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GIỚI THIỆU
CANS
Child and Adolescent Needs and Strengths (CANS) là một công cụ tích hợp thông tin đa mục đích được thiết kế để
là kết quả của quá trình đánh giá. Mục đích của CANS là đại diện cho tầm nhìn chung của thanh thiếu niên/hệ thống
phục vụ thanh thiếu niên—trẻ em, thanh thiếu niên, và gia đình. Cũng với mục đích đó, hoàn thành CANS để cho
phép truyền đạt hiệu quả tầm nhìn chung này cho việc sử dụng ở tất cả các cấp độ của hệ thống. Vì mục đích chính
là truyền đạt nên CANS được thiết kế dựa trên lý thuyết truyền đạt chứ không phải lý thuyết tâm trắc học - lý thuyết
đã ảnh hưởng đến hầu hết việc phát triển đo lường. Có sáu nguyên tắc chính của phương pháp đo lường truyền
đạt được áp dụng để hiểu về CANS.

SÁU NGUYÊN TẮC CHÍNH CỦA CANS
1.

Các mục được chọn bởi vì từng mục trong số đó đều có liên quan đến việc lên kế hoạch cho dịch vụ/điều trị. Một
mục nào đó tồn tại bởi vì nó có thể dẫn bạn xuống một con đường khác về mặt hành động lập kế hoạch.

2.

Mỗi mục đều sử dụng một hệ thống đánh giá 4 cấp độ chuyển thành hành động. Các cấp độ hành động khác
nhau tồn tại cho các nhu cầu và thế mạnh. Để xem mô tả về các cấp độ hành động này, vui lòng xem nội dung
bên dưới.

3.

Việc đánh giá nên mô tả thanh thiếu niên, chứ không phải thanh thiếu niên trong các dịch vụ. Nếu tồn tại
biện pháp can thiệp làm che đi nhu cầu nhưng phải ở tại chỗ, việc này phải được đưa vào thành yếu tố khi
xem xét đánh giá và sẽ dẫn đến kết quả đánh giá một nhu cầu “có thể hiện thực hóa” (tức là ‘2’ hoặc ‘3’).

4.

Phải xem xét văn hóa và sự phát triển trước khi xây dựng các cấp độ hành động. Tính nhạy về văn hóa bao
gồm việc xem xét liệu các yếu tố văn hóa có đang ảnh hưởng đến việc thể hiện nhu cầu và thế mạnh không.
Việc đánh giá phải được hoàn thành có xem xét đến tuổi phát triển và/hoặc tuổi thời gian của thanh thiếu
niên, tùy theo mục này. Nói cách khác, việc kiểm soát cơn giận là không hợp lý đối với tuổi mới lớn nhưng lại
hợp lý đối với thanh thiếu niên hoặc thanh thiếu niên già dặn hơn bất kể độ tuổi phát triển. Ngoài ra, thành
tích học tập nên được xem xét trong khuôn khổ kỳ vọng dựa trên độ tuổi phát triển của thanh thiếu niên.

5.

Đánh giá nhìn chung là “không thể biết về nguyên nhân”. Nói cách khác, đây là một công cụ mô tả; nó nói về
“cái gì” chứ không phải “tại sao”. Chỉ một mục, Điều chỉnh trước Chấn thương, là có nhận định nguyên nhânkết quả.

6.

Giai đoạn cửa sổ 30 ngày được sử dụng cho các đánh giá để đảm bảo rằng các đánh giá vẫn còn hợp lý đối
với hoàn cảnh hiện tại của trẻ/thanh thiếu niên. Tuy nhiên, các cấp độ hành động có thể được sử dụng thay
thế cho giai đoạn đánh giá 30 ngày này.

LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ CỦA CANS
CANS là một công cụ đa mục đích được phát triển để hỗ trợ cho việc lên kế hoạch chăm sóc và mức độ ra quyết
định chăm sóc, để tạo thuận lợi cho các sáng kiến cải thiện chất lượng, và để cho phép theo dõi kết quả dịch vụ.
CANS đã được phát triển từ một quan điểm truyền đạt để tạo thuận lợi cho sự liên kết giữa quá trình đánh giá và
thiết kế các chương trình dịch vụ được cá nhân hóa, gồm cả ứng dụng các thực hành dựa trên bằng chứng.
CANS thu thập thông tin về nhu cầu và thế mạnh của thanh thiếu niên và cha mẹ/người chăm sóc. Thế mạnh là tài
sản của trẻ/thanh thiếu niên: các lĩnh vực cuộc sống trẻ làm tốt hoặc có quan tâm hoặc có khả năng. Nhu cầu là
những lĩnh vực trẻ/thanh thiếu niên cần giúp đỡ hoặc can thiệp. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sử dụng một
quy trình đánh giá để biết về trẻ em hoặc thanh thiếu niên và gia đình mà họ sẽ làm việc cùng và để hiểu thế mạnh
cũng như nhu cầu của họ. CANS giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc quyết định nhu cầu nào của trẻ/thanh
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thiếu niên là quan trọng nhất phải giải quyết trong việc lên kế hoạch điều trị hoặc dịch vụ. CANS cũng giúp nhận
diện các thế mạnh, đây có thể là cơ sở cho một kế hoạch điều trị hoặc dịch vụ. Bằng cách làm việc với trẻ/thanh
thiếu niên và gia đình trong suốt quá trình đánh giá và cùng nhau trao đổi về CANS, các nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc có thể phát triển một kế hoạch điều trị hoặc dịch vụ giải quyết các thế mạnh và nhu cầu của trẻ/thanh thiếu
niên trong khi xây dựng mối liên kết chặt chẽ.
CANS bao gồm các phạm vi tập trung vào nhiều lĩnh vực cuộc sống của trẻ/thanh thiếu niên, và mỗi phạm vi đều
bao gồm một nhóm các mục cụ thể. Có những phạm vi nhắm vào việc trẻ/thanh thiếu niên thể hiện chức năng như
thế nào trong cuộc sống hành ngày, về những mối quan tâm cảm xúc hoặc hành vi, về các hành vi rủi ro, về thế
mạnh và về kỹ năng cần có để tăng trưởng và phát triển. Cũng có một phần hỏi về niềm tin và ưu tiên của gia đình,
và một phần hỏi về các mối quan tâm chung của gia đình. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, cùng với trẻ/thanh thiếu
niên và gia đình cũng như những người có liên quan khác đưa ra một cấp độ hành động bằng con số cho từng mục
trong số này. Những cấp độ hành động này giúp cho nhà cung cấp, thanh thiếu niên và gia đình hiểu khi nào cần
hành động quyết liệt hoặc tức thời nhất, và cũng hiểu khi nào thanh thiếu niên có tài sản mà có thể trở thành một
phần quan trọng của kế hoạch điều trị hoặc dịch vụ.
Tuy nhiên, các cấp hành động CANS không cho biết mọi thông tin về thế mạnh và nhu cầu của thanh thiếu niên.
Mỗi phần trong CANS Comprehensive chỉ là kết quả của một quá trình đánh giá toàn diện và được ghi thành tài liệu
bên cạnh bài tường thật để nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc có thể cung cấp thêm thông tin về trẻ/thanh thiếu niên.

LỊCH SỬ
Child and Adolescent Needs and Strengths phát triển từ kết quả làm việc của John Lyons trong việc tạo mô hình ra
quyết định cho các dịch vụ về bệnh tâm thần. Để đánh giá xem việc sử dụng bệnh viện tâm thần và các dịch vụ điều
trị nội trú có phù hợp không, người ta đã tạo ra công cụ Tính trầm trọng của Bệnh Tâm thần ở Tuổi thơ (Childhood
Severity of Psychiatric Illness, CSPI). Công cụ đo lường này đánh giá các mức độ trầm trọng đó là mang tính quyết
định đối với việc ra quyết định lâm sàng tốt cho các can thiệp dịch vụ sức khỏe tâm thần tích cực và là nền tảng của
CANS. Công cụ CSPI đã chứng minh được sự hữu ích của mình trong việc thông báo ra quyết định điều trị nội trú
(Lyons, Mintzer, Kisiel, & Shallcross, 1998) và cải thiện chất lượng ở các dịch vụ đánh giá khủng hoảng (Lyons, Kisiel,
Dulcan, Chesler & Cohen, 1997; Leon, Uziel-Miller, Lyons, Tracy, 1998). Ưu điểm của phương pháp đo lường này ở
chỗ nó có giá trị khái niệm và dễ sử dụng, nhưng cung cấp thông tin toàn diện về tình trạng lâm sàng.
Đánh giá CANS xây dựng dựa trên cách tiếp cận phương pháp của CSPI, nhưng mở rộng việc đánh giá để bao hàm khái
niệm hóa nhu cầu rộng hơn và đánh giá về thế mạnh – cả của trẻ/thanh thiếu niên lẫn người chăm sóc, trước hết xem
xét đến giai đoạn 30 ngày trước khi hoàn thành CANS. Đây là công cụ được phát triển với mục tiêu chính là hỗ trợ việc ra
quyết định ở tất cả các cấp độ chăm sóc: trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình, các chương trình và cơ quan, hệ thống
phục vụ thanh thiếu niên. Công cụ này chuẩn bị cho một hình thức giao tiếp được tổ chức chặt chẽ và tư duy phản biện
về trẻ em/thanh thiếu niên và bối cảnh của họ. CANS Comprehensive được thiết kế sử dụng làm công cụ đánh giá về
tương lai để hỗ trợ cho quyết định và lên kế hoạch phục hồi hoặc làm phương tiện cải thiện chất lượng trong quá khứ
chứng minh sự tiến bộ của cá nhân trẻ/thanh thiếu niên. Nó cũng có thể được sử dụng làm công cụ giao tiếp cung cấp
một ngôn ngữ chung cho tất cả các tổ chức phục vụ thanh thiếu niên để trao đổi về nhu cầu cũng như thế mạnh của
trẻ/thanh thiếu niên. Việc xem xét hồ sơ trường hợp với sự hỗ trợ của công cụ đánh giá CANS sẽ cung cấp thông tin về
tính phù hợp của kế hoạch phục hồi và liệu mục tiêu và kết quả cá nhân có đạt được hay không.
Các nhà cung cấp quản trị CANS và giám sát viên của họ phải có chứng chỉ và được đào tạo thường niên. Cũng có
sẵn chương trình đào tạo bổ sung cho CANS SuperUsers với tư cách là chuyên gia về quản trị đánh giá CANS, chấm
điểm, và để sử dụng trong việc phát triển kế hoạch dịch vụ hoặc phục hồi.

CÁC THUỘC TÍNH ĐO LƯỜNG
Độ tin cậy
Chứng cứ vững chắc từ nhiều nghiên cứu về độ tin cậy chỉ ra rằng CANS có thể được các cá nhân làm việc với thanh
thiếu niên và gia đình hoàn thành một cách đáng tin cậy. Nhiều cá nhân có nền tảng khác nhau đã được đào tạo và
cấp chứng chỉ sử dụng công cụ đánh giá CANS một cách đáng tin cậy, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe và
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sức khỏe tâm thần, nhân viên quản lý trường hợp phúc lợi thanh thiếu niên, nhân viên quản chế, và những người
hỗ trợ gia đình. Với chương trình đào tạo được phê duyệt, bất kỳ ai có bằng cử nhân đều có thể học để hoàn thành
công cụ một cách đáng tin cậy, mặc dù một số ứng dụng hoặc phiên bản phức tạp hơn của CANS đòi hỏi trình độ
hoặc kinh nghiệm liên quan cao hơn. Độ tin cậy trung bình của CANS là 0,78 với các mô tả ngắn của hơn 80.000 học
viên về một mẫu. Độ tin cậy cao hơn (0,84) với các hồ sơ trường hợp, và có thể trên 0,90 với các trường hợp sống
(Lyons, 2009). CANS có thể kiểm tra được và độ tin cậy từ các kiểm tra chứng minh rằng CANS đáng tin cậy ở cấp
độ của mục (Anderson và cộng sự, 2001). Để sử dụng có đạo đức đòi hỏi phải được đào tạo và có chứng chỉ với độ
tin cậy tối thiểu đạt được là 0,70 trong bài kiểm tra mô tả ngắn về trường hợp. Ở hầu hết các khu vực tài phán, tái
cấp chứng chỉ là yêu cầu thường niên. Thảo luận đầy đủ về độ tin cậy của đánh giá CANS có trong Lyons (2009) Đo
lường truyền đạt (Communimetrics): Lý thuyết Truyền đạt về Đo lường tại các Cơ sở Dịch vụ Con người
(Communication Theory of Measurement in Human Service Settings).

Độ chuẩn xác
Các nghiên cứu đã chứng minh độ chuẩn xác của CANS, hay khả năng CANS đo lường nhu cầu cũng như thế mạnh
của trẻ/thanh thiếu niên và người chăm sóc của họ. Trong một mẫu của hơn 1.700 trường hợp ở 15 loại chương
trình khác nhau khắp tiểu bang New York, tổng điểm cho các mức độ trầm trọng liên quan của CANS-Sức khỏe Tâm
thần là khác biệt về mức độ chăm sóc so với quá khứ (Lyons, 2004). Đánh giá CANS cũng đã được sử dụng để phân
biệt nhu cầu của trẻ em ở khu vực thành thị và nông thôn (Anderson & Estle, 2001). Ở nhiều khu vực tài phán, CANS
đã được sử dụng để dự đoán việc sử dụng dịch vụ và các chi phí, và để đánh giá kết quả của các can thiệp lâm sàng
và chương trình (Lyons, 2004; Lyons & Weiner, 2009; Lyons, 2009). Năm nhóm nghiên cứu độc lập ở bốn tiểu bang
đã chứng minh độ tin cậy và độ chuẩn xác của thuật toán hỗ trợ cho quyết định sử dụng CANS (Chor và cộng sự,
2012, 2013, 2014; Cardall và cộng sự, 2016; Epstein và cộng sự, 2015; Israel và cộng sự, 2015, Lardner, 2015).

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU & THẾ MẠNH
CANS Comprehensive dễ học và được trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình, nhà cung cấp và các đối tác khác
trong hệ thống dịch vụ rất yêu mến bởi nó dễ hiểu và không nhất thiết phải cho điểm mới có ý nghĩa với thanh
thiếu niên và gia đình.
★
★
★

Các mục cốt lõi cơ bản – được nhóm theo lĩnh vực – được đánh giá cho tất cả các cá nhân.
Đánh giá 1, 2 hoặc 3 theo các câu hỏi cốt lõi chính kích hoạt các mô-đun mở rộng.
Các câu hỏi mô-đun đánh giá cá nhân cung cấp thêm thông tin trong một lĩnh vực cụ thể.

Mỗi đánh giá CANS đều gợi mở các con đường khác nhau cho việc lên kế hoạch dịch vụ. Có bốn cấp độ đánh giá
cho từng mục với định nghĩa có gắn liên kết cụ thể. Tuy nhiên, các định nghĩa cấp độ của mục này được thiết kế để
chuyển thành các cấp độ hành động sau đây (tách riêng cho nhu cầu và thế mạnh):

Thiết kế Cơ bản cho Đánh giá Nhu cầu
Đánh giá Mức độ Nhu cầu

Hành động Phù hợp

0

Không có bằng chứng về nhu cầu

Không cần hành động

1

Lịch sử quan trọng hoặc nhu cầu có
thể có không gây trở ngại cho việc
thực hiện chức năng

Thận trọng chờ đợi/phòng ngừa/đánh
giá thêm

2

Nhu cầu gây trở ngại cho việc thực
hiện chức năng

Phải có hành động/can thiệp

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm
khả năng

Cần hành động tức thời/Tích cực
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Thiết kế Cơ bản cho Đánh giá Thế mạnh
Đánh giá Mức độ Thế mạnh

Hành động Phù hợp

0

Thế mạnh cốt lõi

Trung tâm của việc lên kế hoạch

1

Thế mạnh đặt trước

Hữu ích trong việc lên kế hoạch

2

Thế mạnh được nhận diện

Xây dựng hoặc phát triển thế mạnh

3

Không nhận diện thế mạnh nào

Việc tạo hoặc nhận diện thế mạnh có thể
được chỉ rõ

Đối với một số mục trong những trường hợp cụ thể (xem mô tả hướng dẫn tham khảo), đánh giá là ‘N/A’ nếu ‘không
áp dụng’. Đối với những hạng mục có đánh giá ‘N/A’, chỉ nên sử dụng đánh giá N/A trong rất ít các trường hợp khi
một mục không áp dụng cho tuổi thanh thiếu niên cụ thể.
Để hoàn thành CANS, điều phối viên chăm sóc, nhân viên phụ trách trường hợp, bác sĩ lâm sàng, hoặc nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc khác được đào tạo và cấp chứng chỉ về CANS nên đọc mô tả căn bản cho từng mục, rồi sau
đó ghi lại đánh giá phù hợp trên mẫu CANS (hoặc bản ghi điện tử). Nên thực hiện quá trình này phối hợp với
trẻ/thanh thiếu niên, gia đình và những người có liên quan khác.
Nhớ rằng các mô tả căn bản của mục là các ví dụ về trường hợp khớp với từng đánh giá (‘0’, ‘1’, ‘2’, hoặc ‘3’). Tuy
nhiên, các mô tả không mang tính bao trùm và các đánh giá mức hành động nên là các mô tả đánh giá chính được
xem xét (xem trang 7). Người đánh giá phải xem xét ý nghĩa cơ bản của từng cấp độ để quyết định cho đánh giá
phù hợp trên một mục cho một cá nhân.
CANS là công cụ tích hợp thông tin, dùng để tích hợp nhiều nguồn thông tin (ví dụ: trẻ/thanh thiếu niên và gia đình, nguồn
giới thiệu, nhà cung cấp điều trị, trường học, và quan sát người đánh giá). Là phương pháp dựa trên thế mạnh, CANS hỗ
trợ cho niềm tin rằng trẻ em, thanh thiếu niên, và gia đình có tài năng, kỹ năng, và các sự kiện trong cuộc đời duy nhất,
bên cạnh các nhu cầu cụ thể chưa được đáp ứng. Các phương pháp đánh giá và lên kế hoạch dịch vụ hoặc điều trị dựa
trên thế mạnh tập trung vào phối hợp với thanh thiếu niên và gia đình của họ để phát hiện việc thực hiện chức năng cũng
như thế mạnh của cá nhân và gia đình. Việc không thể hiện được kỹ năng của trẻ/thanh thiếu niên trước hết nên được
xem là cơ hội để tìm hiểu về kỹ năng hơn là coi đây là vấn đề. Việc tập trung vào thế mạnh của trẻ/thanh thiếu niên thay
vì điểm yếu với gia đình của họ có thể làm cho động lực tăng lên và thành tích được cải thiện. Việc đưa gia đình và
trẻ/thanh thiếu niên vào trong quá trình đánh giá và thu thập thông tin (chứng cứ) từ nhiều nguồn là cần thiết và cải
thiện độ chính xác của đánh giá. Việc sử dụng có ý nghĩa CANS và các thông tin liên quan làm công cụ (để đạt được sự
nhất trí, lên kế hoạch cho các can thiệp, theo dõi tiến bộ, giáo dục sức khỏe tâm thần, và giám sát) hỗ trợ cho các dịch vụ
hiệu quả cho trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình.
Là hoạt động cải thiện chất lượng, nhiều cơ sở đã sử dụng phương pháp mô hình độ chính xác để xem xét việc lên kế
hoạch cho dịch vụ/điều trị/hành động dựa trên đánh giá CANS Comprehensive. Đánh giá mức ‘2’ hoặc ‘3’ về nhu cầu
CANS chỉ ra rằng lĩnh vực này phải được giải quyết trong kế hoạch dịch vụ hoặc điều trị. Đánh giá mức ‘0’ hoặc ‘1’ nhận
diện thế mạnh có thể được sử dụng cho việc lên kế hoạch dựa trên thế mạnh và mức ‘2’ hoặc ‘3’, một thế mạnh nên tập
trung vào các hoạt động xây dựng thế mạnh, khi phù hợp. Điều quan trọng cần nhớ là khi phát triển các kế hoạch dịch vụ
và điều trị cho khoảng thời gian phát triển lành mạnh của trẻ em và thanh thiếu niên, việc làm cân bằng kế hoạch để giải
quyết các nhu cầu/hành vi rủi ro và các yếu tố/thế mạnh bảo vệ đóng vai trò then chốt. Đã được thể hiện trong tài liệu
rằng các chiến lược được thiết kế để phát triển thanh thiếu niên và năng lực của thanh thiếu niên là một phương tiện
đầy hứa hẹn cho sự phát triển, và đóng vai trò trong việc giảm bớt các hành vi rủi ro.
Cuối cùng, CANS có thể được sử dụng để theo dõi kết quả. Việc theo dõi này có thể được thực hiện theo hai cách.
Trước tiên, các mục CANS ban đầu được đánh giá ‘2’ hoặc ‘3’ được theo dõi theo thời gian để xác định phần trăm
cá nhân chuyển sang mức đánh giá ‘0’ hoặc ‘1’ (nhu cầu được giải quyết, thế mạnh được xây dựng). Điểm mức độ
trầm trọng cũng có thể được tạo ra bằng cách cộng lại các mục thuộc phạm vi từng lĩnh vực (Nhu cầu Hành vi/Cảm
xúc, Hành vi Rủi ro, Thực hiện chức năng v.v...). Những điểm số này có thể được so sánh trong suốt đợt điều trị.
Điểm số lĩnh vực/mức độ trầm trọng CANS đã được thể hiện là các phép đo kết quả có giá trị tại các chương trình
điều trị nội trú, điều trị tích cực trong cộng đồng, chăm sóc thay thế tại gia đình và chăm sóc thay thế tại gia đình
có điều trị, sức khỏe tâm thần cộng đồng, và tư pháp thanh thiếu niên.
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CANS là một công cụ lĩnh vực mở, miễn phí sử dụng cho bất kỳ ai được đào tạo và có chứng chỉ. Có một cộng đồng
người sử dụng các phiên bản CANS khác nhau và chia sẻ kinh nghiệm, các mục bổ sung, và các công cụ bổ sung.

CANS ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
CANS được sử dụng theo nhiều cách để thay đổi cuộc sống của trẻ em, thiếu niên, và gia đình họ và để cải thiện
các chương trình của chúng tôi. Hy vọng rằng, hướng dẫn này sẽ giúp bạn cũng sử dụng CANS như một công cụ đa
mục đích. CANS là gì?

ĐÂY LÀ MỘT CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ
Khi lần đầu gặp khách hàng và người chăm sóc của họ, hướng dẫn này có thể giúp ích trong việc đảm bảo thu thập
tất cả thông tin yêu cầu. Hầu hết các mục đều bao gồm “Câu hỏi cần Cân nhắc”, câu hỏi này có thể hữu ích khi hỏi
về nhu cầu và thế mạnh. Không có câu hỏi phải được hỏi, nhưng các câu hỏi sẵn có dưới dạng các gợi ý. Nhiều bác
sĩ lâm sàng thấy sử dụng này có hữu ích trong những buổi tiếp xúc ban đầu dù trực tiếp hay qua điện thoại nếu có
các buổi theo dõi bắt buộc để có được một bức tranh toàn cảnh về các nhu cầu trước khi lên kế hoạch điều trị hoặc
dịch vụ và trước khi bắt đầu liệu pháp hoặc các dịch vụ khác.

CANS HƯỚNG DẪN CÁCH CHĂM SÓC VÀ LÊN KẾ HOẠCH
Khi một mục trên CANS được đánh giá mức ‘2’ hoặc ‘3’ (‘cần hành động’ hoặc ‘cần hành động tức thời’), chúng tôi
đang chỉ rõ không chỉ đây là nhu cầu quan trọng cho khách hàng của mình, mà còn là chúng tôi đang nỗ lực để đáp
ứng nhu cầu đó trong suốt đợt điều trị. Cũng như vậy, khi bạn viết ra kế hoạch điều trị của mình, bạn phải nỗ lực
hết sức để giải quyết mọi Nhu cầu, Tác động lên việc Thực hiện chức năng, hoặc các Yếu tố rủi ro mà bạn đánh giá
là 2 hoặc cao hơn trong tài liệu đó.

CANS TẠO THUẬN LỢI CHO ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ
Rất nhiều người dùng CANS và các tổ chức hoàn thành CANS 6 tháng một lần để đo lường sự thay đổi và biến đổi. Chúng
tôi làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên, và gia đình và nhu cầu của họ có xu hướng thay đổi theo thời gian. Các nhu cầu
có thể thay đổi đáp lại nhiều yếu tố, bao gồm hỗ trợ lâm sàng chất lượng được cung cấp. Một cách để chúng tôi xác định
các hỗ trợ của mình giúp ích như thế nào trong việc làm giảm bớt sự đau khổ và phục hồi việc thực hiện chức năng là
thông qua tái đánh giá các nhu cầu, điều chỉnh kế hoạch điều trị hoặc dịch vụ, và theo dõi sự thay đổi.

CANS LÀ MỘT CÔNG CỤ GIAO TIẾP
Khi một khách hàng rời khỏi chương trình điều trị, CANS kết thúc sẽ được thực hiện để xác định tiến bộ, đo lường
nhu cầu tiếp diễn và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra quyết định chăm sóc. Thực hiện CANS kết thúc, phần nhiều giống
với tóm tắt xuất viện có tích hợp các đánh giá CANS, mang đến một bức tranh về mức độ tiến bộ đã đạt được, và
cho phép khuyến nghị chăm sóc trong tương lai gắn với nhu cầu hiện tại. Và cuối cùng, công cụ này cho phép có
được một ngôn ngữ chung để trao đổi về tuổi trẻ của chúng ta và tạo cơ hội phối hợp. Chúng tôi hy vọng rằng
hướng dẫn này sẽ giúp bạn tận dụng được tối đa CANS Comprehensive và hướng dẫn bạn bổ sung thông tin một
cách chính xác giúp bạn đưa ra quyết định lâm sàng tốt.

CANS: MỘT CHIẾN LƯỢC CHĂM SÓC SỨC KHỎE HÀNH VI
CANS là một chiến lược tuyệt vời trong việc giải quyết chăm sóc sức khỏe hành vi của trẻ em và thanh thiếu niên. Vì công
cụ này có nghĩa là kết quả của một cuộc đánh giá, nó có thể được sử dụng để tổ chức và tích hợp thông tin thu thập được
từ các buổi phỏng vấn lâm sàng, xem xét hồ sơ, và thông tin từ công cụ sàng lọc và các đo lường khác.
Nên biết về CANS và sử dụng các lĩnh vực và mục để giúp cho quá trình đánh giá cũng như các buổi phỏng vấn lâm
sàng/buổi thu thập thông tin của bạn với thanh thiếu niên và gia đình. Công cụ này sẽ không chỉ giúp tổ chức buổi
phỏng vấn của bạn, mà còn khiến buổi phỏng vấn trở lên tương tác hơn nếu bạn không đọc từ biểu mẫu. Sự tương
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tác dễ khiến bạn thu được thông tin tốt, từ đó có hình dung tổng thể về các mục. Các lĩnh vực CANS có thể là một
cách tốt để suy nghĩ về thông tin nhận được. Bạn có thể bắt đầu đánh giá của mình với bất kỳ phần nào— Thực
hiện chức năng Lĩnh vực Cuộc sống hoặc Nhu cầu Hành vi/Cảm xúc, Hành vi Rủi ro hoặc Thế mạnh Thanh thiếu niên,
hoặc Nguồn lực & Nhu cầu của Người chăm sóc—đây là quyết định dựa trên nhận định của bạn. Đôi khi, mọi người
cần nói chuyện về nhu cầu trước khi họ có thể thừa nhận thế mạnh. Đôi khi, sau khi nói chuyện về thế mạnh, thì
sau đó họ có thể giải thích tốt hơn về nhu cầu. Hãy tin tưởng nhận định của bạn, và khi có nghi ngờ, luôn đặt câu
hỏi, “Chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện về điều bạn cảm thấy rằng bạn và tuổi trẻ của bạn/thanh thiếu niên cần,
hoặc chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nói chuyện về những thứ đang tiến triển tốt và rằng bạn muốn xây dựng
dựa trên đó. Bạn có ưu tiên nào không?
Một số người có thể “xa rời” chủ đề. Việc quen với các mục CANS có thể giúp có được sự tương tác tự nhiên hơn. Như
vậy, nếu gia đình trao đổi về các tình huống xung quanh kiểm soát cơn giận của thanh thiếu niên và sau đó chuyển sang
chuyện gì đó giống như---“bạn biết đấy, cậu ấy chỉ trở lên tức giận khi ở trong lớp học của Ông S”, bạn có thể bám vào
đó và đặt một số câu hỏi về cơn giận theo tình huống, và sau đó phát hiện các vấn đề khác liên quan đến nhà trường mà
bạn biết là một phần của mô-đun Trường học/Trường mẫu giáo/Cơ sở chăm sóc trẻ em ban ngày.

TẬN DỤNG TỐI ĐA CANS
Trẻ em và thanh thiếu niên đều có gia đình gắn với cuộc sống của họ, và gia đình của họ có thể là tài sản lớn trong
việc điều trị của họ. Để gia tăng sự tham gia và thấu hiểu của gia đình, điều quan trọng là phải nói chuyện với họ về
quá trình đánh giá và cung cấp thông tin về CANS và cách sử dụng. Trong mô tả về CANS nên có nội dung giảng giải
cho thanh thiếu niên và gia đình về thang đánh giá nhu cầu và thế mạnh, nhận diện các lĩnh vực và mục, cũng như
các mục có thể hiện thực hóa sẽ được sử dụng như thế nào trong việc lên kế hoạch điều trị hoặc phục vụ. Khi có
thể, hãy chia sẻ với thanh thiếu niên và gia đình về các mục và lĩnh vực CANS (xem danh sách Mục Cốt lõi CANS ở
trang 13) và khuyến khích gia đình xem xét kỹ các mục trước khi bạn gặp gỡ họ. Thời điểm tốt nhất là quyết định
của bạn—bạn sẽ có cảm giác về chọn đúng thời điểm khi bạn làm việc với từng gia đình. Các gia đình thường cảm
thấy được tôn trọng giống như các đối tác khi họ được chuẩn bị cho buổi gặp hoặc cho một quá trình. Nên cùng
xem lại bản sao đánh giá CANS đã hoàn tất với từng gia đình. Khuyến khích các gia đình liên hệ với bạn nếu họ
muốn thay đổi câu trả lời trong bất kỳ lĩnh vực nào họ cảm thấy nhu cầu quan trọng ít hoặc nhiều hơn.

