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MGA PAGPAKILALA 
Isang malaking bilang ng mga indibidwal ay nagtulungan sa pagbuo ng Mga Pangangailangan at Kalakasan ng 
Kabataan. Kasama ang CANS, ang mga bersyon para sa pag-unlad ng mga kapansanan, hustisya ng mga bata, at 
kapakanan ng kabataan, ang impormasyon na ito sa tool ng pagsasama ay idinisenyo upang suportahan ang 
indibidwal na kaso ng pagpaplano at ang pagpaplano at pagsusuri sa sistema ng serbisyo. Ang CANS ay isang bukas 
na domain tool para gamitin sa maramihang mga sistemang naglilingkod sa kabataan na tumugon sa mga 
pangangailangan at kalakasan ng kabataan, mga adolesente, at kanilang mga pamilya. Ang copyright ay hinawakan 
ng Praed Foundation upang tiyakin na ito ay manatili na libreng gamitin. Ang pagsasanay at taunang sertipikasyon 
ay inaasahan para sa angkop na paggamit. 

Paunang Pananalita/Komento tungkol sa mga sanggunian ng kasarian: 
Ipinangako namin ang paglilikha ng nagkakaiba at napapabilang na kapaligiran. Mahalagang isaalang-alang kung 
paano tayo ay tumpak at napapabilang na gumagamit ng indibidwal na mga salita. Sa gayon, ang gabay na 
pagsangguni na ito ay gumagamit ng mga panghalip na gender-neutral “sila/kanila/kanilang sarili” sa halip ng 
“siya/kaniya/kanyang sarili” at “siya/kanya/kanyang sarili”. 

Bilang karagdagan, ang “bata/kabataan” ay ginagamit bilang pagtukoy sa “bata”, “kabataan”, “adolesente”, o 
“batang adulto.” Ito ay dahil sa malawak na saklaw ng mga edad na ang polyetong ito ay inilalapat (hal., mga edad 
kapanganakan hanggang 5 taong gulang). 

Para sa tiyak na pahintulot upang gumamit, mangyaring makipag-ugnayan sa Praed Foundation. Para sa 
karagdagang impormasyon ng CANS makipag-ugnayan kay: 

John S. Lyons, PhD 
Direktor, Propesor sa Kalusugan ng Pagbabago 
sa Populasyon, Kalusugan, Pamamahala at 
Patakaran  
Unibersidad ng Kentucky 
Kolehiyo ng Pampublikong Kalusugan  
John.Lyons@uky.edu 

April D. Fernando 
Katulong Direktor, Katulong Propesor sa Kalusugan 
ng Pagbabago sa Populasyon, Kalusugan, 
Pamamahala at Patakaran  
Unibersidad ng Kentucky 
Kolehiyo ng Pampublikong Kalusugan  
April.Fernando@uky.edu 
 
 
 

Praed Foundation  
http://praedfoundation.org 
info@praedfoundation.org 

Alameda County Behavioral Health Care Services  
Para sa impormasyon ng kontak ng CANS/ANSA, 
mangyaring bisitahin ang Website ng BHCS Provider sa  
http://www.acbhcs.org/providers/CANS/contact.htm 
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PAMBUNGAD 

ANG CANS 

Ang Mga Pangangailangan at Kalakasan ng Bata at Kabataan (Child and Adolescent Needs and Strengths, CANS) 
ay isang pagsama-samang tool ng maramihang layunin ng impormasyon na idinisenyo na output ng proseso ng 
pagtatasa. Ang layunin ng CANS ay upang tumpak na ipapakita ang ibinahaging pananaw ng kabataan/sistema ng 
paglilingkod sa kabataan---mga bata, kabataan, at mga pamilya. Sa gayon, ang pagkumpleto ng CANS ay isinagawa 
upang payagan ang epektibong komunikasyon ng ibinahaging pananaw na ito para magamit sa lahat ng mga lebel 
ng sistema. Dahil ang kanyang pangunahing layunin ay komunikasyon, ang CANS ay idinisenyo batay sa teorya ng 
komunikasyon kaysa sa mga teoryang saykometriko na nag-impluwensya sa karamihang sukat ng pag-unlad. 
Mayroong anim na pangunahing mga prinsipyo sa sukat ng communimetric na inilapat sa pag-iintindi ng CANS.  

ANIM NA PANGUNAHING MGA PRINSIPYO NG CANS 

1. Ang mga item ay pinili dahil bawat isa nito ay kaugnay sa pagpaplano ng serbisyo/paggagamot. Ang isang item 
ay umiiral dahil maaaring maghahatid ito sa iyo sa iba’t ibang daan sa mga patakaran ng mga kilos ng pagpaplano. 

2. Ang bawat item ay gumagamit ng 4-na-lebel na sistema ng pag-antas na nagsasalin nito sa aksyon. Iba’t 
ibang mga lebel ng aksyon ay umiiral para sa mga pangangailangan at kalakasan. Para sa paglalarawan sa mga 
lebel ng aksyon na ito, mangyaring tingnan sa ibaba. 

3. Ang pag-aantas ay dapat maglalarawan ng kabataan, hindi sa kabataan na nasa mga serbisyo. Kapag mayroong 
pakikialam na nagtatago ng pangangailangan ngunit dapat manatili sa lugar, dapat ito ay gawin sa pag-aantas ng 
konsiderasyon at magreresulta ng pag-antas na “magagawa” na pangangailangan (iyon ay ‘2’ o ‘3’). 

4. Ang kultura at pag-unlad ay dapat isaalang-alang bago ang pagtatatag ng mga lebel ng aksyon. Ang kultural 
na pagkasensitibo ay nagsasangkot sa pagsaalang-alang maging ang kultural na mga salik ay nag-impluwensya 
sa pagpapahayag ng mga pangangailangan at kalakasan. Ang mga pag-aantas ay dapat kumpletuhin kung 
isinasaalang-alang ang pag-unlad ng kabataan at/o magkakasunod na edad depende sa item. Sa ibang salita, 
ang pagkontrol ng galit ay hindi kaugnay para sa nakababatang kabataan ngunit para sa mas nakatatandang 
kabataan o kabataang anuman ang edad ng pag-unlad. Sa kahalili, ang pagkamit sa paaralan ay dapat isaalang-
alang sa loob ng balangkas ng mga inaasahan batay sa kabataan/edad ng pag-unlad ng kabataan. 

5. Ang mga antas ay kalahatang “agnostic tungkol sa etiology”. Sa ibang salita ito ay tool ng paglalarawan; ito 
ay tungkol sa “ano” hindi ng “bakit”. Isang item lang, ang Pagsasaayos ng Trauma, ay may anumang mga 
paghuhusga na sanhi-epekto. 

6. Ang 30-araw na window ay gamitin para sa mga antas upang gagawin ang tiyak na mga pagtatasa na 
mananatiling kaugnay sa kasalukuyang mga kalagayan ng bata/kabataan. Gayunpaman, ang mga antas ng 
pagkilos ay maaaring magamit upang mapawalang-halaga ang 30-araw na tagal ng pag-antas.  

KASAYSAYAN AT LIKURAN NG CANS 

Ang CANS ay isang multi-purpose na tool na binuo upang suportahan ang pagpaplano ng pag-alaga at lebel ng pag-
alaga sa paggawa ng desisyon, upang mapadali ang mga inisyatibo sa pagpapabuti ng kalidad, at upang pahintulutan 
ang pagbabantay ng mga kinalalabasan ng mga serbisyo. Ang CANS ay binuo mula sa isang perspektibo ng 
komunikasyon upang mapadali ang ugnayan sa pagitan ng proseso sa pagtatasa at ang desinyo ng indibidwal na 
serbisyong mga plano kabilang ang aplikasyon ng nakabatay sa ebidensyang mga pagsasanay. 

Ang CANS ay nangongolekta ng impormasyon sa mga pangangailangan at kalakasan ng kabataan at mga 
magulang/tagapagbigay-alaga. Ang kalakasan ay ang mga pag-aari ng bata/kabataan: sa mga lugar ng buhay na kung 
saan sila ay mahusay na nakagawa o may interes o kakayahan. Ang mga pangangailangan ay mga lugar na kung saan ang 
bata/kabataan ay nangangailangan ng tulong o pakikialam. Ang mga tagapagbigay-alaga ay gumamit ng prosesong 
pagtatasa upang malaman ang bata o kabataan at ang mga pamilya na kung kanino sila ay makipagtulungan at upang 
maiintindihan ang kanilang kalakasan at mga pangangailangan. Ang CANS ay tumutulong sa mga tagapagbigay-alaga na 
magpasya kung sinong pangangailangan ng bata/kabataan ang pinakamahalaga upang tumutugon sa paggagamot o 
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pagpaplano ng serbisyo. Ang CANS ay tumutulong din na kilalanin ang kalakasan, na maging batayan sa paggagamot o 
pagpaplano ng serbisyo. Sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa bata/kabataan at pamilya sa panahon ng proseso ng 
pagtatasa at pakipag-usap tungkol sa CANS, ang mga tagapagbigay ng alaga ay makapagbuo ng paggamot o planong 
serbisyo na tumutugon sa kalakasan at pangangailangan ng bata/kabataan habang maglilikha ng malakas na ugnayan. 

Ang CANS ay binuo ng mga domain na nakatuon sa iba’t ibang mga lugar sa buhay ng bata/kabataan, at ang bawat domain 
ay binuo ng isang grupo ng tiyak na mga item. May mga domain na tumutugon kung paano ang bata/kabataan gumagalaw 
sa araw-araw na buhay, sa tiyak na madamdamin o pag-uugaling mga pag-aalala, sa mapanganib na mga pag-uugali, sa 
kalakasan at sa kinakailangan na mga kasanayan upang lalago at mabubuo. Mayroon din seksyon na naghihingi tungkol sa 
mga paniniwala at mga preperensya ng pamilya, at isang seksyon na hihingi tungkol sa kalahatang mga pag-aalala ng 
pamilya. Ang tagapagbigay-alaga, kasama ang bata/kabataan at pamilya gayundin ang ibang mga stakeholder ay magbigay 
ng ilang antas ng aksyo sa bawat nitong mga item. Ang mga lebel ng aksyon na ito ay tutulong sa tagapagbigay, kabataan 
at pamilya na maiintindihan kung saan ang intensibo o madaliang aksyon ay pinakakailangan, at gayundin kung saan ang 
kabataan ay may mga pag-aari na magiging pangunahing bahagi ng paggagamot o plano na serbisyo. 

Ang mga lebel na aksyon ng CANS, gayunpaman, ay hindi magsasalaysay sa buong kuwento sa kalakasan at mga 
pangangailangan ng kabataan. Ang bawat seksyon ng CANS Komprehensibo lamang ang output ng komprehensibong 
proseso ng pagtatasa at dokumentado kasama ang mga salaysay na kung saan ang tagapagbigay-alaga ay makapagbigay 
ng mas maraming impormasyon tungkol sa bata/kabataan.  

KASAYSAYAN  

Ang Mga Pangangailangan at Kalakasan ng Bata at Kabataan ay lumaki sa gawa ni John Lyon sa pagmomodelo ng 
paggawa ng desisyon para sa saykayatrikong mga serbisyo. Upang tamasahin ang angkop na paggamit sa mga 
serbisyo ng paggagamot ng saykayatrikong ospital at sa pambahayan, ang tool ng pagkabata na Severity of 
Psychiatric Illness (CSPI) ay nilikha. Ang panukalang ito ay magtatasa sa yaong mahalagang mga dimensyon sa 
magandang klinikal na paggawa ng desisyon para sa mga pakikialam na serbisyo ng intensibong kalusugan ng pag-
iisip at siyang naging pundasyon ng CANS. Ang tool ng CSPI ay nagpakita ng kanyang kahalagahan na ipagbigay-
alam ang paggawa ng desisyon para sa pambahayang paggagamot (Lyons, Mintzer, Kisiel, & Shallcross, 1998) at 
para sa de-kalidad na pagpapabuti ng mga serbisyo sa pagtatasa ng krisis (Lyons, Kisiel, Dulcan, Chesler & Cohen, 
1997; Leon, Uziel-Miller, Lyons, Tracy, 1998). Ang kalakasan ng panukalang paglapit na ito ay nagawang humaharap 
na balido at madaling gamitin, ngunit nagbibigay ng komprehensibong impormasyon tungkol sa estadong klinikal. 

Ang pagtatasa ng CANS ay tumatayo sa metodolohikong paglapit ng CSPI, ngunit pinapalawak ang pagtatasa upang isama 
ang malawak na konseptwalisasyon ng mga pangangailangan at pagtatasa ng kalakasan – sa kapwa bata/kabataan at 
tagapagbigay-alaga, tumitingin sa simula sa panahon ng 30-araw bago ang pagkumpleto ng CANS. Ito ay isang tool na binuo 
ng pangunahing layunin sa pagsuporta ng paggawa ng desisyon sa lahat ng lebel ng pag-alaga: mga bata, kabataan at mga 
pamilya, mga programa at mga ahensya, mga sistemang naglilingkod sa kabataan. Ito ay nagbibigay ng nakabalangkas na 
komunikasyon at mapanganib na pag-iisip tungkol sa mga bata/kabataan at ng kanilang konteksto. Ang CANS 
Komprehensibo ay idinisenyo upang magamit maging isang tool ng inaasahang pagtatasa para sa suporta ng desisyon at 
pagpaplano ng pagbawi o bilang isang aparato ng retrospektibong de-kalidad na pag-unlad na magpapakita ng kaunlaran 
sa indibidwal na bata/kabataan. Maaari din itong gamitin bilang tool ng komunikasyon na magbibigay ng karaniwang wika 
para sa lahat ng kabataan- mga entidad sa paglilingkod upang talakayin ang mga pangangailangan at kalakasan ng 
bata/kabataan. Isang pagrepaso ng nakatalang kaso sa linaw ng tool sa pagtatasa ng CANS ay magbibigay ng impormasyon 
sa pagka-angkop ng plano sa pagbawi at kung ang indibidwal na mga layunin at mga kinalabasan ay nakamit. 

Taunang pagsasanay at sertipikasyon ay kinakailangan ng mga tagapagbigay na mangangasiwa sa CANS at kanilang 
mga tagapangasiwa. Dagdag na pagsasanay ay makukuha para sa mga CANS SuperUsers bilang mga dalubhasa sa 
pangangasiwa ng pagtatasa ng CANS, pag-iiskor, at gamitin sa pagbuo ng serbisyo o mga plano ng pagbawi. 

PANUKALA NG MGA ARI-ARIAN 

Pagkamaaasahan 
Malakas na ebidensya mula sa maramihang maaasahang mga pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang CANS ay aasahang 
makukumpleto ng mga indibidwal na nakikipagtulungan sa kabataan at mga pamilya. Ilang bilang ng mga indibidwal mula 
sa iba’t ibang mga likuran ay sinasanay at sertipikadong makagamit ng pagtatasa ng CANS na inaasahang kabilang ang 
mga tagapagbigay ng kalusugan sa kalusugan at pag-iisip, mga manggagawa sa kasong kapakanan ng kabataan, mga 
opisyal ng probasyon, at mga tagataguyod ng pamilya. Kasama ang inaprubahang pagsasanay, sinuman na may degri ng 
batsilyer ay makapag-aral upang maaasahang makumpleto ang tool, kahit na ang ilang mga aplikasyon o higit na 
kumplikadong mga bersyon ng CANS ay nangangailangan ng mas mataas na degri ng edukasyon o kaugnay na karanasan. 
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Ang katampatang pagkamaaasahan ng CANS ay 0.78 na may vignettes sa kabila ng muwestra na higit sa 80,000 mga 
nagsasanay. Ang pagkamaaasahan ay mas mataas na (0.84) na may mga tala na kaso, at maaaring mataas sa 0.90 ng 
buhay na mga kaso (Lyons, 2009). Ang CANS ay ma-oodit at ang maaasahang pag-odit ay magpapakita na ang CANS ay 
maaasahan sa lebel ng item (Anderson et al., 2001). Ang pagsasanay at sertipikasyon na may maaasahan na hindi bababa 
sa 0.70 sa vignette na kasong pagsuri ay kinakailangan para sa etikal na paggamit. Sa karamihang hurisdiksyon, ang 
pagbigay ng sertipikasyon muli ay taunan. Ang buong pagtalakay sa pagkamaaasahan sa pagtatasa ng CANS ay makikita 
sa Lyons (2009) Communimetrics: A Communication Theory of Measurement in Human Service Settings. 

Katumpakan 
Ang mga pag-aaral ay nagpapakita sa katumpakan ng CANS , o ang kanyang kakayahan na sukatin at ang pangangailangan 
at kalakasan ng kanilang tagapagbigay-alaga. Sa muwestra na higit sa 1,700 mga kaso sa 15 magkakaibang mga uri ng 
programa sa kabila ng New York State, ang kabuuang mga iskor na kaugnay sa mga dimensyon ng CANS -Kalusugan ng 
Pag-iisip na retrospektibong kinilala ang lebel ng pag-alaga (Lyons, 2004). Ang pagtatasa ng CANS ay ginamit din upang 
kilalanin ang pangangailangan ng mga bata sa mga lugar ng tagalungsod at kanayunan (Anderson & Estle, 2001). Sa 
maramihang hurisdiksyon, ang CANS ay ginamit upang hulaan ang paggamit ng serbisyo at mga gastusin, at upang suriin 
ang mga kinalabasan ng mga pakikialam na klinikal at mga programa (Lyons, 2004; Lyons & Weiner, 2009; Lyons, 2009). 
Limang independyenteng mga grupo ng pananaliksik sa apat na mga estado ay nagpakita ng pagkamaaasahan at 
katumpakan ng desisyon na sumusuporta sa algoritmo gamit ang CANS (Chor, et al, 2012, 2013, 2014; Cardall, et al, 2016; 
Epstein, et al, 2015; Israel, et al, 2015, Lardner, 2015). 

PAG-AANTAS SA PANGANGAILANGAN AT KALAKASAN 

Ang CANS Komprehensibo ay madaling matutunan at magugustuhan ng mga bata, kabataan at mga pamilya, mga 
tagapagbigay at ibang mga kasosyo sa sistema ng mga serbisyo dahil ito ay madaling maiintindihan at hindi na 
nangangailangan ng pag-iiskor upang maging maiintindihan ng kabataan at pamilya. 

★ Batayang ubod na mga item – tinipon sa pamamagitan ng domain – ay inantasan para sa lahat na mga indibidwal. 
★ Ang isang antas na 1, 2 o 3 sa pangunahing ubod na mga tanong ay nagpapalitaw ng mga modyul na pinapahaba. 
★ Ang mga tanong sa modyul na indibidwal na pagtatasa ay nagbigay ng dagdag na impormasyon sa tiyak na lugar. 

 

Ang bawat antas ng CANS ay nagmumungkahi ng iba’t ibang mga daanan para sa pagpaplano ng serbisyo. May apat 
na mga lebel ng pag-aantas para sa bawat item na may tiyak na naka-angkla na mga kahulugan. Ang lebel sa 
kahulugan ng item na ito, gayunpaman, ay idinisenyo upang isasalin sa sumusunod na mga lebel na aksyon (hiwalay 
para sa mga pangangailangan at kalakasan): 

Batay na Desinyo para sa Pag-aantas ng Pangangailangan 

Pag-aantas Lebel ng Pangangailangan Angkop na Aksyon 

0 Walang ebidensya sa pangangailangan Walang aksyon na kailangan 

1 
Makabuluhang kasaysayan o posibleng 
pangangailangan na hindi sumasalungat 
sa paggana 

Maingat na paghihintay/pagpipigil/ 
karagdagang pagtatasa 

2 Pangangailangan sumasalungat sa paggana Aksyon/pakikialam na kailangan 

3 
Pangangailangan ay mapanganib o hindi 
napapagana 

Madaliang aksyon/Intensibong aksyon 
na kailangan 

Batay na Desinyo para sa Pag-aantas ng Kalakasan 

Pag-aantas Lebel ng Kalakasan Angkop na Aksyon 

0 Kalakasan ng centerpiece Sentro sa pagpaplano 

1 Nakatakdang kalakasan Kapaki-pakinabang sa pagpaplano 

2 Kinilalang kalakasan Magtayo o magbuo ng kalakasan 

3 Walang kalakasang kinilala 
Paglilikha ng kalakasan o 
pagkakakilanlan ay maaaring ipaghiwatig 

 
Ang pag-aantas na ‘N/A’ para sa ‘hindi mailalapat’ ay makukuha para sa ilang mga item sa ilalim ng tiyak na mga 
kalagayan (tingnan ang sangguniang gabay na mga paglalarawan). Para sa yoong mga item na kung saan ang 
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‘N/A’ na pag-aantas ay makukuha, ang pag-aantas na N/A ay dapat gagamitin lamang sa bihirang mga 
pagkakataon na kung saan ang item ay hindi mailalapat sa yoong partikular na kabataan. 

Upang kumpletuhin ang CANS, isang sanay at sertipikadong tagapag-ugnay sa pag-aalaga ng CANS, case na 
manggagawa, klinisyan, o ibang tagapagbigay-alaga, ay dapat magbasa ng naka-angklang mga paglalarawan para 
sa bawat item at saka itatala ang angkop na pag-aantas sa form ng CANS (o sa elektronikong tala). Ang proseso na 
ito ay dapat pagtutulungang gagawin kasama ang bata/kabataan, pamilya at ibang mga stakeholder. 

Tandaan na ang pinagmulang mga paglalarawan ng item ay mga muwestra ng mga kalagayan na tumpak sa bawat 
pag-aantas (‘0’, ‘1’, ‘2’, o ‘3’). Ang mga paglalarawan, gayunpaman, ay hindi napapabilang at ang lebel sa pag-aantas 
ng aksyon ay dapat ang pangunahing mga paglalarawan ng pag-aantas na isaalang-alang (tingnan sa pahina 7). Ang 
nag-aantas ay dapat isaalang-alang ang batay na kahulugan sa bawat lebel upang matutukoy ang angkop na pag-
aantas sa item para sa isang indibidwal. 

Ang CANS ay isang tool ng pagsasama ng impormasyon, nilalayon na mapapabilang ang maramihang mga mapagkukunan 
ng impormasyon (hal., bata/kabataan at pamilya, sangguniang mapagkukunan, mga tagapagbigay ng paggagamot, 
paaralan, at pagmamasid sa tagapag-antas). Bilang batay sa kalakasan na paglapit, ang CANS ay sumusuporta sa 
paniniwala na ang mga bata, kabataan, at mga pamilya ay may kakaibang mga talento, mga kasanayan, at mga kaganapan 
sa buhay, dagdag pa sa tiyak na hindi nasalubong na mga pangangailangan. Ang batay sa kalakasan ay lumalapit sa 
pagtatasa at serbisyo o pagpaplanong nakatuon sa paggagamot sa pakipagtulungan sa kabataan at ng kanilang mga 
pamilya upang tuklasin ang indibidwal at paggana ng pamilya at kalakasan. Ang bigo na pagpapakita sa kasanayan ng 
bata/kabataan ay dapat unang tanawin bilang oportunidad na matututo sa kasanayan bilang salungat sa problema. Ang 
pagtutuon sa kalakasan ng bata/kabataan sa halip ng mga pagkakahina ng kanilang mga pamilya ay humahantong sa 
napabuting pagganyak at pinabuting pagganap. Ang pagkasangkot sa pamilya at bata/kabataan sa proseso ng pag-aantas 
at pagkakamit ng impormasyon (ebidensya) mula sa maramihang mga mapagkukunan ay kinakailangan at magpapabuti 
sa katumpakan ng pag-aantas. Ang mapagkahulugan na paggamit ng CANS at ng kaugnay na impormasyon bilang mga 
tool (para sa pag-aabot ng mga concensus, mga pakikialam sa pagpaplano, pag-uunlad sa pagbabantay, psychoeducation, 
at superbisyon) ay sumusuporta sa epektibong mga serbisyo para sa mga bata, kabataan at mga pamilya. 

Bilang aktibidad sa pagpapaunlad ng kalidad, ilang bilang ng mga setting ay gumagamit ng matapat na modelong paglapit 
upang tingnan ang serbisyo/paggagamot/pagpaplanong aksyon batay sa pagtatasa ng CANS Komprehensibo. Ang pag-
aantas na ‘2’ o ‘3’ sa CANS ay nangangailangan ng mga pagmungkahi na ang lugar na ito ay dapat tumugon sa serbisyo o 
sa plano ng paggagamot. Ang pag-aantas na ‘0’ o ‘1’ ay kumikilala sa kalakasan na maaaring gamitin pagpaplano na batay 
sa kalakasan at ang ‘2’ o ‘3’ ay kalakasan na dapat itutuon sa mga aktibidad na pagtatayo ng kalakasan, kung naaangkop. 
Mahalagang tandaan na kapag nagbubuo ng serbisyo at mga plano ng paggagamot para sa malusog na mga bata at 
mananatiling malusog ang kabataan, ang pagbalanse ng plano upang matugunan ang mapanganib na mga pag-
uugali/mga pangangailangan at protektibong mga salik/kalakasan ay nangunguna. Iyon ay ipinapakita sa literatura na 
ang idenisenyong mga estratehiya upang bumubuo ng kabataan at mga kakayahan ng kabataan ay mga paraan ng 
pangako ng pag-uunlad, at pumapapel sa pagbabawas ng mapanganib na mga pag-uugali. 

Sa wakas, ang CANS ay maaaring gamitin sa pagbabantay ng mga kinalabasan. Ito ay magagawa sa dalawang mga paraan. 
Una, ang mga item ng CANS na unang inantasan na ‘2’ o ‘3’ ay binantayan sa paglipas ng panahon upang matutukoy ang 
porsyento ng mga indibidwal na lilipat sa pag-aantas na ‘0’ o ‘1’ (nalutas na pangangailangan, itinayo na kalakasan). Ang 
dimensyon na mga iskor ay maaari din gawin sa pamamagitan ng pagbuo ng mga item sa loob ng bawat mga domain 
(Mga Pangangailangang Pag-uugali/Emosyonal, Panganib na Mga Pag-uugali, Pagpapagana, atbp.). Ang mga iskor na ito 
ay maaaring ipaghambin sa buong kurso ng paggagamot. Ang dimensyon ng CANS/mga iskor ng domain ay ipinakita 
upang balido ang mga panukalang kinalabasan sa pambahayang paggagamot, intensibong paggagamot sa komunidad, 
foster care at paggagamot sa foster care, kalusugang pag-iisip sa komunidad, at mga programa sa hustisya ng mga bata. 

Ang CANS ay isang bukas na tool ng domain na libre sa lahat upang magamit kasama ang pagsasanay at 
sertipikasyon. Mayroong komunidad ng mga tao na gumamit ng iba’t ibang mga bersyon ng CANS at magbahagi ng 
mga karanasan, karagdagang mga item, at suplementong mga tool. 

PAANO GAMITIN ANG CANS? 

Ang CANS ay magamit sa maraming mga paraan upang ibahin ang anyo sa buhay ng mga bata, kabataan, at ang 
kanilang mga pamilya at upang pabutihin ang aming mga programa. Sana naman, ang gabay na ito ay makatutulong 
din sa iyo na gamitin ang CANS bilang isang multi-purpose na tool. Ano ba ang CANS? 
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ITO AY ISANG ESTRATEHIYA NG PAGTATASA 

Kapag unang nakikipagpulong sa mga kliyente at ng kanilang mga tagpagbigay-alaga, ang gabay na ito ay kapaki-
pakinabang na siguraduhing ang lahat ng impormasyong kailangan ay naiipon. Karamihan sa mga item ay nagbibilang ng 
“Katanungang Dapat Isaalang-alang” na kung saan ay makatutulong sa pagtatanong tungkol sa mga pangangailangan at 
kalakasan. Ito ay hindi katanungan na dapat itanong, ngunit magagamit bilang mga mungkahi. Maraming mga klinisyan 
na nakakitang ito ay kapaki-pakinabang na gamitin sa panahon ng paunang mga sesyon maging sa personal o sa 
pamamagitan ng telepono kung may mga sesyon na pag-follow up na kinakailangan upang makukuha ang buong larawan 
ng mga pangangailangan bago ang paggagamot o pagpaplano ng serbisyo at simulang terapiya o ibang mga serbisyo. 

ITO AY GUMAGABAY SA PAG-AALAGA AT PAGPAPLANO 

Kapag ang isang item sa CANS ay inantasan na ‘2’ o ‘3’ (‘aksyon kailangan’ o ‘madaliang aksyon kailangan’) 
ipinahihiwatig namin na hindi lamang ito ay isang malubha na pangangailangan para sa aming kliyente, kundi isang 
gagawin namin na tangkain sa panahon ng kurso sa aming paggagamot. Sa ganun, kung isusulat mo ang iyong plano 
sa pagpapagamot, dapat gawin mo ang iyong pinakamabuti na tugunan ang anumang Pangangailangan, Mga 
Epekto ng Pagpapagana, o mga salik ng Panganib na antasan bilang 2 o mas mataas pa sa yoong dokumento. 

ITO AY NAGPAPADALI SA MGA KINALALABASANG PANUKALA 

Maraming mga gumagamit ng CANS at mga organisasyon ay kumokumpleto ng CANS sa bawat 6 na buwan upang sukatin 
ang pagbabago at pag-iiba ng anyo. Nakipagtulungan kami sa mga bata, kabataan, at mga pamilya at ang kanilang mga 
pangangailangan ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang mga pangangailangan ay nagbabago na tumutugon sa 
maraming mga salik kabilang ang kalidad ng klinikal na suporta na ibingay. Isang paraan na tukuyin namin kung paano ang 
aming suporta makakatulong na mapapagaan ang paghihirap at ibabalik ang pagpapagana sa pamamagitan ng pagtatasa-
muli ng mga pangangailangan, pagsasaayos ng paggagamot o mga plano ng serbisyo, at pagsunod sa pagbabago. 

ITO AY ISANG TOOL NG KOMUNIKASYON 

Kapag ang kliyente ay umaalis sa mga programa ng paggagamot, isang pagsasara ng CANS ay maaaring makumpleto 
upang ilarawan ang pag-unlad, sukatin ang patuloy na mga pangangailangan at tutulungan kami na ipagpatuloy ang mga 
desisyon ng pag-alaga. Ang paggawa ng pagsara ng CANS, tulad ng pagpalabas ng buod na pinagsama sa mga pag-aantas 
ng CANS, nagbibigay ng larawan kung gaanong pag-unlad ang nagawa, at papayagan para sa mga rekomendasyon para 
sa kinabukasang pag-aalaga na kaugnay sa kasalukuyang mga pangangailangan. At sa wakas, ito ay magpapahintulot para 
sa nakabahaging wika na mapag-usapan ang tungkol sa aming kabataan at naglilikha ng mga oportunidad para sa 
pakipagtulungan. Pag-asa namin na ang gabay na ito ay makakatulong sa inyo na magawa ang pinakamabuti sa CANS 
Komprehensibo at gabayan ka na punan ito sa tumpak na paraan na makakatulong sa inyo na magkaroon ng mabuting 
klinikal na mga desisyon. 

CANS: ESTRATEHIYA SA PAG-UUGALI NA PAG-AALAGA NG KALUSUGAN 

Ang CANS ay isang ekselenteng estratehiya sa pagtutugon ng pag-uugaling pag-alaga sa kalusugan ng mga bata at 
kabataan. Dahil ito ay sinadya upang maging isang kinalabasan ng isang pagtatasa, ito ay maaaring gamitin upang 
itatatag at pagsasamahin ang impormasyon na naipon mula sa klinikal na mga panayam, mga pagrepaso sa mga 
tala, at impormasyon mula sa mga tool ng pagsusuri at ibang mga panukala. 

Mabuting ideya na malaman ang CANS at gamitin ang mga domain at mga item upang matutulungan ang iyong 
proseso ng pagtatasa at mga sesyon sa pagkolekta ng impormasyon/klinikal na mga panayam kasama sa kabataan 
at pamilya. Ito ay hindi lamang tumutulong sa organisasyon ng iyong mga panayam, ngunit gagawin ang panayam 
na mas mapag-usap kung ikaw ay hindi nagbabasa ng isang form. Ang pag-uusap ay mas makapagbigay ng mabuting 
impormasyon, kaya magkaroon ng kalahatang ideya ng mga item. Ang domain ng CANS ay maaaring magandang 
paraan na isipin ang tungkol sa pagkuha ng impormasyon. Maaari mong simulan ang iyong pagtatasa sa alinmang 
mga seksyon--- Domain sa Paggana ng Buhay o Mga Pangangailangang Pag-uugali/Emosyonal, Mapanganib na Mga 
Pag-uugali o Kalakasan ng Kabataan, o Mga Mapagkukunan ng Tagapagbigay-alaga at Mga Pangangailangan--- ito 
ay iyong tawag sa paghuhusga. Minsan, kailangan ng mga tao na makipag-usap tungkol sa mga pangangailangan 
bago nila makilala ang kalakasan. Minsan, matapos mapag-uusapan ang tungkol sa kalakasan, saka sila ay mas 
mabuting magpaliwanag ng mga pangangailangan. Paniwalaan ang iyong paghuhusga, at kung may pagdududa, 
laging magtanong, “Maaari tayong magsimula na pakipag-usapan ang tungkol sa ano ang iyong dinaramdam na 
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ikaw at ang iyong kabataan/pangangailangan ng kabataan, o maaari tayong magsimula sa pag-usap tungkol sa mga 
bagay na maayos ang pagdating at na gusto mong itatayo. Mayroon ka bang kagustuhan?” 

Ang ilang mga tao ay “aalis” sa isang paksa. Ang pagiging pamilyar sa mga item ng CANS ay makakatulong na magkaroon 
ng mas natural na pag-uusap. Kaya, kapag ang pamilya ay nag-uusap tungkol sa mga sitwasyon sa palibot ng pagkontrol 
sa galit ng kabataan at lumipat sa iba katulad ng--- “alam mo, nagagalit lamang siya kapag siya ay nasa loob ng silid-aralan 
ni G. S”, maaari mong susundin iyan at magtanong ng ilang mga tanong tungkol sa pang-sitwasyon na galit, at saka 
galugarin ang ibang mga isyu kaugnay sa paaralan na alam mong bahagi sa modyul ng Paaralan/ Preschool/Daycare. 

GUMAGAWA NG PINAKAMABUTING PAGGAMIT SA CANS 

Ang mga bata at kabataan ay may mga pamilya na nakilahok sa kanilang mga buhay, at ang kanilang pamilya ay 
maging malaking pag-aari sa kanilang paggagamot. Upang palalakihin ang pakilahok at pag-iintindihan, mahalaga 
na pakipag-usapan sila tungkol sa proseso ng pagtatasa at ilalarawan ang CANS at paano ito gagamitin. Ang 
paglarawan ng CANS ay dapat napabilang ang pagtuturo sa kabataan at ng pamilya tungkol sa mga pangangailangan 
at mga iskala sa pag-aantas ng kalakasan, pagkikilala ng mga domain at mga item, gayundin kung paano 
mabibigyang aksyon ang mga item na magagamit sa paggagamot o sa pagpaplano ng serbisyo. Kung posible, 
ibabahagi sa kabataan at sa pamilya ang mga domain at item ng CANS (tingnan ang listahan ng CANS Core Item sa 
pahina 13) at hikayatin ang pamilya na tingnan ang mga item bago ang iyong pakipagkita sa kanila. Ang 
pinakamabuting oras ay ang iyong desisyon---magkaroon ka ng pakiramdam ng tiyempo o isang proseso. Ang mga 
pamilya ay laging makaramdam ng paggalang bilang mga kasosyo kapag sila ay handa para sa pakipagkita o sa isang 
proseso. Isang kopya ng kumpletong mga pag-aantas ng CANS ay dapat repasuhin ng bawat pamilya. Hikayatin ang 
mga pamilya na makipag-ugnayan sa iyo kung gusto nila na baguhin ang kanilang mga sagot sa alinmang mga lugar 
na naramdaman nila ang higit na pangangailangan o mas mababang kapamigatan. 

PAKIKINIG GAMIT ANG CANS 

Ang pakikinig ay ang pinakamahalagang kasanayan na maaari mong dalhin sa pakipagtulungan ng CANS. Ang lahat 
ay may indibidwal na istilo ng pakikinig. Kung ikaw ay mas magaling na makikinig, mas magandang impormasyon 
ang iyong matatanggap. Ilang mga bagay na ilagay sa isip na gumawa sa iyo na magaling makikinig na magbibigay 
sa iyo ng pinakamabuting impormasyon. 

★  Gumamit ng hindi sinasalita at kakaunting mga pagsasalita. Pagtatango ng ulo, nakakangiti at maikling “oo”, 
“at” --- mga bagay na maghihikayat sa mga tao na magpapatuloy. 

★  Maging hindi mapaghusga at iwasan ang magbibigay ng payo sa tao. Maiisip mo sa iyong sarili “kung ako ang 
taong ito, gagawin ko ang “X” o “tulad lang iyan sa aking sitwasyon, at ginawa ko ang “X”. Ngunit ikaw yoong 
tao, ano ang iyong gagawin ay hindi talagang may kaugnayan. Iwasan ang gumagawa ng mga pahayag ng 
panghuhusga o pagsasabi sa kanila kung ano ang iyong gagawin. Hindi talaga iyon tungkol sa iyo. 

★  Maging makikiramay. Ang pakikiramay ay pagiging mainit-init at suportado. Iyon ang pag-iintindihan ng ibang 
tao mula sa kanilang punto ng sanggunian at pagkikilala ng mga damdamin. Maipakita mo ang pakikiramay 
kapag ikaw ay nakangiti, tumango, mananatili ng kontak sa mata. Maipakita mo rin ang pakikiramay sa 
pakikinig kapag sinusundan mo ang pangunguna ng tao at kilalanin kung may isang bagay na mahirap, o kapag 
may isang bagay na mahalaga. Maipakita mo ang pakikiramay kapag ibuod mo ang impormasyon nang wasto. 
Lahat ng mga ito ay magpapakita sa kabataan o sa kabataan na ikaw ay kabilang sa kabataan. 

★  Maging komportable sa katahimikan. May ilang mga tao na kailangan ng kaunting oras na gawin ang 
pagsama-sama ng kanilang pag-iisip. Minsan, nahihirapan sila na hanapin ang tamang mga salita. Maaaring 
sila ay nagpapasya kung paano nila gustong tugunan ang isang tanong. Kung ikaw ay nag-aalala na ang 
katahimikan ay nangangahulugan ng ibang bagay, ikaw ay laging makakatanong “naiintindihan mo ba iyon”? 
“O gusto mo bang ipaliwanag ko sa iyo sa ibang paraan”? 

★  Ipagpakahulugan sa ibang pangungusap at linawin---iwasan ang pagpakahulugan. Ang pagpakahulugan ay 
kapag ikaw ay pumunta sa lampas sa impormasyong binigay at mahihinuha ng isang bagay---sa walang malay 
na pagganyak ng isang tao, pagkatao, atbp. Ang CANS ay hindi isang tool na makabuo ng mga sanhi. Sa halip, 
kinikilala nito ang mga bagay na kailangang aksyunan. Sa halip na pag-usapan ang tungkol sa pananahilan, 
pagtuunan ang pag-iiba ng pangungusap at paglilinaw. Ang pag-iiba ng pangungusap ay sasabihin muli ang 
mensahe nang pinakamalinaw sa iba’t ibang anyo, sa paggamit ng ibang mga salita. Ang pag-iiba ng 
pangungusap ay makakatulong sa iyo na (1) mahahanap kung ikaw ay talagang nakakaintindi sa sagot; 
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(2) linawin kung ano ang sinabi, minsan gagawin ang mga bagay na mas malinaw; (3) ipapakita ang 
pakikiramay. Halimbawa, nagtanong ka ng tanong tungkol sa kalusugan, at ang tao na iyong kausap ay 
nagbibigay na mahabang paglalarawan. Iibahin mo ang pagsasabi “Ok, parang ……… tama ba iyan? Sasabihin 
mo bang iyan ay isang bagay na sa palagay mo kailangang bantayan, o kailangan ng tulong?” 

IPASA ANG PAG-UUSAP SA SARILING PAKIRAMDAM NG MAGULANG/ TAGAPAGBIGAY-ALAGA AT 
MGA PAGMAMASID 

Kadalasan, ang mga tao ay gumawa ng mga komento tungkol sa mga pagmamasid ng ibang mga tao tulad ng “buweno, 
ang aking ina ay nag-isip na ang kanyang pag-uugali ay talagang nakakainis.” Mahalaga na ipasa ang mga tao na magsasalita 
tungkol sa kanilang mga pagmamasid: “kaya ang iyong ina ay nakakaramdam na kung gagawin niya ang X, iyan ay 
nakakainis. Ano sa IYONG palagay?” Ang CANS ay isang tool upang magtatag ng lahat na mga punto ng pagmamasid, ngunit 
ang perspektibo ng magulang o ng tagapagbigay-alaga ay ang pinakamapanganib. Kapag ikaw ay mayroon ng perspektibo 
ng kabataan, maaari ka nang gumagawa ng pagtatatag at magsanib sa ibang mga punto ng pananaw. 

KILALANIN ANG MGA DAMDAMIN 

Ang mga tao ay mag-uusap tungkol sa iba’t ibang mga bagay at mahalaga na iyon ay kilalanin. Simpleng pagkilala 
tulad ng “Narinig kong sinasabi mong mahirap iyon kapag...” nagpapakita ng pakikiramay. 

PAGBABALOT ITO 

Sa katapusan ng pagtatasa, inirekomenda namin ang paggamit ng dalawang bukas-dulong mga tanong. Ang mga 
tanong na ito na itinanong kung mayroong anumang nakalipas na mga karanasan na gustong ibahagi ng mga tao 
na maaaring makabenepisyo sa pagpaplano para sa kanilang nakababatang tao, at kung mayroong anumang bagay 
na gusto nilang idagdag. Ito ay magandang panahon na tingnan kung mayroong anumang bagay na “natira”--- mga 
damdamin o mga pag-iisip na gusto nilang ibabahagi sa iyo. 

Maglaan ng oras upang ibuod sa indibidwal at pamilya ang mga bahaging iyon ng kalakasan at ng mga 
pangangailangan. Tulungan sila na makakuha ng “kabuuang larawan” ng indibidwal at pamilya. At aalokan sila ng 
oportunidad na baguhin ang mga pag-aantas habang ibinuod mo o bigyan sila ng “kabuuang larawan”. 

Tumagal ng ilang minuto upang pag-usapan kung ano ang susunod na mga hakbang. Ngayon mayroon kang 
impormasyon na itinatag sa isang balangkas na kumikilos tungo sa susunod na yugto---pagpaplano. 

Kaya maaari kang magtapos sa pahayag tulad ng: “OK, ngayon ang susunod na hakbang ay ang “atake ng kabaliwan” na 
kung saan kinukuha namin ang impormasyong ito na aming inayos at simulang magsulat ng isang plano---ngayon ay mas 
malinaw na kung aling pangangailangan ang dapat tutugunan at kung ano ang ating maipatayo. Kaya magsimula tayo...” 
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BATAYAN NA ISTRUKTURA NG CANS 
Ang Alameda County Behavioral Health Care Services Mga Pangangailangan at Kalakasan ng Bata at Adolesente 
2.1 batayan na ubod ng mga item ay binanggit sa ibaba. Ang pag-aantas na ‘1’, ‘2’, o ‘3’ sa mga item na binanggit 
sa italics na may asterisk (*) ay nagpapalitaw ng pagkakumpleto sa tiyak na Mga Modyul ng Ekstensyon. 

UBOD NA MGA ITEM 

1. DOMAIN NG PAGPAPAGANA NG BUHAY 
Maagang Pagkabata (Edad 0-5) Pag-unlad/Intelektwal* (B) Pagpapakain/Pag-aalis 
Paggana ng Pamilya Medikal/Pisikal  Pagtulog 
Maagang Edukasyon* (A)  Katalusan  
Panlipunan at Emosyonal na Paggana Pag-aktibo-muli ng Pandama  
   
Edad 6-24 Pagpasok sa Paaralan* (C) Pag-unlad na Sekswal 
Paggana ng Pamilya Pag-unlad/Intelektwal* (B) Panlipunang Paggana 
Sitwasyon ng Pamumuhay Paggawa ng Desisyon Panlibang 
Pag-uugali sa Paaralan* (C) Ligal Pagtulog 
Nakamtan sa Paaralan* (C) Medikal/Pisikal Independyenteng Pamumuhay 
 
2. DOMAIN NG MGA PANGANGAILANGANG PAG-UUGALI/EMOSYONAL 
Maagang Pagkabata (Edad 0-5) Pagkasalungat Regulasyon 
Impulsivity/Hyperactivity Mga Kahirapan ng Pagkakabit Mga Pag-uugaling Atypical 
Depresyon Pagsasaayos ng Trauma Pananalakay 
Pagkabalisa Motor Autism Spectrum 
   
Edad 6-24 Pagkabalisa Pagkontrol ng Galit 
Psychosis (Karamdaman Sa Pag-iisip) Pagkasalungat Paggamit ng Substansya* (D) 
Impulsivity/Hyperactivity  Ugali (Antisocial na Pag-uugali)  Pagkagambala sa Pagkain 
Depresyon Pagsasaayos ng Trauma  
   
3. DOMAIN NG INDIBIDWAL NA MGA KALAKASAN  
Maagang Pagkabata (Edad 0-5) Natural na Mga Suporta Pamilyang Espiritwal/Relihiyoso 
Kalakasan ng Pamilya 
Interpersonal 

Katatagan (Pagkapermanente 
at Makukuha) 

Pagkamalikhain/Imahinasyon 
Pagkamausisa 

Mapaglaruan 
   
Edad 6-24 Bokasyonal Buhay sa Komunidad 
Kalakasan ng Pamilya Pagkaya at Panlalasa Pagkapermanente ng Relasyon 
Interpersonal Mga Talento at Mga Interes Natural na Mga Suporta 
Optimism Espiritwal/Relihiyoso Katatagan 
Setting na Pang-edukasyon Kultural na Pagkakakilanlan Kapamaraanan 
 
4. DOMAIN NG MAPANGANIB NA MGA PAG-UUGALI AT MGA SALIK 
Maagang Pagkabata (Edad 0-5) Pag-aalaga Bago ang Panganganak Timbang nang ipinanganak 
Pananakit sa Sarili (12 buwan – 
5 taong gulang) 

Pagkakalantad 
Pagdamdam at Panganganak 

Pagkabigo na Umunlad 
Pagkuha ng Maternal/ 
Pangunahing Tagapagbigay-alaga Pinagsamantalahan 

   
Edad 6-24 Panganib sa Iba* (F) Sinasadyang Maling Pag-uugali 
Panganib sa Pagpapakamatay* (E) Sekswal na Pananalakay  Sekswal na Pagsasamantala 
Non-Suicidal Self-Inj. Pag-uugali Pagtakas  
Ibang Pananakit Sa Sarili 
(Kawalang Kabuluhan) 

Nagkakasalang Pag-uugali (Kriminal Beh)  
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5. DOMAIN NG MGA SALIK NA KULTURAL (Lahat ng Mga Edad, 0-24; Maagang Pagkabata: Pag-antas para sa Pamilya) 
Wika Stress na Kultural  
Mga Tradisyon at Mga Ritwal Mga Kaibahan sa Kultura sa loob 

ng Pamilya 
 

   
6. PAG-UNLAD NA MGA SALIK/MILESTONE (OPSYONAL para sa Mga Edad 6-24 Lamang) 
Motor Timbang nang Ipinanganak Mapaglaruan 
Pandama Pag-aalaga Bago ang Panganganak Ugali 
Komunikasyon Pagkaladlad sa Substansya Pagpapakain/Pag-aalis 
Autism Spectrum Pagdamdam at Panganganak Daycare/Preschool 
Pagkabigo na Umunlad 
Mga Problema sa Regulasyon 

Pagkuha ng Maternal/Pangunahing 
na Tagapagbigay-alaga 

 

Pagkamausisa  
   
7. DOMAIN NG MGA BAGAY NA NANGANGAILANGAN NG PAGSASAALANG-ALANG (Mga Edad 0-5) 
Emosyonal na Pagkatugon 
ng Tagapagbigay-alaga 

Tagapagbigay-alaga Adj. 
Sa Traumatikong Expers. 

 

   
8. POTENSYAL NA TRAUMATIKO/SALUNGAT NA MGA KARANASAN NG PAGKABATA (Lahat ng Mga Edad) 
Sekswal na Pag-aabuso 
Pisikal na Pag-aabuso 
Kapabayaan 
Emosyonal na Pag-aabuso 
Medikal na Trauma 

Natural o Gawang-Tao na Sakuna 
Saksi ng Karahasan sa Pamilya 
Saksi sa Komunidad/Karahasan 
sa Paaralan Karahasan 
Naapektahan ng 
Digmaan/Terorismo 

Saksi/Biktima ng Kriminal na Mga Gawain 
Pagmamagulang ng Pag-uugaling Kriminal 
Nakagambala sa Pagbibigay-alaga/Ugnayan 
Kawalan 
 

   
9. DOMAIN NG MGA SINTOMAS SA TRAUMATIKONG STRESS (Edad 6-24) 
Damdamin at/o Pisikal Pagdurusa Hyperarousal Pagkakahiwalay 
Panghihimasok/Pagkakaranas-muli Pag-iiwas Oras Bago ang Paggamot 
Traumatikong Kalungkutan Pamamanhid  
   
10. DOMAIN NG TRANSISYON SA EDAD NG KABATAAN (Mga Edad 18-24) 
Mga Pangangailangang Pag-uugali/ 
Emosyonal 

Mga Problemang Interpersonal  

   
Kalakasan Indibidwal na Paglahok sa Pag-aalaga  
Paggana Paggana ng Trabaho* (G) Paglahok sa Paggamot 
Katatagan ng Pambahayan Sariling Pag-alaga Matalik na Mga Relasyon 
Mga Gampanan sa Pagmamagulang/ 
Pagbibigay-alaga 

Kaalaman sa Sakit Transportasyon 

   
11. DOMAIN NG MGA MAPAGKUKUNAN NG TAGAPAGBIGAY AT MGA PANGANGAILANGAN (OPSYONAL) 
Pangangasiwa Katatagan ng Pambahayan Kaligtasan 
Makikilahok sa Pag-alaga Medikal/Pisikal Stress ng Pamilya 
Kaalaman Kalusugan ng Pag-iisip Relasyon ng Pamilya sa Sistema (0-5) 
Organisasyon 
Mga Mapagkukunang Panlipunan 

Paggamit ng Substansya 
Pag-unlad 

Ligal na Paglahok (0-5) 

 
*Ang pag-aantas na ‘1’, ‘2’, o ‘3’ sa mga item na ito ay nagpapalitaw ng pagkumpleto sa tiyak na Mga Modyul ng Naka-indibidwal 

na Pagtatasa* 
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I. DOMAIN NG PAGGANA SA BUHAY 
Ang mga domain ng buhay ay ang iba’t ibang mga espasyo ng panlipunang interaksyon na matatagpuan sa buhay ng mga 
bata, kabataan, at ng kanilang mga pamilya. Ang domain na ito ay nag-aantas kung paano sila gumagana sa indibidwal, 
pamilya, kapareha, paaralan, at mga kaharian ng komunidad. Ang seksyon na ito ay inantasan na gumagamit ng 
kinakailangang iskala at kung gayon ay magha-highlight ng anumang mga pakikibaka sa pagkakaranas sa indibidwal 
at pamilya. 

Tanong na dapat Isaalang-alang para sa Domain na ito: Paano ang indibidwal na paggana sa indibidwal, pamilya, 
kapareha, paaralan, at mga kaharian ng komunidad? 

 

 

MGA ITEM PARA SA MAAGANG PAGKABATA (MGA EDAD 0-5) 

PAGGANA NG PAMILYA (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa mga relasyon sa yoong nasa kanilang pamilya. Inirekomenda na ang paglalarawan ng 
pamilya ay dapat nagmula sa perspektibo ng bata (iyan ay sino ang inilarawan ng bata bilang kanilang pamilya). Sa kawalan 
ng impormasyong ito, isaalang-alang ang mga biyolohiko at ampon na mga kamag-anak at ang kanilang mga makabuluhang 
iba kung kanino pa nakikipag-ugnay ang bata. Ang foster na mga pamilya ay dapat lamang isaalang-alang kung sila ay 
nakagawa ng makabuluhang kaugnayan sa bata. Para sa mga bata na nakilahok sa kapakanan ng bata, sumasangguni ang 
pamilya sa (mga) tao na tumutupad sa planong pagkapermanente. Kapag nag-aantas sa item na ito, isaalang-alang ang mga 
relasyon at pakikipag-ugnayan ng bata sa kanilang pamilya pati na rin ang ugnayan ng pamilya bilang isang buo. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano ang bata 
makipagkasundo sa 
mga kapatid o sa 
ibang mga bata 
sa sambahayan? 

• Paano ang bata 
makipagkasundo sa 
mga magulang o sa 
ibang mga adulto 
sa sambahayan? 

