نیازها و نقاط قوت کودک و نوجوان •برگه رتبهبندی افراد از سنین تولد تا  24سالگی
تاریخ:
نوع:

به روزرسانی

زمانبندی شده اولیه

رویداد اصلی زندگی

ترخیص برنامهریزی شده

ترخیص برنامهریزی نشده

شناسه ارزیاب:

شماره /RUبرنامه:

نام مشتری:

شناسه مشتری:

تاریخ تولد

طبقه:

کد پستی:

جنسیت:

نژاد:

برای دامنههای نیازها ،از طبقهبندیها و سطوح اقدامی زیر استفاده کنید:
 – 0بدون نیاز فعلی؛ نیازی به اقدام یا مداخله نیست.
 – 1نیاز شناساییشده که مستلزم نظارت ،انتظار همراه با مراقبت یا اقدام پیشگیرانه براساس سوابق ،شک یا عدم توافق می باشد.
 – 2برای اطمینان از توجه به نیاز شناساییشده الزم است اقدامی انجام شود؛ نیاز با عملکرد در تداخل می باشد.
 – 3نیاز خطرناک یا ناتوانکننده است .نیاز به اقدام فوری و/یا شدید دارد.

 .1دامنه عملکرد زندگی
موردهای دوران طفولیت  -سنین  0تا 5
عملکرد خانواده
آموزش اولیه ()A
عملکرد اجتماعی و حسی
رشدی/عقلی ()C
پزشکی/فیزیکی
موردهای دوران کودکی/نوجوانی  -سنین  6تا 24
عملکرد خانواده
موقعیت زندگی
رفتار در مدرسه ()B
دستاورد مدرسه ()B
حضور در مدرسه ()B
رشدی/عقلی ()C
تصمیمگیری
 . Aماژول مهدکودک/پیشدبستانی (سنین )0-5
کیفیت مهدکودک/پیشدبستانی
رفتار در مهدکودک/پیشدبستانی
 .Bماژول مدرسه (سنین  6تا )24

ویژگیهای آموزشی
پشتکار تحصیلی
تأخیر
اجتناب از حضور در کالس
رفتار در کالس
رفتار در خارج از کالس
انضباط در مدرسه
نیازهای دانشآموزان

نیازهای دانشآموز
خود مدیریتی
مهارتهای تصمیمگیری
توانایی توجه نشان دادن
 .Cماژول نیازهای رشدی (تمامی سنین)
شناختی
رشدی

صدق نمیکند 0

1

2

3

صدق نمیکند 0

1

2

3

صدق نمیکند 0

1

2

3

صدق نمیکند 0

1

2

3

شناخت
واکنشپذیری حسی
تغذیه/دفع
خواب
صدق نمیکند 0

1

2

3

قانونی
پزشکی/فیزیکی
رشد جنسی
عملکرد اجتماعی
تفریحی
خواب
مهارتهای زندگی مستقل
دستاورد مهدکودک/پیشدبستانی
حضور در مهدکودک/پیشدبستانی

ادامه نیازهای دانشآموز
قلدری کردن با دیگران
توسط دیگران مورد قلدری قرار گرفتن

نیازهای دامنهای زندگی دانشآموزی
مسئولیتهای فرزندپروری
مشارکت در دار و دستهها

نقاط قوت دانشآموز
کلوبها/ورزش
رهبری
ارتباطات با همساالن
ارتباطات با معلمین

ارتباط
مهارتهای مراقبت از خود/زندگی روزانه

لطفا برای هر مورد در دامنهای که در باال به عنوان نیازمند اقدام (' '2یا ' )'3رتبهبندی شده ،یک گزاره منطقی بنویسید.

صدق نمیکند 0

1

2

3

 .2دامنه نیازهای احساسی/رفتاری
موردهای دوران طفولیت  -سنین  0تا 5

0

تکانشگری/بیشفعالی
افسردگی
اضطراب
رفتارهای مخالف
مشکالت دلبستگی
انطباق با ضربه روحی
اقالم مربوط به کودکان/نوجوانان  -سنین  6تا 24

0

2

1

صدق نمیکند

3

0

1

2

3

محرک
تنظیمی
رفتارهای بیقاعده
پرخاشگری
طیف اوتیسم
2

1

0

3

روانپریشی (اختالل فکر)
تکانشگری/بیشفعالی
افسردگی
اضطراب
رفتارهای مخالف
 .Dماژول اختالل مصرف مواد (سنین  6تا )24
شدت مصرف
مدت مصرف
مرحله بهبودی
تأثیر همساالن

1

2

3

اخالق (رفتار ضداجتماعی)
انطباق با ضربه روحی
کنترل خشم
مصرف مواد ()D
اختالل خوردن
تأثیرات فرزندپروری
تأثیرات محیطی
پشتیبانی بهبودی در اجتماع

لطفا برای هر مورد در دامنه یا ماژول فوق که به عنوان نیازمند اقدام (' '2یا ' )'3رتبهبندی شده ،یک گزاره منطقی بنویسید.