LẮNG NGHE KHI DÙNG CANS
Lắng nghe là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn mang theo khi làm việc với CANS. Mỗi người đều có kiểu lắng nghe
riêng. Bạn càng lắng nghe tốt thì thông tin bạn thu được càng tốt. Một vài điểm cần lưu ý để bạn trở thành người
nghe tốt hơn và qua đó giúp bạn có được thông tin tốt nhất:
★

Sử dụng gợi ý không dùng lời nói và dùng lời nói ở mức tối thiểu. Gật đầu, mỉm cười và nói nhanh “có”,
“và”—những điểm khuyến khích người dùng tiếp tục

★

Không phán xét và tránh đưa ra lời khuyên. Bạn có thể tự nghĩ “nếu tôi là người này, tôi sẽ làm việc X” hoặc
“đó giống với hoàn cảnh của tôi, và tôi đã là việc “X”. Nhưng vì bạn không phải người đó, việc mà bạn sẽ làm
là đặc biệt không hợp lý. Tránh đưa ra lời phán xét hoặc khuyên họ phải làm việc gì. Thực sự thì đây không
phải là vấn đề của bạn.

★

Hãy đồng cảm. Đồng cảm là việc mang lại cảm giác ấm áp và hỗ trợ. Đó là việc thấu hiểu một người khác từ
điểm tham chiếu của họ và nhận ra những cảm xúc. Bạn thể hiện lắng nghe có đồng cảm khi bạn mỉm cười,
gật đầu, duy trì tiếp xúc bằng mắt. Bạn cũng thể hiện lắng nghe có đồng cảm khi bạn chú ý đến sự chỉ dẫn của
người khác và công nhận khi thấy điều gì đó có thể khó khăn, hoặc khi có điều gì đó tuyệt vời. Bạn thể hiện sự
đồng cảm khi bạn tóm lược thông tin một cách chính xác. Tất cả điều này thể hiện đối với thanh thiếu niên.

★

Thoải mái khi giữ im lặng. Một số người cần một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của họ. Đôi khi, họ khó
khăn trong việc diễn đạt đúng từ. Có thể họ đang quyết định cách họ muốn trả lời cho một câu hỏi. Nếu bạn
lo lắng rằng sự im lặng đó có nghĩa gì khác, bạn luôn có thể hỏi “bạn có hiểu điều đó không”? “Hoặc bạn có
muốn tôi giải thích điều đó theo cách khác không”?
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★

Diễn đạt lại và làm rõ—tránh diễn dịch. Diễn dịch là khi bạn vượt quá thông tin cung cấp và suy luận thành điều gì
đó—về tính cách, động cơ chưa biết của một người v.v... CANS không phải là công cụ để tìm ra nguyên nhân. Thay
vào đó, nó nhận diện những vấn đề cần có hành động. Thay vì nói về quan hệ nhân quả, hãy tập trung vào diễn đạt
lại và làm rõ. Diễn đạt lại nhắc lại một thông điệp rất rõ ràng dưới một hình thức khác, dùng từ ngữ khác. Diễn đạt
lại giúp bạn (1) biết được bạn có thực sự hiểu câu trả lời hay không; (2) làm rõ những điều đã nói, đôi khi làm những
vấn đề trở lên rõ ràng hơn; (3) thể hiện sự đồng cảm. Ví dụ, bạn đặt câu hỏi về sức khỏe, và người bạn hỏi nói một
đoạn dài. Bạn diễn đạt lại bằng cách nói “Được rồi, giống như ... có phải không? Có phải bạn nói rằng có điều gì đó
mà bạn cảm thấy cần được quan tâm, hoặc có phải sự giúp đỡ là cần thiết không?”

CHUYỂN HƯỚNG CUỘC HỘI THOẠI SANG CẢM XÚC VÀ QUAN SÁT CỦA CHÍNH CHA
MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC
Thông thường, mọi người sẽ đưa ra nhận xét về quan sát của những người khác, chẳng hạn “ồ, mẹ tôi nghĩ rằng
hành vi của anh ấy là đáng ghét.” Điều quan trọng là chuyển hướng mọi người sang nói chuyện về quan sát của họ:
“thế nên mẹ bạn cảm thấy rằng khi anh ấy làm việc X, điều đó là đáng ghét. Còn BẠN nghĩ sao?” CANS là công cụ
để tổ chức tất cả các điểm quan sát, nhưng quan điểm của cha/mẹ hoặc người chăm sóc có thể là quan trọng nhất.
Một khi bạn biết được quan điểm của thanh thiếu niên, thì sau đó bạn có thể tập trung vào tổ chức và hợp nhất
các quan điểm khác.

CÔNG NHẬN CẢM XÚC
Mọi người sẽ nói về những điều khó khăn và điều quan trọng là công nhận điều đó. Một sự công nhận đơn giản,
chẳng hạn như: “Tôi nghe thấy bạn nói rằng có thể khó khăn khi ...” thể hiện sự đồng cảm.

KẾT THÚC
Vào cuối đánh giá, chúng tôi khuyến nghị sử dụng hai câu hỏi bỏ ngỏ. Hai câu hỏi này hỏi xem có bất kỳ trải nghiệm
nào trong quá khứ mọi người muốn chia sẻ mà có thể mang lại lợi ích cho việc lên kế hoạch cho thế hệ trẻ của họ
không, và nếu có điều gì đó họ muốn bổ sung không. Đây là thời điểm tốt để xem có điều gì bị “bỏ qua” không—
cảm xúc hoặc suy nghĩ họ muốn chia sẻ với bạn.
Dành thời gian cùng cá nhân và gia đình tóm tắt các lĩnh vực thế mạnh và nhu cầu đó. Giúp họ có được “bức tranh
tổng thể” về cá nhân và gia đình, và cho họ cơ hội thay đổi bất kỳ đánh giá nào khi bạn tóm tắt hoặc khi bạn cho họ
“bức tranh tổng thể”.
Dành vài phút để nói chuyện về các bước tiếp theo sẽ là gì. Bây giờ bạn đã có thông tin được tổ chức vào một khuôn
khổ chuyển sang giai đoạn tiếp theo—lên kế hoạch.
Do đó, bạn có thể khép lại bằng một câu, chẳng hạn như: “ĐƯỢC RỒI, bây giờ bước tiếp theo là “động não”, trong
đó chúng ta sẽ lấy thông tin chúng ta đã tổ chức và bắt đầu viết kế hoạch—bây giờ thì nhu cầu nào phải được đáp
ứng và chúng ta có thể xây dựng dựa trên điều gì đã rõ hơn nhiều. Nào cùng bắt đầu…..”
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CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA CANS
Các mục cốt lõi cơ bản của Alameda County Behavioral Health Care Services Child and Adolescent Needs and
Strengths 2.1 được ghi bên dưới. Đánh giá ‘1’, ‘2’, hoặc ‘3’ trên các mục được lưu ý dưới dạng in nghiêng và có dấu
hoa thị (*) kích hoạt hoàn thành các Mô-đun Mở rộng cụ thể.

MỤC CỐT LÕI
1. LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CUỘC SỐNG
Tuổi Ấu thơ (0-5 tuổi)
Phát triển/Trí tuệ* (B)
Thực hiện chức năng Gia đình
Y tế/Thể chất
Giáo dục sớm* (A)
Nhận thức
Thực hiện chức năng Xã hội và Cảm xúc Độ phản ứng của Giác quan
Độ tuổi 6-24
Thực hiện chức năng Gia đình
Hoàn cảnh sống
Hành vi tại trường* (C)
Thành tích Học tập* (C)

Cho ăn/Bài tiết
Ngủ

Chuyên cần* (C)
Phát triển/Trí tuệ* (B)
Ra quyết định
Pháp lý
Y tế/Thể chất

Phát triển Tính dục
Thực hiện chức năng Xã hội
Giải trí
Ngủ
Sống Độc lập

2. LĨNH VỰC NHU CẦU HÀNH VI/CẢM XÚC
Tuổi Ấu thơ (0-5 tuổi)
Chống đối
Xung động/Hiếu động thái quá
Khó khăn về gắn bó
Trầm cảm
Điều chỉnh trước Chấn thương
Lo lắng
Vận động
Độ tuổi 6-24
Chứng loạn tâm thần (Rối loạn Suy nghĩ)
Xung động/Hiếu động thái quá
Trầm cảm
3. LĨNH VỰC THẾ MẠNH CÁ NHÂN
Tuổi Ấu thơ (0-5 tuổi)
Thế mạnh Gia đình

Lo lắng
Chống đối
Tư cách (Hành vi Phản xã hội)
Điều chỉnh trước Chấn thương

Điều chỉnh
Hành vi không điển hình
Gây hấn
Phổ Tự kỷ
Kiểm soát Cơn giận
Sử dụng chất* (D)
Rối loạn ăn uống

Khả năng kết nối

Hỗ trợ Tự nhiên
Tôn giáo/Tín ngưỡng gia đình
Khả năng phục hồi (Tính bền bỉ & Khả Tính sáng tạo/Trí tưởng tượng
năng thích ứng)
Tính khôi hài
Tính tò mò

Độ tuổi 6-24
Thế mạnh Gia đình
Khả năng kết nối
Tính lạc quan
Môi trường Giáo dục

Nghề nghiệp
Đương đầu và Tận hưởng
Tài năng và Mối quan tâm
Tôn giáo/Tín ngưỡng
Bản sắc Văn hóa

Cuộc sống Cộng đồng
Duy trì Mối quan hệ
Hỗ trợ Tự nhiên
Khả năng phục hồi
Tài xoay xở

4. LĨNH VỰC YẾU TỐ VÀ HÀNH VI RỦI RO
Tuổi Ấu thơ (0-5 tuổi)
Chăm sóc Trước khi sinh
Làm hại bản thân (12 tháng – 5 tuổi)
Phơi nhiễm
Bị lợi dụng
Chuyển dạ và Sinh nở
Độ tuổi 6-24
Rủi ro Tự tử* (E)
Hành vi Tự làm bị thương không tự tử
Làm hại bản thân khác (Tính khinh suất)

Cân nặng khi sinh
Không mau lớn
Sự sẵn sàng của Mẹ/Người chăm sóc
ban đầu

Gây nguy hiểm cho Người khác* (F)
Hung bạo về Tình dục
Trốn
Hành vi Phạm tội (Hành vi Tội ác)
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5. LĨNH VỰC YẾU TỐ VĂN HÓA (Tất cả Độ tuổi, 0-24; Tuổi ấu thơ: Đánh giá dành cho Gia đình)
Ngôn ngữ
Căng thẳng về Văn hóa
Truyền thống và Lễ nghi
Sự khác biệt về văn hóa trong gia đình
6. MỐC/YẾU TỐ PHÁT TRIỂN (TÙY CHỌN Chỉ dành cho Độ tuổi 6-24)
Vận động
Cân nặng khi sinh
Giác quan
Chăm sóc Trước khi sinh
Tiếp xúc với chất
Giao tiếp
Chuyển dạ và Sinh nở
Phổ Tự kỷ
Tính sẵn có của Mẹ/Người chăm sóc
Không mau lớn
ban đầu
Tính tò mò
Vấn đề về Điều chỉnh

Tính khôi hài
Tính khí
Cho ăn/Bài tiết
Cơ sở chăm sóc ban ngày/Trường mẫu giáo

7. LĨNH VỰC XEM XÉT THEO CẶP (Tuổi 0-5)

Độ đáp ứng về Cảm xúc của người
chăm sóc

Người chăm sóc Điều chỉnh theo Trải
nghiệm Chấn thương

8. TRẢI NGHIỆM BẤT LỢI THỜI THƠ ẤU/TRẢI NGHIỆM CHẤN THƯƠNG TIỀM TÀNG (Mọi độ tuổi)
Lạm dụng Tình dục
Thảm họa thiên nhiên hoặc Thảm
Người chứng kiến/ Nạn nhân của Hành
họa do con người
động tội phạm
Lạm dụng Thân thể
Chứng kiến Bạo hành Gia đình
Hành vi tội phạm của cha mẹ
Bỏ bê
Chứng kiến Bạo lực tại
Gián đoạn chăm sóc/Gắn bó
Lạm dụng Cảm xúc
Cộng đồng/Nhà trường
Mất mát
Chấn thương y tế
Ảnh hưởng của Chiến tranh/Khủng bố
9. LĨNH VỰC TRIỆU CHỨNG CĂNG THẲNG DO CHẤN THƯƠNG (Tuổi 6-24)
Rối loạn Cảm xúc và/hoặc Thể chất
Tăng nhạy cảm quá độ
Xâm nhập/ Tái trải qua
Sự tránh xa
Nỗi buồn rầu do Chấn thương
Chai lì

Phân ly
Thời gian Trước khi Điều trị

10. LĨNH VỰC TUỔI THANH NIÊN CHUYỂN TIẾP (Tuổi 18-24)
Nhu cầu Hành vi/Cảm xúc
Vấn đề về Khả năng kết nối
Thế mạnh
Thực hiện chức năng
Ổn định Nhà ở
Vai trò làm Cha mẹ/Người chăm sóc

Sự tham gia của Cá nhân trong
Chăm sóc
Thực hiện chức năng Công việc* (G)
Tự chăm sóc
Hiểu biết về Bệnh tật

11. LĨNH VỰC NHU CẦU VÀ NGUỒN LỰC NGƯỜI CHĂM SÓC (TÙY CHỌN)
Giám sát
Ổn định Nhà ở
Tham gia vào Chăm sóc
Y tế/Thể chất
Hiểu biết
Sức khỏe Tâm thần
Tổ chức
Sử dụng chất
Nguồn lực Xã hội
Phát triển

Tham gia dùng thuốc
Mối quan hệ thân mật
Chuyên chở

Sự an toàn
Căng thẳng Gia đình
Sự liên quan của gia đình với Hệ thống (0-5)
Dính líu đến pháp luật (0-5)

*Đánh giá mức ‘1’, ‘2’, hoặc ‘3’ trên các mục này kích hoạt hoàn thành các Mô-đun Đánh giá Cá nhân hóa cụ thể*

ầ

ế ạ

ủ

ẻ

ế

ộ ổ ừ ơ

I. LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG
CUỘC SỐNG
Lĩnh vực cuộc sống là các phạm vi tương tác xã hội khác nhau tìm thấy trong cuộc sống của trẻ em, thanh thiếu
niên, và gia đình họ. Lĩnh vực này đánh giá cách họ thực hiện chức năng trong địa hạt cá nhân, gia đình, đồng đẳng,
nhà trường, và cộng đồng. Phần này được đánh giá bằng thang nhu cầu và do đó sẽ nêu bật mọi nỗ lực cá nhân và
gia đình trải nghiệm.
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Lĩnh vực này: Một cá nhân thực hiện chức năng trong địa hạt cá nhân, gia đình, đồng
đẳng, nhà trường, và cộng đồng như thế nào?
Đối với Lĩnh vực Thực hiện chức năng Cuộc sống, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau:
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.

1

Lịch sử hoặc nghi ngờ có vấn đề; yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.

2

Vấn đề đang cản trở việc thực hiện chức năng; phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng
nhu cầu được giải quyết.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.

CÁC MỤC DÀNH CHO TUỔI ẤU THƠ (ĐỘ TUỔI 0 – 5)
THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIA ĐÌNH (Độ tuổi 0-5)
Mục này đánh giá mối quan hệ của trẻ với những người trong gia đình của trẻ. Mô tả về gia đình nên xuất phát từ cách
nhìn của trẻ (tức là người mà trẻ mô tả là gia đình của mình). Nếu không có thông tin này, hãy xem xét những người
thân ruột thịt hoặc người thân nhận nuôi và những người quan trọng khác mà trẻ vẫn giữ liên lạc. Chỉ nên xem xét các
gia đình chăm sóc thay thế nếu họ có cam kết quan trọng đối với trẻ. Đối với trẻ em có phúc lợi trẻ em, gia đình ám chỉ
(những) người thực hiện chương trình gia đình lâu dài. Khi đánh giá mục này, cần cân nhắc mối quan hệ và tương tác
giữa trẻ với gia đình cũng như mối quan hệ của toàn thể gia đình.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Trẻ có mối quan hệ
như thế nào với
anh/chị em ruột hoặc
những đứa trẻ khác
trong hộ gia đình?
Trẻ có mối quan hệ như
thế nào với cha mẹ
hoặc những người lớn
khác trong hộ gia đình?
Trẻ có đặc biệt gần gũi
với một hoặc nhiều
thành viên gia đình
không?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng về vấn đề trong mối quan hệ với các thành viên gia đình,
và/hoặc trẻ đang có mối quan hệ tốt với các thành viên gia đình.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Lịch sử hoặc nghi ngờ có vấn đề, và/hoặc trẻ có mối quan hệ thỏa đáng với các thành
viên gia đình mặc dù có thể có một số vấn đề. Ví dụ, một số thành viên gia đình có thể
có vấn đề trong các mối quan hệ của họ. Căng thẳng trong các mối quan hệ có thể
thường gặp nhưng không dẫn đến những vấn đề lớn.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Vấn đề của trẻ với cha mẹ, anh/chị em ruột và/hoặc các thành viên gia đình khác đang
ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng của họ. Có thể quan sát thấy căng thẳng
trong mối quan hệ thường xuyên, khó duy trì mối quan hệ tích cực. [tiếp tục]
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THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIA ĐÌNH tiếp tục
3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Vấn đề của trẻ với cha mẹ, anh/chị em ruột, và/hoặc các thành viên gia đình khác
đang làm họ suy kiệt, đặt họ vào rủi ro. Việc này bao gồm các vấn đề bạo lực gia đình,
thiếu bất kỳ mối quan hệ tích cực nào, v.v...

Thông tin Bổ sung: Thực hiện chức năng Gia đình nên được đánh giá độc lập với vấn đề trẻ gặp phải hoặc bị kích thích bởi trẻ đang
được đánh giá.

GIÁO DỤC SỚM* (Độ tuổi 0-5)
Mục này đánh giá trải nghiệm của trẻ trong các môi trường giáo dục (chẳng hạn cơ sở chăm sóc ban ngày và trường
mẫu giáo) và khả năng trẻ được đáp ứng nhu cầu tại những môi trường này. Mục này cũng xem xét sự hiện diện của
các vấn đề trong những môi trường này về mặt chuyên cần, tiến bộ, hỗ trợ từ nhân viên nhà trường để đáp ứng nhu
cầu của trẻ, và phản ứng về mặt hành vi của trẻ đối với những môi trường này. Trẻ em dưới 5 tuổi không thuộc bất kỳ
môi trường học tập tập trung nào (EHS, HS, Trường mẫu giáo, Nhà trẻ) sẽ được đánh giá ở mức ‘0’ tại đây.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ gặp phải điều gì
tại trường mầm
non/cơ sở chăm sóc
ban ngày?
Trẻ có gặp khó khăn
trong việc học các kỹ
năng, mối quan hệ xã
hội hoặc hành vi mới
không?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng về vấn đề với việc thực hiện chức năng tại môi trường giáo dục
hiện tại.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Lịch sử hoặc bằng chứng về vấn đề với việc thực hiện chức năng tại môi trường
trường mẫu giáo hoặc cơ sở chăm sóc ban ngày hiện tại. Trẻ có thể được ghi danh
vào một chương trình đặc biệt.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ gặp khó khăn trong việc duy trì hành vi, chuyên cần, và/hoặc tiến bộ trong môi
trường này.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Vấn đề của trẻ gặp phải với việc thực hiện chức năng trong môi trường trường mẫu
giáo hoặc cơ sở chăm sóc ban ngày đặt trẻ vào rủi ro tức thời bị loại khỏi chương
trường do hành vi, sự thiếu tiến bộ, hoặc nhu cầu không được đáp ứng.

*Đánh giá ‘1,’ ‘2’ hoặc ‘3’ trên mục này kích hoạt hoàn thành [A] Mô-đun Trường mầm non/Cơ sở chăm sóc ban ngày.*
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[A] MÔ-ĐUN TRƯỜNG MẦM NON/CƠ SỞ CHĂM SÓC BAN NGÀY (CHỈ ĐỘ TUỔI 0-5 )
Hoàn thành phần này nếu mục Giáo dục sớm trong lĩnh vực Thực hiện chức năng được đánh giá ở mức ‘1’, ‘2’ hoặc ‘3’.
Đối với Mô-đun Trường mầm non/Cơ sở chăm sóc ban ngày, hãy sử dụng các hạng mục và cấp độ hành
động sau:
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa trên lịch sử,
nghi ngờ hoặc bất đồng.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang cản trở việc thực
hiện chức năng.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.

CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG MẦM NON/CƠ SỞ CHĂM SÓC BAN NGÀY (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá chất lượng tổng thể của trường mầm non hoặc cơ sở chăm sóc ban ngày cũng như khả năng chương
trình đáp ứng nhu cầu của trẻ em trong bối cảnh chăm sóc ở quy mô hơn.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trường mầm non
hoặc cơ sở chăm sóc
ban ngày có đáp ứng
nhu cầu của trẻ
không?

0

Trường mầm non/cơ sở chăm sóc ban ngày của trẻ em/trẻ sơ sinh đáp ứng nhu cầu
của trẻ em/trẻ sơ sinh.

1

Trường mầm non/cơ sở chăm sóc ban ngày của trẻ em/trẻ sơ sinh rất ít khả năng đáp
ứng nhu cầu của trẻ em/trẻ sơ sinh. Người chăm sóc có thể không nhất quán hoặc
chương trình giảng dạy có thể yếu về các lĩnh vực.

2

Trường mầm non/cơ sở chăm sóc ban ngày của trẻ em/trẻ sơ sinh không đáp ứng
hầu hết các nhu cầu của trẻ. Việc chăm sóc không hỗ trợ cho sự tăng trưởng của trẻ
em/trẻ sơ sinh hoặc không thúc đẩy học tập cao hơn.

3

Trường mầm non/cơ sở chăm sóc ban ngày của trẻ em/trẻ sơ sinh góp phần vào việc
gây ra những vấn đề với trẻ em/trẻ sơ sinh trong một hoặc nhiều lĩnh vực.

HÀNH VI CỦA TRƯỜNG MẦM NON/CƠ SỞ CHĂM SÓC BAN NGÀY (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá hành vi của trẻ em trong môi trường học tập. Trẻ em dưới 5 tuổi không thuộc bất kỳ môi trường
học tập tập trung nào (EHS, HS, Trường mẫu giáo, Nhà trẻ) sẽ được đánh giá ở mức ‘0’ tại đây.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ gặp phải điều gì
tại trường mầm
non/cơ sở chăm sóc
ban ngày?
Trẻ có gặp khó khăn
trong việc làm theo
các công việc hàng
ngày, phản hồi yêu
cầu và hướng dẫn của
người lớn hoặc làm
theo các quy tắc lớp
học không?

Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về vấn đề với việc thực hiện chức năng tại môi trường giáo dục
hiện tại.

1

Lịch sử hoặc bằng chứng về vấn đề với việc thực hiện chức năng tại môi trường giáo
dục hiện tại. Trẻ có thể được ghi danh vào một chương trình đặc biệt.

2

Trẻ gặp khó khăn trong việc duy trì hành vi, chuyên cần, và/hoặc tiến bộ trong môi
trường này.

3

Vấn đề của trẻ gặp phải với việc thực hiện chức năng trong môi trường trường mẫu
giáo đặt trẻ vào rủi ro tức thời bị loại khỏi chương trường do hành vi, sự thiếu tiến bộ,
hoặc nhu cầu không được đáp ứng.
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THÀNH TÍCH TẠI TRƯỜNG MẦM NON/CƠ SỞ CHĂM SÓC BAN NGÀY (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá sự tiến bộ của trẻ về học thuật, xã hội và cảm xúc tại môi trường giáo dục sớm.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Trẻ gặp phải điều gì tại
trường mầm non/cơ sở
chăm sóc ban ngày?
Trẻ có gặp khó khăn
trong việc học các kỹ
năng học thuật, xã
hội hoặc cảm xúc
mới không?

Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về vấn đề với việc học tập tại môi trường giáo dục hiện tại.

1

Trẻ em có thể học tập nhưng có một số thách thức và cần hỗ trợ thêm của người lớn.

2

Trẻ đang gặp thách thức về học tập, ngay cả được người lớn hỗ trợ, trong một số lĩnh vực.

3

Trẻ đang gặp những vấn đề lớn về học tập ở tất cả các lĩnh vực kỹ năng và có khả
năng hoàn toàn không thể tham gia, học, hoặc hiểu.

CHUYÊN CẦN TẠI TRƯỜNG MẦM NON/CƠ SỞ CHĂM SÓC BAN NGÀY (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá mọi thách thức, gồm cả vắng mặt vì ý do y tế mà trẻ gặp phải liên quan đến có mặt trực tiếp tại
trường mầm non.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Bao lâu một lần trẻ
không đến trường
mầm non?

0

Trẻ tới môi cơ sở giáo dục đều đặn

1

Trẻ gặp một số khó khăn trong việc đi học trường mầm non nhưng nhìn chung là có
mặt. Trung bình trẻ có thể nghỉ học mỗi tuần một ngày. Những trẻ thường xuyên nghỉ
học nhưng đi học thường xuyên trong vòng 30 ngày qua sẽ được đánh giá ở đây.

2

Trẻ gặp vấn đề trong việc đi học đều tại trường mầm non và nghỉ học trung bình ít
nhất hai ngày mỗi tuần.

3

Trẻ thường xuyên vắng mặt (trung bình hơn hai lần mỗi tuần) và những lần vắng mặt
này tạo ra rào cản cho học thuật/tìm hiểu xã hội/cảm xúc.

MÔ-ĐUN CHĂM SÓC CUỐI NGÀY/TRƯỜNG MẦM NON
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THỰC HIỆN CHỨC NĂNG XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá việc thực hiện chức năng xã hội và mối quan hệ của trẻ. Đánh giá này bao gồm hành vi phù hợp với
độ tuổi và khả năng kết nối và tương tác với người khác. Khi đánh giá mục này, hãy cân nhắc mức phát triển của trẻ.
Đánh giá và Mô tả
0
Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng về vấn đề với việc thực hiện chức năng xã hội; trẻ có mối quan
hệ xã hội tích cực.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Trẻ có mối quan hệ
với người khác như
thế nào?
Trẻ sơ sinh có thể kết
nối và đáp lại người
lớn không? Trẻ đang
tập đi có thể tương
tác tích cực với trẻ
cùng trang lứa không?
Trẻ có tương tác với
những người khác
theo cách phù hợp
với độ tuổi không?

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Trẻ gặp một số vấn đề trong mối quan hệ xã hội. Trẻ sơ sinh có thể chậm đáp lại người
lớn, trẻ đang tập đi có thể cần hỗ trợ để tương tác với bạn đồng trang lứa và trẻ học
trường mầm non có thể kháng cự lại các tình huống tương tác xã hội.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ gặp vấn đề với các mối quan hệ xã hội của mình. Trẻ sơ sinh có thể không đáp lại người
lớn, và không nhận biết những trẻ sơ sinh khác. Trẻ đang tập đi có thể hung hăng và kháng
cự việc chơi cùng trẻ khác. Trẻ học trường mầm non có thể tranh cãi quá mức với người
lớn và bạn cùng trang lứa và thiếu khả năng chơi nhóm, ngay cả khi được người lớn hỗ trợ.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ gặp phải rào cản trong các mối quan hệ xã hội của mình. Trẻ sơ sinh không cho
thấy khả năng tương tác một cách có ý nghĩa. Trẻ đang tập đi nhút nhát quá mức và
không thể kết nối với những người lớn quen thuộc. Trẻ học trường mầm non không
cho thấy niềm vui hoặc duy trì tương tác với bạn cùng trang lứa hoặc người lớn,
và/hoặc hung hăng có thể khiến người khác gặp rủi ro.

PHÁT TRIỂN/TRÍ TUỆ* (Tuổi 0-5)
Mục này mô tả sự phát triển của trẻ em so với mốc phát triển tiêu chuẩn, cũng như đánh giá sự hiện diện của bất kỳ
khuyết tật hoặc chậm phát triển hoặc trí tuệ nào. Nó bao gồm Rối loạn Phát triển Trí tuệ (Intellectual Developmental
Disorder, IDD) và Rối loạn Phổ tự kỷ.
Đánh giá và Mô tả
0
Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng về chậm phát triển và/hoặc trẻ không có vấn đề về phát triển
hoặc khiếm khuyết trí tuệ.
1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Có những lo ngại về khả năng chậm phát triển. Trẻ có chỉ số IQ thấp, chậm phát triển có tài
liệu dẫn chứng, hoặc khiếm khuyết trí tuệ sát nút có tài liệu dẫn chứng (nghĩa là FSIQ 70-85).
Được chỉ rõ là thiếu hụt ở mức nhẹ về phát triển hoặc thực hiện chức năng thích nghi.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ bị chậm phát triển ở mức nhẹ (ví dụ thiếu hụt về thực hiện chức năng xã hội,
không linh hoạt trong hành vi gây ra những vấn đề về chức năng ở một hoặc nhiều
môi trường) và/hoặc Khiếm khuyết Trí tuệ/Rối loạn Khiếm khuyết Trí tuệ từ nhẹ đến
vừa phải. (Nếu có, FSIQ 55-69.) IDD ảnh hưởng đến giao tiếp, thực hiện chức năng xã
hội, kỹ năng sống hàng ngày, suy luận, và/hoặc rủi ro bị người khác lôi kéo.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ bị khiếm khuyết trí tuệ từ nặng đến rất nặng (FSIQ, nếu có, dưới 55) và/hoặc Rối
loạn Phổ Tự kỷ kèm thiếu hụt từ rõ ràng đến hoàn toàn về khả năng thực hiện chức
năng thích nghi trong một hoặc nhiều lĩnh vực: giao tiếp, thực hiện chức năng xã hội
và tự chăm sóc ở nhiều môi trường.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Sự tăng trưởng và phát
triển của trẻ có phù
hợp với độ tuổi không?
Trẻ đã được sàng lọc
bất kỳ vấn đề phát
triển nào chưa?

