
THE EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE 
(TRANSLATION – URDU) 

Full name: Date :  

 آ پ کيسا محسوس کر رہی ہيں ؟
  محسوس کر رہی ہيں ؟ہم یہ جاننا چاہيں گے کہ اب آپ کيسا، ہےیوڑا عرصہ پہلے آپکے ہاں والدت ہوئ تهجيسا کہ

يں کہ پچهلے سات دنوں کے نيچے سطر لگائ, مہربانی فرما کر اپنے جواب جو تقریبا آپکی حالت کے مطابق ہوں
ذیل ميں پہلے سے حل شدہ مثال دی . سے آپکی طبعيت کيسی ہے نہ صرف یہ کہ آج کيسا محسوس کر تی ہيں

.جا رہی ہے

.ميں نے اپنے آپکو خوش محسوس کيا ہے   
کثر اوقات،ہاں

ہاں،بعض اوقات
ہت زیادہ نہيں  ،نہيں
 بالکل نہيں،نہيں

".ےپچهلے ہفتے کے دوران ميں نے بعض اوقات اپنے آپکو خوش محسوس کيا ہ" اس کا یہ مطلب ہو گا کہ  
. طرح مکمل کریںیازراہ کرم باقی سواالت کو اس

 پچهلے سات دنوں سے

:چيزوں کے مزاحيہ رخ کو دیکه کر ميں ہنسنے کے قابل تهی. 1

ہنس سکتی تهیاتنا زیادہ جتنا پہلے 
اب اتنا زیادہ نہيں

 نہيںیقينا اب کے اتنا زیادہ
بالکل نہيں

:ميں خوشی سے کسی چيز کے واقع ہونے کا انتظار کرتی ہوں. 2

اتنا زیادہ جتنا پہلے کيا کرتی تهی
پہلے سے قدرے کم

یقينا اس سے کم جتنا پہلے کيا کرتی تهی
يںبالکل بهی نہ

:ے تو ميں اپنےآپکو الزام دیتی ہوںجب کچه غلط ہو جائ. 3

 کرتی تهیہی جتنا پہلے دیااتنا 
 کرتی تهیسے قدرے کم جتنا پہلے دیااس 

 کرتی تهیاس سے کم جتنا پہلے دیایقينا 
بهی نہيں،نہيں

:سی معقول وجہ کے ميں پریشان اور فکرمند رہی ہوںبغير ک. 4

بالکل نہيں،نہيں
 کبهی ہیشاید
کبهی کبهار،ہاں
اکثر اوقات،ہاں
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:ميں نے بغير کسی معقول وجہ کے خوف اور گهبراہٹ محسوس کی ہے. 5

بہت زیادہ، ہاں
 کبهی کبهار، ہاں
 زیادہ نہيں،نہيں
 کبهی نہيں، نہيں

:چيزیں ميرے سر پر سوار رہی ہيں. 6

ی چيزوں کو نپٹانے ميں ناکام رہی ہوں کئ اکثر اوقات ميں، ہاں
ی طرح چيزوں کو نپٹانے ميں ناکام رہی ہوںکبهی کبهی ميں پہلے ک، ہاں
 ميں اکثر اوقات چيزوں کو اچهی طرح نہيں نپٹا سکی،نہيں
 ميں پہلے کی طرح ہی خوش اسلوبی سے نپٹتی رہی ہوں،نہيں

:ميں اتنی ناخوش رہی ہوں کہ مجهے سونے ميں دشواری پيش آتی رہی ہے. 7  

 زیادہ تر وقت،   ہاں
، اکثر اوقاتہاں

بہت زیادہ بار نہيں
بالکل نہيں،نہيں

:ميں نے خود کو غمگين اور افسردہ محسوس کيا ہے. 8

زیادہ تر وقت،ہاں
اکثر اوقات،ہاں

ر نہيںبہت زیادہ با
بالکل نہيں،نہيں

:ميں اتنی زیادہ نا خوش رہی ہوں کہ ميں روتی رہی ہوں. 9

زیادہ تر وقت،ہاں
اکثر اوقات،ہاں

صرف کبهی کبهار
بالکل نہيں،نہيں

:ميں پيدا ہواخود کو نقصان پہنچانے کا خيال ميرے دل . 10

اکثر اوقات،ہاں
کبهی کبهار

شاید ہی کبهی
ںنہيکبهی 
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