• Ang bata ba ay 
partikular na malapit 
sa isa o higit na mga 
miyembro ng pamilya? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Walang ebidensya sa mga problema sa mga relasyon ng mga miyembro ng pamilya, 
at/o ang bata ay may magandang mga relasyon sa mga miyembro ng pamilya. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Kasaysayan o paghihinala sa mga problema, at/o bata ay gumagawa ng sapat na 
pakikipag-ugnay sa mga miyembro ng pamilya, kahit na may ilang mga problema na 
maaaring umiiral. Halimbawa, ilang mga miyembro ng pamilya ay maaaring may mga 
problema sa kanilang mga relasyon. Ang stress sa relasyon ay maaaring karaniwan 
ngunit hindi magreresulta sa malalaking mga problema. 

 

2 

Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan; 
ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Ang mga problema ng bata sa mga magulang, mga kapatid at/o sa ibang mga miyembro 
ng pamilya ay nakakaapekto sa kanilang paggana. Kadalasang stress ng relasyon, 
kahirapan sa pagpananatili ng positibong relasyon ay maaaring obserbahan. [itutuloy] 

 

Para sa Domain ng Paggana ng Buhay, gamitin ang sumusunod na mga kategorya at mga lebel ng aksyon: 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 

1 Kasaysayan o paghihinala sa mga problema; nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 

2 Ang problema ay nakakagambala sa paggana; nangangailangan ng aksyon o pakikialam upang 

tiyakin na ang pangangailangan ay natugunan. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o intensibong aksyon. 
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PAGGANA NG PAMILYA itinuloy 

 3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang mga problema ng bata sa mga magulang, mga kapatid at/o sa ibang mga miyembro 
ng pamilya ay nakakapanghina, na naglalagay sa kanila sa panganib. Ito ay napapabilang 
ang mga problema ng pambahayang karahasan, kawalan ng anumang positibong mga 
relasyon, atbp. 

Suplementong Impormasyon: Ang Paggana ng Pamilya ay dapat antasan nang iisa sa mga problema na naranasan ng bata o 
pinasigla ng bata na kasalukuyang tinatasa. 

 

MAAGANG EDUKASYON* (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa mga karanasan ng pang-edukasyon na mga setting (tulad ng daycare at preschool) 
at ang kakayahan ng bata na makukuha ang kanilang mga pangangailangan na matugunan sa mga setting na ito. Ang 
item na ito ay nagsaalang-alang din sa presensya ng mga problema sa loob nitong mga kapaligiran sa mga tuntunin 
ng pagdalo, progreso, suporta mula sa mga kawani ng paaralan upang matugunan ang mga pangangailangan ng bata, 
at ang tugon ng pag-uugali ng bata sa mga kapaligiran na ito. Ang mga bata na wala pang 5 na wala sa anumang 
pagtipun-tipon na mga setting ng pag-aaral (EHS, HS, Preschool, Pre-K) ay aantasan ng ‘0’ dito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang karanasan ng 
bata sa preschool/ 
daycare? 

• Nahihirapan ba ang 
bata sa pag-aaral 
ng bagong mga 
kasanayan, pakikipag-
ugnay sa lipunan o 
pag-uugali? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Walang ebidensya ng problema kasama ang paggana sa kasalukuyang kapaligiran ng 
pang-edukasyon. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Kasaysayan o ebidensya ng mga problema na may paggana sa kasalukuyang daycare 
o preschool na kapaligiran. Ang bata ay maaaring magpatala sa espesyal na programa. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Ang bata ay nakakaranas ng mga kahirapan sa pagpapanatili ng kanilang pag-uugali, 
pagdalo, at/o progreso sa setting na ito. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Ang mga problema ng bata sa paggana sa kapaligiran ng daycare o preschool ay naglagay 
sa kanila sa madaliang panganib sa pagiging maaalis mula sa programa dahil sa kanilang 
mga pag-uugali, kakulangan sa progreso, o hindi nakamit na mga pangangailangan. 

*Ang pag-aantas na ‘1,’ ‘2’ o ‘3’ sa item na ito ay nagpapalitaw ng pagkakumpleto ng [A] Modyul ng Daycare/Preschool.* 
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[A] MODYUL NG DAYCARE/PRESCHOOL (MGA EDAD 0-5 LAMANG) 

Kumpletuhin ang seksyon na ito kung ang item ng Maagang Edukasyon sa domain ng Paggana ay inantasan na ‘1’, ‘2’ o ‘3’. 

 
 

KALIDAD NG PRESCHOOL/DAYCARE (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa kalahatang kalidad ng preschool o daycare gayundin sa kakayahan ng programa 
na matugunan ang mga pangangailangan ng bata sa loob ng mas malawak na konteksto ng pagbibigay ng alaga. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagbibigay ba ang 
daycare o preschool sa 
mga pangangailangan 
ng bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang preschool/daycare ng sanggol/bata ay nakakatugon sa mga pangangailangan ng 
sanggol/bata. 

1 Ang preschool/daycare ng sanggol/bata ay nasa kanyang maliit na kakayahan nitong 
matugunan ang mga pangangailangan ng sanggol/bata. Ang mga tagapagbigay-alaga 
ay maaaring hindi pare-pareho o ang kurikulum ay maaaring mahina sa mga lugar. 

2 Ang preschool/daycare ng sanggol/bata ay hindi nakatugon sa karamihan ng kanilang 
mga pangangailangan. Ang pagbibigay ng pag-aalaga ay hindi sumuporta sa paglaki ng 
sanggol/bata o pagtaguyod ng higit pang kaalaman. 

3 Ang preschool/daycare ng sanggol/bata ay nag-aambag sa mga problema para sa 
sangol/bata sa isa o higit na mga lugar. 

 

PRESCHOOL/DAYCARE NA PAG-UUGALI (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa pag-uugali ng bata sa kapaligiran ng pag-aaral. Ang mga bata na wala pang 5 na 
wala sa anumang pagtipun-tipon na mga setting ng pag-aaral (EHS, HS, Preschool, Pre-K) ay aantasan ng ‘0’ dito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang karanasan ng 
bata sa preschool/ 
daycare? 

• May mga kahirapan ba 
ang bata sa sumusunod 
na mga gawain, sa 
pagtutugon sa mga 
hiling ng adulto at 
mga direktiba, o sa 
pagsusunod sa mga 
panuntunan ng silid-
aralan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa mga problema ng paggana sa kasalukuyang pang-edukasyon 
na kapaligiran. 

1 Kasaysayan o ebidensya ng mga problema na may paggana sa kasalukuyang pang-
edukasyon na kapaligiran. Ang bata ay maaaring magpatala sa espesyal na programa. 

2 Ang bata ay nakakaranas ng mga kahirapan sa pagpapanatili ng kanilang pag-uugali, 
pagdalo, at/o progreso sa setting na ito. 

3 Ang mga problema ng bata sa paggana sa kapaligiran ng preschool ay naglagay sa 
kanila sa madaliang panganib na maaalis mula sa programa dahil sa kanilang mga 
pag-uugali, kakulangan sa progreso, o hindi natugunan na mga pangangailangan. 

 
  

Para sa Modyul ng Daycare/Preschool, gamitin ang sumusunod na mga kategorya at mga lebel ng aksyon: 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o pumipigil 
na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan; ang 
pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o intensibong aksyon. 
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NAKAKAMIT SA PRESCHOOL/DAYCARE (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa panlipunan, emosyonal, at akademikong progreso sa pag-aaral ng bata sa maagang 
mga setting ng edukasyon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang karanasan ng 
bata sa preschool/ 
daycare? 

• May mga paghihirap ba 
ang bata na matuto ng 
bagong akademika, 
panlipunan, 
madamdaming 
mga kasanayan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa mga problema ng pag-aaral sa kasalukuyang pang-edukasyon 
na kapaligiran. 

1 Ang bata ay matuto ngunit may ilang mga paghahamon at nagkailangan ng ekstrang 
suporta ng adulto. 

2 Ang bata ay may mga paghahamon na matuto, kahit pa sa suporta ng isang adulto, 
sa ibang mga lugar. 

3 Ang bata ay nagkaroon ng makabuluhang mga problema sa pag-aaral sa lahat ng lugar ng 
mga kasanayan at maaaring walang kakayahan na lumahok, matuto, o makaiintindi. 

 

PAGPASOK SA PRESCHOOL/DAYCARE (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng anumang mga hamon, kabilang ang mga medikal na hiningan ng paumanhin pagliban 
na nararanasan ng bata patungkol sa pagiging pisikal na naroron sa preschool. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Gaano kadalas ang 
bata ay nagliban sa 
preschool? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata ay regular na dumadalo sa pang-edukasyon na setting  

1 Ang bata ay may ilang mga problema sa pagdadalo sa preschool ngunit sa kalahatan 
ay naroroon. Ang bata ay maaaring nagliliban hanggang sa isang araw bawat linggo 
na karampatan. Ang mga bata na regular na nagliliban sa paaralan ngunit regular na 
nakapagdalo sa nakalipas na 30 mga araw ay aantasan dito. 

2 Ang bata ay nagkaroon ng mga problema sa regular na pagdadalo sa paaralan at 
nagliliban ng hindi bababa sa dalawang mga araw bawat linggo sa katampatan. 

3 Ang bata ay madalas na lumiban (higit sa dalawang beses sa isang linggo sa katampatan) 
at ang mga pagliliban na ito ay nalilikha ng hadlang sa panlipunan/emosyonal/akademiko 
na pag-aaral. 

 

MODYUL NG KATAPUSAN NG ARAW SA DAY CARE/PRESCHOOL 
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PANLIPUNAN AT EMOSYONAL NA PAGGANA (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa panlipunan at relasyon na paggana ng bata. Ito ay nagbibilang ng angkop na pag-
uugali sa edad at ang kakayahang makisali at makihalubilo sa iba. Kapag nag-aantas sa item na ito, isaalang-alang 
ang lebel ng pag-unlad ng bata. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano ang bata 
makipagkasundo 
sa iba? 

• Makakasali ba ang 
sanggol at tumugon sa 
mga adulto? Positibo 
bang makakapag-
ugnayan ang isang 
sanggol sa mga 
kapareha? 

• Makakapag-ugnayan 
ba ang bata sa iba na 
nasa edad- na angkop 
na ugali? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Walang ebidensya sa mga problema ng panlipunang paggana; ang bata ay may 
positibong mga relasyong panlipunan. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Ang bata ay may ilang mga problema sa mga relasyong panlipunan. Ang mga sanggol 
ay maaaring mahina na tumutugon sa mga adulto, ang mga sanggol ay maaaring 
nangangailangan ng suporta upang makipag-ugnay sa mga kapareha at ang mga 
preschoolers ay maaaring lalaban sa mga sitwasyong panlipunan. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan; 
ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Ang bata ay may mga problema sa kanilang mga relasyong panlipunan. Ang mga sanggol 
ay maaaring hindi tumutugon sa mga adulto, at walang malay sa ibang mga sanggol. Ang 
mga sanggol ay maaaring maging agresibo at labanan ang magkahilerang laro. Ang mga 
preschoolers ay maaaring makipagtalo nang lubos sa mga adulto at mga kapareha at 
kulang ng kakayahan na maglaro sa mga grupo kahit na may suporta ng adulto. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata ay nakakaranas ng pagkagambala sa kanilang mga relasyong panlipunan. Ang 
mga sanggol ay nagpakita sanggol ng walang kakayahan na tumugon sa makahulugang 
pamamaraan. Ang mga ay labis na binawi at hindi makaugnay sa pamilyar na mga adulto. 
Ang mga preschooler ay nagpapakita ng walang saya o matagal na interaksyon sa mga 
kapareha o mga adulto, at/o ang pananalakay ay maaaring maglagay ng panganib sa iba. 

 

PAG-UNLAD/INTELEKTWAL* (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa pag-unlad ng bata kung ihahambing sa batayan na pag-unlad ng mga milestone, 
gayundin ang mga pag-aantas sa presensya ng alinmang pagkabuo o intelektwal na mga kapansanan o mga pag-antala. 
Ito ay nagbibilang ng Karamdamang Intelektwal na Pag-unlad (IDD) at Mga Karamdaman ng Autism Spectrum. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang paglaki at pag-
unlad ba ng bata ay tila 
naaangkop sa edad? 

• Ang bata ba ay 
na-screen para 
sa anumang mga 
problema sa pag-
unlad? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Walang ebidensya ng pag-unlad na pagka-antala at/o ang bata ay walang pag-unlad 
na mga problema o intelektwal na kapansanan. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
May mga pag-aalala tungkol sa posibleng pagkaantala sa pag-unlad. Ang bata ay 
maaaring may mababa na IQ, dokumentadong pagkaantala, o dokumentadong 
borderline ng intelektwal na kapansanan (i.e. FSIQ 70-85). Ang banayad na mga 
kakulangan sa kakayahang umangkop o pagpapaunlad ay ipinahiwatig. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan; 
ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Ang bata ay may banayad pag-unlad na pag-antala (hal., ang mga kakulangan sa 
panlipunang paggana, kawalan ng kakayahang umangkop ng pag-uugali na nagdudulot 
ng mga problema sa paggana sa isa o higit pang mga setting) at/o banayad hanggang sa 
katamtaman Intelektwal na Kapansanan/Karamdaman ng Intelektwal na Kapansanan. 
(Kung makukuha, FSIQ 55-69.) Ang IDD ay umiepekto sa komunikasyon, panlipunang 
paggana, araw-araw na mga kasanayan sa pamumuhay, paghuhusga, at/o panganib ng 
pagmanipula ng iba. [itutuloy] 
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PAG-UNLAD/INTELEKTWAL* (Mga Edad 0-5) itinuloy 

 3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Ang bata ay mayroong matindi hanggang sa malalim na kapansanan sa intelektwal 
(FSIQ, kung makukuha, mababa sa 55) at/o Mga Karamdaman ng Autism Spectrum na 
may minarkahan ng malalim na mga kakulangan sa pag-ampon na paggana sa isa o 
higit na mga lugar: komunikasyon, panlipunang paggana at sariling pag-alaga sa kabila 
ng maramihang mga kapaligiran. 

*Ang pag-aantas na ‘1’, ‘2’, o ‘3’ sa item na ito ay nagpapalitaw sa pagkakumpleto ng [C] Modyul ng Pag-unlad na Mga Pangangailangan.* 

 

MEDIKAL/PISIKAL (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay naglalarawan ng kapwa mga problema sa kalusugan at talamak/malubha na mga kalagayang pisikal 
o mga hadlang. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Malusog ba ang bata 
sa pangkalahatan? 

• Mayroon bang mga 
problemang medikal 
ang bata? 

• Gaano karami ang 
isyu sa kalusugan 
o medikal na 
nakagagambala sa 
buhay ng bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Walang ebidensya na ang bata ay mayroong anumang mga problemang medikal 
o pisikal, at/o sila ay malusog. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Ang bata ay may banayad, pansamantala o mahusay na pinamamahalaan na mga 
problemang pisikal o medikal. Ito ay kabilang ang mahusay na pinamahalaang talamak 
na mga kalagayan tulad ng diyabetes o hika ng bata. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Ang bata ay may malubhang mga problemang medikal o pisikal na nangangailangan 
ng medikal na paggamot o pakikialam. O ang bata ay may talamak na sakit o isang 
pisikal na hamon na ngangailangan ng patuloy na medikal na pakikialam. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Ang bata ay may pagbabanta sa buhay na sakit o medikal/pisikal na kalagayan. 
Madalian at/o matinding aksyon ay dapat isasagawa dahil sa nalalapit na panganib 
sa kaligtasan ng bata, kalusugan, at/o pag-unlad. 

Suplementong Impormasyon: Ang pinakamatalino, magagamot na mga kalagayan ay aantasan bilang ‘1’. Ang pinakatalamak na mga 
kondisyon (hal., diyabetes, malubhang hika, HIV) ay aantasan bilang ‘2’. Ang antas na ‘3’ ay inireserba para sa mga kalagayang 
medikal na pagbabanta sa buhay. 
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KATALUSAN (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa alinmang mga pangangailangan na kaugnay sa katalusan o intelektwal na paggana ng 
bata. Ang mga punsyon na katalusan ay nagbilang ng pag-iintindi ng bata at kamalayan ng daigdig sa kanilang palibot at 
ang kakayahan ng mga batam-bata na matuto mag-isip at makatanda. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May alinmang mga 
pag-alala ba ang 
tagapagbigay-alaga 
tungkol sa kakayahan 
ng bata na matuto? 

• Paano ang sanggol/ 
bata gumawa ng 
“pagpupulot” mga 
gawain at pagkikilala ng 
pamilyar na mga tao? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Ang bata ay walang maliwanag na pagkaantalang nagbibigay-malay. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Ang bata ay ilang mga paghihiwatig na ang mga kasanayan ng katalusan ay hindi 
naaangkop para sa edad o nasa itaas na dulo ng mga inaasahang edad. Ang mga 
sanggol ay maaaring hindi patuloy na magpapakita ng pagkapamilyar sa mga gawain 
at pag-uugaling maaasahan. Ang mga sanggol ay maaaring tila walang malay sa 
mga kapaligiran sa lahat ng panahon. Ang ibang mga bata ay maaaring may mga 
paghahamon sa pagtatanda ng mga gawain, at pagkumpleto ng mga gawain tulad 
ng pag-uuri, o pagkikilala ng mga kulay sa iilang mga panahon. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan; 
ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Ang bata ay may malinaw na mga paghihiwatig sa pag-unlad na nagbibigay-malay ng hindi sa 
lahat na inaasahang lebel at nakakagambala sa paggana sa lahat ng oras. Ang mga sanggol ay 
maaaring walang kakayahan na ipaghiwatig ang mga kagustuhan/pangangailangan. Ang mga 
sanggol ay maaaring hindi magpapakita ng pag-uugali ng pag-iintindi sa lahat o madalas. Ang 
nakatatandang mga bata ay maaaring walang kakayahan na magpapakita ng pag-iintindi ng 
simpleng mga gawain o kakayahan na kumpletuhin ang simpleng mga gawain. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Ang bata ay may makabuluhang mga pag-antala sa katalusang paggana na matinding 
nakakagambala sa kanilang paggana. Ang sanggol/bata ay lubos na umaasa sa 
tagapagbigay-alaga upang gumagana. 

 

PAG-AKTIBO-MULI NG PANDAMA (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa kasaysayan ng pandama na paggana ng bata at pag-aktibo-muli ng pandama. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata ba ay 
madaling napuno ng 
pandamang stimuli? 
Hindi gumanap sa 
stimuli? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Ang paggana ng pandama ng bata ay lumilitaw na normal (walang ebidensya ng 
pagiging hyper o hypo-reactive sa stimuli). Walang dahilan na maniniwala na ang 
bata ay may anumang mga problema sa paggana ng pandama. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Ang sanggol/bata ay maaaring may kasaysayan sa mga isyu ng pandama o may 
banayad na mga isyu na kasalukuyang kinokontrol sa suporta ng tagapagbigay-alaga. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Ang sanggol/bata ay nagpapakita ng hyper/hypo reactivity sa input ng pandama sa isa 
o higit na modality ng pandama tulad sa presensya ng kapansanan sa paggana. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Ang sanggol/bata ay nagpapakita ng makabuluhang reactivity sa input ng pandama 
tulad ng ang tagapagbigay-alaga ay hindi makapagpamagitan sa ganoong mga epekto. 
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PAGPAPAKAIN/PAG-AALIS (Mga Edad 0-5) 
Ang kategoryang ito ay sumasangguni sa lahat ng mga dimensyon sa pagkain at/o pag-aalis. Ang Pica ay aantasan dito. 
Tandaan: Ang bata ay dapat mas matanda sa 18 buwan upang makapag-antas sa Pica. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagkaroon ba ang 
bata ng anumang 
hindi karaniwang mga 
kahirapan sa pag-ihi o 
pagdumi? 

• Nagkaroon ba ang 
bata ng anumang 
mga kahirapan sa 
pagsususo o formula 
feeding? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang bata ay hindi lumilitaw na mayroong anumang mga problema sa pagpapakain 
o pag-aalis. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Kasaysayan o ebidensya ng mga problema sa pagpakain at/o pag-aalis (e.g. maselan 
sa pagkain). 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Ang bata ay may mga problema sa pagpapakain at/o pag-aalis na nakakagambala 
sa paggana na hindi bababa sa isang lugar ng domain ng buhay. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Ang mga problema sa pagpapakain ng bata at/o pag-aalis ay nagpapahina 
o naglalagay ng kanilang pag-unlad sa panganib nang walang pakikialam. 

 

PAGTULOG (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa mga huwaran ng pagtulog ng bata. Ang item na ito ay ginamit upang ilarawan ang 
anumang mga problema sa pagtulog, hindi alintana ang sanhi kabilang ang mga paghihirap na makatulog o manatiling 
tulog pati na rin ang sobrang pagtulog. Ang kapwa pag-iihi sa higaan at mga bangungot ay dapat isaalang-alang na mga 
isyu sa pagtulog. Ang bata ay dapat 12 buwan ang edad upang mag-antas sa item na ito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Lumitaw ba ang bata 
na nagpahinga? 

• Ano ang mga gawain 
ng bata na pag-idlip at 
sa oras ng pagtulog? 

• Paano ang gawaing 
pagtulog ng bata 
umiepekto sa 
pamilya? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Ang bata ay nakakuha ng buong tulog sa gabi bawat gabi. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
H Ang bata ay may ilang mga problema sa pagtulog. Sa pangkalahatan, ang bata ay 
nakakuha ng buong tulog sa gabi ngunit hindi bababa isang beses sa isang linggo ay 
may mga problemang lumabas. Napapabilang dito ang minsan-minsang paggising o 
pag-iihi sa higaan o pagkakaroon ng katakutan sa gabi. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Ang bata ay nagkaroon ng mga problema sa pagtulog. Ang pagtulog ay laging 
nagambala at ang bata ay bihirang nakakakuha ng buong gabi na pagtulog. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Ang bata ay pangkalahatang pinagkaitan ng tulog. Ang pagtulog ay halos palaging 
mahirap at ang bata ay hindi makatulog ng buong gabi. 

NA Ang bata ay mas bata kaysa sa 12 buwang taon. 
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MGA ITEM PARA SA MGA EDAD 6-24 

PAGGANA NG PAMILYA (Mga Edad 6-24) 
Ito ay nag-aantas sa mga relasyon ng bata/kabataan kasama ang naroon sa kanilang mga pamilya. Ito ay inirekomenda 
na ang paglalarawan ng pamilya ay dapat nanggaling sa perspektibo ng bata/kabataan (iyan ay sino ang inilarawan ng 
bata/kabataan bilang kanilang pamilya). Sa kawalan ng impormasyong ito, isaalang-alang ang mga biyolohiko at ampon 
na mga kamag-anak at ang kanilang mga makabuluhang iba kung kanino pa nakikipag-ugnay ang bata/kabataan. Ang 
foster na mga pamilya ay dapat lamang isaalang-alang kung sila ay nakagawa ng makabuluhang kaugnayan sa bata. 
Para sa mga bata/kabataan nakilahok sa kapakanan ng bata, ang pamilya ay sumasangguni sa (mga) tao nakatupad sa 
pagkapermanente ng plano. Sa pag-aantas ng item na ito, isaalang-alang ang relasyon sa bata/kabataan sa kanilang 
pamilya pati na rin ang relasyon ng pamilya bilang isang buo. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
salungatan sa 
relasyon ng pamilya 
na nangangailangan 
ng paglutas? 

• Kinakailangan ba ang 
paggamot upang 
maibalik o makabuo 
ng positibong relasyon 
sa pamilya? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya sa mga problema sa mga relasyon ng mga miyembro ng pamilya, at/o 
ang bata/kabataan ay may magandang mga relasyon sa mga miyembro ng pamilya. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Kasaysayan o paghihinala sa mga problema. Ang bata/kabataan ay maaaring gumagawa 
ng sapat na pakikipag-ugnay sa mga miyembro ng pamilya, kahit na may ilang mga 
problema na maaaring umiiral. Halimbawa, ang ilang mga miyembro ng pamilya ay 
maaaring may mga problema sa kanilang mga relasyon sa bata/kabataan. Ang pagtatalo 
ay maaaring karaniwan ngunit hindi magreresulta sa pangunahing mga problema. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay mayroong mga problema sa mga magulang, mga kapatid at/o 
ibang mga miyembro ng pamilya na nagreresulta sa paggana ng bata/kabataan. Ang 
madalas na pagtatalo, kahirapan sa pagpapanatili ng positibong mga relasyon ay 
maaaring obserbahan. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata/kabataan ay may malubhang mga problema sa mga magulang, mga kapatid, 
at/o sa ibang mga miyembro ng pamilya. Ito ay napapabilang ang mga problema ng 
pambahayang karahasan, kawalan ng anumang positibong mga relasyon, atbp. 
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SITWASYON NG PAMUMUHAY (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay sumasangguni kung paano ang paggana ng bata/kabataan sa kasalukuyang pagsasaayos ng 
pamumuhay ng bata/kabataan, na maaring kasama ang isang kamag-anak, sa foster home, atbp. Ang item na ito ay 
dapat na ibukod ang pahinga, maikling detensyon/kulungan, at maikling medikal at pang-saykayatrikong pagpa-ospital. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano kumilos ang 
bata/kabataan at 
nakikisama sa iba 
sa kasalukuyang 
sitwasyon ng 
pamumuhay? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya sa problema ng paggana sa kasalukuyang kapaligiran ng pamumuhay. 
Ang bata/kabataan at mga tagapagbigay-alaga ay nakaramdam ng pagkakomportable sa 
pakikitungo ng mga isyu na nangyayari sa araw-araw na pamumuhay. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata/kabataan ay nakakaranas ng banayad na mga problema sa paggana ng 
kasalukuyang sitwasyon ng pamumuhay. Ang mga tagapagbigay-alaga ay nagpahayag ng 
ilang pag-alala tungkol sa pag-uugali ng bata/kabataan sa sitwasyon ng pamumuhay, at/o 
ang bata/kabataan at tagapagbigay-alaga ay may ilang paghihirap sa pakikitungo ng mga 
isyu na lumilitaw sa araw-araw na buhay. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay may katamtamang matinding mga problema sa paggana sa 
kasalukuyang sitwasyon ng pamumuhay. Ang mga paghihirap ng bata/kabataan sa 
pagpanatili ng angkop na pag-uugali sa setting na ito ay naglilikha ng makabuluhang 
mga problema para sa iba sa tahanan. Ang bata/kabataan at mga tagapagbigay-alaga 
ay nahihirapan sa epektibong pakipag-ugnayan sa bawat isa sa karamihan ng oras. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata/kabataan ay may malalim na mga problema sa paggana sa kasalukuyang 
sitwasyon ng pamumuhay. Ang bata/kabataan ay nasa madaliang panganib sa pagiging 
maaalis mula sa sitwasyon ng pamumuhay dahil sa problematikong mga pag-uugali. 

 

PAG-UUGALI SA PAARALAN* (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa pag-uugali ng bata/kabataan sa paaralan o sa mga setting na mukhang pampaaralan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano kumikilos ang 
bata/kabataan sa 
paaralan? 

• Mayroon bang 
anumang mga pagpigil 
o mga pagsuspenso 
ang bata/kabataan? 

• Kailangan bang 
pumunta sa 
alternatibong 
paglalagay ang 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya sa mga problemang pag-uugali sa paaralan, O ang bata/kabataan 
ay maayos ang pag-uugali sa paaralan. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata/kabataan ay nagpakabait nang sapat sa paaralan kahit na ang ilang mga 
problema ay umiiral. Ang mga problema sa pag-uugali ay maaaring kaugnay sa 
alinman sa relasyon sa alinman mga guro o mga kapareha. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang mga problema sa pag-uugali ng bata/kabataan ay nakakagambala sa paggana sa 
paaralan. Ang bata/kabataan ay nakakagambala at maaaring nakatanggap ng mga 
parusa kabilang ang mga pagsuspenso. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata/kabataan ay may matinding mga problema sa pag-uugali sa paaralan. Ang 
bata/kabataan ay madalas o matinding nakakagambala. Ang paglalagay sa paaralan ay 
maaaring mapanganib dahil sa pag-uugali. 

*Ang pag-aantas na ‘1’, ‘2’, o ‘3’ sa item na ito ay nagpapalitaw sa pagkakumpleto ng [B] – Modyul ng Paaralan.* 
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NAKAMTAN SA PAARALAN* (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa mga grado ng bata/kabataan o lebel ng akademikong nakamtan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Kumusta ang 
mga marka ng 
bata/kabataan? 

• May mga paghihirap ba 
ang bata/kabataan sa 
alinmang asignatura? 

• Nanganganib ba ang 
bata/kabataan dahil 
sa pagkabagsak sa 
anumang mga klase o 
paulit-ulit na grado? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya sa mga isyu sa pagkakamit sa paaralan at/o ang bata/kabataan ay 
gumagawa nang maayos sa paaralan. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata/kabataan ay gumagawa ng sapat na pag-aaral sa paaralan bagaman ang 
ilang mga problema sa mga nakamit ay umiiral. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay nagkakaroon ng katamtamang mga problema sa pagkakamit 
sa paaralan. Ang bata/kabataan ay maaaring nababagsak sa ilang mga asignatura. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata/kabataan ay nagkaroon ng matinding mga problema sa pagkamit. Ang 
bata/kabataan ay maaaring mababagsak sa ibang mga asignatura o mapapanatili 
(pababalikin) sa isang lebel na grado. Ang bata/kabataan ay maaaring higit sa isang 
taon na huli sa parehong edad sa mga kapareha sa pagkakamit sa paaralan. 

*Ang pag-aantas na ‘1’, ‘2’, o ‘3’ sa item na ito ay nagpapalitaw sa pagkakumpleto ng [B] – Modyul ng Paaralan.* 

 

PAGPASOK SA PAARALAN* (Mga Edad 6-24) 
Ang mga item na ito ay nag-aantas sa mga isyu ng pagpasok. Kapag ang paaralan ay wala sa sesyon, antasan ang huling 
30 mga araw kung kailan ang paaralan ay nagsesesyon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May anumang 
kahirapan ba ang 
bata/kabataan sa 
pagpasok sa paaralan? 

• Nasa tamang oras ba 
pumasok sa paaralan 
ang bata/kabataan? 

• Ilang beses sa isang 
linggo magliliban ang 
bata/kabataan? 

• Kapag ang bata/ 
kabataan ay 
dumarating sa 
paaralan, mananatili 
ba ang bata/kabataan 
sa buong maghapon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang bata/kabataan ay regular na pumapasok sa paaralan. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata/kabataan ay may kasaysayan sa mga problema ng pagpasok, O ang bata/ 
kabataan ay may ilang mga problema ngunit sa kalahatan ay nagpupunta sa paaralan. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang mga problema ng bata sa pagpasok sa paaralan ay nakakagambala sa progreso 
ng akademika. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata/kabataan ay kalahatan nagliliban sa paaralan. 

*Ang pag-aantas na ‘1’, ‘2’, o ‘3’ sa item na ito ay nagpapalitaw sa pagkakumpleto ng [B] – Modyul ng Paaralan.* 
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[B] MODYUL NG PAARALAN (EDAD 6-24 LAMANG) 

Ang mga item sa modyul na ito ay tumutuon sa maraming iba’t ibang mga elemento/karanasan na maaaring 
magreresulta sa paggana ng bata/kabataan sa paaralan. Ang modyul na ito ay kumpletuhin kapag anuman sa 
sumusunod na mga item ng Domain sa Paggana ng Buhay ay inantasan ng ‘1,’ ‘2’ o ‘3’: Pag-uugali sa Paaralan, 
Pagkakamit sa Paaralan, Pagpasok sa Paaralan. 

MGA KATANGIAN NA PANG-EDUKASYON 

PAGTITIYAGA SA AKADEMIKA (Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay dapat nababatay sa malawak na kalahatang patuloy na mga pagsisikap ng bata/kabataan, 
hindi alintana ang kinalabasan.  

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Patuloy bang 
sumusubok ang 
bata/kabataan kapag 
naiharap sa mahirap 
na pang-akademikong 
mga gawain? 

• Humihingi ba ng 
tulong ang bata/ 
kabataan sa mahirap 
na mga gawaing pang-
akademiko? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

0 Ang bata/kabataan ay may pang-akademikong pagpapanatili. Halimbawa, kumuha sila 
ng mga takdang aralin at humihingi ng tulong kung kinakailangan ay maaantasan dito. 

1 Ang bata/kabataan ay umuunlad ng naaangkop na akademikang pagpananatili. Ang 
estudyante na sumusubok ngunit nangangailangan na matuto kung kailan hihingi ng 
tulong ay antasan dito. 

2 Ang bata/kabataan na kaninong akademikang pananatili ay hindi pare-pareho. Ang 
tao na ito sa simula ay nagtatangka ng mga gawain ngunit bumibigay at hindi tinapos 
ang mga takdang aralin. 

3 Ang bata/kabataan kaninong akademikang pananatili ay hindi sapat. Ang tao na ito ay 
hindi gumawa ng mga takdang-aralin o tumangging tulungan. 

 

PAGKAHULI (Edad 6-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang pagiging madali ng bata/kabataan sa paaralan at sa mga klase. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Gaano kadalas ang 
indibidwal na nahuli sa 
klase o sa paaralan? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

0 Walang ebidensya ng pagkahuli. Ang tao ay laging nasa tamang oras sa paaralan at sa klase. 

1 Ang bata/kabataan ay minsan may mga problema sa pagkahuli. Halimbawa, siya ay nabigo 
sa pagdating sa paaralan sa tamang oras isa o dalawang beses sa bawat buwan. 

2 Ang bata/kabataan ay may mga problema sa pagkahuli. Siya ay maaaring mahuhuli sa 
paaralan linggu-linggo o nahuli sa isang klase nang regular.  

3 Ang bata/kabataan ay nahuli sa paaralan o sa klase nang regular. 

 

PAG-IIWAS SA KLASE (Edad 6-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang pag-iwas sa mga klase ng bata/kabataan, o pagputol sa mga klase.  

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Lumalaktaw ba 
ng mga klase ang 
bata/kabataan at 
gaano kadalas? 

• Iyon ba ay isang 
partikular na klase 
o maramihang 
mga klase? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

0 Ang bata/kabataan ay regular na pumapasok sa mga klase. 

1 Ang bata/kabataan ay minsan nabigo sa pagdalo sa isang partikular na klase. 

2 Ang bata/kabataan ay maaaring regular na umiiwas sa isang klase o paminsan-minsan 
nabigo sa pagpasok sa maraming mga klase. 

3 Ang bata/kabataan ay may huwaran sa pagbibigong pumasok ng higit sa isang klase 
bawat linggo.  
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PAG-UUGALI SA SILID-ARALAN (Edad 6-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa pag-uugali ng bata/kabataan sa paaralan, sa labas ng setting sa silid-aralan. Ang tao 
ay maging isang tagapagsimula o tagatugon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Lumalahok ba ang 
bata/kabataan sa 
klase? 

• Madalas bang 
nakakagambala ang 
bata/kabataan sa 
klase? 

• Ano ang ginawa ng 
bata/kabataan upang 
gambalain ang klase? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

0 Ang bata/kabataan ay naaangkop na lumalahok sa mga klase at hindi nakakagambala. 

1 Ang bata/kabataan ay hindi lumalahok sa mga klase ngunit hindi naman nakakagambala. 

2 Ang bata/kabataan ay paminsan-minsan nakakagambala sa mga klase. 

3 Ang pag-uugali ng bata/kabataan ay regular na nakakagambala sa mga klase. 

 

PAG-UUGALI NA WALA SA SILID-ARALAN (Edad 6-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa pag-uugali ng bata/kabataan sa paaralan, sa labas ng setting sa silid-aralan. Ang tao 
ay maging isang tagapagsimula o tagatugon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano ang pag-uugali 
ng bata/kabataan sa 
panahon ng hindi 
nababalangkas 
na oras? 

• Mahirap ba ang mga 
transisyon? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

0 Ang bata/kabataan ay dumaan sa mga gawaing hindi sa silid-aralan (iyan ay tanghalian, 
bulwagan ng pag-aaral, padaan sa mga pasilyo) nang walang mga insidente. 

1 Ang bata/kabataan ay dumaan sa mga gawaing hindi sa silid-aralan (iyan ay tanghalian, 
bulwagan ng pag-aaral, at padaan sa mga pasilyo) na may paminsan-minsang maliliit na 
mga insidente, tulad ng pagtatalo. 

2 Ang bata/kabataan ay may mga insidente linggu-linggo sa panahon ng mga gawaing hindi 
sa silid-aralan (iyan ay tanghalian, bulwagan ng pag-aaral, padaan sa mga pasilyo). 

3 Ang bata/kabataan ay malalaking mga insidente, tulad ng pisikal na pag-aaway, sa 
panahon ng mga gawaing hindi sa silid-aralan (iyan ay tanghalian, bulwagan ng pag-
aaral, padaan sa mga pasilyo). 

 

DISIPLINA SA PAARALAN (Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa kalahatang mga problema sa pag-uugali ng bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Napasali ba sa 
kaguluhan ang 
bata/kabataan 
sa paaralan? 

• Ano ang mga parusa na 
kanilang natanggap? 

• Madalas ba silang 
nasuspenso? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

0 Walang ebidensya sa mga problema ng pag-uugali sa paaralan. Walang mga 
pagsasangguning disiplina ang nangyari sa ngayong taon ng paaralan. 

1 Ilang mga problema ng pag-uugali sa paaralan. Isang iisang sanggunian ng tanggapan 
para sa disiplina ay maaaring antasan dito. 

2 Ang bata/kabataan ay may katamtamang mga kahirapan sa pag-uugali sa paaralan. 
Sila ay nakakagambala at maaaring makakatanggap ng mga parusa kabilang ang 
pagsuspenso o maramihang mga pagpipigil. 

3 3 Ang bata/kabataan ay nagkaroon ng matinding mga problema ng pag-uugali sa 
paaralan. Sila ay madalas o matinding nakakagambala. Ang paglalagay sa paaralan 
ay maaaring mapanganib dahil sa pag-uugali. 
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MGA PANGANGAILANGAN NG ESTUDYANTE 

SARILING-PAMAMAHALA (Edad 6-24) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa kakayahan ng bata/kabataan na pamamahalaan ang kanilang mga damdamin at 
mga pag-uugali sa pag-unlad ng naaangkop na lebel. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Gaano kaayos na 
makokontrol ng bata/ 
kabataan ang kanilang 
mga emosyon sa 
paaralan? 

• Sila ba ay madaling 
nagagalit? Kaya ba 
nilang kontrolahin 
ang kanilang galit? 

• Madalas ba ang bata/ 
kabataan na magapi sa 
mga damdamin? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

0 Ang bata/kabataan ay may kakayahan na pamamahalaan ang mga damdamin at mga 
pag-uugali sa lebel na pare-pareho ang edad at lebel ng pag-unlad. 

1 Ang bata/kabataan ay karaniwang makapagpamahala sa mga damdamin at mga 
pag-uugali. Sila ay paminsan-minsang nangangailangan ng panloob na suporta.  

2 Ang bata/kabataan ay may katamtamang mga problema sa pamamahala ng mga 
damdamin at mga pag-uugali. Sila ay hindi makapagpanatili sa pagkontrol kapag sila 
ay nagagalit ngunit maaaring tumutugon sa panlabas na suporta. 

3 Ang bata/kabataan ay nagkaroon ng matinding mga problema sa pamamahala ng mga 
damdamin at mga pag-uugali. Sila ay hindi tumugon sa panlabas na suporta. 

 

MGA KASANAYAN SA PAGGAWA NG DESISYON (Edad 6-24) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa kakayahan ng bata/kabataan na magpapakita ng mga kasanayan sa paggawa ng 
desisyon at responsableng mga pag-ugali sa paaralan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagpapakita ba ang 
bata/kabataan ng 
naaangkop sa edad 
na mga kasanayan sa 
paggawa ng desisyon? 

• Paano nakakagambala 
sa paaralan ang mga 
desisyon? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

0 Ang bata/kabataan ay gumagawa ng mga desisyon na nasa lebel na pare-pareho sa lebel ng 
edad at pag-unlad. Ang estudyante ay maayos na mamahala sa paaralan at mga aktibidad. 

1 Ang bata/kabataan ay karaniwang gumagawa ng mga desisyon na nasa lebel na pare-
pareho sa lebel ng edad at pag-unlad. Ang estudyante ay maaaring paminsan-minsang 
may mga paghihirap sa pamamahala sa paaralan o mga aktibidad. 

2 Ang bata/kabataan ay hindi karaniwang gumagawa ng mga desisyon na nasa lebel na pare-
pareho sa lebel ng edad at pag-unlad. Ang estudyante ay may regular na mga paghihirap sa 
pamamahala sa paaralan o mga aktibidad ngunit tumutugon naman sa gabay. 

3 Ang bata/kabataan ay gumagawa ng mga desisyon na mababa sa lebel na pare-pareho sa 
lebel ng edad at pag-unlad. Ang estudyante ay walang kakayahan na mamahala sa 
paaralan at mga aktibidad at hindi nagpapakita upang tumugon sa gabay. 

 

KAKAYAHAN NA PUMAPANSIN (Edad 6-24) 
Ang mga problema sa ad na pagpansin na nananatili sa gawain ay dapat antasan dito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagagawa ba ng 
bata/kabataan na 
manatili sa gawain at 
pumapansin sa klase? 

• Ano ang mga 
suportang kailangan ng 
bata/kabataan upang 
mapanatili ang pokus? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata/kabataan na may kakayahan na pumapansin at manatili sa gawain sa lebel 
na pare-pareho sa lebel ng edad at pag-unlad. 

1 Ang bata/kabataan na may ebidensya sa mga problema ng pagpapansin. Sila ay 
maaaring paminsan-minsang may mga kahirapan na mananatili sa gawain para sa 
edad na naaangkop sa panahon. 

2 Ang bata/kabataan na may ebidensya sa katamtamang mga problema ng pagpapansin. 
Sila ay madalas na may mga kahirapan na mananatili sa gawain para sa edad na 
naaangkop sa panahon. 

3 Ang bata/kabataan na may ebidensya sa malalaking mga problema ng pagpapansin. Sila 
ay walang kakayahan na mananatili sa gawain para sa edad na naaangkop sa panahon. 
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PANG-AAPI SA IBA (Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng pag-uugali na nakikilahok sa pananakot (pagsasalita o pisikal) sa iba; pagbabanta sa 
iba ng pinsala kung sila ay hindi sumunod sa mga hinihingi ng bata/kabataan ay inantasan dito. Ang biktima ng pang-
aapi ay hindi inantasan dito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May mga pag-alala ba 
na ang bata/kabataan 
ay maaaring mang-aapi 
ng ibang mga bata? 

• Mayroon bang 
anumang mga ulat 
na nakuha ng bata/ 
kabataan, ginawang 
katatawanan, ginigipit 
o ginawan ng takot ang 
ibang tao?  

• Nanonood ba ang 
bata/kabataan sa 
ibang mga tao na 
nang-aapi? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay nakipag-ugnayan sa pang-aapi sa 
paaralan o sa komunidad. 

1 Kaasaysayan o panghihinala ng pang-aapi, o ang bata/kabataan ay nakipag-ugnayan 
sa pag-uugaling pang-aapi o sinamahang mga grupo na nang-aapi sa ibang mga bata. 

2 Ang bata/kabataan ay nang-aapi ng ibang mga bata sa paaralan o sa komunidad. Sila 
ay maging nang-aapi ng ibang mga bata, o nangunguna ng grupo na nang-aapi ng 
ibang mga bata. 

3 Ang bata/kabataan ay paulit-ulit na gumagamit ng mga pagbabanta o aktwal na 
karahasan kapag nang-aapi ng iba sa paaralan at/o sa komunidad. 

 

INAAPI NG IBA (Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay naglalarawan ng degri na kung saan ang bata/kabataan ay inaapi o naging biktima ng iba. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Kinuha ba ang 
bata/kabataan, 
ginawang 
katatawanan, 
tinatakot o ginugulo 
ng ibang bata o grupo 
ng mga bata?  

• Gaano kadalas ang 
mga insidente ng 
pang-aapi ay 
nangyayari? 

• Paano ang mga 
insidenteng ito 
nakakaapekto sa 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay inaapi ng iba. 

1 Ang bata/kabataan ay inaapi paminsan-minsan sa nakalipas ngunit sapat na nakaya. 

2 Ang bata/kabataan ay inaapi sa nakalipas at nagkaroon ng kahirapan na makaya. Ang 
pagganap sa paaralan ng bata/kabataan ay negatibong naapektahan ng pang-aapi. 
Halimbawa, ang bata/kabataan ay maaaring umiiwas sa tiyak na mga lugar o mga 
aktibidad na kung hindi man sila ay masisiyahan. 

3 Ang bata/kabataan ay inaapi sa paaralan at nagkaroon ng kahirapan na makaya. Ang 
gawaing-paaralan ng bata/kabataan, pagganap o pagpasok ay pagiging direktang 
naaapektahan ng pang-aapi. Halimbawa, ang estudyante ay hindi na regular na 
nagpupunta sa paaralan o naglaktaw ng ilang klase upang makakaiwas na aapihin. 
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DOMAIN NG MGA PANGANGAILANGAN SA BUHAY NG ESTUDYANTE 

MGA TUNGKULIN NG PAGMAMAGULANG (Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa pag-uugali ng bata/kabataan kaugnay sa kanilang ginampanang pangmagulang sa mas 
batang bata, mga adulto o iba. Dagdag pa, ang bata/kabataan ay maaaring nangangailangang alagaan ang kanilang 
mga sarili dahil sa kakulangan ng paggana ng tagapag-alaga. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan ba 
ay sobra o mahina sa 
pandama ng paghipo, 
pagkilos, paningin o 
mga tunog? 

• Mahina ba ang pang-
unawa ng katawan 
ng bata/kabataan? 

• Mayroon bang 
kahirapan na matututo 
ng bagong mga kilos 
ang bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay nangangailangan na panaganahin sa 
papel na pangmagulang. 

1 Ang bata/kabataan ay may mga tungkuling pangmagulang ngunit maayos na nakayanan. 
Sila ay maaaring maglilingkod sa papel na pangmagulang kasama ang mas bata na tao 
o dependyenteng adulto sa pamilya ngunit ang ginampanan ay hindi maging sanhi ng 
mauunawaang mga problema sa paggana sa paaralan. Kung walang tagapag-alaga na 
makukuha, ang bata ay mag-aalaga sa kanyang kaunting pangangailangan. 

2 Ang bata/kabataan ay may ilang mga limitasyon dahil sa mga tungkuling pangmagulang. 
Sila ay maaaring magbuntis o maglingkod sa gampanang pangmagulang. Maaari sila mag-
aalaga ng adulto sa pamilya o kumuha ng malaking tungkulin para sa kanya ngunit 
maaaring makabenepisyo sa limitadong mga paraan mula sa ibang mga suporta tulad 
ng lolo/lola o daycare. Ang paglilingkod sa gampanan na ito ay naglilimite sa kakayahan 
ng bata na gumana sa paaralan ngunit hindi kumpletong pumipigil nito. 

3 Ang bata/kabataan ay may pangunahing mga tungkulin na pagmamagulang. Sila ay 
maaaring kulang sa panlabas na mga suporta. Ang mga tungkuling ito ay nakagambala 
sa paglahok sa paaralan. Nanganganib ang paglalagay o pagsulong sa paaralan. 

 

PAGKAKASANGKOT SA GANG (Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nagsasangkot lamang ng paglahok ng bata (hindi ang mga pamilya) sa mga gang. Dito ang ‘gang’ ay 
kailangang bigyang kahulugan ayon sa lokal na paggamit at maaaring isama ang paglahok ng bata sa isang grupo ng mga 
tao na regular na nakikibahagi sa negatibong mga aktibidad ngunit hindi pormal na tinawag ang kanilang sarili bilang ‘gang.’ 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sino ang nasa grupo 
ng suporta na 
hindi pamilya ng 
bata/kabataan? 

• Anong mga aktibidad 
ang ginagawa ng 
grupo ng kaibigan 
ng bata/kabataan?  

• Nakatira ba ang 
bata/kabataan sa 
kapitbahayan na kung 
saan ang mga gang ay 
laganap? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata/kabataan ay walang kilalang mga kaakibat na gang.  

1 Ang bata/kabataan ay may kasaysayan sa pagkakaugnay sa gang o mga hangs sa 
kasalukuyang mga miyembro ng gang ngunit ito ay hindi lumilitaw na umiepekto sa 
pagganap sa paaralan. 

2 Ang bata/kabataan ay may kasalukuyang pagkakaugnay sa gang na umiepekto sa 
pagganap sa paaralan. Halimbawa, sila ay maaaring mapunta sa mga pagtatalo na 
makakaepekto sa pagganap sa paaralan. Sila ay maaaring magtangka na makakuha 
ng pansin mula o pagpasok sa isang gang sa pamamagitan ng pag-arte sa mga setting 
ng pang-edukasyon. 

3 Ang bata/kabataan ay may kasalukuyang pag-uugnay sa gang at ito ay gumaganap ng 
isang pangunahing papel sa kanyang buhay. Sila ay nanganganib sa hindi pagtapos ng 
pag-aaral dahil sa mga aktibidad ng isang gang. 

 
  



 

 

Alameda County Behavioral Health Care Services • Mga Pangangailangan at Kalakasan ng Bata at Adolesente  
(Mga Edad mula kapanganakan hanggang 24) 31 

KALAKASAN NG ESTUDYANTE 

 

MGA CLUB AT MGA PALAKASAN (Edad 6-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa paglahok ng bata/kabataan sa mga club ng paaralan o sa mga palakasan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nakikilahok ba ang 
bata/kabataan sa mga 
club o mga koponan 
ng isports? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

0 Ang bata/kabataan ay kumukuha ng gampanang pang-liderato sa mga club at/o sa 
mga palakasan. 

1 Ang bata/kabataan ay aktibong nakikilahok sa mga club at/o mga palakasan. 

2 Ang bata/kabataan ay miyembro ng isang club o mga aktibidad ng palakasan.  

3 Ang bata/kabataan ay hindi nakikisali sa mga club o mga aktibidad ng palakasan. 
 

LIDERATO (Edad 6-24) 
Ang liderato ay sumasangguni sa kakayahan ng bata/kabataan upang tanggapin ang tungkulin, ayusin ang mga 
kapantay at pukawin ang iba. Ang tao ay maaaring magpapakita ng mahalagang liderato kahit na sila ay hindi palaging 
gumagamit ng ganoong mga kasanayan sa positibong paraan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Anong kalidad ng 
liderato ang ipinakita 
ng bata/kabataan? 

• Kumuha ba ang 
bata/kabataan ng mga 
gampanang liderato 
sa paaralan? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

NA Hindi Magagamit. 

0 Ang lebel na ito ay nagpapahiwatig ng bata/kabataan sa kalakasan ng makabuluhang 
liderato? Ang bata/kabataan na regular na tinanggap ng mga adulto o kinilala bilang 
positibong lider ng mga kapareha. 

1 Ang lebel na ito ay nagpapahiwatig ng bata/kabataan na may natatandaang talento ng 
liderato. Halimbawa, ang isang bata/kabataan na inihalal na kapitan ng koponan o 
kinatawan ng klase. Ito ay nagbibilang din ng bata/kabataan na kinilala bilang lider ng 
kanyang mga kapareha, kahit na ang estudyante ay hindi palaging ginagamit ang 
gayong mga kasanayan ng liderato upang maaabot ang positibong kinalabasan. 

2 Ang lebel na ito ay nagpapahiwatig na ang bata/kabataan na tumatanggap o nagpapahayag 
ng ilang mga interes sa gagampanang liderato (hal., tumatakbo para sa konseho ng 
estudyante) kahit na ang mga gagampanang mga papel na iyon ay hindi nabuo sa ngayon. 

3 Ang lebel na ito ay nagpapahiwatig na ang bata/kabataan na hindi nagpapahayag ng 
interes sa gagampanang mga papel sa liderato. 

 

MGA RELASYON SA KAPAREHA (Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nagpapahayag ng relasyon sa bata/kabataan sa ibang mga estudyante. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano magkaroon ng 
ugnayan ang bata/ 
kabataan sa kanilang 
mga kapareha? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

0 Ang bata/kabataan ay hinahanap ng maraming iba pang mga mag-aaral. 

1 Ang bata/kabataan ay mahusay sa iba pang mga estudyante o mayroong ilang matalik 
na mga kaibigan. 

2 Ang bata/kabataan ay maayos sa ibang mga estudyante o may iilang mga kaibigan. 

3 Ang bata/kabataan ay may kaugaliang maging mapag-iisa. 
 

Para sa Kalakasan ng Estudyante, gamitin ang sumusunod na mga kategorya at mga lebel ng aksyon: 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang pangprotekta na 
salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang pagsisikap 
upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at mabuo sa paggagamot. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na magtatayo ng 
mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga pagsisikap ay kailangan 
upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
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MGA RELASYON SA MGA GURO (Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nagpapahayag sa mga relasyon ng bata/kabataan sa mga guro. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano ang bata/ 
kabataan makipag-
ugnay sa mga guro? 

• May malakas bang 
pakipag-ugnayan ang 
bata/kabataan sa isa sa 
o higit na mga guro? 

• May regular bang 
pagsalungatan ang 
bata/kabataan sa 
mga guro? 

Mga Pag-aantas at Mga Kahulugan 

0 Ang bata/kabataan ay may magandang relasyon sa mga guro. 

1 Ang bata/kabataan ay may paminsan-minsang kahirapan kaugnay sa hindi bababa sa 
isang guro. Ang bata/kabataan ay may mga kahirapan sa panahon ng isang klase (hal. 
matimatika, gym). 