*Đánh giá ‘1,’ ‘2’ hoặc ‘3’ trên mục này kích hoạt hoàn thành [C] Mô-đun Nhu cầu Phát triển.*
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Y TẾ/THỂ CHẤT (Tuổi 0-5)
Mục này mô tả cả vấn đề sức khỏe lẫn tình trạng hoặc trở ngại về thể chất mạn tính/cấp.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Nhìn chung trẻ có
khỏe mạnh không?
Trẻ có vấn đề y tế
nào không?
Vấn đề y tế hoặc sức
khỏe ảnh hưởng thế
nào đến cuộc sống
của trẻ?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng cho thấy trẻ gặp bất kỳ vấn đề y tế hoặc thể chất nào, và/hoặc
trẻ khỏe mạnh.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Trẻ có vấn đề thể chất hoặc y tế nhẹ, thoáng qua hoặc được kiểm soát tốt. Những vấn
đề này bao gồm các tình trạng mạn tính được kiểm soát tốt như bệnh hen hoặc tiểu
đường ở thanh thiếu niên.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ gặp vấn đề về y tế hoặc thể chất nghiêm trọng phải điều trị hoặc can thiệp y tế.
Hoặc trẻ bị bệnh mạn tính hoặc gặp thách thức về thể chất phải can thiệp y tế liên tục.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Trẻ bị bệnh hoặc tình trạng y tế/thể chất đe dọa tính mạng. Phải có hành động tức
thời và/hoặc quyết liệt do mối nguy hiểm cận kề đến sự an toàn, sức khỏe, và/hoặc
sự phát triển của trẻ.

Thông tin Bổ sung: Hầu hết các tình trạng thoáng qua, có thể điều trị đều sẽ được đánh giá là ‘1’. Hầu hết các tình trạng mạn tính
(ví dụ: tiểu đường, hen nặng, HIV) đều sẽ được đánh giá là ‘2’. Đánh giá ‘3’ dành cho các bệnh lý đe dọa tính mạng.
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NHẬN THỨC (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá nhu cầu liên quan đến việc thực hiện chức năng về nhận thức hoặc trí tuệ của trẻ. Chức năng nhận thức
bao gồm sự hiểu biết và nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh và khả năng học, suy nghĩ và ghi nhớ của trẻ nhỏ.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Trẻ không có biểu hiện chậm nhận thức rõ ràng nào.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Trẻ có một số dấu hiệu cho thấy các kỹ năng nhận thức không phù hợp với độ tuổi
hoặc ở giới hạn trên của kỳ vọng đối với độ tuổi. Trẻ sơ sinh có thể không nhất quán
trong việc thể hiện sự quen thuộc với các thói quen và hành vi biết trước. Đôi khi, trẻ
sơ sinh có thể dường như không nhận thức được những thứ xung quanh. Trẻ lớn hơn
đôi khi có thể khó ghi nhớ những thói quen, và hoàn thành các nhiệm vụ, chẳng hạn
như phân loại, hoặc nhận dạng màu sắc.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự phát triển nhận thức không đạt được mức
kỳ vọng và ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng trong phần nhiều thời gian. Trẻ
sơ sinh có thể không có khả năng thể hiện mong muốn/nhu cầu. Trẻ sơ sinh có thể
không thể hiện hành vi biết trước toàn hoặc hầu hết thời gian. Trẻ lớn hơn có thể
không có khả năng thể hiện sự hiểu biết về các thói quen đơn giản hoặc khả năng
hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Trẻ bị chậm nhiều về thực hiện chức năng nhận thức mà đang ảnh hưởng nghiêm
trọng đến việc thực hiện chức năng của mình. Trẻ sơ sinh/trẻ em hoàn toàn phụ
thuộc vào người chăm sóc để thực hiện chức năng.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Người chăm sóc có
lo lắng gì về khả năng
học của trẻ không?
Trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ
thể hiện như thế nào
với thói quen “đón”
và nhận ra người
quen biết ra sao?

ĐỘ PHẢN ỨNG CỦA GIÁC QUAN (Tuổi 0-5)
Mục này mô tả lịch sử thực hiện chức năng giác quan và độ phản ứng của giác quan ở trẻ.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ có dễ dàng trở lên
bị lấn át bởi sự kích
thích về giác quan
không? Phản ứng quá
thấp với kích thích?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Việc thực hiện chức năng giác quan của trẻ dường như là bình thường (không có bằng
chứng cho thấy phản ứng thái quá hoặc phản ứng quá thấp với kích thích). Không có
lý do để tin rằng trẻ gặp bất kỳ vấn đề gì với việc thực hiện chức năng giác quan.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Trẻ sơ sinh/trẻ có thể có tiền sử gặp vấn đề về giác quan hoặc gặp phải vấn đề nhẹ
nhưng hiện đang được kiểm soát nhờ sự hỗ trợ của người chăm sóc.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ sơ sinh/trẻ thể hiện phản ứng thái quá/quá thấp trước thông tin giác quan đầu vào
ở một hoặc nhiều phương thức giác quan, chẳng hạn như thực hiện chức năng sa sút.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Trẻ sơ sinh/trẻ thể hiện phản ứng đáng kể trước thông tin đầu vào giác quan đến
mức người chăm sóc không thể xử lý được các tác động của phản ứng đó.
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CHO ĂN/BÀI TIẾT (Tuổi 0-5)
Hạng mục này đề cập đến tất cả các mức độ trầm trọng của việc ăn và/hoặc bài tiết. Pica sẽ được đánh giá tại đây.
Lưu ý: Trẻ em phải trên 18 tháng tuổi mới được đánh giá Pica.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ có gặp bất kỳ khó
khăn bất thường nào
với tiểu tiện hoặc đại
tiện không?
Trẻ có gặp bất kỳ khó
khăn nào với việc bú
sữa mẹ hoặc ăn sữa
công thức không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Trẻ dường như không có bất kỳ vấn đề gì với việc ăn hoặc bài tiết.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Tiền sử hoặc bằng chứng về các vấn đề với việc ăn và/hoặc bài tiết (ví dụ: ăn kiểu kén
cá chọn canh).

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ gặp vấn đề với việc ăn và/hoặc bài tiết ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng
ở tối thiểu một lĩnh vực cuộc sống.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Vấn đề của trẻ với việc cho ăn và/hoặc bài tiết đang làm suy kiệt hoặc đặt sự phát
triển của trẻ vào rủi ro nếu không được can thiệp.

NGỦ (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá kiểu ngủ của trẻ. Mục này được sử dụng để mô tả bất kỳ vấn đề nào với ngủ, bất kể nguyên nhân là
gì, gồm cả khó ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ cũng như ngủ quá nhiều. Cả chứng đái dầm lẫn cơn ác mộng đều được coi
là vấn đề về ngủ. Trẻ phải 12 tháng tuổi mới được đánh giá mục này.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Trẻ ngủ đủ giấc mỗi đêm.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
H Trẻ gặp một số khó khăn với việc ngủ. Nhìn chung, trẻ ngủ đủ giấc ban đêm nhưng
vấn đề phát sinh ít nhất một lần mỗi tuần. Vấn đề này có thể bao gồm thỉnh thoảng
thức giấc hoặc đái dầm hoặc có những nỗi sợ hãi vào ban đêm.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ gặp vấn đề với việc ngủ. Giấc ngủ thường bị gián đoạn và trẻ hiếm khi ngủ đủ giấc
vào ban đêm.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Nhìn chung là trẻ thiếu ngủ. Hầu như là luôn khó ngủ và trẻ không thể ngủ đủ giấc ban đêm.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Trẻ có biểu hiện nghỉ
ngơi không?
Thói quen đi ngủ và
chợp mắt của trẻ như
thế nào?
Thói quen đi ngủ của
trẻ ảnh hưởng thế nào
đến gia đình?

NA

Trẻ dưới 12 tháng tuổi
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CÁC MỤC DÀNH CHO ĐỘ TUỔI 6-24
THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIA ĐÌNH (Độ tuổi 6-24)
Mục này đánh giá mối quan hệ của trẻ/thanh thiếu niên với những người trong gia đình của họ. Mô tả về gia đình nên
xuất phát từ cách nhìn của trẻ/thanh thiếu niên (tức là người mà trẻ/thanh thiếu niên mô tả là gia đình của mình). Nếu
không có thông tin này, hãy xem xét những người thân ruột thịt hoặc người thân nhận nuôi và những người quan trọng
khác mà trẻ/thanh thiếu niên vẫn giữ liên lạc. Chỉ nên xem xét các gia đình chăm sóc thay thế nếu họ có cam kết quan
trọng đối với trẻ/thanh thiếu niên. Đối với trẻ em/thanh thiếu niên có phúc lợi trẻ em, gia đình ám chỉ (những) người
thực hiện chương trình gia đình lâu dài. Khi đánh giá mục này, cần cân nhắc mối quan hệ giữa trẻ/thanh thiếu niên với
gia đình cũng như mối quan hệ của toàn thể gia đình.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Có xung đột nào trong
mối quan hệ gia đình
mà phải giải quyết
không?
Có cần điều trị để phục
hồi hoặc phát triển mối
quan hệ tích cực trong
gia đình không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về vấn đề trong mối quan hệ với các thành viên gia đình,
và/hoặc trẻ/thanh thiếu niên đang có mối quan hệ tốt với các thành viên gia đình.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Tiền sử hoặc nghi ngờ có vấn đề. Trẻ/thanh thiếu niên có thể có mối quan hệ thỏa
đáng với các thành viên gia đình mặc dù có thể có một số vấn đề. Ví dụ, một số thành
viên gia đình có thể có vấn đề trong các mối quan hệ của họ với trẻ/thanh thiếu niên.
Tranh cãi có thể thường gặp nhưng không dẫn đến những vấn đề lớn.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên đang có vấn đề với cha mẹ, anh/chị em ruột và/hoặc các thành
viên gia đình khác mà ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu
niên. Có thể quan sát thấy thường xuyên tranh cãi, khó duy trì mối quan hệ tích cực.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên gặp vấn đề nghiêm trọng với cha mẹ, anh/chị em ruột, và các
thành viên gia đình khác. Việc này bao gồm các vấn đề bạo lực gia đình, thiếu bất kỳ
mối quan hệ tích cực nào, v.v...
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HOÀN CẢNH SỐNG (Tuổi 6-24)
Mục này đề cập đến cách trẻ/thanh thiếu niên thực hiện chức năng như thế nào trong hoàn cảnh sống hiện tại của
mình, có thể với người thân, tại gia đình chăm sóc thay thế, v.v... Mục này không bao gồm chăm sóc tạm thế, tạm
giam/bỏ tù, và nhập viện tâm thần và y tế trong thời gian ngắn.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về vấn đề với việc thực hiện chức năng trong môi trường sống
hiện tại. Trẻ/thanh thiếu niên và người chăm sóc cảm thấy thoải mái khi phải xử lý các
vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên gặp phải những vấn đề nhỏ với việc thực hiện chức năng trong
hoàn cảnh sống hiện tại. Người chăm sóc bày tỏ một số lo lắng về hành vi của
trẻ/thanh thiếu niên trong hoàn cảnh sống hiện tại, và/hoặc trẻ/thanh thiếu niên và
người chăm sóc gặp phải một số khó khăn trong việc xử lý các vấn đề nảy sinh trong
cuộc sống hàng ngày.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên gặp phải những vấn đề từ vừa phải đến nghiêm trọng về thực
hiện chức năng trong hoàn cảnh sống hiện tại. Những khó khăn của trẻ/thanh thiếu
niên trong việc duy trì hành vi phù hợp ở môi trường này đang tạo ra những vấn đề
lớn cho người khác tại nơi cư trú. Trẻ/thanh thiếu niên và người chăm sóc gặp khó
khăn trong việc tương tác hiệu quả với nhau trong phần nhiều thời gian.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên gặp phải những vấn đề rất nghiêm trọng trong việc thực hiện
chức năng ở hoàn cảnh sống hiện tại. Trẻ/thanh thiếu niên đang có rủi ro tức thời là
bị loại khỏi nơi sinh sống do hành vi có vấn đề.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ/thanh thiếu niên
đã hành xử và có mối
quan hệ thế nào với
người khác trong hoàn
cảnh sống hiện tại?

HÀNH VI TẠI TRƯỜNG* (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá hành vi của trẻ/thanh thiếu niên tại trường hoặc môi trường giống trường học.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy trẻ gặp vấn đề về hành vi tại trường, HOẶC trẻ/thanh
thiếu niên đang có hành xử tốt tại trường.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên đang có hành xử thỏa đáng tại trường mặc dù tồn tại một số vấn
đề về hành vi. Vấn đề về hành vi có thể liên quan đến mối quan hệ với giáo viên hoặc
bạn học.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Vấn đề về hành vi của trẻ/thanh thiếu niên đang ảnh hưởng đến việc thực hiện chức
năng tại trường. Trẻ/thanh thiếu niên gây phiền toái và có thể đã nhận hình phạt,
gồm cả đình chỉ học.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên đang có những vấn đề nghiêm trọng về hành vi tại trường.
Trẻ/thanh thiếu niên thường xuyên gây phiền toái hoặc gây phiền toái trầm trọng.
Có nguy cơ phải đổi trường do hành vi của trẻ.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
hành xử như thế nào
tại trường?
Trẻ/thanh thiếu niên
có bị bất kỳ hình thức
phạt giữ lại trường
hoặc đình chỉ không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có cần đến một môi
trường thay thế không?

*Đánh giá ‘1’, ‘2’ hoặc ‘3’ cho mục này kích hoạt hoàn thành [B] - Mô-đun Trường học. *
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THÀNH TÍCH HỌC TẬP* (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá mức hoặc hạng thành tích học tập của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy trẻ gặp vấn đề về thành tích học tập và/hoặc trẻ/thanh
thiếu niên đang học tập tốt tại trường.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên đang học tập đủ tốt tại trường mặc dù tồn tại một số vấn đề về
thành tích.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên đang gặp vấn đề ở mức vừa phải với thành tích học tập.
Trẻ/thanh thiếu niên có thể không vượt qua một số môn học.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về thành tích học tập.
Trẻ/thanh thiếu niên có thể trượt hầu hết các môn hoặc đã bị giữ lại ở một cấp lớp.
Trẻ/thanh thiếu niên có thể đi sau về thành tích học tập trên một năm so với bạn học
cùng tuổi.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Mức thành tích học tập
của trẻ/thanh thiếu
niên như thế nào?
Trẻ/thanh thiếu niên
có đang gặp khó khăn
với bất kỳ môn học
nào không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có nguy cơ bị lưu ban
hay phải học lại một
lớp nào không?

*Đánh giá ‘1’, ‘2’ hoặc ‘3’ trên mục này kích hoạt hoàn thành [B] - Mô-đun Trường học.*
CHUYÊN CẦN* (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá về vấn đề chuyên cần. Nếu đang không trong kỳ học, hãy đánh giá 30 ngày gần nhất khi đang trong kỳ học.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có gặp bất kỳ khó
khăn gì trong việc
đến trường không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
đi học đúng giờ không?
Trẻ/thanh thiếu niên
nghỉ học bao nhiêu
buổi một tuần?
Khi trẻ/thanh thiếu
niên đến trường,
trẻ/thanh thiếu niên
có ở lại trường hết
ngày không?

Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Trẻ/thanh thiếu niên đi học đều đặn.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên có tiền sử gặp vấn đề về chuyên cần, HOẶC trẻ/thanh thiếu niên
có một số vấn đề về chuyên cần nhưng nhìn chung là đến trường.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Vấn đề về chuyên cần của trẻ/thanh thiếu niên đang ảnh hưởng đến tiến bộ học tập
của trẻ.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Nhìn chung trẻ/thanh thiếu niên không đến trường.

*Đánh giá ‘1’, ‘2’ hoặc ‘3’ trên mục này kích hoạt hoàn thành [B] - Mô-đun Trường học.*
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[B] MÔ-ĐUN TRƯỜNG HỌC (CHỈ CHO ĐỘ TUỔI 6-24)
Các mục trong mô-đun này tập trung vào vài yếu tố/trải nghiệm khác nhau mà có thể ảnh hưởng đến việc thực
hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên tại trường. Mô-đun này phải được hoàn thành khi bất kỳ trong số các mục
Lĩnh vực Thực hiện chức năng Cuộc sống dưới đây được đánh giá ‘1,’ ‘2’ hoặc ‘3’: Hành vi tại trường, Thành tích
học tập, Chuyên cần.

PHẨM CHẤT GIÁO DỤC
TÍNH BỀN BỈ TRONG HỌC TẬP (Tuổi 6-24)
Đánh giá này nên dựa nhiều vào nỗ lực tổng thể của trẻ/thanh thiếu niên để theo đuổi, bất kể kết quả ra sao.
Đánh giá & Định nghĩa
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có tiếp tục cố gắng khi
được giao nhiệm vụ
học tập khó khăn
không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có nhờ giúp khi gặp
phải nhiệm vụ học tập
khó khăn không?

0

Trẻ/thanh thiếu niên có phẩm chất bền bỉ trong học tập. Ví dụ, họ nhận bài giao và
nhờ giúp đỡ khi cần sẽ được đánh giá ở đây.

1

Trẻ/thanh thiếu niên đang phát triển phẩm chất bền bỉ trong học tập phù hợp. Học
sinh có nỗ lực nhưng cần biết khi nào phải nhờ giúp đỡ sẽ được đánh giá ở đây.

2

Trẻ/thanh thiếu niên có phẩm chất bền bỉ trong học tập không kiên định. Người này
ban đầu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhưng sau đó từ bỏ và không hoàn thành
nhiệm vụ được giao.

3

Trẻ/thanh thiếu niên có phẩm chất bền bỉ trong học tập không đủ. Người này không
nhận nhiệm vụ được giao hoặc từ chối sự giúp đỡ.

ĐI MUỘN (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả sự khẩn trương đến trường và lớp học của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá & Định nghĩa
0

Không có bằng chứng về sự thiếu khẩn trương. Người này thường đến trường và đến
lớp đúng giờ.

1

Trẻ/thanh thiếu niên thỉnh thoảng gặp vấn đề về đi muộn. Ví dụ, trẻ có thể không đến
trường đúng giờ một hoặc hai lần mỗi tháng.

2

Trẻ/thanh thiếu niên đang gặp vấn đề về đi muộn. Trẻ có thể đến trường muộn hàng
tuần hoặc thường xuyên đến lớp muộn.

3

Trẻ/thanh thiếu niên đến trường hoặc đến lớp muộn thường xuyên.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Cá nhân này đến lớp
hoặc đến trường
muộn thường xuyên
như thế nào?

TRÁNH ĐẾN LỚP (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả việc trẻ/thanh thiếu niên tránh tiết học, hoặc bỏ tiết học.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có bỏ tiết học và mức
độ thường xuyên như
thế nào?
Đây là một tiết học cụ
thể hay nhiều tiết học?

Đánh giá & Định nghĩa
0

Trẻ/thanh thiếu niên đều đặn học tất cả các tiết.

1

Trẻ/thanh thiếu niên có thể thỉnh thoảng không học một tiết cụ thể.

2

Trẻ/thanh thiếu niên có thể thường xuyên tránh một tiết học hoặc thỉnh thoảng
không học vài tiết.

3

Trẻ/thanh thiếu niên có kiểu không học hơn một tiết mỗi tuần.
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HÀNH VI TẠI LỚP HỌC (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả hành vi của trẻ/thanh thiếu niên tại trường, trong lớp học. Người này có thể là người khởi xướng hoặc
người đáp trả.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có tham gia lớp học
không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
thường xuyên gây gián
đoạn lớp học không?
Trẻ/thanh thiếu niên
làm gì để gây gián
đoạn lớp học?

Đánh giá & Định nghĩa
0

Trẻ/thanh thiếu niên tham gia các lớp học một cách phù hợp và không gây phiền toái.

1

Trẻ/thanh thiếu niên không tham gia các lớp học nhưng không gây phiền toái.

2

Trẻ/thanh thiếu niên thỉnh thoảng gây phiền toái trong lớp học.

3

Hành vi của trẻ/thanh thiếu niên thường xuyên làm gián đoạn lớp học.

HÀNH VI KHÔNG TẠI LỚP HỌC (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả hành vi của trẻ/thanh thiếu niên tại trường, trong lớp học. Người này có thể là người khởi xướng hoặc
người đáp trả.
Đánh giá & Định nghĩa
0

Trẻ/thanh thiếu niên vượt qua các nhiệm vụ ngoài lớp học (tức là bữa trưa, sảnh học,
đi qua tiền sảnh) mà không gây ra sự cố gì.

1

Trẻ/thanh thiếu niên vượt qua các nhiệm vụ ngoài lớp học (tức là bữa trưa, sảnh học,
đi qua tiền sảnh) thỉnh thoảng gây ra sự cố nhỏ, chẳng hạn tranh cãi.

2

Trẻ/thanh thiếu niên gặp các sự cố hàng tuần trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ
ngoài lớp học (tức là bữa trưa, sảnh học, đi qua tiền sảnh).

3

Trẻ/thanh thiếu niên gặp các sự cố lớn, chẳng hạn đánh nhau trong thời gian thực
hiện các nhiệm vụ ngoài lớp học (tức là bữa trưa, sảnh học, đi qua tiền sảnh).

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
hành xử như thế nào
trong thời gian tự do?
Việc chuyển đổi có
khó khăn không?

KỶ LUẬT TRƯỜNG HỌC (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá các vấn đề tổng thể về hành vi của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá & Định nghĩa
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Trẻ/thanh thiếu
niên có gặp rắc rối
ở trường không?
Họ chịu những hình
phạt nào?
Họ có thường xuyên
bị đình chỉ không?

0

Không có bằng chứng cho thấy trẻ gặp vấn đề về hành vi tại trường. Năm học này trẻ
không bị chuyển đến nhân viên quản lý để kỷ luật.

1

Một số vấn đề về hành vi tại trường. Một lần chuyển đến văn phòng để kỷ luật có thể
được đánh giá tại đây.

2

Trẻ/thanh thiếu niên đang gặp khó khăn về hành vi tại trường ở mức vừa phải. Họ gây
phiền toái và có thể chịu hình phạt, gồm cả đình chỉ hoặc nhiều lần bị giữ lại trường.

3

3 Trẻ/thanh thiếu niên gặp những vấn đề nghiêm trọng về hành vi tại trường. Họ
thường xuyên gây phiền toái hoặc gây phiền toái nghiêm trọng. Có nguy cơ phải đổi
trường do hành vi của trẻ.
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NHU CẦU CỦA HỌC SINH
TỰ QUẢN (Tuổi 6-24)
Mục này đề cập đến khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi của trẻ/thanh thiếu niên ở mức phù hợp với sự phát triển.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
điều tiết cảm xúc của
mình tại trường tốt
như thế nào?
Chúng có dễ dàng trở
lên tức giận không?
Chúng có thể kiểm
soát cơn giận của
mình không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
thường xuyên bị lấn át
bởi cảm xúc không?

Đánh giá & Định nghĩa
0

Trẻ/thanh thiếu niên có thể kiểm soát cảm xúc và hành vi ở mức phù hợp với
độ tuổi và mức độ phát triển.

1

Trẻ/thanh thiếu niên có thể thường kiểm soát được cảm xúc và hành vi. Chúng thỉnh
thoảng cần sự hỗ trợ từ bên trong.

2

Trẻ/thanh thiếu niên gặp vấn đề về kiểm soát cảm xúc và hành vi ở mức vừa phải. Họ
không duy trì kiểm soát khi khó chịu nhưng có thể đáp lại sự hỗ trợ từ bên ngoài.

3

Trẻ/thanh thiếu niên gặp vấn đề nghiêm trọng về kiểm soát cảm xúc và hành vi.
Chúng không đáp lại sự hỗ trợ từ bên ngoài.

KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH (Tuổi 6-24)
Mục này đề cập đến khả năng thể hiện kỹ năng ra quyết định và hành vi có trách nhiệm tại trường của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá & Định nghĩa
0

Trẻ/thanh thiếu niên ra quyết định ở mức phù hợp với độ tuổi và mức phát triển. Học
sinh quản lý tốt tại trường và các hoạt động.

1

Trẻ/thanh thiếu niên thường ra quyết định ở mức phù hợp với độ tuổi và mức phát
triển. Học sinh thỉnh thoảng gặp khó khăn trong việc quản lý tại trường hoặc quản lý
các hoạt động.

2

Trẻ/thanh thiếu niên không thường ra quyết định ở mức phù hợp với độ tuổi và mức
phát triển. Học sinh thường gặp khó khăn trong việc quản lý tại trường hoặc quản lý
các hoạt động nhưng làm theo hướng dẫn.

3

Trẻ/thanh thiếu niên ra quyết định ở dưới mức so với độ tuổi và mức phát triển. Học
sinh không thể quản lý tại trường hoặc quản lý các hoạt động và dường như không
làm theo hướng dẫn.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có thể hiện kỹ năng ra
quyết định phù hợp
với độ tuổi không?
Các quyết định ảnh
hưởng thế nào đến
trường học?

KHẢ NĂNG TẬP TRUNG (Tuổi 6-24)
Vấn đề về tập trung và duy trì nhiệm vụ sẽ được đánh giá tại đây.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có thể duy trì nhiệm
vụ và tập trung trong
lớp không?
Trẻ/thanh thiếu niên
cần những hỗ trợ gì để
duy trì sự tập trung?

0

Trẻ/thanh thiếu niên có thể tập trung và duy trì nhiệm vụ ở mức phù hợp với độ tuổi
và mức phát triển.

1

Có bằng chứng cho thấy trẻ gặp vấn đề về sự tập trung. Chúng có thể thỉnh thoảng
khó duy trì nhiệm vụ trong một khoảng thời gian phù hợp với độ tuổi.

2

Có bằng chứng cho thấy trẻ gặp vấn đề ở mức vừa phải về sự tập trung. Chúng
thường khó duy trì nhiệm vụ trong một khoảng thời gian phù hợp với độ tuổi.

3

Có bằng chứng cho thấy trẻ gặp vấn đề nghiêm trọng về sự tập trung. Chúng không
thể duy trì nhiệm vụ trong một khoảng thời gian phù hợp với độ tuổi.
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BẮT NẠT TRẺ KHÁC (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá hành vi liên quan đến hăm dọa (bằng lời nói hoặc hành động cơ thể) người khác; đe dọa gây hại cho
người khác nếu họ không tuân theo mệnh lệnh của trẻ/thanh thiếu niên được đánh giá ở đây. Nạn nhân của hành vi
bắt nạt không được đánh giá tại đây.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Có lo lắng rằng trẻ/
thanh thiếu niên có thể
bắt nạt trẻ khác không?
Đã có báo cáo nào về
trẻ/thanh thiếu niên
trêu chọc, chế nhạo,
quấy rối hoặc hăm
dọa người khác chưa?
Trẻ/thanh thiếu niên
có quây xung quanh
người khác bắt nạt
không?

Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng cho thấy trẻ đã từng tham gia bắt nạt tại trường hoặc trong
cộng đồng.

1

Tiền sử hoặc nghi ngờ bắt nạt, hoặc trẻ/thanh thiếu niên đã tham gia vào hành vi bắt
nạt hoặc gia nhập các nhóm bắt nạt trẻ khác.

2

Trẻ/thanh thiếu niên đã bắt nạt trẻ khác tại trường hoặc trong cộng đồng. Chúng đã
bắt nạt trẻ khác, hoặc dẫn đầu một nhóm bắt nạt trẻ khác.

3

Trẻ/thanh thiếu niên nhiều lần sử dụng đe dọa hoặc bạo lực thực sự khi bắt nạt trẻ
khác tại trường và/hoặc trong cộng đồng.

BỊ NGƯỜI KHÁC BẮT NẠT (Tuổi 6-24)
Đánh giá này mô tả mức độ trẻ/thanh thiếu niên đã bị bắt nạt hoặc là nạn nhân của người khác.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có bị trêu chọc, chế
nhạo, hăm dọa hoặc
quấy rối bởi một trẻ
khác hoặc nhóm trẻ
khác không?
Sự việc bắt nạt xảy ra
thường xuyên như
thế nào?
Những sự việc này ảnh
hưởng thế nào đến
trẻ/thanh thiếu niên?

Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã bị người khác bắt nạt.

1

Trẻ/thanh thiếu niên thỉnh thoảng bị bắt nạt trong quá khức nhưng đã giải quyết thỏa đáng.

2

Trẻ/thanh thiếu niên đã bị bắt nạt trong quá khứ và gặp khó khăn trong việc đương
đầu. Hoạt động tại trường của trẻ/thanh thiếu niên đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi
hành vi bắt nạt. Ví dụ, trẻ/thanh thiếu niên có thể tránh đến một số nơi hoặc một số
hoạt động mà nếu không có hành vi bắt nạt chúng có thể tận hưởng.

3

Trẻ/thanh thiếu niên đang bị bắt nạt tại trường và gặp khó khăn trong việc đương
đầu. Bài tập tại trường, hoạt động hoặc chuyên cần của trẻ/học sinh đang bị ảnh
hưởng trực tiếp bởi hành vi bắt nạt. Ví dụ, học sinh có thể không còn đến trường
đều đặn hoặc bỏ qua một số tiết học để tránh bị bắt nạt.

ầ

ế ạ

ủ

ẻ

ế

ộ ổ ừ ơ

NHU CẦU TRONG LĨNH VỰC CUỘC SỐNG CỦA HỌC SINH
TRÁCH NHIỆM LÀM CHA MẸ (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá hành vi của trẻ/thanh thiếu niên liên quan đến vai trò cha mẹ của chúng với trẻ nhỏ, người trưởng thành
hoặc người khác. Ngoài ra, trẻ/thanh thiếu niên có thể cần tự chăm sóc bản thân do thiếu người trông nom phục vụ.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên cần thực hiện chức năng trong vai
trò cha/mẹ.