برای نقاط قوت فردی ،از طبقهبندیها و سطوح اقدام زیر استفاده کنید:
 – 0نقطه قوت مرکزی به خوبی رشد یافته؛ ممکن است به عنوان نکته محوری در برنامه مداخله/اقدام استفاده شود
 – 1نقطه قوت شناساییشده و مفید .به عنوان بخشی از طرح ،مورد استفاده قرار گرفته ،حفظ و یا توسعه داده خواهد شد .ممکن است برای رشد به کمی تالش نیاز باشد نقطه قوت نهفته در نقطه
قوت مرکزی
 – 2نقاط قوت شناسایی شدهاند اما برای اینکه بتوانند به طور مؤثر به عنوان بخشی از برنامه مورد استفاده قرار گیرند ،به تالشهایی برای تقویت آنها نیاز می باشد .شناسایی شده
است اما مفید نیست.
 – 3حوزهای که در آن هیچ نقطه قوتی درحالحاضر شناسایی نشده است؛ ممکن است تالشهایی برای توسعه نقطه قوتی در این زمینه توصیه شود.

 .3دامنه نقاط قوت فردی
موردهای دوران طفولیت  -سنین  0تا 5
نقاط قوت خانواده
درونفردی
پشتیبانیهای طبیعی
قدرت تابآوری (پشتکار و انطباقپذیری)
موردهای دوران کودکی/نوجوانی  -سنین  6تا 24
نقاط قوت خانواده
درونفردی
خوشبینی
محیط آموزشی
کاری یا حرفهای
مهارتهای کنارآمدن و لذت بردن
استعدادها و عالیق

صدق نمیکند 0

1

2

0

3

1

2

3

بازیگوشی
خانواده معنوی/مذهبی
خالقیت/تجسم
کنجکاوی
معنوی/مذهبی
هویت فرهنگی
زندگی جمعی
ماندگاری رابطه
پشتیبانیهای طبیعی
تابآوری
تدبیر

لطفا ً برای قطعه مرکزی (' )'0و نقاط قوت مفید (' ،)'1همچنین نقاط قوتی که باید ایجاد شود (' '2یا ' )'3یک گزاره منطقی بنویسید.
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برای دامنههای نیازها ،از طبقهبندیها و سطوح اقدامی زیر استفاده کنید:
 – 0بدون نیاز فعلی؛ نیازی به اقدام یا مداخله نیست.
 – 1نیاز شناساییشده که مستلزم نظارت ،انتظار همراه با مراقبت یا اقدام پیشگیرانه براساس سوابق ،شک یا عدم توافق می باشد.
 – 2برای اطمینان از توجه به نیاز شناساییشده الزم است اقدامی انجام شود؛ نیاز با عملکرد در تداخل می باشد.
 – 3نیاز خطرناک یا ناتوانکننده است .نیاز به اقدام فوری و/یا شدید دارد.

 .4دامنه فاکتورها و رفتارهای پرخطر
موردهای دوران طفولیت  -سنین  0تا  5صدق نمیکند
خودآزاری ( 12ماهگی  5- -سالگی)
استثمار شده
مراقبتهای دوران بارداری
در معرض قرارگرفتن
موردهای دوران کودکی/نوجوانی  -سنین  6تا 24
خطر خودکشی ()E
رفتار خودآزاری غیر خودکشی
سایر موارد آسیب به خود (بیپروایی)
خطر برای دیگران ()F
پرخاشگری جنسی
 .Eماژول خطر خودکشی (سن  6تا  24سال)
سابقه تالشها
ایدهپردازی درباره خودکشی
 .Fماژول/میزان خطرناک بودن /خشونت (سنین )24-6
عوامل خطر پیشینهای
سابقه خشونت
خطرات عاطفی/رفتاری
کنترل یأس و ناامیدی
خصومت
تفکر پارانوئید
مزایای ثانویه خشم

0

1

2

0

3

1

2

3

درد زایمان و زایمان
وزن زمان تولد
عدم رشد
مراقبتهای اولیه/مادری در دسترس.
فرار
رفتار بزهکارانه (رفتار جنایتکارانه)
سوء رفتار عمدی
بهرهکشی جنسی

قصد خودکشی
برنامهریزی برای خودکشی
ادامه خطرات عاطفی /رفتاری.
تفکر خشونتآمیز
عوامل تابآوری
پتانسیل آگاهی از خشونت
واکنش به عواقب
تعهد به خودکنترلی
مشارکت در درمان

لطفا برای هر مورد در دامنهای که در باال به عنوان نیازمند اقدام (' '2یا ' )'3رتبهبندی شده ،یک گزاره منطقی بنویسید.