2 Ang bata/kabataan ay may mahirap na mga relasyon sa mga guro na natatandaang 
nakakagambala sa kanilang edukasyon. 

3 Ang bata/kabataan ay may napakahirap na mga relasyon sa lahat ng mga guro o 
sa lahat ng oras kasama ang kanilang mga guro. Ang mga relasyon sa mga guro 
ay kasalukuyang pumipigil sa bata/kabataan na matuto. 

 
KATAPUSAN SA MODYUL NG PAARALAN 

 
 
 
 
 

PAG-UNLAD/INTELEKTWAL* (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nagpapahayag na ang pag-unlad ng bata/kabataan kung ihahambing sa batayang mga milestone ng 
pag-unlad, gayundin sa pag-aantas ng presensya ng alinmang pang-unlad o intelektwal na mga kapansanan. Ito ay 
nagbibilang ng Karamdamang Intelektwal na Pag-unlad (IDD) at Mga Karamdaman ng Autism Spectrum. Antasan ang 
item depende sa kahalagahan ng kapansanan at kaugnay na lebel ng kapansanan sa personal, panlipunan, pamilya, 
paaralan, o pangtrabaho na paggana. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mukha bang malusog 
ang paglaki at 
pag-unlad ng 
bata/kabataan? 

• Inabot ba ng 
bata/kabataan 
ang naaangkop na 
milestone ng pag-unlad 
(tulad ng paglalakad, 
pagsasalita)? 

• Mayroon bang 
nagbanggit na ang 
bata/kabataan ay 
maaaring may 
mga problema sa 
pag-unlad? 

• Ang bata/kabataan ay 
nakabuo ba tulad ng 
iba pang kapantay 
ang edad? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng pagkaantala sa pag-unlad at/o ang bata/kabataan ay walang 
mga problema sa pag-unlad o kapansanan sa intelektwal. 

1 May mga pag-aalala tungkol sa posibleng pagkaantala sa pag-unlad. Ang bata/ 
kabataan ay maaaring may mababang IQ, isang dokumentadong pagkaantala, o 
dokumentadong hangganan linya ng intelektwal na kapansanan (i.e. FSIQ 70-85). 
Ang banayad na mga kakulangan sa umaangkop na paggana ay ipinahiwatig. 

2 Ang bata/kabataan ay may banayad na mga pag-antala ng pag-unlad (hal., mga 
kakulangan sa panlipunang paggana, hindi nababaluktot na pag-uugali na nagdudulot 
ng mga problema sa paggana sa isa o higit pang mga setting) at/o banayad hanggang 
katamtamang Intelektwal na Kapansanan/Karamdaman ng Intelektwal na Kapansanan. 
(Kung makukuha, FSIQ 55-69.) Ang IDD ay umiepekto sa komunikasyon, panlipunang 
paggana, araw-araw na mga kasanayan sa pamumuhay, paghuhusga, at/o panganib ng 
pagmanipula ng iba. 

3 Ang bata/kabataan ay may matindi hanggang malalim na intelektwal na kapansanan 
(FSIQ, kung makukuha, mababa kaysa sa 55) at/o Mga Karamdaman ng Autism 
Spectrum na may markang malalim na mga kakulangan sa kakayahang umangkop sa 
isa o higit na mga lugar: komunikasyon, panlipunang paglalahok at independyenteng 
pamumuhay sa kabila ng maramihang kapaligiran. 

*Ang pag-aantas na ‘1’, ‘2’, o ‘3’ sa item na ito ay nagpapalitaw sa pagkakumpleto ng [C] Modyul ng Pag-unlad na 
Mga Pangangailangan.* 
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[C] MODYUL NG MGA PANGANGAILANGANG PAG-UNLAD 

Ang mga item sa modyul na ito ay inilaan upang magbigay ng mas detalyadong impormasyon kapag walang 
ebidensya ng pagkaantalang pag-unlad. Ang modyul na ito ay kumpletuhin kapag ang Domain ng Pagpupunsyon 
ng Buhay, Pag-unlad/Intelektwal na item ay antasan na ‘1,’ ‘2’ o ‘3.’ 

NAGBIBIGAY-MALAY (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa IQ ng bata/kabataan at nagbibigay-malay na paggana. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nasuri ba ang 
bata/kabataan o 
na-diyagnos na 
may kapansanan 
sa pag-aaral? 

• Mayroon bang 
intelektwal na 
kapansanan o 
pagka-antala ang 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang intelektwal na paggana ng bata/kabataan ay lumilitaw na nasa normal na saklaw. 
Walang dahilan na maniniwala na ang bata/kabataan ay may anumang mga problema 
sa intelektwal na paggana. 

1 Ang bata/kabataan ay may mababang IQ (70 hanggang 85) o may kinilalang mga 
paghahamon ng pag-aaral. 

2 Ang bata/kabataan ay may banayad na Karamdamang Intelektwal na Pag-unlad. 
Ang IQ ay nasa pagitan ng 55 at 70. 

3 Ang bata/kabataan ay may katamtaman hanggang malalim na Karamdamang 
Intelektwal na Pag-unlad. Ang IQ ay mas mababa sa 55. 

 

PANG-UNLAD (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng lebel na pagkaantala ng pag-unlad/mga karamdaman na naroroon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan ba 
ay umuunlad na pag-
unlad sa isang paraan 
na katulad sa mga 
kapareha na pareho 
ang edad? 

• Nadiyagnos ba ang 
bata/kabataan ng 
kapansanang pag-
unlad? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang pag-unlad ng bata/kabataan ay lilitaw sa loob ng normal na saklaw. Walang dahilan 
na maniwala na ang bata/kabataan ay may anumang mga problema sa pag-unlad. 

1 Ebidensya ng banayad na pagka-antala ng pag-unlad. 

2 Ebidensya ng laganap na karamdaman ng pag-unlad kabilang ang Autism, Tourette’s, 
Down’s Syndrome o ibang makabuluhang pagka-antala ng pag-unlad. 

3 Matinding karamdaman ng pag-unlad. 

 

KOMUNIKASYON (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa kakayahan ng bata/kabataan na makipag-ugnayan sa iba sa pamamagitan ng 
ekspresyon atpagtanggap. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sinasabi ba ng 
bata/kabataan ang 
tungkol sa kanilang 
mga pangangailangan 
at kagustuhan? 

• Nadiyagnos ba ang 
bata/kabataan na may 
sakit sa komunikasyon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang pagtanggap at pagpapahayag ng komunikasyon ng bata/kabataan ay tila naaangkop 
sa pag-unlad. Walang dahilan na maniniwala na ang bata/kabataan ay may anumang mga 
problema sa pakipag-ugnayan. 

1 Ang bata/kabataan ay may kasanayang tumanggap ng komunikasyon ngunit limitado 
ang mga kasanayang nagpapahiwatig ng komunikasyon 

2 Ang bata/kabataan ay may kapwa limitadong pagtanggap at pagpahayag na mga 
kasanayan sa komunikasyon. 

3 Ang bata/kabataan ay walang kakayahan na makipag-ugnayan. 
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MGA KASANAYAN NG SARILING-PAG-ALAGA SA ARAW-ARAW NA PAMUMUHAY (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay tumutuon na maglalarawan sa kakayahan ng bata/kabataan at pagganyak upang makipag-ugnay 
sa naaangkop na pag-unlad ng sariling pag-alaga na mga gawain tulad ng pagkain, pagliligo, pagbibihis, pagpunta sa 
palikuran, at ibang ganoong mga gawain kaugnay sa pagpanatili ng sariling kalinisan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagpapakita ba ang 
bata/kabataan ng 
naaangkop sa edad 
na mga kasanayan 
ng sariling pag-alaga? 

• Kaya ba ng bata/ 
kabataan ang ayusin 
ang kanilang sarili? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang sariling pag-alaga ng sariling bata/kabataan at araw-araw na mga kasanayan sa 
pamumuhay ay lumilitaw na naaangkop sa pag-unlad. Walang dahilan na maniniwala na 
ang bata/kabataan ay may anumang mga problema sa pagganap ng mga kasanayan sa 
araw-araw na pamumuhay. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Ang bata/kabataan ay nangangailangan ng pag-uusap na mag-uudyok sa mga gawain 
sa sariling pag-alaga o pang-araw-araw na mga kasanayan sa pamumuhay. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata/kabataan ay nangangailangan ng tulong (pisikal na pag-uudyok) sa sariling 
pag-alaga o pag-alaga ng katulong sa isang gawain na sariling pag-alaga (hal., pagkain, 
pagliligo, pagbibihis, at pagpunta sa palikuran). 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay nangangailangan ng pag-aalaga ng tulong sa higit ng isang sariling 
pag-alaga na mga gawain- pagkain, pagliligo, pagbibihis, at pagpunta sa palikuran. 

 
MODYUL NG DULO SA PAG-UNLAD NA MGA PANGANGAILANGAN 

 

PAGGAWA NG DESISYON (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa angkop na edad na paggawa ng desisyon ng bata/kabataan at pag-iintindi sa mga 
pagpipilian at mga kahihinatnan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano ang 
paghuhusga ng 
bata/kabataan at 
kakayahan sa 
paggawa ng desisyon? 

• Karaniwan bang 
gumagawa ng 
magagandang mga 
pagpipilian ang 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya sa mga problema sa paghuhusga o paggawa ng desisyon na 
nagreresulta sa pinsala sa kaunlaran at/o kagalingan. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Mayroong kasaysayan o paghihinala sa mga problema ng paghuhusga na kung saan 
ang bata/kabataan ay gumagawa ng mga desisyon na sa ilang paraan ay nakapipinsala 
sa pag-unlad at/o kabutihan ng bata/kabataan. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Mga problema ng paghuhusga na kung saan ang bata/kabataan ay gumagawa ng 
mga desisyon na sa ilang paraan ay nakapipinsala sa pag-unlad at/o kabutihan ng 
bata/kabataan. Bilang resulta, higit na pangangasiwa ay kailangan kaysa sa inaasahan 
para sa kanilang edad. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay gumagawa ng mga desisyon na maaaring magresulta sa 
makabuluhang pisikal na pinsala sa sarili o sa iba. Samakatuwid, ang bata/kabataan 
ay nangangailangan ng matindi at patuloy na pangangasiwa, higit at higit sa inasahan 
para sa edad ng bata/kabataan. 
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LIGAL (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nagpapahiwatig na ang lebel ng pakilahok ng indibidwal sa sistema ng hustisya sa bata. Pakikilahok 
ng pamilya kasama ang mga korte ay hindi naantasan dito — ang pagkakasangkot ng kilala lamang na indibidwal ang 
nauugnay sa pag-aantas na ito. Ang mga isyu sa pakikilahok ng pamilya sa sistema ng hustisya ay hindi inantasan dito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Naamin na ba ng 
kabataan na nilabag ng 
kabataan ang batas? 

• Naaresto na ba ang 
kabataan? 

• Naranasan na ba ang 
pagpigil ng kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang kabataan ay walang kilalang ligal na mga kahirapan o pakikilahok sa sistema ng korte. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang kabataan ay may kasaysayan ng ligal na mga problema (hal., mga pagkakasala 
sa katayuan tulad ng salungatan ng kabataan/pamilya, pagtakas sa-lalawigan, pag-
truancy, maliit na pagkakasala) ngunit sa kasalukuyan ay hindi kasangkot sa ligal na 
sistema; o agarang panganib ng paglahok sa sistemang ligal. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang kabataan ay may ilang mga problemang ligal at kasalukuyang nasangkot sa ligal 
na sistema dahil sa katamtamang delingkwenteng mga pag-uugali (mga maliit na 
kasalanan tulad ng mga pagkakasala laban sa mga tao o ari-arian, mga pagkakasala 
na nauugnay sa droga, pag-iinom ng menor de edad). 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang kabataan ay may malubha kasalukuyan o nakabinbin na ligal na mga kahirapan na 
naglagay sa kanya sa panganib para sa korte na ino-order na labas bahay na paglagay, o 
pagkakulong (mga edad 18 hanggang 21) tulad ng malubhang pagkakasala laban sa tao o 
ari-arian (hal., pagnanakaw, pinalala na pag-atake, pagkakaroon ng hangarin na ipamahagi 
ang mga kinokontrol na mga substansya, ika-1 o ika-2 degri ng pagkakasala). 

 

MEDIKAL/PISIKAL (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan ng kapwa mga problema ng kalusugan at talamak/matalas na pisikal na mga kondisyon 
o mga hadlang. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
anumang bagay ang 
bata/kabataan na 
naglilimita sa pisikal 
na mga aktibidad ng 
bata/kabataan? 

• Gaano karami ito 
nakagambala 
sa buhay ng 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay may anumang mga problemang medikal o 
pisikal, at/o ang bata/kabataan ay malusog. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. Ang bata/kabataan ay may banayad, 
pansamantala o maayos na pinamahalaang mga problema na pisikal o medikal. Ito ay 
kabilang ang mahusay na pinamahalaang talamak na mga kalagayan tulad ng diyabetes 
o hika ng bata. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay may malubhang mga problemang medikal o pisikal na 
nangangailangan ng medikal na paggamot o pakikialam. O ang bata/kabataan ay may 
malalang karamdaman o isang pisikal na hamon na nangangailangan ng patuloy na 
pakikialam na medikal. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay may sakit na nagbabanta sa buhay o kondisyong medikal/pisikal. 
Agad at/o matinding pagkilos ay dapat gawin dahil sa napipintong panganib sa kaligtasan, 
kalusugan, at/o pag-unlad ng bata/kabataan. 
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PANG-UNLAD NA SEKSWAL (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay tumitingin sa malawak na mga isyu ng pag-unlad na sekswal kabilang ang pag-unlad na hindi angkop 
na sekswal na pag-uugali o sekswal na pag-aalala, at ang mga reaksyon ng iba sa alinmang mga salik na ito. Ang 
oryentasyong sekswal ng bata/kabataan, pagkakakilanlan ng kasarian o ekspresyon (SOGIE) ay maaari lamang antasan 
dito kapag ito ay pupunta sa mga kahirapan. Sekswal na inaabusuhang mga pag-uugali ay inantasan kahit saanman. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang mga 
pag-aalala tungkol sa 
malusog na pag-unlad 
na sekswal ng 
bata/kabataan? 

• Sekswal na aktibo ba 
ang bata/kabataan? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay may mababa/ 
mahigit na interes sa 
sex kaysa sa ibang 
parehong edad na 
mga kapareha? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya ng mga isyu sa pag-unlad na sekswal. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Kasaysayan o paghihinala sa mga problema ng pag-unlad na sekswal, ngunit hindi 
nakagambala sa paggana ng ibang mga domain ng buhay. Maaaring napabilang ang 
mga pag-aalala ng bata/kabataan tungkol sa sekswal na oryentasyon, pagkakakilanlan 
ng kasarian at ekspresyon (SOGIE), o pagkabalisa tungkol sa reaksyon ng iba. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Katamtaman hanggang sa malubhang mga problema kasama ang pag-unlad na sekswal na 
paggana ng buhay ng bata/kabataan sa ibang mga domain ng buhay. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Malubhang mga problema ng sekswal na pag-unlad. Ito ay nagsasama ng napakamadalas 
na mapanganib na sekswal na pag-uugali, sekswal na pananalakay, o biktima ng sekswal 
na pagsasamantala. 

 

PANLIPUNANG PAGGANA (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa mga kasanayang panlipunan at mga relasyon. Ito ay nagsasama ng angkop na pag-
uugali ng edad at ang kakayahan na gagawin at pananatihin ang mga relasyon. Ang panlipunang paggana ay iba sa 
Interpersonal (Domain ng Kalakasan) na gumagana ay paglalarawan kung paano ang ginagawa ng bata/kabataan sa 
kasalukuyan. Ang kalakasan ay mga pag-aari na mas mahaba ang termino. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan 
ba ay kaaya-aya at 
kaibig-ibig? 

• Nakakagusto ba sa 
bata/kabataan ang 
may parehong edad 
na mga kapareha? 

• Sa palagay mo ba ang 
bata/kabataan ay 
maaaring kumilos nang 
naaangkop sa mga 
setting ng lipunan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya sa mga problema at/o ang bata/kabataan ay may pag-unlad sa 
angkop na panlipunang paggana. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Mayroong kasaysayan o paghihinala sa mga problema sa panlipunang mga relasyon. 
Ang bata/kabataan ay nagkaroon ng ilang kahirapan sa pakipag-ugnayan sa iba at 
pagbuo at/o pagpapanatili ng mga relasyon. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay nagkaroon ng ilang mga problema sa panlipunang mga relasyon 
na nakagambala sa paggana sa ibang mga domain ng buhay. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay nakakaranas ng makabuluhang mga pagkagambala sa mga 
relasyon na panlipunan. Ang bata/kabataan ay maaaring walang mga kaibigan o may 
patuloy na salungatan sa mga relasyon sa iba, o magkaroon ng maling mga relasyon sa 
iba. Ang kalidad ng mga relasyong panlipunan ng bata/kabataan ay nagpapakita ng 
napipintong panganib sa kanilang kaligtasan, kalusugan, at/o pag-unlad. 
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PANLIBANG (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa pag-access ng kabataan at paggamit ng mga aktibidad sa paglilibang. Para sa edad na 0-5: Ang 
item na ito ay nag-aantas ng degri kung saan ang isang sanggol/bata ay binibigyan ng mga oportunidad para at nakikilahok sa 
larong naaangkop sa edad. Ang laro ay dapat maiintindihan na nag-uunlad. Kapag nag-aantas ng item na ito, dapat mong 
isaalang-alang kung ang bata ay interesadong maglaro at/o di kaya ang bata ay nangangailangan ng suporta ng adulto habang 
naglalaro. Ang mga problema sa alinman sa pag-iisa o sa grupo (hal., nakahilera) na paglalaro ay maaaring aantasan dito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang mga 
bagay ang bata/ 
kabataan na nais nilang 
gawin sa libreng oras? 

• Mga bagay na nagbigay 
sa bata/kabataan ng 
kasiyahan?  

• Mga aktibidad ng 
positibong paggamit 
ng ekstrang oras ng 
bata/kabataan? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay madalas na nag-
angat na inip o wala 
siyang magagawa? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya ng anumang mga problema sa paggana ng libangan. Ang 
bata/kabataan ay may access sa sapat na mga aktibidad na kinagigiliwan ng kabataan. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Ang bata/kabataan ay gumagawa ng sapat sa mga aktibidad na libangan bagaman 
may ilang mga problemang maaaring umiiral. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay nagkakaroon ng katamtamang mga problema sa libangang mga 
gawain. Ang bata/kabataan ay maaaring makaranas ng ilang mga problema sa mabisang 
paggamit ng oras ng paglilibang. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay walang access o interes sa mga libangang gawain. Ang 
bata/kabataan ay may makabuluhang mga paghihirap sa paggamit ng oras ng paglilibang. 

 

PAGTULOG (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng mga huwaran sa pagtulog ng bata/kabataan. Ang item na ito ay ginamit upang ilarawan ang 
anumang mga problema sa pagtulog, hindi alintana ang sanhi kabilang ang mga paghihirap na makatulog o manatiling tulog pati 
na rin ang sobrang pagtulog. Ang kapwa pag-iihi sa higaan at mga bangungot ay dapat isaalang-alang na mga isyu sa pagtulog. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Lumitaw ba ang 
bata/kabataan na 
nakapagpahinga? 

• Madalas bang inaantok 
ang bata/kabataan sa 
buong maghapon? 

• Ang bata/kabataan 
ay madalas bang 
binangungot o 
kahirapan sa pagtulog? 

• Ilang mga oras na 
natutulog ang bata/ 
kabataan tuwing gabi? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang bata/kabataan ay nakakakuha ng buong tulog sa bawat gabi. Ang mga huwaran 
ng pagtulog ay pangkaraniwan para sa edad. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata/kabataan ay may ilang mga problema sa pagtulog. Pangkalahatan, ang 
bata/kabataan ay nakakakuha ng tulog sa buong gabi ngunit hindi bababa sa isang 
beses sa isang linggo ang mga problema. Maaaring kasama rito ang paminsan-
minsang paggising o pag-iihi sa higaan o pagkakaroon ng bangungot. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay nagkakaroon ng mga problema sa pagtulog. Ang pagtulog ay 
madalas na nagagambala at ang bata/kabataan ay bihirang makakuha ng isang buong 
gabi na pagtulog. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay karaniwang kulang sa pagtulog. Ang pagtulog ay halos palaging 
mahirap at ang bata/kabataan ay hindi makatulog ng buong gabi. Naubos na ng mga 
tagapagbigay-alaga ang kanilang mga diskarte para sa pagtulong sa bata/kabataan. 
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MGA KASANAYAN NG INDEPENDYENTENG PAMUMUHAY (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay ginamit upang ilarawan ang kakayahan ng indibidwal na tanggapin ang responsibilidad para at 
pamahalaan din ang kanilang mga sarili sa isang naaangkop sa edad na paraan. Ang mga kasanayang nauugnay sa 
malusog na pag-unlad patungo sa pagiging isang responsableng adulto at namumuhay nang nakapag-iisa ay maaaring 
magsama sa pamamahala ng pera, pagluluto, pag-aalaga ng bahay, at/o paghahanap ng transportasyon, atbp. Ang 
mga pag-aantas para sa item na ito ay nakatuon sa pagkakaroon o kawalan ng panandalian o pangmatagalang mga 
panganib na nauugnay sa mga kapansanan sa malayang mga kakayahan sa pamumuhay. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Alam ba ng indibidwal 
kung paano alagaan 
ang kanilang sarili? 

• Maaasahan ba sila 
kapag napabayaang 
suportahan? 

• Nagkakaroon ba sila 
ng mga kasanayan 
upang sa huli ay 
makapamuhay sa 
isang apartamento 
nang mag-isa? 

• O, kung naninirahan 
sa kanilang sarili, 
gaano kahusay nila 
mapapanatili ang 
tahanan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya ng anumang mga kakulangan o mga hadlang sa pagpapakita ng 
naaangkop na responsibilidad sa pag-unlad o anumang maaaring hadlangan ang 
pagbuo ng mga kasanayan upang mapanatili ang sariling tahanan. Ang lebel na ito ay 
nagpapahiwatig ng isang tao na ganap na may kakayahang malayang pamumuhay. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang lebel na ito ay nagpapahiwatig ng isang indibidwal na may banayad na kapansanan 
ng independyenteng mga kasanayan sa pamumuhay. Ang ilang mga problema ay umiiral 
sa pagpapanatili ng makatuwirang kalinisan, diyeta at iba pa. Ang mga problema sa 
pamamahala ng pera ay maaaring mangyari sa lebel na ito. Ang pangkalahatang mga 
problema ay maaaring matugunan sa pagsasanay o pangangasiwa. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 
Ang lebel na ito ay nagpapahiwatig ng isang indibidwal na may katamtamang 
kapansanan ng independyenteng mga kasanayan sa pamumuhay. Ang kapansin-
pansin na mga problema sa pagkumpleto ng mga gawaing kinakailangan para sa 
independyenteng pamumuhay at/o pamamahala ng kanilang sarili kung ang hindi 
sinusuportahan ay magiging karaniwan sa lebel na ito. Ang mga problema ay 
pangkalahatang matugunan sa in-home- na mga serbisyo at mga suporta. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang lebel na ito ay nagpapahiwatig ng tao na may malalim na kapansanan ng mga 
pagsasanay ng independyenteng pamumuhay. Inaasahan ang indibidwal na ito na 
hindi mabuhay nang nakapag-iisa na binigyan ng kasalukuyang katayuan. Ang mga 
problema ay nangangailangan ng nakabalangkas na pamumuhay na kapaligiran. 

NA Ang kabataan ay nasa edad na mababa sa 16. 
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2. DOMAIN NG MGA 
PANGANGAILANGANG 
PAG-UUGALI/EMOSYONAL 

Ang mga pag-aantas sa seksyong ito ay kinikilala ang mga pangangailangan sa kalusugan ng pag-uugali ng bata/kabataan. 
Habang ang CANS ay hindi isang diagnostic tool, ito ay dinisenyo upang maging pare-pareho sa komunikasyon na 
diyagnostiko. Sa DSM, ang isang diyagnosis ay tinukoy ng isang hanay ng mga sintomas na nauugnay sa alinman sa hindi 
paggana o pagkabalisa. Ito ay naaayon sa mga pag-aantas ng ‘2’ o ‘3’ tulad ng inilarawan ng mga antas ng pagkilos sa ibaba. 

Tanong na dapat Isaalang-alang para sa Domain na ito: Ano ang nagpapakita ng mga pangangailangan sa lipunan, 
emosyonal, at pag-uugali ng bata/kabataan? 

 
 

MGA ITEM PARA SA MAAGANG PAGKABATA (MGA EDAD 0-5) 

IMPULSIVITY/HYPERACTIVITY (Mga Edad 0-5) 
Ang mga problema ng pagkontrol ng salpok at mapusok na pag-uugali, kabilang ang mga pagkagambala sa motor, 
ay aantasan dito. Ito ay nagbibilang sa mga sintomas ng pag-uugali na sinamahan ng Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) at Impulse-Control Disorders ayon sa ipinahiwatig sa DSM-5. Ang mga batang may mga problema sa 
salpok ay may posibilidad na makisali sa pag-uugali nang hindi nag-iisip, hindi alintana ang mga kahihinatnan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Hindi ba makaupo ang 
bata nang matagal s 
karaniwan na pag-
unlad? 

• Nagagawa ba ng bata 
na kontrolahin ang 
kanilang pag-uugali sa 
isang naaangkop na 
lebel ng pag-unlad? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Walang ebidensya ng mga sintomas sa kawalan ng kontrol sa pag-uugali. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Mayroong kasaysayan o ebidensya ng banayad na mga lebel ng maliwanag na 
salpukan sa aksyon o isip na naglagay sa bata sa panganib sa mga kahirapan ng 
paggana sa kinabukasan. Ang bata ay maaaring magpapakita ng kontrol ng salpukan 
(hal., ang bata ay maaaring sumigaw sa mga sagot ng tanong o maaaring nahirapan na 
maghintay ng kanyang turno). Ang ilang mga kahirapan ng motor ay maaaring umiiral 
din, tulad ng magtulakan o pagtulak ng iba. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan; 
ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Malinaw na ebidensya ng mga problema sa mapusok, nakakagambala, o sobrang paggalaw 
na nakakagambala sa paggana ng bata sa hindi bababa sa isang domain ng buhay. Ito ay 
nagpapahiwatig ng isang bata na may mapusok na pag-uugali na maaaring kumatawan sa 
isang makabuluhang problema sa pamamahala para sa mga adulto (hal., mga tagapagbigay-
alaga, mga guro, atbp.). Ang isang bata na madalas na nanghihimasok sa iba at madalas na 
nagpapakita ng agresibong mga salpok ay maaring maaantasan dito. [itutuloy] 

 

Para sa Domain ng Mga Pangangailangang Pag-uugali/Emosyonal, gamitin ang sumusunod na mga 
kategorya at mga lebel ng aksyon: 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 

1 Kasaysayan o paghihinala sa mga problema; nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 

2 Ang problema ay nakakagambala sa paggana; nangangailangan ng aksyon o pakikialam upang tiyakin 
na ang pangangailangan ay natugunan. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o intensibong aksyon. 
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PAGSALPUKAN/HYPERACTIVITY itinuloy 

 3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Malinaw na ebidensya ng isang mapanganib na antas ng hyperactivity at/o mapusok na 
pag-uugali na naglalagay sa bata sa panganib ng pisikal na pinsala. Ito ay nagpapahiwatig 
na ang isang bata na maaaring madalas at makabuluhang ang antas ng mapusok na 
pag-uugali na nagdadala ng malaking panganib sa kaligtasan (hal., pagtakbo sa kalye, 
mapanganib na gamit na paglalaro). Ang bata ay maaaring mapusok sa isang halos patuloy 
na batayan. Ang bata ay nanganganib sa sarili o sa iba na may mapusok na mga pag-uugali. 

 

DEPRESYON (Mga Edad 0-5) 
Ang mga sintomas na napabilang sa item na ito ay iritable o malungkot na pakiramdam, panlipunan na pagbawi, 
pagkagambala sa pagtulog, pagkagambala sa timbang/pagkain, at kawalan ng interes o kasiyahan sa araw-araw na mga 
aktibidad. Ang item na ito ay maaaring magamit upang antasan ang mga sintomas ng mga karamdamang makakalumbay 
na tinukoy sa DSM-5. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nag-aalala ba ang mga 
tagapagbigay-alaga ng 
bata/kabataan tungkol 
sa posibleng depresyon 
o talamak na 
mababang kondisyon 
at pagkamayamutin? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay umalis sa normal na 
mga gawain? 

• Ang bata ba ay tila 
matamlay, malungkot o 
naaatras sa lipunan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon.  
Walang ebidensya sa mga problema ng depresyon. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo.  
Kasaysayan o paghihinala ng depresyon o ebidensya ng depresyon na nauugnay sa isang 
kamakailang negatibong kaganapan sa buhay na may kaunting epekto sa paggana ng 
domain ng buhay. Maikling tagal ng depresyon, pagkamayamutin, o pagkasira ng 
pakikipag-ugnayan ng kapwa o mga interaksyon ng pamilya, o pag-aaral na ay hindi 
humahantong sa laganap na pag-uugali sa pag-iwas. Ang mga sanggol ay maaaring 
lumitaw na binawi at mabagal upang makisali sa mga oras; ang mga maliliit na bata 
ay maaaring magagalitin o magpakita ng siksik na nakakaapekto.  

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan; 
ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana.  
Malinaw na ebidensya ng depresyon na nauugnay sa alinman sa nalulumbay na kondisyon 
o makabuluhang pagkamayamutin. Ang depresyon ay nakagambala nang malaki sa 
kakayahan ng bata na gumana sa hindi bababa sa isang domain ng buhay. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Malinaw na ebidensya ng hindi pagpapagana ng lebel ng depresyon na ginagawang halos 
imposible para sa bata na gumana sa anumang domain ng buhay. Ang pag-aantas na ito ay 
ibinigay sa isang bata na may matinding lebel ng depresyon. Kasama rito ang isang bata 
na umatras sa aktibidad (paaralan, paglalaro) o interaksyon (sa pamilya, mga kapareha, 
makabuluhang mga adulto) dahil sa depresyon. Ang hindi pagpapagana ng mga anyo sa 
pagdiyagnos ng depresyon ay maaring antasan dito. 
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PAGKABALISA (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng mga sintomas na nagsasama sa DSM-5 Mga Karamdaman ng Pagkabalisa na inilalarawan sa 
sobrang takot at pagkabalisa at mga kaugnay na kaguluhan sa pag-uugali (kabilang ang pag-uugali sa pag-iwas). 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
anumang mga 
problema ang bata 
sa pagkabalisa o 
pagkakatakot? 

• Umiiwas ba ang bata 
sa normal na mga 
aktibidad dahil sa 
takot? 

• Kumikilos ba ang bata 
na natakot o takot? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon.  
Walang ebidensya sa mga sintomas ng pagkabalisa. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Mayroong isang kasaysayan, paghihinala, o ebidensya ng ilang pagkabalisa na 
nauugnay sa isang kamakailang negatibong kaganapan sa buhay. Ang lebel na ito 
ay ginagamit upang antasan ang alinman sa isang phobia o problema sa pagkabalisa 
na hindi pa nagdudulot sa bata ng makabuluhang pagkabalisa o kapansin-pansing 
kapansanan sa paggana sa anumang mahalagang konteksto. Ang pagkabalisa o takot 
ay naroroon, ngunit ang bata ay magagawang aliwin at suportahan. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Malinaw na ebidensya ng pagkabalisa na nauugnay sa alinman sa pagkabalisa na 
pakiramdam o makabuluhang katakutan. Ang kaguluhan ay nakagambala sa 
kakayahan ng bata na gumana sa hindi bababa sa isang domain ng buhay. Ang bata 
ay maaaring magpakita ng pagkamayamutin o pagtaas ng mga reaksyon sa ilang mga 
sitwasyon, makabuluhang pagkabahala sa paghihiwalay, o patuloy na pag-aatubili o 
pagtanggi na makayanan ang (mga) sitwasyon na nakaka-takot sa takot. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Malinaw na ebidensya ng nagpapahina ng lebel sa pagkabalisa na ginagawang halos 
imposible para sa bata na gumana sa anumang domain ng buhay. 

 

PAGKASALUNGAT (Hindi-pagsunod sa Awtoridad) (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa relasyon ng bata kasama ang mga pigura ng awtoridad. Sa pangkalahatan ang pag-
uugali ng oposisyon ay ipinapakita bilang tugon sa mga limitasyon o istrakturang itinakda ng isang magulang, 
tagapagbigay-alaga, o iba pang awtoridad na may responsibilidad para sa at kontrol sa bata. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sumusunod ba ang 
bata sa mga 
panuntunan ng 
tagapagbigay-alaga? 

• Naiulat ba ng mga guro 
o iba pang mga adulto 
na ang bata ay hindi 
sumusunod sa mga 
panuntunan o 
direksyon? 

• Nakikipagtalo ba ang 
bata sa mga adulto 
kapag sinubukan nilang 
gumawa ng isang bagay 
ang bata? 

• Gumagawa ba ang bata 
ng mga bagay na 
malinaw na sinabi sa 
kanila na huwag gawin? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon.  
Walang ebidensya ng pagkasalungat na mga pag-uugali. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Mayroong kasaysayan o ebidensya ng banayad na mga lebel ng paghamon pasulong sa mga 
pigurang awtoridad na hindi pa nagsimula na maging sanhi sa paggana ng kapansanan. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Malinaw na ebidensya ng pagsalungat at/o mapaghamong pag-uugali sa mga bilang 
ng awtoridad na kasalukuyang nakakagambala sa paggana ng bata sa hindi bababa sa 
isang domain ng buhay. Ang pag-uugali ay naging sanhi ng madamdaming pinsala sa 
iba. Ang isang bata na ang pag-uugali ay nakakatugon sa mga pamantayan para sa 
Oppositional Defiant Disorder sa DSM-5 ay aantasan dito. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Malinaw na ebidensya ng isang mapanganib na lebel ng pag-uugali ng pagsalungat 
na kinasasangkutan ng banta ng pisikal na pinsala sa iba. Ang pag-aantas na ito ay 
nagpapahiwatig na ang bata ay mayroong matinding mga problema sa pagsunod sa 
mga panuntunan o tagubilin ng adulto o awtoridad. 
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MGA KAHIRAPAN NG PAGKAKABIT (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay dapat na antasan sa loob ng konteksto ng makabuluhang mga relasyon ng magulang o tagapagbigay-
alaga ng bata. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nahihirapan ba ang 
bata sa paghihiwalay sa 
tagapagbigay-alaga? 

• Lumalapit ba ang bata 
o nakakabit sa mga 
hindi kilalang tao sa 
walang kinikilingang 
mga paraan? 

• May kakayahan ba 
ang bata na gumawa 
ng malusog na 
pagkakabit sa mga 
naaangkop na mga 
adulto o minarkahan 
ba ang kanilang mga 
relasyon ng matinding 
takot o pag-iwas? 

• Mayroon bang 
paghihiwalay na mga 
isyu sa pagkabalisa sa 
bata na makagambala 
sa kakayahang makisali 
sa pangangalaga ng 
bata o preschool? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan ng bata. 
Walang ebidensya ng mga problema sa pagkakabit. Ang ugnayan ng tagapagbigay-
alaga-anak ay nailalarawan sa pamamagitan ng kapwa kasiyahan ng mga 
pangangailangan at pag-unlad ng bata ng isang pakiramdam ng seguridad at tiwala. 
Naghahanap ang bata ng angkop na pakikipag-ugnay sa tagapagbigay-alaga para sa 
parehong edad na mga pangangailangan sa pag-aalaga at kaligtasan. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan. 
Ang mga sanggol ay lilitaw na hindi komportable sa mga tagapagbigay-alaga, maaaring 
labanan ang paghipo, o lumitaw ang pagkabalisa at pagkamalagkit sa ilang oras. 
Pakiramdam ng mga tagapagbigay-alaga na sila ay nakadiskonekta mula sa sanggol. 
Ang mga matatandang bata ay maaaring maging sobrang reaktibo sa paghihiwalay o tila 
abala sa magulang. Ang mga hangganan ay maaaring mukhang hindi naaangkop sa iba. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay kailangan 
upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang mga sanggol ay maaaring hindi makapagpakita ng pagkabalisa sa estranghero o 
magkaroon ng matinding reaksyon sa paghihiwalay na nagreresulta sa panghihimasok 
sa pag-unlad. Ang mga matatandang bata ay maaaring magkaroon ng patuloy na mga 
problema sa paghihiwalay, maaaring palaging iwasan ang mga tagapagbigay-alaga at 
magkaroon ng hindi naaangkop na mga hangganan sa iba, naglalagay sa kanila sa panganib. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan ng 
madalian at/o intensibong aksyon.  
Ang sanggol/bata ay maaaring hindi makapaghiwalay o mapayapa kasunod ng 
paghihiwalay mula sa tagapagbigay-alaga. Ang mga matatandang bata ay maaaring 
magkaroon ng hindi pagpapagana ng pagkabalisa sa paghihiwalay o nagpapakita ng 
labis na pagkontrol ng mga pag-uugali ng tagapagbigay-alaga. Ang mga bata na walang 
kinikilingan na mga hangganan ay naglalagay sa kanila sa panganib na aantasan dito. 
Ang mga batang nasuri na may Reactive Attachment Disorder ay maaring aantasan dito. 
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PAGSASAAYOS NG TRAUMA (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay ginagamit upang ilarawan ang bata na nagkaroon ng kahirapan sa pag-aayos sa isang traumatiko na 
karanasan. Ito ay isang item na kung saan isinasaalang-alang ang haka-haka tungkol sa kung bakit nagpapakita ang 
isang tao ng isang tiyak na pag-uugali. Dapat mayroong isang mapagpasyang link sa pagitan ng trauma at pag-uugali. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nakaranas ba ang 
bata ng traumatiko 
na pagganap? 

• Nararanasan ba ng 
bata ang madalas 
na bangungot? 

• Ang bata ba ay 
nabagabag ng mga 
pag-flashback? Ang 
bata ba ay paulit-ulit na 
‘naglalaro’ o ‘kumilos’ 
ng traumatikong mga 
karanasan? 

• Ano ang kasalukuyang 
mga kasanayan sa 
pagkaya ng bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Walang ebidensya na ang bata ay nakaranas ng isang traumatikong kaganapan sa 
buhay, O ang bata ay nababagay nang maayos sa traumatiko/masamang karanasan. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Ang bata ay nakaranas ng isang pangyayaring traumatiko at mayroong ilang mga pagbabago 
sa kanilang pag-uugali na pinamamahalaan o sinusuportahan ng mga tagapagbigay-alaga. 
Ang mga sintomas na ito ay inaasahang mas madali sa pagdaan ng oras at samakatuwid ay 
walang kasalukuyang pakikialam na ginagarantya. Ang bata ay maaaring nasa proseso ng 
paggaling mula sa mas matinding reaksyon sa isang traumatiko na karanasan, na maaaring 
mangailangang panoorin ang mga sintomas na ito o makilahok sa pag-aksyong pang-iwas. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan; 
ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Malinaw na ebidensya ng mga problema sa pagsasaayos na nauugnay sa (mga) kaganapan 
sa traumatiko na buhay. Ang mga sintomas ay maaaring malawak na magkakaiba-iba at 
maaaring magsama ng mga kaguluhan sa pagtulog o pagkain, pagbabalik sa pag-uugali, 
mga problema sa pag-uugali o mga problema sa pagkakabit. Nakakasagabal ang 
pagsasaayos sa paggana ng bata ng hindi bababa sa isang domain ng buhay. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Malinaw na ebidensya ng nakapanghihina na lebel ng mga sintomas ng trauma na 
ginagawang imposible para sa bata na gumana sa anumang domain ng buhay 
kasama ang mga sintomas tulad ng mga flashback, mga bangungot, makabuluhang 
pagkabalisa, mapanghimasok na mga saloobin, at/o muling nakakaranas ng trauma 
(naaayon sa PTSD). 
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MOTOR (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay naglalarawan ng pagmultahin ang bata (hal., paghawak at pagmamanipula ng kamay) at paggana 
(hal., pag-upo, pagtayo, paglalakad) ng paggana ng motor. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang alinman sa mga 
kasanayan sa motor 
ng bata ay nababahala 
sa iyo o sa iba? 

• Nakakita ka ba ng 
anumang mga paraan 
kung saan naiiba ang 
pagmultahin o 
pagmultahin ang 
motor ng bata sa 
ibang mga bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang pag-unlad ng bata ng maayos at masamang paggana ng motor ay lilitaw na 
normal. Walang dahilan na maniniwala na ang bata/kabataan ay may anumang 
mga problema sa pag-unlad ng motor. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata ay may banayad na multa (hal., paggamit ng gunting) o mga kakulangan 
sa kasanayang motor. Ang bata ay nagpakita ng pagkaantala sa pag-upo, pagtayo, 
o paglalakad, ngunit umabot na sa mga milestones na iyon. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata ay may katamtamang mga kakulangan sa motor. Ang isang hindi-tumatakbo na 
bata na may mahusay na mga kasanayan sa motor (hal., pag-aabot, pagkakahawak) o isang 
batang walang pag-iisip na may malubhang mga kakulangan sa motor ay aantasan dito. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata ay may matindi o malalim na mga kakulangan ng motor. Ang isang hindi-
tumatakbo na bata na may karagdagang mga kakulangan sa paggalaw ay maaring 
aantasan dito, tulad ng sinumang bata na mas matanda sa 6 na buwan na hindi 
maiangat ang kanyang ulo. 
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REGULASYON (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa lahat ng mga sukat ng sariling-regulasyon, kabilang ang kalidad at kakayahang mahulaan 
ang pagsuso/pagpapakain, pagtulog, pag-aalis, antas ng aktibidad/kasidhian, pagiging sensitibo sa panlabas na pagpapasigla, 
ang kakayahang katamtaman ang matinding emosyon nang walang paggamit ng pananalakay, at kakayahang ikaw ay aaliwin. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
partikular na mga 
hamon ang bata sa 
paligid ng paglipat 
mula sa isang 
aktibidad patungo sa 
isa na nagreresulta sa 
mga oras na kawalan 
ng kakayahan na 
makisali sa mga 
aktibidad? 

• Mayroon bang 
matinding reaksyon 
ang bata sa mga 
pagbabago sa 
temperatura o damit 
na nakagambala sa 
pakikisali sa mga 
aktibidad/paaralan 
o paglalaro? 

• Nangangailangan ba 
ang bata ng mas 
maraming suporta ng 
pang-adulto upang 
makayanan ang 
pagkabigo kaysa sa 
ibang mga bata sa 
magkatulad na mga 
setting? Ang bata ba 
ay may higit na 
nakababahalang 
mga tantrums o mga 
pagsisigaw kaysa sa 
ibang mga bata? 
Tumugon ba ang bata 
sa pananalakay kapag 
sila ay galit? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Malakas na ebidensya na ang bata ay nagbubuo ng malakas na kakayahang pagsasaayos 
sa sarili. Ito ay ipinahiwatig sa pamamagitan ng kakayahan na matutulog, regular na mga 
huwaran ng pagpapakain at pagtutulog. Ang mga batang sanggol ay maaaring makontrol 
ang paghinga at temperatura ng katawan, makagalaw nang maayos sa pagitan ng mga 
estado ng pagkaalerto, pagtulog, pagpapakain ayon sa iskedyul, upang magagawa ng 
tagapagbigay-alaga/tsupon (pacifier) ang maging mapaginhawa, at lumilipat patungo sa 
pagkontrol ng kanilang sarili (hal., ang sanggol ay maaaring magsimulang huminahon sa 
boses ng tagapagbigay-alaga bago kakargahin). Ang mga sanggol ay maaaring gumamit ng 
tagapagbigay-alaga upang makatulong na makontrol ang mga emosyon, makatulog sa 
mga naaangkop na mga bagay na pansamantala, maaaring dumalo upang maglaro na may 
mas mataas na pansin at ang paglalaro ay nagiging mas detalyado, o magkaroon ng ilang 
kakayahang pakalmahin ang kanilang sarili. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Hindi bababa sa isang lugar ng pag-aalala tungkol sa isang lugar ng regulasyon-- paghihinga, 
temperatura ng katawan, pagtulog, mga paglipat, pagpapakain, pag-iyak -- ngunit 
nararamdaman ng tagapagbigay-alaga na ang mga pagsasaayos sa kanilang bahagi ay 
epektibo sa pagtulong sa bata upang mapabuti ang regulasyon; kailangan ng pagbabantay. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Pag-aalala sa isa o higit na mga lugar ng regulasyon: pagtulog, pag-iyak, pagpapakain, 
mga pag-aalburuto/pananalakay, pagkasensitibo sa hipo, ingay, at kapaligiran. Ang 
pagsangguni na tugunan ang pagsasaayos sa sarili ay kailangan. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Pag-aalala sa isa o higit na mga lugar ng regulasyon, kabilang ngunit hindi limitado sa: 
mga paghihirap sa paghinga, paggalaw ng katawan, pag-iyak, pagtulog, pagpapakain, 
pansin, kakayahang maginhawa ang sarili, pagkasensitibo at/o agresibong mga tugon 
sa mga stress sa kapaligiran o emosyonal. 
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ATYPICAL NA MGA PAG-UUGALI (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay naglalarawan ng ritwal o stereotype na mga pag-uugali (kung saan uulit-ulitin ng bata ang tiyak na mga 
aksyon) o ipapakita ang mga pag-uugali na hindi karaniwan o mahirap na intindihin. Ang mga pag-uugali ay maaaring kabilang 
pagbulong ng boses pagkatapos ng 1 taon, pagputok ng ulo, nakakaamoy ng mga bagay, pag-iikot, paikot-ikot, pagpalakpak ng 
kamay, pagpipitik ng daliri, pagra-rock, paglalakad ng daliri ng paa, pagtitig sa mga ilaw, o paulit-ulit at kakaibang verbalisasyon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagpapakita ba ang 
bata ng mga pag-
uugali na hindi 
karaniwan o mahirap 
na intindihin? 

• Nakikilahok ba ang 
bata sa ilang paulit-
ulit na mga aksyon? 
Nakakagambala ba sa 
paggana ng bata ang 
hindi karaniwang mga 
pag-uugali o paulit-ulit 
na mga aksyon?  

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Walang ebidensya ng atypical na mga pag-uugali (paulit-ulit o naka-stereotype na mga 
pag-uugali) sa bata. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Ang atypical na mga pag-uugali (paulit-ulit o naka-stereotype na mga pag-uugali) na 
iniulat ng mga tagapagbigay-alaga o pamilyar na mga indibidwal na may banayad o 
paminsan-minsang nakakagambala sa paggana ng bata. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Ang atypical na mga pag-uugali (paulit-ulit o naka-stereotype na mga pag-uugali) ay 
kalahatang napansin ng hindi pamilyar na mga tao at may kilalang pagkakagambala sa 
paggana ng bata. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Ang atypical na mga pag-uugali (paulit-ulit o naka-stereotype na mga pag-uugali) ay 
maganap na may mataas na prikwensya, at hindi pinagana o mapanganib. 

 

PANANALAKAY (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa marahas o agresibong pag-uugali ng bata. Ang hangarin ng pag-uugali na ito ay upang 
maging sanhi ng makabuluhang pinsala sa katawan ng iba. Isang pag-aantas na ‘2’ o ‘3’ ay magpapahiwatig na ang mga 
tagapagbigay-alaga ay walang kakayahan na ihuhugis/kontrolahin ang agresibong mga pag-uugali ng bata. Ang bata ay 
dapat hindi mababa sa 24 na buwan ang edad upang mag-antas sa item na ito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sinubukan ba ng bata 
na sadyang saktan ang 
ibang tao o hayop?  

• Sinaktan ba nila, 
sinipa, kinagat, o 
inihagis ang mga 
bagay sa iba na may 
hangaring saktan sila? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon. 
Walang ebidensya o kasaysayan ng agresibong mga pag-uugali o makabuluhang 
pandiwang pagsalakay sa iba (kabilang ang mga tao at mga hayop). 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Kasaysayan ng agresibong mga pag-uugali sa mga tao o sa mga hayop o pag-aalala na 
ipinakita ng mga tagapagbigay-alaga tungkol sa pananalakay. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Malinaw na ebidensya ng agresibong mga pag-uugali sa mga tao o sa iba sa nakaraang 
30 mga araw. Mga pagtatangka ng tagapagbigay-alaga na ipasa o baguhin ang mga 
pag-uugali ay hindi nagtatagumpay. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata ay nagpapakita ng kasalukuyang, mapanganib na lebel ng pag-uugaling agresibo 
na nagsasangkot sa banta na pinsala sa mga hayop o sa iba. Ang mga tagapagbigay-alaga 
ay walang kakayahan na mamamagitan sa mapanganib na pag-uugali na ito. 

NA Ang bata ay mas bata kaysa sa 24 na buwan ang edad. 
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AUTISM SPECTRUM (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa presensya ng Karamdamang Autism Spectrum. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
anumang mga 
sintomas ng 
Karamdamang Autism 
Spectrum ang bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam.  
Walang kasaysayan sa mga sintomas ng Autism Spectrum. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ebidensya ng mababang dulo ng Karamdamang Autism Spectrum. Ang bata ay 
maaaring magkaroon ng mga sintomas ng Karamdamang Autism Spectrum ngunit ang 
mga sintomas na iyon ay mababa sa pasukan para sa diyagnos ng Autism at walang 
makabuluhang epekto sa pag-uunlad. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata ay tumutugon sa mga kriterya ng pag-diyagnos sa Karamdamang Autism 
Spectrum. Ang mga sintomas sa Autism Spectrum ay nagpapahina sa paggana ng 
bata sa isa o higit na mga lugar at nangangailangan ng pakikialam. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata ay tumutugon sa mga kriterya ng pag-diyagnos sa Karamdamang Autism 
Spectrum at may mataas na pangangailangan upang gamutin at pamamahalaan ang 
malubha o hindi pinapaganang mga sintomas. 
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MGA ITEM PARA SA MGA EDAD 6-24 

PSYCHOSIS (KARAMDAMAN SA PAG-IISIP) (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng mga sintomas ng saykayatrikong mga karamdaman na may kilalang batayan sa 
neurolohiko, kabilang ang schizophrenia spectrum at iba pang mga karamdamang psychotic. Ang karaniwang mga 
sintomas ng mga karamdamang ito ay may kasamang mga guni-guni (hal. nakakaranas ng mga bagay na hindi 
nararanasan ng iba), mga maling akala (iyan ay isang maling paniniwala o isang maling hinuha tungkol sa katunayan 
na matatag na pinapanatili sa kabila ng katotohanang halos iniisip ng lahat na ang paniniwala ay mali o patunay na 
mayroon nitong kawalang-katumpakan), hindi organisadong pag-iisip, at kakaibang/idiosyncratic na pag-uugali. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagpapakita ba ang 
kabataan ng mga pag-
uugali na hindi 
pangkaraniwan o 
mahirap maiintindihan? 

• Nakikipag-usap ba ang 
kabataan sa ilang 
mga pagkilos nang 
paulit-ulit? 

• Ang hindi 
pangkaraniwang mga 
pag-uugali o paulit-ulit 
na mga pagkilos ay 
nakagagambala sa 
paggana ng kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya ng psychotic na mga sintomas. Parehong normal na saklaw ang 
parehong proseso ng pag-iisip at nilalaman. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Katibayan ng pagkagambala sa mga proseso ng pag-iisip o nilalaman. Ang 
bata/kabataan ay maaaring maging medyo nasasalin sa pagsasalita o katibayan 
na medyo hindi lohikal na pag-iisip (hindi naaangkop sa edad). Kasama rin dito 
ang Bata/kabataan na may kasaysayan ng guni-guni ngunit sa kasalukuyan ay wala. 
Gamitin ang kategoryang ito para sa bata/kabataan na mas mababa sa pasukan para 
sa isa sa mga pagdiyagnos ng DSM na nakalista sa itaas. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang ebvidensya ng kaguluhan sa proseso ng pag-iisip o nilalaman na maaaring 
makapinsala sa paggana ng bata/kabataan na hindi bababa sa isang domain ng buhay. 
Ang bata/kabataan ay maaaring maging may delusion o may maikling pailaw na guni-
guni. Ang pagsasalita ay maaaring minsan ay nasasalamin o hindi lohikal. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang malinaw na ebidensya ng mapanganib na guni-guni, mga maling akala, o kakaibang 
pag-uugali na maaaring maiugnay sa ilang anyo ng psychotic na karamdaman na 
naglalagay sa bata/kabataan o iba pa sa panganib ng pisikal na pinsala. 
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IMPULSIVITY/HYPERACTIVITY (Mga Edad 6-24) 
Ang mga problema ng pagkontrol ng salpok at mapusok na pag-uugali, kabilang ang mga pagkagambala sa motor, ay 
aantasan dito. Kasama rito ang mga sintomas sa pag-uugali na nauugnay sa Attention-Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD), Impulse-Control Disorder tulad ng ipinahiwatig sa DSM-5. Ang mga batang may mga problema sa salpok ay 
may posibilidad na makisali sa pag-uugali nang hindi nag-iisip, hindi alintana ang mga kahihinatnan. Maaari itong 
magsama ng mga pagpilit na sumali sa pagsusugal, marahas na pag-uugali (hal. galitan sa kalye), at pag-uugaling 
sekswal, pagsisimula ng sunog o pagnanakaw. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Hindi ba makaupo 
panatili ang 
bata/kabataan sa 
anumang haba 
ng panahon? 