1

Trẻ/thanh thiếu niên có trách nhiệm làm cha mẹ nhưng đã xử lý tốt. Chúng có thể
phục vụ trong vai trò cha mẹ với trẻ nhỏ hơn hoặc người trưởng thành phụ thuộc
trong gia đình nhưng vai trò đó không gây ra những vấn đề đáng kể đối với việc thực
hiện chức năng ở trường. Nếu không có người trông nom, trẻ tự chăm sóc cho nhu
cầu tối thiểu của mình.

2

Trẻ/thanh thiếu niên có một số hạn chế do phải chịu trách nhiệm làm cha mẹ. Chúng có
thể mang thai hoặc phục vụ với vai trò làm cha/mẹ. Chúng có thể phải chăm sóc cho
người trưởng thành trong gia đình hoặc chịu trách nhiệm chính về bản thân nhưng có thể
được hưởng lợi một cách hạn chế từ các hỗ trợ khác, chẳng hạn ông bà hoặc dịch vụ chăm
sóc ban ngày. Phục vụ trong vài trò này làm giảm khả năng thực hiện thức năng ở trưởng
của trẻ nhưng không hoàn toàn ngăn cản trẻ thực hiện chức năng.

3

Trẻ/thanh thiếu niên có trách nhiệm làm cha mẹ lớn. Chúng có thể thiếu sự hỗ trợ từ
bên ngoài. Những trách nhiệm này làm ảnh hưởng đến sự tham gia các hoạt động ở
trường. Có nguy cơ phải đổi trường hoặc phải học chương trình tiến bộ.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có quá nhạy cảm hoặc
thiếu nhạy cảm với sự
va chạm, cử động,
cảnh tượng hoặc âm
thanh không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có yếu về cảm nhận
cơ thể không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có gặp khó khăn trong
việc học những cử
động mới không?

THAM GIA BĂNG NHÓM (Tuổi 6-24)
Mục này chỉ liên quan đến việc tham gia băng nhóm của trẻ em (không phải của gia đình). Ở đây “băng nhóm” cần
được diễn dịch theo cách sử dụng ở địa phương và có thể bao gồm việc trẻ tham gia vào nhóm những người thường
xuyên dính líu đến các hoạt động tiêu cực nhưng không chính thức gọi bản thân là ‘băng nhóm’.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Ai nằm trong nhóm
hỗ trợ không thuộc
gia đình của trẻ/thanh
thiếu niên?
Những hoạt động nào
mà nhóm bạn bè của
trẻ/thanh thiếu niên
thực hiện?
Trẻ/thanh thiếu niên
có sống ở khu có các
băng nhóm hoạt động
mạnh không?

0

Trẻ/thanh thiếu niên không có dính líu đến băng nhóm đã biết.

1

Trẻ/thanh thiếu niên có tiền sử dính líu đến băng nhóm hoặc móc nối với các thành
viên băng nhóm hiện tại nhưng việc này dường như không ảnh hưởng đến hoạt động
ở trường.

2

Trẻ/thanh thiếu niên đang có dính líu đến băng nhóm và việc này ảnh hưởng đến hoạt
động tại trường. Ví dụ: chúng có thể tham gia vào cuộc tranh cãi với những người đến
từ các băng nhóm khác hoặc từ chối làm việc cùng. Chúng có thể cố gắng gây sự chú
ý từ hoặc gia nhập một băng nhóm bằng cách thể hiện trong môi trường giáo dục.

3

Trẻ/thanh thiếu niên đang có dính líu đến băng nhóm và việc này đóng vai trò chính
trong cuộc sống của trẻ. Chúng có nguy cơ không thể hoàn thành việc học do tham gia
vào các hoạt động băng nhóm.
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THẾ MẠNH CỦA HỌC SINH
Đối với Thế mạnh của Học sinh, hãy sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau:
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố bảo vệ và cốt
lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh. Thế mạnh có
thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể trước khi
chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để nhận diện các thế
mạnh tiềm năng.

CÂU LẠC BỘ/ĐIỀN KINH (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả việc tham gia của trẻ/thanh thiếu niên vào các môn điền kinh hoặc câu lạc bộ ở trường.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có tham gia vào các
câu lạc bộ hoặc đội
thể thao không?

Đánh giá & Định nghĩa
0
Trẻ/thanh thiếu niên đóng vai trò đầu tàu ở các câu lạc bộ và/hoặc điền kinh.
1

Trẻ/thanh thiếu niên tích cực tham gia các câu lạc bộ và/hoặc điền kinh.

2

Trẻ/thanh thiếu niên là thành viên của câu lạc bộ hoặc hoạt động thể thao.

3

Trẻ/thanh thiếu niên không tham gia câu lạc bộ hoặc hoạt động thể thao.

KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO (Tuổi 6-24)
Khả năng lãnh đạo đề cập đến khả năng trẻ/thanh thiếu niên nhận trách nhiệm, tổ chức cho các bạn cùng trang lứa và
truyền cảm hứng cho người khác. Người này có thể thể hiện tiềm năng lãnh đạo cho dù họ không phải lúc nào cũng sử
dụng những kỹ năng đó theo cách tích cực.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Phẩm chất lãnh đạo
nào mà trẻ/thanh
thiếu niên thể hiện?
Trẻ/thanh thiếu niên có
tiếp nhận vai trò lãnh
đạo ở trường không?

Đánh giá & Định nghĩa
NA Không áp dụng.
0
Mức này cho thấy trẻ/thanh thiếu niên có thế mạnh lãnh đạo đáng kể. Trẻ/thanh
thiếu niên thường được người lớn công nhận hoặc được các bạn cùng trang lứa
thừa nhận là người lãnh đạo tích cực.
1

Mức này cho thấy trẻ/thanh thiếu niên có tài năng lãnh đạo đáng chú ý. Ví dụ: trẻ/thanh
thiếu niên là đội trường đội tuyển hoặc là người đại diện cho lớp. Việc này có thể bao gồm
trẻ/thanh thiếu niên được các bạn cùng trang lứa công nhận là lãnh đạo, cho dù học sinh
này không phải lúc nào cũng sử dụng các kỹ năng lãnh đạo đó để tìm kiếm kết quả tích cực.

2

Mức này cho thấy trẻ/thanh thiếu niên chấp nhận hoặc thể hiện một số quan tâm đến
vai trò lãnh đạo (ví dụ: chạy đua vào hội học sinh) ngay cả khi những vai trò đó đến
nay không phát triển.

3

Mức này cho thấy trẻ/thanh thiếu niên không thể hiện quan tâm đến vai trò lãnh đạo.

MỐI QUAN HỆ ĐỒNG ĐẲNG (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả mối quan hệ của trẻ/thanh thiếu niên với những học sinh khác.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có mối quan hệ như
thế nào với những
người đồng trang lứa?

Đánh giá & Định nghĩa
0
Trẻ/thanh thiếu niên được nhiều học sinh khác tìm kiếm.
1

Trẻ/thanh thiếu niên có mối quan hệ tốt với các học sinh khác hoặc có một số bạn thân.

2

Trẻ/thanh thiếu niên không có mối quan hệ đủ tốt với các học sinh khác hoặc có rất ít
bạn thân.

3

Trẻ/thanh thiếu niên có xu hướng là người cô đơn.
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MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁO VIÊN (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả mối quan hệ của trẻ/thanh thiếu niên với giáo viên.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có mối quan hệ như
thế nào với giáo viên?
Trẻ/thanh thiếu niên
có quan hệ khăng khít
với một hoặc nhiều
giáo viên không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
xung đột thường xuyên
với giáo viên không?

Đánh giá & Định nghĩa
0

Trẻ/thanh thiếu niên có mối quan hệ tốt với giáo viên.

1

Trẻ/thanh thiếu niên đôi khi gặp khó khăn trong mối quan hệ với ít nhất một giáo viên.
Trẻ/thanh thiếu niên có thể gặp khó khăn trong suốt tiết học (ví dụ: toán, thể dục).

2

Trẻ/thanh thiếu niên có mối quan hệ khó khăn với giáo viên và điều này ảnh hưởng
đáng kể đến hoạt động giáo dục của họ.

3

Trẻ/thanh thiếu niên có mối quan hệ rất khó khăn với tất cả các giáo viên hoặc luôn
có mối quan hệ rất khó khăn với các giáo viên của mình. Mối quan hệ với giáo viên
hiện đang cản trở việc học hành của trẻ/thanh thiếu niên.
MÔ-ĐUN TAN HỌC

PHÁT TRIỂN/TRÍ TUỆ* (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả sự phát triển của trẻ/thanh thiếu niên so với mốc phát triển tiêu chuẩn, cũng như đánh giá sự hiện diện
của bất kỳ khuyết tật phát triển hoặc trí tuệ nào. Nó bao gồm Rối loạn Phát triển Trí tuệ (Intellectual Developmental
Disorder, IDD) và Rối loạn Phổ tự kỷ. Đánh giá mục phụ thuộc vào mức độ quan trọng của khuyết tật và mức độ sa sút
về chức năng cá nhân, xã hội, gia đình, nhà trường, hoặc nghề nghiệp.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

•

Sự tăng trưởng và phát
triển của trẻ/thanh
thiếu niên dường như
là lành mạnh?
Trẻ/thanh thiếu niên đã
đạt đến mốc phát triển
phù hợp (chẳng hạn đi
bộ, nói chuyện) chưa?
Có ai từng nói rằng
trẻ/thanh thiếu niên
có thể đã gặp vấn đề
về phát triển chưa?
Trẻ/thanh thiếu niên
có phát triển tương tự
những bạn đồng trang
lứa khác không?

0

Không có bằng chứng về chậm phát triển và/hoặc trẻ/thanh thiếu niên không có vấn
đề về phát triển hoặc khiếm khuyết trí tuệ.

1

Có những lo ngại về khả năng chậm phát triển. Trẻ/thanh thiếu niên có thể có chỉ số
IQ thấp, chậm phát triển có tài liệu dẫn chứng, hoặc khiếm khuyết trí tuệ sát nút có tài
liệu dẫn chứng (nghĩa là FSIQ 70-85). Được chỉ rõ là thiếu hụt ở mức nhẹ về thực hiện
chức năng thích nghi.

2

Trẻ/thanh thiếu niên bị chậm phát triển ở mức nhẹ (ví dụ thiếu hụt về thực hiện chức
năng xã hội, không linh hoạt trong hành vi gây ra những vấn đề về chức năng ở một hoặc
nhiều môi trường) và/hoặc Khiếm khuyết Trí tuệ/Rối loạn Khiếm khuyết Trí tuệ từ nhẹ đến
vừa phải. (Nếu có, FSIQ 55-69.) IDD ảnh hưởng đến giao tiếp, thực hiện chức năng xã hội,
kỹ năng sống hàng ngày, suy luận, và/hoặc rủi ro bị người khác lôi kéo.

3

Trẻ/thanh thiếu niên bị khiếm khuyết trí tuệ từ nặng đến rất nặng (FSIQ, nếu có,
dưới 55) và/hoặc Rối loạn Phổ Tự kỷ kèm thiếu hụt từ rõ ràng đến hoàn toàn về khả
năng thực hiện chức năng thích nghi trong một hoặc nhiều lĩnh vực: giao tiếp, tham
gia vào xã hội và sống độc lập ở nhiều môi trường.

*Đánh giá '1', 2' hoặc '3' trên mục này kích hoạt hoàn thành [C] Mô-đun Nhu cầu Phát triển.*
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[C] MÔ-ĐUN NHU CẦU PHÁT TRIỂN
Các mục trong mô-đun này nhằm cung cấp thông tin chi tiết khi có bằng chứng về chậm phát triển. Mô-đun này phải
được hoàn thành khi mục Lĩnh vực Thực hiện chức năng Cuộc sống, Phát triển/Trí tuệ được đánh giá ‘1,’ ‘2’ hoặc ‘3.’
NHẬN THỨC (Mọi độ tuổi, 0-24)
Mục này đánh giá IQ và việc thực hiện chức năng nhận thức của trẻ/thanh thiếu niên.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
đã được kiểm tra về
hoặc được chẩn đoán
bị khiếm khuyết về
học tập không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có bị chậm hoặc khiếm
khuyết trí tuệ không?

Đánh giá và Mô tả
0

Khả năng thực hiện chức năng trí tuệ của trẻ/thanh thiếu niên dường như nằm trong
giới hạn bình thường. Không có lý do để tin rằng trẻ/thanh thiếu niên gặp bất kỳ vấn
đề nào về thực hiện chức năng trí tuệ.

1

Trẻ có chỉ số IQ thấp (70 - 85) hoặc có những thách thức đã nhận diện về học tập.

2

Trẻ/thanh thiếu niên bị Rối loạn Phát triển Trí tuệ ở mức nhẹ. IQ ở mức từ 55 - 70.

3

Trẻ/thanh thiếu niên bị Rối loạn Phát triển Trí tuệ ở mức từ vừa phải đến rất nặng.
IQ dưới 55.

PHÁT TRIỂN (Mọi độ tuổi, 0-24)
Mục này đánh giá mức chậm/rối loạn phát triển hiện tại.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có tiến bộ về phát
triển theo cách tương
tự như các bạn đồng
trang lứa không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có được chẩn đoán bị
khiếm khuyết phát
triển không?

Đánh giá và Mô tả
0

Sự phát triển của trẻ/thanh thiếu niên dường như nằm trong giới hạn bình thường.
Không có lý do để tin rằng trẻ/thanh thiếu niên gặp bất kỳ vấn đề về phát triển nào.

1

Bằng chứng về chậm phát triển ở mức nhẹ.

2

Bằng chứng về rối loạn phát triển tỏa khắp, bao gồm Tự kỷ, Hội chứng Tourette,
Hội chứng Down hoặc chậm phát triển nặng khác.

3

Rối loạn phát triển nghiêm trọng.

GIAO TIẾP (Mọi độ tuổi, 0-24)
Mục này đánh giá khả năng giao tiếp của trẻ/thanh thiếu niên với người khác qua biểu cảm và sự tiếp nhận.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có dùng ngôn ngữ để
thể hiện nhu cầu và
mong muốn không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có từng được chẩn
đoán bị rối loạn giao
tiếp không?

Đánh giá và Mô tả
0

Giao tiếp tiếp nhận và biểu cảm của trẻ/thanh thiếu niên dường như phù hợp với sự phát
triển. Không có lý do để tin rằng trẻ/thanh thiếu niên gặp bất kỳ vấn đề gì về giao tiếp.

1

Trẻ/thanh thiếu niên có kỹ năng giao tiếp tiếp nhận nhưng hạn chế về kỹ năng giao
tiếp biểu cảm

2

Trẻ/thanh thiếu niên bị giới hạn cả về kỹ năng giao tiếp tiếp nhận lẫn biểu cảm.

3

Trẻ/thanh thiếu niên không thể giao tiếp.
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KỸ NĂNG SỐNG HÀNG NGÀY TỰ CHĂM SÓC (Mọi độ tuổi 0-24)
Mục này nhằm mô tả khả năng và động lực tham gia của trẻ/thanh thiếu niên vào các nhiệm vụ tự chăm sóc phù hợp với
phát triển, chẳng hạn như ăn, tắm, mặc quần áo, đi vệ sinh, và các nhiệm vụ khác liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Kỹ năng sống hàng ngày và tự chăm sóc của trẻ/thanh thiếu niên dường như phù hợp
với sự phát triển. Không có lý do để tin rằng trẻ/thanh thiếu niên gặp bất kỳ vấn đề
nào về thực hiện kỹ năng sống hàng ngày.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên yêu cầu dùng lời nói khi thực hiện nhiệm vụ tự chăm sóc hoặc kỹ
năng sống hàng ngày.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ/thanh thiếu niên yêu cầu giúp đỡ (cử động hình thể) cho các nhiệm vụ tự chăm
sóc hoặc yêu cầu chăm sóc phục vụ cho một nhiệm vụ tự chăm sóc (ví dụ: ăn, tắm,
mặc quần áo, và đi vệ sinh).

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên yêu cầu chăm sóc phục vụ cho hơn một trong số các nhiệm vụ tự
chăm sóc-ăn, tắm, mặc quần áo, đi vệ sinh.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có thể hiện kỹ năng tự
chăm sóc phù hợp với
độ tuổi không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có thể tự ăn mặc
chỉnh tề không?

MÔ-ĐUN KẾT THÚC NHU CẦU PHÁT TRIỂN

RA QUYẾT ĐỊNH (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả quá trình ra quyết định phù hợp với độ tuổi và hiểu biết của trẻ/thanh thiếu niên về các lựa chọn và hệ quả.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Suy luận và khả năng
ra quyết định tốt của
trẻ/thanh thiếu niên
như thế nào?
Trẻ/thanh thiếu niên
có thường ra quyết
định tốt không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên gặp vấn đề với suy luận hoặc
ra quyết định dẫn đến nguy hại cho sự phát triển và/hoặc sự khỏe mạnh.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có tiền sử hoặc nghi ngờ có vấn đề với suy luận trong đó trẻ/thanh thiếu niên ra
quyết định mà theo cách thức nào đó gây hại cho sự phát triển và/hoặc sự khỏe
mạnh của trẻ/thanh thiếu niên.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Gặp vấn đề với suy luận trong đó trẻ/thanh thiếu niên ra quyết định mà theo cách thức
nào đó gây hại cho sự phát triển và/hoặc sự khỏe mạnh của trẻ/thanh thiếu niên. Do đó,
phải giám sát thêm so với mức yêu cầu ở độ tuổi của trẻ/thanh thiếu niên.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên ra quyết định mà có khả năng dẫn đến tổn hại về thể chất đáng
kể cho bản thân hoặc người khác. Do đó, trẻ/thanh thiếu niên phải được giám sát liên
tục và chặt chẽ, nhiều hơn mức yêu cầu ở độ tuổi của trẻ/thanh thiếu niên.
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PHÁP LÝ (Tuổi 6-24)
Mục này chỉ rõ mức độ dính líu của cá nhân với hệ thống tư pháp thanh thiếu niên. Sự dính líu của gia đình với tòa án
không được đánh giá ở đây-chỉ sự dính líu của cá nhân đã nhận diện mới liên quan đến đánh giá này. Các vấn đề do sự
dính líu của gia đình với hệ thống tư pháp không được đánh giá ở đây.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Thanh thiếu niên này không gặp khó khăn gì đã biết về pháp lý hoặc dính líu đến hệ
thống tòa án.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Thanh thiếu niên có tiền sử gặp vấn đề về pháp lý (ví dụ: đã từng vi phạm, chẳng hạn
xung đột với thanh thiếu niên/gia đình, bỏ trốn trong quận, trốn học, tội nhẹ) nhưng
hiện tại không dính líu đến hệ thống pháp lý; hoặc không có nguy cơ dính líu tức thời
đến hệ thống pháp lý.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của thanh thiếu niên.
Thanh thiếu niên gặp một số vấn đề về pháp lý và hiện có dính líu vào hệ thống pháp
lý do hành vi vi phạm ở mức vừa phải (tội nhẹ, chẳng hạn vi phạm với người hoặc tài
sản, vi phạm liên quan đến ma túy, uống rượu khi chưa đủ tuổi).

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Thanh thiếu niên có vấn đề về pháp lý nghiêm trọng hiện thời hoặc chưa xử, tình
trạng này đặt trẻ trước nguy cơ bị tòa án yêu cầu đến nơi không phải nhà mình, hoặc
tống giam (độ tuổi 18 - 21), chẳng hạn các vi phạm nghiêm trọng với người hoặc tài
sản (ví dụ: cướp, hành hung nghiêm trọng, sở hữu với ý định phân phối các chất cấm,
phạm tội cấp độ 1 hoặc 2).

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Thanh thiếu niên này
có từng thừa nhận vi
phạp pháp luật chưa?
Thanh thiếu niên này
đã từng bị bắt chưa?
Thanh thiếu niên này
đã từng bị tạm giam
chưa?

Y TẾ/THỂ CHẤT (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả cả vấn đề sức khỏe lẫn tình trạng hoặc trở ngại về thể chất mạn tính/cấp.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
gặp bất kỳ điều gì làm
hạn chế các hoạt
động thể chất của
mình không?
Việc này ảnh hưởng lớn
như thế nào đến cuộc
sống của trẻ/thanh
thiếu niên này?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên này gặp bất kỳ vấn đề y tế hoặc
thể chất nào, và/hoặc trẻ/thanh thiếu niên này vẫn khỏe mạnh.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên có vấn đề thể chất hoặc y tế nhẹ, thoáng qua hoặc được kiểm
soát tốt. Những vấn đề này bao gồm các tình trạng mạn tính được kiểm soát tốt như
bệnh hen hoặc tiểu đường ở thanh thiếu niên.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên gặp vấn đề về y tế hoặc thể chất nghiêm trọng phải điều trị hoặc
can thiệp y tế. Hoặc trẻ/thanh thiếu niên bị bệnh mạn tính hoặc gặp thách thức về thể
chất phải can thiệp y tế liên tục.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên bị bệnh hoặc tình trạng y tế/thể chất đe dọa tính mạng. Phải có
hành động tức thời và/hoặc quyết liệt do mối nguy hiểm thường trực đến sự an toàn,
sức khỏe, và/hoặc sự phát triển của trẻ/thanh thiếu niên.
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PHÁT TRIỂN TÍNH DỤC (Tuổi 6-24)
Mục này xem xét đến những vấn đề rộng về phát triển tính dục, bao gồm những lo lắng về tình dục hoặc hành vi tình
dục không phù hợp so với sự phát triển, và phản ứng của người khác trước bất kỳ trong số những yếu tố này. Xu hướng
tính dục, bản dạng giới hoặc thể hiện giới (SOGIE) của trẻ/thanh thiếu niên chỉ có thể được đánh giá tại đây nếu chúng
dẫn đến các vấn đề. Hành vi lạm dụng tình dục được đánh giá ở một nơi nào đó khác.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy có vấn đề về phát triển tính dục.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Tiền sử hoặc nghi ngờ có vấn đề về phát triển tính dục, nhưng không ảnh hưởng đến
việc thực hiện chức năng trong các lĩnh vực cuộc sống khác. Có thể bao gồm lo ngại
của trẻ/thanh thiếu niên này về xu hướng tính dục, bản dạng giới và thể hiện giới
(SOGIE), hoặc lo lắng về phản ứng của những người khác.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Có vấn đề từ vừa phải đến nghiêm trọng về phát triển tính dục ảnh hưởng đến việc
thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên này trong các lĩnh vực cuộc sống khác.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Các vấn đề nghiêm trọng với sự phát triển tính dục. Việc này sẽ bao gồm hành vi tình dục
rủi ro rất thường xuyên, hung bạo về tình dục, hoặc là nạn nhân của bóc lột tình dục.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Có lo ngại về phát
triển tính dục lành
mạnh của trẻ/thanh
thiếu niên này không?
Trẻ/thanh thiếu niên
này có hoạt động tình
dục không?
Trẻ/thanh thiếu niên
này có quan tâm
nhiều/ít hơn về tình
dục so với các bạn
cùng trang lứa không?

THỰC HIỆN CHỨC NĂNG XÃ HỘI (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá các kỹ năng và mối quan hệ xã hội. Bao gồm hành vi phù hợp với độ tuổi và khả năng tạo và duy trì
mối quan hệ. Thực hiện chức năng xã hội khác với Khả năng kết nối (Lĩnh vực Thế mạnh) ở chỗ thực hiện chức năng là
mô tả về trẻ/thanh thiếu niên này đang thể hiện như thế nào. Thế mạnh là tài sản dài hạn.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
này có dễ chịu và dễ
mến không?
Những bạn cùng tuổi
có thích trẻ/thanh
thiếu niên này không?
Bạn có cảm thấy rằng
trẻ/thanh thiếu niên
này có thể hành xử
phù hợp trong các môi
trường xã hội không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có dấu hiệu cho thấy có vấn đề và/hoặc trẻ/thanh thiếu niên có cách thực hiện
chức năng xã hội phù hợp với sự phát triển.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có tiền sử hoặc nghi ngờ là có vấn đề trong các mối quan hệ xã hội. Trẻ/thanh thiếu
niên đang gặp một số khó khăn trong việc tương tác với người khác và trong việc xây
dựng và/hoặc duy trì mối quan hệ.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên đang gặp một số vấn đề với mối quan hệ xã hội ảnh hưởng đến
việc thực hiện chức năng trong các lĩnh vực cuộc sống khác.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên bị gián đoạn đáng kể trong các mối quan hệ xã hội. Trẻ/thanh
thiếu niên có thể không có bạn hoặc có xung đột không dứt trong mối quan hệ với
người khác, hoặc có mối quan hệ thích nghi không tốt với người khác. Chất lượng các
mối quan hệ xã hội của trẻ/thanh thiếu niên này mang tới mối nguy hiểm thường trực
đến sự an toàn, sức khỏe, và/hoặc sự phát triển của chúng.
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GIẢI TRÍ (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá khả năng tiếp cận và sử dụng các hoạt động giải trí của thanh thiếu niên này. Đối với độ tuổi 0-5: mục
này đánh giá mức độ trẻ sơ sinh/trẻ em được trao cơ hội và tham gia vui chơi phù hợp với độ tuổi. Vui chơi được hiểu
là phát triển. Khi đánh giá mục này, bạn nên xem xét xem trẻ có quan tâm đến vui chơi và/hoặc liệu trẻ có cần người
lớn hỗ trợ khi đang vui chơi không. Có thể đánh giá các vấn đề về chơi đơn hoặc chơi theo nhóm (ví dụ: chơi cùng trẻ
khác) tại đây.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
này có những việc mà
họ muốn làm vào thời
gian rảnh không?
Những việc mang
lại sự giải trí cho
trẻ/thanh thiếu niên?
Các hoạt động mà
trẻ/thanh thiếu niên
sử dụng một cách tích
cực ngoài giờ?
Trẻ/thanh thiếu niên có
thường nhận là buồn
bã hoặc không có việc
gì để làm không?

Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về bất kỳ vấn đề gì với việc thực hiện chức năng giải trí.
Trẻ/thanh thiếu niên được tiếp cận đủ các hoạt động thanh thiếu niên yêu thích.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên đang thực hiện đủ tốt các hoạt động giải trí mặc dù có thể có
một số vấn đề.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên đang gặp vấn đề ở mức vừa phải với các hoạt động giải trí. Trẻ/thanh
thiếu niên có thể gặp phải một số vấn đề trong việc sử dụng hiệu quả thời gian rảnh.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên không được tiếp cận hoặc không quan tâm đến các hoạt động
giải trí. Trẻ/thanh thiếu niên gặp khó khăn lớn trong việc tận dụng thời gian rảnh.

NGỦ (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá kiểu ngủ của trẻ/thanh thiếu niên. Mục này được sử dụng để mô tả bất kỳ vấn đề nào với ngủ, bất
kể nguyên nhân là gì, gồm cả khó ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ cũng như ngủ quá nhiều. Cả chứng đái dầm lẫn cơn ác
mộng đều được coi là vấn đề về ngủ.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có biểu hiện nghỉ
ngơi không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có thường buồn ngủ
trong ngày không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có thường gặp ác
mộng hoặc khó
ngủ không?
Mỗi đêm trẻ/thanh
thiếu niên ngủ bao
nhiêu tiếng?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Trẻ/thanh thiếu niên ngủ đủ giấc mỗi đêm. Kiểu ngủ ở mức tiêu chuẩn đối với độ tuổi.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên gặp một số vấn đề về ngủ. Nhìn chung, trẻ/thanh thiếu niên ngủ
đủ giấc ban đêm nhưng vấn đề phát sinh ít nhất một lần mỗi tuần. Vấn đề này có thể
bao gồm thỉnh thoảng thức giấc hoặc đái dầm hoặc gặp ác mộng.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên đang gặp vấn đề về giấc ngủ. Giấc ngủ thường bị gián đoạn và
trẻ/thanh thiếu niên hiếm khi ngủ đủ giấc vào ban đêm.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Nhìn chung là trẻ/thanh thiếu niên thiếu ngủ. Hầu như là luôn khó ngủ và trẻ/thanh
thiếu niên không thể ngủ đủ giấc ban đêm. Người chăm sóc đã dốc hết chiến lược ra
để giúp cho trẻ/thanh thiếu niên này.
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KỸ NĂNG SỐNG ĐỘC LẬP (Tuổi 6-24)
Mục này được sử dụng để mô tả khả năng chịu trách nhiệm và cũng như quản lý bản thân của một cá nhân theo cách
phù hợp với độ tuổi. Các kỹ năng liên quan đến phát triển lành mạnh theo hướng trở thành người trưởng thành có
trách nhiệm và sống một cách độc lập có thể bao gồm quản lý tiền bạc, nấu nướng, nội trợ, và/hoặc tìm kiếm phương
tiện giao thông v.v... Đánh giá cho mục này tập trung vào sự xuất hiện hoặc vắng mặt các rủi ro ngắn hoặc dài hạn gắn
với những sa sút về khả năng sống độc lập.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy có bất kỳ sự thiếu hụt hoặc rào cản nào trong việc thể
hiện trách nhiệm phù hợp với mức phát triển hoặc bất kỳ điều gì có thể ngăn cản sự
phát triển của các kỹ năng bảo quản chính ngôi nhà của mình. Mức này cho thấy một
người có đủ khả năng sống độc lập.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Mức này cho thấy một cá nhân có sự sa sút nhẹ về kỹ năng sống độc lập. Tồn tại một
số vấn đề trong việc duy trì mức độ sạch sẽ, chế độ ăn hợp lý và v.v... Vấn đề về quản
lý tiền bạc có thể xảy ra ở mức này. Các vấn đề thường có thể giải quyết được bằng
đào tạo hoặc giám sát.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Mức này cho thấy một cá nhân có sự sa sút vừa phải về kỹ năng sống độc lập. Ở mức
này, thường gặp các vấn đề đáng kể trong việc hoàn thành nhiệm vụ cần thiết để
sống độc lập và/hoặc tự quản khi không được giám sát. Các vấn đề thường có thể
giải quyết được thông qua các dịch vụ và hỗ trợ tại nhà.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Mức này cho thấy một người bị sa sút rất nghiêm trọng về kỹ năng sống độc lập. Với
hiện trạng, cá nhân này được cho là không thể sống độc lập. Các vấn đề yêu cầu phải
có môi trường sống theo khuôn khổ.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

•

Cá nhân này có biết
cách chăm sóc bản
thân không?
Chúng có biết chịu
trách nhiệm khi không
được giám sát không?
Chúng có đang phát
triển các kỹ năng để
cuối cùng có thể tự
sống trong một căn
hộ không?
Hoặc, nếu sống một
mình, chúng có thể
bảo quản nhà cửa tốt
như thế nào?

