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Đối với Lĩnh vực Nhu cầu, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau: 

0 – Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp. 
1 – Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. 
2 – Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng. 
3 – Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt. 

 

1. LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CUỘC SỐNG 
Mục Tuổi Ấu thơ – Độ tuổi 0-5 N/A 0 1 2 3   N/A 0 1 2 3 
Thực hiện chức năng Gia đình       Nhận thức      
Giáo dục sớm (A)       Độ phản ứng của Giác quan      
Thực hiện chức năng Xã hội và Cảm xúc       Cho ăn/Bài tiết      
Phát triển/Trí tuệ (C)       Ngủ      
Y tế/Thể chất                   
Các mục Trẻ/Thanh thiếu niên – 
Độ tuổi 6-24 

 
N/A 0 1 2 3 

  

N/A 0 1 2 3 
Thực hiện chức năng Gia đình        Pháp lý       
Hoàn cảnh sống       Y tế/Thể chất       
Hành vi tại trường (B)       Phát triển Tính dục       
Thành tích Học tập (B)       Thực hiện chức năng Xã hội       
Chuyên cần (B)       Giải trí      
Phát triển/Trí tuệ (C)       Ngủ      
Ra quyết định       Kỹ năng Sống Độc lập      

A . MÔ-ĐUN TRƯỜNG MẦM NON/CƠ SỞ CHĂM SÓC BAN NGÀY (Độ tuổi 0-5 ) 
  Chất lượng Trường mầm non/ 
  Cơ sở chăm sóc ban ngày      

   Thành tích tại Trường mầm non/ 
  Cơ sở chăm sóc ban ngày      

  Hành vi tại Trường mầm non/ 
  Cơ sở chăm sóc ban ngày      

   Chuyên cần tại Trường mầm non/ 
  Cơ sở chăm sóc ban ngày      

B. MÔ-ĐUN TRƯỜNG HỌC (Độ tuổi 6-24)                                  
Phẩm chất Giáo dục N/A 0 1 2 3  Nhu cầu Học sinh tiếp N/A 0 1 2 3 

  Bền bỉ về Học tập  

  Đi muộn  

  Tránh đến lớp 

  Hành vi tại lớp học  

  Hành vi không tại lớp học 

  Kỷ luật trường học 

  Nhu cầu của học sinh 

     

     

     

     

     

     

     

   Bắt nạt người khác      

   Bị người khác bắt nạt      

 Nhu cầu trong lĩnh vực cuộc sống 
của học sinh 

          

   Trách nhiệm làm cha mẹ      

   Tham gia băng nhóm      

 Thế mạnh của học sinh  

Nhu cầu của học sinh     Câu lạc bộ/Điền kinh       

  Tự quản         Khả năng lãnh đạo       

  Kỹ năng ra quyết định         Mối quan hệ đồng đẳng      

  Khả năng tập trung         Mối quan hệ với giáo viên      
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C. MÔ-ĐUN NHU CẦU PHÁT TRIỂN (Mọi lứa tuổi)                                  
 N/A 0 1 2 3   N/A 0 1 2 3 
  Nhận thức         Giao tiếp      
  Phát triển         Kỹ năng tự chăm sóc/Kỹ năng  

  sống hàng ngày      
Vui lòng viết lý do cho bất kỳ mục nào trong lĩnh vực ở trên hoặc các mô-đun được đánh giá là có thể hiện thực hóa (‘2’ hoặc ‘3’).   

      

 

2. LĨNH VỰC NHU CẦU HÀNH VI/CẢM XÚC 
Mục Tuổi Ấu thơ – Độ tuổi 0-5  0 1 2 3                                                              N/A  0 1 2 3 

Xung động/Hiếu động thái quá             Vận động             
Trầm cảm             Điều chỉnh             
Lo lắng             Hành vi không điển hình             
Chống đối             Gây hấn                                                       
Khó khăn về gắn bó             Phổ Tự kỷ             
Điều chỉnh trước Chấn thương               

Các mục Trẻ/Thanh thiếu niên –  
Độ tuổi 6-24 

 
 0 1 2 3   

 
 0 1 2 3 

Chứng loạn tâm thần (Rối loạn Suy nghĩ)             Tư cách (Hành vi Phản xã hội)             
Xung động/Hiếu động thái quá             Điều chỉnh trước Chấn thương             
Trầm cảm              Kiểm soát Cơn giận             
Lo lắng              Sử dụng chất (D)             
Chống đối              Rối loạn ăn uống             

D. MÔ-ĐUN RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT (Độ tuổi 6-24)    

  Tính nghiêm trọng của việc Sử dụng               Ảnh hưởng của cha mẹ              
  Khoảng thời gian sử dụng               Ảnh hưởng của môi trường             
  Giai đoạn hồi phục               Hỗ trợ phục hồi trong cộng đồng             
  Ảnh hưởng của bạn đồng trang lứa               

Vui lòng viết lý do cho bất kỳ mục nào trong lĩnh vực ở trên hoặc mô-đun được đánh giá là có thể hiện thực hóa (‘2’ hoặc ‘3’). 
      