 .5دامنه عوامل فرهنگی (لطفا توجه داشته باشید :برای اوایل کودکی ،خانواده را رتبهبندی کنید).
برای همه تکمیل کنید  -سنین 0-24
استرس فرهنگی
زبان
تفاوتهای فرهنگی .درون خانواده
آداب و رسوم
لطفا ً برای هر مورد در دامنه فوق که به عنوان نیازمند اقدام (' '2یا ' )'3طبقهبندی شده ،یک گزاره منطقی بنویسید .
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 .6عوامل رشدی/وقایع مهم زندگی  -این دامنه برای کودکان و نوجوانان سنین  6تا  24اختیاری است.
برای دوران طفولیت (سنین  0تا  )5تکمیل نشود.
صدق نمیکند؛ اطالعات درباره دوران طفولیت دردسترس نیست.
3 2 1 0
قرار گرفتن در معرض مواد
محرک
درد زایمان و زایمان
حسی
مراقبتهای اولیه/مادری در دسترس.
ارتباط
کنجکاوی
طیف اوتیسم
بازیگوشی
عدم رشد
خلق و خو
مشکالت تنظیمی
تغذیه/دفع
وزن زمان تولد
مهدکودک/پیشدبستانی
مراقبتهای دوران بارداری

0

1

2

3

لطفا ً برای هر مورد در دامنه فوق که به عنوان نیازمند اقدام (' '2یا ' )'3طبقهبندی شده ،یک گزاره منطقی بنویسید .

 .7دامنه مالحظات دوگانه – سنین  0تا  5سال
0
واکنشگرایی هیجانی مراقب

1

2

0

3

1

2

3

انطباقپذیری مراقب به احساسات مربوط به ضربه روحی

لطفا ً برای هر مورد در دامنه فوق که به عنوان نیازمند اقدام (' '2یا ' )'3طبقهبندی شده ،یک گزاره منطقی بنویسید .

برای دامنه به طور بالقوه آسیبزا /تجربههای نامطلوب کودکی از دستهبندیها و سطوح اقدام زیر استفاده کنید:
خیر – هیچگونه شواهدی دال بر وجود ضایعه روحی از این نوع وجود ندارد.
بله – کودک/نوجوان تجربه داشته است یا اینکه گمان میرود کودک/نوجوان این نوع ضربه روحی را تجربه کند  -یک حادثه ،حوادث متعدد یا تجربیات مزمن و مداوم.

 .8تجربیات بالقوه آسیب زا/مضر در دوران کودکی (برای همه سنین  0-24تکمیل کنید) --درمعرض قرارگرفتن در دوران زندگی
بله
خیر
شاهد خشونت خانوادگی
سوء استفاده جنسی
شاهد خشونت در جامعه/مدرسه
سوء استفاده جسمی
تحتتأثیر جنگ/تروریسم
بیتوجهی
شاهد/قربانی اعمال مجرمانه
سوء استفاده عاطفی
رفتار جنایتکارانه والدین
آسیب پزشکی
اخالل در مراقبت/دلبستگی
فاجعه طبیعی یا ساخته بشر

خیر

بله

لطفا ً برای هر مورد در دامنهای که در باال به عنوان بله طبقهبندی شدهاند ،یک گزاره منطقی بنویسید.
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برای دامنههای نیازها ،از طبقهبندیها و سطوح اقدامی زیر استفاده کنید:
 – 0بدون نیاز فعلی؛ نیازی به اقدام یا مداخله نیست.
 – 1نیاز شناساییشده که مستلزم نظارت ،انتظار همراه با مراقبت یا اقدام پیشگیرانه براساس سوابق ،شک یا عدم توافق می باشد.
 – 2برای اطمینان از توجه به نیاز شناساییشده الزم است اقدامی انجام شود؛ نیاز با عملکرد در تداخل می باشد.
 – 3نیاز خطرناک یا ناتوانکننده است .نیاز به اقدام فوری و/یا شدید دارد.

 .9عالئم استرس ضربه روحی– کودک/نوجوان سنین  6تا 24
1 0
احساسی و/یا فیزیکی .بینظمی
افکار مزاحم  /تجربه مجدد
غم ناشی از ضایعه روحی
بیشفعالی

2

0

3

1

2

3

اجتناب
بیحس کردن
گسستگی
زمان قبل از درمان

لطفا ً برای هر مورد در دامنه فوق که به عنوان نیازمند اقدام (' '2یا ' )'3طبقهبندی شده ،یک گزاره منطقی بنویسید .