NA

Thanh thiếu niên ở độ tuổi dưới 16.
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2. LĨNH VỰC NHU CẦU HÀNH VI/CẢM XÚC
Những đánh giá trong phần này nhận diện các nhu cầu về sức khỏe hành vi của trẻ/thanh thiếu niên. Mặc dù CANS
không phải là công cụ chẩn đoán, nhưng nó được thiết kế để phù hợp với giao tiếp chẩn đoán. Trong DSM, một
chẩn đoán được xác định bằng một bộ triệu chứng liên quan đến rối loạn chức năng hoặc nỗi đau buồn. Chẩn đoán
này phù hợp với các đánh giá ‘2’ hoặc ‘3’ như được mô tả bằng các mức hành động bên dưới.
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Lĩnh vực này: Trẻ/thanh thiếu niên bày tỏ những nhu cầu xã hội, cảm xúc và hành vi nào?
Đối với Lĩnh vực Nhu cầu Cảm xúc/Hành vi, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau:
0 Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
1 Tiền sử hoặc nghi ngờ có vấn đề; yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
2 Vấn đề đang cản trở việc thực hiện chức năng; phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu
cầu được giải quyết.
3 Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.

CÁC MỤC DÀNH CHO TUỔI ẤU THƠ (TUỔI 0-5)
XUNG ĐỘNG/HIẾU ĐỘNG THÁI QUÁ (Tuổi 0-5)
Các vấn đề về kiểm soát xung động và hành vi xung động, gồm cả gián đoạn cử động cơ bắp, được đánh giá ở đây.
Việc này bao gồm các triệu chứng về hành vi gắn với Rối loạn Hiếu động thái quá Thiếu Tập trung (Attention-Deficit
Hyperactivity Disorder, ADHD) và Rối loạn Kiểm soát Xung động (Impulse-Control Disorders) như được chỉ rõ trong
DSM-5. Trẻ gặp các vấn đề về xung động có xu hướng thể hiện thành vi mà không suy nghĩ, bất kể hậu quả ra sao.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng cho thấy có triệu chứng mất kiểm soát hành vi.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Có tiền sử hoặc bằng chứng về mức độ xung động nhẹ, biểu hiện rõ ràng ở hành động
hoặc suy nghĩ mà đặt trẻ vào rủi ro khó thực hiện chức năng trong tương lai. Trẻ có thể
biểu hiện kiểm soát xung động ở mức hạn chế (ví dụ: trẻ có thể hét câu trả lời khi được
đặt câu hỏi hoặc có thể gặp khó khăn trong việc chờ đợi lượt của người nào đó). Cũng
có thể xuất hiện một số vấn đề về vận động, chẳng hạn đẩy hoặc xô đẩy người khác.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Có bằng chứng rõ ràng về các vấn đề với hành vi xung động, mất tập trung, hoặc hiếu động
thái quá ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng của trẻ trong ít nhất một lĩnh vực cuộc
sống. Điều này cho thấy trẻ có hành vi xung động có thể gây ra vấn đề quản lý lớn đối với
người lớn (ví dụ: người chăm sóc, giáo viên, v.v...). Trẻ thường xâm phạm người khác và
thường biểu hiện xung động hung hăng sẽ được đánh giá ở đây. [tiếp tục]

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Có phải trẻ không thể
ngồi yên trong thời
gian dài là điển hình
của sự phát triển?
Trẻ không thể kiểm
soát hành vi ở mức
phù hợp với sự phát
triển?
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XUNG ĐỘNG/HIẾU ĐỘNG THÁI QUÁ tiếp
3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Có bằng chứng rõ ràng về mức hiếu động thái quá nguy hiểm và/hoặc hành vi xung
động đặt trẻ vào rủi ro bị tổn hại thể chất. Điều này cho thấy rằng trẻ có mức hành
vi xung động thường xuyên hoặc lớn mang đến rủi ro đáng kể về an toàn (ví dụ: chạy
xuống đường, trò chơi thể lực nguy hiểm). Trẻ có thể xung động gần như liên tục.
Trẻ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác thông qua các hành vi xung động.

TRẦM CẢM (Tuổi 0-5)
Các triệu chứng trong mục này là cảm xúc dễ cáu hoặc buồn phiền, nhút nhát với xã hội, rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn
uống/cân nặng, và mất hứng thú hoặc niềm vui trong các hoạt động hàng ngày. Mục này có thể được sử dụng để đánh
giá các triệu chứng rối loạn trầm cảm như được nêu rõ trong DSM-5.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng về vấn đề với trầm cảm.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Tiền sử hoặc nghi ngờ về trầm cảm hoặc bằng chứng về trầm cảm gắn với một sự kiện
cuộc đời tiêu cực gần đây có tác động tối thiểu đến việc thực hiện chức năng trong
lĩnh vực cuộc sống. Một khoảng thời gian ngắn bị trầm cảm, dễ cáu, hoặc suy giảm các
tương tác giữa bạn bè cùng trang lứa hoặc trong gia đình, hoặc sa sút học tập không
dẫn đến hành vi né tránh tỏa khắp. Trẻ sơ sinh có thể biểu hiện nhút nhát và đôi khi
chậm hòa đồng; trẻ nhỏ có thể dễ cáu hoặc biểu hiện xúc động kìm nén.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Có bằng chứng rõ ràng về trầm cảm gắn liền với tâm trạng buồn phiền hoặc rất dễ nổi
cáu. Trầm cảm gây nhiều trở ngại cho khả năng thực hiện chức năng của trẻ trong ít
nhất một lĩnh vực cuộc sống.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Bằng chứng rõ ràng về mức trầm cảm làm giảm khả năng khiến cho trẻ hầu như không
thể thực hiện chức năng trong bất kỳ lĩnh vực cuộc sống nào. Đánh giá này dành cho
trẻ bị trầm cảm ở mức nặng. Bao gồm trẻ rút khỏi hoạt động (ở trường, trò chơi) hoặc
tương tác (với gia đình, bạn cùng trang lứa, người lớn quan trọng) do trầm cảm. Các
hình thức chẩn đoán trầm cảm làm giảm khả năng sẽ được đánh giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Người chăm sóc của
trẻ/thanh thiếu niên
có lo lắng về khả năng
bị trầm cảm hoặc tinh
thần xuống thấp mạn
tính và tính dễ cáu
không?
Trẻ có rút khỏi các
hoạt động bình
thường không?
Trẻ có tỏ ra lơ đãng,
buồn phiền hoặc rút
khỏi các hoạt động xã
hội không?
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LO LẮNG (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá các triệu chứng gắn với Rối loạn Lo lắng DSM-5 với biểu hiện là sợ hãi hoặc lo lắng thái quá và các rối
loạn hành vi liên quan (gồm cả hành vi né tránh).
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng về các triệu chứng lo lắng.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Có tiền sử, nghi ngờ, hoặc bằng chứng về một số lo lắng gắn với một sự kiện cuộc đời
tiêu cực gần đây. Mức này được sử dụng để đánh giá vấn đề ám ảnh sợ hoặc lo lắng
chưa gây cho trẻ sự buồn phiền đáng kể hoặc làm suy yếu rõ ràng khả năng thực hiện
chức năng trong bất kỳ hoàn cảnh quan trọng nào. Có lo lắng hoặc sợ hãi, nhưng trẻ
có thể được xoa dịu và hỗ trợ.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Có bằng chứng rõ ràng về lo lắng gắn liền với tâm trạng lo lắng hoặc sợ hãi đáng kể. Lo
lắng gây trở ngại cho khả năng thực hiện chức năng của trẻ trong ít nhất một lĩnh vực
cuộc sống. Trẻ có thể biểu hiện sự dễ cáu hoặc phản ứng hoảng sợ trước những tình
huống cụ thể, lo lắng nhiều về sự chia cách, hoặc luôn miễn cưỡng hoặc từ chối đối
đầu với (những) tình huống gây sợ hãi.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Bằng chứng rõ ràng về mức lo lắng làm suy kiệt khiến cho trẻ hầu như không thể thực
hiện chức năng trong bất kỳ lĩnh vực cuộc sống nào.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Trẻ có bất kỳ vấn đề
nào về lo lắng hoặc
sợ hãi không?
Trẻ có đang né tránh các
hoạt động bình thường
do sợ hãi không?
Trẻ có biểu hiện hoảng
sợ hoặc sợ hãi không?

CHỐNG ĐỐI (Không tuân thủ Người có thẩm quyền) (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá mối quan hệ của trẻ với người có thẩm quyền. Nhìn chung, hành vi chống đối là để phản ứng lại
những hạn chế hoặc khuôn khổ do cha/mẹ, người chăm sóc, hoặc người có thẩm quyền khác chịu trách nhiệm về và
kiểm soát trẻ đặt ra.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

•

Trẻ có làm theo các
quy tắc của người
chăm sóc không?
Đã từng có giáo viên
hoặc người lớn khác
báo cáo rằng trẻ
không làm theo các
quy tắc hoặc hướng
dẫn không?
Trẻ có tranh cãi với
người lớn khi họ cố
gắng bắt trẻ làm điều
gì đó không?
Trẻ có làm những việc
mà chúng đã được yêu
cầu rõ ràng là không
được làm không?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng về hành vi chống đối.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Có tiền sử hoặc bằng chứng về bất tuân ở mức nhẹ đối với những người có thẩm
quyền mà chưa bắt đầu gây ra suy giảm chức năng.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Có bằng chứng rõ ràng về hành vi chống đối và/hoặc bất tuân đối với những người có
thẩm quyền gây cản trở đến việc thực hiện chức năng của trẻ trong ít nhất một lĩnh
vực cuộc sống. Hành vi gây hại về cảm xúc cho người khác. Một trẻ có hành vi đáp ứng
các tiêu chí về Rối loạn Bất tuân Chống đối trong DSM-5 sẽ được đánh giá tại đây.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Có bằng chứng rõ ràng về mức độ nguy hiểm của hành vi chống đối liên quan đến
đe dọa gây hại cho người khác về cơ thể. Đánh giá này cho thấy rằng trẻ gặp vấn đề
nghiêm trọng về tuân thủ các quy tắc hoặc hướng dẫn của người lớn hoặc người có
thẩm quyền.
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KHÓ KHĂN VỀ GẮN BÓ (Tuổi 0-5)
Mục này nên được đánh giá trong bối cảnh mối quan hệ của trẻ với cha mẹ hoặc người chăm sóc.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ.
Không có bằng chứng cho thấy có khó khăn về gắn bó. Mối quan hệ giữa người chăm
sóc và trẻ có đặc điểm là thỏa mãn nhu cầu của cả hai và trẻ phát triển cảm giác an
toàn và tin tưởng. Trẻ tìm sự gắn bó phù hợp theo độ tuổi với người chăm sóc cho
cả nhu cầu nuôi dưỡng lẫn an toàn.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Trẻ sơ sinh dường như không thoải mái với người chăm sóc, có thể không muốn chạm
vào, hoặc có vẻ lo lắng và đôi khi lại bám chặt. Người chăm sóc cảm thấy xa cách với
trẻ. Trẻ lớn hơn có thể phản ứng thái quá khi bị chia tách hoặc dường như bận tâm
về cha/mẹ. Các ranh giới có thể dường như không phù hợp với những người khác.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Trẻ sơ sinh có thể không biểu hiện lo lắng với người lạ hoặc có phản ứng thái quá khi
bị tách ra dẫn đến trở ngại cho sự phát triển. Trẻ lớn hơn có thể liên tục gặp vấn đề
với chia tách, có thể luôn né tránh người chăm sóc và có ranh giới không phù hợp với
người khác, khiến chúng gặp rủi ro.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Trẻ sơ sinh/trẻ em có khả năng không thể tách ra hoặc không thể xoa dịu sau khi tách
ra khỏi người chăm sóc. Trẻ lớn hơn có thể có lo lắng về chia tách làm giảm khả năng
hoặc biểu hiện những hành vi kiểm soát thái quá với người chăm sóc. Những trẻ có
ranh giới bừa bãi mà đặt chúng vào nguy hiểm sẽ được đánh giá ở đây. Những trẻ
được chẩn đoán bị Rối loạn Phản ứng Gắn bó sẽ được đánh giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

•

Trẻ có gố gắng tách
ra khỏi người chăm
sóc không?
Trẻ có tiếp cận hoặc
gắn bó với người lạ một
cách bừa bãi không?
Trẻ có khả năng tạo sự
gắn bó lành mạnh với
người lớn phù hợp
hay mối quan hệ của
chúng bị ghi dấu bởi
sự né tránh hoặc sợ
hãi dữ dội?
Trẻ có vấn đề lo lắng về
chia cách ảnh hưởng
đến khả năng gia nhập
cơ sở chăm sóc trẻ em
hoặc trường mầm
non không?
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ĐIỀU CHỈNH TRƯỚC CHẤN THƯƠNG (Tuổi 0-5)
Mục này được sử dụng để mô tả trẻ đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh theo trải nghiệm chấn thương. Đây là
một mục, trong đó việc giả định về lý do tại sao một người lại thể hiện một hành vi cụ thể sẽ được xem xét. Phải có
một liên kết phỏng đoán giữa chấn thương và hành vi.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng cho thấy trẻ đã trải qua một sự cố chấn thương trong đời,
HOẶC trẻ đã thích nghi tốt với các trải nghiệm bất lợi/chấn thương.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Trẻ đã trải qua một sự cố chấn thương và có một số thay đổi trong hành vi của mình
và hành vi đó được người chăm sóc kiểm soát hoặc hỗ trợ. Những triệu chứng này
được cho là sẽ bớt đi theo thời gian và do vậy can thiệp hiện tại không được đảm bảo.
Trẻ có thể đang trong quá trình hồi phục từ một phản ứng thái quá hơn đối với một
trải nghiệm chấn thương, mà có thể cần theo dõi những triệu chứng này hoặc áp dụng
hành động phòng ngừa.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Có bằng chứng rõ ràng cho thấy có vấn đề về thích nghi đối với (các) sự cố chấn
thương trong đời. Các triệu chứng có thể rất khác nhau và có thể bao gồm rối loạn
giấc ngủ hoặc ăn uống, hành vi thoái lui, các vấn đề về hành vi hoặc các vấn đề về gắn
kết. Điều chỉnh đang gây trở ngại cho việc thực hiện chức năng của trẻ trong ít nhất
một lĩnh vực cuộc sống.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Có bằng chứng rõ ràng về mức độ làm suy kiệt của các triệu chứng chấn thương khiến
cho trẻ hầu như không thể thực hiện được chức năng trong bất kỳ lĩnh vực cuộc sống
nào, gồm cả các triệu chứng như cảnh hồi tưởng, ác mộng, lo lắng nhiều, suy nghĩ xâm
nhập, và/hoặc tái trải nghiệm chấn thương (phù hợp với PTSD).

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

•

Trẻ có từng bị sự cố
chấn thương không?
Trẻ có thường xuyên
trải qua ác mộng
không?
Trẻ có gặp rắc rối với
cảnh hồi tưởng không?
Trẻ có ‘giả vờ đang diễn
ra’ hoặc ‘tái hiện’ trải
nghiệm chấn thương
lặp đi lặp lại không?
Những kỹ năng giải
quyết vấn đề hiện tại
của trẻ là gì?
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VẬN ĐỘNG (Tuổi 0-5)
Mục này mô tả việc thực hiện chức năng vận động tinh (ví dụ: tao tác và nắm tay) và thô (ví dụ: ngồi, đứng, đi) của trẻ.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Sự phát triển thực hiện chức năng vận động tinh và thô của trẻ dường như là bình
thường. Không có lý do để tin rằng trẻ gặp bất kỳ vấn đề nào về phát triển vận động.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ bị thiếu kỹ năng vận động tinh (ví dụ: sử dụng kéo) hoặc thô ở mức nhẹ. Trẻ đã
có biểu hiện chậm ngồi, đứng, hoặc đi, nhưng kể từ đó đã đạt được những mốc này.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ bị thiếu hụt vận động ở mức vừa phải. Trẻ không đi lại được có kỹ năng vận động
tinh (ví dụ: với, nắm) hoặc trẻ đi lại được bị thiếu hụt vận động tinh nghiêm trọng sẽ
được đánh giá ở đây.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ bị thiếu hụt vận động nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. Trẻ không đi lại được
bị thiếu hụt thêm vận động sẽ được đánh giá tại đây, cũng như bất kỳ trẻ nào trên
6 tháng tuổi không thể nâng đầu lên.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Có bất kỳ kỹ năng vận
động nào của trẻ
khiến bạn hoặc người
khác lo lắng không?
Bạn có thấy bất kỳ hình
thức nào, trong đó sự
phát triển vận động
tinh hoặc thô của trẻ
khác so với những trẻ
khác không?
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ĐIỀU CHỈNH (Tuổi 0-5)
Mục này đề cập đến tất cả các khía cạnh của sự tự điều chỉnh, gồm cả chất lượng và tính có thể đoán trước của việc
cho bú/cho ăn, ngủ, bài tiết, mức độ/cường độ hoạt động, độ nhạy với sự kích thích bên ngoài, khả năng tiết chế cảm
xúc mãnh liệt mà không gây hấn, và khả năng giải khuây.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Trẻ có gặp phải những
thách thức cụ thể
xung quanh việc
chuyển từ một hoạt
động này sang một
hoạt động khác mà
đôi khi dẫn đến mất
khả năng tham gia vào
các hoạt động không?
Trẻ có những phản
ứng nghiêm trọng đối
với những thay đổi về
nhiệt độ hoặc quần áo
đến mức cản trở việc
tham gia các hoạt
động/đến trường
hoặc vui chơi không?
Trẻ có yêu cầu người
lớn hỗ trợ xử lý nỗi thất
vọng nhiều hơn so với
các trẻ khác ở môi
trường tương tự
không? Trẻ có cơn
giận do buồn bực hoặc
đợt la hét nhiều hơn so
với trẻ khác không? Trẻ
có đáp lại bằng hành
động hung hăng khi
khó chịu không?

Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Có bằng chứng vững chắc cho thấy trẻ đang phát triển năng lực tự điều chỉnh mạnh
mẽ. Điều này được thể hiện qua khả năng đi vào giấc ngủ, kiểu ăn và ngủ đều đặn. Trẻ
sơ sinh có thể điều chỉnh việc thở và nhiệt độ cơ thể, có thể chuyển tiếp trơn tru giữa
trạng thái tỉnh, ngủ, ăn theo lịch, có thể tận dụng người chăm sóc/người làm yên để
được xoa dịu, và hướng đến tự điều chỉnh (ví dụ: trẻ sơ sinh có thể bắt đầu bình tĩnh
khi có tiếng nói của người chăm sóc trước khi được bế lên). Trẻ đang tập đi có thể tận
dụng người chăm sóc giúp điều chỉnh cảm xúc, đi vào giấc ngủ khi có những món đồ
chuyển tiếp phù hợp, có thể tham gia trò chơi tập trung hơn và việc vui chơi trở lên
phức tạp hơn, hoặc có một số khả năng tự giữ bình tĩnh.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Ít nhất một lĩnh vực lo lắng về một lĩnh vực điều chỉnh--thở, nhiệt độ cơ thể, ngủ,
chuyển tiếp, ăn, khóc--nhưng người chăm sóc cảm thấy rằng việc họ điều chỉnh sẽ
mang lại hiệu quả trong việc giúp trẻ cải thiện điều chỉnh; cần theo dõi.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Lo lắng trong một hoặc nhiều lĩnh vực điều chỉnh: ngủ, khóc, ăn, cơn giận/hung hăng,
nhạy cảm khi chạm vào, tiếng ồn, và môi trường. Cần giới thiệu để giải quyết vấn đề
tự điều chỉnh.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Lo lắng trong từ hai lĩnh vực điều chỉnh trở lên, bao gồm nhưng không giới hạn: khó thở,
cử động cơ thể, khóc, ngủ, ăn, tập trung, khả năng tự làm dịu, tính nhạy cảm và/hoặc
phản ứng hung hăng với các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường hoặc cảm xúc.
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HÀNH VI KHÔNG ĐIỂN HÌNH (Tuổi 0-5)
Mục này mô tả các hành vi bị nghi thức hóa hoặc rập khuôn (trong đó trẻ lặp đi lặp lại một số hành động cụ thể) hoặc
thể hiện các hành vi bất thường hoặc khó hiểu. Các hành vi có thể bao gồm nhăn mặt sau 1 tuổi, đập đầu, ngửi các đồ
vật, quay tròn, quay nhanh, vỗ tay, búng ngón tay, lắc, đi bằng đầu ngón chân, nhìn chằm chằm vào bóng điện, hoặc
nói dài dòng lặp đi lặp lại và lạ lùng.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng cho thấy có hành vi không điển hình (hành vi lặp lại hoặc rập
khuôn) ở trẻ.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Các hành vi không điển hình (hành vi lặp lại hoặc rập khuôn) được báo cáo bởi người
chăm sóc hoặc các cá nhân quen thuộc mà có thể thỉnh thoảng gây cản trở hoặc gây
cản trở ở mức nhẹ đến việc thực hiện chức năng của trẻ.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Các hành vi không điển hình (hành vi lặp lại hoặc rập khuôn) thường được chú ý bởi những
người không quen và có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện chức năng của trẻ.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Các hành vi không điển hình (hành vi lặp lại hoặc rập khuôn) xảy ra với tần suất lớn,
làm giảm khả năng hoặc gây nguy hiểm.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Trẻ có biểu hiện hành
vi bất thường hoặc
khó hiểu không?
Trẻ có tham gia vào
một số hành động lặp
đi lặp lại không? Các
hành vi bất thường
hoặc hành động lặp lại
có gây cản trở cho
việc thực hiện chức
năng của trẻ không?

HUNG HĂNG (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá hành vi hung hăng hoặc hung bạo của trẻ. Mục đích của hành vi này là gây hại đáng kể về mặt cơ thể
cho người khác. Đánh giá '2’ hoặc '3' cho biết rằng người chăm sóc không thể định hình/kiểm soát hành vi hung hăng
của trẻ. Trẻ phải ít nhất 24 tháng tuổi mới được đánh giá mục này.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ có từng cố gắng
làm tổn thương người
khác hoặc động vật
một cách có chủ
đích không?
Trẻ có đập, đá, cắn,
hoặc ném đồ vật
vào người khác với
ý định làm họ bị
thương không?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng hoặc tiền sử hành vi hung hăng hoặc thể hiện sự hung hăng
đáng kể bằng lời nói với người khác (gồm cả người và động vật).

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Tiền sử có hành vi hung hăng với người hoặc động vật hoặc lo lắng của người chăm
sóc về sự hung hăng của trẻ.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Có bằng chứng rõ ràng về hành vi hung hăng với người hoặc người khác trong 30 ngày
qua. Nỗ lực của người chăm sóc trong việc chuyển hướng hoặc thay đổi hành vi không
thành công.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Trẻ thể hiện mức độ nguy hiểm, phổ biến của hành vi hung hăng gắn với sự đe dọa làm hại
người hoặc động vật. Người chăm sóc không thể xử lý được hành vi nguy hiểm này.

NA

Trẻ dưới 24 tháng tuổi.
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PHỔ TỰ KỶ (Tuổi 0-5)
Mục này mô tả sự hiện diện của Rối loạn Phổ Tự kỷ.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có tiền sử triệu chứng Phổ Tự kỷ.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có bằng chứng về Rối loạn Phổ Tự kỷ mức thấp. Trẻ có thể đã có các triệu chứng của
Rối loạn Phổ Tự kỷ nhưng những triệu chứng này dưới ngưỡng để chẩn đoán Tự kỷ và
không ảnh hưởng lớn đến sự phát triển.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ đáp ứng các tiêu chí để chẩn đoán bị Rối loạn Phổ Tự kỷ. Các triệu chứng Phổ Tự
kỷ đang làm suy yếu khả năng thực hiện chức năng của trẻ ở một hoặc nhiều lĩnh vực
và cần biện pháp can thiệp.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ đáp ứng các tiêu chí để chẩn đoán bị Rối loạn Phổ Tự kỷ và có nhu cầu cao đối với
điều trị và quản lý các triệu chứng nặng hoặc triệu chứng làm giảm khả năng.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ có bất kỳ triệu
chứng nào của Rối
loạn Phổ Tự kỷ không?
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CÁC MỤC DÀNH CHO ĐỘ TUỔI 6-24
CHỨNG LOẠN TÂM THẦN (RỐI LOẠN SUY NGHĨ) (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá các triệu chứng rối loạn tâm thần với nền tảng thần kinh đã biết, bao gồm phổ tâm thần phân liệt
và rối loạn tinh thần khác. Các triệu chứng thường gặp của các rối loạn này bao gồm ảo giác (tức là gặp những điều mà
người khác không gặp), ảo tưởng (tức là niềm tin không có thật hoặc sự suy luận không chính xác về thực tế được xác
nhận chắc chắn mặc dù thực tế là gần như mọi người đều nghĩ niềm tin đó là không có thật hoặc có bằng chứng cho
thấy niềm tin đó là không chính xác), suy nghĩ không có tổ chức, và hành vi lạ lùng/riêng.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về các triệu chứng loạn tinh thần. Cả nội dung và quá trình suy
nghĩ đều nằm trong giới hạn bình thường.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có bằng chứng về gián đoạn trong nội dung hoặc quá trình suy nghĩ. Trẻ/thanh thiếu
niên có thể nói hơi lạc đề hoặc có bằng chứng về suy nghĩ hơi không lô-gic (không
phù hợp với độ tuổi). Điều này cũng bao gồm trẻ/thanh thiếu niên có tiền sử ảo giác
nhưng hiện đã hết. Sử dụng hạng mục này cho trẻ/thanh thiếu niên dưới ngưỡng cho
một trong các đánh giá DSM được liệt kê bên trên.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Có bằng chứng về rối loạn nội dung hoặc quá trình suy nghĩ mà có thể làm suy giảm
việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên trong ít nhất một lĩnh vực cuộc
sống. Trẻ/thanh thiếu niên có thể hơi ảo tưởng hoặc có ảo giác ngắn không liên tục.
Lời nói đôi khi hơi lạc đề hoặc phi lô-gic.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Có bằng chứng rõ ràng về ảo giác, ảo tưởng hoặc hành vi lạ lùng nguy hiểm mà có thể
gắn với một số hình thức rối loại tinh thần đặt trẻ/thanh thiếu niên hoặc người khác
vào rủi ro bị tổn hại thân thể.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Thanh thiếu niên này
có biểu hiện hành vi
bất thường hoặc khó
hiểu không?
Thanh thiếu niên này
có thực hiện một
hành động cụ thể nào
lặp đi lặp lại không?
Các hành vi bất
thường hoặc hành
động lặp lại có gây cản
trở cho việc thực hiện
chức năng của thanh
thiếu niên này không?
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XUNG ĐỘNG/HIẾU ĐỘNG THÁI QUÁ (Tuổi 6-24)
Các vấn đề về kiểm soát xung động và hành vi xung động, gồm cả gián đoạn cử động cơ bắp, được đánh giá ở đây. Việc này
bao gồm các triệu chứng về hành vi gắn với Rối loạn Hiếu động thái quá Thiếu Tập trung (Attention-Deficit Hyperactivity
Disorder, ADHD), Rối loạn Kiểm soát Xung động (Impulse-Control Disorders) như được chỉ rõ trong DSM-5. Trẻ gặp các vấn
đề về xung động có xu hướng thể hiện thành vi mà không suy nghĩ, bất kể hậu quả ra sao. Việc này có thể bao gồm ép buộc
tham gia cờ bạc, hành vi bạo lực (ví dụ: cơn cuồng lộ trên đường), và hành vi tình dục, phóng hỏa hoặc ăn cắp.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy có triệu chứng mất kiểm soát hành vi.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có tiền sử hoặc bằng chứng về mức độ xung động nhẹ, biểu hiện rõ ràng ở hành động
hoặc suy nghĩ mà đặt trẻ/thanh thiếu niên vào rủi ro khó thực hiện chức năng trong
tương lai. Trẻ/thanh thiếu niên có biểu hiện kiểm soát xung động ở mức hạn chế, ví
dụ: trẻ/thanh thiếu niên có thể hét câu trả lời khi được đặt câu hỏi hoặc có thể gặp
khó khăn trong việc chờ đợi lượt của người nào đó. Cũng có thể xuất hiện một số vấn
đề về vận động, chẳng hạn đẩy hoặc xô đẩy người khác.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Có bằng chứng rõ ràng về các vấn đề với hành vi xung động, mất tập trung, hoặc hiếu
động thái quá ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên trong
ít nhất một lĩnh vực cuộc sống. Điều này cho thấy trẻ/thanh thiếu niên có hành vi xung
động có thể gây ra vấn đề quản lý lớn đối với người lớn (ví dụ: người chăm sóc, giáo
viên, huấn luyện viên v.v...). Trẻ/thanh thiếu niên thường xâm phạm người khác và
thường biểu hiện xung động hung hăng sẽ được đánh giá ở đây.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Có bằng chứng rõ ràng về mức hiếu động thái quá nguy hiểm và/hoặc hành vi xung
động đặt trẻ/thanh thiếu niên vào rủi ro bị tổn hại thân thể. Điều này cho thấy rằng
trẻ/thanh thiếu niên có mức hành vi xung động thường xuyên hoặc lớn mang đến
rủi ro đáng kể về an toàn (ví dụ: chạy xuống đường, lái xe hoặc đạp xe nguy hiểm).
Trẻ/thanh thiếu niên này có thể xung động gần như liên tục. Trẻ/thanh thiếu niên
này gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác mà không suy nghĩ.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Có phải trẻ không thể
ngồi yên trong bất kỳ
khoảng thời gian nào
không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có gặp khó khăn trong
việc tập trung quá vài
phút không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có thể kiểm soát hành
vi, việc nói của mình
không?
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TRẦM CẢM (Tuổi 6-24)
Các triệu chứng trong mục này là cảm xúc dễ cáu hoặc buồn phiền, nhút nhát với xã hội, rối loạn giấc ngủ, rối loạn
ăn uống/cân nặng, và mất động lực, hứng thú hoặc niềm vui trong các hoạt động hàng ngày. Mục này có thể được
sử dụng để đánh giá các triệu chứng rối loạn trầm cảm như được nêu rõ trong DSM-5.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về vấn đề với trầm cảm.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Tiền sử hoặc nghi ngờ về trầm cảm hoặc bằng chứng về trầm cảm gắn với một sự kiện
cuộc đời tiêu cực gần đây có tác động tối thiểu đến việc thực hiện chức năng trong
lĩnh vực cuộc sống. Một khoảng thời gian ngắn bị trầm cảm, dễ cáu, hoặc suy giảm khả
năng thực hiện chức năng với bạn bè cùng trang lứa, gia đình, hoặc học thuật không
dẫn đến hành vi né tránh tỏa khắp.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Có bằng chứng rõ ràng về trầm cảm gắn liền với tâm trạng buồn phiền hoặc rất dễ nổi
cáu. Trầm cảm gây nhiều trở ngại cho khả năng thực hiện chức năng của trẻ/thanh
thiếu niên trong ít nhất một lĩnh vực cuộc sống.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Bằng chứng rõ ràng về mức trầm cảm làm giảm khả năng khiến cho trẻ/thanh thiếu
niên hầu như không thể thực hiện chức năng trong bất kỳ lĩnh vực cuộc sống nào.
Đánh giá này dành cho trẻ/thanh thiếu niên bị trầm cảm ở mức nặng. Điều này bao
gồm trẻ/thanh thiếu niên ở nhà hoặc nằm trên giường suốt cả ngày do trầm cảm hoặc
trẻ/thanh thiếu niên có các triệu chứng cảm xúc cản trở việc tham gia các hoạt động
ở trường, nhóm bạn, hoặc cuộc sống gia đình. Các hình thức chẩn đoán trầm cảm làm
giảm khả năng sẽ được đánh giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có lo lắng về khả năng
bị trầm cảm hoặc tinh
thần xuống thấp mạn
tính và tính dễ cáu
không?
Trẻ/thanh thiếu niên
này có rút khỏi các
hoạt động bình
thường không?
Trẻ/thanh thiếu niên
này có vẻ cô đơn hoặc
không quan tâm đến
người khác?
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LO LẮNG (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá các triệu chứng gắn với Rối loạn Lo lắng DSM-5 với biểu hiện là sợ hãi hoặc lo lắng thái quá và các rối loạn
hành vi liên quan (gồm cả hành vi né tránh). Tấn công do hoảng sợ có thể là một kiểu phản ứng lại với sợ hãi nổi bật.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên có
bất kỳ vấn đề nào về lo
lắng hoặc sợ hãi không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
đang né tránh các hoạt
động bình thường do
sợ hãi không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có biểu hiện hoảng sợ
hoặc sợ hãi không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về các triệu chứng lo lắng.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có tiền sử, nghi ngờ, hoặc bằng chứng về lo lắng nhẹ gắn với một sự kiện cuộc đời
tiêu cực gần đây. Mức này được sử dụng để đánh giá vấn đề ám ảnh sợ hoặc lo lắng
ở mức nhẹ chưa gây cho cá nhân này sự buồn phiền đáng kể hoặc làm suy yếu rõ ràng
khả năng thực hiện chức năng trong bất kỳ hoàn cảnh quan trọng nào.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Có bằng chứng rõ ràng về lo lắng gắn liền với tâm trạng lo lắng hoặc sợ hãi đáng kể.
Lo lắng gây trở ngại cho khả năng thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên trong
ít nhất một lĩnh vực cuộc sống.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Bằng chứng rõ ràng về mức lo lắng làm suy kiệt khiến cho trẻ/thanh thiếu niên hầu
như không thể thực hiện chức năng trong bất kỳ lĩnh vực cuộc sống nào.