 

Đối với Thế mạnh của Cá nhân, hãy sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau: 
  0 – Thế mạnh cốt lõi được phát triển tốt; có thể được sử dụng làm cốt lõi trong kế hoạch can thiệp/hành động. 
  1 – Thế mạnh đã nhận diện và hữu ích. Thế mạnh sẽ được sử dụng, duy trì hoặc xây dựng làm một phần của kế hoạch. Có thể yêu cầu một số 

cố gắng để phát triển thế mạnh thành thế mạnh cốt lõi. 
  2 – Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm 

một phần của kế hoạch.  Đã nhận diện nhưng không hữu ích. 
  3 – Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để phát triển thế mạnh trong lĩnh vực này. 
 

3. LĨNH VỰC THẾ MẠNH CÁ NHÂN 

Mục Tuổi Ấu thơ – Độ tuổi 0-5 N/A 0 1 2 3    0 1 2 3 

Thế mạnh Gia đình       Tính khôi hài            
Khả năng kết nối       Tôn giáo/Tín ngưỡng gia đình            

Hỗ trợ Tự nhiên        Tính sáng tạo/Trí tưởng tượng            

Khả năng phục hồi (Tính bền bỉ 
& Khả năng thích ứng) 

      Tính tò mò            
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Các mục Trẻ/Thanh thiếu niên – 
Độ tuổi 6-24 

 
N/A 0 1 2 3 

   
N/A 0 1 2 3 

Thế mạnh Gia đình       Tôn giáo/Tín ngưỡng      

Khả năng kết nối        Bản sắc Văn hóa      
Tính lạc quan       Cuộc sống Cộng đồng      
Môi trường Giáo dục                    Duy trì Mối quan hệ       
Nghề nghiệp                                      Hỗ trợ Tự nhiên      
Kỹ năng Đương đầu và Tận hưởng       Khả năng phục hồi      
Tài năng và Mối quan tâm       Tài xoay xở      

Vui lòng viết ra lý do cho Cốt lõi (‘0’) và Hữu ích (‘1’) Thế mạnh, cũng như Thế mạnh phải Xây dựng (‘2’ hoặc ‘3’). 
      

 

Đối với Lĩnh vực Nhu cầu, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau: 
0 – Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp. 
1 – Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. 
2 – Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng. 
3 – Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt. 

 

4. LĨNH VỰC YẾU TỐ & HÀNH VI RỦI RO 
Mục Tuổi Ấu thơ – Độ tuổi 0-5         N/A    0      1      2      3      0      1      2      3 
Làm hại bản thân (12 tháng tuổi-5 tuổi)               Chuyển dạ và Sinh nở            
Bị lợi dụng             Cân nặng khi sinh            
Chăm sóc Trước khi sinh             Không mau lớn            
Phơi nhiễm             Tính sẵn có của Mẹ/Người chăm 

sóc ban đầu            

Các mục Trẻ/Thanh thiếu niên – 
Độ tuổi 6-24 

    

Rủi ro Tự tử (E)             Trốn            
Hành vi tự làm tổn thương không phải tự tử             Hành vi Phạm tội (Hành vi Tội phạm)            
Làm hại bản thân khác (Tính khinh suất)             Hành vi không đúng đắn có chủ đích            
Gây nguy hiểm cho Người khác (F)             Bóc lột Tình dục             
Hung bạo về Tình dục                

E. MÔ-ĐUN RỦI RO TỰ TỬ (Tuổi 6-24)     
  Lịch sử những lần cố gắng             Ý định tự tử            
  Hình thành ý nghĩ tự tử             Lên kế hoạch tự tử            

F. MÔ-ĐUN GÂY NGUY HIỂM/BẠO LỰC (Độ tuổi 6-24)    
Các yếu tố rủi ro lịch sử    Rủi ro cảm xúc/hành vi tiếp theo   
  Lịch sử bạo lực               Suy nghĩ bạo lực            
Rủi ro cảm xúc/hành vi   Các yếu tố khả năng phục hồi  
  Quản lý thất vọng               Nhận thức về khả năng bạo lực            
  Thái độ thù địch               Phản ứng trước hậu quả            
  Suy nghĩ hoang tưởng               Cam kết tự kiểm soát            
  Lợi ích thứ cấp từ cơn giận               Tham gia điều trị            