• Nagkakaproblema ba 
ang bata/kabataan sa 
pagbibigay pansin nang 
higit sa ilang minuto? 

• Nagagawa bang 
kontrolahin ng 
bata/kabataan ang pag-
uugali ng 
bata/kabataan, 
nagsasalita? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya ng mga sintomas sa kawalan ng kontrol sa pag-uugali. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Mayroong kasaysayan o ebidensya ng banayad na mga lebel ng maliwanag na 
salpukan sa aksyon o isip na naglagay sa bata sa panganib sa mga kahirapan ng 
paggana sa kinabukasan. Ang bata/kabataan ay maaaring magpakita ng limitadong 
pagkontrol ng salpok, hal., ang bata/kabataan ay maaaring sumigaw ng mga sagot sa 
mga tanong o maaaring mahihirapang maghintay sa turno ng isang tao. Ang ilang mga 
kahirapan ng motor ay maaaring umiiral din, tulad ng magtulakan o pagtulak ng iba. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Malinaw na ebidensya ng mga problema sa mapusok, nakakagambala, o sobrang 
paggalaw na nakakagambala sa paggana ng bata/kabataan sa hindi bababa sa isang 
domain ng buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bata/kabataan na may mapusok na 
pag-uugali na maaaring kumatawan sa pamamahala ng isang makabuluhang problema 
sa pamamahala para sa mga adulto (hal., mga tagapagbigay-alaga, mga guro, mga 
tagaturo, atbp.). Ang isang bata/kabataan na madalas na nanghihimasok sa iba at 
madalas na nagpapakita ng agresibong mga salpok ay maaring aantasan dito. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Malinaw na ebidensya ng isang mapanganib na lebel ng hyperactivity at/o mapusok 
na pag-uugali na naglalagay sa bata/kabataan sa panganib ng pisikal na pinsala. Ito 
ay nagpapahiwatig ng isang bata/kabataan na may madalas at makabuluhang lebel 
ng mapusok na pag-uugali na nagdadala ng malaking panganib sa kaligtasan (hal., 
pagtatakbo sa kalye, mapanganib na pagmamaneho o pagsakay sa bisikleta). Ang 
bata/kabataan ay maaaring maging mapusok sa isang halos tuloy-tuloy na batayan. 
Ang bata/kabataan ay nanganganib ang sarili o sa iba nang hindi iniisip. 
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DEPRESYON (Mga Edad 6-24) 
Ang mga sintomas na napabilang sa item na ito ay iritable o malungkot na pakiramdam, panlipunan na pagbawi, 
pagkagambala sa pagtulog, pagkagambala sa timbang/pagkain, at kawalan ng pagganyak, interes o kasiyahan sa araw-
araw na mga aktibidad. Ang item na ito ay maaaring magamit upang antasan ang mga sintomas ng mga karamdamang 
makakalumbay na tinukoy sa DSM-5. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nag-aalala ba ng 
bata/kabataan ang 
tungkol sa posibleng 
depresyon o talamak 
na mababang 
kondisyon at 
pagkamayamutin? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay umalis sa normal na 
mga gawain? 

• Mukha bang nag-iisa 
ang bata/kabataan o 
hindi interesado sa iba? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya sa mga problema ng depresyon. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Kasaysayan o paghihinala ng depresyon o ebidensya ng depresyon na nauugnay 
sa isang kamakailang negatibong kaganapan sa buhay na may kaunting epekto sa 
paggana ng domain ng buhay. Maikling tagal ng depresyon, pagkamayamutin, o 
kapansanan sa paggana ng kapareha, pamilya, o pang-akademikong paggana na 
hindi humahantong sa laganap na pag-uugali sa pag-iwas. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Malinaw na ebidensya ng depresyon na nauugnay sa alinman sa nalulumbay na kondisyon 
o makabuluhang pagkamayamutin. Ang depresyon ay nakagambala nang malaki sa 
kakayahan ng bata/kabataan na gumana sa hindi bababa sa isang domain ng buhay. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Malinaw na ebidensya ng hindi pagpapagana ng lebel ng depresyon na ginagawang halos 
imposible para sa bata/kabataan na gumana sa anumang domain ng buhay. Ang pag-
aantas na ito ay ibinigay sa isang bata/kabataan na may matinding lebel ng depresyon. 
Kabilang dito ang isang bata/kabataan na nananatili sa bahay o sa kama buong araw 
dahil sa depresyon o isa na ang mga sintomas na emosyonal ay pumipigil sa anumang 
pakikilahok sa paaralan, mga grupo ng pagkakaibigan, o buhay ng pamilya. Ang hindi 
pagpapagana ng mga anyo sa pagdiyagnos ng depresyon ay maaring antasan dito. 
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PAGKABALISA (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng mga sintomas na nagsasama sa DSM-5 Mga Karamdaman ng Pagkabalisa na 
inilalarawan sa sobrang takot at pagkabalisa at mga kaugnay na kaguluhan sa pag-uugali (kabilang ang pag-uugali sa 
pag-iwas). Ang pag-atake ng gulat ay maaaring isang kilalang uri ng tugon sa takot. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
mga problema ang 
bata/kabataan sa 
pagkabalisa o takot? 

• Iniiwasan ba ng 
bata/kabataan 
ang mga normal na 
gawain dahil sa takot? 

• Takot o may 
natakutan ba ang 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam.  
Walang ebidensya sa mga sintomas ng pagkabalisa. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Mayroong isang kasaysayan, paghihinala, o ebidensya ng banayad na pagkabalisa na 
nauugnay sa isang kamakailang negatibong kaganapan sa buhay. Ang lebel na ito ay 
ginagamit upang antasan ang alinman sa isang banayad na phobia o problema sa 
pagkabalisa na hindi pa nagiging sanhi ng indibidwal na makabuluhang pagkabalisa 
o kapansin-pansing kapansanan sa paggana sa anumang mahalagang konteksto. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Malinaw na ebidensya ng pagkabalisa na nauugnay sa alinman sa pagkabalisa na 
pakiramdam o makabuluhang katakutan. Ang kaguluhan ay nakagambala sa 
kakayahan ng bata/kabataan na gumana sa hindi bababa sa isang domain ng buhay. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon.  
Malinaw na ebidensya ng nakakapanghihina na lebel ng pagkabalisa na ginagawang 
halos imposible para sa bata/kabataan na gumana sa anumang domain ng buhay.  

 

PAGKASALUNGAT (Hindi-pagsunod sa Awtoridad) (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng ugnayan ng bata/kabataan sa mga numero ng awtoridad. Sa pangkalahatan ang 
pag-uugali ng salungat ay ipinapakita bilang tugon sa mga limitasyon o istrakturang itinakda ng isang magulang, 
mga tagapagbigay-alaga, o ibang awtoridad na may responsibilidad para sa at pagkontrol sa bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sinusunod ba ng 
bata/kabataan ang mga 
panuntunan ng 
kanilang mga 
tagapagbigay-alaga? 

• Naiulat ba ng mga guro 
o iba pang mga adulto 
na ang bata/kabataan 
ay hindi sumusunod sa 
mga panuntunan o 
mga direksyon? 

• Nakikipagtalo ba ang 
bata/kabataan sa mga 
adulto kapag sinubukan 
nilang ipagawa sa bata 
ang isang bagay? 

• Gumagawa kabataan 
ba ang bata/ ng mga 
bagay na malinaw na 
sinabi sa kanila na 
huwag gawin? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang mga pangangailangan; walang kailangan para sa aksyon.  
Walang ebidensya ng pagkasalungat na mga pag-uugali. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. 
Mayroong kasaysayan o ebidensya ng banayad na mga lebel ng paghamon pasulong sa mga 
pigurang awtoridad na hindi pa nagsimula na maging sanhi sa paggana ng kapansanan. 

2 Ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay humahadlang sa paggana. 
Malinaw na ebidensya ng pagsalungat at/o mapaghamong pag-uugali sa mga pigurang 
awtoridad na kasalukuyang nakakagambala sa paggana ng bata/kabataan sa hindi 
bababa sa isang domain ng buhay. Ang pag-uugali ay naging sanhi ng madamdaming 
pinsala sa iba. Ang isang bata na ang pag-uugali ay nakakatugon sa mga pamantayan 
para sa Oppositional Defiant Disorder sa DSM-5 ay aantasan dito. 

3 Ang pangangailangan ay mapanganib at sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Malinaw na ebidensya ng isang mapanganib na lebel ng pag-uugali ng pagsalungat 
na kinasasangkutan ng banta ng pisikal na pinsala sa iba. Ang pag-aantas na ito ay 
nagpapahiwatig na ang bata ay mayroong matinding mga problema sa pagsunod sa 
mga panuntunan o tagubilin ng adulto o awtoridad. 
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UGALI (ANTISOCIAL NA PAG-UUGALI ) (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng degri kung saan ang isang bata/kabataan ay nakikibahagi sa pag-uugali na naaayon sa 
pagkakaroon ng isang Conduct Disorder. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan ba 
ay nakikita bilang hindi 
matapat? Paano 
hinahawakan ng 
bata/kabataan ang 
pagsasabi ng 
totoo/kasinungalingan? 

• Ang bata/kabataan 
ay naging bahagi ng 
anumang kriminal na 
pag-uugali? 

• Nagpakita ba ang 
bata/kabataan 
ng marahas o 
nagbabantang pag-
uugali sa iba? 

• Nakapagpahirap na ba 
ang bata/kabataan ng 
mga hayop? 

• Hindi ba pinapansin 
ng bata/kabataan o 
walang pag-aalala 
tungkol sa mga 
damdamin ng iba 
(kulang ng empatiya)? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam.  
Walang ebidensya ng malubhang mga paglabag sa ibang mga batas. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Mayroong isang kasaysayan, paghihinala o ebidensya ng ilang mga problema na 
nauugnay sa antisocial na pag-uugali kabilang ngunit hindi limitado sa pagsisinungaling, 
pagnanakaw, pagmamanipula ng iba pa, mga gawa ng sekswal na pananalakay, o 
karahasan sa mga tao, ari-arian o mga hayop. Ang bata/kabataan ay maaaring may ilang 
mga paghihirap sa pag-uugali sa paaralan at tahanan. Ang mga problema ay makikilala 
ngunit kapansin-pansin na lumihis para sa edad, kasarian at komunidad. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Malinaw na ebidensya ng antisocial na pag-uugali kabilang ngunit hindi limitado sa 
pagsisinungaling, pagnanakaw, pagmamanipula sa iba, sekswal na pananalakay, 
karahasan sa mga tao, ari-arian, o mga hayop. Ang isang bata/kabataan na inantasan sa 
lebel na ito ay malamang na makakamit ng mga kriterya para sa isang pagdiyagnos ng 
Disorder ng Pag-uugali. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ebidensay ng isang malubhang lebel ng agresibo o antisocial na pag-uugali, tulad ng 
inilarawan sa itaas, na naglalagay sa bata/kabataan o komunidad sa malaking panganib ng 
pisikal na pinsala dahil sa mga pag-uugaling ito. Maaaring isama rito ang madalas na mga 
yugto na hindi pinoproseso, pinlanong agresibo o iba pang antisocial na pag-uugali. 
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PAGSASAAYOS NG TRAUMA (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay ginagamit upang ilarawan ang bata/kabataan na nahihirapan sa pag-aayos sa isang traumatiko na 
karanasan, tulad sa tinukoy ng bata/kabataan. Ito ay isang item na kung saan isinasaalang-alang ang haka-haka tungkol 
sa kung bakit nagpapakita ang isang tao ng isang tiyak na pag-uugali. Dapat mayroong isang mapagpasyang link sa 
pagitan ng trauma at pag-uugali. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang trauma ng 
bata/kabataan? 

• Paano ito nakakonekta 
sa kasalukuyang (mga) 
isyu? 

• Ano ang mga 
kasanayan sa pagkaya 
ng bata/kabataan? 

• Sino ang nagsusuporta 
ng bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay nakaranas ng isang traumatikong 
kaganapan sa buhay, O ang bata/kabataan ay nababagay nang maayos sa mga 
traumatiko/masamang mga karanasan. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata/kabataan ay nakaranas ng isang pangyayaring traumatiko at mayroong ilang 
mga pagbabago sa kanilang pag-uugali na pinamamahalaan o sinusuportahan ng mga 
tagapagbigay-alaga. Ang mga sintomas na ito ay inaasahang mas madali sa pagdaan ng oras 
at samakatuwid ay walang kasalukuyang pakikialam na ginagarantya. Ang bata/kabataan 
ay maaaring nasa proseso ng paggaling mula sa isang mas matinding reaksyon sa isang 
traumatiko na karanasan, na maaaring mangailangan ng pangangailangan na panoorin 
ang mga sintomas na ito o makilahok sa pagkilos na pang-iwas. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Malinaw na ebidensya ng mga problema sa pagsasaayos na nauugnay sa (mga) kaganapan 
sa traumatiko na buhay. Ang mga sintomas ay maaaring malawak na magkakaiba-iba at 
maaaring magsama ng mga kaguluhan sa pagtulog o pagkain, pagbabalik sa pag-uugali, 
mga problema sa pag-uugali o mga problema sa pagkakabit. Ang pagsasaayos ay 
nakakagambala sa paggana ng bata/kabataan ng hindi bababa sa isang domain ng buhay 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Malinaw na ebidensya ng nakapanghihina na antas ng mga sintomas ng trauma na 
ginagawang imposible para sa bata/kabataan na gumana sa anumang domain ng 
buhay kasama ang mga sintomas tulad ng mga flashback, bangungot, makabuluhang 
pagkabalisa, mapanghimasok na mga saloobin, at / o muling karanasan sa trauma 
(naaayon sa PTSD) . 
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PAGKONTROL NG GALIT (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nakakakuha ng kakayahan ng bata/kabataan na kilalanin at pamahalaan ang galit ng bata/kabataan 
kapag nabigo. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano kinokontrol ng 
bata/kabataan ang 
kanilang emosyon? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay madaling magalit 
o mabigo? 

• Nagagalit ba ang 
bata/kabataan kung 
may pumupuna 
o tumanggi sa 
bata/kabataan? 

• Tila ang bata/kabataan 
ay nagkaroon ng 
dramatikong pagbago 
ng mood? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam.  
Walang ebidensya sa anumang mga problema sa pagkontrol ng galit. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Kasaysayan, paghihinala sa, o ebidensya ng ilang mga problema kasama ang 
pagkontrol ng galit. Ang bata/kabataan ay maaaring minsan maging agresibo sa 
pagsasalita kapag nabigo. Ang mga kapareha at pamilya ay may malay ng at maaaring 
magtangka upang iwasan ang pagpasigla sa pagsabog ng galit. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang mga kahirapan ng bata/kabataan na may pagkontrol ng galit ay nakakaapekto sa 
paggana sa hindi bababa sa isang domain ng buhay. Ang init ng ulo ng bata/kabataan ay 
nagresulta sa makabuluhang gulo sa mga kapareha, pamilya at/o sa paaralan. Ang galit ay 
maaaring samahan ng pisikal na karahasan. Ang iba ay malamang na may kamalayan sa 
potensyal na pagkagalit. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang init ng ulo ng bata/kabataan o problema sa pagkontrol ng galit ay mapanganib. 
Ang bata/kabataan ay madalas na nag-aaway na palaging pisikal. Ang iba ay 
malamang takot sa bata/kabataan. 

 

PAGGAMIT NG SUBSTANSYA* (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa mga problema na kaugnay sa paggamit ng alkohol at bawal na mga gamot, ang 
maling paggamit sa reseta ng mga gamot, at ang paglanghap ng anumang kemikal o sentitikong substansya ng isang 
bata/kabataan. Ang pag-aantas na ito ay pare-pareho sa DSM-5 Kaugnay sa Substansya at Nakakalulong na Mga 
Karamdaman. Ang item na ito ay hindi mailalapat sa paggamit ng tabako o caffeine. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Gumamit ba ang 
bata/kabataan ng 
alkohol o mga gamot 
nang higit na batay sa 
pag-eksperimento? 

• Naghihinala ka ba na 
ang bata/kabataan ay 
maaaring may 
problema sa paggamit 
ng alkohol o mga 
gamot?  

• Ang bata/kabataan ba 
ay nasa programa ng 
paggaling dahil sa 
paggamit ng alkohol 
o mga gamot? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang bata/kabataan ay walang kilalang mga kahirapan sa paggamit ng substansya sa 
kasalukuyang oras. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata/kabataan ay may mga problema sa paggamit ng substansya na paminsan-
minsan ay nakagambala sa araw-araw na buhay (hal.,pagkalasing, kawalan ng pera, 
nabawasan na trabaho/pagganap sa paaralan, pag-aalala na pagmamagulang). 
Kasaysayan ng mga problema sa paggamit ng substansya na walang ebidensya ng 
kasalukuyang mga problema na kaugnay sa paggamit ay inantasan dito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay may problema sa paggamit ng substansya na tuloy-tuloy na 
nakakagambala sa kakayahan na paganahin ng pinakamainam, ngunit hindi ganap 
na pinipigilan ang paggana sa isang hindi nakaayos na setting. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay may problema sa paggamit ng substansya na nagpapakita ng mga 
kumplikasyon ng mga isyu na pampagana na maaaring magresulta ng panganib sa sarili, mga 
isyu ng kaligtasan sa publiko, o ang pangangailangan ng detoxification ng bata/kabataan. 

*Ang pag-aantas na ‘1’, ‘2’, o ‘3’ sa item na ito ay nagpapalitaw sa pagkakumpleto ng [D] Modyul sa Karamdamang 
Paggamit ng Substansya. 
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[D] MODYUL NG KARAMDAMAN SA PAGGAMIT SUBSTANSYA 

Ang mga item sa modyul na ito ay tumutuon sa iba’t ibang mga elemento/mga isyu na kaugnay sa paggagamit ng mga 
substansya. Ang modyul na ito ay kumpletuhin kapag ang Domain ng Mga Pangangailangang Pag-uugali/Emosyonal, 
Paggamit ng Substansya sa item ay inantasan ‘1,’ ‘2’ o ‘3.’ 

Antasan ang sumusunod na mga item sa loob ng 30 mga araw maliban kung tinukoy ng nakaangklang mga paglalarawan. 

KALUBHAAN NG PAGGAMIT (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa prikwensiya at kalubhaan sa kasalukuyang paggamit sa substansya ng bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Gumagamit ba sa 
kasalukuyan ng 
substansya ang 
bata/kabataan? Kung 
ganun, gaanoi kadala? 

• Mayroon bang 
ebidensya ng pisikal 
na pagtitiwala sa mga 
substansya? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata/kabataan ay kasalukuyang hindi nakakakuha at nagpapanatili ng hindi 
pagdadalhan ng loob ng anim na buwan. 

1 Ang bata/kabataan ay kasalukuyang hindi nakakakuha ngunit sa nagdaang 30 mga 
araw o ang bata/kabataan ay hindi nakakain ng higit sa 30 mga araw ngunit nakatira 
sa isang kapaligiran na nagpapahirap sa paggamit ng substansya. 

2 Ang bata/kabataan ay aktibong gumagamit ng alkohol o mga gamot ngunit hindi 
naman araw-araw. 

3 Ang bata/kabataan ay gumagamit ng alkohol o mga gamot sa araw-araw na batayan. 

 

KATAGALAN NG PAGGAMIT (Mga Edad 6-24) 
Kinikilala ng item na ito ang haba ng oras na ang bata/kabataan ay gumagamit ng gamot o alkohol. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Gaano katagal na ang 
bata/kabataan ay 
gumagamit ng gamot 
o alkohol? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata/kabataan ay nagsimulang gumamit sa nakaraang taon. 

1 Ang bata/kabataan ay gumagamit ng alak o mga gamot nang hindi bababa sa isang 
taon ngunit nagkaroon ng mga panahon na hindi bababa sa 30 mga araw kung saan 
ang bata/kabataan ay hindi gumagamit. 

2 Ang bata/kabataan ay gumagamit ng alak o mga gamot nang hindi bababa sa isang 
taon (ngunit mas mababa sa limang taon), ngunit hindi araw-araw. 

3 Ang bata/kabataan ay gumagamit ng alak o mga gamot araw-araw nang higit sa 
nakaraang taon o paulit-ulit sa loob ng limang taon. 

 

YUGTO NG PAGGALING (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay kumikilala na ang bata/kabataan ay nasa kanilang proseso ng paggaling. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Kaugnay sa pagtigil 
sa paggamit ng 
substansya, sa anong 
yugto ng pagbago ang 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata/kabataan ay nasa yugto ng pananatili sa paggaling. Ang bata/kabataan ay 
hindi nakakaintindi at makilala at maiiwasan ang mga kadahilanan sa panganib para 
sa paggamit ng alak o mga gamot sa hinaharap. 

1 Aktibo na sinusubukan ng bata/kabataan na gumamit ng paggamot upang manatiling 
hindi nakakakuha. 

2 Ang bata/kabataan ay nasa yugto ng pagmumuni-muni, pagkilala sa isang problema 
ngunit hindi nais na gumawa ng mga hakbang para sa paggaling. 

3 Ang bata/kabataan ay tumatanggi hinggil sa pagkakaroon ng anumang problema sa 
paggamit ng substansya. 
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MGA IMPLUWENSYA NG KAPAREHA (Mga Edad 6-24) 
Kinikilala ng item na ito ang epekto ng grupong panlipunan ng bata/kabataan sa kanilang paggamit ng substansya. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang papel na 
ginagampanan ng 
bata/kabataan sa 
kanilang mga 
kapareha sa paggamit 
ng alkohol at gamot? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang pangunahing social network sa kapareha ng bata/kabataan ay hindi nakikibahagi 
sa alkohol o paggamit ng gamot. 

1 Ang bata/kabataan ay may mga kapareha sa kanilang pangunahing social network ng 
kapareha na hindi nakikibahagi sa alkohol o paggamit ng gamot ngunit may ilang mga 
kapareha na gumagawa. 

2 Ang bata/kabataan ay nakararami ng mga kapareha na nakikibahagi sa alkohol o 
paggamit ng gamot ngunit ang bata/kabataan ay hindi miyembro ng isang gang. 

3 Ang bata/kabataan ay isang miyembro ng isang grupo ng kapareha na patuloy na 
nakikibahagi sa pag-inom ng alak o gamot. 

 

MGA IMPLUWENSYA NA PANGMAGULANG (Mga Edad 6-24)  
Ang item na ito ay nag-aantas sa paggamit ng magulang/tagapagbigay-alaga ng mga gamot o alkohol sa o sa 
pagkakaroon ng anak/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Gumagamit ba ang 
(mga) tagapagbigay-
alaga ng mga 
substansya? Kung 
gayon, nakakaapekto 
ba ang paggamit ng 
tagapagbigay-alaga 
sa paggamit ng 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya na ang mga tagapagbigay-alaga ng bata/kabataan ay kailanman 
nakatuon sa pag-abuso sa gamot. 

1 Ang isa sa mga tagapagbigay-alaga ng bata/kabataan ay mayroong kasaysayan ng pag-
abuso sa substansya ngunit hindi sa nakaraang taon. 

2 Ang isa o ang kapwa mga tagapagbigay-alaga ng bata/kabataan ay nalasing sa alkohol 
o gamot sa presensya ng bata/kabataan. 

3 Ang isa o ang kapwa mga tagapagbigay-alaga ng bata/kabataan ay gumagamit ng 
alkohol o gamot kasama ang bata/kabataan. 

 

MGA IMPLUWENSYANG PANGKAPALIGIRAN (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng epekto sa kapaligiran ng komunidad ng bata/kabataan sa paggamit ng alkohol at gamot. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang mga 
kadahilanan sa 
komunidad ng 
bata/kabataan na 
nakakaapekto sa 
kanilang paggamit ng 
alkohol at gamot? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya na ang kapaligiran ng bata/kabataan ay nagpapasigla o naglalantad 
sa kanila sa anumang paggamit ng alkohol o gamot. 

1 Mga problema sa kapaligiran ng bata/kabataan na maaaring maglalantad ng mga ito 
sa paggamit ng alak o gamot. 

2 Mga problema sa kapaligiran ng bata/kabataan na malinaw na maglalantad ng mga 
ito sa paggamit ng alak o gamot. 

3 Malubhang mga problema sa kapaligiran ng bata/kabataan na nagpapasigla sa kanila 
na uminom ng alkohol o gamot. 
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SUPORTA NG PAGGALING SA KOMUNIDAD (Mga Edad 6-24) 
Ito ay naglalarawan sa pakikilahok ng indibidwal sa mga programa ng paggaling tulad ng AA, NA, o iba pang mga uri ng 
mga grupo ng paggaling o mga aktibidad na nakabatay sa komunidad. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang mga 
kadahilanan sa 
komunidad ng 
indibidwal na 
nakakaapekto sa 
kanilang paggamit ng 
alkohol at gamot? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang mga problema sa pagpapanatili ng koneksyon sa lipunan sa pamamagitan ng 
mga grupo ng suporta sa pagbawi o mga aktibidad. Indibidwal na dumadalo sa mga 
grupo ng suporta sa pagbawi at regular na mga pagpupulong. 

1 Mga problema sa pagpapanatili ng koneksyon sa lipunan sa pamamagitan ng mga 
grupo ng suporta sa pagbawi o mga aktibidad. Ang indibidwal na maaaring dumalo sa 
mga pagpupulong nang hindi regular. 

2 Ang indibidwal na mga pakikibaka sa pagpapanatili ng koneksyong panlipunan sa 
pamamagitan ng mga grupo ng suporta sa pagbawi o mga aktibidad. Ang indibidwal ay 
dumalo sa mga grupo ng suporta sa pagbawi na dati ngunit hindi na dumadalo sa mga 
pagpupulong. 

3 Ang indibidwal ay hindi mapanatili ang pagkakakonekta sa lipunan sa pamamagitan ng 
mga grupo ng suporta sa pagbawi o mga aktibidad. Ang indibidwal ay hindi kailanman 
lumahok sa mga grupo ng suporta sa pagbawi o mga aktibidad. 

 

MODYUL NG KATAPUSAN SA PAGGAMIT NG SUBSTANSYA  
 

PAGKAGAMBALA SA PAGKAIN 
ang item na ito ay nag-aantas ng mga problema sa pagkain, kasama na ang mga kaguluhan sa imahe ng katawan, pagtanggi na 
mapanatili ang normal na timbang ng katawan, paulit-ulit na yugto ng labis na pagkain, at pag-iimbak ng pagkain. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang pakiramdam 
ng indibidwal tungkol 
sa kanilang katawan? 

• Mukha ba silang labis 
na nag-aalala tungkol 
sa kanilang timbang? 

• Tumanggi ba silang 
kumain, kumain ng 
labis na pagkain, o 
magtago ng pagkain? 

• Naranasan na ba ng 
indibidwal na naospital 
para sa mga kaugnay 
na isyu ng pagkain? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam.  
Walang mga problema sa mga kaguluhan ng pagkain. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na mga aktibidad. 
Mayroong kasaysayan, paghihinala o banayad ng kaguluhan sa pagkain. Maaaring isama ang 
ilang abala sa timbang, paggamit ng calorie, o laki o uri ng katawan kapag normal ang timbang 
o mas mababa ang timbang. Maaari ding isama ang ilang mga huwaran sa labis na pagkain. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 
Ang pagkagambala sa pagkain ay nagpapahina sa paggana ng indibidwal sa hindi bababa sa 
isang domain ng buhay. Maaaring magsama ito ng mas matinding pagkaabalahan sa 
pagtaas ng timbang o pagiging mataba kapag kulang ang timbang, mahigpit na gawi sa 
pagkain o labis na pag-eehersisyo upang mapanatili sa ibaba ang normal na timbang, at/o 
payat na hitsura ng katawan. Ang lebel na ito ay maaari ding magsama ng higit na kapansin-
pansin na mga episodyo ng pagkain ng labis na sinusundan ng mga pag-uugaling 
nagbibigay-bayad upang maiwasan ang pagtaas ng timbang (hal., pagsusuka, paggamit ng 
laksatibo, labis na pag-eehersisyo). Maaaring matugunan ng indibidwal ang mga kriterya 
para sa isang DSM-5 Mga Karamdaman sa Pagpakain at Pagkain (kabilang ang Anorexia 
Nervosa, Bulimia Nervosa, Pag-iwas/Pinipigilan ang Pagkuha ng Pagpasok ng Pagkain, 
atbp.) at Pica. Ang pagtatago ng pagkain ay inaantasa din dito. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang kaguluhan sa pagkain ng indibidwal ay mapanganib o inilalagay sa panganib ang 
kanilang kalusugan. Maaari itong isama ang makabuluhang mababang timbang kung 
saan kinakailangan ang pag-ospital o labis na pag-uugali ng labis na pagpupurga (hindi 
bababa sa isang beses bawat araw). 

Suplementong Impormasyon: Ang Anorexia Nervosa ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagtanggi na mapanatili ang bigat ng 
katawan na nasa o mas mataas sa pinakababa na normal na timbang para sa edad at taas, matinding takot na makakuha ng 
timbang o maging taba, tinatanggihan ang kabigatan ng pagkakaroon ng isang mababang timbang sa katawan, o pagkakaroon ng 
isang baluktot na imahe ng iyong hitsura o hugis. Ang paulit-ulit na labis na pagkain at pag-aalis ng labis na calorie mula sa labis na 
pagkain sa pamamagitan ng pagsusuka, labis na ehersisyo, pag-aayuno, o maling paggamit ng mga laksatibo, diuretics, enemas o 
iba pang mga gamot na nagpapakilala sa Bulimia Nervosa. Ang mga indibidwal na sapilitang nakakain ng mga hindi pampalusog 
na subtansya (Pica) at Pag-iwas sa Paghihigpit sa Pagkain sa Pagkuha ng Pagkain (ARFID) ay maaring antasan sa item na ito. 
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3. INDIBIDWAL NA MGA KALAKASAN 
Ang domain na ito ay naglalarawan ng mga pag-aari ng bata/kabataan na maaaring magamit upang maisulong ang 
malusog na pag-unlad. Mahalagang tandaan na ang mga kalakasan ay HINDI kabaligtaran ng mga pangangailangan. Ang 
pagtataas ng lakas ng isang bata/kabataan habang tinutugunan din ang kanyang mga pangangailangang pag-
uugali/emosyonal ay humahantong sa mas mahusay na paggana, at mas mahusay na mga kinalabasan, kaysa sa pagtuon 
lamang sa mga pangangailangan ng bata/kabataan. Ang pagkilala sa mga lugar kung saan maaaring maitayo ang mga lakas 
ay isang makabuluhang elemento ng pagpaplano ng serbisyo. Sa mga item na ito ang mga ‘pinakamahusay’ na mga pag-
aari at mapagkukunan na magagamit sa bata/kabataan ay antasan batay sa kung gaano maa-access at kapaki-pakinabang 
ang mga lakas na iyon. Ito lang ang mga item na gumagamit ng Strale Rating Scale na may mga antas ng pagkilos. 

Tanong na dapat Isaalang-alang para sa Domain na ito: Anong mga lakas ng bata/kabataan ang maaaring magamit 
upang suportahan ang isang pangangailangan? 

 

 

MGA ITEM PARA SA MAAGANG PAGKABATA (MGA EDAD 0-5) 

KALAKASAN NG PAMILYA (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa pagkakaroon ng isang pandama ng pagkakakilanlan ng pamilya pati na rin ang 
pagmamahal at komunikasyon sa mga miyembro ng pamilya. Kahit na ang mga pamilya na nakikipaglaban ay madalas na 
may matatag na pundasyon na binubuo ng isang positibong pakiramdam ng pamilya at malakas na pinagbabatayan ng 
pagmamahal at pangako sa bawat isa. Ito ang mga konstruksyon na ang lakas na ito ay inilaan upang makilala. Tulad ng 
Paggana ng Pamilya, ang kahulugan ng pamilya ay nagmumula sa pananaw ng bata (iyan ay, kung sino ang inilalarawan ng 
bata/kabataan bilang kanilang pamilya). Kung ang impormasyon na ito ay hindi alam, kaya inirerekumenda namin ang isang 
kahulugan ng pamilya na may kasamang mga kamag-anak na biyolohikal/ampon at ang kanilang mga makabuluhang iba kung 
kanino pa nakikipag-ugnay ang bata. 

Katanungang Dapat Isaalang-
alang 

• Ang bata ba ay 
mayroong 
magagandang 
ugnayan sa sinumang 
miyembro ng pamilya? 

• Mayroon bang 
potensyal na bumuo ng 
positibong mga relasyon 
sa pamilya? 

• Mayroon bang 
miyembro ng pamilya na 
maaaring puntahan ng 
bata/kabataan sa oras 
ng pangangailangan 
para sa suporta? Na 
makapagtaguyod para 
sa bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Ang pamilya ay may malakas na mga relasyon at makabuluhang kalakasan ng pamilya. Ang 
lebel na ito ay nagpapahiwatig ng isang pamilya na may labis na pagmamahal at respeto sa 
isa’t isa. Mayroong hindi bababa sa isang miyembro ng pamilya na may isang malakas na 
mapagmahal na relasyon sa bata at maaaring magbigay ng makabuluhang emosyonal o 
kongkretong suporta. Ang bata ay lubos na kabilang sa mga aktibidad ng pamilya. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang pamilya ay may ilang magandang mga relasyon at magandang komunikasyon. Ang 
mga miyembro ng pamilya ay nagawang masiyahan sa piling ng bawat isa. Mayroong 
hindi bababa sa isang miyembro ng pamilya na may isang malakas na mapagmahal na 
relasyon sa bata at maaaring magbigay ng limitadong emosyonal o kongkretong 
suporta. [itutuloy] 

Para sa Mga Domain ng Kalakasan ang mga sumusunod na kategorya at antas ng pagkilos ay ginagamit: 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang pangprotekta na salik at 
centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang pagsisikap upang 
palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at mabuo sa paggagamot. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na magtatayo ng mga 
pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga pagsisikap ay kailangan upang 
kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
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KALAKASAN NG PAMILYA itinuloy 

 2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang pamilya ay nangangailangan ng ilang tulong sa pagbubuo ng mga relasyon at/o 
mga komunikasyon. Ang mga miyembro ng pamilya ay kilala, ngunit sa kasalukuyan 
walang may kakayahan na magbigay ng emosyonal o kongkretong suporta. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Ang pamilya ay nangangailangan ng makabuluhang tulong sa pagbubuo ng mga 
relasyon at mga komunikasyon, o ang bata/kabataan ay walang nakilalang pamilya. 
Ang bata ay hindi isinama sa normal na mga aktibidad ng pamilya. 

 

INTERPERSONAL (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay ginagamit upang makilala ang mga kasanayan sa panlipunan at pakikipag-ugnay ng isang bata. Ang mga 
kasanayang interpersonal ay inantasan nang nakapag-iisa sa Panlipunang Paggana sapagkat ang isang bata ay maaaring 
magkaroon ng mga kasanayang panlipunan ngunit nakikipagpunyagi pa rin sa kanyang mga relasyon sa isang partikular na 
punto ng oras. Ang kalakasan na ito ay nagpapahiwatig ng kakayahang gumawa at mapanatili ang matagal nang relasyon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May katangian ba ang 
bata na makipag-
kaibigan? 

• Nararamdaman mo ba 
na ang bata ay kaaya-
aya at kaibig-ibig? 

• Gusto ba ng mga 
adulto o kaparehong 
edad ang bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Ang bata ay may isang madaling ugali at, kung sapat na ang edad, ay interesado at 
epektibo sa pagsisimula ng mga pakikipag-ugnay sa ibang mga bata o mga adulto. 
Kung sanggol pa rin, ang indibidwal ay nagpapakita ng pag-uugaling makakaintindi 
kapag pinakain o hinawakan. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang bata ay positibong tumutugon sa mga pagsisimula sa lipunan ng mga adulto, ngunit 
hindi maaaring pasimulan ang mga naturang pakikipag-ugnayan sa kanilang sarili. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang bata ay maaaring mahiyain o walang interes sa pagbuo ng mga relasyon sa iba. 
Kung isang sanggol pa lamang, ang indibidwal ay maaaring magkaroon ng ugali na 
ginagawang hamon ang pagkakabit sa iba. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Ang bata ay hindi nagpapakita ng anumang mga kilusang panlipunan na naaangkop sa 
edad (hal. ngiting panlipunan, paglalaro ng kooperatiba, kakayahang tumugon sa mga 
pagsisimulang panlipunan ng mga hindi nagmamalasakit). Ang isang sanggol na 
patuloy na nagpapakita ng pag-iwas sa tingin ay maaring antasan dito. 
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MGA SUPORTANG NATURAL (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay tumutukoy sa mga hindi nabayarang mga tumutulong sa natural na kapaligiran ng bata. Kasama rito 
ang mga indibidwal na nagbibigay ng suporta sa lipunan sa target na anak at pamilya. Lahat ng mga miyembro ng 
pamilya at binayaran na mga tagapagbigay-alaga ay hindi kasali. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sino ang isinasaalang-
alang ng mga 
miyembro ng pamilya 
na maging isang 
suporta? 

• Mayroon ba ang bata 
ng mga hindi 
miyembro ng pamilya 
sa kanilang buhay na 
positibong nag-
iimpluwensya o 
sumusuporta? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Maayos na binuong centerpiece na kalakasan; maaaring gamitin bilang centerpiece 
ng planong pakikialam/aksyon. 
Ang bata ay may makabuluhang mga suportang natural na nagbibigay ng tulong sa 
suporta ng malusog na pag-unlad ng bata. 

1 Kinilala at kapaki-pakinabang na kalakasan. Ang kalakasan ay gagamitin, 
pananatilihin o buohin bilang bahagi sa plano. Maaaring mangailangan ng 
ilang pagsisikap upang mabuo ang kalakasan sa isang lakas ng centerpiece. 
Natukoy ng bata ang mga suportang natural na nagbibigay ng ilang tulong sa 
pagsuporta sa malusog na pag-unlad ng bata. 

2 Ang kalakasan ay nakilala ngunit nangangailangan ng mga pagsisikap na magbuo ng 
lakas bago sila ay epektibong magamit bilang bahagi ng plano. Kinilala ngunit hindi 
kapaki-pakinabang. 
Ang bata ay may ilang mga nakilalang mga suportang natural, gayunpaman, ang mga 
suporta na ito ay hindi aktibong nakakaambag ng malusog na pag-unlad ng bata. 

3 Isang lugar na kung saan ay walang kasalukuyang lakas na makikilala; ang mga 
pagsisikap ay maaaring irerekomenda upang mabubuo ang kalakasan sa lugar na ito. 
Ang bata ay walang kilalang mga suportang natural (sa labas ng pamilya at bayad na 
mga tagapagbigay-alaga). 

 

RESILIENCY (PAGKAPERMANENTE AT ADAPTABILITY) (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa kung ano ang reaksyon ng bata sa mga bagong mga sitwasyon o mga karanasan, 
kung paano sila tutugon sa mga pagbabago sa mga gawain, pati na rin ang kanilang kakayahang patuloy na subukan 
ang isang bagong gawain/kasanayan, kahit na mahirap para sa kanila. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagpakita ba ang bata 
ng kakayahang 
mananatili roon kahit 
na nabigo sa isang 
hamon na gawain? 

• Karaniwang bang 
nangangailangan ang 
bata ng suporta ng 
adulto sa pagsubok ng 
isang bagong 
kasanayan/aktibidad? 

• Maaari bang madali at 
papayag na lumipat 
ang bata sa pagitan ng 
mga aktibidad? 

• Anong uri ng suporta 
ang kinakailangan ng 
bata upang 
umaangkop sa mga 
pagbabago ng mga 
iskedyul? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Maayos na binuong centerpiece na kalakasan; maaaring gamitin bilang centerpiece 
ng planong pakikialam/aksyon. 
Patuloy ang bata na may isang malakas na kakayahan upang ayusin ang mga 
pagbabago at paglipat at nagpapatuloy ng isang aktibidad kapag hinamon o nakakamit 
ng mga balakid. Sinusuportahan nito ang karagdagang paglago at pag-unlad at 
maaaring isama sa isang plano sa serbisyo bilang isang centerpiece na kalakasan. 

1 Kinilala at kapaki-pakinabang na kalakasan. Ang kalakasan ay gagamitin, pananatilihin o 
buohin bilang bahagi sa plano. Maaaring mangailangan ng ilang pagsisikap upang mabuo 
ang kalakasan sa isang lakas ng centerpiece. 
Ang bata ay may ilang kakayahang ipagpatuloy ang isang aktibidad na mapaghamon. Ang 
isang mapag-utos na bata na hindi lumalakad sa mga kagiliw-giliw na mga bagay, ngunit na 
aktibong galugarin nila ang mga ito kapag ipinakita sa kanila, aantasan dito. Nagpapakita 
ang bata ng lebel ng kakayahang umangkop at kakayahang magpatuloy ng isang aktibidad 
na hinahamon. Maaaring makinabang ang bata mula sa karagdagang pag-unlad sa lugar na 
ito bago ito ay isinasaalang-alang ng isang makabuluhang lakas. 

2 Ang kalakasan ay nakilala ngunit nangangailangan ng mga pagsisikap na magbuo ng 
lakas bago sila ay epektibong magamit bilang bahagi ng plano. Kinilala ngunit hindi 
kapaki-pakinabang. 
Ang bata ay may limitadong kakayahan na ipagpatuloy ang isang mapaghamon na 
gawain na may pangunahing suporta mula sa mga tagapagbigay-alaga. 

3 Isang lugar na kung saan ay walang kasalukuyang lakas na makikilala; ang mga 
pagsisikap ay maaaring irerekomenda upang mabubuo ang kalakasan sa lugar na ito. 
Nahihirapan ang bata na harapin ang mga hamon at inilalagay nito sa panganib ang 
kanilang pag-unlad. Ang bata ay maaaring tila takot sa bagong impormasyon, mga 
pagbabago o mga kapaligiran. 
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MAPAGLARUAN (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng degri kung saan ang isang bata ay lumahok sa larong naaangkop sa edad. Ang laro ay 
dapat maiintindihan na nag-uunlad. Kapag naantasan ang item na ito, dapat mong isaalang-alang kung ang bata ay 
interesado sa paglalaro, kung ang bata ay nangangailangan ng suporta ng adulto habang naglalaro, at/o kung ang bata 
ay may pagkakataon na lumahok sa larong naaangkop sa edad. Ang mga problema sa alinman sa pag-iisa o sa grupo 
(hal., nakahilera) na paglalaro ay maaaring aantasan dito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Madali bang 
nakikipaglaro 
ang bata? 

• Magpasimuno ba ang 
bata sa paglalaro? 
Makapaglaro ba ang 
bata nang matagal? 

• Kailangan ba ng bata 
ang suporta ng adulto 
sa pagpapasimula at 
pagpapanatili ng 
paglalaro ng higit 
sa kung ano ang 
naaangkop sa 
pag-unlad? 

• Nakakaranas ba ang 
bata ng mga 
oportunidad para sa 
regular na paglalaro? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Maayos na binuong centerpiece na kalakasan; maaaring gamitin bilang centerpiece 
ng planong pakikialam/aksyon. 
Patuloy na ipinapakita ng bata ang kakayahang magamit ang paglalaro upang 
mapalago ang kanilang pag-unlad. Ang kanilang paglalaro ay tuloy-tuloy na pag-unlad 
naaangkop, kusang, sinimulan ng sarili at kasiya-siya. 

1 Kinilala at kapaki-pakinabang na kalakasan. Ang kalakasan ay gagamitin, 
pananatilihin o buohin bilang bahagi sa plano. Maaaring mangailangan ng 
ilang pagsisikap upang mabuo ang kalakasan sa isang lakas ng centerpiece. 
Nagpapakita ang bata ng paglalaro na pag-unlad naaangkop, pinasimulan sa sarili, 
kusang at kasiya-siya sa karamihan ng oras. Kailangan ng bata ang ilang tulong sa 
buong paggamit ng paglalaro. 

2 Ang kalakasan ay nakilala ngunit nangangailangan ng mga pagsisikap na magbuo ng 
lakas bago sila ay epektibong magamit bilang bahagi ng plano. Kinilala ngunit hindi 
kapaki-pakinabang. 
Ipinapakita ng bata ang kakayahang masiyahan sa paglalaro at gamitin ito upang 
suportahan ang kanilang pag-unlad sa ilang oras o sa suporta ng isang tagapagbigay-alaga. 
Kahit na sa lugar na ito ay hindi lumilitaw na pamumuhunan at kasiyahan ng bata. 

3 Isang lugar na kung saan ay walang kasalukuyang lakas na makikilala; ang mga 
pagsisikap ay maaaring irerekomenda upang mabubuo ang kalakasan sa lugar na ito. 
Ang bata ay hindi nagpapakita ng kakayahang maglaro sa angkop na pag-unlad o sa 
kalidad ng paraan. 
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PAMILYANG ESPIRITWAL/RELIHIYOSO (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa karanasan ng pamilya sa pagtatanggap ng aliw at suporta mula sa relihiyoso o espiritwal 
na paglahok. Ang item na ito ay sumasangguni sa presensya ng mga paniniwala na maaaring mapakinabangan ng pamilya; 
gayunpaman, ang kawalan ng espiritwal at/o relihiyosong mga paniniwala ay hindi magrepresenta ng pangangailangan para 
sa pamilya. Para sa mga sanggol at musmos na mga bata, ang kalakasan na ito ay inantasan na patungkol sa pamilya 
ng bata. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
espiritwal na mga 
paniniwala ang 
pamilya na nagbigay 
ng aliw? 

• Nakilahok ba ang 
pamilya sa alinmang 
relihiyosong 
komunidad? 

• Interesado ba ang 
pamilya na galugarin 
ang espiritwalidad? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Maayos na binuong centerpiece na kalakasan; maaaring gamitin bilang centerpiece 
ng planong pakikialam/aksyon. 
Ang lebel na ito ay nagpapahiwatig ng isang pamilya na may malakas na moral at 
espirituwal na lakas. Ang pamilya ay maaaring maging kasangkot sa isang komunidad 
ng relihiyoso o maaaring mayroong mahigpit na paniniwala sa espiritu o relihiyoso na 
maaaring panatilihin o aliwin sila sa mga mahirap na panahon. 

1 Kinilala at kapaki-pakinabang na kalakasan. Ang kalakasan ay gagamitin, 
pananatilihin o buohin bilang bahagi sa plano. Maaaring mangailangan ng 
ilang pagsisikap upang mabuo ang kalakasan sa isang lakas ng centerpiece. 
Ang pamilya ay kasangkot at tumatanggap ng kaunting aliw at/o suporta mula 
sa espiritwal at/o paniniwala sa relihiyon, mga kasanayan at/o komunidad. 

2 Ang kalakasan ay nakilala ngunit nangangailangan ng mga pagsisikap na magbuo ng 
lakas bago sila ay epektibong magamit bilang bahagi ng plano. Kinilala ngunit hindi 
kapaki-pakinabang. 
Ang pamilya ay nagpahayag ng ilang interes sa paniniwala sa espiritwal o relihiyon 
at mga kasanayan at maaaring magkaroon ng kaunting pakikipag-ugnay sa mga 
institusyong relihiyoso. 

3 Isang lugar na kung saan ay walang kasalukuyang lakas na makikilala; ang mga 
pagsisikap ay maaaring irerekomenda upang mabubuo ang kalakasan sa lugar na ito. 
Walang ebidensya ng nakilalang mga paniniwala sa espiritu o relihiyon, ni nagpapakita 
ang pamilya ng anumang interes sa mga hangaring ito sa ngayon. 

 

PAGKAMALIKHAIN/IMAHINASYON (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa kakayahan ng bata na lutasin ang mga problema at magbuo ng bagong mga ideya. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Masigasig bang 
nakikibahagi ang bata 
sa malikhaing mga 
aktibidad o 
nakakahanap ng 
malikhaing mga 
solusyon sa mga 
problema? 

• Ipinahayag ba ng isang 
guro o manggagawa 
sa pangangalaga ng 
bata na ang bata ay 
may kakayahan sa 
lugar na ito? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Makabuluhang lebel ng pagkamalikhain/imahinasyon. Ang bata ay patuloy 
na nagpapakita ng malakas na kasanayan sa lugar na ito. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Karaniwan ang bata ay nagpapakita ng magagandang kasanayan sa pagkamalikhain/ 
imahinasyon ngunit patuloy na nangangailangan ng kaunlaran sa lugar na ito. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Karaniwan ang bata ay nagpapakita ng ilang mga kasanayan sa 
pagkamalikhain/imahinasyon ngunit maaaring hikayatin sa lugar na ito ng mga adulto. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Ang bata ay walang nakilalang mga kasanayan sa pagkamalikhain/imahinasyon. 
Ang mga adulto ay maliit na nakakaapekto sa mga kakayahan ng bata sa lugar na ito. 
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Pagkamausisa (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay naglalarawan kung ang bata ay interesado sa kanilang paligid at sa pag-aaral at makakaranas ng 
bagong mga bagay. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mukha bang interesado 
ang bata sa mundo 

• Mukha bang may 
kamalayan ang bata sa 
mga pagbabago sa mga 
setting na kanilang 
kinaroroonan? 

• Sabik bang gumalugad 
ang bata? 

• Nagpapakita ba ang 
bata ng interes na 
subukan ang isang 
bagong gawain o 
aktibidad? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Maayos na binuong centerpiece na kalakasan; maaaring gamitin bilang centerpiece 
ng planong pakikialam/aksyon. 
Ang bata ay patuloy na nagpapakita ng pagkamausisa at gumawa ng aksyon upang 
galugarin ang kanilang kapaligiran. 

1 Kinilala at kapaki-pakinabang na kalakasan. Ang kalakasan ay gagamitin, 
pananatilihin o buohin bilang bahagi sa plano. Maaaring mangailangan ng 
ilang pagsisikap upang mabuo ang kalakasan sa isang lakas ng centerpiece. 
Ang bata ay nagpapakita ng pag-usisa sa karamihan ng oras at magsasagawa 
ng pagkilos upang galugarin ang kanilang kapaligiran sa ilang oras. 

2 Ang kalakasan ay nakilala ngunit nangangailangan ng mga pagsisikap na magbuo ng 
lakas bago sila ay epektibong magamit bilang bahagi ng plano. Kinilala ngunit hindi 
kapaki-pakinabang. 
Ang bata, na may paghihikayat, ay gumalugad at ipinakita ang interes sa bago o pagbabago. 

3 Isang lugar na kung saan ay walang kasalukuyang lakas na makikilala; ang mga 
pagsisikap ay maaaring irerekomenda upang mabubuo ang kalakasan sa lugar na ito. 
Ang bata ay hindi nagpapakita ng pagkamausisa o paggalugad ng kanilang kapaligiran. 

 

MGA ITEM PARA SA MGA EDAD 6-24 

KALAKASAN NG PAMILYA (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa pagkakaroon ng isang pandama ng pagkakakilanlan ng pamilya pati na rin ang 
pagmamahal at komunikasyon sa mga miyembro ng pamilya. Kahit na ang mga pamilya na nakikipaglaban ay madalas na 
may matatag na pundasyon na binubuo ng isang positibong pakiramdam ng pamilya at malakas na pinagbabatayan ng 
pagmamahal at pangako sa bawat isa. Ito ang mga konstruksyon na ang lakas na ito ay inilaan upang makilala. Tulad ng 
Paggana ng Pamilya, ang kahulugan ng pamilya ay nagmumula sa pananaw ng bata/kabataan (iyan ay, kung sino ang 
inilalarawan ng bata/kabataan bilang kanilang pamilya). Kung ang impormasyon na ito ay hindi alam, kaya inirerekumenda 
namin ang isang kahulugan ng pamilya na may kasamang mga kamag-anak na biyolohikal/ampon at ang kanilang mga 
makabuluhang iba kung kanino pa nakikipag-ugnay ang bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroong 
magagandang ugnayan 
ang bata/kabataan sa 
sinumang miyembro 
ng pamilya?  

• Mayroon bang 
potensyal na bumuo 
ng positibong mga 
relasyon sa pamilya? 

• Mayroon bang 
miyembro ng pamilya 
na maaaring puntahan 
ng bata/kabataan 
sa oras ng 
pangangailangan 
para sa suporta? Na 
makapagtaguyod para 
sa bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan.  
Ang pamilya ay may malakas na mga relasyon at makabuluhang kalakasan ng pamilya. 
Ang lebel na ito ay nagpapahiwatig ng isang pamilya na may labis na pagmamahal at 
respeto sa isa’t isa. Mayroong hindi bababa sa isang miyembro ng pamilya na may 
isang malakas na mapagmahal na relasyon sa bata/kabataan at nakapagbigay ng 
makabuluhang emosyonal o kongkretong suporta. Ang bata/kabataan ay buong 
kasama sa mga aktibidad ng pamilya na .  