 .10دامنه سن گذار از نوجوانی – سنین  18تا 24
برای دامنه سن گذار از نوجوانی  -نقاط قوت ،از طبقهبندیها و سطوح عمل زیر استفاده کنید:
 – 0نقطه قوت مرکزی به خوبی رشد یافته؛ ممکن است به عنوان نکته محوری در برنامه مداخله/اقدام استفاده شود
 – 1نقطه قوت شناساییشده و مفید .به عنوان بخشی از طرح ،مورد استفاده قرار گرفته ،حفظ و یا توسعه داده خواهد شد .ممکن است برای رشد به کمی تالش نیاز باشد نقطه قوت نهفته در نقطه
قوت مرکزی
 – 2نقاط قوت شناسایی شدهاند اما برای اینکه بتوانند به طور مؤثر به عنوان بخشی از برنامه مورد استفاده قرار گیرند ،به تالشهایی برای تقویت آنها نیاز می باشد .شناسایی شده است اما مفید نیست.
 – 3حوزهای که در آن هیچ نقطه قوتی درحالحاضر شناسایی نشده است؛ ممکن است تالشهایی برای توسعه نقطه قوتی در این زمینه توصیه شود.

نقاط قوت

0

1

2

3

مشارکت فرد در مراقبت
لطفا برای هر مورد در دامنه یا ماژول فوق که به عنوان نیازمند اقدام (' '2یا ' )'3رتبهبندی شده ،یک گزاره منطقی بنویسید.

برای دامنههای نیازهای سن گذار نوجوانی ،از طبقهبندیها و سطوح عمل زیر استفاده کنید:
 – 0بدون نیاز فعلی؛ نیازی به اقدام یا مداخله نیست.
 – 1نیاز شناساییشده که مستلزم نظارت ،انتظار همراه با مراقبت یا اقدام پیشگیرانه براساس سوابق ،شک یا عدم توافق می باشد.
 – 2برای اطمینان از توجه به نیاز شناساییشده الزم است اقدامی انجام شود؛ نیاز با عملکرد در تداخل می باشد.
 – 3نیاز خطرناک یا ناتوانکننده است .نیاز به اقدام فوری و/یا شدید دارد.

نیازهای رفتاری/عاطفی
مشکالت بینفردی
عملکرد
ثبات اقامتی
نقش والدین/مراقبان
عملکرد شغلی ()G
مراقبت از خود
 .Gماژول شغلی/حرفهای (سنین )18-24
آرمانهای شغلی
زمان کار
حضور در کار

صدق نمیکند 0

1

2

3

0

1

2

3

صدق نمیکند 0

1

2

3

0

1

2

3

دانش بیماری
دخیل کردن داروها
روابط صمیمانه
ایاب و ذهاب
عملکرد شغلی
روابط کاری
مهارتهای شغلي

لطفا برای هر مورد در دامنه یا ماژول فوق که به عنوان نیازمند اقدام (' '2یا ' )'3رتبهبندی شده ،یک گزاره منطقی بنویسید.
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صدق نميكند; هیچ مراقبی شناسایی نشد.

 .11دامنه منابع و نیازهای مراقبتکننده (برای همه تکمیل کنید  -سنین )0-24

 – 0بدون نیاز فعلی؛ نیازی به اقدام یا مداخله نیست .این ممکن است منبعی برای کودک/نوجوان باشد.
 – 1نیاز شناساییشده که مستلزم نظارت ،انتظار همراه با مراقبت یا اقدام پیشگیرانه براساس سوابق ،شک یا عدم توافق می باشد .این ممکن است فرصتی برای مراقب باشد.
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اطالعات مراقب
نام:
نوع مراقب
والدین خوانده
والدین بیولوژیکی

نام خانوادگی:
والدین رضاعی/پرورشدهنده
والدین تعمیدی

0

1

2

پدر/مادربزرگ
قیم قانونی

3

نظارت
مشارکت در مراقبت
دانش
سازمان
منابع اجتماعی
ثبات اقامتی
پزشکی/فیزیکی

ناپدری/نامادری
سایر موارد:

0

1

2

3

سالمت روان
مصرف مواد مخدر
رشدی
امنیت
استرس یا فشار خانواده
رابطه خانواده با سیستم (سنین )0-5
دخالت قانونی (سنین )0-5

لطفا برای هر مورد در دامنهای که در باال به عنوان نیازمند اقدام (' '2یا ' )'3رتبهبندی شده ،یک گزاره منطقی بنویسید.
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امضای پزشک و تاریخ
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