн хэлсэн үйлдлийг энд бичнэ)
долоо хоногт дор хаяж хэд хэдэн удаа хийдэг үү? ____________
Тэр долоо хоногт дор хаяж хэд хэдэн удаа тойрч алхдаг уу
(тоглоомон дундаа толгойгоо эргүүлэх гэж биш)? ____________

Аль нэгэнд нь тийм
гэж хариулвал
Тэр үүнийг зөвхөн
ядарсан үедээ хийдэг
үү?

Үгүй

2уланд нь үгүй

Тийм

УНАНА

ДАВНА

23. Та_______________ -г өөрт нь танил биш, жаахан аймаар зүйлтэй тулгарахаараа

таныг яаж хандаж байгааг харах гэж нүүр рүү чинь хардаггүй гэж мэдүүлсэн.
Энэ үнэн үү?
Үгүй

Тийм

Тэгэхээр тэр жаахан аймаар зүйлтэй
тулгарахаараа таныг яаж хандаж
байгааг харах гэж нүүр рүү чинь
хардаг байх нь ээ?

Тийм

Хэрвээ таны хүүхэд танил биш,
аймаар дуу авиа сонсвол ямар
хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэдгээ
шиидэхээс өмнө тань руу хардаг
уу?

Үгүй
Тийм

Үгүй

ДАВНА
ДАВНА

Хэрэв танил биш хүн ойртвол тань
руу хардаг уу?

Тийм

Үгүй

Таны хүүхэд өөрт нь танил биш, жаахан
аймаар зүйлтэй тулгарахаараа яадаг вэ?

Заримдаа эсвэл бараг л эцэг эхийнхээ яаж
хандаж байгааг хардаг байх ________

ДАВНА

Эцэг эхийнхээ яаж хандаж байгааг
бараг л хардаггүй
байх________________

УНАНА