1 1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng 
ilang pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit 
at mabuo sa paggagamot.  
Ang pamilya ay may ilang magandang mga relasyon at magandang komunikasyon. Ang 
mga miyembro ng pamilya ay nagawang masiyahan sa piling ng bawat isa. Mayroong 
hindi bababa sa isang miyembro ng pamilya na mayroong malakas, mapagmahal na 
relasyon sa bata/kabataan at makapagbigay ng limitadong emosyonal o kongkretong 
suporta. [itutuloy] 
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KALAKASAN NG PAMILYA itinuloy 

 2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang pamilya ay nangangailangan ng ilang tulong sa pagbubuo ng mga relasyon at/o 
mga komunikasyon. Ang mga miyembro ng pamilya ay kilala, ngunit sa kasalukuyan 
walang may kakayahan na magbigay ng emosyonal o kongkretong suporta. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Ang pamilya ay nangangailangan ng makabuluhang tulong sa pagbubuo ng mga 
relasyon at mga komunikasyon, o ang bata/kabataan ay walang nakilalang pamilya. 
Ang bata/kabataan ay hindi kasali sa normal na mga aktibidad ng pamilya. 

 

INTERPERSONAL (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay ginagamit upang makilala ang mga kasanayan na panlipunan at relasyon ng isang bata/kabataan. Ang mga 
kasanayang interpersonal ay independyenteng inantasan Panlipunang Paggana sapagkat ang isang bata/kabataan ay maaaring 
magkaroon ng mga kasanayang panlipunan ngunit nakikipagpunyagi pa rin sa kanyang mga relasyon sa isang partikular na 
punto ng oras. Ang kalakasan na ito ay nagpapahiwatig ng kakayahang gumawa at mapanatili ang matagal nang relasyon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May katangian ba ang 
bata/kabataan na 
makipag-kaibigan? 

• Sa palagay mo ba 
ang bata/kabataan 
ay kaaya-aya at 
kaibig-ibig? 

• Ang mga adulto ba o 
kapantay na edad ng 
mga kapareha kagaya 
ng bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Makabuluhang interpersonal na kalakasan. Ang bata/kabataan ay may maayos 
na nabuong interpersonal na mga kasanayan at malusog na mga pakipagkaibigan. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang bata/kabataan ay may mahusay na mga kasanayan sa interpersonal at nagpakita 
ng kakayahang magkaroon ng malusog na pagkakaibigan. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang bata/kabataan ay nangangailangan ng lakas na pagbuo upang malaman 
na bumuo ng mahusay na mga kasanayan sa interpersonal at/o malusog na 
pagkakaibigan. Ang bata/kabataan ay may ilang mga kasanayang panlipunan na 
nagpapadali sa positibong mga relasyon sa mga kapareha at mga adulto ngunit 
maaaring walang anumang kasalukuyang malusog na pagkakaibigan. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga pagsisikap ay 
kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Walang ebidensya ng napapansin na mga kasanayang interpersonal o malusog na 
pagkakaibigan sa oras na ito at/o bata/kabataan ay nangangailangan ng malaking tulong 
upang malaman na buohin ang mga kasanayang interpersonal at malusog na pagkakaibigan. 
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OPTIMISM (Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay dapat batay sa pakiramdam ng bata/kabataan sa kanilang sarili sa kanilang hinaharap. 
Inantasan nito ang oryentasyon ng bata/kabataan sa hinaharap. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan 
ba ay mayroong 
pangkalahatang 
positibong pananaw sa 
mga bagay; may mga 
bagay na aabangan? 

• Paano nakikita ng 
kabataan ang 
kanilang mga sarili 
sa hinaharap? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay naghihintay/nakikita 
ang kanilang sarili na 
malamang na maging 
matagumpay? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Ang bata/kabataan ay may isang matatag at maasahan sa pananaw para sa 
kanilang hinaharap. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at mabuo 
sa paggagamot. 
Ang bata/kabataan ay pangkalahatang maasahin sa mabuti tungkol sa kanilang kinabukasan. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang bata/kabataan ay nahihirapang mapanatili ang isang positibong pagtingin sa 
kanilang sarili at sa kanilang buhay. Ang pananaw ng bata/kabataan ay maaaring mag-
iiba mula sa labis na maasahin sa mabuti hanggang sa labis na walang pag-asa. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Walang ebidensya ng optimismo sa oras na ito at/o ang bata/kabataan ay nahihirapang 
makita ang mga positibong aspeto tungkol sa kanilang sarili o sa kanilang kinabukasan. 

 

SETTING NA PANG-EDUKASYON (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay ginagamit upang suriin ang likas na katangian sa ugnayan ng paaralan sa bata/kabataan at pamilya, 
pati na rin, ang antas ng suporta na natatanggap ng bata/kabataan mula sa paaralan. Antasan ayon sa kung magkano 
ang epektibong kasosyo ng paaralan sa paglulunsad ng paggana ng bata/kabataan at pagtugon sa mga 
pangangailangan ng bata/kabataan sa paaralan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Isa bang aktibong 
kasosyo ang paaralan 
sa edukasyon ng 
bata/kabataan? 

• Gusto ba ng bata/ 
kabataan ang pag-
aaral? 

• Nagkaroon ba ng hindi 
bababa sa isang taon 
kung saan ang 
bata/kabataan ay 
mahusay na nag-aaral? 

• Kailan naging 
pinakamahusay ang 
bata/kabataan sa 
pag-aaral? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Ang paaralan ay malapit na nakikipagtulungan sa bata/kabataan at pamilya upang 
makilala at matagumpay na matugunan ang mga pangangailangan sa edukasyon ng 
bata/kabataan; O ang bata/kabataan ay magaling sa paaralan. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang paaralan ay nakikipagtulungan sa bata/kabataan at pamilya upang matugunan 
ang mga pangangailangan sa edukasyon ng bata/kabataan; O ang bata/kabataan ay 
may gusto sa paaralan. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Kasalukuyang hindi magagawang tugunan ng sapat na paaralan ang pangangailangang 
pang-akademiko o pag-uugali ng bata/kabataan. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga pagsisikap ay 
kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Walang ebidensya ng paaralan na nagtatrabaho upang makilala o matagumpay na 
matugunan ang mga pangangailangan ng bata/kabataan sa oras na ito at/o ang paaralan ay 
hindi magagawa at/o ayaw gumana upang makilala at matugunan ang mga pangangailangan 
ng bata/kabataan at/o walang paaralan upang makipagsosyo sa oras na ito 

NA Nag-aaral sa bahay ang kabataan, o wala sa paaralan dahil sa edad. 
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BOKASYONAL (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay ginagamit upang sumangguni sa mga kalakasan ng paaralan/bokasyonal na kapaligiran at maaaring o hindi 
maaaring ipakita ang anumang tinukoy na mga kasanayan sa pang-edukasyon/trabaho na taglay ng bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Alam ba ng bata/ 
kabataan kung ano 
ang nais nilang maging 
‘paglaki nila?’ 

• Nagtrabaho ba ang 
bata/kabataan o 
nagkakaroon ba sila 
ng mga kasanayang 
prevocational? 

• May plano ba ang 
bata/kabataan na 
pumunta sa kolehiyo 
o bokasyonal na 
paaralan, para sa 
isang karera? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Ang bata/kabataan ay nagtatrabaho at nasasangkot sa isang kapaligiran sa trabaho na 
lumilitaw na higit sa inaasahan. Ang trabaho ay naaayon sa pag-unlad naaangkop na 
mga hangarin sa karera. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang bata/kabataan ay nagtatrabaho; subalit, ang trabaho ay hindi naaayon sa pag-
unlad naaangkop na mga hangarin sa karera. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang bata/kabataan ay pansamantalang walang trabaho. Ang isang kasaysayan 
ng pare-pareho na trabaho ay dapat ipakita at ang potensyal para sa trabaho sa 
kinabukasan nang hindi nangangailangan ng rehabilitasyong bokasyonal ay dapat 
na patunayan. Ito ay nagpapahiwatig din na ang bata/kabataan ay may malinaw na 
kagustuhan sa bokasyonal. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga pagsisikap ay 
kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Ang bata/kabataan ay walang trabaho at walang malinaw na mga hangarin sa bokasyonal 
o isang plano upang makamit ang mga adhikain na ito. Ang lebel na ito ay nagpapahiwatig 
ng isang bata/kabataan na walang kilala o makikilalang kasanayan sa bokasyonal at walang 
pagpapahayag ng anumang mga kagustuhan sa bokasyonal sa kinabukasan. 

NA Ang bata/kabataan ay walang mga hangarin sa bokasyonal o karera dahil sa edad. 

 
  



 

 

Alameda County Behavioral Health Care Services • Mga Pangangailangan at Kalakasan ng Bata at Adolesente  
(Mga Edad mula kapanganakan hanggang 24) 67 

MGA KASANAYAN SA PAGKAYA AT PAGTIKIM (Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay dapat batay sa mga sikolohikal na kalakasan na maaaring binuo ng bata/kabataan kasama ang 
parehong kakayahang masiyahan sa positibong mga karanasan sa buhay at pamamahala ng negatibong mga karanasan 
sa buhay. Dapat itong maantasan na independyente sa kasalukuyang lebel ng pagkabalisa ng bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano hinahawakan 
ng bata/kabataan ang 
stress at pagkabigo? 

• Ano ang tugon ng 
bata/kabataan kung 
may magagandang 
mga bagay na 
nangyayari sa kanila? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Bata/kabataan na may pambihirang sikolohikal na kalakasan. Ang kapwa mga 
kasanayan sa pagkaya at pagtikim ay mahusay na binuo. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Bata/kabataan na may mahusay na sikolohikal na kalakasan. Ang tao ay may solidong 
mga kasanayan sa pagkaya para sa pamamahala ng pagkabalisa o solidong mga 
kasanayan sa pagtikim para sa kasiyahan sa mga kasiya-siyang kaganapan. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Bata/kabataan na may limitadong kalakasang sikolohikal. Halimbawa, ang isang taong 
may napakababang pagtingin sa sarili ay maaantasan dito. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Bata/kabataan na walang alam o nakikilalang kalakasang sikolohikal. Maaari itong 
sanhi ng kapansanan sa intelektuwal o malubhang karamdaman sa saykayatriko. 
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MGA TALENTO AT MGA INTERES (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa mga libangan, mga kasanayan, pansining na mga interes, at mga talento na 
positibong mga paraan na gugugol ang mga kabataan ng kanilang oras, at bigyan din sila ng kasiyahan at isang 
positibong pakiramdam ng sarili. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang ginagawa ng 
bata/kabataan sa 
bakanteng oras? 

• Ano ang nasisiyahan 
na gawin ng 
bata/kabataan? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay nakikibahagi sa 
anumang mga 
aktibidad na 
panglipunan? 

• Ano ang mga bagay na 
partikular na mahusay 
na ginagawa ng 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Ang bata/kabataan ay may talento na nagbibigay ng kasiyahan at/o pagpapahalaga sa 
sarili. Ang bata/kabataan na may makabuluhang pagkamalikhain/masining/matipuno 
na lakas ay maaring maantasan dito. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang bata/kabataan ay may talento, interes, o libangan na may potensyal na magbigay 
ng kasiyahan at pagpapahalaga sa sarili. Ang lebel na ito ay nagpapahiwatig ng isang 
bata/kabataan na may isang kilalang talento. Halimbawa, ang isang bata/kabataan na 
kasangkot sa palakasan o tumutugtog ng isang instrumentong pangmusika ay maaring 
maantasan dito. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang bata/kabataan ay nagpahayag ng interes sa pagbuo ng isang tiyak na talento, 
interes o libangan kahit na ang talento na iyon ay hindi pa nabuo hanggang ngayon, 
o kundi man magkakaloob ito ng anumang benepisyo. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Walang ebidensya ng kinilalang mga talento, mga interes o mga libangan sa oras na 
ito at/o bata/kabataan ay nangangailangan ng malaking tulong upang makilala at 
mapaunlad ang mga talento at mga interes. 
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ESPIRITWAL/RELIHIYOSO (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa karanasan ng bata/kabataan na makakatanggap aliw at suporta mula sa relihiyoso 
o espiritwal na pakikilahok. Ang item na ito ay nag-aantas sa presensya ng mga paniniwala na maaaring kapaki-
pakinabang sa bata/kabataan; gayunpaman, ang kakulangan ng mga paniniwalang espiritwal/relihiyoso ay hindi 
magrerepresenta ng pangangailangan para sa pamilya. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
espiritwal/relihiyosong 
mga paniniwala ang 
bata/kabataan na 
magbibigay ng aliw? 

• Nakilahok ba ang 
pamilya sa alinmang 
relihiyosong 
komunidad? Nakilahok 
ba ang bata/kabataan? 

• Interesado ba ang 
bata/kabataan na 
galugarin ang 
espiritwalidad? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Ang bata/kabataan ay nakilahok at nakakatanggap ng aliw at suporta mula sa espiritwal 
at/o mga paniniwalang relihiyoso, mga pagsasanay at/o komunidad. Ang bata/kabataan 
ay maaaring masyadong nakilahok sa relihiyosong komunidad o maaaring may malakas 
na paghawak na espiritwal o mga paniniwalang relihiyoso na makapanatili o makaaliw sa 
bata/kabataan sa mahihirap na mga oras. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang bata/kabataan ay nakilahok at nakakatanggap ng ilang aliw at/o suporta mula 
sa espiritwal at/o mga paniniwalang relihiyoso, mga pagsasanay at/o komunidad. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang bata/kabataan ay nagpahayag ng ilang interes sa espiritwal o relihiyosong 
paniniwala at mga pagsasanay. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Walang ebidensya ng kinilalang espiritwal o relihiyosong mga paniniwala, ni hindi 
nagpakita ang bata/kabataan ng anumang interes sa mga paghabol na ito sa ngayon. 

 

KULTURAL NA PAGKAKAKILANLAN (Mga Edad 6-24) 
Ang kultural na pagkakakilanlan ay sumasangguni sa pananaw sa sarili ng bata/kabataan na pagmamay-ari ng tiyak 
na grupong kultural. Ang kultural na grupong ito ay maaaring tukuyin ng ilang bilang ng mga salik kabilang ang lahi, 
relihiyon, etniko, heograpiya, oryentasyong sekswal o pagkakakilanlan ng kasarian at ekspresyon (SOGIE). 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nakilala ba ang 
bata/kabataan sa 
alinmang panglahi/ 
etniko/kultural na 
grupo? 

• Natagpuan ba ng 
bata/kabataan ang 
grupo na ito na 
pinagmulan ng 
suporta? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Tinukoy ng bata/kabataan ang kultural na pagkakakilanlan at ikinonekta sa iba 
na sumuporta sa kultural na pagkakakilanlan.  

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang bata/kabataan ay nagbubuo ng kultural na pagkakakilalan at naghahanap ng iba 
na sumusuporta sa kultural na pagkakakilanlan ng bata/kabataan. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang bata/kabataan ay naghahanap ng kultural na pagkakakilanlan at hindi 
nakakonekta sa iba. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Ang bata/kabataan ay hindi nagpahayag ng kultural na pagkakakilanlan. 
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BUHAY SA KOMUNIDAD (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay sumasalamin sa koneksyon ng bata/kabataan sa mga tao, mga lugar o mga institusyon sa kanilang 
komunidad. Ang koneksyon na ito ay sinukat ng lebel na kung saan ang bata/kabataan ay kasangkot sa mga institusyon 
ng komunidad na maaaring may kasamang (ngunit hindi limitado sa) mga sentro ng komunidad, maliit na mga koponan 
ng liga, mga trabaho, mga aktibidad pagkatapos ng paaralan, mga grupo ng relihiyon, atbp. Ang mga koneksyon sa 
pamamagitan ng tiyak na mga tao (hal., Mga kaibigan at pamilya) ay maaaring maituring na isang mahalagang 
koneksyon sa komunidad, kung maraming mga tao na mahalaga sa bata/kabataan ay nakatira sa iisang kapitbahayan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nararamdaman ba 
ng bata/kabataan na 
bahagi sila ng isang 
komunidad? 

• Mayroon bang mga 
aktibidad na ginagawa 
ng bata/kabataan sa 
komunidad? 
Nararamdaman ba 
ng bata/kabataan na 
bahagi sila ng isang 
komunidad? 

• Mayroon bang mga 
aktibidad na ginagawa 
ng bata/kabataan sa 
komunidad? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Trẻ/thanh thiếu niên hòa đồng tốt vào cộng đồng của mình. Ang bata/kabataan ay 
miyembro ng mga organisasyon sa komunidad at may positibong mga ugnayan sa 
komunidad. Halimbawa, ang indibidwal ay maaaring isang miyembro sa grupo ng 
komunidad (hal., Girl o Boy Scout) nang higit sa isang taon, maaaring malawak na 
tinanggap ng mga kapitbahay, o nakilahok sa ibang mga aktibidad sa komunidad, 
hindi pormal na mga network, atbp. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang bata/kabataan ay medyo nakilahok sa kanilang komunidad. Ang lebel na ito ay 
nagpahiwatig ng bata/kabataan na may makabuluhang mga ugnayan sa komunidad 
kahit na sila ay maaaring nauugnay sa maikling termino. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang bata/kabataan ay may kinilalang komunidad ngunit may limitado lamang, o hindi 
malusog, na mga ugnayan sa komunidad na iyon. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Walang ebidensya ng isang kilalang komunidad na kung saan ang bata/kabataan 
ay miyembro sa ngayon. 
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PAGKAPERMANENTE NG RELASYON (Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay sumasangguni sa katatagan ng mga makabuluhang relasyon sa buhay ng kabataan. Malamang 
kasama rito ang mga miyembro ng pamilya ngunit maaari ding isama ang iba pang mga indibidwal. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang mga kabataan ba 
ay may mga relasyon sa 
mga adulto na tumagal 
sa kanyang buhay? 

• Ang kabataan ba ay 
nakikipag-ugnay sa 
kapwa mga magulang? 

• Mayroon bang mga 
kamag-anak sa buhay 
ng kabataan kung 
kanino ang kabataan ay 
may pangmatagalang 
mga relasyon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Ang kabataan na may matatag na relasyon. Ang mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan, at 
komunidad ay naging matatag sa halos lahat ng buhay ng kabataan at malamang na manatili 
ito sa hinaharap na kinabukasan. Ang kabataan ay kasangkot sa kapwa mga magulang. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang kabataan na nagkaroon ng matatag na relasyon ngunit may ilang pag-aalala 
tungkol sa kawalang-tatag sa malapit na kinabukasan (isang taon) dahil sa mga 
pagbabago, sakit, o edad. Ang isang matatag na relasyon sa isang magulang lamang 
ay maaaring maaantasan dito. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang mga kabataan na mayroong hindi bababa sa isang matatag na relasyon sa habang 
buhay ng kabataan ngunit nakaranas ng iba pang kawalang-tatag sa pamamagitan ng 
mga kadahilanan tulad ng diborsyo, paglipat, pag-alis sa bahay, at kamatayan. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Ang kabataan na walang anumang katatagan sa mga relasyon. Independyenteng 
naninirahan o ang pag-ampon ay isaalang-alang. 

 

MGA SUPORTANG NATURAL (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa hindi nabayaran na mga katulong sa natural na kapaligiran ng bata/kabataan. Ito 
ay nagbibilang ng mga indibidwal na nagbibigay ng panlipunang suporta sa target na bata/kabataan at pamilya. Lahat 
ng mga miyembro ng pamilya at binayaran na mga tagapagbigay-alaga ay hindi kasali. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sino ang isinaalang-
alang ng bata/kabataan 
na maging isang 
suporta? 

• Mayroon bang hindi 
mga miyembro ng 
pamilya ng bata/ 
kabataan sa buhay 
ng bata/kabataan na 
positibong mga 
impluwensya? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Ang bata/kabataan ay may makabuluhang mga suportang natural na nagbibigay ng 
tulong sa suporta ng malusog na pag-unlad ng bata/kabataan. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang bata/kabataan ay kinilalang mga suportang natural na nagbibigay ng ilang tulong 
sa mga pagsuporta na pag-unlad ng kalusugan ng bata/kabataan.  

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang bata/kabataan ay may kilalang mga suportang natural subalit ang bata/kabataan 
ay hindi aktibong nag-aambag sa malusog na pag-unlad ng bata/kabataan. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Ang bata/kabataan ay walang kilalang mga suportang natural (sa labas ng pamilya 
at bayad na mga tagapagbigay-alaga). 
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KATATAGAN (Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay sumasangguni sa kakayahan ng bata/kabataan na kilalanin ang kanyang panloob na kalakasan 
at gamitin ang mga ito sa mga oras ng stress at sa pamamahala ng pang-araw-araw na buhay. Ang katatagan ay 
sumasangguni sa kakayahan ng bata/kabataan na makabalik mula sa nakababahalang mga kaganapan sa buhay. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang mahusay 
na ginagawa ng 
bata/kabataan? 

• Nakikilala ba ng 
bata/kabataan ang 
kakayahan ng 
bata/kabataan 
bilang lakas?  

• Nagagamit ba ng 
bata/kabataan ang 
kalakasan ng 
bata/kabataan upang 
malutas ang problema 
at matugunan ang 
mga paghihirap o 
mga hamon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Ang panloob na kalakasan ng bata/kabataan sa pagwawagi o ang kakayahang 
pagtalbog ay isang pangunahing bahagi ng pagkakakilanlan at nauugnay sa isang 
mahusay na binuo at makikilala na hanay ng mga suporta at kalakasan para sa 
pagharap sa mga hamon. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Gumagamit ang bata/kabataan ng panloob na kalakasan sa pagwawagi o ang 
kakayahang tumalbog para sa malusog na pag-unlad, paglutas ng problema, 
o pakikitungo sa nakababahalang mga kaganapan sa buhay. 

2 Ang kalakasan ay nakilala ngunit ngangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
bumubuo ng mga paghihirap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang bata/kabataan ay may limitadong kakayahang kilalanin at gumamit ng panloob na 
lakas sa pagwawagi o ang kakayahang epektibong tumalbog upang suportahan ang 
malusog na pag-unlad ng kabataan, paglulutas ng problema o pakikitungo sa mga 
kaganapan ng nakababahalang buhay. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Ang bata/kabataan ay kasalukuyang hindi makilala ang panloob na lakas para sa pag-
iwas o pagtagumpayan ang mga negatibong kaganapan sa buhay o mga kinalabasan. 
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KAPAMARAANAN (Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay dapat batay sa kakayahan ng bata/kabataan na kilalanin at gamitin ang mga panlabas/lakas sa 
kapaligiran sa pamamahala ng pang-araw-araw na buhay. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
panlabas o kalakasan 
sa kapaligiran ang 
bata/kabataan? 

• Gumagamit ba ang 
bata/kabataan ng 
kanilang panlabas o 
lakas sa kapaligiran 
upang makatulong sa 
kanilang kagalingan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang mahusay na binuo o kalakasan ng centerpiece; ay maaaring gamitin bilang 
pangprotekta na salik at centerpiece sa plano na nakabatay sa kalakasan. 
Ang bata/kabataan ay lubos na may kasanayan sa paghahanap ng kinakailangang mga 
mapagkukunang kinakailangan upang matulungan sila sa pamamahala ng mga hamon. 

1 Ang kapaki-pakinabang na kalakasan ay maliwanag ngunit nangangailangan ng ilang 
pagsisikap upang palakihin ang kalakasan. Ang kalakasan ay maaaring magamit at 
mabuo sa paggagamot. 
Ang bata/kabataan ay may ilang mga kasanayan sa paghahanap ng mga 
kinakailangang mapagkukunan na kailangan upang tulungan sila sa isang malusog na 
pamumuhay ngunit kung minsan ay nangangailangan ng tulong sa pagkilala o pag-
access sa mga mapagkukunang ito. 

2 Ang kalakasan ay kinilala ngunit nangangailangan ng makabuluhang kalakasan na 
magtatayo ng mga pagsisikap bago ito ay epektibong magagamit bilang bahagi ng plano. 
Ang bata/kabataan ay may limitadong kasanayan sa paghahanap ng mga 
kinakailangang mapagkukunang kailangan upang makatulong sa pagkamit ng isang 
malusog na pamumuhay at nangangailangan ng pansamantalang tulong kapwa sa 
pagkilala at pag-access sa mga mapagkukunang ito. 

3 Sa lugar na kung saan walang kasalukuyang kalakasan na kinilala; ang mga 
pagsisikap ay kailangan upang kilalanin ang mahalagang kalakasan. 
Ang bata/kabataan ay walang kasanayan sa paghahanap ng mga kinakailangang 
mapagkukunan upang makatulong sa pagkamit ng isang malusog na pamumuhay 
at nangangailangan ng patuloy na tulong sa kapwa pagkilala at pag-access sa mga 
mapagkukunang ito. 
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4. MGA PAG-UUGALI NG PANGANIB 
Ang seksyon na ito ay nakatuon sa mga pag-uugali na maaaring magulo ang mga bata at kabataan o ilagay sila sa 
panganib na saktan ang kanilang sarili o ang iba. Ang mga time frame sa seksyong ito ay maaaring magbago 
(partikular para sa mga pag-aantas na ‘1’ at ‘3’) na malayo sa karaniwang 30-araw na window ng pag-aantas. 

Tanong na dapat Isaalang-alang para sa Domain na ito: Ang mga pag-uugali ba ng bata/kabataan ay naglalagay sa 
kanila sa panganib para sa malubhang pinsala? 

 
 

MGA PAG-UUGALI AT MGA SALIK NG PANGANIB: MGA ITEM PARA SA MAAGANG 
PAGKABATA (MGA EDAD 0-5) 

PANANAKIT SA SARILI (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nagsasama ng walang ingat at mapanganib na pag-uugali na, habang hindi nilayon upang saktan ang sarili 
o ang iba, ilagay ang bata o iba pa sa ilang panganib. Ang bata ay dapat 12 buwan ang edad upang mag-antas sa item na ito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nabulok na ba ang bata 
o gumawa ng ibang 
mga pag-uugali na 
nakasasama sa sarili? 

• Kung ganun, 
makakatulong ba 
ang suporta ng 
tagapagbigay-alaga na 
itigil ang pag-uugali? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Walang ebidensya ng mga pag-uugali na pananakit sa sarili. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Kasaysayan, paghihinala o ilang mga ebidensya ng mga pag-uugali na pananakit sa 
sarili. Ang mga pag-uugali na ito ay makokontrol ng tagapagbigay-alaga. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan. 
Ang mga pag-uugali ng pananakit sa sarili ng bata tulad ng pagbunggo ng ulo na hindi 
maaaring maapektuhan ng pangangasiwa ng adulto at makakagambala sa kanilang paggana. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang pangangailangan 
o panganib na pag-uugali.  
Pag-uugali ng pananakit sa sarili ng bata na naglalagay sa panganib ng kanilang 
kaligtasan at kagalingan. 

NA Ang bata ay mas bata kaysa sa 12 buwan ang edad. 

 
  

Para sa Domain ng Mga Pag-uugali ng Panganib, gamitin ang sumusunod na mga kategorya at mga lebel ng aksyon: 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 

1 Kasaysayan o paghihinala sa mga problema; nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na mga aktibidad. 

2 Ang problema ay nakakagambala sa paggana; nangangailangan ng aksyon o pakikialam upang tiyakin na ang 
pangangailangan ay natugunan. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o intensibong aksyon. 
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PINAGSAMANTALAHAN (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay naglalarawan ng isang kasaysayan at huwaran ng pagiging bagay ng pang-aabuso at may kasamang 
lebel ng kasalukuyang panganib para sa muling pagkabiktima. Para sa mga batang ipinanganak hanggang sa edad na 
lima, maaaring isama rito ang sekswal na pagsasamantala o sinasamantala ng iba. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nabiktima ba ang bata 
sa anumang paraan 
(hal. naka-mug, 
tinukso, inaaapi, 
inabuso, biktima ng 
isang krimen, atbp.)? 

• Mayroon bang mga 
alalahanin na sila ay 
o kasalukuyang 
sinasamantala ng mga 
kapareha o iba pang 
mga adulto?  

• Kasalukuyan bang nasa 
panganib ang bata ng 
pagiging nabiktima ng 
ibang tao? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Walang ebidensya ng isang kasaysayan ng pagsasamantala O walang ebidensya ng 
kamakailang pagsasamantala at walang makabuluhang kasaysayan ng pagkabiktima sa 
loob ng nakaraang taon. Ang bata ay kasalukuyang nasa panganib na maging biktima muli. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o pumipigil 
na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Paghinala o kasaysayan ng pagsasamantala, ngunit ang bata ay hindi pinagsamantalahan 
sa nakaraang taon. Ang bata ay kasalukuyang nasa panganib na maging biktima muli. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan.  
Kamakailan ay pinagsamantalahan (sa loob ng nakaraang taon) ngunit hindi nasa 
matinding panganib ng muling pagsasamantala. Maaaring kasama rito ang mga 
karanasan sa pisikal o sekswal na pag-aabuso, makabuluhang pang-aabuso sa 
sikolohikal ng pamilya o mga kaibigan o marahas na krimen. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang pangangailangan 
o panganib na pag-uugali.  
Kamakailan ay pinagsamantalahan at nasa matalas ng panganib na muling pagsamantalahan. 

 

PAG-AALAGA BAGO ANG PANGANGANAK (Mga Edad 0-5) 
Ito ay sumasangguni sa pag-aalaga ng kalusugan at sakit na kaugnay sa pagbubuntis ng ina na naaapektuhan ang bata 
sa utero. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Anong uri ng pag-
aalaga bago ang 
panganganak ang 
natanggap ng 
biyolohikong ina? 

• Mayroon bang 
anumang hindi 
karaniwang mga sakit 
o mga panganib ang 
ina sa panahon ng 
pagbubuntis? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Ang biyolohikong ina ay may sapat na pag-aalaga bago ang panganganak (hal., 10 o higit 
na nakaplanong mga pagbisita sa isang manggagamot) na nag-umpisa sa naunang 
tatlong buwan. Ang ina ng bata ay hindi nakakaranas ng anumang mga sakit na kaugnay 
sa pagbubuntis. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o pumipigil 
na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Ang biyolohikong ina ay may ilang mga pagkukulang sa pag-aalaga bago ang panganganak, 
o may banayad na anyo ng sakit na kaugnay sa pagbubuntis. Ang isang bata na ang ina ay 
mayroong 6 o mas kaunting planong pagbisita sa isang manggagamot ay maaantasan dito; 
ang kanyang pangangalaga ay dapat na nagsimula sa una o maagang ikalawang trimester. 
Ang isang bata na ang ina ay mayroong banayad o mahusay na pagkontrol na uri ng sakit 
na nauugnay sa pagbubuntis tulad ng gestational diyabetes, o na may isang hindi 
kumplikadong pagbubuntis na may mataas na panganib, ay maaantasan dito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan. 
Ang biyolohikal na ina ng bata ay nakatanggap ng hindi magandang pag-aalaga bago ang 
panganganak, pinasimulan lamang sa huling trimester, o nagkaroon ng katamtamang anyo 
ng karamdaman na nauugnay sa pagbubuntis. Ang isang bata na ang ina ay mayroong 4 o 
mas kaunting planong pagbisita sa isang manggagamot ay maaring maaantasan dito. Ang 
isang ina na nakaranas ng pagbubuntis na may panganib na maraming mga komplikasyon 
ay maaring aantasan dito. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang pangangailangan 
o panganib na pag-uugali.  
Ang biyolohikal na ina ng bata ay walang pag-aalaga bago ang panganganak, o nagkaroon 
ng isang matinding uri ng karamdaman na nauugnay sa pagbubuntis. Ang isang ina na 
nagkaroon ng toxemia/preeclampsia ay aantasan dito. 
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PAGLALANTAD (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay naglalarawan ng pagkakalantad ng bata sa mga lason sa kapaligiran at paggamit ng substansya at 
pang-aabuso sa kapwa bago at pagkatapos ng kapanganakan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata ba ay 
nalantad sa mga 
substansya sa 
panahon ng 
pagbubuntis? Kung 
ganun, anong mga 
substansya? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Ang bata ay walang pagkalantad sa utero sa mga lason ng kapaligiran, alkohol o mga 
gamot, at kasalukuyang walang pagkakalantad sa bahay. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o pumipigil 
na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Ang bata ay mayroon ding pagkakalantad sa utero (hal. ang ina na nakainom ng alak 
o nagtatabako ng kaunting halaga na mas kaunti sa apat na beses sa panahon ng 
pagbubuntis, o pagkakalantad na humantong sa bahay), o mayroong kasalukuyang alkohol 
at/o paggamit ng gamot sa bahay o mga lason sa kapaligiran sa tahanan o komunidad. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan. 
Ang bata ay nalalantad sa makabuluhang mga lason sa kapaligiran, alkohol o mga 
gamot sa utero. Ang anumang paglunok ng iligal na mga gamot sa panahon ng 
pagbubuntis (hal. heroin, cocaine), makabuluhang paggamit ng alkohol o tabako, 
o pagkakalantad sa mga lason sa kapaligiran ay maaring maaantasan dito. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang pangangailangan 
o panganib na pag-uugali. 
Ang bata ay nalalantad sa mga lason sa kapaligiran, alkohol o mga gamot sa utero 
at patuloy na nalalantad sa bahay o komunidad. Ang sinumang bata na nagpatunay 
ng mga sintomas ng pag-alis ng substansya sa pagsilang (hal., pagkalungkot, mga 
problema sa pagpapakain, mga panginginig, mahina at patuloy na pag-iyak) ay 
maaring maaantasan dito. Ang isang bata na nakakain ng pintura at nagpakita ng 
mga sintomas ay maaring maaantasan dito. 
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PAGDAMDAM AT PANGANGANAK (Mga Edad 0-5) 
Ang dimensyon na ito ay sumasangguni sa mga kundisyon na nauugnay sa, at mga kahihinatnan na nagmumula sa, mga 
komplikasyon sa pagdamdam at panganganak sa panahon ng ipinanganak ang bata. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang hindi 
pangkaraniwang 
mga pangyayari 
na nauugnay sa 
pagdamdam at 
panganganak ng bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Ang bata at ang ina ay may normal na pagdamdam at panganganak. Ang isang bata na 
nakatanggap ng isang iskor ng Apgar na 7-10 sa kapanganakan ay maaantasan dito. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Ang bata o ina ay mayroong kaunting mga problema sa panahon ng panganganak, 
ngunit walang kasaysayan ng masamang epekto. Ang isang emerhensiyang C-section 
o isang pinsala na pisikal na nauugnay sa panganganak (hal. pag-aalis ng balikat) sa 
sanggol ay aantasan dito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan. 
Ang bata o ina ay may mga problema sa panahon ng panganganak na nagresulta sa 
pansamantalang mga paghihirap sa paggana ng anak o ina. Ang naidagdag na pagkabalisa 
ng pangsanggol, pagdurugo ng postpartum, o pagputok ng uterine ay maaantasan dito. 
Ang isang bata na nakatanggap ng isang iskor ng Apgar na 4-7, o nangailangan ng ilang 
mga resuscitative na mga hakbang sa pagsilang ay aantasan dito. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang pangangailangan 
o panganib na pag-uugali. 
Ang bata ay may matinding problema sa panahon ng panganganak na may 
pangmatagalang mga implikasyon para sa pag-unlad (hal. malawak na pag-agaw ng 
oksiheno, pinsala sa utak). Ang isang bata na nakatanggap ng isang iskor ng Apgar 
na 3 o mas mababa, o na nangangailangan ng agaran o malawak na mga hakbang 
sa resuscitative sa kapanganakan, ay maaantasan dito. 

 
TIMBANG NANG IPINANGANAK (Mga Edad 0-5) 
Ito ay naglalarawan ng timbang nang ipinanganak ang bata na ihahambing sa normal na pag-unlad. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano ihahambing 
ang timbang nang 
ipinanganak ang bata 
sa tipikal na mga 
katampatan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Bata na nasa normal na saklaw sa timbang nang ipinanganak. Ang bata na may timbang 
nang ipinanganak sa pagitan ng 2500 gramos (5.5 lbs.) o mas malaki ay dapat aantasan dito. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o pumipigil 
na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Ang bata ay ipinanganak na kulang sa timbang. Ang bata na may timbang nang 
ipinanganak sa pagitan ng 1500 gramos (3.3 lbs.) at 2499 gramos ay dapat aantasan dito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan. 
Ang bata ay maisaalang-alang na kulang sa timbang nang ipinanganak sa punto ng 
pagpapakita sa kanila ng panganib sa pag-unlad. Ang bata na may timbang nang 
ipinanganak na 1000 gramos (2.2 lbs.) hanggang sa 1499 gramos ay dapat aantasan dito. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang pangangailangan 
o panganib na pag-uugali. 
Ang bata ay maisaalang-alang na kulang sa timbang nang ipinanganak sa punto ng 
pagbabanta ng kanilang buhay. Ang bata na may timbang nang ipinanganak na 
mababa kaysa sa 1000 gramos (2.2 lbs.) ay dapat aantasan dito. 
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PAGKABIGO NA UMUNLAD (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng pagkakaroon ng mga problema sa pagtaas ng timbang o paglaki. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang mga 
problema ang bata sa 
pagtaas ng timbang o 
paglaki alinman sa 
ngayon o sa 
nakaraan? 

• Mayroon bang mga 
alalahanin tungkol sa 
mga kaugalian sa 
pagkain ng bata? 

• Mayroon bang 
alalahanin ang doktor 
ng bata tungkol sa 
paglaki ng bata o 
pagtaas ng timbang? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Walang ebidensya sa pagkabigo na umunlad. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Ang sanggol/bata ay maaaring nakaranas ng mga problema sa nakalipas tungkol 
sa paglaki at kakayahan na madagdagan ang timbang at sa kasalukuyan ay hindi 
nakakaranas ng mga problema. Ang sanggol/bata ay maaaring kasalukuyang 
nakakaranas ng mahinang pag-unlad sa lugar na ito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan. 
Ang sanggol o bata ay nakakaranas ng mga problema sa kanilang kakayahan na 
mapanatili ang timbang o paglaki. Ang sanggol o bata ay maaaring mas mababa sa ika-
5 porsyento ang edad at kasarian, maaaring may timbang na mas mababa sa 80% ng 
kanilang perpektong timbang para sa edad, nalulumbay timbang para sa taas, o may 
isang antas ng pagtaas ng timbang na sanhi ng pagbawas sa dalawa o higit pang mga 
pangunahing porsyento na mga linya sa paglipas ng panahon (ika-75 hanggang ika-25). 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang pangangailangan 
o panganib na pag-uugali. 
Ang sanggol/bata ay may isa o higit sa lahat ng nasa itaas at sa kasalukuyan ay nasa 
malubhang medikal na panganib. 

 
MATERNAL/MAY MAKUKUHANG PANGUNAHING TAGAPAGBIGAY-ALAGA (Mga Edad 0-5) 
Tinutugunan nito ang pagkakaroon ng emosyonal at pisikal na kakayahang makukuha ang pangunahing tagapagbigay-
alaga sa bata sa mga linggo kaagad pagkatapos ng kapanganakan. Antasan ang pagkakaroon na pangmagulang 
hanggang sa 3 buwan (12 linggo) postpartum. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Magagamit ba ang 
pangunahing 
tagapagbigay-alaga 
upang matugunan ang 
mga pangangailangan 
ng bata sa unang 3 
buwan pagkatapos 
ng kapanganakan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang magulang/pangunahing tagapagbigay-alaga ng bata ay madamdamin at pisikal 
na magagamit ng bata sa mga linggo kasunod ng pagsilang. 

1 Ang pangunahing tagapag-alaga ay nakaranas ng ilang menor o pansamantalang mga 
stressor na ginawang mas kaunting magamit sa magulang ng bata. 

2 Ang pangunahing tagapagbigay-alaga ay nakaranas ng isang katamtamang lebel 
ng stress na sapat upang gawin silang makabuluhang mas mababa sa emosyonal 
at pisikal na magagamit sa bata sa mga linggo pagkatapos ng kapanganakan. 

3 Ang pangunahing tagapagbigay-alaga ay hindi magagamit sa bata sa isang sukat 
na ang emosyonal o pisikal na kagalingan ng bata ay malubhang nakompromiso. 
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MGA ITEM PARA SA MGA EDAD 6-24 

PANGANIB NG PAGPAPATIWAKAL * (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay inilaan upang ilarawan ang pagkakaroon ng mga saloobin o mga pag-uugali na naglalayong kunin ang 
buhay. Ang pag-aantas na ito ay naglalarawan ng kapwa pagpapatiwakal at makabuluhang pag-uugali na nakapinsala 
sa sarili. Ang item na ito ay nag-aantas ng lantad at sikretong mga pag-iisip at pagsisikap sa bahagi ng isang bata o 
kabataan upang tapusin ang kanilang buhay. Ang isang pag-aantas ng ‘2’ o ‘3’ ay magpapahiwatig ng pangangailangan 
para sa isang plano sa kaligtasan. Tandaan ang tiyak na mga iskedyul ng oras para sa bawat pag-aantas. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Napag-usapan ba ng 
bata/kabataan ang 
tungkol sa isang nais o 
balak na mamatay o 
pumatay sa sarili ng 
bata/kabataan? 

• Sinubukan ba ng 
bata/kabataan na 
magpapakamatay? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Walang ebidensya ng pag-iisip ng pagpapatiwakal. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Kasaysayan ng ideyal ng pagpapakamatay, ngunit walang kamakailang ideya o kilos. 
Kasaysayan ng mga pag-uugali ng pagpapakamatay o makabuluhang pag-uugali ngunit 
wala sa kamakailang nakaraan. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan.  
Kamakailang ideya o kilos. Kamakailan-lamang, ngunit hindi talamak, paniwala ng 
pagpapakamatay o kilos ng paniwala. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang pangangailangan 
o panganib na pag-uugali.  
Kasalukuyang ideya at hangarin O utos ng mga guni-guni na nagsasangkot ng pinsala 
sa sarili. Kasalukuyang ideya at hangarin ng pagpapakamatay. 

*Ang pag-aantas na ‘1’, ‘2’, o ‘3’ sa item na ito ay nagpapalitaw sa pagkakumpleto ng [E] Modyul sa Panganib 
ng Pagpapatiwakal. 

 
[E] MODYUL NG PANGANIB NA PAGPAPAKAMATAY 

Ang mga item sa modyul na ito ay inilaan upang magbigay ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa panganib 
Na pagpapakamatay ng isang bata/kabataan. Ang module na ito ay makukumpleto kapag ang item ng Panganib na 
Pag-uugali, item na Panganib sa Pagpapakamatay ay aantasan na ‘1,’ ‘2’ o ‘3.’ 

Tanong na Isaalang-alang para sa Modyul na ito: Ano ang mga isyu na nagdaragdag ng panganib sa 
pagpapakamatay ng bata/kabataan? 

Tandaan: Kritikal na imbestigahan ang mga lugar na ito gamit ang direkta at tiyak na mga katanungan upang matiyak 
na ang isang masusing pagsusuri sa panganib ay nakumpleto. Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa iyong 
kakayahang magtanong nang direkta sa mga ganitong uri ng mga katanungan, mangyaring komunsulta sa iyong 
superbisor para sa pagtuturo. 

KASAYSAYAN NG MGA PAGTATANGKA (Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay sumasangguni sa ideya na pagpapakamatay o/at mga pag-uugali na kinasasangkutan ng isang 
bata/kabataan. Mangyaring antasan ang pinakamataas na lebel na naranasan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sinubukan ba ng 
bata/kabataan na 
magpapakamatay? 

• Kung gayon, paano 
nila ginawa ang 
pagtatangka na iyon? 
Ito ba ay isang 
pamamaraan na 
karaniwang 
nakamamatay? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasaysayan ng panghabambuhay na ideyal o pagtatangka ng pagpapakamatay. 

1 Pang-habang buhay na kasaysayan ng makabuluhang pag-iisip ng paniwala ngunit walang 
potensyal na nakamamatay na mga pagtatangka. 

2 Kasaysayan ng buhay ng isang potensyal na nakamamatay na pagtatangka sa 
pagpapakamatay. 

3 Kasaysayan ng panghabang buhay na maraming mga nakamamatay na pagtatangka 
sa pagpapakamatay. 
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PAG-IISIP NG PAGPAPAKAMATAY (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas kung ang bata/kabataan ay naisip kamakailan tungkol sa saktan ang kanilang sarili. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Naisaalang-alang ba 
ng bata/kabataan ang 
pagpapakamatay 
bilang isang 
pagpipilian? 

• Kung gayon, kailan 
mangyayari ang mga 
kaisipang ito at ano 
ang nilalaman? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya. 

1 Kasaysayan ngunit walang kamakailan lang na pag-iisip. 

2 Kamakailan lang na pag-iisip, ngunit hindi sa loob ng 24 na oras. 

3 Kasalukyang pag-iisip O utos ng pagguni-guni na nagsasangkot ng pananakit sa sarili. 

 

HANGARING MAGPAPAKAMATAY (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng lebel na pagkaantala ng pag-unlad/mga karamdaman na naroroon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May balak ba ang 
bata/kabataan na 
magpakamatay? 

• Kung gayon, 
kailan lang? 

• Kung gayon, ano ang 
nakapagpahinto sa 
pagsunod ng kanilang 
hangarin? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya. 

1 Kasaysayan, ngunit walang kamakailan lang na hangarin na magpapakamatay. 

2 Kamakailan lang na hangarin na magpapakamatay. 

3 Kasalukuyang hangarin. 

 

NAGPAPLANONG MAGPAPAKAMATAY (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas kung ang bata/kabataan ay kamakailan lang may plano na magpapakamatay. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May kasamang 
mga detalye ba 
sa pagpaplano 
ang ideyang 
pagpapakamatay ng 
bata/kabataan? 

• Kung gayon, gaano 
kamakatotohanan 
ang planong iyon? 

• Kung gayon, gaano 
nakakamatay ang 
planong iyon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng kongkretong plano. 

1 Isang malabo na kuru-kuro ng isang plano, ngunit ang plano ay hindi makatotohanan. 

2 Ang bata/kabataan ay may plano na magpapakamatay na magagawa. 

3 Ang bata/kabataan ay may agad na plano na naa-access at magagawa. 

 
MODYUL NG KATAPUSAN SA PANGANIB NG PAGPAPAKAMATAY 
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HINDI-PAGPAPAKAMATAY SARILING PAGPINSALANG PAG-UUGALI (Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay nagsasama ng paulit-ulit, mapanganib na pag-uugali na pisikal na pangkalahatang nagsisilbing 
isang nakakaaliw sa sarili na pagpapagana sa bata/kabataan (hal., pagpuputol, pag-uukit, pagsunog sa sarili, 
pagsasampal sa mukha, pagbubugbog ng ulo, atbp.). 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Naghahatid ba ang 
pag-uugali ng isang 
nakapapawing pagod 
na layunin (hal., 
pamamanhid ng sakit 
sa emosyon, ilipat ang 
pagpokus ng sakit na 
pang-emosyonal 
sa pisikal)? 

• Sinasadya ba ng 
bata/kabataan na 
layuning saktan ang 
sarili (hal., pagputol)? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Walang ebidensya ng anumang mga anyo ng sariling pagpinsala. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Kasaysayan o panghihinala ng pag-uugali na sariling pagpinsala. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan.  
Nakikisangkot sa pag-uugali na nakapipinsala sa sarili (paggugupit, pagkasunog, 
pagtusok sa balat ng matulis na mga bagay, paulit-ulit na pagbunggo ng ulo) na 
hindi nangangailangan ng atensyong medikal. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang 
pangangailangan o panganib na pag-uugali. 
Nakikisangkot sa pag-uugali na nakapipinsala sa sarili na nangangailangan ng 
pakikialam medikal (hal., mga tahi, siruhiko) at iyon ay sapat na makabuluhan 
upang mailagay sa panganib ang kalusugan ng bata/kabataan. 

 

PANANAKIT SA IBA (PAGKA-HINDI MAINGAT) (Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay nagsasama ng walang ingat at mapanganib na pag-uugali na, kahit na hindi nilayon upang 
saktan ang sarili o ang iba, naglalagay ng bata/kabataan o iba pa sa ilang panganib. Ang pag-uugali na pagpapakamatay 
o pananakit sa sarili ay hindi inaantasan dito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Kumilos ba ang 
bata/kabataan 
nang hindi nag-iisip? 

• Napag-usapan o 
kumilos ba ang 
bata/kabataan sa isang 
paraan na maaaring 
mapanganib sa 
kanilang sarili (hal., 
walang ingat na pag-
uugali tulad ng 
pagsakay sa tuktok 
ng mga kotse, 
walang ingat na 
pagmamaneho, 
pag-akyat sa mga 
tulay, atbp.)? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Walang ebidensya ng mga pag-uugali (iba sa pagtitiwakal o sariling paggupit) na 
naglagay sa bata/kabataan sa mapanganib na pisikal na pananakit. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Mayroong isang kasaysayan, panghihinala o banayad na pag-uugali (maliban sa 
pagpapakamatay o sariling paggugupit) na naglalagay sa panganib sa pisikal na pinsala 
ng bata/kabataan tulad ng walang ingat at mapanganib na pag-uugali na kumukuha 
ng panganib. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan.  
Nakikipag-ugnayan sa walang ingat o sinasadyang pag-uugali sa pagkuha ng panganib 
(maliban sa pagpapakamatay o paggugupit sa sarili) na naglalagay sa bata/kabataan sa 
panganib ng pisikal na pinsala. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang 
pangangailangan o panganib na pag-uugali. 
Nakikipag-ugnayan sa walang ingat o sinasadyang pag-uugali na makakuha ng 
panganib (maliban sa pagpapakamatay o paggugupit sa sarili) na naglalagay sa 
bata/kabataan sa agarang panganib na mamatay. 
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PANGANIB SA IBA* (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng marahas o agresibong pag-uugali ng bata/kabataan. Ang hangarin ng pag-uugali na ito ay 
upang maging sanhi ng makabuluhang pinsala sa katawan ng iba. Ang isang pag-aantas ng ‘2’ o ‘3’ ay magpapahiwatig ng 
pangangailangan para sa isang plano sa kaligtasan. Ang walang ingat na pag-uugali na maaaring maging sanhi ng pisikal na 
pinsala sa iba ay hindi inantasan sa item na ito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sinadya ba ng 
bata/kabataan na 
saktan ang ibang tao? 

• Nag-away ba ng 
pisikal ang bata/ 
kabataan? 

• Ang bata/kabataan 
ay nagbanta ba na 
papatayin o seryosong 
sasaktan ang iba? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Walang ebidensya o kasaysayan ng agresibong pag-uugali o makabuluhang banta 
ng pananalakay sa iba (kabilang ang mga tao at mga hayop). 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Kasaysayan ng agresibong pag-uugali o pagsasalitang banta ng pananalakay sa iba. 
Maaantasan dito ang kasaysayan ng setting ng sunog. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan. 
Paminsan-minsan o katamtamang lebel ng pananalakay sa iba. Ang bata/kabataan 
ay gumawa ng pagsasalitang banta ng karahasan sa iba. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang 
pangangailangan o panganib na pag-uugali.  
Talamak na ideyang may planong pagpatay ng tao, madalas o mapanganib 
(makabuluhang pinsala) na lebel ng pananalakay sa iba. Ang bata/kabataan 
ay isang agarang panganib sa iba. 

*Ang pag-aantas na ‘1’, ‘2’, o ‘3’ sa item na ito ay nagpapalitaw sa pagkakumpleto ng [F] Modyul ng Karahasan. 

 

[F] MODYUL NG PAGKAMAPANGANIB/KARAHASAN 

Ang modyul na ito ay may kasamang mga item na nakatuon sa iba`t ibang mga elemento/isyu na nakikita kung 
nakikipagtulungan sa mga bata/kabataan na gumawa ng karahasan laban sa iba. Ang modyul na ito ay makukumpleto 
kapag ang item ng Domain ng Mga Pag-uugali sa Panganib/Panganib sa Iba ay inaantasan ng ‘1,’ ‘2’ o ‘3.’ 

MAKASAYSAYANG MGA SALIK NG PANGANIB 

Antasan ang sumusunod na mga item sa loob ng buong buhay ng bata/kabataan. 

KASAYSAYAN NG KARAHASAN (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa kasaysayan ng karahasan ng bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan 
ba ay naging marahas 
sa isang kapatid, 
kapareha, at adulto? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng anumang kasaysayan ng marahas na pag-uugali ng bata/kabataan. 

1 Ang bata/kabataan ay nakikibahagi sa banayad na uri ng marahas na pag-uugali 
kabilang ang paninira, menor de edad na pagkasira ng ari-arian, pisikal na away 
kung saan walang nasugatan (hal. shoving, wrestling). 

2 Ang bata/kabataan ay nakikibahagi sa katamtamang uri ng marahas na pag-uugali 
kabilang ang mga away kung saan nasugatan ang mga kalahok. Ang kalupitan sa mga 
hayop ay mabibigyan ng antas dito maliban kung nagresulta ito sa makabuluhang 
pinsala o pagkamatay ng hayop. 

