[sis01]

િા ચોક્કસપણે

િા થોડો

ખાસ કરીને નિીં

છે લ્લા એક મહિના માાં

જરાિ નહિ

સોશ્યિલ ઇંક્લ ૂસન સ્કેલ

મારી પાસે મમત્રો છે જેને હ ાં દર અઠવાહડિે જોવ ાં છાં
અથવા વાત કરાં છાં.
મારૂ સામાજજક જીવન મખ્િત્વે માનમસક આરોગ્િ

[sis02]

સેવાઓ અથવા સેવાઓનો ઉપિોગ કરનાર લોકો
સાથે સાંકળાિેલ છે
િ જૂથ, સાંગઠન અથવા સાંસ્થામાાં સામેલ છાં જે માત્ર

[sis03]

માનમસક આરોગ્િ સેવાઓનો ઉપિોગ કરનારા લોકો
માટે જ નથી.

[sis04]

હ ાં અન્િ લોકોની સાંસ્કૃમત મવશે કાંઈક શીખ્િો છાં.

[sis05]

હ ાં નવા સ્થળોએ જઈ આવ્િો છાં

[sis06]

મને લાગે છે કે મારા મમત્રોએ મને સ્વીકાિો છે .

[sis07]

મને લાગે છે મારા પહરવારે મને સ્વીકાિો છે .

[sis08]

મને લાગે છે કે મારા પડોશીઓએ મને સ્વીકાિો છે .

The translation was developed as part of the UPSIDES Study (www.upsides.org). For more
information please contact bernd.puschner@bkh-guenzburg.de (Original Scale: Secker et al. (2009):
Development of a measure of social inclusion for arts and mental health project participants. In: J Ment
Health 18 (1), S. 65–72. DOI: 10.1080/09638230701677803.)

િા ચોક્કસપણે

િા થોડો

ખાસ કરીને નિીં

જરાિ નહિ
મને લાગે છે કે મારા માનમસક સ્વાસ્્િની
[sis09]

જરૂહરિાતોને કારણે કેટલાક લોકો મને નીચી નજરથી
જએ છે

[sis10]

મને લાગે છે કે હદવસ દરમમિાન પડોશમાાં એકલા જ

[sis11]

હ ાં મમત્રો સાથે સામાજજક રીતે બિાર રહ્યો છાં (દા.ત.

ચાલવ ાં એ અસરક્ષિત િત ાં

મસનેમા, ઈવમનિંગ વોક, ચા મપવા મળવ)ાં
મેં કેટલીક સાાંસ્કૃમતક પ્રવ ૃમિઓ કરી છે (દા.ત.

[sis12]

લાઇબ્રેરી, મ્યક્ષિિમ, ગેલેરી, રમવ,ાં સામાજજક
અથવા ધામમિક પ્રસાંગ, મેરેજ વગેરે)

[sis13]

મને મારા અમધકારો મવશે સ્પષ્ટતા છે
મને લાગે છે કે હ ાં મારી માન્િતાઓ વ્િક્ત કરવા માટે

[sis14]

સ્વતાંત્ર છાં (દા.ત. રાજકીિ અથવા ધામમિક
માન્િતાઓ)

[sis15]

મને લાગે છે કે હ ાં સમાજમાાં ઉપિોગી ભાગ ભજવી

[sis16]

મને લાગે છે કે હ ાં જે કરાં છાં તેની અન્િ લોકો હકિંમત કરે

રહ્યો છાં

છે

The translation was developed as part of the UPSIDES Study (www.upsides.org). For more
information please contact bernd.puschner@bkh-guenzburg.de (Original Scale: Secker et al. (2009):
Development of a measure of social inclusion for arts and mental health project participants. In: J Ment
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