Vui lòng viết lý do cho bất kỳ mục nào trong lĩnh vực ở trên hoặc các mô-đun được đánh giá là có thể hiện thực hóa (‘2’ hoặc ‘3’). 
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5. LĨNH VỰC YẾU TỐ VĂN HÓA (Vui lòng lưu ý: Đối với Tuổi ấu thơ, đánh giá Gia đình.) 
 Hoàn thành cho tất cả – Độ tuổi 0-24     
Ngôn ngữ              Căng thẳng về Văn hóa            
Truyền thống và Lễ nghi              Sự khác biệt về văn hóa trong gia đình            

Vui lòng viết lý do cho bất kỳ mục nào trong lĩnh vực ở trên được đánh giá là có thể hiện thực hóa (‘2’ hoặc ‘3’). 

      

 

6. MỐC/YẾU TỐ PHÁT TRIỂN – Lĩnh vực này là TÙY CHỌN cho trẻ và thanh thiếu niên từ 6-24 tuổi.   
Không hoàn thành cho Tuổi ấu thơ (độ tuổi 0-5). 

 Không áp dụng; thông tin về tuổi ấu thơ không có sẵn. 
   0      1      2      3     0      1      2      3 

Vận động             Tiếp xúc với chất            

Giác quan              Chuyển dạ và Sinh nở            

Giao tiếp              Tính sẵn có của Mẹ/Người chăm sóc ban đầu            

Phổ Tự kỷ             Tính tò mò            

Không mau lớn              Tính khôi hài            

Vấn đề về Điều chỉnh             Tính khí            

Cân nặng khi sinh              Cho ăn/Bài tiết            

Chăm sóc Trước khi sinh             Cơ sở chăm sóc ban ngày/Trường 
mẫu giáo            

Vui lòng viết lý do cho bất kỳ mục nào trong lĩnh vực ở trên được đánh giá là có thể hiện thực hóa (‘2’ hoặc ‘3’). 
      

 

7. LĨNH VỰC XEM XÉT THEO CẶP– Tuổi 0-5 
           0      1      2      3             0      1      2      3 

Độ đáp ứng về Cảm xúc của người 
chăm sóc 

               Người chăm sóc Điều chỉnh theo Trải 
nghiệm Chấn thương 

            

Vui lòng viết lý do cho bất kỳ mục nào trong lĩnh vực ở trên được đánh giá là có thể hiện thực hóa (‘2’ hoặc ‘3’). 
      

 

Đối với Trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu/Trải nghiệm chấn thương tiềm tàng, hãy sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau đây: 
  Không – Không có bằng chứng về bất kỳ chấn thương nào loại này. 
  Có – Trẻ/thanh thiếu niên đã có trải nghiệm hoặc có nghi ngờ rằng trẻ/thanh thiếu niên đã trải qua loại chấn thương này—một sự cố, nhiều  
           sự cố, hoặc các trải nghiệm liên tục, kéo dài. 
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8. TRẢI NGHIỆM BẤT LỢI THỜI THƠ ẤU/TRẢI NGHIỆM CHẤN THƯƠNG TIỀM TÀNG (Hoàn thành cho tất cả; Độ tuổi 0-24)  -- 
TIẾP XÚC TRỌN ĐỜI 
 Không  Có   Không  Có 
Lạm dụng Tình dục            Chứng kiến Bạo hành Gia đình          
Lạm dụng Thân thể           Chứng kiến Bạo lực tại Cộng đồng/Nhà trường          
Bỏ bê           Ảnh hưởng của Chiến tranh/Khủng bố          
Lạm dụng Cảm xúc           Người chứng kiến/ Nạn nhân của Hành động 

tội phạm          Chấn thương y tế          
Thảm họa thiên nhiên hoặc Thảm họa do 
con người          

 Hành vi tội phạm của cha mẹ  
Gián đoạn chăm sóc/Mất Gắn bó 

         
         

Vui lòng viết ra lý do cho bất kỳ mục nào được đánh giá ‘CÓ’.   

      

 

Đối với Lĩnh vực Nhu cầu, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau: 
0 – Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp. 
1 – Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. 
2 – Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng. 
3 – Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt. 

 

9. TRIỆU CHỨNG CĂNG THẲNG DO CHẤN THƯƠNG – Trẻ/Thanh thiếu niên Độ tuổi 6-24 

    0      1      2      3      0      1      2      3 
Mất điều chỉnh Cảm xúc và/hoặc Thể chất             Sự tránh xa             
Xâm nhập/ Tái trải qua             Chai lì            
Nỗi buồn rầu do Chấn thương              Phân ly            
Tăng nhạy cảm quá độ             Thời gian Trước khi Điều trị            

Vui lòng viết lý do cho bất kỳ mục nào trong lĩnh vực ở trên được đánh giá là có thể hiện thực hóa (‘2’ hoặc ‘3’). 
      