3 Ang bata/kabataan ay nagpasimula ng hindi ipinataw na marahas na pag-uugali sa ibang 
mga tao na nagresulta sa pinsala sa mga taong ito. Ang kalupitan sa mga hayop na 
nagresulta sa makabuluhang pinsala o pagkamatay ng hayop ay mabibigyan ng antas dito. 

  



 

 

Alameda County Behavioral Health Care Services • Mga Pangangailangan at Kalakasan ng Bata at Adolesente  
(Mga Edad mula kapanganakan hanggang 24) 83 

EMOSYONAL/PAG-UUGALING MGA PANGANIB 

PAMAMAHALA NG PAGKABIGO (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa kakayahan ng bata/kabataan na pamahalaan ang kanilang sariling galit at 
pagpapaubaya ng pagkabigo. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano kinokontrol ng 
bata/kabataan ang 
kanilang pag-uugali? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay madaling magalit 
o mabigo? 

• Nagiging agresibo ba 
ang bata/kabataan 
kapag nagagalit? 

• Nahihirapan ba ang 
bata/kabataan sa 
pamamahala ng galit 
kung may nagpupuna 
o tumanggi sa kanila? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata/kabataan ay lilitaw upang mapamahalaan nang maayos ang pagkabigo. 
Walang ebidensya sa mga problema sa pamamahala ng pagkasiphayo. 

1 Ang bata/kabataan ay may ilang banayad na mga problema sa pagkasiphayo. Ang 
bata/kabataan ay maaaring madaling magalit kapag nasiphayo; gayunpaman, ang 
bata/kabataan ay nakapagpakalma ng sarili matapos ang galit ay sumabog. 

2 Ang bata/kabataan ay may mga problema sa pamamahala ng pagkasiphayo. Ang galit 
ng bata/kabataan kapag nasiphayo ay nagdudulot ng mga problema sa paggana sa 
paaralan, sa bahay, o sa mga kapareha. 

3 Ang bata/kabataan ay maging puputok at mapanganib sa iba kapag nasiphayo. Ang 
bata/kabataan ay nagpapakita ng kaunting pagpipigil sa sarili sa mga sitwasyong ito 
at ang iba ay dapat makialam upang maibalik ang kontrol. 

 

PAGKAPOOT (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng pang-unawa ng iba tungkol sa lebel ng galit at poot ng bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan ba 
ay tila galit na galit o 
sa hindi naaangkop 
na mga kapaligiran/ 
sitwasyon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata/kabataan ay lilitaw na hindi nakakaranas o nagpapahayag ng pagkapoot maliban 
sa mga sitwasyon kung saan ang karamihan sa mga tao ay magiging masungit. 

1 Ang bata/kabataan ay lilitaw na pagalit ngunit hindi ito ipinahahayag. Nararanasan ng 
iba na galit ang bata/kabataan. 

2 Regular na nagpapahayag ng poot ang bata/kabataan. 

3 Ang bata/kabataan ay halos palaging pagalit alinman sa pagpapahayag o hitsura. Ang 
iba ay maaaring makaranas bilang ‘puspos ng galit’ o ‘seething’ ng bata/kabataan. 
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PARANOID NA PAG-IISIP (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng pag-iiral/lebel ng paranoid na pag-iisip na naranasan ng bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mukha bang kahina-
hinala ang bata/ 
kabataan? 

• Mayroon bang 
ebidensya ng 
paranoid na pag-iisip/ 
mga paniniwala? 

• Nababantayan ba ang 
bata/kabataan nang 
husto? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang bata/kabataan ay hindi nagpapakita upang makisali sa anumang paranoid na pag-iisip. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata/kabataan ay kahina-hinala sa iba ngunit nasubukan ang mga pagsuspetsa na 
ito at nababagay nang maayos ang kanilang pag-iisip. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 
Ang bata/kabataan ay naniniwala na ang iba ay ‘lumabas upang makuha’ sila. May 
problema ang bata/kabataan sa pagtanggap na ang mga paniniwalang ito ay maaaring 
hindi tumpak. Minsan ang bata/kabataan ay kahina-hinala at binabantayan ngunit sa 
ibang mga oras ay maaaring maging bukas at magiliw. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay naniniwala na may plano ang iba na saktan sila. Ang bata/ 
kabataan ay halos palaging kahina-hinala at binabantayan. 

 

PANGALAWANG KITA MULA SA PAGKAGALIT (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ginagamit upang maantasan ang presensya ng galit upang makakuha ng karagdagang mga benepisyo. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang nangyayari 
matapos na ang 
bata/kabataan ay 
nagalit? Mayroon bang 
nakuhang anumang 
bagay na kapalit ang 
bata/kabataan? 

• Karaniwan bang 
nakukuha ng 
bata/kabataan 
kung ano ang nais ng 
bata/kabataan mula sa 
pagpapahayag ng galit? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata/kabataan ay alinman hindi nakikibahagi sa galit na pag-uugali o, kapag 
nagalit sila, ay hindi nagpapakita upang makakuha ng anumang mga benepisyo mula 
sa pag-uugali na ito. 

1 Hindi sinasadya na nakinabang ang bata/kabataan mula sa galit na pag-uugali; 
gayunpaman, walang ebidensya na sadyang ginagamit ng bata/kabataan ang galit 
na pag-uugali upang makamit ang nais na mga kinalabasan. 

2 Ang bata/kabataan minsan ay gumagamit ng galit na pag-uugali upang makamit ang 
ninanais na kinalabasan sa mga magulang, tagapagbigay-alaga, mga guro, o mga kapareha. 

3 Ang bata/kabataan ay regular na gumagamit ng galit na pag-uugali upang makamit 
ang nais na mga kinalabasan sa mga magulang, tagapagbigay-alaga, mga guro, o mga 
kapareha. Ang iba sa buhay ng bata/kabataan ay mukhang natakot. 
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MARAHAS NA PAG-IISIP (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng lebel sa karahasan at pananalakay sa pag-iisip ng bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan 
ay nag-uulat na 
mayroong marahas 
na mga saloobin? 

• Binibigkas ng bata/ 
kabataan ang kanilang 
marahas na kaisipan 
alinman sa partikular 
o sa pamamagitan ng 
paggamit ng marahas 
na mga tema? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay nakikibahagi sa marahas na pag-iisip. 

1 Ang bata/kabataan ay may paminsan-minsan o mababang pag-iisip tungkol sa karahasan. 

2 Ang bata/kabataan ay may marahas na pag-iisip. Ang wika ay madalas na 
nailalarawan sa pagkakaroon ng marahas na mga tema at ang paglutas ng problema 
ay madalas na tumutukoy sa marahas na kinalabasan. 

3 Ang bata/kabataan ay may tiyak na ideya na pagpatay ng tao o lumilitaw na 
nahuhumaling sa mga saloobin tungkol sa karahasan. Halimbawa, ang isang 
bata/kabataan na kusang-madalas at madalas umaatras lamang ng marahas 
na mga imahe ay maaaring aantasan dito. 

 
 

MGA SALIK NG KATATAGAN 

KAHALAGAHAN NG POTENSYAL NA KARAHASAN (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa kabatiran ng bata/kabataan sa kanilang panganib sa karahasan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May kamalayan ba 
ang bata/kabataan sa 
mga panganib ng 
kanilang potensyal na 
maging marahas? 

• Nag-aalala ba ang 
bata/kabataan 
tungkol sa mga 
panganib na ito? 

• Maaari bang 
mahuhulaan ng 
bata/kabataan kung 
kailan/saan/para sa 
anong kadahilanan na 
magagalit sila at/o 
posibleng maging 
marahas? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ganap bang may kamalayan ang bata/kabataan sa kanilang lebel ng panganib ng 
karahasan. Alam at nauunawaan ng bata/kabataan ang mga kadahilanan sa panganib. 
Ang bata/kabataan ay tumatanggap ng responsibilidad para sa mga pag-uugali na 
nakaraan at sa hinaharap. Maaaring asahan ng bata/kabataan ang paghahamon na 
mga kalagayan sa kinabukasan. Ang isang bata/kabataan na walang potensyal sa 
karahasan ay aantasan dito. 

1 Pangkalahatang nalalaman ng bata/kabataan ang kanilang potensyal para sa 
karahasan. Ang bata/kabataan ay may kaalaman tungkol sa mga kadahilanan sa 
panganib ng bata/kabataan at sa pangkalahatan ay maaaring may responsibilidad. 
Ang bata/kabataan ay maaaring hindi maasahan ang mga kahinanatnan sa 
kinabukasan na maaaring hamunin ang bata/kabataan. 

2 Ang bata/kabataan ay may kamalayan sa kanilang potensyal para sa karahasan. Ang 
bata/kabataan ay maaaring may pagkahilig na sisihin ang iba ngunit nagagawa niyang 
tanggapin ang ilang tungkulin para sa mga aksyon ng bata/kabataan. 

3 Walang kamalayan ang bata/kabataan sa kanilang potensyal para sa karahasan. 
Maaaring tanggihan ng bata/kabataan ang nakalipas na mga marahas na kilos o 
ipaliwanag ang mga ito sa mga tuntunin ng hustisya o ayon sa nararapat ng biktima. 
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TUGON SA MGA KAHIHINATNAN (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa reaksyon ng bata/kabataan kapag sila ay nakatanggap ng mga kahihinatnan para sa 
karahasan o pananalakay. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang reaksyon ng 
bata/kabataan sa mga 
kahihinatnan na 
ibinigay para sa 
marahas o agresibong 
pag-uugali? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Malinaw at mahuhulaan ng bata/kabataan na tumutugon sa natukoy na mga 
kahihinatnan. Regular na maaasahan ng bata/kabataan ang mga kahihinatnan 
at aayusin ang pag-uugali. 

1 Ang bata/kabataan ay pangkalahatang tumutugon sa kinilalang mga kahihinatnan; 
gayunpaman, hindi lahat ng naaangkop na mga kahihinatnan ay nakilala o ang 
bata/kabataan ay maaaring nasiphayo minsan na asahan ang mga kahihinatnan. 

2 Ang bata/kabataan ay tumutugon sa mga kahihinatnan sa ilang mga okasyon ngunit 
kung minsan ay tila hindi nagmamalasakit sa mga kahihinatnan para sa kanilang 
marahas na pag-uugali. 

3 Ang bata/kabataan ay hindi tumutugon sa mga kahihinatnan para sa kanilang 
marahas na pag-uugali. 

 

PANGAKO SA PAGKONTROLA NG SARILI (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa pagpayag at pagpangako ng bata/kabataan sa pagkokontrola sa pagka-agresibo at/o 
marahas na mga pag-uugali. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Gusto ba ng bata/ 
kabataan na baguhin 
ang kanilang mga 
pag-uugali? 

• Nangangako ba ang 
bata/kabataan sa 
ganung pagbabago? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata/kabataan ay lubos na nangako sa pagkokontrola ng kanilang marahas 
na pag-uugali. 

1 Ang bata/kabataan ay pangkalahatang nangako na kontrolahin ang kanilang marahas 
na pag-uugali; gayunpaman, ang bata/kabataan ay maaaring magpapatuloy sa 
paghihirap sa pagkontrola sa ilang paghahamon na mga kalagayan. 

2 Ang bata/kabataan ay pinagtigalawa tungkol sa pagkokontrol ng kanilang marahas 
na pag-uugali. 

3 Ang bata/kabataan ay hindi interesado sa pagkokontrola ng kanilang marahas na pag-
uugali sa oras na ito. 

 

PAKIKILAHOK SA PAGGAMOT (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa pakikilahok ng bata/kabataan at/o pamilya sa kanilang paggamot. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan ba 
ay nasa paggagamot o 
mayroong plano ng 
paggamot? 

• Alam ba ng bata/ 
kabataan at pamilya 
kung ano ang plano? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata/kabataan ay lubos na nakikilahok sa kanilang sariling paggamot. Ang pamilya 
ay sumusuporta rin sa paggamot. 

1 Ang bata/kabataan o pamilya ay nakilahok sa paggamot ngunit hindi kasabay na 
dalawa. Ang bata/kabataan ay maaaring parang nakilahok sa paggamot, habang ang 
mga miyembro ng pamilya ay aktibo o ang bata/kabataan ay maaaring nakilahok sa 
paggamot habang ang mga miyembro ng pamilya ay hindi sumusuporta. 

2 Ang bata/kabataan at/o pamilya ay pinagtigalawa tungkol sa pakikilahok ng 
paggamot. Ang bata/kabataan at/o pamilya ay maaaring nagdududa tungkol sa 
pagkaepektibo ng paggamot o naghihinala tungkol sa mga hangarin ng klinisyan. 

3 Ang bata/kabataan at pamilya ay hindi interesado na makikilahok sa paggamot. Ang 
isang bata/kabataan na may pangangailangan ng paggamot na hindi kasalukuyang 
nasa paggamot ay dapat aantasan dito. 

 
MODYUL NG KATAPUSAN NG PAGKA-MAPANGANIB/KARAHASAN 
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SEKSWAL NA PANANALAKAY (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay inilaan upang ilalarawan ang kapwa agresibong sekswal na pag-uugali at sekswal na pag-uugali na 
kung saan ang bata/kabataan ay kumuha ng pagsamantala sa mas bata o mas walang lakas na bata/kabataan. Ang 
kalubhaan at kabaguhan ng pag-uugali ay nagbigay ng impormasyon na kailangan upang antasan ang item na ito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Naakusahan na ba ang 
bata/kabataan na 
naging agresibo sa 
sekswal sa ibang 
bata/kabataan? 

• Nagkaroon na ba ng 
sekswal kontak ang 
bata/kabataan sa 
isang mas bata na 
indibidwal? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Walang ebidensya sa pag-uugaling agresibo sa sex. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Kasaysayan o paghihinala sa pag-uugaling agresibo sa sex at/o hindi angkop na pag-
uugali sa sex sa loob ng nakalipas na taon na nagbigay ng kaguluhan sa iba tulad ng 
nakakainis na usapan o pagsasalsal sa publiko. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan.  
Ang bata/kabataan ay nakikibahagi sa pag-uugaling agresibo sa sex na negatibong 
nagreresulta sa paggana. Halimbawa, madalas na hindi angkop na pag-uugaling 
sekswal (hal., hindi angkop na paghihipo sa iba). Ang madalas na paghuhubad ay 
dapat ipagbabawal dito kung ito ay nakapupukaw sa pagkasekswal. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang 
pangangailangan o panganib na pag-uugali.  
Ang bata/kabataan ay nakikibahagi sa isang mapanganib na lebel ng agresibong pag-
uugaling sekswal. Ito ay magpapahiwatig ng panggagahasa o sekswal na pag-aabuso 
sa ibang tao na nagsasangkot ng sekswal na pagtagos. 

 

PAGTAKAS (Mga Edad 6-24) 
Ang item ay naglalarawan ng panganib sa pagtakas o aktwal na pag-uugali na tumakas. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan ba 
ay tumakas mula sa 
bahay, paaralan, o 
alinmang iba pang 
lugar? 

• Kung gayon, saan 
nagpunta ang 
bata/kabataan? 
Gaano katagal 
nanatili sa malayo 
ang bata/kabataan? 
Paano nahanap ang 
bata/kabataan? 

• Nagbabanta ba ang 
bata/kabataan na 
tatakas? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Ang bata/kabataan ay walang kasaysayan ng pagtakas o ideya ng pagtakas mula sa 
kasalukuyang sitwasyon sa pamumuhay. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Ang bata/kabataan ay walang kamakailang kasaysayan ng pagtakas ngunit hindi 
ipinahayag ang ideya tungkol sa pagtakas sa kasalukuyang sitwasyon sa pamumuhay. 
Ang bata/kabataan ay maaaring nagbanta na tatakas sa isa o higit pang mga okasyon 
o mayroong kasaysayan ng pagtakas ngunit hindi sa nagdaang nakaraan 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan.  
Ang bata/kabataan ay tumakbo mula sa bahay nang isang beses o tumakbo mula sa 
isang setting ng paggamot. Na-antasan din dito ang isang bata/kabataan na tumakas 
sa bahay (magulang o kamag-anak). 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang 
pangangailangan o panganib na pag-uugali.  
Ang bata/kabataan ay tumakbo mula sa mga setting ng bahay at/o paggamot sa 
nagdaang nakaraan at kasalukuyan isang napipintong panganib sa paglipad. Ang 
isang bata/kabataan na kasalukuyang isang tumatakas ay aantasan dito. 
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DELINGKWENTENG PAG-UUGALI (KRIMINAL NA PAG-UUGALI) (Mga Edad 6-24) 
Kasama sa pag-aantas na ito ang kapwa pag-uugali ng kriminal at mga pagkakasala sa katayuan na maaaring 
magreresulta mula sa pagkabigo ng bata/kabataan na sundin ang kinakailangang mga pamantayan sa pag-uugali (hal., 
pag-truancy, mga paglabag sa curfew, pagmamaneho nang walang lisensya). Ang mga sekswal na pagkakasala ay dapat 
isama bilang pag-uugali na kriminal. Kung nahuli, ang bata/kabataan ay maaaring arestuhin para sa pag-uugaling ito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Alam mo ba ang 
tungkol sa mga 
batas na sinira ng 
bata/kabataan (kahit 
na ang bata/kabataan 
ay hindi sinisingil o 
nahuli)? 

• Naaresto na ba ang 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Walang ebidensya o walang kasaysayan ng delingkwenteng pag-uugali. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Kasaysayan o paghihinala ng delingkwenteng pag-uugali, ngunit wala sa kamakailang 
nakaraan. Ang mga pagkakasala sa katayuan ay karaniwang maaantasan dito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan.  
Kasalukuyang nakikibahagi sa delingkwenteng pag-uugali (hal. bandalismo, shoplifting, 
atbp.) na naglalagay sa panganib sa bata/kabataan 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang 
pangangailangan o panganib na pag-uugali.  
Malubhang kamakailang mga gawa ng delingkwenteng aktibidad na naglalagay sa iba 
sa panganib ng makabuluhang kawalan o pinsala, o naglagay ng bata/kabataan sa 
panganib ng mga parusa sa pang-adulto. Kasama sa mga halimbawa ang pagnanakaw 
ng kotse, pagnanakaw sa tirahan at paglahok ng gang. 
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SINADYANG MASAMANG PAG-UUGALI (Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay naglalarawan ng mga sinasadyang pag-uugali na kinasasangkutan ng isang bata/kabataan 
upang pilitin ang iba na pangasiwaan ang mga kahihinatnan. Ang item na ito ay dapat na sumasalamin sa mga may 
problemang pag-uugali sa lipunan (hindi katanggap-tanggap na pag-uugali sa lipunan para sa kultura at komunidad 
kung saan nakatira ang bata/kabataan) na naglalagay sa bata/kabataan sa ilang mapanganib na mga kahihinatnan. 
Hindi kinakailangan na maipahayag ng bata/kabataan na ang layunin ng kanilang maling pag-uugali ay upang magbigay 
ng mga reaksyon/kahihinatnan upang aantasan ang item na ito. Palaging mayroon, gayunpaman, isang benepisyo sa 
bata/kabataan na nagreresulta mula sa hindi katanggap-tanggap na pag-uugali na ito kahit na hindi ito lumitaw sa 
ganitong paraan sa mukha nito (hal., pakiramdam ng bata/kabataan na mas protektado, mas kontrolado, hindi 
gaanong balisa dahil sa mga parusa). Ang item na ito ay hindi dapat maaantasan para sa bata/kabataan na nakikibahagi 
sa naturang pag-uugali lamang dahil sa mga pagkaantala sa pag-unlad. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sinadya bang gawin 
o sabihin ng bata/ 
kabataan ang mga 
bagay upang mapataob 
ang iba o magkaroon 
ng problema sa mga 
taong may posisyon o 
(hal., mga magulang 
o guro)? 

• Ang bata/kabataan 
ay nagsagawa ba ng 
pag-uugali na 
nakakainsulto, bastos 
o nakakasuklam at 
nagresulta sa mga 
parusa para sa 
bata/kabataan tulad 
ng pagsuspenso, 
pagtanggal sa trabaho, 
atbp. 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Ang bata/kabataan ay hindi nagpapakita ng ebidensya ng mga problemang pag-uugali 
sa lipunan na nagsasanhi sa mga adulto na pangasiwaan ang mga kahihinatnan. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Ang ilang may problemang mga pag-uugali sa lipunan na pinipilit ang mga adulto 
na pangasiwaan ang mga kahihinatnan sa bata/kabataan. Ang nagbibigay ng mga 
komento o pag-uugali sa mga setting ng lipunan na naglalayong makakuha ng isang 
negatibong tugon mula sa mga adulto ay maaaring isama sa lebel na ito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan.  
Ang bata/kabataan ay maaaring sadyang nagkagulo sa paaralan o sa bahay at ang mga 
kahihinatnan, o ang banta ng mga kahihinatnan ay nagdudulot ng mga problema sa 
buhay ng bata/kabataan. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang 
pangangailangan o panganib na pag-uugali.  
Ang madalas na hindi seryosong hindi naaangkop na pag-uugali sa lipunan ay pinipilit 
ang mga adulto na seryosuhin at/o paulit-ulit na pangasiwaan ang mga kahihinatnan 
sa bata/kabataan. Ang hindi naaangkop na pag-uugali sa panlipunan ay maaaring 
maging sanhi ng pinsala sa iba at/o maglalagay ng bata/kabataan sa panganib ng mga 
makabuluhang kahihinatnan (hal., pagpapatalsik mula sa paaralan, pagtanggal mula 
sa komunidad). 
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SINADYA ANG MALING PAG-UUGALI (Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay naglalarawan ng matinding pagkakalantad sa sekswal na pagsasamantala o pagbiktima. 
Kasama rito ang anumang sitwasyon, konteksto o relasyon kung saan ang bata ay tumatanggap ng isang bagay 
(hal., akomodasyon ng pagkain, mga gamot at alkohol, sigarilyo, pagmamahal, regalo, pera, atbp.) Bilang resulta 
ng pagganap, at o iba pa na gumaganap sa kanila, mga aktibidad na sekswal. Mangyaring antasan ang pag-uugali 
sa panahon ng nakaraang tao. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ipinagpalit ba ng 
bata/kabataan ang 
sekswal na aktibidad 
para sa mga kalakal, 
pera, pagmamahal 
o proteksyon? 

• Ang bata/kabataan ay 
naging biktima ng 
human trafficking? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya sa anumang mga pangangailangan. 
Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay sekswal na pinagsamantalahan o biktima, 
o kung hindi man nakita o nalantad sa sekswal na pagsasamantala. 

1 Pangangailangan na nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o 
pumipigil na aksyon. Ito ay maaaring naging panganib na pag-uugali sa nakalipas. 
Mayroong matapang na paghihinala o ebidensya na ang bata ay nakakita o nalalantad 
sa pagkabiktima ng sekswal, o direktang pinagsamantalahan. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan.  
Nasaksihan ng bata/kabataan ang pagkabiktima o pagsasamantala ng isang pamilya 
o kaibigan at/o isang direktang biktima ng sekswal na pagbiktima o komersyal na 
sekswal na pagsasamantala. 

3 Intensibo at/o madaliang aksyon ay kailangan upang matugunan ang 
pangangailangan o panganib na pag-uugali.  
 Ang bata/kabataan ay nalantad sa talamak at/o matinding mga pagkakataong 
mabiktima ng sekswal, o isang direktang biktima ng komersyal na sekswal na 
pagsasamantala na nagbabanta sa buhay o nagdulot ng malaking pinsala sa katawan, 
o aktibong pinagsamantalahan. 
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5. DOMAIN NG MGA SALIK 
NA KULTURAL  

Kinikilala ng mga item na ito ang mga isyu sa wika o pangkulturang mga isyu na kailangan ng mga tagabigay ng 
serbisyo na gagawa ng mga paluwagan (hal., magbigay ng tagapagkahulugan, maghanap ng terapruta na 
nagsasalita ng pangunahing wika ng pamilya, at/o tiyakin na ang mga bata at kabataan sa pagkakalagay ay may 
oportunidad na lumahok sa mga ritwal ng kultura na nauugnay sa kanilang pagkakakilanlan sa kultura). Ang mga 
item sa Domain ng Mga Salik na Kultural ay naglalarawan ng mga paghihirap na maaaring maranasan o maabutan 
ng mga bata at kabataan bilang resulta ng kanilang pagkamiyembro sa anumang grupong pangkultura, at/o dahil 
sa relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng grupong iyon at mga miyembro ng nangingibabaw na lipunan. 

Mahalagang tandaan kapag ginagamit ang CANS na ang pamilya ay dapat ipagkahulugan mula sa pananaw ng 
indibidwal na bata/kabataan (iyan ay, kung sino ang inilalarawan ng indibidwal bilang bahagi ng kanyang pamilya). 
Ang mga isyu ng kultura sa domain na ito ay dapat isaalang-alang na may kaugnayan sa epekto na mayroon sila sa 
buhay ng indibidwal kapag inaantasan ang mga item na ito at lumilikha ng isang plano sa paggamot o serbisyo. 

Tanong na dapat Isaalang-alang para sa Domain na ito: Paano nakakaapekto ang pagkamiyembro ng 
bata/kabataan sa isang partikular na grupong pangkultura na kanyang stress at kabutihan? 

 
 

MGA ITEM PARA SA LAHAT NG EDAD 

Mangyaring tandaan: Sa pag-aantas ng mga item na ito para sa Maagang Pagkabata (Mga edad 0-5), mangyaring gamitin 
ang perspektibo ng pamilya. 

WIKA (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Tinitingnan ng item na ito kung ang bata/kabataan o pamilya ay nangangailangan ng tulong sa komunikasyon upang 
makuha ang mga kinakailangang mapagkukunan, suporta at akomodasyon (hal., tagapagkahulugan). Ang item na ito 
ay nagsasama ng sinasalita, nakasulat, at wikang senyas, pati na rin ang mga isyu sa literasiya. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang wika na 
sinasalita ng pamilya 
sa tahanan? 

• Mayroon bang 
espesyal na mga 
pangangailangan ang 
pamilya na nauugnay 
sa komunikasyon 
(hal., ESL, ASL, Braille, 
o tinulungang 
teknolohiya)? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya na mayroong pangangailangan o kagustuhan para sa isang 
tagapagkahulugan at/o ang bata/kabataan at ang pamilya ay nagsasalita at 
nagbabasa ng pangunahing wika kung saan nakatira ang kabataan o ang pamilya. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Ang bata/kabataan at/o pamilya ay nagsasalita o nagbabasa ng pangunahing wika 
kung saan nakatira ang bata/kabataan o pamilya, ngunit ang mga potensyal na 
problema sa komunikasyon ay umiiral dahil sa limitadong bokabularyo o pag-uunawa 
sa mga pananarinari ng wika.  
[itutuloy] 

  

Para sa Domain ng Mga Salik na Kultural, gamitin ang sumusunod na mga kategorya at mga lebel ng aksyon: 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 

1 Kasaysayan o paghihinala sa mga problema; nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 

2 Ang problema ay nakakagambala sa paggana; nangangailangan ng aksyon o pakikialam 
upang tiyakin na ang pangangailangan ay natugunan. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o intensibong aksyon. 
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WIKA itinuloy 

 2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata/kabataan at/o ang makabuluhang mga miyembro ng pamilya ay hindi 
nagsasalita ng pangunahing wika kung saan nakatira ang kabataan o pamilya. Ang 
tagapagsalin o tagapagsalita ng katutubong wika ng pamilya ay kinakailangan para sa 
matagumpay na pakikialam; ang isang kwalipikadong (mga) indibidwal ay maaaring 
makilala sa loob ng mga suportang natural. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan at/o ang makabuluhang mga miyembro ng pamilya ay hindi 
nagsasalita ng pangunahing wika kung saan nakatira ang kabataan o pamilya. Ang 
tagapagsalin o tagapagsalita ng katutubong wika ng pamilya ay kinakailangan para sa 
matagumpay napakikialam; walang ganoong indibidwal na magagamit mula sa mga 
suportang natural. 

Para sa Maagang Pagkabata (Mga Edad 0-5): Mangyaring antasan ang item sa itaas mula sa pananaw ng pamilya. 

 
 

MGA TRADISYON AT MGA RITWAL (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa pag-access ng bata/kabataan at/o pamilya sa pakikilahok sa tradisyon ng kultura, mga ritwal 
at kasanayan, kasama ang pagdiriwang ng mga pista opisyal na natukoy sa kultura tulad ng Kwanza, Dia de los Muertos, Yom 
Kippur, Quinceanera, atbp. Maaari ding isama ang mga pang-araw-araw na aktibidad na tukoy sa kultura (hal., pagsusuot ng 
hijab, pagdarasal patungo sa Mecca sa mga tiyak na oras, pagkain ng isang tiyak na diyeta, pag-access sa media), at mga 
tradisyon at mga aktibidad upang maisama ang mas bagong mga pagkakakilanlang pangkultura. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Anong mga piyesta 
opisyal ang 
ipinagdiriwang 
ng pamilya? 

• Anu-anong mga 
tradisyon ang 
mahalaga sa pamilya? 

• Natatakot ba ang 
pamilya sa 
diskriminasyon na 
pagsasanay ng 
kanilang mga 
tradisyon at 
mga ritwal? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang bata/kabataan at/o pamilya ay patuloy na nagsasanay ng kanilang piniling mga 
tradisyon at mga ritwal na naaayon sa kanilang pagkakakilanlang pangkultura. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Ang bata/kabataan at/o pamilya ay karaniwang nagsasanay ng kanilang piniling mga 
tradisyon at mga ritwal na naaayon sa kanilang pagkakakilanlang pangkultura; gayunpaman, 
nakakaranas sila minsan ng ilang mga hadlang sa pagganap ng mga kasanayang ito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata/kabataan at/o pamilya ay nakakaranas ng makabuluhang mga hadlang at 
kung minsan ay pinipigilan mula sa pagsasanay ng kanilang piniling mga tradisyon at 
mga ritwal na naaayon sa kanilang pagkakakilanlang pangkultura. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan at/o pamilya ay hindi maisasagawa ang kanilang napiling mga 
tradisyon at mga ritwal na naaayon sa kanilang pagkakakilanlang pangkultura. 

Para sa Maagang Pagkabata (Mga Edad 0-5): Mangyaring antasan ang item sa itaas mula sa pananaw ng pamilya. 
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STRESS NA KULTURAL (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Kinikilala ng item na ito ang mga pangyayari kung saan ang pagkakakilanlang pangkultura ng bata/kabataan ay natugunan ng 
poot o ibang mga problema sa loob ng kapaligiran ng bata/kabataan dahil sa pagkakaiba-iba ng kaugalian, pag-uugali, o mga 
paniniwala ng iba (kasama rito ang mga pagkakaiba sa kultura na nagdudulot ng stress sa pagitan ng kabataan at sa pamilya ng 
bata/kabataan). Ang racism, negatibidad patungo sa SOGIE at iba pang mga uri ng diskriminasyon ay maaring aantasan dito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang 
pinaniniwalaan ng 
pamilya na kanilang 
katunayan ng 
diskriminasyon? Paano 
nila inilarawan ang 
diskriminasyon 
o pang-aapi? 

• Ito ba ay nakakaapekto 
sa kanilang paggana 
bilang isang pamilya? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya ng stress sa pagitan ng pagkakakilanlang pangkultura ng 
bata/kabataan at kasalukuyang sitwasyon sa pamumuhay. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ilang paminsan-minsang stress na nagreresulta mula sa alitan sa pagitan ng 
pagkakakilanlang pangkultura ng bata/kabataan at kasalukuyang sitwasyon sa pamumuhay. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata/kabataan ay nakakaranas ng stress na kultural na nagdudulot ng mga problema 
sa paggana sa kahit isang domain ng buhay. Ang bata/kabataan ay nangangailangan ng 
suporta upang malaman kung paano pamahalaan ang stress ng kultura. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay nakakaranas ng isang mataas na lebel ng stress na kultural na 
nagpapahirap sa paggana ng anumang domain ng buhay sa ilalim ng kasalukuyang 
mga kalagayan. Ang bata/kabataan ay nangangailangan ng agarang plano upang 
mabawasan ang stress ng kultura. 

Para sa Maagang Pagkabata (Mga Edad 0-5): Mangyaring antasan ang item sa itaas mula sa pananaw na stress 
na kultural ng pamilya. 

 

MGA KAIBAHAN NG KULTURA SA LOOB NG PAMILYA (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Minsan ang mga indibidwal na mga miyembro sa loob ng isang pamilya ay may magkakaibang pinagmulan, kahalagahan at/o 
pananaw. Ito ay maaaring mangyari sa isang pamilya kung saan ang isang Indibidwal ay pinagtibay mula sa ibang lahi, kultura, 
etniko, o katayuan sa socioeconomic. Maaaring magpumiglas ang magulang na maunawaan o kulang sa kamalayan sa 
karanasan ng diskriminasyon ng Indibidwal. Bilang karagdagan maaari itong mangyari sa mga pamilya kung saan ang mga 
magulang ay unang henerasyong imigrante sa Estados Unidos. Ang indibidwal ay maaaring tumanggi na sumunod sa ilang 
mga kasanayan sa kultura, na pumili sa halip na lumahok nang higit pa sa tanyag na kultura ng US. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang mga magulang ba 
at ang mga bata ay may 
magkakaibang pag-
unawa sa mga 
naaangkop na pag-
uugali na nakaugat sa 
mga tradisyon ng 
kultura? 

• Nauunawaan at 
iginagalang ba ng 
pamilya at mga anak 
ang pananaw ng 
bawat isa? 

• Mayroon bang mga 
salungatan ang 
pamilya at mga bata 
na nagreresulta mula 
sa pagkakaroon ng 
iba’t ibang pananaw? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang ebidensya ng salungatan, stress o pagkakalayo sa loob ng pamilya dahil sa 
pagkakaiba-iba ng kultura o pamilya na may kakayahang makipag-usap nang epektibo 
sa lugar na ito. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Ang bata/kabataan at pamilya ay nakipagpunyagi sa mga pagkakaiba sa kultura noong 
nakaraan, ngunit kasalukuyang pinamamahalaan sila nang maayos o may banayad na 
mga isyu ng hindi pagkakasundo. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata/kabataan at pamilya ay nakakaranas ng mga paghihirap sa pamamahala ng 
mga kaibahan ng kultura sa loob ng pamilya na negatibong nakakaapekto sa paggana 
ng indibidwal. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang karanasan ng bata/kabataan at pamilya ay ang makabuluhang paghihirap sa 
pamamahala ng mga kaibahan ng kultura sa loob ng pamilya na nakagagambala sa 
paggana ng Indibidwal at/o nangangailangan ng agarang aksyon. 

Para sa Maagang Pagkabata (Mga Edad 0-5): Mangyaring antasan ang item sa itaas mula sa pananaw na stress na 
kultural ng pamilya. 
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6. MGA SALIK SA PAG-UNLAD/ 
MILESTONES – OPSYONAL NA SEKSYON 

Ang mga item sa seksyong ito ay kinakailangan para sa sinumang bata na may kapansanan sa pag-unlad, at, 
maaaring antasan para sa sinuman kung kumakatawan sila sa isang pangangailangan para sa bata. Ang pagpipiliang 
N/A ay karaniwang ginagamit para sa mga item sa domain na ito kapag ang isang bata ay mas matanda sa limang 
taong gulang AT ang item ay hindi kumakatawan sa isang partikular na pangangailangan para sa bata. 

Tanong na dapat Isaalang-alang para sa Domain na ito: Ano ang kasaysayan ng pag-unlad ng bata/kabataan? 

 
 

OPSYONAL seksyon para sa Mga Edad 6-24 lamang. 

MOTOR (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan ng pagmultahin ang bata (hal., paghawak at pagmamanipula ng kamay) at paggana 
(hal., pag-upo, pagtayo, paglalakad) ng paggana ng motor. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang alinman sa mga 
kasanayan sa motor 
ng bata ay nababahala 
sa iyo o sa iba? 

• Nakakita ka ba ng 
anumang mga paraan 
kung saan naiiba ang 
pagmultahin o 
pagmultahin ang 
motor ng bata sa 
ibang mga bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang pag-unlad ng bata ng maayos at masamang paggana ng motor ay lilitaw na 
normal. Walang dahilan na maniniwala na ang bata/kabataan ay may anumang mga 
problema sa pag-unlad ng motor. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata ay may banayad na multa (hal., paggamit ng gunting) o mga kakulangan 
sa kasanayang motor. Ang bata ay nagpakita ng pagkaantala sa pag-upo, pagtayo, 
o paglalakad, ngunit umabot na sa mga milestones na iyon. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata ay may katamtamang mga kakulangan sa motor. Ang isang hindi-tumatakbo 
na bata na may mahusay na mga kasanayan sa motor (hal., pag-aabot, pagkakahawak) 
o isang batang walang pag-iisip na may malubhang mga kakulangan sa motor ay 
aantasan dito. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata ay may matindi o malalim na mga kakulangan ng motor. Ang isang hindi-
tumatakbo na bata na may karagdagang mga kakulangan sa paggalaw ay maaring 
aantasan dito, tulad ng sinumang bata na mas matanda sa 6 na buwan na hindi 
maiangat ang kanyang ulo. 

 
  

Para sa Mga Salik ng Pag-unlad/Kasaysayan, gamitin ang sumusunod na mga kategorya at mga lebel ng aksyon: 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 

1 Kasaysayan o paghihinala sa mga problema; nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na mga aktibidad. 

2 Ang problema ay nakakagambala sa paggana; nangangailangan ng aksyon o pakikialam upang tiyakin na 
ang pangangailangan ay natugunan. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o intensibong aksyon. 
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PANDAMA (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa kakayahan ng bata na gamitin ang lahat ng pandama kabilang ang paningin, 
pandinig, pang-amoy, paghawak, panlasa at kinesthetic. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
anumang mga paraan 
kung saan naiiba ang 
mga pandama ng 
bata mula sa ibang 
mga bata? 

• Paano mo 
mailalarawan ang 
pangitain, pandinig, 
pang-amoy, 
paghawak, panlasa, at 
pandama ng bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Lumilitaw na normal ang paggana ng pandama ng bata. Walang dahilan na maniniwala 
na ang bata/kabataan ay may anumang mga problema sa paggana ng pandama. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata ay may kapansanan sa iisang pandama (hal., banayad na mga kakulangan 
sa pandinig, naaayos na mga problema sa paningin). 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata ay may kapansanan na nakapinsala sa kanilang paggana nang hindi bababa sa 
isang domain ng buhay, hal., katamtamang kapansanan sa nag-iisang pandama o banayad 
na kapansanan sa maramihang pag-iintindi (hal., mga kahirapan sa pagsamasama ng 
pandama, na-diyagnos na pangangailangan para sa terapiyang occupational). 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata ay may makabuluhang kapansanan sa isa o higit na mga pandama (hal., 
malalim na pandinig o kawalan ng paningin) na maaaring mapanganib o nagpapahina 
nang walang pakikialam. 

 

AUTISM SPECTRUM (Opsyonal na item Mga edad 6-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa presensya ng Karamdamang Autism Spectrum. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
anumang mga 
sintomas ng 
Karamdamang Autism 
Spectrum ang bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam.  
Walang kasaysayan sa mga sintomas ng Autism Spectrum. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ebidensya ng mababang dulo ng Karamdamang Autism Spectrum. Ang bata ay 
maaaring magkaroon ng mga sintomas ng Karamdamang Autism Spectrum ngunit ang 
mga sintomas na iyon ay mababa sa pasukan para sa diyagnos ng Autism at walang 
makabuluhang epekto sa pag-uunlad. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata ay tumutugon sa mga kriterya ng pag-diyagnos sa Karamdamang Autism 
Spectrum. Ang mga sintomas sa Autism Spectrum ay nagpapahina sa paggana ng bata 
sa isa o higit na mga lugar at nangangailangan ng pakikialam. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata ay tumutugon sa mga kriterya ng pag-diyagnos sa Karamdamang Autism 
Spectrum at may mataas na pangangailangan upang gamutin at pamamahalaan ang 
malubha o hindi pinapaganang mga sintomas. 
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PAGKABIGO NA UMUNLAD (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng pagkakaroon ng mga problema sa pagtaas ng timbang o paglaki. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May mga problema ba 
ang bata sa kakayahang 
madagdagan ang 
timbang at paglaki? 

• Naging sanhi ba sa 
anumang medikal na 
mga problema ang 
paglaki at timbang 
ng bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam.  
Walang ebidensya sa pagkabigo na umunlad. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang sanggol/bata ay maaaring nakaranas ng mga problema sa nakalipas tungkol 
sa paglaki at kakayahan na madagdagan ang timbang at sa kasalukuyan ay hindi 
nakakaranas ng mga problema. Ang sanggol/bata ay maaaring kasalukuyang 
nakakaranas ng mahinang pag-unlad sa lugar na ito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang sanggol o bata ay nakakaranas ng mga problema sa kanilang kakayahan na 
mapanatili ang timbang o paglaki. Ang sanggol o bata ay maaaring mas mababa sa ika-
5 porsyento ang edad at kasarian, maaaring may timbang na mas mababa sa 80% ng 
kanilang perpektong timbang para sa edad, nalulumbay timbang para sa taas, o may 
isang antas ng pagtaas ng timbang na sanhi ng pagbawas sa dalawa o higit pang mga 
pangunahing porsyento na mga linya sa paglipas ng panahon (ika-75 hanggang ika-25). 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang sanggol/bata ay may isa o higit sa lahat ng nasa itaas at sa kasalukuyan ay nasa 
malubhang medikal na panganib. 
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MGA PROBLEMA SA REGULASYON (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Ang item ay sumasangguni sa lahat ng mga dimensyon ng pagsasaayos sa sarili, kabilang ang kalidad at pagkamahuhulaan 
ng pagsisipsip/pagpapakain, pagtutulog, pag-aalis, lebel ng aktibidad/intensidad, pagkasensitibo hanggang sa panlabas na 
pagpapasigla, at kakayahan na aaliwin. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
partikular na mga 
hamon ang bata sa 
paligid ng paglipat mula 
sa isang aktibidad 
patungo sa isa na 
nagreresulta sa mga 
oras na kawalan ng 
kakayahan na makisali 
sa mga aktibidad? 

• Mayroon bang 
matinding reaksyon 
ang bata sa mga 
pagbabago sa 
temperatura o damit 
na nakagambala sa 
pakikisali sa mga 
aktibidad/paaralan o 
paglalaro? 

• Nangangailangan ba 
ang bata ng mas 
maraming suporta ng 
pang-adulto upang 
makayanan ang 
pagkabigo kaysa sa 
ibang mga bata sa 
magkatulad na mga 
setting? Ang bata ba 
ay may higit na 
nakababahalang mga 
tantrums o mga 
pagsisigaw kaysa sa 
ibang mga bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Malakas na ebidensya na ang bata ay nagkakaroon ng malakas na mga kakayahan sa sarili. 
Ito ay ipinahiwatig sa pamamagitan ng kakayahan na matutulog, regular na mga huwaran 
ng pagpapakain at pagtutulog. Ang mga batang sanggol ay maaaring makontrol ang 
paghinga at temperatura ng katawan, makagalaw nang maayos sa pagitan ng mga 
estado ng pagkaalerto, pagtulog, pagpapakain ayon sa iskedyul, upang magagawa ng 
tagapagbigay-alaga/tsupon (pacifier) ang maging mapaginhawa, at lumilipat patungo sa 
pagkontrol ng kanilang sarili (hal., ang sanggol ay maaaring magsimulang huminahon sa 
boses ng tagapagbigay-alaga bago kakargahin). Ang mga sanggol ay maaaring gumamit ng 
tagapagbigay-alaga upang makatulong na makontrol ang mga emosyon, makatulog sa 
mga naaangkop na mga bagay na pansamantala, maaaring dumalo upang maglaro na may 
mas mataas na pansin at ang paglalaro ay nagiging mas detalyado, o magkaroon ng ilang 
kakayahang pakalmahin ang kanilang sarili. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Hindi bababa sa isang lugar ng pag-aalala tungkol sa isang lugar ng regulasyon-- paghihinga, 
temperatura ng katawan, pagtulog, mga paglipat, pagpapakain, pag-iyak -- ngunit 
nararamdaman ng tagapagbigay-alaga na ang mga pagsasaayos sa kanilang bahagi ay 
epektibo sa pagtulong sa bata upang mapabuti ang regulasyon; kailangan ng pagbabantay. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Pag-aalala sa isa o higit na mga lugar ng regulasyon: pagtulog, pag-iyak, pagpapakain, 
mga pag-aalburuto, pagkasensitibo sa hipo, ingay, at kapaligiran. Ang pagsangguni na 
tugunan ang pagsasaayos sa sarili ay kailangan. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Pag-aalala sa isa o higit na mga lugar ng regulasyon, kabilang ngunit hindi limitado sa: mga 
paghihirap sa paghinga, paggalaw ng katawan, pag-iyak, pagtulog, pagpapakain, pansin, 
kakayahang maginhawa ang sarili, at/o pagkasensitibo sa mga stress sa kapaligiran. 

 

TIMBANG NG IPINANGANAK (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Ito ay naglalarawan ng timbang nang ipinanganak ang bata na ihahambing sa normal na pag-unlad. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano ihahambing 
ang timbang nang 
ipinanganak ang bata 
sa tipikal na mga 
katampatan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Bata na nasa normal na saklaw sa timbang nang ipinanganak. Ang bata na may timbang 
nang ipinanganak sa pagitan ng 2500 gramos (5.5 lbs.) o mas malaki ay dapat aantasan dito. 

1 Ang bata ay ipinanganak na kulang sa timbang. Ang bata na may timbang nang 
ipinanganak sa pagitan ng 1500 gramos (3.3 lbs.) at 2499 gramos ay dapat aantasan dito. 

2 Ang bata ay maisaalang-alang na kulang sa timbang nang ipinanganak sa punto ng 
pagpapakita sa kanila ng panganib sa pag-unlad. Ang bata na may timbang nang 
ipinanganak na 1000 gramos (2.2 lbs.) hanggang sa 1499 gramos ay dapat aantasan dito. 

3 Ang bata ay maisaalang-alang na kulang sa timbang nang ipinanganak sa punto ng 
pagbabanta ng kanilang buhay. Ang bata na may timbang nang ipinanganak na 
mababa kaysa sa 1000 gramos (2.2 lbs.) ay dapat aantasan dito. 
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PAG-AALAGA BAGO ANG PANGANGANAK (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Ito ay sumasangguni sa pag-aalaga ng kalusugan at mga kalagayan ng panganganak na naranasan ng bata sa utero. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Anong uri ng pag-
aalaga bago ang 
panganganak ang 
natanggap ng 
biyolohikong ina? 

• Mayroon bang 
anumang hindi 
karaniwang mga sakit 
o mga panganib ang 
ina sa panahon ng 
pagbubuntis? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang biyolohikong ina ay may sapat na pag-aalaga bago ang panganganak (hal., 10 o higit 
na nakaplanong mga pagbisita sa isang manggagamot) na nag-umpisa sa naunang tatlong 
buwan. Ang ina ng bata ay hindi nakakaranas ng anumang mga sakit na kaugnay sa 
pagbubuntis. 

1 Ang biyolohikong ina ay may ilang mga pagkukulang sa pag-aalaga bago ang 
panganganak, o may banayad na anyo ng sakit na kaugnay sa pagbubuntis. Ang 
isang bata na ang ina ay mayroong 6 o mas kaunting planong pagbisita sa isang 
manggagamot ay maaantasan dito; ang kanyang pangangalaga ay dapat na nagsimula 
sa una o maagang ikalawang trimester. Ang isang bata na ang ina ay mayroong 
banayad o mahusay na pagkontrol na uri ng sakit na nauugnay sa pagbubuntis tulad 
ng gestational diyabetes, o na may isang hindi kumplikadong pagbubuntis na may 
mataas na panganib, ay maaantasan dito. 

2 Ang biyolohikal na ina ng bata ay nakatanggap ng hindi magandang pag-aalaga 
bago ang panganganak, pinasimulan lamang sa huling trimester, o nagkaroon ng 
katamtamang anyo ng karamdaman na nauugnay sa pagbubuntis. Ang isang bata na 
ang ina ay mayroong 4 o mas kaunting planong pagbisita sa isang manggagamot ay 
maaring maaantasan dito. Ang isang ina na nakaranas ng pagbubuntis na may 
panganib na maraming mga komplikasyon ay maaring aantasan dito. 

3 Ang biyolohikal na ina ng bata ay walang pag-aalaga bago ang panganganak, o 
nagkaroon ng isang matinding uri ng karamdaman na nauugnay sa pagbubuntis. 
Ang isang ina na nagkaroon ng toxemia/preeclampsia ay aantasan dito. 

 

PAGKALADLAD SA SUBSTANSYA (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Inilalarawan ng sukat na ito ang pagkakalantad ng bata sa paggamit ng substansya at pang-aabuso sa kapwa dati at 
pagkatapos ng kapanganakan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata ba ay 
nalantad sa mga 
substansya sa 
panahon ng 
pagbubuntis? Kung 
ganun, anong mga 
substansya? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata ay walang pagkakalantad sa alkohol o mga gamot, at kasalukuyang walang 
pagkakalantad sa bahay. 

1 Ang bata ay may banayad na pagkakalantad sa utero (hal. ang ina ay nakainom ng alak 
o nagtabako sa kaunting halaga na mas mababa sa apat na beses sa panahon ng 
pagbubuntis), o mayroong kasalukuyang alkohol at/o paggamit ng gamot sa bahay. 

2 Ang bata ay nakalantad sa makabuluhang alkohol o mga gamot sa utero. Ang 
anumang paglunok ng mga iligal na gamot habang nagbubuntis (hal. heroin, 
cocaine), o makabuluhang paggamit ng alkohol o tabako, ay maaring aantasan dito. 

3 Ang bata ay nalantad sa alkohol o mga gamot sa utero at patuloy na nalantad sa 
bahay. Ang sinumang bata na nagpatunay ng mga sintomas ng pag-alis ng substansya 
sa pagsilang (hal., pagkalungkot, mga problema sa pagpapakain, mga panginginig, 
mahina at patuloy na pag-iyak) ay maaring maaantasan dito. 

 
  



 

 

Alameda County Behavioral Health Care Services • Mga Pangangailangan at Kalakasan ng Bata at Adolesente  
(Mga Edad mula kapanganakan hanggang 24) 99 

PAGDAMDAM AT PANGANGANAK (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Ang dimensyon na ito ay sumasangguni sa mga kundisyon na nauugnay sa, at mga kahihinatnan na nagmumula sa, mga 
komplikasyon sa pagdamdam at panganganak sa panahon ng ipinanganak ang bata. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang hindi 
pangkaraniwang 
mga pangyayari 
na nauugnay sa 
pagdamdam at 
panganganak ng bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang bata at ang ina ay may normal na pagdamdam at panganganak. Ang isang bata na 
nakatanggap ng isang iskor ng Apgar na 7-10 sa kapanganakan ay maaantasan dito. 

1 Ang bata o ina ay mayroong kaunting mga problema sa panahon ng panganganak, 
ngunit walang kasaysayan ng masamang epekto. Ang isang emerhensiyang C-section 
o isang pinsala na pisikal na nauugnay sa panganganak (hal. pag-aalis ng balikat) sa 
sanggol ay aantasan dito. 

2 Ang bata o ina ay may mga problema sa panahon ng panganganak na nagresulta sa 
pansamantalang mga paghihirap sa paggana ng anak o ina. Ang naidagdag na pagkabalisa 
ng pangsanggol, pagdurugo ng postpartum, o pagputok ng uterine ay maaantasan dito. 
Ang isang bata na nakatanggap ng isang iskor ng Apgar na 4-7, o nangailangan ng ilang 
mga resuscitative na mga hakbang sa pagsilang ay aantasan dito. 

3 Ang bata ay may matinding problema sa panahon ng panganganak na may 
pangmatagalang mga implikasyon para sa pag-unlad (hal. malawak na pag-agaw ng 
oksiheno, pinsala sa utak). Ang isang bata na nakatanggap ng isang iskor ng Apgar na 3 o 
mas mababa, o na nangangailangan ng agaran o malawak na mga hakbang sa resuscitative 
sa kapanganakan, ay maaantasan dito. 

 

PAGKUHA NG MATERNAL/PANGUNAHING TAGAPAGBIGAY-ALAGA (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Tinutugunan nito ang pagkakaroon ng emosyonal at pisikal na kakayahang makukuha ang pangunahing tagapagbigay-
alaga sa bata sa mga linggo kaagad pagkatapos ng kapanganakan. Antasan ang pagkakaroon na pangmagulang 
hanggang sa 3 buwan (12 linggo) postpartum. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Magagamit ba 
ang pangunahing 
tagapagbigay-alaga 
upang matugunan ang 
mga pangangailangan 
ng bata sa unang 3 
buwan pagkatapos 
ng kapanganakan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang magulang/pangunahing tagapagbigay-alaga ng bata ay madamdamin at pisikal na 
magagamit ng bata sa mga linggo kasunod ng pagsilang. 

1 Ang pangunahing tagapag-alaga ay nakaranas ng ilang menor o pansamantalang mga 
stressor na ginawang mas kaunting magamit sa magulang ng bata. 