CHỐNG ĐỐI (Không tuân thủ Người có thẩm quyền) (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá mối quan hệ của trẻ/thanh thiếu niên với người có thẩm quyền. Nhìn chung, hành vi chống đối là để
phản ứng lại những hạn chế hoặc khuôn khổ do cha/mẹ, người chăm sóc, hoặc người có thẩm quyền khác chịu trách
nhiệm về và kiểm soát trẻ/thanh thiếu niên đặt ra.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có làm theo các quy
tắc của người chăm
sóc không?
Đã từng có giáo viên
hoặc người lớn
khác báo cáo rằng
trẻ/thanh thiếu niên
không làm theo các
quy tắc hoặc hướng
dẫn không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
tranh cãi với người lớn
khi họ cố gắng bắt trẻ
làm điều gì đó không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có làm những việc mà
chúng đã được yêu
cầu rõ ràng là không
được làm không?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào; không cần hành động.
Không có bằng chứng về hành vi chống đối.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa
dựa trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng.
Có tiền sử hoặc bằng chứng về bất tuân ở mức nhẹ đối với những người có thẩm
quyền mà chưa bắt đầu gây ra suy giảm chức năng.

2

Phải hành động để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu cầu đang
cản trở việc thực hiện chức năng.
Có bằng chứng rõ ràng về hành vi chống đối và/hoặc bất tuân đối với những người có
thẩm quyền gây cản trở đến việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên trong
ít nhất một lĩnh vực cuộc sống. Hành vi gây hại về cảm xúc cho người khác. Một trẻ
có hành vi đáp ứng các tiêu chí về Rối loạn Bất tuân Chống đối trong DSM-5 sẽ được
đánh giá tại đây.

3

Nhu cầu nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc
quyết liệt.
Có bằng chứng rõ ràng về mức độ nguy hiểm của hành vi chống đối liên quan đến
đe dọa gây hại cho người khác về cơ thể. Đánh giá này cho thấy rằng trẻ gặp vấn đề
nghiêm trọng về tuân thủ các quy tắc hoặc hướng dẫn của người lớn hoặc người có
thẩm quyền.
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HÀNH VI (HÀNH VI PHẢN XÃ HỘI) (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá mức độ tham gia của trẻ/thanh thiếu niên vào hành vi phù hợp với sự xuất hiện của Rối loạn Hành vi.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
này có được xem là
không trung thực
không? Trẻ/thanh
thiếu niên xử lý như
thế nào khi nói
thật/nói dối?
Trẻ/thanh thiếu niên
đã từng tham gia vào
bất kỳ hành vi phạm
tội nào chưa?
Trẻ/thanh thiếu niên
đã từng thể hiện hành
vi bạo lực hoặc đe dọa
người khác chưa?
Trẻ/thanh thiếu niên
đã từng tra tấn động
vật chưa?
Trẻ/thanh thiếu niên
có bỏ mặc hoặc không
quan tâm đến cảm xúc
của người khác (thiếu
đồng cảm) không?

Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về xâm phạm người khác hoặc vi phạm luật ở mức nghiêm trọng.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có tiền sử, nghi ngờ hoặc bằng chứng về một số vấn đề gắn với hành vi phản xã hội,
bao gồm, nhưng không giới hạn ở nói dối, ăn trộm, lôi kéo người khác, hành vi hung
bạo về tình dục, hoặc bạo lực đối với người, tài sản hoặc động vật. Trẻ/thanh thiếu
niên có thể gặp một số khó khăn về hành vi ở trường và ở nhà. Có thể nhận thấy các
vấn đề nhưng không lệch đáng kể so với độ tuổi, giới tính và cộng đồng.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Có bằng chứng rõ ràng về hành vi phản xã hội, bao gồm, nhưng không giới hạn ở nói
dối, ăn trộm, lôi kéo người khác, hành vi hung bạo về tình dục, hoặc bạo lực đối với
người, tài sản hoặc động vật. Trẻ/thanh thiếu niên được đánh giá ở mức này sẽ có thể
đáp ứng các tiêu chí chẩn đoán bị Rối loạn Hành vi.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Có bằng chứng về mức độ nghiêm trọng của hành vi hung hăng hoặc phản xã hội, như
được mô tả bên trên, đặt trẻ/thanh thiếu niên hoặc cộng đồng vào rủi ro tổn hại cơ
thể đáng kể do những hành vi này. Rủi ro này có thể bao gồm các giai đoạn xảy ra
thường xuyên hành vi hung hăng không có sự khiêu khích, có dự tính hoặc hành vi
phản xã hội khác.
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ĐIỀU CHỈNH TRƯỚC CHẤN THƯƠNG (Tuổi 6-24)
Mục này được sử dụng để mô tả trẻ/thanh thiếu niên đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh trước trải nghiệm chấn
thương, như định nghĩa của trẻ/thanh thiếu niên. Đây là một mục, trong đó việc giả định về lý do tại sao một người lại
thể hiện một hành vi cụ thể sẽ được xem xét. Phải có một liên kết phỏng đoán giữa chấn thương và hành vi
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã trải qua một sự cố chấn
thương trong đời, HOẶC trẻ/thanh thiếu niên đã thích nghi tốt với các trải nghiệm
bất lợi/chấn thương.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên đã trải qua một sự cố chấn thương và có một số thay đổi trong
hành vi của mình và hành vi đó được người chăm sóc kiểm soát hoặc hỗ trợ. Những
triệu chứng này được cho là sẽ bớt đi theo thời gian và do vậy can thiệp hiện tại
không được đảm bảo. Trẻ/thanh thiếu niên có thể đang trong quá trình hồi phục từ
một phản ứng thái quá hơn đối với một trải nghiệm chấn thương, mà có thể cần theo
dõi những triệu chứng này hoặc áp dụng hành động phòng ngừa.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Có bằng chứng rõ ràng cho thấy có vấn đề về thích nghi đối với (các) sự cố chấn
thương trong đời. Các triệu chứng có thể rất khác nhau và có thể bao gồm rối loạn
giấc ngủ hoặc ăn uống, hành vi thoái lui, các vấn đề về hành vi hoặc các vấn đề về gắn
kết. Điều chỉnh đang gây trở ngại cho việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu
niên trong ít nhất một lĩnh vực cuộc sống

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Có bằng chứng rõ ràng về mức độ làm suy kiệt của các triệu chứng chấn thương khiến
cho trẻ/thanh thiếu niên hầu như không thể thực hiện được chức năng trong bất kỳ
lĩnh vực cuộc sống nào, gồm cả các triệu chứng như cảnh hồi tưởng, ác mộng, lo lắng
nhiều, suy nghĩ xâm nhập, và/hoặc tái trải nghiệm chấn thương (phù hợp với PTSD).

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
gặp chấn thương gì?
Chấn thương đó có liên
quan như thế nào đến
(các) vấn đề hiện tại?
Những kỹ năng giải
quyết vấn đề của trẻ/
thanh thiếu niên là gì?
Ai đang hỗ trợ cho
trẻ/thanh thiếu niên?
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KIỂM SOÁT CƠN GIẬN (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả khả năng nhận diện và kiểm soát cơn giận của trẻ/thanh thiếu niên khi thất vọng.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về bất kỳ vấn đề nào trong kiểm soát cơn giận.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Tiền sử, nghi ngờ, hoặc bằng chứng về một số vấn đề với kiểm soát cơn giận.
Trẻ/thanh thiếu niên đôi khi có thể trở lên hung hăng về mặt ngôn ngữ khi thất vọng.
Bạn đồng trang lứa và gia đình biết và có thể cố tránh kích động cơn giận bùng phát.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Khó khăn của trẻ/thanh thiếu niên trong việc kiểm soát cơn giận đang ảnh hưởng đến
việc thực hiện chức năng trong ít nhất một lĩnh vực cuộc sống. Cơn giận của trẻ/thanh
thiếu niên đã gây ra rắc rối lớn với bạn bè cùng trang lứa, gia đình và/hoặc nhà
trường. Cơn giận có thể gắn với bạo lực cơ thể. Những người khác có thể khá rõ
về khả năng xảy ra cơn giận.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Vấn đề kiểm soát cơn giận của trẻ/thanh thiếu niên đang ở mức nguy hiểm. Trẻ/thanh
thiếu niên thường dính vào các vụ đánh nhau mà thường là dùng chân tay. Những
người khác dường như sợ trẻ/thanh thiếu niên này.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
kiểm soát cảm xúc của
mình như thế nào?
Trẻ/thanh thiếu niên có
dễ dàng bị buồn phiền
hoặc thất vọng không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
phản ứng thái quá nếu
ai đó chỉ trích hoặc bác
bỏ mình không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có dường như bị dao
động tâm trạng đột
ngột không?

SỬ DỤNG CHẤT* (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả các vấn đề liên quan đến việc trẻ/thanh thiếu niên sử dụng rượu cồn và ma túy bất hợp pháp, lạm dụng
thuốc kê toa, và hít bất kỳ hóa chất hoặc chất tổng hợp nào. Đánh giá này phù hợp với Rối loạn Chất gây nghiện và Liên
quan đến Chất (Substance- Related and Addictive Disorders) của DSM-5. Mục này không áp dụng cho việc sử dụng
thuốc lá hoặc cafêin.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có sử dụng rượu cồn
hoặc ma túy ngoài
một cuộc nghiên cứu
thử nghiệm không?
Bạn có nghi ngờ rằng
trẻ/thanh thiếu niên
có thể gặp vấn đề về
sử dụng rượu cồn
hoặc ma túy không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có tham gia chương
trình phục hồi do sử
dụng rượu cồn hoặc
ma túy không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Trẻ/thanh thiếu niên không gặp khó khăn gì đáng kể về sử dụng chất ở thời điểm hiện tại.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên gặp vấn đề về sử dụng chất mà đôi khi ảnh hưởng đến cuộc sống
hàng ngày (ví dụ: say, mất tiền, giảm năng suất làm việc/học tập, cha mẹ lo lắng). Tiền
sử gặp vấn đề về sử dụng chất mà không có bằng chứng rằng các vấn đề hiện tại có
liên quan đến sử dụng chất được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên có vấn đề về sử dụng chất mà liên tục ảnh hưởng đến khả năng
thực hiện chức năng một cách tối ưu, nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng thực
hiện chức năng ở môi trường tự do.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên gặp vấn đề về sử dụng chất dẫn đến các vấn đề từ biến chứng
đến chức năng mà có thể gây nguy hiểm cho bản thân, các vấn đề an toàn công cộng,
hoặc sự cần thiết phải giải độc cho trẻ/thanh thiếu niên.

*Đánh giá ‘1’, ‘2’ hoặc ‘3’ trên mục này kích hoạt hoàn thành [D] Mô-đun Rối loạn Sử dụng Chất.
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[D] MÔ-ĐUN RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT
Các mục trong mô-đun này tập trung vào các yếu tố/vấn đề khác nhau liên quan đến sử dụng chất. Mô-đun này
phải được hoàn thành khi mục Sử dụng Chất, Lĩnh vực Nhu cầu Hành vi/Cảm xúc được đánh giá ‘1,’ ‘2’ hoặc ‘3.’
Đánh giá các mục sau trong vòng 30 ngày qua trừ khi được chỉ rõ trong các mô tả căn bản.
TÍNH NGHIÊM TRỌNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá tần suất và tính nghiêm trọng của việc sử dụng chất hiện tại của trẻ/thanh thiếu niên.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có đang sử dụng chất
không? Nếu có,
trẻ/thanh thiếu niên
sử dụng thường
xuyên như thế nào?
Có bằng chứng nào
về sự phụ thuộc của
cơ thể vào các chất
này không?

Đánh giá và Mô tả
0

Trẻ/thanh thiếu niên hiện đang kiêng khem và duy trì việc này trong ít nhất sáu tháng.

1

Trẻ/thanh thiếu niên hiện đang kiêng khem nhưng chỉ trong 30 ngày qua hoặc trẻ/
thanh thiếu niên đã kiêng khem được 30 ngày nhưng đang sống trong môi trường
khó sử dụng chất.

2

Trẻ/thanh thiếu niên đang sử dụng rượu cồn hoặc ma túy nhưng không phải hàng ngày.

3

Trẻ/thanh thiếu niên sử dụng rượu cồn và/hoặc ma túy hàng ngày.

KHOẢNG THỜI GIAN SỬ DỤNG (Tuổi 6-24)
Mục này nhận diện độ dài thời gian mà trẻ/thanh thiếu niên đã sử dụng ma túy hoặc rượu cồn.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ/thanh thiếu niên
đã sử dụng ma túy
và/hoặc rượu cồn
được bao lâu?

0

Trẻ/thanh thiếu niên đã bắt đầu sử dụng trong năm qua.

1

Trẻ/thanh thiếu niên đã sử dụng rượu cồn hoặc ma túy được tối thiểu một năm
nhưng đã không sử dụng chút nào trong tối thiểu 30 ngày.

2

Trẻ/thanh thiếu niên đã sử dụng rượu cồn hoặc ma túy được tối thiểu một năm
(nhưng dưới 5 năm), nhưng không sử dụng hàng ngày.

3

Trẻ/thanh thiếu niên đã sử dụng rượu cồn hoặc ma túy hàng ngày trong hơn một
năm qua hoặc không sử dụng liên tục trong tối thiểu 5 năm.

GIAI ĐOẠN HỒI PHỤC (Tuổi 6-24)
Mục này nhận diện trẻ/thanh thiếu niên đang ở giai đoạn nào của quá trình hồi phục.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Liên quan đến việc
dừng sử dụng chất,
trẻ/thanh thiếu niên
đang ở giai đoạn thay
đổi nào?

0

Trẻ/thanh thiếu niên đang ở giai đoạn hồi phục duy trì. Trẻ/thanh thiếu niên đang
kiêng khem và có thể nhận ra và tránh các yếu tố rủi ro để không sử dụng rượu cồn
hoặc ma túy trong tương lai.

1

Trẻ/thanh thiếu niên đang tích cực nỗ lực sử dụng liệu pháp để duy trì kiêng khem.

2

Trẻ/thanh thiếu niên đang trong giai đoạn suy ngẫm, nhận ra vấn đề nhưng không sẵn
sàng thực hiện các bước để hồi phục.

3

Trẻ/thanh thiếu niên đang phủ nhận gặp bất kỳ vấn đề về sử dụng chất nào.
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ẢNH HƯỞNG CỦA BẠN ĐỒNG TRANG LỨA (Tuổi 6-24)
Mục này nhận diện ảnh hưởng của nhóm xã hội của trẻ/thanh thiếu niên đến việc sử dụng chất của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá và Mô tả
0

Mạng lưới xã hội đồng đẳng chính của trẻ/thanh thiếu niên không dính líu đến sử
dụng rượu cồn hoặc ma túy.

1

Trẻ/thanh thiếu niên có các bạn đồng trang lứa trong mạng xã hội đồng đẳng chính
không dính líu đến sử dụng rượu cồn hoặc ma túy nhưng một vài người có sử dụng
rượu cồn hoặc ma túy.

2

Trẻ/thanh thiếu niên phần lớn là có bạn đồng trang lứa dính líu đến việc sử dụng
rượu cồn hoặc ma túy nhưng trẻ/thanh thiếu niên không phải là thành viên của
một băng nhóm.

3

Trẻ/thanh thiếu niên là thành viên của một nhóm đồng đẳng liên tục dính líu đến việc
sử dụng rượu cồn hoặc ma túy.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Vai trò của bạn
đồng trang lứa của
trẻ/thanh thiếu niên
đến việc sử dụng rượu
cồn và ma túy của
trẻ/thanh thiếu niên
như thế nào?

ẢNH HƯỞNG CỦA CHA MẸ (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá việc sử dụng ma túy hoặc rượu cồn của cha mẹ/người chăm sóc cùng hoặc trước sự có mặt của
trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

(Những) người chăm
sóc có sử dụng chất
không? Nếu có, việc
sử dụng này của
người chăm sóc ảnh
hưởng thế nào đến
việc sử dụng của
trẻ/thanh thiếu niên?

0

Không có bằng chứng cho thấy người chăm sóc của trẻ/thanh thiếu niên đã từng dính
líu đến việc sử dụng chất.

1

Một trong số những người chăm sóc của trẻ/thanh thiếu niên có tiền sử sử dụng chất
nhưng không phải trong năm vừa qua.

2

Một hoặc cả hai người chăm sóc của trẻ đã bị say rượu hoặc phê ma túy trước sự có
mặt của trẻ/thanh thiếu niên.

3

Một hoặc cả hai người chăm sóc của trẻ sử dụng rượu cồn hoặc ma túy với trẻ/thanh
thiếu niên.

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá tác động của môi trường cộng đồng của trẻ/thanh thiếu niên lên việc sử dụng rượu cồn và ma túy
của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trong cộng đồng có
các yếu tố ảnh hưởng
đến việc sử dụng rượu
cồn và ma túy của
trẻ/thanh thiếu
niên không?

0

Không có bằng chứng cho thấy môi trường của trẻ/thanh thiếu niên kích thích hoặc
đặt trẻ/thanh thiếu niên vào tình thế sử dụng rượu cồn hoặc ma túy.

1

Các vấn đề trong môi trường của trẻ/thanh thiếu có thể đặt trẻ/thanh thiếu niên vào
tình thế sử dụng rượu cồn hoặc ma túy.

2

Các vấn đề trong môi trường của trẻ/thanh thiếu niên rõ ràng là đặt trẻ/thanh thiếu
niên vào tình thế sử dụng rượu cồn hoặc ma túy.

3

Các vấn đề nghiêm trọng trong môi trường của trẻ/thanh thiếu niên kích thích
trẻ/thanh thiếu niên dính líu vào rượu cồn hoặc ma túy.
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HỖ TRỢ HỒI PHỤC TRONG CỘNG ĐỒNG (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả sự tham gia của cá nhân vào các chương trình hồi phục, chẳng hạn AA, NA, hoặc các loại nhóm hoặc
hoạt động hồi phục khác trong cộng đồng.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trong cộng đồng của cá
nhân này có các yếu tố
ảnh hưởng đến việc sử
dụng rượu cồn và ma
túy của họ này không?

Đánh giá và Mô tả
0
Không có vấn đề trong việc duy trì kết nối xã hội thông qua các nhóm hoặc hoạt động hỗ
trợ phục hồi. Cá nhân thường xuyên tham gia các nhóm và cuộc gặp hỗ trợ phục hồi.
1

Có vấn đề trong việc duy trì kết nối xã hội thông qua các nhóm hoặc hoạt động hỗ trợ
phục hồi. Cá nhân có thể tham gia các cuộc gặp không thường xuyên.

2

Cá nhân cố gắng duy trì kết nối xã hội thông qua các nhóm hoặc hoạt động hỗ trợ
phục hồi. Cá nhân đã tham gia các nhóm hỗ trợ phục hồi trong quá khứ nhưng không
còn tham dự các cuộc gặp nữa.

3

Cá nhân không thể duy trì kết nối xã hội thông qua các nhóm hoặc hoạt động hỗ trợ phục
hồi. Cá nhân chưa bao giờ tham gia vào các nhóm hoặc hoạt động hỗ trợ phục hồi.
MÔ-ĐUN KẾT THÚC SỬ DỤNG CHẤT

RỐI LOẠN ĂN UỐNG
Mục này đánh giá các vấn đề về ăn uống, bao gồm nhiễu loạn về hình ảnh cơ thể, từ chối duy trì cân nặng cơ thể bình
thường, lặp lại các giai đoạn ăn uống thỏa thuê, và tích trữ đồ ăn.
Đánh giá và Mô tả
0
Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về rối loạn ăn uống.
1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có tiền sử, nghi ngờ hoặc rối loạn ăn uống ở mức nhẹ. Rối loạn này có thể bao gồm
một số ưu tư về cân nặng, calo đầu vào, hoặc kích cỡ hoặc kiểu cơ thể khi ở mức cân
nặng bình thường hoặc dưới mức bình thường. Rối loạn này cũng có thể bao gồm một
số kiểu ăn uống thỏa thuê.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Rối loạn ăn uống làm suy giảm việc thực hiện chức năng của cá nhân trong ít nhất một
lĩnh vực cuộc sống. Rối loạn này có thể bao gồm ưu tư mãnh liệt hơn về tăng cân hoặc
trở lên béo khi đang ở trạng thái nhẹ cân, thói quen ăn uống hạn chế hoặc tập luyện
quá mức để duy trì cân nặng dưới mức bình thường, và/hoặc hình ảnh cơ thể hốc hác.
Mức này cũng có thể bao gồm các giai đoạn ăn uống thỏa thuê đáng kể hơn, sau đó là
hành vi bù lại để ngăn tăng cân (ví dụ: nôn mửa, sử dụng thuốc nhuận tràng, tập luyện
quá mức). Cá nhân có thể đáp ứng tiêu chí đối với DSM-5 Rối loạn Nuôi dưỡng và Ăn
uống (Feeding and Eating Disorders), (bao gồm Chán ăn tâm thần (Anorexia Nervosa),
Chứng ăn-ói (Bulimia Nervosa), Rối loạn hấp thu thực phẩm do Hạn chế/Né tránh
v.v...)) và Pica. Tích trữ đồ ăn cũng sẽ được đánh giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

•

Cá nhân cảm thấy
thế nào về cơ thể
của mình?
Cá nhân này có lo lắng
quá mức về cân nặng
của mình không?
Họ có từng từ chối ăn,
ăn uống thỏa thuê,
hoặc tích trữ đồ ăn
không?
Cá nhân này đã từng
bị nhập viện do các
vấn đề liên quan đến
ăn uống chưa?

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Rối loạn ăn uống của cá nhân là nguy hiểm hoặc đặt sức khỏe của họ vào rủi ro. Rủi ro
này có thể bao gồm nhẹ cân đáng kể phải nhập viện hoặc hành vi ăn uống thỏa thuêthanh lọc quá mức (ít nhất mỗi ngày một lần).
Thông tin Bổ sung: Chán ăn tâm thần có đặc điểm là từ chối duy trì cân nặng cơ thể ở mức hoặc trên mức cân nặng
bình thường tối thiểu đối với độ tuổi và chiều cao, nỗi sợ mãnh liệt về tăng cân hoặc trở lên béo, phủ nhận sự nghiêm
trọng của việc sở hữu trọng lượng cơ thể nhẹ, hoặc có hình ảnh bề ngoài hoặc hình dạng cơ thể méo mó. Ăn uống thỏa
thuê lặp đi lặp lại và loại bỏ calo thừa do việc ăn uống thỏa thuê này bằng cách nôn mửa, tập luyện quá mức, nhịn ăn
hoặc lạm dụng thuốc nhuận tràng, thuốc lợi tiểu, dụng cụ thụt hoặc các thuốc khác là đặc trưng của Chứng ăn-ói. Các
cá nhân tiêu thụ các chất phi dinh dưỡng (Pica) một cách ép buộc và bị Rối loạn Nuôi dưỡng và Ăn uống (Feeding and
Eating Disorders, ARFID) sẽ được đánh giá trong mục này.
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3. THẾ MẠNH CÁ NHÂN
Lĩnh vực này mô tả tài sản của trẻ/thanh thiếu niên mà có thể được sử dụng để tăng cường phát triển lành mạnh. Điều
quan trọng phải ghi nhớ là thế mạnh KHÔNG phải là mặt đối lập của nhu cầu. Tăng thế mạnh của trẻ/thanh thiếu niên
trong khi cũng giải quyết nhu cầu về hành vi/cảm xúc của trẻ/thanh thiếu niên này sẽ dẫn đến việc thực hiện chức năng
tốt hơn, và kết quả tốt hơn, so với chỉ tập trung vào nhu cầu của trẻ/thanh thiếu niên. Nhận diện các lĩnh vực có thể xây
dựng thế mạnh là một yếu tố quan trọng của việc lên kế hoạch dịch vụ. Ở những mục này, các tài sản và nguồn lực ‘tốt
nhất’ sẵn có cho trẻ/thanh thiếu niên được đánh giá dựa trên khả năng tiếp cận và tính hữu ích của những thế mạnh đó
như thế nào. Đây là những mục duy nhất sử dụng Thang Đánh giá Thế mạnh bằng các cấp độ hành động.
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Lĩnh vực này: Thế mạnh nào của trẻ/thanh thiếu niên có thể được sử dụng để hỗ trợ cho
nhu cầu?
Đối với Lĩnh vực Thế mạnh sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau:
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm
yếu tố bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh. Thế mạnh có thể
được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể trước khi
chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để nhận diện các thế
mạnh tiềm năng.

CÁC MỤC DÀNH CHO TUỔI ẤU THƠ (TUỔI 0-5)
THẾ MẠNH GIA ĐÌNH (Tuổi 0-5)
Mục này đề cập đến sự tồn tại của ý thức về bản dạng gia đình cũng như tình yêu và sự giao tiếp giữa các thành viên gia đình.
Ngay cả các gia đình xảy ra đánh nhau thì cũng có nền tảng vững chắc bao gồm ý thức tích cực về gia đình và tình yêu cũng
như cam kết tiềm tàng mạnh mẽ dành cho nhau. Đây là những nền tảng mà thế mạnh này nhằm nhận diện. Về Thực hiện
chức năng Gia đình, định nghĩa về gia đình xuất phát từ cách nhìn của trẻ (tức là người mà trẻ/thanh thiếu niên mô tả là gia
đình của mình). Nếu chưa biết thông tin này, thì chúng tôi sẽ khuyên dùng định nghĩa về gia đình bao gồm những người thân
ruột thịt/người thân nhận nuôi và những người quan trọng khác của họ mà trẻ vẫn giữ liên lạc.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Trẻ có mối quan hệ tốt
với bất kỳ thành viên
nào của gia đình không?
Có khả năng phát
triển mối quan hệ gia
đình tích cực không?
Có thành viên nào của
gia đình mà trẻ/thanh
thiếu niên có thể tiếp
cận khi cần hỗ trợ
không? Điều gì có thể
hỗ trợ cho trẻ/thanh
thiếu niên?

Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Gia đình có mối quan hệ chặt chẽ và thế mạnh gia đình lớn. Mức này cho biết gia đình
có nhiều tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Có ít nhất một thành viên gia đình có mối
quan hệ yêu thương mạnh mẽ với trẻ và có thể mang đến sự hỗ trợ cụ thể hoặc hỗ
trợ cảm xúc ý nghĩa. Trẻ hoàn toàn hòa đồng trong các hoạt động của gia đình.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Gia đình có một số mối quan hệ và giao tiếp tốt. Các thành viên gia đình có thể tận
hưởng sự đồng hành của nhau. Có ít nhất một thành viên gia đình có mối quan hệ yêu
thương, mạnh mẽ với trẻ và có thể mang đến sự hỗ trợ cụ thể hoặc hỗ trợ cảm xúc
giới hạn. [tiếp tục]
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THẾ MẠNH GIA ĐÌNH tiếp
2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Gia đình cần một số giúp đỡ trong việc phát triển mối quan hệ và/hoặc giao tiếp. Các
thành viên gia đình đã biết, nhưng hiện không ai có thể cung cấp sự hỗ trợ cụ thể
hoặc hỗ trợ về cảm xúc.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Gia đình cần sự giúp đỡ đáng kể trong việc phát triển các mối quan hệ và giao tiếp,
hoặc trẻ/thanh thiếu niên không có gia đình được nhận diện. Trẻ không có mặt trong
các hoạt động gia đình.

KHẢ NĂNG KẾT NỐI (Tuổi 0-5)
Mục này được sử dụng để nhận diện các kỹ năng xã hội và mối quan hệ của trẻ. Các kỹ năng về khả năng kết nối được
đánh giá độc lập với Thực hiện chức năng Xã hội bởi vì trẻ có thể có các kỹ năng xã hội nhưng vẫn phải nỗ lực trong các
mối quan hệ của mình ở một thời điểm cụ thể. Thế mạnh này cho biết khả năng tạo lập và duy trì mối quan hệ lâu dài.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Trẻ có khả năng
(thuộc về phẩm chất)
kết bạn không?
Bạn có cảm thấy trẻ dễ
chịu và dễ mến không?
Người lớn hoặc những
bạn cùng tuổi có thích
trẻ không?

0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Trẻ dễ tính và, nếu đủ lớn, quan tâm đến và có năng lực trong việc khởi xướng các mối
quan hệ với những trẻ hoặc người lớn khác. Nếu vẫn còn là trẻ sơ sinh, cá nhân thể
hiện hành vi biết trước khi được cho ăn hoặc được giữ.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ đáp ứng tích cực với các khởi xướng tương tác của người lớn, nhưng có thể không
tự khởi xướng được các tương tác đó.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ có thể xấu hổ hoặc không quan tâm đến việc tạo dựng mối quan hệ với người
khác. Nếu vẫn là trẻ sơ sinh, cá nhân có thể có tính khí gây thách thức cho mối quan
hệ với người khác.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Trẻ không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu tương tác phù hợp với độ tuổi nào (ví dụ: mỉm
cười tương tác, vui chơi hợp tác, đáp ứng các khởi xướng tương tác bởi những người
không phải là người chăm sóc). Trẻ sơ sinh liên tục thể hiện cái nhìn ác cảm sẽ được
đánh giá ở đây.
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HỖ TRỢ TỰ NHIÊN (Tuổi 0-5)
Mục này nhắc đến những người giúp đỡ không được trả công trong môi trường tự nhiên của trẻ. Những người này bao
gồm các cá nhân hỗ trợ về mặt xã hội cho trẻ hoặc gia đình mục tiêu. Không bao gồm tất cả các thành viên gia đình và
người chăm sóc được trả công.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Ai được các thành
viên gia đình coi là
người hỗ trợ?
Trẻ có các thành viên
không thuộc gia đình
trong cuộc đời có ảnh
hưởng hoặc hỗ trợ tích
cực cho mình không?

0

Thế mạnh cốt lõi được phát triển tốt; có thể được sử dụng làm cốt lõi trong kế hoạch
can thiệp/hành động.
Trẻ có những hỗ trợ tự nhiên quan trọng đóng góp vào việc giúp hỗ trợ sự phát triển
lành mạnh của trẻ.

1

Thế mạnh đã nhận diện và hữu ích. Thế mạnh sẽ được sử dụng, duy trì hoặc xây dựng
làm một phần của kế hoạch. Có thể yêu cầu một số cố gắng để phát triển thế mạnh
thành thế mạnh cốt lõi.
Trẻ có những hỗ trợ tự nhiên đã nhận diện, những hỗ trợ này giúp một chút trong việc
hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của trẻ.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh trước khi
chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch. Đã nhận
diện nhưng không hữu ích.
Trẻ có một số hỗ trợ tự nhiên đã nhận diện, tuy nhiên, những hỗ trợ này không đóng
góp tích cực vào sự phát triển lành mạnh của trẻ.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để phát
triển thế mạnh trong lĩnh vực này.
Trẻ không có hỗ trợ tự nhiên đã biết (bên ngoài gia đình và người chăm sóc được trả công).

KHẢ NĂNG PHỤC HỒI (TÍNH BỀN BỈ & KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG) (Tuổi 0-5)
Mục này đề cập đến cách trẻ phản ứng trước các tình huống hoặc trải nghiệm mới, cách chúng phản ứng lại trước những thay
đổi định kỳ, cũng như khả năng tiếp tục cố gắng trước nhiệm vụ/kỹ năng mới, ngay cả khi đó là những nhiệm vụ/kỹ năng khó.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh cốt lõi được phát triển tốt; có thể được sử dụng làm cốt lõi trong kế hoạch
can thiệp/hành động.
Trẻ liên duy trì khả năng mạnh mẽ để thích ứng với các thay đổi và chuyển tiếp và tiếp
tục hoạt động khi gặp thách thức hoặc rào cản. Hỗ trợ này đẩy mạnh sự tăng trưởng
và phát triển và có thể được tích hợp vào kế hoạch dịch vụ làm thế mạnh cốt lõi.

1

Thế mạnh đã nhận diện và hữu ích. Thế mạnh sẽ được sử dụng, duy trì hoặc xây dựng
làm một phần của kế hoạch. Có thể yêu cầu một số cố gắng để phát triển thế mạnh
thành thế mạnh cốt lõi.
Trẻ có một số khả năng tiếp tục một hoạt động đầy thách thức. Trẻ đi lại được không
tiến đến những đồ vật hấp dẫn, nhưng sẽ tích cực khám phá khi được đưa cho những
đồ vật đó, sẽ được đánh giá ở đây. Trẻ thể hiện một mức độ thích ứng và khả năng
tiếp tục một hoạt động đầy thách thức. Trẻ có thể được hưởng lợi từ sự phát triển xa
hơn trong lĩnh vực này trước khi được coi là thế mạnh có ý nghĩa.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh trước khi
chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch. Đã nhận
diện nhưng không hữu ích.
Trẻ có khả năng tiếp tục ở mức hạn chế nhiệm vụ thách thức với sự hỗ trợ chính của
người chăm sóc.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để phát
triển thế mạnh trong lĩnh vực này.
Trẻ gặp khó khăn trong việc giải quyết các thách thức và việc này đặt sự phát triển của trẻ
vào rủi ro. Trẻ dường như hoảng sợ trước thông tin, thay đổi hoặc môi trường mới.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

•

Trẻ có thể hiện khả
năng cố gắng tiếp tục
ngay cả khi nhiệm vụ
đầy thách thức khiến
chúng nản lòng?
Trẻ có thường xuyên
yêu cầu người lớn hỗ
trợ khi thử một kỹ
năng/động mới không?
Trẻ có thể dễ dàng và
sẵn sàng chuyển qua
lại giữa các hoạt động
không?
Loại hỗ trợ nào trẻ
yêu cầu để thích ứng
với các thay đổi theo
lịch trình?
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TÍNH VUI ĐÙA (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá mức độ tham gia vui đùa hợp với lứa tuổi của trẻ. Vui đùa được hiểu mang tính phát triển. Khi đánh
giá mục này, bạn nên xem xét trẻ có quan tâm đến vui đùa hay không, liệu trẻ có cần người lớn hỗ trợ trong khi vui đùa
không, và/hoặc liệu trẻ có cơ hội tham gia vào trò chơi hợp với lứa tuổi không? Có thể đánh giá các vấn đề về chơi đơn
hoặc chơi theo nhóm (ví dụ: chơi cùng trẻ khác) tại đây.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh cốt lõi được phát triển tốt; có thể được sử dụng làm cốt lõi trong kế hoạch
can thiệp/hành động.
Trẻ tiếp tục thể hiện khả năng tận dụng vui đùa để tăng cường phát triển. Sự vui đùa
của trẻ là phù hợp với sự phát triển, tự phát, tự khởi xướng và thú vị.

1

Thế mạnh đã nhận diện và hữu ích. Thế mạnh sẽ được sử dụng, duy trì hoặc xây dựng
làm một phần của kế hoạch. Có thể yêu cầu một số cố gắng để phát triển thế mạnh
thành thế mạnh cốt lõi.
Trẻ thể hiện rằng vui đùa là phù hợp với sự phát triển, tự khởi xướng, tự phát và thú
vị trong phần nhiều thời gian. Trẻ cần giúp đỡ một chút để tận dụng tối đa vui đùa.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh trước khi
chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch. Đã nhận
diện nhưng không hữu ích.
Trẻ thể hiện khả năng tận hưởng vui đùa và đôi khi sử dụng vui đùa để hỗ trợ cho sự
phát triển của mình hoặc thông qua sự giúp đỡ của người chăm sóc. Even with this in
place there does not appear to be investment and enjoying in the child.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để phát
triển thế mạnh trong lĩnh vực này.
Trẻ không thể hiện khả năng vui đùa theo một cách chất lượng hoặc phù hợp với sự
phát triển.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

•

Trẻ có dễ dàng tham
gia vui đùa không?
Trẻ có khởi xướng vui
đùa không? Trẻ có thể
duy trì vui đùa không?
Trẻ có cần người lớn
hỗ trợ khởi xướng và
duy trì vui đùa nhiều
hơn so với mức phát
triển của trẻ không?
Trẻ có cơ hội vui đùa
thường xuyên không?
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TÔN GIÁO/TÍN NGƯỠNG GIA ĐÌNH (Tuổi 0-5)
Mục này đề cập đến trải nghiệm nhận được sự dễ chịu và hỗ trợ của gia đình từ việc tham gia tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
Mục này đánh giá sự tồn tại của niềm tin có thể hữu ích cho gia đình; tuy nhiên, việc thiếu niềm tin tôn giáo và/hoặc tín
ngưỡng không phải là dấu hiệu rằng gia đình cần phải có niềm tin đó. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thế mạnh này được
đánh giá về mặt gia đình của trẻ.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh cốt lõi được phát triển tốt; có thể được sử dụng làm cốt lõi trong kế hoạch
can thiệp/hành động.
Mức này cho thấy gia đình có thế mạnh vững chắc về tín ngưỡng và đạo đức. Gia đình
có thể rất gắn bó với một cộng đồng tôn giáo hoặc có thể giữ niềm tin tôn giáo hoặc
tín ngưỡng mạnh mẽ mà có thể làm cho họ vững tâm hoặc cảm thấy dễ chịu trong
những thời khắc khó khăn.

1

Thế mạnh đã nhận diện và hữu ích. Thế mạnh sẽ được sử dụng, duy trì hoặc xây dựng
làm một phần của kế hoạch. Có thể yêu cầu một số cố gắng để phát triển thế mạnh
thành thế mạnh cốt lõi.
Gia đình tham gia vào và nhận được một số điều dễ chịu và/hoặc hỗ trợ từ niềm tin,
thực hành và/hoặc cộng đồng tín ngưỡng và/hoặc tôn giáo.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh trước khi
chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch. Đã nhận
diện nhưng không hữu ích.
Gia đình đã thể hiện một số quan tâm đến niềm tin và thực hành tôn giáo hoặc tín
ngưỡng và có thể có ít liên lạc với các tổ chức tôn giáo.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để phát
triển thế mạnh trong lĩnh vực này.
Không có bằng chứng về niềm tin tôn giáo hoặc tín ngưỡng được nhận diện, và gia
đình cũng không thể hiện bất kỳ quan tâm theo đuổi nào ở thời điểm này.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Gia đình có niềm tin
tín ngưỡng khiến họ
thấy dễ chịu?
Gia đình có tham gia
bất kỳ cộng đồng tôn
giáo nào không?
Gia đình có quan
tâm khám phá tâm
linh không?

TÍNH SÁNG TẠO/TRÍ TƯỞNG TƯỢNG (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá khả năng giải quyết vấn đề và phát triển ý tưởng mới của trẻ.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Mức sáng tạo/trí tưởng tượng lớn. Trẻ luôn thể hiện có kỹ năng vững chắc trong lĩnh
vực này.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ luôn thể hiện có kỹ năng tốt về tính sáng tạo/trí tưởng tượng nhưng tiếp tục cần
phát triển trong lĩnh vực này.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ luôn thể hiện có một số kỹ năng về tính sáng tạo/trí tưởng tượng nhưng người lớn
có thể khuyến kích trẻ trong lĩnh vực này.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Trẻ không có kỹ năng đã biết về tính sáng tạo/trí tưởng tượng. Người lớn có vô cùng
ít khả năng tác động đến các kỹ năng của trẻ trong lĩnh vực này.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ có nhiệt tình tham
gia các hoạt động sáng
tạo hoặc tìm kiếm các
giải pháp sáng tạo cho
vấn đề không?
Giáo viên hoặc nhân
viên chăm sóc trẻ có
thể hiện rằng trẻ có kỹ
năng trong lĩnh vực
này không?
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TÍNH TÒ MÒ (Tuổi 0-5)
Mục này mô tả liệu trẻ có quan tâm đến xung quanh và học tập cũng như trải nghiệm những điều mới mẻ không.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh cốt lõi được phát triển tốt; có thể được sử dụng làm cốt lõi trong kế hoạch
can thiệp/hành động.
Trẻ luôn thể hiện tính tò mò và hành động để khám phá môi trường của mình.

1

Thế mạnh đã nhận diện và hữu ích. Thế mạnh sẽ được sử dụng, duy trì hoặc xây dựng
làm một phần của kế hoạch. Có thể yêu cầu một số cố gắng để phát triển thế mạnh
thành thế mạnh cốt lõi.
Trẻ thể hiện tính tò mò phần nhiều thời gian và đôi khi sẽ hành động để khám phá
môi trường của mình.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh trước khi
chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch. Đã nhận
diện nhưng không hữu ích.
Trẻ, được khuyến khích, sẽ khám phá và thể hiện quan tâm đến tính mới lạ hoặc sự
thay đổi.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để phát
triển thế mạnh trong lĩnh vực này.
Trẻ không thể hiện tính tò mò hoặc khám phá môi trường của mình.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•
•

Trẻ dường như có quan
tâm đến thế giới không?
Trẻ dường như có nhận
biết về các thay đổi ở
môi trường chúng đang
sống không?
Trẻ có háo hức khám
phá không?
Trẻ có thể hiện quan
tâm đến việc thử một
nhiệm vụ hoặc hoạt
động mới không?

CÁC MỤC DÀNH CHO ĐỘ TUỔI 6-24
THẾ MẠNH GIA ĐÌNH (Tuổi 6-24)
Mục này đề cập đến sự tồn tại của ý thức về bản dạng gia đình cũng như tình yêu và sự giao tiếp giữa các thành viên
gia đình. Ngay cả các gia đình xảy ra đánh nhau thì cũng có nền tảng vững chắc bao gồm ý thức tích cực về gia đình và
tình yêu cũng như cam kết tiềm tàng mạnh mẽ dành cho nhau. Đây là những nền tảng mà thế mạnh này nhằm nhận
diện. Về Thực hiện chức năng Gia đình, định nghĩa về gia đình xuất phát từ cách nhìn của trẻ/thanh thiếu niên (tức là
người mà trẻ/thanh thiếu niên mô tả là gia đình của mình). Nếu chưa biết thông tin này, thì chúng tôi sẽ khuyên dùng
định nghĩa về gia đình bao gồm những người thân ruột thịt/người thân nhận nuôi và những người quan trọng khác của
họ mà trẻ/thanh thiếu niên vẫn giữ liên lạc.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có mối quan hệ tốt với
bất kỳ thành viên nào
của gia đình không?
Có khả năng phát
triển mối quan hệ gia
đình tích cực không?
Có thành viên nào của
gia đình mà trẻ/thanh
thiếu niên có thể tiếp
cận khi cần hỗ trợ
không? Điều gì có thể
hỗ trợ cho trẻ/thanh
thiếu niên?

Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Gia đình có mối quan hệ chặt chẽ và thế mạnh gia đình lớn. Mức này cho biết gia đình có
nhiều tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Có ít nhất một thành viên gia đình có mối quan hệ
yêu thương mạnh mẽ với trẻ/thanh thiếu niên và có thể mang đến sự hỗ trợ cụ thể hoặc
hỗ trợ cảm xúc ý nghĩa. Trẻ hoàn toàn hòa đồng trong các hoạt động của gia đình.

1

1 Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị. Gia đình có một
số mối quan hệ và giao tiếp tốt. Các thành viên gia đình có thể tận hưởng sự đồng hành
của nhau. Có ít nhất một thành viên gia đình có mối quan hệ yêu thương, mạnh mẽ với
trẻ và có thể mang đến sự hỗ trợ cụ thể hoặc hỗ trợ cảm xúc giới hạn. [tiếp tục]
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THẾ MẠNH GIA ĐÌNH tiếp
2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Gia đình cần một số giúp đỡ trong việc phát triển mối quan hệ và/hoặc giao tiếp.
Các thành viên gia đình đã biết, nhưng hiện không ai có thể cung cấp sự hỗ trợ cụ
thể hoặc hỗ trợ về cảm xúc.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Gia đình cần sự giúp đỡ đáng kể trong việc phát triển các mối quan hệ và giao tiếp,
hoặc trẻ/thanh thiếu niên không có gia đình được nhận diện. Trẻ/thanh thiếu niên
không có mặt trong các hoạt động gia đình thông thường.

KHẢ NĂNG KẾT NỐI (Tuổi 6-24)
Mục này được sử dụng để nhận diện các kỹ năng xã hội và mối quan hệ của trẻ/thanh thiếu niên. Các kỹ năng về khả
năng kết nối được đánh giá độc lập với Thực hiện chức năng Xã hội bởi vì trẻ/thanh thiếu niên có thể có các kỹ năng xã
hội nhưng vẫn phải nỗ lực trong các mối quan hệ của mình ở một thời điểm cụ thể. Thế mạnh này cho biết khả năng
tạo lập và duy trì mối quan hệ lâu dài.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có khả năng (thuộc về
phẩm chất) kết bạn
không?
Bạn có cảm thấy trẻ/
thanh thiếu niên này dễ
chịu và dễ mến không?
Người lớn hoặc những
bạn cùng tuổi có thích
trẻ/thanh thiếu niên
này không?

0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Thế mạnh khả năng kết nối quan trọng. Trẻ/thanh thiếu niên có các kỹ năng về khả
năng kết nối được phát triển tốt và tình bạn lành mạnh.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ/thanh thiếu niên có kỹ năng về khả năng kết nối tốt và đã thể hiện khả năng phát
triển tình bạn lành mạnh.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ/thanh thiếu niên cần phải xây dựng thế mạnh để học phát triển các kỹ năng về
khả năng kết nối tốt và/hoặc tình bạn lành mạnh. Trẻ/thanh thiếu niên có một số kỹ
năng xã hội tạo thuận lợi cho mối quan hệ tích cực với bạn đồng trang lứa và người
lớn nhưng hiện tại có thể không có bất kỳ tình bạn lành mạnh nào.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Không có bằng chứng cho thấy có kỹ năng về khả năng kết nối quan sát được hoặc
tình bạn lành mạnh ở thời điểm hiện tại và/hoặc trẻ/thanh thiếu niên cần nhiều sự
giúp đỡ để học phát triển các kỹ năng về khả năng kết nối và tình bạn lành mạnh.

ầ

ế ạ

ủ

ẻ

ế

ộ ổ ừ ơ

TÍNH LẠC QUAN (Tuổi 6-24)
Đánh giá này nên dựa trên cảm nhận của trẻ/thanh thiếu niên về bản thân đối với tương lai của chính mình. Mục này
đánh giá xu hướng tương lai của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Trẻ/thanh thiếu niên có cái nhìn lạc quan ổn định và vững chắc về tương lai của mình.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Nhìn chung, trẻ/thanh thiếu niên lạc quan về tương lai của mình.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ/thanh thiếu niên gặp khó khăn trong việc duy trì cái nhìn tích cực về bản thân và
cuộc sống của mình. Cái nhìn của trẻ/thanh thiếu niên có thể thay đổi từ lạc quan quá
mức đến bi quan quá mức.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Không có bằng chứng về tính lạc quan tại thời điểm này và/hoặc trẻ/thanh thiếu niên
gặp khó khăn trong việc nhìn nhận tích cực đối với các khía cạnh về bản thân hoặc
tương lai của mình.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Nhìn chung trẻ/thanh
thiếu niên có cách
nhìn tích cực về mọi
thứ; có điều gì để
trông đợi không?
Thanh thiếu niên nhìn
nhận về bản thân trong
tương lai như thế nào?
Trẻ/thanh thiếu niên có
trông đợi/nhìn nhận
bản thân là có thể
thành công không?

MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC (Tuổi 6-24)
Mục này được sử dụng để đánh giá bản chất của mối quan hệ giữa nhà trường với trẻ/thanh thiếu niên và gia đình,
cũng như mức độ hỗ trợ trẻ/thanh thiếu niên nhận được từ nhà trường. Đánh giáo theo mức độ nhà trường là đối tác
có hiệu quả như thế nào trong việc thúc đẩy sự thể hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên và đáp ứng nhu cầu của
trẻ/thanh thiếu niên ở trường.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Nhà trường phối hợp chặt chẽ với trẻ/thanh thiếu niên và gia đình để nhận diện và
đáp ứng thành công các nhu cầu giáo dục của trẻ/thanh thiếu niên; HOẶC trẻ/thanh
thiếu niên có thành tích xuất sắc tại trường.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Nhà trường phối hợp chặt chẽ với trẻ/thanh thiếu niên và gia đình để đáp ứng các nhu
cầu giáo dục của trẻ/thanh thiếu niên; HOẶC trẻ/thanh thiếu niên thích trường học.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Nhà trường hiện không thể đáp ứng thỏa đáng nhu cầu về hành vi hoặc học thuật của
trẻ/thanh thiếu niên.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Không có bằng chứng về việc nhà trường phối hợp để nhận diện hoặc đáp ứng thành công
các nhu cầu của trẻ/thanh thiếu niên ở thời điểm hiện tại và/hoặc nhà trường không thể
và/hoặc không sẵn sàng phối hợp để nhận diện và đáp ứng các nhu cầu của trẻ/thanh
thiếu niên và/hoặc không có trường nào để làm đối tác vào thời điểm hiện tại.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

•

Trường có phải là đối
tác tích cực trong hoạt
động giáo dục của
trẻ/thanh thiếu
niên không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có thích trường học
không?
Đã có ít nhất một
năm, trong đó
trẻ/thanh thiếu niên
đã có thành tích tốt
tại trường?
Trẻ/thanh thiếu niên
đã có thành tích tốt
nhất tại trường vào
khi nào?

NA

Thanh thiếu niên được dạy học tại nhà, hoặc chưa đến trường vì độ tuổi.
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NGHỀ NGHIỆP (Tuổi 6-24)
Mục này được sử dụng để đề cập về thế mạnh của môi trường nhà trường/học nghề và có thể hoặc không thể phản
ánh mọi kỹ năng giáo dục/công việc cụ thể mà trẻ/thanh thiếu niên sở hữu.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Trẻ/thanh thiếu niên có việc làm và tham gia vào môi trường công việc dường như là
vượt quá kỳ vọng. Công việc phù hợp với khát vọng nghề nghiệp là phù hợp cho sự
phát triển.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh. Thế
mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ/thanh thiếu niên đang làm việc; tuy nhiên, công việc không phù hợp với khát vọng
nghề nghiệp là phù hợp cho sự phát triển.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ/thanh thiếu niên tạm thời đang thất nghiệp. Phải chứng minh lịch sử có việc làm
liên tục và phải cung cấp bằng chứng về tiềm năng có việc làm trong tương lai mà
không cần giáo dục lại nghề. Điều này cũng có thể chỉ ra rằng trẻ/thanh thiếu niên có
ưu tiên nghề nghiệp rõ ràng.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Trẻ/thanh thiếu niên đang thất nghiệp và không có khát vọng nghề nghiệp rõ ràng
hoặc không có kế hoạch để đạt được những khát vọng đó. Mức này cho thấy
trẻ/thanh thiếu niên không có kỹ năng nghề nghiệp đã biết hoặc có thể nhận
diện và không thể hiện bất kỳ ưu tiên nghề nghiệp trong tương lai nào.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có biết họ muốn ‘trở
thành gì khi trưởng
thành không’?
Trẻ/thanh thiếu niên đã
từng làm việc hoặc họ
đang phát triển các kỹ
năng để chuẩn bị cho
nghề nghiệp không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có kế hoạch học đại
học hoặc trường
nghề, để có một nghề
nghiệp không?

NA

Trẻ/thanh thiếu niên không có bất kỳ khát vọng nghề nghiệp nào do độ tuổi.
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KỸ NĂNG ĐƯƠNG ĐẦU VÀ TẬN HƯỞNG (Tuổi 6-24)
Đánh giá này phải được dựa trên các thế mạnh tâm lý mà trẻ/thanh thiếu niên có thể đã phát triển, bao gồm cả khả
năng tận hưởng các trải nghiệm cuộc sống tích cực lẫn quản lý các trải nghiệm cuộc sống tiêu cực. Kỹ năng này nên
được đánh giá độc lập với mức buồn phiền hiện tại của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
xử lý căng thẳng và nỗi
thất vọng như thế nào?
Trẻ/thanh thiếu niên
phản ứng như thế nào
khi những điều tốt đẹp
xảy đến với chúng?

0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Trẻ/thanh thiếu niên có thế mạnh tâm lý đặc biệt. Cả kỹ năng đối đầu lẫn tận hưởng
đều được phát triển tốt.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ/thanh thiếu niên có thế mạnh tâm lý tốt. Người này có các kỹ năng quản lý buồn
phiền vững chắc hoặc kỹ năng tận hưởng các sự kiện thú vị vững chắc.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ/thanh thiếu niên có thế mạnh tâm lý hạn chế. Ví dụ: một người có lòng tự trọng
rất thấp sẽ được đánh giá ở đây.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Trẻ/thanh thiếu niên không có thế mạnh tâm lý đã biết hoặc có thể nhận diện.
Điều này là do sa sút trí tuệ hoặc rối loạn tâm thần nghiêm trọng.
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TÀI NĂNG VÀ MỐI QUAN TÂM (Tuổi 6-24)
Mục này đề cập đến các sở thích, kỹ năng, mối quan tâm về nghệ thuật, và tài năng theo cách tích cực mà người trẻ
có thể dành thời gian, và cũng cho họ niềm vui và cảm nhận tích cực về bản thân.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Trẻ/thanh thiếu niên có tài năng mang lại niềm vui và/hoặc lòng tự trọng. Trẻ/thanh thiếu
niên có thế mạnh đáng kể về sáng tạo/nghệ thuật/thể thao sẽ được đánh giá ở đây.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ/thanh thiếu niên có tài năng, hoặc sở thích có khả năng mang lại niềm vui và lòng
tự trọng. Mức này cho thấy trẻ/thanh thiếu niên có tài năng nổi bật. Ví dụ: trẻ/thanh
thiếu niên tham gia các môn thể thao hoặc chơi nhạc cụ sẽ được đánh giá ở đây.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ/thanh thiếu niên bày tỏ quan tâm đến phát triển một tài năng cụ thể, mối quan
tâm hoặc sở thích ngay cả nếu tài năng đó đến nay chưa được phát triển, hoặc nó có
mang lại bất kỳ lợi ích nào hay không.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Không có bằng chứng về các tài năng, sở thích hoặc mối quan tâm đã nhận diện tại
thời điểm này và/hoặc trẻ/thanh thiếu niên cần sự giúp đỡ đáng kể để nhận diện và
phát triển tài năng cũng như mối quan tâm.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
làm gì để trong thời
gian rảnh rỗi?
Trẻ/thanh thiếu niên
thích làm gì?
Trẻ/thanh thiếu niên có
tham gia vào các hoạt
động chuyên nghiệp
hoặc xã hội không?
Trẻ/thanh thiếu niên
đặc biệt làm tốt
những việc gì?
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TÔN GIÁO/TÍN NGƯỠNG (Tuổi 6-24)
Mục này đề cập đến trải nghiệm nhận được sự dễ chịu và hỗ trợ của trẻ/thanh thiếu niên từ việc tham gia tôn giáo
hoặc tín ngưỡng. Mục này đánh giá sự tồn tại của niềm tin có thể hữu ích cho trẻ/thanh thiếu niên; tuy nhiên, việc
thiếu niềm tin tôn giáo và/hoặc tín ngưỡng không phải là dấu hiệu rằng gia đình cần phải có niềm tin đó.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Trẻ/thanh thiếu niên tham gia vào và nhận được một số điều dễ chịu và/hoặc hỗ trợ
từ niềm tin, thực hành và/hoặc cộng đồng tín ngưỡng và/hoặc tôn giáo. Trẻ/thanh
thiếu niên có thể rất gắn bó với một cộng đồng tôn giáo hoặc có thể giữ niềm tin tôn
giáo hoặc tín ngưỡng mạnh mẽ mà có thể làm cho họ vững tâm hoặc cảm thấy dễ chịu
trong những thời khắc khó khăn.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ/thanh thiếu niên tham gia vào và nhận được một số điều dễ chịu và/hoặc hỗ trợ
từ niềm tin, thực hành và/hoặc cộng đồng tín ngưỡng và/hoặc tôn giáo.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ/thanh thiếu niên đã thể hiện một số quan tâm về niềm tin và thực hành tôn giáo
hoặc tín ngưỡng.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Không có bằng chứng về niềm tin tôn giáo hoặc tín ngưỡng được nhận diện, và trẻ/thanh
thiếu niên cũng không thể hiện bất kỳ quan tâm theo đuổi nào ở thời điểm này.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có niềm tin tín ngưỡng
khiến họ thấy dễ chịu?
Gia đình có tham gia
bất kỳ cộng đồng tôn
giáo nào không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có tham gia không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có quan tâm khám
phá tâm linh không?