 

10. LĨNH VỰC TUỔI THANH NIÊN CHUYỂN TIẾP – Độ tuổi 18-24 

Đối với  Lĩnh vực Tuổi thanh niên Chuyển tiếp- Thế mạnh, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau: 
  0 – Thế mạnh cốt lõi được phát triển tốt; có thể được sử dụng làm cốt lõi trong kế hoạch can thiệp/hành động. 
  1 – Thế mạnh đã nhận diện và hữu ích. Thế mạnh sẽ được sử dụng, duy trì hoặc xây dựng làm một phần của kế hoạch. Có thể yêu cầu một số 

cố gắng để phát triển thế mạnh thành thế mạnh cốt lõi. 
  2 – Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm 

một phần của kế hoạch.  Đã nhận diện nhưng không hữu ích. 
  3 – Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để phát triển thế mạnh trong lĩnh vực này. 

Thế mạnh           0       1      2      3    

Sự tham gia của Cá nhân trong 
Chăm sóc                    

   

Vui lòng viết lý do cho bất kỳ mục nào trong lĩnh vực ở trên hoặc mô-đun được đánh giá là có thể hiện thực hóa (‘2’ hoặc ‘3’). 
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Đối với Lĩnh vực Nhu cầu Tuổi thanh niên Chuyển tiếp, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau: 
  0 – Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp. 
  1 – Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. 
  2 – Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng. 
  3 – Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt. 

Nhu cầu Hành vi/Cảm xúc N/A   0       1      2      3             0       1      2      3 
Vấn đề về Khả năng kết nối                       
Thực hiện chức năng N/A   0       1      2      3             0       1      2      3 

Ổn định Nhà ở                      Hiểu biết về Bệnh tật                    
Vai trò làm Cha mẹ/Người chăm sóc                Tham gia dùng thuốc                    
Thực hiện chức năng Công việc (G)                Mối quan hệ thân mật                    
Tự chăm sóc                     Chuyên chở                    

G. MÔ-ĐUN NGHỀ NGHIỆP VÀ SỰ NGHIỆP (Độ tuổi 18-24) 
  Khát vọng nghề nghiệp                       Hiệu quả công việc                    
  Thời gian làm việc                       Mối quan hệ trong công việc                    
  Đi làm đầy đủ                       Kỹ năng làm việc                    

Vui lòng viết lý do cho bất kỳ mục nào trong lĩnh vực ở trên hoặc mô-đun được đánh giá là có thể hiện thực hóa (‘2’ hoặc ‘3’). 

      

 

11. LĨNH VỰC NHU CẦU & NGUỒN LỰC NGƯỜI CHĂM SÓC  (Hoàn thành cho tất cả; Độ tuổi 0-24)    

 Không áp dụng; không người chăm sóc nào được nhận diện. 
0 – Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh thiếu niên. 

1 – Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là  
      cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực. 
2 – Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng. 

3 – Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt. 
 

Thông tin Người chăm sóc 
Tên:        Họ:       
Kiểu người chăm sóc    

 Cha/mẹ nuôi  Cha/mẹ nuôi thay thế hoặc cả Cha/mẹ nuôi lẫn nuôi thay thế   Ông/bà   Cha/mẹ kế 
 Cha/mẹ ruột  Cha/mẹ đỡ đầu   Người giám hộ hợp pháp   Khác:        

    0      1      2      3      0      1      2      3 

Giám sát               Sức khỏe Tâm thần            
Tham gia vào Chăm sóc              Sử dụng chất             
Hiểu biết              Phát triển            
Tổ chức              Sự an toàn              
Nguồn lực Xã hội              Căng thẳng Gia đình            
Ổn định Nhà ở 
Y tế/Thể chất 

           
           

 Mối quan hệ của gia đình với Hệ 
thống (Độ tuổi 0-5)            

   Dính líu đến pháp luật (Độ tuổi 0-5)            

Vui lòng viết lý do cho bất kỳ mục nào trong lĩnh vực ở trên được đánh giá là có thể hiện thực hóa (‘2’ hoặc ‘3’). 
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Vui lòng viết lý do cho bất kỳ mục nào trong lĩnh vực ở trên được đánh giá là có thể hiện thực hóa (‘2’ hoặc ‘3’). 
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Ngày và chữ ký của bác sĩ lâm sàng    Ngày và chữ ký của người giám sát 
 

 