2 Ang pangunahing tagapagbigay-alaga ay nakaranas ng isang katamtamang lebel ng 
stress na sapat upang gawin silang makabuluhang mas mababa sa emosyonal at 
pisikal na magagamit sa bata sa mga linggo pagkatapos ng kapanganakan. 

3 Ang pangunahing tagapagbigay-alaga ay hindi magagamit sa bata sa isang sukat na 
ang emosyonal o pisikal na kagalingan ng bata ay malubhang nakompromiso. 
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PAGKAMAUSISA (Opsyonal 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay naglalarawan ng mga pagsisikap na isinagawa ng sarili ng bata upang matuklasan ang 
kanilang mundo. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sinusubukan ba ng 
bata na galugarin ang 
kanilang mundo sa 
lahat ng kanilang mga 
pandama? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Bata na may pambihirang pag-usisa. Ang mga sanggol ay nagpapakita ng pag-
mouthing at pagbangga ng mga bagay sa loob ng pag-unawa; ang mga matatandang 
bata ay gumagapang o naglalakad sa mga bagay na interesado. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Bata na may mabuting pag-usisa. Ang isang mapag-utos na bata ay hindi lumalakad sa 
mga kagiliw-giliw na mga bagay, ngunit na aktibong galugarin nila ang mga ito kapag 
ipinakita sa kanya, aantasan dito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Bata na may limitadong pag-usisa. Ang bata ay maaaring nag-atubili upang maghanap 
ng bagong impormasyon o mga kapaligiran, o nag-aatubili upang galugarin ang kahit 
na ipinakita na mga bagay. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Bata na may napakalimitado o walang napapansin na pag-usisa. Ang bata ay maaaring 
mukhang takot sa bagong impormasyon o mga kapaligiran. 

 

MAPAGLARUAN (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng degri kung saan ang isang sanggol/bata ay binibigyan ng mga pagkakataon at nakikilahok 
sa larong naaangkop sa edad. Ang laro ay dapat maiintindihan na nag-uunlad. Kapag nag-aantas ng item na ito, dapat mong 
isaalang-alang kung ang bata ay interesadong maglaro at/o di kaya ang bata ay nangangailangan ng suporta ng adulto habang 
naglalaro. Ang mga problema sa alinman sa pag-iisa o sa grupo (hal., nakahilera) na paglalaro ay maaaring aantasan dito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Madali bang 
nakikipaglaro ang bata? 

• Magpasimuno ba ang 
bata sa paglalaro? 
Makapaglaro ba ang 
bata nang matagal? 

• Kailangan ba ng bata ng 
suporta ng adulto sa 
pagpapasimula at 
pagpapanatili ng 
paglalaro nang higit 
sa kung ano ang 
naaangkop sa pag-
unlad? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya na ang sanggol o bata ay may mga problema sa paglalaro. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata ay gumagawa ng sapat na mga aktibidad sa paglalaro kahit na may ilang mga 
problema na maaaring umiiral. Ang mga sanggol ay hindi madaling makisali sa laro. 
Ang mga sanggol at preschooler ay maaaring mukhang hindi interesado at hindi 
maganda ang pagpapanatili ng paglalaro. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata ay may mga problema sa paglaro. Ang mga sanggol ay lumaban sa paglalaro 
o walang sapat na mga pagkakataon para sa paglalaro. Ang mga sanggol at 
preschooler ay nagpapakita ng kaunting kasiyahan o interes sa mga aktibidad sa loob 
o labas ng bahay at maaari lamang makisali sa mga aktibidad sa paglalaro/libangan na 
may patuloy na pakikipag-ugnay at suporta ng adulto. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata ay walang access o interes na maglaro. Ginugugol ng sanggol ang halos lahat ng 
oras na hindi interaktibo. Ang mga sanggol at preschooler kahit na may pampatibay na pang-
adulto ay hindi magpapakita ng kasiyahan o gumamit ng paglalaro sa higit na kaunlaran. 
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UGALI (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Ang pag-aantas na ito ay naglalarawan ng pangkalahatang kalagayan ng bata at kakayahang mapayapa. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Sinusubukan ba ng 
bata na galugarin ang 
kanilang mundo sa 
lahat ng kanilang mga 
pandama? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Bata na may madaling ugali. Sila ay madaling napatahimik o napalingon kapag nagalit 
o napataob. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang bata na may kaunting mga problema na pinakalma, inaaliw, o nagagambala kapag 
nagalit o napataob. Ang bata ay maaaring magkaroon ng paminsan-minsang mga 
episodyo o pinalawig na pag-iyak o pagkagalit. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Bata na may mahirap na ugali. Nahihirapan ang bata na patahimikin, aliwin, o maabala. 
Ang mga paulit-ulit na episodyo ng pag-iyak, pag-aalsa o iba pang mahihirap na pag-uugali 
ay sinusunod. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata na nagkaroon ng makabuluhang paghihirap na patahimikin, aliwin, o 
maabala kapag nagalit o napataob. Paulit-ulit at matinding paulit-ulit na episodyo ng 
pag-iyak, pag-aalsa o iba pang mahihirap na pag-uugali ay sinusunod kapag ang bata 
ay nagalit o napataob. 

 

PAGPAPAKAIN/PAG-AALIS (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Ang kategoryang ito ay sumasangguni sa lahat ng mga dimensyon sa pagkain at/o pag-aalis. Ang Pica ay aantasan dito. 
Tandaan: Ang bata ay dapat mas matanda sa 18 buwan upang makapag-antas sa Pica. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagkaroon ba ang bata 
ng anumang hindi 
karaniwang mga 
kahirapan sa pag-ihi 
o pagdumi? 

• Nagkaroon ba ang bata 
ng anumang mga 
kahirapan sa pagsususo 
o formula feeding? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang bata ay hindi lumilitaw na mayroong anumang mga problema sa pagpapakain 
o pag-aalis. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Kasaysayan o ebidensya ng mga problema sa pagpakain at/o pag-aalis (e.g. maselan 
sa pagkain). 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata ay may mga problema sa pagpapakain at/o pag-aalis na nakakagambala 
sa paggana na hindi bababa sa isang lugar ng domain ng buhay. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon.  
Ang mga problema sa pagpapakain ng bata at/o pag-aalis ay nagpapahina 
o naglalagay ng kanilang pag-unlad sa panganib nang walang pakikialam. 
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DAYCARE/PRESCHOOL (Opsyonal na item Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng karanasan ng bata sa mga setting ng preschool/daycare at ang kakayahan ng bata na 
matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa mga setting na ito. Isinaalang-alang ng item na ito ang pagkakaroon 
ng mga problema sa loob ng mga kapaligiran na ito sa mga tuntunin ng pagdalo, pag-unlad, pagsuporta mula sa kawani 
ng paaralan upang matugunan ang mga pangangailangan ng bata, at pag-uugali ng bata sa mga ganitong kapaligiran. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang karanasan 
ng bata sa preschool/ 
daycare? 

• Nahihirapan ba ang 
bata sa pag-aaral 
ng mga bagong 
kasanayan, pakikipag-
ugnay sa lipunan o 
pag-uugali? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya ng problema sa paggana sa kasalukuyang kapaligiran ng preschool 
o daycare. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Kasaysayan o ebidensya ng mga problema na may paggana sa kasalukuyang preschool 
o daycare na kapaligiran. Ang bata ay maaaring magpatala sa espesyal na programa. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana. 
Ang bata ay nakakaranas ng mga kahirapan sa pagpapanatili ng kanilang pag-uugali, 
pagdalo, at/o progreso sa setting na ito. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian 
at/o intensibong aksyon. 
Ang mga problema ng bata sa paggana sa kapaligiran ng preschool o daycare ay naglalagay 
ng mga ito sa agarang panganib na matanggal sa programa dahil sa kanilang pag-uugali, 
kawalan ng pag-unlad, o hindi natutugunan na mga pangangailangan. 
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7. MGA PAGSASAALANG-ALANG 
NG MGA BAGAY NA 
PANGANGAILANGAN  

Ang mga item na ito ay tumingin sa tiyak na mga aspeto sa mga pangangailangan ng tagapagbigay-alaga at ng 
kanilang kaugnayan sa bata. 

Tanong na dapat Isaalang-alang para sa Domain na ito: Paano nakakaapekto ang mga pangangailangan ng 
tagapagbigay-alaga at ang kanilang relasyon sa bata na umiepekto sa kanilang kakayahan na pangalagaan ang bata? 

Ang domain na ito ay kumpletuhin ng mga bata na may edad 0-5 lamang. 

 

 

EMOSYONAL NA PAGTUGON NG TAGAPAGBIGAY-ALAGA (Mga Edad 0-5) 
Ang item na ito ay tumutukoy sa kakayahan ng tagapagbigay-alaga na maunawaan at tumugon sa mga kagalakan, mga 
kalungkutan at iba pang mga damdamin ng bata na may katulad o nakakatulong na damdamin. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nakaka-empatiya ba 
ang tagapagbigay-alaga 
sa bata? 

• Nagagawa ba ng 
tagapagbigay-alaga na 
tumugon sa mga 
pangangailangan ng 
bata sa paraang 
emosyonal na 
naaangkop? 

• Ang lebel ba ng 
empatiya ng 
tagapagbigay-alaga ay 
nakakaapekto sa pag-
unlad ng bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ito ay maaaring kalakasan ng tagapagbigay-alaga. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may empatiya ng damdamin at dumadalo sa mga 
emosyonal na pangangailangan ng bata. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. Ito ay maaaring isang oportunidad para 
sa pagtayo ng kalakasan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay maaaring maging empatiya ng damdamin at karaniwang 
dumadalo sa mga emosyonal na pangangailangan ng bata. May mga pagkakataon, 
gayunpaman, na kung kailan hindi maasikaso ng tagapagbigay-alaga ang emosyonal 
na pangangailangan ng bata. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala 
sa paggana ng tagapagbigay-alaga. 
Ang tagapagbigay-alaga ay madalas na hindi makiramay at madalas na hindi makadalo 
sa mga emosyonal na pangangailangan ng bata. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may makabuluhang mga kahirapan na sinamahan ng 
madamdaming pagtugon. Hindi sila makiramay at bihirang dumalo sa mga emosyonal 
na pangangailangan ng bata. 

Para sa Mga Bagay Na Nangangailangan ng Pagsasaalang-Alang, gamitin ang sumusunod na mga kategorya at 
mga lebel ng aksyon: 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. Ito ay maaaring 
kalakasan ng tagapagbigay-alaga. 

1 Kasaysayan o paghihinala sa mga problema; nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na mga aktibidad. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtayo ng kalakasan. 

2 Ang problema ay nakakagambala sa paggana; nangangailangan ng aksyon o pakikialam upang tiyakin na 
ang pangangailangan ay natugunan. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o intensibong aksyon. 
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PAGSASAAYOS NG TAGAPAGBIGAY-ALAGA SA MGA KARANASANG TRAUMATIKO (Mga Edad 0-5) 
Ang pag-aantas na ito ay sumasaklaw sa mga reaksyon ng tagapagbigay-alaga sa iba’t ibang mga karanasang traumatiko na 
humahamon sa kakayahan ng tagapagbigay-alaga upang magbibigay ng pag-aalaga para sa bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Naranasan ba ng 
tagapagbigay-alaga 
ang isang traumatiko 
na kaganapan? 

• Nararanasan ba ng 
tagapagbigay-alaga 
ang madalas na 
bangungot? 

• Nagagambala ba sila ng 
mga pag-flashback? 

• Ano ang mga 
kasalukuyang 
kasanayan sa pagkaya 
ng tagapagbigay-alaga? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ito ay maaaring kalakasan ng tagapagbigay-alaga. 
Walang ebidensya na ang tagapagbigay-alaga ay nakaranas ng trauma, O mayroong 
ebidensya na ang tagapagbigay-alaga ay nababagay nang maayos sa kanilang mga 
karanasan sa traumatiko. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa 
pagtayo ng kalakasan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may banayad na mga problema sa pag-aayos at nagpapakita 
ng ilang mga palatandaan ng pagkabalisa, O ang tagapagbigay-alaga ay may kasaysayan 
ng pagkakaroon ng kahirapan sa pag-aayos sa mga traumatiko na karanasan. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala 
sa paggana ng tagapagbigay-alaga. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may markang mga problema sa pag-aayos at nagpapakilala 
bilang tugon sa isang traumatiko na kaganapan (hal., galit, depresyon, at pagkabalisa). 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.Ang tagapagbigay-alaga ay may post-traumatic na mga kahirapan 
sa stress. Ang mga sintomas ay maaaring magsama ng mapanghimasok na saloobin, 
sobrang pagbabantay, patuloy na pagkabalisa, at iba pang mga karaniwang sintomas 
ng PostTraumatic Stress Disorder (PTSD).  
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8. POTENSYAL NA TRAUMATIKO/ 
SALUNGAT NA MGA KARANASAN NG 
PAGKABATA 

Ang lahat ng mga potensyal na traumatiko/salungat na karanasan sa pagkabata ay mga item na static na 
tagapagpahiwatig. Sa madaling salita, ipinapahiwatig ng mga item na ito kung ang isang bata/kabataan ay nakaranas ng 
isang partikular na trauma. Kung ang bata/kabataan ay nagkaroon ng isa sa mga karanasang ito ay laging aantasan sa 
seksyong ito, kahit na ang karanasan ay hindi kasalukuyang nagdudulot ng mga problema o pagkabalisa sa buhay ng 
bata/kabataan. Samakatuwid, ang mga item na ito ay hindi inaasahan na magbago maliban sa kaso na ang bata/kabataan 
ay may isang bagong karanasan sa trauma o isang makasaysayang trauma ay nakilala na hindi dati kilala. 

Tanong na Isaalang-alang para sa Modyul na ito: Nakaranas ba ng salungat na pangyayari ng buhay ang 
bata/kabataan na maaaring mag-epekto sa kanilang pag-uugali? 

Ang seksyon na ito ay para sa lahat na mga edad (Mga Edad 0-24) Antasan ang mga item na ito sa loob ng buong 
buhay ng bata/kabataan. 

 
 

SEKSWAL NA PAG-AABUSO (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito kung ang bata/kabataan ay nakaranas ba ng pisikal na pang-aabuso o wala. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang tagapagbigay-alaga 
ba o bata/ kabataan ay 
nagbunyag ng sekswal 
na pag-aabuso? 

• Mayroon bang 
paghihinala o ebidensya 
na ang bata/kabataan 
ay sekswal na inabuso? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Hindi Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay nakaranas ng sekswal na pag-aabuso. 

Oo Ang bata/kabataan ay nakaranas ng sekswal na pag-aabuso, o may paghihinala na sila 
ay nakaranas ng sekswal na pag-aabuso - kabilang ang solong o maraming episodyo, 
o talamak sa isang pinahabang panahon. Ang pag-abuso ay maaaring kasangkot 
sa pagtagos, maraming mga salarin, at/o nauugnay na pinsala sa katawan. Ang 
bata/kabataan na may pagkakalantad sa pangalawang sekswal na pag-aabuso (hal., 
pagsaksi sa sekswal na pag-aabuso, pagkakaroon ng isang kapatid na sekswal na 
inabuso) ay dapat na aantasan dito. 

 

PISIKAL NA PAG-AABUSO (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito kung ang bata/kabataan ay nakaranas ng pisikal na pang-aabuso. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ginagamit ba ang pisikal 
na disiplina sa bahay? 
Anong mga anyo? 

• Nakatanggap ba ang 
bata/kabataan ng mga 
pasa, mga marka, o 
pinsala mula sa 
disiplina? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Wala Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay nakaranas ng pisikal na pang-aabuso. 

Oo Ang bata/kabataan ay nakaranas o may paghihinala na nakaranas sila ng pang-aabuso 
sa katawan - banayad hanggang malubha, o paulit-ulit na pang-aabuso sa pisikal na 
may sapat na pisikal na pinsala na nangangailangan ng medikal paggagamot. 

Para sa Potensyal na Traumatiko/Salungat na Mga Karanasan ng Pagkabata, ang sumusunod na mga kategorya 
at mga paglalarawan ay ginagamit: 

Wala Walang ebidensya ng anumang trauma sa uri na ito. 

Oo Ang bata/kabataan ay may karanasan o mayroong paghihinala na ang bata/kabataan ay nakaranas ng uri 
ng trauma na ito---isang insidente, maramihang insidente, o talamak, nagpapatuloy na mga karanasan. 
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PAGPAPABAYA (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng pag-aantas na ito kung ang bata/kabataan ay nakaranas ng kapabayaan. Ang pagpapabaya ay maaaring 
sumasangguni sa isang kakulangan ng pagkain, tirahan o pangangasiwa (pisikal na kapabayaan), kakulangan ng pag-
access sa kinakailangang pangangalagang medikal (pagpapabaya sa medikal), o pagkabigo na makatanggap ng 
akademikong tagubilin (pagpapabaya sa edukasyon) 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nakakatanggap ba ang 
bata/kabataan ng sapat 
na pangangasiwa? 

• Natutugunan ba 
ang pangunahing 
pangangailangan ng 
bata/kabataan para sa 
pagkain at tirahan? 

• Pinapayagan ba ang 
bata/kabataan na 
mag-access sa 
kinakailangang 
pangangalagang 
medikal? Edukasyon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Hindi Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay nakaranas ng pagpapabaya. 

Oo Ang bata/kabataan ay nakaranas ng kapabayaan, o may paghihinala na nakaranas 
sila ng kapabayaan. Kasama rito ang paminsan-minsang pagpapabaya (hal., ang 
bata/kabataan ay iniwan na mag-isa sa bahay sa isang maikling panahon kung 
kailan hindi naaangkop sa pag-unlad at walang pangangasiwa ng adulto, o paminsan-
minsang pagkabigo na magbigay ng sapat na pangangasiwa ng bata/kabataan); 
maramihang at/o matagal na pagkawala ng mga adulto, na may kaunting 
pangangasiwa; o pagkabigo na magbigay ng mga pangunahing pangangailangan 
sa buhay (sapat na pagkain, tirahan, o pananamit) sa regular na batayan. 

 

EMOSYONAL NA PAG-AABUSO (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito kung ang bata/kabataan ay nakaranas ng pasalita at/o hindi-pasalita na emosyonal na pag-
aabuso, kabilang ang pagmamaliit, pagpapahiya, at pagpapahiya sa isang bata/kabataan, pagtawag ng mga pangalan, 
paggawa ng mga negatibong paghahambing sa iba, o pagsasabi sa isang bata/kabataan na sila ay , “hindi mabuti.” Ang 
item na ito ay nagsasama ng kapwa “emosyonal na pag-aabuso,” na kung saan ay magsasama ng pang-sikolohikal na 
maling pagtrato tulad ng mga panlalait o kahihiyan sa isang bata at “emosyonal na kapabayaan,” na inilarawan bilang 
pagtanggi ng emosyonal na atensyon at/o suporta mula sa mga nag-aalaga. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Paano nakikipag-
usap/nakikipag-
ugnayan ang 
tagapagbigay-alaga 
sa bata/kabataan? 

• Mayroon bang 
pagtawag sa pangalan 
o kahihiyan sa bahay? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Wala Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay nakaranas ng pang-aabusong emosyonal. 

Oo Ang bata/kabataan ay nakaranas ng emosyonal na pag-aabuso, o may paghihinala na 
sila ay nakaranas ng emosyonal na pag-aabuso (banayad hanggang sa matindi, para 
sa anumang haba ng panahon) kasama ang: mga panlalait o paminsan-minsang 
tinutukoy sa isang mapanirang pamamaraan ng mga tagapagbigay-alaga, 
tinatanggihan ang pansin sa emosyon o ganap na hindi pinansin, o 
pinagbantaan/tinakot ng iba. 
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MEDIKAL NA TRAUMA (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito kung nakaranas o hindi ang kabataan ng trauma na nauugnay sa medikal, na nagreresulta 
mula sa, halimbawa, mga ospital sa loob-pasyente, mga pamamaraang labas-pasyente, at mga makabuluhang pinsala. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang sirang 
buto, mga tahi o iba 
pang pamamaraang 
medikal ang 
bata/kabataan? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay kailangang pupunta 
sa silid-emerhensya, 
o mananatiling 
magdamag sa ospital? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Hindi Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay nakaranas ng anumang medikal na trauma. 

Oo Ang bata/kabataan ay nagkaroon ng isang medikal na karanasan na pinaghihinalaang 
napakalaki ng damdamin o kaisipan. Kasama rito ang mga kaganapan na matindi sa likas 
na katangian at hindi nagreresulta sa patuloy na mga medikal na pangangailangan; 
nauugnay na pagkabalisa tulad ng menor na operasyon, mga tahi o setting ng buto; 
matinding pinsala at katamtamang nagsasalakay na mga pamamaraang medikal tulad ng 
pangunahing operasyon na nangangailangan lamang ng panandaliang pagpapa-ospital; 
mga kaganapan na maaaring nagbabanta sa buhay at maaaring nagresulta sa mga 
malalang problema sa kalusugan na binago ang pisikal na paggana ng bata/kabataan. Ang 
isang hinala na ang isang bata/kabataan ay nagkaroon ng isang medikal na karanasan na 
pinaghihinalaang napakasama sa damdamin o kaisipan ay dapat na aantasan dito. 

Suplementong Impormasyon: Isinasaalang-alang ng item na ito ang epekto ng kaganapan sa bata/kabataan. 
Inilalarawan nito ang mga karanasan kung saan ang bata/kabataan ay napapailalim sa mga pamamaraang medikal na 
naranasan bilang nakakainis at napakalaki. Ang isang bata/kabataan na ipinanganak na may mga pisikal na kapangitan 
na sumailalim sa maraming operasyon, na dapat makaranas ng chemotherapy o radiation, na nakakaranas ng isang 
aksidente at nangangailangan ng agarang pakikialam medikal na nagreresulta sa patuloy na pisikal na mga limitasyon 
o kapangitan (hal, nasunog na mga biktima) ay maaaring isama rito Karaniwang mga pamamaraang medikal, na sa 
pangkalahatan ay hindi tinatanggap o kaaya-aya ngunit hindi rin emosyonal o sikolohikal na napakalaki para sa mga 
bata (hal. mga pag-shot, mga tableta) sa pangkalahatan ay hindi inantasan dito. 

 

NATURAL O GAWANG-TAO NA SAKUNA (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang pagkakalantad ng bata/kabataan sa alinman sa natural o gawa ng tao na mga sakuna. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan ay 
naroroon sa panahon 
ng isang natural o gawa 
ng tao na sakuna? 

• Nanonood ba ang 
bata/kabataan ng mga 
palabas sa telebisyon 
na naglalaman ng mga 
temang ito o naririnig 
ang mga adulto na 
pinag-uusapan ang mga 
ganitong uri ng sakuna? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Hindi Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay nakaranas, nalalantad o nasaksihan ang 
natural o gawa ng tao na mga sakuna. 

Oo Ang bata/kabataan ay nakaranas, nalalantad o nasaksihan ang natural o ginawa ng tao 
na mga sakuna alinman sa direkta o pangalawang kamay (hal., sa telebisyon, pagdinig 
sa iba na tinatalakay ang mga sakuna). Kasama rito ang mga sakuna tulad ng sunog 
o lindol o gawa ng tao na sakuna; aksidente sa sasakyan, pag-crash ng eruplano, 
o pambobomba; pagmamasid sa isang tagapagbigay-alaga na nasugatan sa 
isang aksidente sa kotse o sunog o pinapanood ang bahay ng isang kapitbahay na 
nasusunog; isang sakuna na nagdulot ng malaking pinsala o pagkamatay sa isang 
mahal sa buhay; o mayroong nagpapatuloy na epekto o pagkagambala sa buhay dahil 
sa sakuna (hal. nawalan ng trabaho ang tagapagbigay-alaga). Ang isang paghihinala na 
ang bata/kabataan ay nakaranas, nalantad o nasaksihan ang mga natural o ginawa ng 
tao na mga sakuna alinman sa direkta o pangalawang kamay ay marating dito. 

 

SAKSI SA KARAHASAN NG PAMILYA (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang pagkakalantad sa karahasan sa loob ng bahay o pamilya ng bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
madalas na pakikipag-
away sa pamilya ng 
bata/kabataan? 

• Ang pag-aaway ba ay 
naging pisikal? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Hindi Walang ebidensya na nasaksihan ng bata/kabataan ang karahasan sa pamilya. 

Oo Ang bata/kabataan ay nakasaksi, o may paghihinala na nasaksihan nila ang karahasan 
sa pamilya - solong, paulit-ulit, o malubhang mga episodyo. Kasama rito ang mga 
episodyo ng karahasan sa pamilya ngunit walang makabuluhang pinsala (hal. 
nangangailangan ng emerhensyang medikal na atensyon) at mga episodyo kung saan 
naganap ang mga makabuluhang pinsala bilang isang direktang resulta ng karahasan. 
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SAKSI NG KARAHASAN SA KOMUNIDAD/PAARALAN (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang pagkakalantad sa mga insidente ng karahasan na nasaksihan o naranasan ng kabataan 
sa kanilang komunidad. Kasama rito ang pagsaksi sa karahasan sa paaralan ng bata/kabataan o setting ng edukasyon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nakatira ba ang 
bata/kabataan sa 
isang kapitbahayan 
na may madalas na 
karahasan? 

• Nasaksihan ba ng 
bata/kabataan o 
direktang nakaranas 
ng karahasan sa 
kanilang paaralan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Hindi Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay nakasaksi ng karahasan sa kanilang 
komunidad o paaralan. 

Oo Ang bata/kabataan ay nakasaksi o nakaranas ng karahasan sa kanilang komunidad 
o paaralan, tulad ng: pakikipaglaban; mga pinsala ng kaibigan/pamilya bilang isang 
resulta ng karahasan; matindi at paulit-ulit na mga pagkakataon ng karahasan 
at/o pagkamatay ng ibang tao sa kanilang komunidad/paaralan bilang isang 
resulta ng karahasan; ay direktang biktima ng karahasan/kriminal na aktibidad sa 
komunidad/paaralan na nagbabanta sa buhay; o nakaranas ng talamak/patuloy 
na epekto bilang resulta ng karahasan sa komunidad/paaralan (hal., miyembro ng 
pamilya na nasugatan at hindi na makapagtrabaho). Ang isang paghihinala na ang 
bata/kabataan ay nakasaksi o nakaranas ng karahasan sa komunidad ay aantasan dito. 

 

NAAPEKTAHAN NG DIGMAAN/TERORISMO (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang pagkakalantad ng bata/kabataan sa giyera, karahasan sa politika, pagpapahirap o terorismo. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan ba 
o ang kanilang pamilya 
ay naninirahan sa isang 
rehiyon na napunit 
ng giyera? 

• Gaano sila kalapit sa 
giyera o politikal 
na karahasan, 
pagpapahirap o 
terorismo. 

• Ang pamilya ba 
ay nawala? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Hindi Walang katibayan na ang bata / kabataan ay nahantad sa giyera, karahasan sa politika, 
pagpapahirap o terorismo. 

Oo Ang bata/kabataan ay nakaranas, o may paghihinala na sila ay nakaranas o 
naapektuhan ng giyera, terorismo o karahasan sa politika. Kabilang ang mga 
halimbawa: Ang mga miyembro ng pamilya na direktang nauugnay sa bata/kabataan 
ay maaaring nalantad sa giyera, karahasan sa politika, o pagpapahirap na nagreresulta 
sa pag-aalis, pinsala o kapansanan, o kamatayan; ang mga magulang ay maaaring may 
kapansanan sa pisikal o sikolohikal mula sa giyera at hindi sapat na maalagaan ang 
anak/kabataan; ang bata/kabataan ay maaaring gumugol ng isang pinalawig na oras 
sa isang kampo ng mga refugee, o kinatakutan para sa kanilang sariling buhay sa 
panahon ng giyera o terorismo dahil sa mga pambobomba o pagbaril na malapit sa 
kanila; ang bata/kabataan ay maaaring direktang nasugatan, pinahirapan, o inagaw sa 
isang atake ng terorista; ang bata/kabataan ay maaaring nagsilbi bilang isang sundalo, 
gerilya, o iba pang mandirigma sa kanilang sariling bansa. Kasama rin ang isang 
bata/kabataan na hindi nanirahan sa giyera o teritoryo na apektado ng terorismo 
o kampo ng mga refugee, ngunit ang pamilya ay naapektuhan ng giyera. 

Suplementong Impormasyon: Ang terorismo ay tinukoy bilang “kinakalkula na paggamit ng karahasan o banta ng 
karahasan upang maitaguyod ang takot, inilaan upang pilitin o takutin ang mga gobyerno o lipunan sa hangarin ng mga 
layunin na sa pangkalahatan ay pampulitika, relihiyoso o ideolohikal.” Kasama sa terorismo ang mga pag-atake ng mga 
indibidwal na kumikilos nang nakahiwalay (hal. pag-atake ng sniper). 
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SAKSI/BIKTIMA NG KRIMINAL NA GAWAIN (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang pagkakalantad ng bata/kabataan sa kriminal na aktibidad. Kasama sa pag-uugali ng 
kriminal ang anumang pag-uugali na kung saan ang isang matanda ay maaaring mapunta sa bilangguan kasama ang 
pagharap sa droga, prostitusyon, pananakit, o baterya. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan o 
ang isang tao ba sa 
kanilang pamilya ay 
naging biktima ng 
isang krimen? 

• Nakita ba ng bata/ 
kabataan ang kriminal 
na aktibidad sa 
komunidad o tahanan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Hindi Walang ebidensya na ang bata/kabataan ay naging biktima ng o isang nakasaksi sa 
gawaing kriminal. 

Oo Bata/kabataan ay naging nabiktima, o may paghihinala na sila ay nabiktima o 
nakasaksi sa gawaing kriminal. Kabilang dito ang isang solong halimbawa, maraming 
mga pagkakataon, o talamak at matinding mga pagkakataong kriminal na aktibidad na 
nagbabanta sa buhay o naging sanhi ng matinding pisikal na pinsala, o nasaksihan ng 
bata/kabataan ang pagkamatay ng isang kaibigan ng pamilya. 

Suplementong Impormasyon: Ang anumang pag-uugali na maaaring magresulta sa pagkabilanggo ay itinuturing na 
kriminal na aktibidad. Ang isang bata/kabataan na na-abuso ng sekswal o nasaksihan ang isang kapatid na sekswal na 
inabuso o pisikal na inabuso hanggang sa saklaw na maaaring isampa ang mga singil sa pag-atake ay aantasan dito at sa 
mga naaangkop na item na tukoy sa pag-abuso. Ang isang kabataan na nakasaksi sa pakikitungo sa droga, prostitusyon, 
pag-atake o baterya ay maaring antasan sa item na ito. 

 

PAGMAMAGULANG NG PAG-UUGALING KRIMINAL (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang kriminal na pag-uugali ng kapwa biyolohikal at amain at inain, at iba pang mga ligal na 
tagapagbantay, ngunit hindi mga kinakapatid na magulang. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang magulang/ 
tagapagbantay 
o pamilya ng 
bata/kabataan ay 
nasangkot sa mga 
gawaing kriminal o 
nabilanggo na? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Hindi Walang ebidensya na ang mga magulang ng bata/kabataan ay nakagawa ng kriminal 
na pag-uugali. 

Oo Ang isa o kapwa mga magulang ng bata/kabataan mga magulang/tagapagbantay 
ay may kasaysayan ng pag-uugaling kriminal na nagresulta sa isang paniniwala o 
pagkakulong. Ang isang paghihinala na ang isa o kapwa mga magulang/tagapag-alaga 
ng bata/kabataan ay may kasaysayan ng kriminal na pag-uugali na nagresulta sa 
paniniwala o pagkakulong ay mabibigyan ng pag-aantas dito. 

 

MGA PAGKAGAMBALA SA PAGBIBIGAY NG PAG-AALAGA/KAWALAN NG UGNAYAN (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay nagdodokumento sa lawak na kung saan ang bata/kabataan ay nagkaroon ng isa o higit na 
pangunahing mga pagbabago sa mga tagapagbigay-alaga, maaaring magreresulta ng mga pagkakagambala ng ikinabit. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nakatira ba ang bata/ 
kabataan sa malayo 
mula sa kanilang mga 
tagapagbigay-alaga? 

• Ano ang nangyari na 
nagresulta na ang 
kabataan ay na nakatira 
bukod sa kanilang mga 
tagapagbigay-alaga? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

Hindi Walang ebidensya na ang kabataan ay nakaranas ng mga pagkagambala sa pagbibigay 
ng alaga at/o kawalan ng pag-uugnayan. 

Oo Ang bata/kabataan ay nakalantad sa, o may paghihinala na sila ay nalantad, sa hindi 
bababa sa isang pagkagambala sa pagbibigay ng alaga sa pamilya na alternatibong 
mga tagapagbigay-alaga o hindi kilalang mga tagapagbigay-alaga (ito ay nagbilang ng 
pagkalagay sa foster o ibang labas-sa-bahay na pag-alaga tulad ng mga pasilidad ng 
pambahayang alagaan). Ang bata/kabataan ay maaari o maaaring walang nagpapatuloy 
na kontak sa pangunahing ikinabit na (mga) pigura sa panahon ng pagkagambala. Ang 
paglilipat ng pagbibigay alaga ay maaaring pansamantala o permanente. 

Suplementong Impormasyon: Ang mga bata/kabataan na nakalantad sa pagkagambala ng pagbibigay ng alaga na kasangkot 
sa paghihiwalay mula sa pangunahing ikinabit na (mga) pigura at/o kawalan ng ikinabit ay maaaring aantasan dito. Ang mga 
bata/kabataan na nagkaroon ng mga pagbabago sa pagkakalagay, kabilang ang pananatili sa foster care, mga pasilidad ng 
pambahayang paggagamot o mga setting ng hustisya sa bata, ay maaaring antasan dito. Maikling panahon na pananatili sa 
ospital o dagliang mga pananatili detensyon ng bata, sa panahon na kung saan ang tagapagbigay-alaga ng bata/kabataan ay 
nanatiling pareho, ay hindi aantasan sa item na ito. 
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9. MGA SINTOMAS NG TRAUMATIKONG 
STRESS 

Ang mga item na ito ay naglalarawan sa mga reaksyong pagdurusa o mga sintomas na ang mga bata at kabataan 
ay maaaring magpapakita sa alinmang mga iba’t ibang uri ng mga karanasan ng traumatiko. 

Ang domain na ito ay dapat kumpletuhin para sa mga bata/kabataan na may edad 6-24. 

Tanong na Dapat Isaalang-alang para sa Domain na ito: Paano ang bata/kabataan ay tumutugon sa mga 
pangyayaring traumatiko? 

 
 

Antasan ang sumusunod na mga item sa loob ng 30 mga araw. 
 

EMOSYONAL AT/O PISIKAL NA PAGDURUSA (Mga Edad 6-24) 
Ang bata/kabataan ay nahihirapan sa pagpukaw ng regulasyon o pagpapahayag ng mga emosyon at mga estado ng enerhiya. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang mga 
reaksyon ang bata/ 
kabataan na tila hindi 
proporsyon sa 
sitwasyon? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay mayroong matindi 
o hindi nasusuri na 
emosyonal na mga 
reaksyon sa mga 
sitwasyon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang bata/kabataan ay walang kahirapan sa pagkontrol ng mga tugon sa emosyonal o 
pisyolohikal. Ang mga tugon na emosyonal at lebel ng enerhiya ay naaangkop sa sitwasyon. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Kasaysayan o ebidensya ng mga paghihirap na may epekto sa regulasyon na nakakaapekto/ 
pisyolohikal. Ang bata/kabataan ay maaaring magkaroon ng ilang kahirapan na tiisin ang 
matinding emosyon at maging medyo matalino o magagalitin bilang tugon sa mga 
stimulus na emosyonal na sisingilin, o higit na mapagbantay o hypervigilant sa 
pangkalahatan o may ilang mga paghihirap sa pagsasaayos ng mga pagpapaandar ng 
katawan (hal. pagtulog, pagkain o pag-aalis). Ang bata/kabataan ay maaari ring magkaroon 
ng ilang kahirapan na mapanatili ang pagkakasangkot sa mga aktibidad para sa anumang 
haba ng oras o magkaroon ng ilang mga pisikal o somatic na mga reklamo. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay may mga problema sa regulasyon na nakakaapekto/pisyolohikal na 
nakakaapekto sa kanilang paggana sa ilang mga domain ng buhay, ngunit nakakontrol ang 
nakakaapekto sa mga oras. Ang bata/kabataan ay maaaring hindi makapagpahina ng mga 
emosyonal na tugon o magkaroon ng mas paulit-ulit na paghihirap sa pagkontrol sa mga 
paggana ng katawan. Ang bata/kabataan ay maaaring magpakita ng mga marka na 
pagbabago sa emosyonal na mga tugon (hal. mula sa kalungkutan hanggang sa 
pagkamayamutin sa pagkabalisa) o naglalaman ng mga emosyon na may isang ugali 
na mawalan ng kontrol sa mga emosyon sa iba’t ibang mga punto (hal. ang normal na 
pinaghihigpitan ay makaapekto sa bantas ng pagsabog ng galit o kalungkutan). Ang 
bata/kabataan ay maaari ding magpakita ng paulit-ulit na pagkabalisa, matinding takot o 
kawalan ng kakayahan, pagkahumaling/pagkawala ng pagganyak, o nakakaapekto o labis 
na pagganyak o pisyolohikal (hal. uto na pag-uugali, maluwag na aktibong mga limbs) o 
nasa ilalim ng pagpukaw (hal. kawalan ng paggalaw at ekspresyon ng mukha , pinabagal 
ang paglalakad at pag-uusap). [itutuloy] 

Para sa Mga Sintomas ng Traumatikong Stress, ang sumusunod na mga kategorya at mga lebel ng aksyon ay gamitin: 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o pumipigil 
na mga aktibidad. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan; ang 
pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o intensibong aksyon. 
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EMOSYONAL AT/O PISIKAL NA PAGDURUSA itinuloy 

 3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang bata/kabataan ay hindi makontrol ang nakakaapekto at/o mga tugon sa pisyolohikal. 
Ang bata/kabataan ay maaaring magkaroon ng mas mabilis na pagbabago sa kalooban at 
kawalan ng kakayahang magpapahina ng emosyonal na mga tugon (pakiramdam na wala 
sa kontrol ng kanilang mga emosyon o kawalan ng kontrol sa kanilang kilusan na nauugnay 
sa kanilang emosyonal na mga estado). Ang bata/kabataan ay maaari ding magpakita ng 
mahigpit na nilalaman na mga emosyon na may matinding pagsabog sa ilalim ng stress. 
Bilang kahalili, ang bata/kabataan ay maaaring mailalarawan sa pamamagitan ng 
matinding pagkahumaling, pagkawala ng pagganyak o paghimok, at walang kakayahang 
pag-isiping mabuti o mapanatili ang pakikipag-ugnayan sa mga aktibidad (iyan ay 
“patahimikin” ang emosyonal). Ang bata/kabataan ay maaaring magkaroon ng mas paulit-
ulit at matinding paghihirap na kinokontrol ang cycle ng pagtulog/paggising, mga huwaran 
sa pagkain, o may mga problema sa pag-aalis. 

 

MGA PANIMULA/PAGKARANAS-MULI (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng prikwesiya ng kung saan ang bata/kabataan ay nakakaranas ng mga saloobin ng 
kanilang trauma na hindi nila makontrol at kung gaano/paano kalaki ang naiisip ng mga kaisipang ito sa kanilang 
kakayahang gumana. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nakakaranas ba ng 
panghihimasok ang 
bata/kabataan? 

• Kung gayon, kailan at 
gaano kadalas 
nangyari ito? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya na ang indibidwal ay nakakaranas ng mapanghimasok na mga 
saloobin ng trauma. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Kasaysayan o ebidensya ng ilang mapanghimasok na kaisipan ng trauma ngunit hindi 
ito nakakaapekto sa paggana ng indibidwal. Ang isang indibidwal na may ilang mga 
problema sa mapanghimasok, nakababahalang mga alaala, kasama ang paminsan-
minsang bangungot tungkol sa mga pangyayaring traumatiko, ay antasan dito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 
Ang Indibidwal ay may mga paghihirap sa mga mapanghimasok na 
sintomas/nakakabahalang alaala, mapanghimasok na kaisipan na makagambala 
sa kanilang kakayahang gumana sa ilang mga domain ng buhay. Halimbawa, ang 
indibidwal ay maaaring may paulit-ulit na nakakatakot na mga pangarap na mayroon 
o walang makikilalang nilalaman o paulit-ulit na nakalulungkot na kaisipan, imahe, 
pananaw o alaala ng mga pangyayaring traumatiko. Ang indibidwal ay maaaring 
magpakita ng tukoy na trauma na pagsasadula sa pamamagitan ng paulit-ulit na 
pagsasadula na may mga tema ng trauma o matinding reaksyon ng pisyolohical 
sa pagkakalantad sa mga pahiwatig na traumatiko. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang indibidwal ay paulit-ulit at/o matinding mapanghimasok na mga sintomas/ 
nakalulungkot na alaala na nakakapanghina. Ang indibidwal na ito ay maaaring 
magpakita ng mga pagsasadula na tukoy sa trauma na nagsasama ng sekswal o 
pisikal na pag-trauma sa ibang mga bata o sekswal na paglalaro sa mga adulto. Ang 
indibidwal na ito ay maaari ding magpakita ng paulit-ulit na mga flashback, ilusyon 
o guni-guni na ginagawang mahirap para sa indibidwal na gumana. 
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TRAUMATIKONG LUNGKOT AT PAGHIHIWALAY (Mga Edad 6-24) 
Inilalarawan ng pag-aantas na ito ang lebel ng traumatikong kalungkutan na nararanasan ng bata/kabataan dahil sa 
pagkamatay o pagkawala/paghihiwalay mula sa mga makabuluhang tagapagbigay-alaga, kapatid, o iba pang 
makabuluhang mga pigura. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang reaksyon ba ng 
trauma ng bata/ 
kabataan ay batay sa 
isang karanasan sa 
kalungkutan/pagkawala? 

• Gaano karami ang 
reaksyon ng bata/ 
kabataan sa epekto ng 
pagkawala ng paggana? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang katibayan na ang bata/kabataan ay nakakaranas ng traumatikong 
kalungkutan o paghihiwalay mula sa pagkawala ng mga makabuluhang tagapagbigay-
alaga. Alinman sa bata/kabataan ay hindi nakaranas ng isang traumatiko pagkawala 
(hal., pagkamatay ng isang mahal sa buhay) o ang bata/kabataan ay nababagay nang 
maayos sa paghihiwalay. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Ang bata/kabataan ay nakakaranas ng traumatikong kalungkutan dahil sa pagkamatay 
o pagkawala/paghihiwalay mula sa isang makabuluhang tao sa paraang inaasahan 
at/o naaangkop na nabigyan ng kamakailang katangian ng pagkawala o paghihiwalay. 
Ang kasaysayan ng mga sintomas ng traumatikong kalungkutan ay aantasan dito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay nakakaranas ng traumatikong kalungkutan o mga paghihirap 
sa paghihiwalay sa paraang nakakapinsala sa paggana sa ilan ngunit hindi sa lahat ng 
mga lugar. Maaaring isama rito ang pag-atras o paghihiwalay mula sa iba o iba pang 
mga problema sa pang-araw-araw na paggana. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay nakakaranas ng mapanganib o nakakapanghihina na mga reaksyon 
ng traumatikong kalungkutan na nagpapahina sa kanilang paggana sa maraming mga 
lugar (hal. mga ugnayan ng interpersonal, paaralan) para sa isang makabuluhang tagal ng 
pagsunod sa pagkawala o paghihiwalay. Ang mga sintomas ay nangangailangan ng agaran 
o masinsinangpakikialam. 
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HYPERAROUSAL (Mga Edad 6-24) 
Kasama rito ang kahirapan sa pagtulog, pagkamayamutin o pagsabog ng galit, kahirapan sa pagtuon, sobrang 
pagbabantay at/o pinalaking biglang pagtugon. Ang bata/kabataan ay maaari ding magpakita ng mga karaniwang 
pisikal na sintomas tulad ng pananakit ng tiyan at pananakit ng ulo. Ang mga sintomas na ito ay bahagi ng pamantayan 
ng DSM-5 para sa Disorder ng Pagsasaayos na Nauugnay sa Trauma, Posttraumatic Stress Disorder at iba pang Mga 
Karamdaman na Kaugnay ng Trauma- at Stressor. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nararamdaman ba 
ng bata/kabataan 
na mas matalino o 
magagalitin kaysa sa 
karaniwan? 

• Nahihirapan ba ang 
bata/kabataan na 
makapagpahinga at/o 
magkaroon ng isang 
pinalaking sagot na 
nakakagulat? 

• Ang bata/kabataan ay 
mayroong mga pisikal 
na sintomas na 
nauugnay sa stress: 
tiyan o sakit ng ulo? 

• Ang mga sintomas ba 
na nauugnay sa stress 
na ito ay nakagambala 
sa kakayahang 
gumana ng 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang bata/kabataan ay walang ebidensya ng mga sintomas ng hyperarousal. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Kasaysayan o ebidensya ng hyperarousal na hindi makagambala sa kanilang pang-araw-
araw na paggana. Ang bata/kabataan ay maaaring magpakita paminsan-minsan na mga 
sintomas ng pisikal na nauugnay sa pagkabalisa tulad ng pananakit ng tiyan at sakit ng ulo. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay nagpapakita ng isang makabuluhang sintomas o isang 
kombinasyon o dalawa o higit pa sa mga sumusunod na sintomas ng hyperarousal: 
kahirapan na makatulog o manatiling tulog, pagkamayamutin o pagsabog ng galit, 
kahirapan sa pagtuon, sobrang pagbabantay at/o pinalaking biglang pagtugon. Ang 
bata/kabataan na madalas na nagpapakita ng mga pisikal na sintomas na nauugnay 
sa pagkabalisa tulad ng pananakit ng tiyan at sakit ng ulo ay aantasan dito. Ang mga 
sintomas ay nakalulungkot para sa bata/kabataan at/o tagapagbigay-alaga at 
negatibong nakakaapekto sa pang-araw-araw na paggana. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay nagpapakita ng maramihang at/o malubhang mga sintomas ng 
hyperarousal kabilang ang mga pagbabago sa pagganyak at pisyolohikal at pag-uugali ng 
pag-uugali na nauugnay sa traumatikong (mga) kaganapan. Maaaring kabilang dito ang 
paghihirap na makatulog o manatiling tulog, pagkamayamutin o pagsabog ng galit, 
kahirapan sa pagtuon, sobrang pagbabantay at/o pinalaking biglang pagtugon. Ang tindi at 
dalas ng mga sintomas na ito ay napakalaki para sa bata/kabataan at/o tagapagbigay-alaga 
at hadlangan ang pang-araw-araw na paggana sa maraming mga lugar ng buhay. 
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PAG-IIWAS (Mga Edad 6-24) 
Kasama sa mga sintomas na ito ang mga pagsisikap na maiwasan ang mga stimuli na nauugnay sa mga karanasan sa 
traumatiko. Ang mga sintomas na ito ay bahagi ng kriterya ng DSM para sa PTSD at Malala na Karamdamang Stress. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Gumagawa ba ang 
bata/kabataan ng 
tiyak at magkasamang 
mga pagtatangka 
upang maiiwasan ang 
mga pasyalan, mga 
tunog, mga amoy, 
atbp. na nauugnay sa 
karanasan sa trauma? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam.  
Walang sintomas ng pag-iwas na ipinapakita ng bata/kabataan.  

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Ang bata/kabataan ay maaaring mayroong kasaysayan o nagpapakita ng isang 
pangunahing sintomas ng pag-iwas, kabilang ang mga pagsisikap na maiwasan 
ang mga saloobin, damdamin o pag-uusap na nauugnay sa trauma. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay 
natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Ang bata/kabataan ay nagpapakita ng mga sintomas ng pag-iwas na makagambala sa 
kanilang paggana sa hindi bababa sa isang domain ng buhay. Bilang karagdagan sa pag-iwas 
sa mga saloobin o damdaming nauugnay sa trauma, ang bata/kabataan ay maaari ring 
maiwasan ang mga aktibidad, lugar, o mga tao na pumupukaw sa mga alaala ng trauma. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang mga sintomas ng pag-iwas sa bata/kabataan ay nakakapanghina. Maaaring 
maiwasan ng bata/kabataan ang mga saloobin, damdamin, sitwasyon at mga taong 
nauugnay sa trauma at hindi maalala ang mga mahahalagang aspeto ng trauma. 

 

PAMAMANHID (Mga Edad 6-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang nabawasan na kakayahan ng bata/kabataan na makaramdam o makaranas at 
makapagpahayag ng isang saklaw ng damdamin. Ang pamamanhid na mga tugon na ito ay wala pa bago ang trauma. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nararanasan ba ng 
bata/kabataan ang 
isang normal na 
saklaw ng damdamin? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay may posibilidad na 
magkaroon ng patag 
na emosyonal na 
mga tugon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang bata/kabataan ay walang ebidensya ng mga tugon sa pamamanhid. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Ang bata/kabataan ay may kasaysayan o ebidensya ng mga problema sa pamamanhid. 
Maaari siyang magkaroon ng isang pinaghigpitang saklaw ng nakakaapekto o hindi 
maipahayag o maranasan ang ilang mga emosyon (hal., galit o kalungkutan). 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Nagpapakita ang mga bata/kabataan ng namamanhid na mga tugon na nagpapahina 
sa kanilang paggana sa kahit isang domain ng buhay. Ang bata/kabataan ay maaaring 
magkaroon ng isang mapurol o flat na emosyonal na estado o nahihirapan na 
maranasan ang matinding emosyon o pakiramdam na palaging hiwalay o hiwalay 
sa iba na sumusunod sa traumatiko na karanasan. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay nagpapakita ng makabuluhang mga tugon sa pamamanhid 
o maraming sintomas ng pamamanhid na naglagay sa kanya sa panganib. Ang 
bata/kabataan na ito ay maaaring magkaroon ng isang kapansin-pansing nabawasan 
ang interes o pakikilahok sa mga makabuluhang aktibidad at isang pakiramdam ng 
isang hinandaang hinaharap. 

 
  



 

 

Alameda County Behavioral Health Care Services • Mga Pangangailangan at Kalakasan ng Bata at Adolesente  
(Mga Edad mula kapanganakan hanggang 24) 115 

PAGKAKAHIWALAY (Mga Edad 6-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng lebel ng pagkakahiwalay na isinasaad na maaaring maranasan ng bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang bata/kabataan 
ba ay pumasok sa 
isang estado ng 
pagkakahiwalay? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay madalas na nalilito 
tungkol sa kung sino 
o nasaan sila? 

• Ang bata/kabataan ba 
ay nadiyagnos na may 
karamdaman sa 
paghihiwalay 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam.  
Walang ebidensya sa pagkakahiwalay. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Ang bata/kabataan ay mayroong kasaysayan o ebidensya ng mga problemang hindi 
pinaghiwalay, kabilang ang ilang pamamanhid na emosyonal, pag-iwas o pagkahiwalay, 
at ilang paghihirap sa pagkalimot, pag-aantadaya, paglalakad o pag-blangko. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakagambala sa paggana ng bata/kabataan. 
Nagpapakita ang bata/kabataan ng mga problemang paghihiwalay na nakagambala sa 
paggana ng hindi bababa sa isang domain ng buhay. Maaaring kabilang dito ang amnesia 
para sa mga traumatiko na karanasan o hindi pantay na memorya para sa trauma (hal., 
Naaalala sa isang konteksto ngunit hindi iba), mas paulit-ulit o nakakagambala na mga 
paghihirap sa pagkalimot (hal., Madaling mawala ang mga bagay, nakakalimutan ang 
pangunahing impormasyon), madalas na nangangarap ng gising o mala-trance na pag-
uugali , depersonalization at /o derealization. Gagamitin ang pag-aantas na ito para sa 
isang taong nakakatugon sa mga kriterya para sa Mga Karamdamang Dissociative o ibang 
pagdiyagnos na tinukoy na “may mga paghihiwalay na tampok” 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang bata/kabataan ay nagpapakita ng mapanganib at/o nagpapahina ng mga sintomas ng 
paghihiwalay. Maaari itong magbibilang ng mga makabuluhang paghihirap sa memorya 
na nauugnay sa trauma na pumipigil sa araw-araw na paggana. Ang bata/kabataan ay 
madalas na nakakalimot o nalilito tungkol sa mga bagay na dapat niyang malaman tungkol 
sa (hal., walang memorya para sa mga aktibidad o kinaroroonan ng nakaraang araw o mga 
oras). Nagpapakita ang bata/kabataan ng mabilis na pagbabago sa pagkatao o ebidensya 
ng magkakaibang mga pagkatao. Ang bata/kabataan na nakakatugon sa mga kriterya para 
sa Dissociative Identity Disorder o isang mas matinding lebel ng isang Karamdaman ng 
Pagkakahiwalay ay aantasan dito. 

 

BAGO ANG ORAS NG PAGGAGAMOT (Mga Edad 6-24) 
Kinikilala ng item na ito ang dami ng oras na lumipas sa pagitan ng trauma at simula ng paggamot. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Gaano katagal 
matapos maganap 
ang trauma na 
magsimulang 
tumanggap ng 
paggamot ang bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang trauma ay kinilala at ang paggamot ay nagsimula sa loob ng isang buwan ng 
paunang karanasan. 

1 Ang trauma ay kinilala at ang paggamot ay nagsimula sa loob ng isa hanggang anim 
na buwan ng paunang karanasan. 

2 Ang trauma ay kinilala at ang paggamot ay nagsimula sa loob ng anim na buwan 
hanggang isang taon mula sa paunang karanasan. 

3 Ang trauma ay hindi kinilala o nagamot nang higit sa isang taon pagkatapos ng 
paunang karanasan. 
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10. DOMAIN NG TRANSISYON SA EDAD 
NG KABATAAN 

**Ang domain na ito ay makukumpleto para sa lahat ng mga batang adulto na may edad na 18-24.** 

Ang mga sumusunod na item ay pangunahing dinisenyo para sa mga batang may edad na 18 hanggang 24; gayunpaman, 
ang mga item na ito ay dapat ding maantasan para sa anumang indibidwal kung sa palagay ay nalalapat ang mga isyu sa 
paglipat (hal., mga indibidwal na mas mababa sa 18 taong gulang sa gampanang pagiging magulang). 

Tanong na dapat Isaalang-alang para sa Domain na ito: Anong mga lugar ang maaaring makinabang ng batang adulto? 

 
 

 

KALAKASAN 

INDIBIDWAL NA PAGLAHOK SA PAG-AALAGA (Mga Edad 18-24) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa pakikilahok ng indibidwal sa mga pagsisikap na matugunan ang kanilang kinilalang 
mga pangangailangan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May kamalayan ba ang 
indibidwal sa kanilang 
mga pangangailangan 
at kalakasan? 

• Paano naiintindihan ng 
indibidwal ang kanilang 
mga pangangailangan 
at hamon? 

• Ang indibidwal bang 
dumalo sa mga sesyon 
ay kusang-loob at 
buong lalahok? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Maayos na binuong centerpiece na kalakasan; maaaring gamitin bilang centerpiece 
ng planong pakikialam/aksyon. 
Ang indibidwal ay may kaalaman sa mga pangangailangan at tumutulong sa direktang 
pagpaplano upang matugunan ang mga ito. 

1 Kinilala at kapaki-pakinabang na kalakasan. Ang kalakasan ay gagamitin, 
pananatilihin o buohin bilang bahagi sa plano. Maaaring mangailangan ng 
ilang pagsisikap upang mabuo ang kalakasan sa isang lakas ng centerpiece.  
Ang indibidwal ay may kaalaman sa mga pangangailangan at nakikilahok sa 
pagpaplano upang tugunan ang mga ito. 

2 Ang kalakasan ay nakilala ngunit nangangailangan ng mga pagsisikap na magbuo ng 
lakas bago sila ay epektibong magamit bilang bahagi ng plano. Kinilala ngunit hindi 
kapaki-pakinabang. 
Indibidwal ay hindi bababa sa medyo may kaalaman sa mga pangangailangan ngunit 
hindi nais na lumahok sa mga plano upang matugunan ang mga ito. 

3 Isang lugar na kung saan ay walang kasalukuyang lakas na makikilala; ang mga 
pagsisikap ay maaaring irerekomenda upang mabubuo ang kalakasan sa lugar na ito. 
Ang indibidwal ay hindi alam ang tungkol sa mga pangangailangan ni hindi kusang 
lumahok sa anumang proseso upang matugunan ang mga ito. 

 
  

Para sa Domain ng Transisyon Sa Edad ng Kabataan, gamitin ang sumusunod na mga kategorya at mga lebel 
ng aksyon: 

0. Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 

1. Kasaysayan o paghihinala sa mga problema; nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, 
o pumipigil na mga aktibidad. 

2. Ang problema ay nakakagambala sa paggana; nangangailangan ng aksyon o pakikialam upang tiyakin na 
ang pangangailangan ay natugunan. 

3. Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o intensibong aksyon. 
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MGA PANGANGAILANGANG PAG-UUGALI/EMOSYONAL 

INTERPERSONAL NA MGA PROBLEMA (Mga Edad 18-24) 
Kinikilala ng pag-aantas na ito ang mga problema sa pagkakaugnay sa ibang mga tao kabilang ang makabuluhang pag-
uugali ng pagmamanipula, paghihiwalay sa lipunan, o makabuluhang mga relasyon. Ang pagkakaroon ng anumang DSM 
na karamdaman sa pagkatao ay maaaring maaantasan dito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang indibidwal ba 
ay kasalukuyang 
ginagamot para sa 
karamdaman sa 
pagkatao o mayroong 
diyagnosis ng isa? 

• Ang indibidwal bang 
nakakaranas ng 
sobrang galit o takot 
sa paligid ng iba ay 
pinababayaan sila? 

• O mayroon ba silang 
mga relasyon na 
madalas napakatindi 
ngunit hindi 
masyadong matatag? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam.  
Walang ebidensya ng mga sintomas sa mga problemang interpersonal.  

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang ebidensya ng ilang mga hamon, marahil ay sub-threshold para sa diyagnosis ng isang 
karamdaman sa pagkatao. Halimbawa, ang banayad ngunit pare-pareho na pagtitiwala sa 
mga relasyon ay maaaring maaantasan dito. O, ilang ebidensya ng banayad na antisocial o 
narcissistic na pag-uugali. Gayundin, ang isang hindi kumpirmadong hinala sa pagkakaroon 
ng isang masuri na karamdaman sa pagkatao ay maaantasan dito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa 
paggana ng indibidwal. 
Ang ebidensya ng sapat na degri ng karamdaman sa pagkatao upang magbigay ng 
diyagnosis sa DSM. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Katibayan ng matinding mga problema sa interpersonal na may malaking implikasyon para 
sa pangmatagalang paggana ng indibidwal. Ang karamdaman sa pagkatao ay dramatikong 
nakakagambala sa kakayahan ng indibidwal na gumana nang nakapag-iisa. 
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PAGGANA 

KATATAGAN NG PAMBAHAYAN (Mga Edad 18-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng kasalukuyan at malamang na pangyayari sa pabahay para sa indibidwal. Kapag ang 
indibidwal ay naninirahang nag-iisa, ang kanilang kasaysayan sa katatagan ng pambahayan ay maaaring antasan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang indibidwal ba 
ay nanatili sa 
pansamantalang 
pabahay, walang 
tirahan, tirahan 
ng transisyonal o 
naghahanap ng bagong 
pabahay dahil sa 
pagpapaalis, “pinalayas 
sa bahay ng pamilya”, 
o tumatakas mula sa 
tahanan ng pamilya? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya ng kawalang-tatag ng tirahan. Ang indibidwal ay may matatag na 
pabahay para sa hinaharap na kinabukasan. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang indibidwal ay may matatag na pabahay ngunit lumipat sa nakaraang tatlong 
buwan o may mga pahiwatig na ang mga problema sa pabahay ay maaaring lumitaw 
sa ilang mga punto sa loob ng susunod na tatlong buwan. Gayundin, isang banayad na 
antas ng kawalang-tatag ng tirahan kung nakatira nang nakapag-iisa, nailalarawan sa 
potensyal na pagkawala ng pabahay dahil sa paghihirap ng tao sa sariling pag-alaga, 
nakagagambalang pag-uugali, sitwasyon sa pananalapi, o iba pang psychosocial na 
stressor. Ang isang kamakailang paglipat para sa anumang kadahilanan na ang 
indibidwal ay natagpuan na nakababahala ay aantasan dito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 
Ang indibidwal ay lumipat ng maraming beses sa nakaraang taon. Gayundin mayroong 
isang katamtamang degri ng kawalang-tatag ng tirahan kung ang tao ay nakatira nang 
nakapag-iisa, nailalarawan sa kasalukuyan at pansamantalang kawalan ng 
permanenteng pabahay. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang indibidwal ay nakaranas ng mga panahon ng kawalan ng tirahan sa nakaraang 
anim na buwan. Gayundin, makabuluhang degri ng kawalang-tatag ng tirahan kung 
nakatira nang nakapag-iisa, nailalarawan sa pamamagitan ng kawalan ng tirahan 
nang hindi bababa sa 30 araw na tinukoy ng pamumuhay sa mga lansangan, sa mga 
kanlungan, o iba pang pansamantalang pabahay. 
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PAPEL NA PAGMAMAGULANG/PAGBIBIGAY-ALAGA (Mga Edad 18-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa indibidwal sa alinmang papel na pagmamagulang/tagapagbigay-alaga. Halimbawa, 
isang indibidwal na may anak na lalaki o anak na babae o isang indibidwal na may tungkulin sa isang nakatatandang 
magulang o lolo/lola ay antasan dito. Isama ang pagbubuntis bilang papel ng pagmamagulang. Ang isang adulto na 
kaninong mga anak ay nasa kustodiya sa kapakanan ng bata, ngunit nananatili ang mga karapatan ng pagmamagulang, 
ay aantasan sa papel na pagmamagulang. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May mas nakababata 
bang mga kapatid ang 
indibidwal, mga batang 
menor-de-edad, o 
dependyenteng mga 
adulto na siya ay 
nagbibigay ng 
makabuluhang mga 
tungkulin na pagbibigay 
ng alaga? 

• Ang indibidwal ba ay 
may kakayahan na 
epektibong matugunan 
ang mga tungkulin sa 
pagbibigay ng alaga o 
siya ba ay naghihirap o 
nakaramdam na sobra 
na at nangangailangan 
ng makabuluhang mga 
suporta sa labas sa oras 
na ito? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang indibidwal ay may papel na pagmamagulang/pagbibigay ng alaga, at siya ay 
gumagana nang naaangkop sa papel na iyon. Walang ebidensya sa problema ng 
pagmamagulang o pagbibigay ng alaga. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang indibidwal ay may mga responsibilidad bilang isang magulang/tagapagbigay-alaga 
at paminsan-minsan ay nakakaranas ng mga paghihirap sa papel na ito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa 
paggana ng indibidwal. 
Ang indibidwal ay may mga pananagutan bilang isang magulang/tagapagbigay-alaga, 
at ang tao ay kasalukuyang hindi nakakamit ang mga responsibilidad na ito, o ang mga 
responsibilidad na ito ay kasalukuyang nakakagambala sa paggana ng indibidwal sa iba 
pang mga domain ng buhay. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang indibidwal ay may mga pananagutan bilang isang magulang/tagapagbigay-alaga, 
at ang indibidwal ay kasalukuyang hindi makamit ang mga responsibilidad na ito, 
o ang mga responsibilidad na ito ay ginagawang imposible para sa indibidwal na 
gumana sa iba pang mga domain ng buhay. Ang indibidwal ay may potensyal ng 
pang-aabuso o pagpapabaya sa kanilang pagiging magulang/pagbibigay ng alaga. 

NA Ang indibidwal ay walang gagampanang papel bilang isang magulang/tagapagbigay-alaga. 
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PAGGANA SA TRABAHO* (Mga Edad 18-24) 
Kung gumagana ang indibidwal, inilalarawan ng item na ito ang kanilang paggana sa isang setting ng trabaho. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagagawa bang 
matugunan ng 
indibidwal ang mga 
inaasahan sa trabaho? 

• Mayroon ba silang 
regular na salungatan 
sa trabaho? 

• Napapanahon ba sila 
at nakakumpleto ng 
mga responsibilidad? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Walang ebidensya ng anumang mga problema sa kapaligiran sa trabaho. Ang 
indibidwal ay mahusay sa isang kapaligiran sa trabaho. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang indibidwal ay may kasaysayan ng mga problema sa paggana ng trabaho, o ang 
indibidwal ay maaaring magkaroon ng ilang mga problema sa lugar ng trabaho na 
hindi makagambala sa paggana ng trabaho o iba pang mga lugar ng paggana. Ang 
indibidwal ay gumagana nang sapat sa isang kapaligiran sa trabaho. Ang isang 
indibidwal na kasalukuyang hindi gumagana, ngunit na-uudyok at aktibong 
naghahanap ng trabaho, ay maaaring aantasan dito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 
Ang ilang mga problema sa trabaho kabilang ang nakagagambalang pag-uugali at / o 
mga paghihirap sa pagsasagawa ng kinakailangang trabaho ay ipinahiwatig. Ang mga 
tagapangasiwa ay malamang na binalaan ang bawat isa tungkol sa mga problema sa 
kanilang pagganap sa trabaho. O bagaman hindi gumagana, ang indibidwal ay tila 
interesado sa paggawa nito, ngunit maaaring may mga problema sa pagbuo ng mga 
kasanayan sa bokasyonal o prevocational. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang Indibidwal ay may mga problema sa trabaho sa mga tuntunin ng pagdalo, pagganap 
o mga relasyon. Ang indibidwal na maaaring nawalan ng trabaho kamakailan. Ang mga 
problema sa trabaho ay inilalagay sa panganib ang indibidwal o ang iba kabilang ang 
agresibong pag-uugali sa mga kapantay o nakatataas o malubhang problema sa pagdalo 
ay pinatunayan. Ang indibidwal ay maaaring natapos kamakailan o nasa mataas na peligro 
ng pagpapaputok (hal. sa paunawa). O ang indibidwal ay may mahabang kasaysayan ng 
kawalan ng trabaho. 

NA Ang indibidwal ay hindi kasalukuyang nagtatrabaho o kamakailan lamang ay walang 
trabaho. 

*Ang pag-aantas na ‘1’, ‘2’, o ‘3’ sa item na ito ay nagpapalitaw sa pagkakumpleto ng [G] Modyul ng Bokasyonal at Karera.* 
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[G] MODYUL NG BOKASYONAL AT KARERA 

Ang modyul na ito ay makukumpleto kapag ang Life Functioning Domain, ang item sa Pag-andar ng Trabaho ay 
naaantasan na ‘1,’ ‘2’ o ‘3.’ 

MGA PANGARAP NA KARERA (Mga Edad 18-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang degri kung saan ang isang indibidwal ay may mga ideya tungkol sa kung anong uri ng 
trabaho ang nais nila, o isang malinaw na ideya ng isang direksyon sa karera. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang mga 
layunin ang indibidwal 
para sa kanilang pag-
unlad sa trabaho 
o karera? 

• Nakakilala ba ng 
indibidwal ang isang 
landas sa trabaho o 
karera, at mayroon 
ba silang mga 
mapagkukunang 
kinakailangan upang 
makarating doon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang indibidwal ay may malinaw at magagawa na mga plano sa karera. 

1 Ang indibidwal ay may mga plano sa karera ngunit maaaring may makabuluhang mga 
hadlang sa pagkamit ng mga planong ito. 

2 Indibidwal na nais na gumana ngunit walang isang malinaw na ideya tungkol sa mga 
trabaho o mga karera. 

3 Ang indibidwal ay walang mga plano o mga pangarap na karera. 

 

ORAS NG TRABAHO (Mga Edad 18-24) 
Inilalarawan ng item na ito kung gaano karaming oras ang indibidwal na kasalukuyang gumagana. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagtatrabaho ba ang 
indibidwal at gaano 
karaming oras? Ano 
ang kanilang iskedyul 
sa trabaho? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang indibidwal ay nagtatrabaho ng hindi bababa sa buong-oras. 

1 Ang indibidwal ay nagtatrabaho nang higit sa 20 oras bawat linggo ngunit hindi 
buong-oras. 

2 Ang indibidwal ay nagtatrabaho ng mas mababa sa 20 oras bawat linggo. 

3 Ang indibidwal ay hindi nagtatrabaho. 

 

PAGPASOK SA TRABAHO (Mga Edad 18-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang kakayahan ng indibidwal na patuloy na gawin ito batay sa kanilang kasaysayan sa trabaho. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nakaranas ba ang 
indibidwal ng 
komunikasyon o 
disiplinang aksyon 
para sa mga isyu na 
pagpasok sa trabaho. 

• Inilalarawan ng item 
na ito ang kakayahang 
makilala na patuloy na 
gawin ito batay sa 
kanilang kasaysayan 
ng trabaho. 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang indibidwal ay patuloy na pumapasok sa trabaho ayon sa naka-iskedyul. 

1 Ang indibidwal ay may paminsan-minsang mga problema ng pagpasok sa trabaho. 
Minsan sila ay tumawag na mayroong sakit kahit na wala. 

2 Ang indibidwal ay may kahirapan na patuloy na magpunta sa trabaho. 

3 Ang indibidwal ay may matinding mga problema sa pagpasok sa trabaho na 
nagbabanta sa pagwawakas o nagresulta sa kamakailang pagpapaputok. 
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PAGGANAP SA TRABAHO (Mga Edad 18-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa dating pagganap sa trabaho ng indibidwal batay sa kanilang kasaysayan ng trabaho. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Anong puna ang 
natanggap ng 
indibidwal tungkol sa 
pagganap ng kanilang 
trabaho? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang indibidwal ay isang produktibong kawani. 

1 Ang indibidal ay pangkalahatan na isang produktibong kawani ngunit ilang mga isyu 
ng pagganap ay umiiral. 

2 Ang indibidwal ay nagkaroon ng mga problema sa pagsasagawa nang sapat sa trabaho. 

3 Ang indibidwal ay may matinding mga problema sa pagganap na nagbabanta ng 
pagtatapos o magreresulta sa pagkasisanti sa trabaho. 

 

MGA RELASYON SA TRABAHO (Mga EDAD 18-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan sa kasaysayan ng indibidwal sa mga relasyon sa mga kapaligiran ng trabaho. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagtatakda ba ng 
isang mapagkukunan 
ng pagkabalisa o 
mapagkukunan ng 
lakas para sa kanila 
ang mga relasyon ng 
indibidwal sa 
trabaho? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang indibidwal ay may maayos na pakikisama sa mga superyor at mga katrabaho. 

1 Ang indibidwal ay nakakaranas ng ilang mga problema sa mga relasyon sa trabaho. 

2 Ang indibidwal ay nagkaroon ng mga problema sa kanilang mga relasyo sa mga 
superyor at/o mga katrabaho. Ang mga kahirapan ay nagsasanhi ng mga problema 
ng paggana sa trabaho. 

3 Ang indibidwal ay nagkaroon ng malubhang mga problema sa relasyon sa mga 
superyor at/o mga katrabaho. Ang mga isyu sa relasyon ay nagbabanta sa pagtrabaho 
o nagresulta ng pagkakasisanti sa trabaho. 

 

MGA KASANAYAN SA TRABAHO (Mga Edad 18-24) 
Ang item na ito ay naglalarawan kung ang indibidwal ay may mga kasanayan na kailangan para sa kanilang mga hangarin. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nangangailangan ba 
ang indibidwal ng 
dagdag na mga 
kasanayan sa trabaho 
upang mapanatili ang 
kasalukuyang 
trabaho? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Ang indibidwal ay may makabuluhang mga kasanayan sa trabaho na naaayon sa mga 
hangarin ng karera. 

1 Ang indibidwal ay may karaniwang mga kasanayan sa trabaho ngunit ito ay hindi 
tumugma sa mga hangarin ng karera. 

2 Ang indibidwal ay may limitadong mga kasanayan sa trabaho. 

3 Ang indibidwal ay walang mga kasanayan sa trabaho. 

 
MODYUL NG KATAPUSAN SA BOKASYONAL AT KARERA 
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SARILING PAG-ALAGA (Mga Edad 18-24) 
Ang item na ito ay ginagamit upang ilarawan ang kasalukuyang kakayahan ng isang indibidwal na magsagawa ng 
pangunahing mga aktibidad sa sariling pag-alaga tulad ng pagligo, pag-aayos, pagpapakain, at pag-banyo. Ang mga 
problema ay inantasan anuman ang sanhi ng mga ito. Ang trauma, kahirapan at kapansanan sa katawan ay maaaring 
makapagpalubha sa isyu ng sariling pag-alaga. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Kailangan ba ng 
indibidwal ng 
pandiwang pag-uudyok 
upang pamahalaan ang 
mga aktibidad ng ADL 
ng pang-araw-araw 
na pamumuhay 
(pagbibihis, pag-aayos? 

• Nangangailangan ba 
ang indibidwal ng 
pang-araw-araw o 
pisikal na pag-uudyok 
upang pamahalaan 
ang ADL? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang sariling pag-alaga ng indibidwal at pang-araw-araw na mga kasanayan sa pamumuhay ay 
lilitaw na maunlad  naaangkop. Walang dahilan na maniniwala na ang bata/kabataan ay may 
anumang mga problema sa pagganap ng mga kasanayan sa araw-araw na pamumuhay. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Isang banayad na antas ng kapansanan sa sariling pag-alaga. Ito ay nailalarawan sa 
pamamagitan ng mga paghihirap sa sariling pag-alaga na nakakapinsala sa antas ng 
paggana ng indibidwal, ngunit hindi kumakatawan sa isang makabuluhang maikli o 
pangmatagalang banta sa kagalingan ng tao. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 
Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang pagkagambala sa isang kasanayan sa 
sariling pag-alaga o katamtamang pagkagambala sa higit sa isang kasanayan sa sariling 
pag-alaga. Ang sariling pag-alaga ng mga tao ay hindi kumakatawan sa isang agarang 
banta sa kaligtasan ng tao ngunit may potensyal para sa paglikha ng mga 
makabuluhang mga pangmatagalang problema kung hindi napag-alaman. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Isang makabuluhang degri ng kapansanan sa sariling pag-alaga. Ito ay nailalarawan sa 
pamamagitan ng matinding pagkagambala sa maraming mga kasanayan sa sariling pag-
alaga. Ang mga kakayahan sa sariling pag-alaga ng tao ay may sapat na kapansanan na 
kumakatawan siya sa isang agarang banta sa kanyang sarili at nangangailangan ng 24 na 
oras na pangangasiwa upang matiyak ang kaligtasan. (Ang paniwala o pag-iisip ng 
pagpatay o pag-uugali ay hindi malalagyan ng code dito, gayunpaman, ang isang 
matinding karamdaman sa pagkain ay malalagyan ng code dito). 

 

KAALAMAN SA SAKIT (Mga Edad 18-24)  
Nakuha ng pag-aantas na ito ang kamalayan at pag-unawa ng isang indibidwal sa kanilang mga sintomas at diyagnosis 
na saykayatriko. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang isang indibidwal 
ba ay na-diyagnos na 
may SMI (Malubhang 
sakit sa pag-iisip) at 
naiintindihan ng 
indibidwal ang 
diagnosis na ito? 

• Kailangan bang 
isaalang-alang sa 
paggamot ang 
indibidwal na 
pagtanggi sa isang 
pagdiyagnos ng SMI? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang antas na ito ay nagpapahiwatig ng isang tao na may kamalayan sa kanilang 
diyagnosis sa saykayatriko at maaaring pag-uusapan ang isang pag-unawa sa 
kalikasan, sintomas, at kurso ng Karamdaman. Ang sinumang tao na sub-threshold 
sa isang saykayatrikong pag-diyagnos ay maaantasan dito.  

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
May kamalayan ang indibidwal na sila ay mayroon sakit ngunit hindi malinaw tungkol 
sa mga implikasyon nito. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 
Walang kamalayan ang indibidwal na mayroon silang sakit ngunit kinikilala na 
mayroong problema. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Tumanggi ang indibidwal na tanggapin ang kanilang sakit sa kabila ng malinaw na 
katibayan ng isang karamdamang saykayatriko. 
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PAGKAKASANGKOT NG GAMOT (Mga Edad 18-24) 
Ang item na ito ay nakatuon sa pagpayag o kakayahan ng indibidwal na lumahok sa pag-inom ng iniresetang gamot. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Naaalala ba ng 
indibidwal na uminom 
ng kanilang gamot? 
Kapag inudyukan, 
umiinom ba ng gamot 
ang indibidwal? 

• Ininom ba ng 
indibidwal ang kanilang 
iniresetang gamot tulad 
ng itinuro ng kanilang 
manggagamot? 

• Tumatanggi ba ang 
indibidwal na inumin 
ang iniresetang mga 
gamot? 

• Mayroon bang pag-
aalala tungkol sa 
indibidwal na 
umaabuso sa 
kanilang mga gamot?  

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang indibidwal ay umiinom ng mga gamot na inireseta nang walang tulong o paalala, 
o ang indibidwal ay wala sa anumang iniresetang gamot. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Ang indibidwal ay karaniwang umiinom ng mga gamot tulad ng inireseta ngunit 
maaaring paulit-ulit na huminto, lumaktaw, o kalimutan na uminom ng mga gamot 
nang hindi nagdudulot ng kawalang-tatag ng mga pinagbabatayanang kondisyong 
medikal; maaari silang makinabang mula sa mga paalala at pagsusuri upang patuloy 
na uminom ng mga gamot. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 
Ang indibidwal ay umiinom ng gamot o maling paggamit ng mga gamot, na 
nagdudulot ng ilang kawalang-tatag ng pinagbabatayanang kondisyong medikal; 
maaari silang makinabang mula sa direktang pangangasiwa ng gamot. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang indibidwal ay hindi umiinom ng (mga) gamot na inireseta para sa pamamahala ng 
pinagbabatayan ng mga kondisyong medikal at ang kanilang pinagbabatayan na mga 
kondisyong medikal ay hindi mahusay na kontrolado. Ang isang indibidwal na umaabuso sa 
kanilang mga iniresetang gamot sa isang makabuluhang degri (hal., labis na dosis o higit sa 
paggamit ng mga gamot sa isang mapanganib na degri) ay maaring maaantasan din dito. 

 

MATALIK NA MGA RELASYON (Mga Edad 18-24) 
Ginagamit ang item na ito upang maantasan ang kasalukuyang katayuan ng indibidwal sa mga tuntunin ng 
romantikong/matalik na relasyon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang indibidwal ba 
ay nasa isang 
romantikong 
pakikipagsosyo o 
relasyon sa ngayon? 

• Ano ang kalidad ng 
relasyong ito? 

• Nakikita ba ng 
indibidwal ang 
ugnayan bilang isang 
mapagkukunan ng 
ginhawa/lakas o 
mapagkukunan ng 
pagkabalisa/hidwaan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang Indibidwal ay may isang malakas, positibo, madaling ibagay na ugnayan ng 
kasosyo sa isa pa; o napanatili nila ang isang positibong relasyon ng kasosyo sa 
nakaraan ngunit hindi kasalukuyang nasa isang malapit na relasyon. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad.  
Ang indibidwal ay mayroong pangkalahatang positibong relasyon sa kapareha 
kasama ang ibang tao. Maaaring nagkaroon sila ng isang may problemang relasyon 
sa kapareha sa nakaraan. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 
Ang relasyon ng kapareha sa indibidwal ay nakagagambala sa kanilang paggana. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon.  
Ang indibidwal ay kasalukuyang kasangkot sa isang negatibo o hindi malusog na 
relasyon sa ibang tao. Ang relasyon na ito ay alinman mapanganib o hindi 
pagpapagana sa indibidwal. 
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TRANSPORTASYON (Mga Edad 18-24) 
Ginagamit ang item na ito upang maantasan ang degri ng transportasyon na kinakailangan upang matiyak na ang 
indibidwal ay maaaring mabisang lumahok sa kanilang sariling paggamot. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang 
maaasahang 
transportasyon 
ang indibidwal? 

• Mayroon bang 
anumang mga 
hadlang sa 
transportasyon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon o pakikialam. 
Ang indibidwal ay hindi nangangailangan ng transportasyon. Nakakapunta sila sa mga 
tipanan, paaralan/trabaho, mga aktibidad, atbp. palagi, at na-access ang anumang mga 
espesyal na pangangailangan ng sasakyan para sa transportasyon, kung kinakailangan. 

1 Ang kinilalang pangangailangan ay nagkailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na mga aktibidad. 
Ang indibidwal ay may paminsan-minsang mga pangangailangan ng transportasyon 
(hal., mga nakatakdang pagkikita). Sila ay may kahirapan sa pagkukuha ng mga 
nakatakdang pagkikita, paaralan/trabaho, mga aktibidad, atbp. hindi hihigit sa 
lingguhan at hindi nangangailangan ng isang espesyal na sasakyan. 

2 Ang aksyon o pakikialam ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan 
ay natugunan; ang pangangailangan ay nakakagambala sa paggana ng indibidwal. 
Ang indibidwal ay may madalas na pangangailangan sa transportasyon (hal. mga 
nakatakdang pagkikita). Nahihirapan silang makapunta sa mga tipanan, paaralan/ 
trabaho, aktibidad, atbp. nang regular (hal., isang beses sa isang linggo). Indibidwal 
na nangangailangan ng tulong sa transportasyon at pag-access sa espesyal na mga 
mapagkukunan sa transportasyon. 

3 Ang mga problema ay mapanganib o sumalanta; nangangailangan ng madalian at/o 
intensibong aksyon. 
Ang indibidwal ay walang access sa naaangkop na transportasyon at hindi makarating sa 
mga tipanan, paaralan/trabaho, aktibidad, atbp. Ang indibidwal na nangangailangan ng 
agarang pakikialam at pag-unlad ng mga mapagkukunan ng transportasyon. 
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11. MGA MAPAGKUKUNAN AT 
MGA PANGANGAILANGAN 
NG TAGAPAGBIGAY-ALAGA 

Ang seksyon na ito ay tumutuon sa kalakasan at mga pangangailangan ng tagapagbigay-alaga. Ang mga pag-aantas sa 
tagapagbigay-alaga ay dapat kumpletuhin ng sambahayan. Kapag maramihang mga sambahayan ang nasangkot sa 
pagpaplano, kaya ang seksyon na ito ay dapat kumpletuhin kaagad para sa bawat sambahayan sa ilalim ng pagsaalang-
alang (kung maaari). Kapag ang bata o kabataan ay nasa foster care o sa labas-sa-bahay na pinaglagyan, mangyaring 
antasan ang kinilalang (mga) magulang, ibang (mga) kamag-anak, umaampon na (mga) magulang, o (mga) tagabantay-
alaga na nagpaplano na kukunin ang kustodiya at/o kukunin ang responsibilidad sa pag-alaga ng bata/kabataan na ito. 

Tanong na dapat Isaalang-alang para sa Domain na ito: Ano ang mga mapagkukunan at mga pangangailangan ng 
(mga) tagapagbigay-alaga ng bata/kabataan? 

 
 

Ang seksyon na ito ay kumpletuhin para sa lahat na mga edad (Mga Edad 0-24) maliban kung ipinahiwatig. 

PANGANGASIWA (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa kakayahan ng tagapagbigay-alaga na magbigay ng lebel na pagbabantay at disiplinang kailangan 
ng bata/kabataan. Ang disiplina ay ipinagkahulugan na pinakamalawak na pag-iintindi, at kabilang ang lahat ng mga bagay na 
magagawa ng mga magulang/tagapagbigay-alaga upang itataguyod ang positibong pag-uugali kasama ang kanilang mga bata. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ano ang naramdaman 
ng tagapagbigay-alaga 
tungkol sa kanilang 
kakayahan na 
panatilihing tingnan at 
disiplinahin ang 
bata/kabataan? 

• Nangangailangan ba 
ang tagapagbigay-alaga 
ng ilang tulong sa mga 
isyung ito? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay maaaring 
mapagkukunan para sa bata/kabataan.  
Walang ebidensya na ang tagapagbigay-alaga ay nangangailangan ng tulong o ayuda sa 
pagbabantay o pagdisiplina ng bata/kabataan, at/o ang tagapagbigay-alaga ay may 
maayos na pagbabantay at mga kasanayan ng pagdisiplina. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan.  
Sa pangkalahatan, ang tagapagbigay-alaga ay nagbibigay ng sapat na pangangasiwa, 
ngunit ito ay hindi pare-pareho. Ang tagapagbigay-alaga ay maaaring nangangailangan 
ng paminsan-minsang tulong o pag-ayuda. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay kailangan 
upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang pangangasiwa at pagbabantay ng tagapagbigay-alaga ay hindi pare-pareho at madalas 
na nagliban. Ang tagapagbigay-alaga ay nangangailangan ng tulong upang pabutihin ang 
mga kasanayan ng pangangasiwa. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan ng 
madalian at/o intensibong aksyon.  
Hindi kaya ng tagapagbigay-alaga ang pagbantay o pagdisiplina ng bata/kabataan. Ang 
tagapagbigay-alaga ay nagkailangan ng madalian at patuloy na pagtulong. Ang bata/ 
kabataan ay nasa panganib na masasaktan dahil sa walang nangangasiwa o nagbabantay. 

Para sa Domain ng Mga Mapagkukunan ng Tagapagbigay at Mga Pangangailangan, gamitin ang sumusunod na mga 
kategorya at mga lebel ng aksyon: 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay maaaring isang mapagkukunan para sa 
bata/kabataan/indibidwal. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa 
kasaysayan, paghihinala o hindi pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang 
pangangailangan ay natugunan. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan ng madalian at/o intensibong aksyon. 
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MAKIKILAHOK SA PAG-AALAGA (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa pakikilahok ng tagapagbigay-alaga sa pag-alaga ng bata/kabataan at kakayahan na 
ipagtaguyod ang bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Gaano kasangkot ang 
mga tagapagbigay-
alaga sa mga serbisyo 
para sa bata/kabataan? 

• Ang tagapagbigay-alaga 
ba ay tagapagtaguyod 
para sa bata/kabataan? 

• Gusto ba ng 
tagapagbigay-alaga ng 
anumang tulong upang 
mas maging kasangkot? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan para sa bata/kabataan. 
Walang ebidensya sa mga problema ng pagkasangkot sa tagapagbigay-alaga ng 
mga serbisyo o mga pakikialam, at/o ang tagapagbigay-alaga ay may kakayahan 
na gumanap bilang epektibong tagapagtaguyod ng bata. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan.  
Ang tagapagbigay-alaga ay patuloy na nakilahok sa pagpaplano at/o pagpapatupad ng 
mga serbisyo para sa bata/kabataan ngunit hindi isang aktibong tagapagtaguyod sa 
ngalan ng bata/kabataan. Bukas ang tagapagbigay-alaga sa pagtatanggap ng suporta, 
edukasyon, at impormasyon. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay 
kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay hindi aktibong kasangkot sa mga serbisyo ng 
bata/kabataan at/o mga pakikialam na inilaan upang tulungan. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan ng 
madalian at/o intensibong aksyon.  
Nais ng tagapagbigay-alaga na ang bata/kabataan ay aalisin mula sa kanilang pangangalaga. 

 

KAALAMAN (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Kinikilala ng item na ito ang kaalaman ng tagapagbigay-alaga ng mga kalakasan at mga pangangailangan ng bata/kabataan, 
at ang kakayahan ng bata/kabataan na maunawaan ang katwiran para sa paggamot o pamamahala ng mga problemang ito. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Naiintindihan ba ng 
tagapagbigay-alaga 
ang kasalukuyang 
diyagnosis at/o mga 
sintomas ng kalusugan 
ng pangkaisipan ng 
bata/kabataan? 

• Ang mga inaasahan ba 
ng tagapagbigay-alaga 
ng bata/kabataan ay 
nagpapakita ng pag-
unawa sa pag-iisip 
o pisikal na hamon 
ng bata? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan para sa bata/kabataan. 
Walang ebidensya sa mga isyu sa kaalaman ng tagapagbigay-alaga. Ang tagapagbigay-
alaga ay ganap na may kaalaman tungkol sa mga kalakasan at mga kahinaan, mga 
talento at mga limitasyon ng bata/kabataan. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan.  
Ang tagapagbigay-alaga, habang sa pangkalahatan ay may kaalaman tungkol sa 
bata/kabataan, ay may kaunting mga kakulangan sa kaalaman o pag-unawa sa 
kalagayang sikolohikal, talento, kasanayan at pag-aari ng bata/kabataan. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay 
kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay hindi alam o naiintindihan nang maayos ang bata/kabataan 
at ang mga makabuluhang kakulangan ay mayroon sa kakayahan ng tagapag-alaga na 
maiugnay sa mga problema at kalakasan ng bata/kabataan. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan 
ng madalian at/o intensibong aksyon. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may kaunti o walang pagkaunawa sa kasalukuyang 
kalagayan ng bata/kabataan. Ang tagapagbigay-alaga ay may kaunti o walang 
pagkaunawa sa kasalukuyang kalagayan ng bata/kabataan. 
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ORGANISASYON (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ginagamit ang item na ito upang antasan ang kakayahan ng tagapagbigay-alaga na ayusin at pamahalaan ang kanilang 
sambahayan sa loob ng konteksto ng masinsinang mga serbisyo sa komunidad. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Kailangan ba o nais ng 
mga tagapag-alaga ng 
tulong sa pamamahala 
ng kanilang tahanan? 

• Nahihirapan ba silang 
makapunta sa mga 
tipanan o pamamahala 
ng isang iskedyul? 

• Nahihirapan ba silang 
makuha ang kanilang 
kabataan sa mga 
tipanan o paaralan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan para sa bata/kabataan.  
Ang tagapagbigay-alaga ay masyadong maayos at episyente. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may kaunting kahirapan sa pag-aayos at pagpapanatili 
ng sambahayan upang suportahan ang mga kinakailangang serbisyo. Halimbawa, 
maaaring nakakalimutan ang tungkol sa mga tipanan o paminsan-minsan ay nabigong 
ibalik ang mga tawag sa tagapamahala ng kaso. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon 
ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may katamtamang kahirapan sa pag-aayos at pagpapanatili 
ng sambahayan upang suportahan ang mga kinakailangang serbisyo. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan 
ng madalian at/o intensibong aksyon.  
Hindi ayusin ng tagapagbigay-alaga ang sambahayan upang suportahan ang mga 
kinakailangang serbisyo. 

 

MGA MAPAGKUKUNANG PANLIPUNAN (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng mga pag-aari na panlipunan (pinalawak na pamilya) at mga mapagkukunan na 
maaaring madala ng tagapagbigay-alaga sa pagtugon sa maraming mga pangangailangan ng bata/kabataan at pamilya. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang pamilya 
o mga kaibigan ang 
pamilya na nagbibigay 
ng suportang 
emosyonal? 

• Maaari ba silang 
tumawag sa mga 
suporta sa lipunan 
upang panoorin 
ang bata/kabataan 
paminsan-minsan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay maaaring 
mapagkukunan para sa bata/kabataan.  
Ang tagapagbigay-alaga ay may makabuluhang mga network ng lipunan at 
pampamilya na aktibong tumutulong sa pangangalaga. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan.  
Ang tagapag-alaga ay mayroong ilang pamilya o kaibigan o social network na aktibong 
tumutulong sa pag-aalaga. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon 
ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang trabaho ay kailangang gawin upang makisali sa pamilya, mga kaibigan o social 
network sa pagtulong sa pag-aalaga. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan 
ng madalian at/o intensibong aksyon.  
Ang tagapagbigay-alaga ay walang pamilya o social network na makakatulong 
sa pangangalaga. 
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KATATAGAN NG PAMBAHAYAN (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng katatagan sa pabahay ng (mga) tagapagbigay-alaga at hindi kasama ang posibilidad na 
ang bata o kabataan ay matanggal mula sa sambahayan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Matatag ba ang 
kasalukuyang 
sitwasyon ng 
pabahay ng pamilya? 

• Mayroon bang mga 
alalahanin na maaaring 
kailanganin nilang 
lumipat sa malapit sa 
kinabukasan? 

• Nawalan ba ang 
pamilya ng kanilang 
pabahay? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan para sa bata/kabataan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may matatag na pabahay na walang kilalang mga panganib 
ng kawalang-tatag. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may matatag na pabahay ngunit lumipat sa nagdaang 
nakaraan o may mga pahiwatig ng mga problema sa pabahay na maaaring pilitin ang 
pagkagambala sa pabahay. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon 
ay kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay lumipat ng maraming beses sa nakaraang taon. 
Ang pabahay ay hindi matatag. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan 
ng madalian at/o intensibong aksyon.  
Ang pamilya ay walang tirahan, o nakaranas ng kawalan ng tirahan sa kamakailang 
nakaraan. 

 

 MEDIKAL/PISIKAL (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay tumutukoy sa mga medikal at/o pisikal na mga problema na maaaring maranasan ng (tagapag-alaga) 
na pumipigil o nililimitahan ang kanilang kakayahang magbigay ng pangangalaga para sa bata/kabataan. Ang item na 
ito ay hindi nag-aantas ng depresyon o iba pang mga isyu sa kalusugan ng isip. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Kumusta ang kalusugan 
ng tagapagbigay-alaga? 

• Mayroon bang mga 
problema sa kalusugan 
ang tagapagbigay-alaga 
na naglilimite sa 
kanilang kakayahang 
pangalagaan ang 
pamilya? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan para sa bata/kabataan. 
Walang ebidensya ng mga problemang medikal o pisikal na kalusugan. 
Sa pangkalahatan ay malusog ang tagapagbigay-alaga. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan.  
Mayroong kasaysayan o paghihinala sa, at/o ang tagapagbigay-alaga ay nasa paggaling 
mula sa mga problema ng medikal/pisikal. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay 
kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may mga problema sa medikal/pisikal na nakagambala 
sa kakayahan sa magulang ng bata/kabataan. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan ng 
madalian at/o intensibong aksyon.  
Ang tagapagbigay-alaga ay may mga problema na gumawang imposible sa 
pagmamagulang ng bata/kabataan sa oras na ito. 
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KALUSUGAN NG PAG-IISIP (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay sumasangguni sa anumang malubhang mga isyu ng kalusugan sa pag-iisip (hindi kasama ang pag-
aabuso ng substansya) na kabilang sa mga tagapagbigay-alaga na maaaring malimitahan ang kanilang kakayahan na 
magbigay ng pag-alaga sa bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• May anumang mga 
pangangailangan ba ng 
kalusugan sa pag-iisip 
ang mga tagapagbigay-
alaga (kabilang ang 
pagsasaayos sa mga 
karanasan ng trauma) 
na gumagawa sa 
pagmamagulang 
na mahirap?  

• Nakatatanggap ba ang 
bata/kabataan ng mga 
serbisyo? 

• Mayroon bang 
anumang ebidensya 
ng transgenerational 
trauma na nakaepekto 
sa tagapagbigay-alaga 
o kakayahan ng 
bata/kabataan 
na epektibong 
makapagbigay ng 
pag-aalaga? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay maaaring 
mapagkukunan para sa bata/kabataan.  
Walang ebidensya ang mga kahirapan sa kalusugang pangkaisipan ng tagapagbigay-alaga. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan.  
Mayroong kasaysayan o paghihinala sa mga kahirapan ng kalusugan sa pag-iisip, at/o ang 
tagapagbigay-alaga ay nasa paggaling mula sa mga kahirapan ng kalusugan sa pag-iisip. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay 
kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang mga paghihirap sa kalusugan ng kaisipan ng tagapagbigay-alaga ay nakagambala 
sa kanyang kakayahan sa pagiging magulang. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan 
ng madalian at/o intensibong aksyon.  
Ang tagapagbigay-alaga ay may mga paghihirap sa kalusugan ng kaisipan na 
imposibleng maging magulang ng bata/kabataan sa ngayon. 

 

PAGGAMIT NG SUBSTANSYA (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ang item na ito ay nag-aantas sa epekto ng anumang kilalang paggamit ng substansya ng mga tagapagbigay-alaga na 
maaaring limitahan ang kanilang kakayahang magbigay ng pangangalaga para sa bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Mayroon bang mga 
pangangailangan sa 
paggamit ng 
substansya ang mga 
tagapagbigay-alaga 
na nagpapahirap sa 
magulang? 

• Nakakatanggap ba ang 
tagapagbigay-alaga ng 
anumang mga 
serbisyo para sa mga 
problema ng paggamit 
ng substansya? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan para sa bata/kabataan.  
Walang ebidensya sa mga isyu ng paggamit ng substansya ng tagapagbigay-alaga. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan.  
Mayroong isang kasaysayan ng paghihinala o banayad na paggamit ng mga substansya 
at/o ang tagapagbigay-alaga ay nasa paggaling mula sa mga paghihirap sa paggamit ng 
substansya kung saan walang panghihimasok sa kanilang kakayahang maging magulang. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay 
kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may ilang mga paghihirap sa pag-abuso sa substansya 
na makagambala sa kanyang kakayahan na maging magulang. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan 
ng madalian at/o intensibong aksyon.  
Ang tagapagbigay-alaga ay may paghihirap sa pag-aabuso ng substansya na 
gumagawang imposible na maging magulang sa bata/kabataan sa ngayon. 
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PANG-UNLAD (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang pagkakaroon ng limitadong kakayahan sa pag-iisip o mga kapansanan sa pag-unlad na 
hamon sa kakayahan ng tagapagbigay-alaga na magbigay ng pangangalaga para sa bata/kabataan. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Inilalarawan ng item na 
ito ang pagkakaroon ng 
limitadong kakayahan 
sa pag-iisip o mga 
kapansanan sa pag-
unlad na hamon sa 
kakayahan ng 
tagapagbigay-alaga 
na magbigay ng 
pangangalaga para 
sa bata/kabataan. 

• May mga serbisyo 
ba ang tagapagbigay-
alaga? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan para sa bata/kabataan. 
Walang ebidensya ng mga kapansanan sa pag-unlad o mga hamon ng tagapagbigay-
alaga. Ang tagapagbigay-alaga ay walang mga pangangailangan ng pag-unlad. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan.  
Ang tagapagbigay-alaga ay may mga hamon sa pag-unlad. Ang mga hamon sa pag-
unlad ay hindi kasalukuyang makagambala sa pagiging magulang. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay 
kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may mga hamon sa pag-unlad na makagambala sa 
kakayahang maging magulang ng bata/kabataan. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan 
ng madalian at/o intensibong aksyon.  
Ang tagapagbigay-alaga ay may matinding hamon sa pag-unlad na imposibleng 
maging magulang ang bata/kabataan sa oras na ito. 

 

KALIGTASAN (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Inilalarawan ng item na ito ang kakayahan ng tagapagbigay-alaga na mapanatili ang kaligtasan ng bata/kabataan 
sa loob ng sambahayan. Hindi ito tumutukoy sa kaligtasan ng ibang miyembro ng pamilya o sambahayan batay sa 
anumang panganib na ipinakita ng na-assess na tagapag-alaga. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nagagawa ba ng 
tagapagbigay-alaga na 
protektahan ang 
bata/kabataan mula 
sa pinsala sa bahay? 

• Mayroon bang mga 
indibidwal na nakatira 
sa bahay o bumibisita 
sa bahay na maaaring 
mapang-abuso sa 
bata/kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan para sa bata/kabataan. 
Walang ebidensya sa mga isyu ng kaligtasan. Ang sambahayan ay ligtas at sigurado. 
Ang bata/kabataan ay hindi mapanganib sa iba. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan.  
Ang tahanan ay ligtas ngunit may mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng 
bata/kabataan dahil sa kasaysayan o iba pa na maaaring mapang-abuso. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay 
kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang bata/kabataan ay nasa ilang panganib mula sa isa o higit pang mga indibidwal 
na may access sa bahay. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan ng 
madalian at/o intensibong aksyon. 
Ang bata/kabataan ay nasa agarang panganib mula sa isa o higit pang mga indibidwal 
na may hindi suportadong pag-access. 

*Lahat ng mga sumangguni ay ligal na kailangang iulat ang pinaghinalaang pag-aabuso ng bata o pagpapabaya.* 
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STRESS NG PAMILYA (Lahat na Mga Edad, 0-24) 
Ito ang epekto ng pamamahala ng pamilyar at emosyonal na pangangailangan ng kabataan sa lebel ng stress ng pamilya. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Nakaka-stress ba sa 
mga tagapagbigay-
alaga minsan na 
pamahalaan ang 
mga hamon sa 
pakikitungo sa mga 
pangangailangan ng 
kabataan? 

• Nakakagambala 
ba ang stress sa 
kakayahang 
pangalagaan 
ang kabataan? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan para sa bata/kabataan. 
Walang ebidensya sa tagapagbigay-alaga na may kahirapan sa pagpamahala sa 
stress ng mga pangangailangan ng kabataan at/o ang tagapagbigay-alaga ay kayang 
pamahalaan ang stress sa mga pangangailangan ng kabataan. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan.  
Mayroong kasaysayan o paghihinala sa at/o ang tagapagbigay-alaga ay may ilang mga 
problema sa pamamahala ng stress sa mga pangangailangan ng kabataan. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay 
kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may kapansin-pansing mga problema sa pamamahala ng 
stress sa mga pangangailangan ng kabataan. Ang stress na ito ay nakakagambala sa 
kanilang kakayahan na magbibigay ng pag-aalaga. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan ng 
madalian at/o intensibong aksyon.  
Hindi kaya ng tagapagbigay-alaga na pamamahalaan ang stress na sinamahan ng mga 
pangangailangan ng kabataan. Ang stress na ito ay pumipigil sa tagapagbigay-alaga 
mula sa pagmamagulang. 

 

RELASYON NG PAMILYA SA SISTEMA (Mga Edad 0-5 Lamang) 
Inilalarawan ng item na ito ang degri kung saan ang pangamba ng pamilya na makisali sa pormal na sistema ng 
pangangalaga ng kalusugan ay lumilikha ng isang hadlang sa pagtanggap ng pangangalaga. Halimbawa, kung ang 
isang pamilya ay tumangging makita ang isang psychiatrist dahil sa kanilang paniniwala na ang mga gamot ay labis na 
inireseta para sa mga bata, dapat isaalang-alang ng isang klinika ang paniniwala na ito at maunawaan ang epekto nito 
sa mga pagpipilian ng pamilya. Ang mga kumplikadong kadahilanan na ito ay maaaring isalin sa pangkalahatang 
kakulangan sa ginhawa sa pormal na sistema ng pangangalaga ng kalusugan at maaaring mangailangan ng 
tagapagbigay ng pangangalaga na isaalang-alang muli ang kanilang diskarte. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Ang tagapagbigay-alaga 
ba ay nagpapahayag ng 
anumang pag-aalangan 
na makisali sa pormal 
na serbisyo? 

• Paano nakakaapekto 
ang pag-aalangan ng 
tagapagbigay-alaga sa 
kanilang pakikipag-
ugnayan sa 
pangangalaga para 
sa kanilang anak? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan para sa bata/kabataan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay hindi nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa 
pakikilahok sa pormal na sistema ng pagtulong. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay nagpapahayag ng ilang pag-aalangan na makisali sa pormal na 
sistema ng pagtulong na madaling naitama sa malinaw na komunikasyon tungkol sa mga 
hangarin o nakaraang isyu na nakikipag-ugnay sa pormal na sistema ng pagtulong. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay 
kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay nagpapahayag ng pag-aalangan na makisali sa pormal 
na sistema ng pagtulong na nangangailangan ng mga makabuluhang talakayan at 
posibleng mga pagbabago sa plano ng paggamot. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan ng 
madalian at/o intensibong aksyon. 
Ang pag-aalangan ng tagapag-alaga na makisali sa pormal na sistema ng pagtulong ay 
nagbabawal sa pakikipag-ugnayan ng pamilya sa koponan ng paggamot sa ngayon. Kapag 
nangyari ito, maaaring kailanganin ang pagbuo ng isang kahaliling plano sa paggamot. 
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LIGAL NA PAGKALAHOK (Edad 0-5 Lamang) 
Ang item na ito ay nag-aantas ng pagkakasangkot ng tagapagbigay-alaga sa sistema ng hustisya. Kabilang dito ang 
anumang mga ligal na isyu na nauugnay sa imigrasyon. 

Katanungang Dapat 
Isaalang-alang 

• Naaresto na ba ang 
tagapagbigay-alaga? 

• Ang isa ba o higit pa sa 
mga tagapagbigay-
alaga ay nakakulong o 
nasa probasyon? 

• Ang isa ba o higit pa sa 
mga tagapagbigay-
alaga ay nakikipaglaban 
sa imigrasyon o sa mga 
isyu ng ligal na 
dokumentasyon? 

Mga Pag-aantas at Mga Paglalarawan 

0 Walang kasalukuyang pangangailangan; walang kailangan na aksyon. Ito ay 
maaaring mapagkukunan para sa bata/kabataan.  
Walang alam na mga paghihirap sa ligal ang tagapagbigay-alaga. 

1 Kinilalang pangangailangan na nangangailangan ng pagbabantay, maingat na 
paghihintay, o pumipigil na aksyon batay sa kasaysayan, paghihinala o hindi 
pagkakasundo. Ito ay maaaring isang oportunidad para sa pagtatayo ng mapagkukunan.  
Ang tagapagbigay-alaga ay mayroong kasaysayan ng mga ligal na problema ngunit sa 
kasalukuyan ay hindi kasangkot sa ligal na sistema. 

2 Ang pangangailangan ay nakikialam sa pagbigay ng pag-aalaga; ang aksyon ay 
kailangan upang tiyakin na ang kinilalang pangangailangan ay natugunan. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may ilang mga ligal na problema at kasalukuyang 
kasangkot sa ligal na sistema. 

3 Ang pangangailangan ay pumipigil sa pagbigay ng pag-aalaga; nangangailangan ng 
madalian at/o intensibong aksyon. 
Ang tagapagbigay-alaga ay may malubhang kasalukuyan o nakabinbing ligal na mga 
paghihirap na naglalagay sa kanya sa panganib para sa pagkakulong. Kailangan ng 
tagapagbigay-alaga ng agarang komprehensibo at pakikialam na nakabatay sa 
pamayanan. Ang isang tagapagbigay-alaga na nakakulong ay aantasan dito. 

 