BẢN SẮC VĂN HÓA (Tuổi 6-24)
Bản sắc văn hóa đề cập đến quan điểm về bản thân của trẻ/thanh thiếu niên khi thuộc về một nhóm văn hóa cụ thể.
Nhóm văn hóa này được xác định bởi một số các yếu tố như chủng tộc, tôn giáo, sắc tộc, địa lý, xu hướng tính dục
hoặc bản dạng giới cũng như thể hiện giới (SOGIE).
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Trẻ/thanh thiếu niên đã xác định được bản sắc văn hóa và kết nối với những người
khác hỗ trợ cho bản sắc văn hóa của trẻ/thanh thiếu niên.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ/thanh thiếu niên đang phát triển bản sắc văn hóa và tìm kiếm những người khác
hỗ trợ cho bản sắc văn hóa của trẻ/thanh thiếu niên.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ/thanh thiếu niên đang tìm kiếm một bản sắc văn hóa và chưa kết nối được với
những người khác.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Trẻ/thanh thiếu niên không thể hiện một bản sắc văn hóa nào.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có nhận diện bằng
bất kỳ nhóm chủng
tộc/sắc tộc/văn hóa
nào không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có xem nhóm này là
nguồn hỗ trợ không?
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CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG (Tuổi 6-24)
Mục này phản ánh sự kết nối của trẻ/thanh thiếu niên với con người, địa điểm hoặc tổ chức trong cộng đồng của mình.
Kết nối này được đo lường bằng mức độ trẻ/thanh thiếu niên liên quan đến tổ chức của cộng đồng đó mà có thể bao
gồm (nhưng không giới hạn) trung tâm cộng đồng, các nhóm liên đoàn nhỏ, công việc, các hoạt động sau giờ học, các
nhóm tôn giáo v.v... Các kết nối qua những người cụ thể (ví dụ: bạn bè và gia đình) có thể được coi là kết nối cộng đồng
quan trọng, nếu nhiều người quan trọng đối với trẻ/thanh thiếu niên sống trong cùng khu vực.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố bảo
vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Trẻ/thanh thiếu niên hòa đồng tốt vào cộng đồng của mình. Trẻ/thanh thiếu niên là thành
viên của các tổ chức trong cộng đồng và có kết nối tích cực với cộng đồng. Ví dụ: cá nhân
có thể là thành viên của một nhóm trong cộng đồng (ví dụ: Hướng đạo sinh Nam hoặc Nữ)
trên một năm, có thể được chấp nhận rộng rãi bởi hàng xóm, hoặc tham gia vào các hoạt
động cộng đồng, các mạng lưới không chính thức khác v.v...

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ/thanh thiếu niên hòa đồng một chút vào cộng đồng của mình. Mức này cũng có
thể cho biết trẻ/thanh thiếu niên có kết nối đáng kể với cộng đồng mặc dùng những
kết nối này có thể khá ngắn hạn.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ/thanh thiếu niên có một cộng đồng đã nhận diện nhưng chỉ có kết nối hạn chế,
hoặc không lành mạnh với cộng đồng đó.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Không có bằng chứng về một cộng đồng đã nhận diện mà trẻ/thanh thiếu niên là
thành viên ở thời điểm hiện tại.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có cảm thấy mình là
một phần của cộng
đồng không?
Có các hoạt động mà
trẻ/thanh thiếu niên
làm trong cộng đồng
không? Trẻ/thanh
thiếu niên có cảm
thấy mình là một phần
của cộng đồng không?
Có các hoạt động mà
trẻ/thanh thiếu niên
làm trong cộng đồng
không?
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DUY TRÌ MỐI QUAN HỆ (Tuổi 6-24)
Đánh giá này đề cập đến tính ổn định của các mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống của thanh thiếu niên. Mối quan
hệ này có thể bao gồm các thành viên gia đình nhưng cũng có thể bao gồm các cá nhân khác.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Thanh thiếu niên có mối quan hệ rất ổn định. Các thành viên gia đình, bạn bè, và cộng
đồng đã ổn định trong hầu hết cuộc đời của thanh thiếu niên này và có thể duy trì như
vậy trong tương lai dự đoán trước. Thanh thiếu niên có kết nối với cả cha lẫn mẹ.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Thanh thiếu niên đã có mối quan hệ ổn định nhưng có một số lo ngại về tính không ổn
định trong tương lai gần (một năm) do chuyển tiếp, bệnh tật, hoặc tuổi tác. Mối quan
hệ ổn định chỉ với cha/mẹ có thể được đánh giá ở đây.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Thanh thiếu niên đã có ít nhất một mối quan hệ ổn định suốt cuộc đời của thanh thiếu
niên nhưng đã gặp phải sự không ổn định khác bởi các yếu tố như ly dị, chuyển nhà, bị
đuổi khỏi nhà, và chết.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Thanh thiếu niên không có bất kỳ sự ổn định trong mối quan hệ nào. Sống độc lập
hoặc nhận con nuôi phải được xem xét.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Thanh thiếu niên có
mối quan hệ với người
lớn kéo dài suốt đời
không?
Thanh thiếu niên có
kết nối với cả cha lẫn
mẹ không?
Có người thân nào
trong cuộc đời của
thanh thiếu niên mà
thanh thiếu niên này
duy trì mối quan hệ
lâu dài không?

HỖ TRỢ TỰ NHIÊN (Tuổi 6-24)
Mục này nhắc đến những người giúp đỡ không được trả công trong môi trường tự nhiên của trẻ/thanh thiếu niên.
Những người này bao gồm các cá nhân hỗ trợ về mặt xã hội cho trẻ/thanh thiếu niên hoặc gia đình mục tiêu. Không
bao gồm tất cả các thành viên gia đình và người chăm sóc được trả công.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Trẻ/thanh thiếu niên có những hỗ trợ tự nhiên quan trọng đóng góp vào việc giúp hỗ
trợ sự phát triển lành mạnh của trẻ/thanh thiếu niên.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ/thanh thiếu niên có những hỗ trợ tự nhiên đã nhận diện, những hỗ trợ này giúp
một chút trong việc hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của trẻ/thanh thiếu niên.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ/thanh thiếu niên có một số hỗ trợ tự nhiên đã nhận diện, tuy nhiên, những hỗ trợ
này không đóng góp tích cực vào sự phát triển lành mạnh của trẻ/thanh thiếu niên.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Trẻ/thanh thiếu niên không có hỗ trợ tự nhiên đã biết (bên ngoài gia đình và người
chăm sóc được trả công).

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Ai được trẻ/thanh
thiếu niên coi là
người hỗ trợ?
Trẻ/thanh thiếu niên
có các thành viên
không thuộc gia đình
trong cuộc đời có ảnh
hưởng tích cực đến
mình không?
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KHẢ NĂNG PHỤC HỒI (Tuổi 6-24)
Đánh giá này đề cập đến khả năng nhận ra thế mạnh nội tại của trẻ/thanh thiếu niên và sử dụng chúng vào thời điểm
căng thẳng và quản lý cuộc sống hàng ngày. Khả năng phục hồi cũng đề cập đến khả năng phục hồi của trẻ/thanh thiếu
niên sau những sự cố căng thẳng trong đời.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Thế mạnh nội tại của trẻ/thanh thiếu niên trong việc vượt qua hoặc khả năng phục hồi
của trẻ/thanh thiếu niên là phần đặc tính cốt lõi và gắn với bộ hỗ trợ và thế mạnh
được phát triển tốt và có thể nhận ra để giải quyết các thách thức.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ/thanh thiếu niên sử dụng thế mạnh nội tại của mình trong việc vượt qua hoặc khả
năng phục hồi để phát triển lành mạnh, giải quyết vấn đề, hoặc đối đầu với các sự cố
căng thẳng trong đời.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể trước khi
chúng có thể được sử dụng hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ/thanh thiếu niên có khả năng hạn chế trong việc nhận diện và sử dụng thế mạnh
nội tại để vượt qua hoặc khả năng phục hồi để hỗ trợ hiệu qua cho sự phát triển lành
mạnh, giải quyết vấn đề hoặc đương đầu với các sự cố căng thẳng trong đời của
trẻ/thanh thiếu niên.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Trẻ/thanh thiếu niên hiện không thể nhận diện thế mạnh nội tại để phòng ngừa hoặc
vượt qua các sự cố hoặc hậu quả tiêu cực trong cuộc sống.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
làm tốt điều gì?
Trẻ/thanh thiếu niên
có thể nhận ra các kỹ
năng của mình là thế
mạnh không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có thể sử dụng các thế
mạnh của mình để giải
quyết vấn đề và xử lý
khó khăn hoặc thách
thức không?
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TÀI XOAY XỞ (TUỔI 6-24)
Đánh giá này phải dựa trên khả năng nhận diện và sử dụng thế mạnh từ bên ngoài/môi trường của trẻ/thanh thiếu
niên trong việc quản lý cuộc sống hàng ngày.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có thế mạnh từ bên
ngoài hoặc môi
trường không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
sử dụng các thế mạnh
từ bên ngoài hoặc môi
trường để hỗ trợ cho
sự khỏe mạnh của
mình không?

0

Thế mạnh được phát triển tốt hoặc thế mạnh cốt lõi; có thể được sử dụng làm yếu tố
bảo vệ và cốt lõi của một kế hoạch dựa trên thế mạnh.
Trẻ/thanh thiếu niên khá có kỹ năng trong việc tìm kiếm các nguồn lực cần thiết để
giúp họ quản lý các thách thức.

1

Thế mạnh hữu ích là hiển nhiên nhưng cần một vài nỗ lực để tối đa hóa thế mạnh.
Thế mạnh có thể được sử dụng và xây dựng dựa trên đó để điều trị.
Trẻ/thanh thiếu niên có một số kỹ năng trong việc tìm kiếm các nguồn lực cần thiết
bắt buộc để hỗ trợ lối sống lành mạnh của họ nhưng đôi khi cần sự giúp đỡ trong việc
nhận diện hoặc tiếp cận những nguồn lực này.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh đáng kể
trước khi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch.
Trẻ/thanh thiếu niên có kỹ năng hạn chế trong việc tìm kiếm các nguồn lực cần thiết
bắt buộc để hỗ trợ họ đạt được lối sống lành mạnh và yêu cầu sự giúp đỡ tạm thời
trong việc nhận diện và tiếp cận những nguồn lực này.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để
nhận diện các thế mạnh tiềm năng.
Trẻ/thanh thiếu niên không có kỹ năng trong việc tìm kiếm các nguồn lực cần thiết để
hỗ trợ họ đạt được lối sống lành mạnh và yêu cầu sự giúp đỡ liên tục trong việc nhận
diện và tiếp cận những nguồn lực này.
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4. CÁC HÀNH VI RỦI RO
Phần này tập trung vào các hành vi khiến trẻ và thanh thiếu niên gặp rắc rối hoặc đặt họ vào nguy cơ tự làm hại
bản thân hoặc người khác. Khung thời gian trong phần này có thể thay đổi (đặc biệt là đối với đánh giá ‘1’ và ‘3’) so
với cửa sổ đánh giá 30 ngày tiêu chuẩn.
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Lĩnh vực này: Hành vi của trẻ/thanh thiếu niên có đặt họ vào nguy cơ bị tổn hại nghiêm
trọng không?
Đối với Lĩnh vực các Hành vi Rủi ro, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau:
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.

1

Lịch sử hoặc nghi ngờ có vấn đề; yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.

2

Vấn đề đang cản trở việc thực hiện chức năng; phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng
nhu cầu được giải quyết.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.

CÁC YẾU TỐ VÀ HÀNH VI RỦI RO CÁC MỤC DÀNH CHO TUỔI ẤU THƠ (TUỔI 0-5)
LÀM HẠI BẢN THÂN (Tuổi 0-5)
Mục này bao gồm các hành vi nguy hiểm và khinh suất mà, mặc dù không chủ đích làm lại bản thân hoặc người khác,
đặt trẻ hoặc người khác vào một số nguy cơ. Trẻ phải 12 tháng tuổi mới được đánh giá mục này.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ đã từng đập đầu
hoặc thực hiện các
hành vi tự làm hại bản
thân khác không?
Nếu có, sự hỗ trợ của
người chăm sóc có
giúp ngăn chặn hành
vi đó không?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Không có bằng chứng về hành vi làm hại bản thân.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Tiền sử, nghi ngờ hoặc một số bằng chứng về hành vi làm hại bản thân. Những hành vi
này có thể kiểm soát được bởi người chăm sóc.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Hành vi làm hại bản thân của trẻ, chẳng hạn đập đầu mà không thể bị ảnh hưởng bởi
người lớn giám sát và gây cản trở đến việc thực hiện chức năng của trẻ.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi
ro. Hành vi làm hại bản thân của trẻ khiến an toàn và sức khỏe của trẻ gặp rủi ro.

NA

Trẻ dưới 12 tháng tuổi.
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BỊ LỢI DỤNG (Tuổi 0-5)
Mục này mô tả tiền sử hoặc kiểu làm đối tượng bị lạm dụng và bao gồm mức rủi ro bị tái đối xử tàn nhẫn. Đối với trẻ từ
lúc sinh đến 5 tuổi, việc này có thể bao gồm bóc lột tình dục hoặc bị lạm dụng bởi người khác.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Trẻ đã từng bị nạn
nhân hóa theo bất kỳ
cách nào (ví dụ: bị
cướp, bị chòng ghẹo,
bị bắt nạt, bị lạm
dụng, là nạn nhân của
tội phạm v.v...)?
Có lo ngại rằng trẻ đã
bị hoặc đang bị lạm
dụng bởi bạn cùng
trang lứa hoặc người
lớn khác?
Hiện trẻ có nguy cơ
trở thành nạn nhân
của một người khác
không?

Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Không có bằng chứng về tiền sử bị lợi dụng HOẶC không có bằng chứng cho thấy gần
đây bị lợi dụng và không có tiền sử bị đối xử tàn nhẫn trong năm qua. Trẻ hiện không
có nguy cơ bị tái đối xử tàn nhẫn.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Nghi ngờ hoặc tiền sử bị lợi dụng, nhưng trẻ đã không bị lợi dụng suốt năm qua.
Trẻ hiện không có nguy cơ bị tái đối xử tàn nhẫn.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Trẻ gần đây đã bị lợi dụng (trong vòng năm qua) nhưng hiện không có rủi ro lớn bị tái
lợi dụng. Việc này có thể bao gồm trải nghiệm bị lợi dụng tình dục hoặc cơ thể, bị lợi
dụng tâm lý đáng kể bởi gia đình hoặc bạn bè hoặc tội phạm.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Trẻ gần đây đã bị lợi dụng và đang có nguy cơ lớn bị tái lợi dụng.

CHĂM SÓC TRƯỚC KHI SINH (Tuổi 0-5)
Mục này đề cập đến chăm sóc sức khỏe và bệnh liên quan đến thai kỳ của người mẹ ảnh hưởng đến trẻ trong tử cung.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Mẹ đẻ của trẻ đã được chăm sóc trước khi sinh đầy đủ (ví dụ: 10 lần thăm khám bác sĩ
theo lịch trở lên) bắt đầu từ tam cá nguyệt đầu tiên. Mẹ của trẻ không gặp phải bất kỳ
bệnh nào có liên quan đến thai kỳ.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Mẹ đẻ của trẻ có một số thiếu sót trong chăm sóc trước khi sinh, hoặc bị một kiểu
bệnh liên quan đến thai kỳ ở mức nhẹ. Trẻ mà có mẹ đã thăm khám bác sĩ từ 6 lần trở
xuống theo lịch sẽ được đánh giá ở đây; chăm sóc của người mẹ đã phải bắt đầu ở
tam cá nguyệt thứ nhất hoặc đầu tam cá nguyệt thứ hai. Trẻ có mẹ đã bị kiểu bệnh
liên quan đến thai kỳ mức nhẹ hoặc được kiểm soát tốt, chẳng hạn tiểu đường thai kỳ,
hoặc người đã có thai kỳ rủi ro cao không phức tạp, sẽ được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Mẹ đẻ của trẻ đã nhận được chăm sóc kém trước khi sinh, chỉ bắt đầu ở tam cá
nguyệt cuối cùng, hoặc đã bị kiểu bệnh liên quan đến thai kỳ ở mức vừa phải. Trẻ có
mẹ đã thăm khám bác sĩ từ 4 lần trở xuống theo lịch sẽ được đánh giá ở đây. Người
mẹ đã có thai kỳ rủi ro cao kèm một số biến chứng sẽ được đánh giá ở đây.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Mẹ đẻ của trẻ không được chăm sóc trước khi sinh, hoặc bị một kiểu bệnh liên quan
đến thai kỳ ở mức nặng. Người mẹ đã bị nhiễm độc huyết/tiền sản giật sẽ được đánh
giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Chăm sóc trước khi
sinh nào mà mẹ đẻ
đã nhận được?
Người mẹ có bị bất kỳ
bệnh hoặc rủi ro bất
thường nào trong
suốt thai kỳ không?
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PHƠI NHIỄM (Tuổi 0-5)
Mục này mô tả tiếp xúc của trẻ với các độc tố môi trường và việc sử dụng cũng như lạm dụng chất cả trước lẫn sau sinh.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Trẻ không tiếp xúc với các độc tố môi trường, rượu cồn hoặc ma túy khi ở trong tử
cung, và hiện không có phơi nhiễm nào tại nhà.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Trẻ đã bị một số phơi nhiễm khi ở trong tử cung (ví dụ người mẹ sử dụng rượu cồn
hoặc hút thuốc một lượng nhỏ dưới 4 lần trong suốt thai kỳ, hoặc phơi nhiễm chì ở
nhà), hoặc hiện có sử dụng rượu cồn và/hoặc ma túy ở nhà hoặc có các độc tố môi
trường ở nhà hoặc trong cộng đồng.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Trẻ đã bị phơi nhiễm các độc tố môi trường, rượu cồn hoặc ma túy khi ở trong tử
cung. Mọi sử dụng ma tuý bất hợp pháp trong suốt thai kỳ (ví dụ: herôin, côcain),
sử dụng đáng kể rượu cồn hoặc thuốc lá hoặc phơi nhiễm các độc tố môi trường
sẽ được đánh giá ở đây.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Trẻ đã bị phơi nhiễm các độc tố môi trường, rượu cồn hoặc ma túy khi ở trong tử
cung và tiếp tực bị phơi nhiễm ở nhà hoặc trong cộng đồng. Mọi trẻ có bằng chứng bị
các triệu chứng thiếu ma túy (ví dụ: ốm yếu, vấn đề về nuôi dưỡng, run, yếu và khóc
liên tục) sẽ được đánh giá ở đây. Trẻ đã ăn phải sơn có chì và biểu hiện các triệu
chứng sẽ được đánh giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ có bị tiếp xúc với
các chất trong suốt
thai kỳ hay không?
Nếu có, đó là những
chất gì?
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CHUYỂN DẠ VÀ SINH NỞ (Tuổi 0-5)
Khía cạnh này đề cập đến các tình trạng gắn liền với, và hậu quả phát sinh từ, các biến chứng trong chuyển dạ và sinh
nở suốt quá trình sinh.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Trẻ và mẹ đã có lần chuyển dạ và sinh nở bình thường. Trẻ nhận được điểm số Apgar
từ 7-10 vào lúc sinh sẽ được đánh giá ở đây.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Trẻ hoặc mẹ đã gặp phải một số vấn đề nhẹ trong khi sinh, nhưng không có tiền sử tác
động bất lợi. Tổn thương cơ thể liên quan đến sinh hoặc mổ đẻ cấp cứu (ví dụ: dịch
chuyển vai) đối với trẻ được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Trẻ hoặc mẹ gặp các vấn đề trong khi sinh dẫn những khó khăn tạm thời về chức năng
cho trẻ hoặc mẹ. Suy thai kéo dài, chảy máu sau sinh, hoặc rách tử cung sẽ được đánh
giá ở đây. Trẻ nhận được điểm số Apgar từ 4-7, hoặc cần một số biện pháp tái sinh
vào lúc sinh được đánh giá ở đây.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Trẻ gặp các vấn đề nghiêm trọng lúc sinh có ảnh hưởng dài hạn đến sự phát triển (ví dụ:
thiếu nhiều oxy, tổn thương não). Trẻ nhận được điểm số Apgar từ 3 trở xuống, hoặc cần
các biện pháp tái sinh toàn diện hoặc tức thời vào lúc sinh sẽ được đánh giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Có bất kỳ tình huống
bất thường nào có
liên quan đến chuyển
dạ và sinh nở không?

CÂN NẶNG KHI SINH (Tuổi 0-5)
Mục này mô tả cân nặng khi sinh của trẻ so với sự phát triển bình thường.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Cân nặng khi sinh của
trẻ so với mức bình
quân điển hình là như
thế nào?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Trẻ có cân nặng khi sinh trong giới hạn bình thường. Trẻ có cân nặng khi sinh đạt
2.500 gram (5,5 pound) trở lên sẽ được đánh giá ở đây.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Trẻ sinh ra bị thiếu cân. Trẻ có cân nặng khi sinh từ 1.500 gram (3,3 pound) đến 2.499 gram
sẽ được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Trẻ bị thiếu cân đáng kể lúc sinh đến độ gây rủi ro cho sự phát triển của trẻ. Trẻ có cân
nặng khi sinh từ 1.000 gram (2,2 pound) đến 1.499 gram sẽ được đánh giá ở đây.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Trẻ bị thiếu cân trầm trọng lúc sinh đến độ đe dọa đến tính mạng của trẻ. Trẻ có cân
nặng lúc sinh dưới 1.000 gram (2,2 pound) sẽ được đánh giá ở đây.
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KHÔNG MAU LỚN (Tuổi 0-5)
Mục này đánh giá sự hiện diện của các vấn đề về tăng cân hoặc tăng trưởng.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Trẻ có bất kỳ vấn đề
nào về tăng cân hoặc
tăng trưởng, ở hiện
tại hoặc trong quá
khứ không?
Có bất kỳ lo ngại nào
về thói quen ăn uống
của trẻ không?
Bác sĩ của trẻ có bất
kỳ lo lắng gì về tăng
cân hoặc tăng trưởng
của trẻ không?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Không có bằng chứng về không mau lớn.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Trẻ sơ sinh/trẻ có thể đã gặp phải các vấn đề trong quá khứ về tăng trưởng và khả
năng tăng cân và hiện không gặp phải các vấn đề. Trẻ sơ sinh/trẻ hiện tại có thể gặp
phải vấn đề chậm phát triển trong lĩnh vực này.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Trẻ sơ sinh hoặc trẻ đang gặp phải các vấn đề về khả năng duy trì cân nặng hoặc sự
tăng trưởng. Trẻ sơ sinh hoặc trẻ có thể dưới phân vị thứ 5 đối với độ tuổi hoặc giới
tính, có thể có cân nặng dưới 80% cân nặng lý tưởng so với độ tuổi, có cân nặng thấp
so với chiều cao, hoặc có tỷ lệ tăng cân làm giảm từ hai đường phân vị chính trở lên
theo thời gian (75 xuống 25).

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Trẻ sơ sinh/trẻ có từ một hoặc nhiều trong số tất cả các vấn đề nêu trên và hiện đang
có rủi ro y tế nghiêm trọng.

SỰ SẴN SÀNG CỦA MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC BAN ĐẦU (Tuổi 0-5)
Mục này tập trung vào sự sẵn sàng về mặt cảm xúc và thể chất của người chăm sóc chính đối với trẻ trong những tuần
ngay sau khi sinh. Đánh giá sự sẵn sàng của mẹ lên tới 3 tháng (12 tuần) sau sinh.
Đánh giá và Mô tả
0

Người chăm sóc chính/cha/mẹ của trẻ đã sẵn sàng về mặt cảm xúc và thể chất đối với
trẻ trong những tuần sau sinh.

1

Người chăm sóc chính gặp phải một số tác nhân gây căng thẳng nhỏ hoặc thoáng qua
khiến cha/mẹ ít sẵn sàng hơn với trẻ một chút.

2

Người chăm sóc chính gặp phải mức căng thẳng vừa phải đủ để khiến họ ít sẵn sàng
đáng kể về mặt cảm xúc và thể chất đối với trẻ trong những tuần sau sinh.

3

Người chăm sóc chính không sẵn sàng với trẻ đến mức mà sức khỏe thể chất hoặc
tinh thần của trẻ bị tổn thương nghiêm trọng.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Người chăm sóc có sẵn
sàng đáp ứng nhu cầu
của trẻ trong 3 tháng
đầu sau sinh không?

ầ

ế ạ

ủ

ẻ

ế

ộ ổ ừ ơ

CÁC MỤC DÀNH CHO ĐỘ TUỔI 6-24
RỦI RO TỰ TỬ* (Tuổi 6-24)
Mục này nhằm mô tả sự hiện diện của suy nghĩ hoặc hành vi nhằm kết liễu cuộc đời một người. Đánh giá này mô tả cả
hành vi tự tử lẫn hành vị tự làm tổn thương nghiêm trọng. Mục này đánh giá những suy nghĩ công khai và nỗ lực của
trẻ hoặc thanh thiếu niên nhằm kết thúc cuộc đời của mình. Đánh giá '2’ hoặc '3' chỉ ra sự cần thiết của một kế hoạch
an toàn. Chú ý đến những khung thời gian cụ thể cho mỗi đánh giá
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có từng nói về ước
muốn hoặc kế hoạch
chết hoặc tự kết liễu
đời mình không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có từng cố gắng tự
tử không?

0

0 Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Không có bằng chứng về hình thành ý nghĩ tự tử.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Có tiền sử hình thành ý nghĩ tự tử, nhưng gần đây không có biểu hiện hoặc hình thành
ý nghĩ đó. Có tiền sử hành vi tự tử hoặc hình thành ý nghĩ đáng kể nhưng gần đây
không có hành vi hoặc ý nghĩ nào.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Biểu hiện hoặc hình thành ý nghĩ gần đây. Hình thành ý nghĩ hoặc biểu hiện tự tử gần
đây, nhưng không nghiêm trọng.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Ý định hoặc hình thành ý nghĩ hiện tại HOẶC ảo giác mệnh lệnh liên quan đến làm hại
bản thân. Ý định và hình thành ý nghĩ tự tử hiện tại.

*Đánh giá '1', '2' hoặc '3' trên mục này kích hoạt hoàn thành [E] Mô-đun Rủi ro Tự tử.

[E] MÔ-ĐUN RỦI RO TỰ TỬ
Các mục trong mô-đun này nhằm cung cấp thông tin chi tiết về rủi ro tự tử của trẻ/thanh thiếu niên. Mô-đun này
phải được hoàn thành khi mục Lĩnh vực Hành vi Rủi ro, Rủi ro Tự tử được đánh giá ‘1,’ ‘2’ hoặc ‘3.’
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Mô-đun này: Có những vấn đề nào làm tăng rủi ro tự tử của trẻ/thanh thiếu niên?
Lưu ý: Điều đặc biệt quan trọng là phải thăm dò những lĩnh vực này thông qua các câu hỏi trực tiếp và cụ thể để
đảm bảo đánh giá rủi ro toàn diện đã được hoàn thành. Nếu bạn có lo ngại về khả năng hỏi trực tiếp những loại
câu hỏi này của mình, hãy xin ý kiến của người giám sát.

LỊCH SỬ NHỮNG LẦN CỐ GẮNG (Tuổi 6-24)
Đánh giá này đề cập đến việc hình thành ý nghĩ tự tử hoặc/và hành vi mà trẻ/thanh thiếu niên tham gia vào. Vui lòng
đánh giá mức cao nhất đã trải nghiệm.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
đã từng cố gắng tự
tử chưa?
Nếu có, họ đã cố gắng
như thế nào? Đó có
phải là cách chết điển
hình không?

Đánh giá và Mô tả
0

Từ trước đến nay chưa có tiền sử cố gắng hoặc hình thành ý nghĩ tự tử.

1

Từ trước đến nay đã có tiền sử hình thành ý nghĩ tự tử đáng kể nhưng chưa có cố
gắng gây chết tiềm tàng.

2

Từ trước đến nay đã có tiền sử cố gắng tự tử gây chết tiềm tàng.

3

Từ trước đến nay đã có tiền sử nhiều lần cố gắng tự tử gây chết tiềm tàng.
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HÌNH THÀNH Ý NGHĨ TỰ TỬ (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá trẻ/thanh thiếu niên gần đây có ý nghĩ làm tổn thương bản thân không.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có từng coi tự tử là
một lựa chọn không?
Nếu có, những ý nghĩ
đó xảy ra khi nào và
nội dụng là gì?

Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng.

1

Có tiền sử nhưng gần đây không hình thành ý nghĩ.

2

Hình thành ý nghĩ gần đây, nhưng không phải trong 24 giờ qua.

3

Hình thành ý nghĩ hiện tại HOẶC ảo giác mệnh lệnh liên quan đến làm hại bản thân.

Ý ĐỊNH TỰ TỬ (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá mức chậm/rối loạn phát triển hiện tại.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có từng có ý định tự
tử không?
Nếu có, gần đây nhất
là khi nào?
Nếu có, điều gì đã
ngăn chúng tiếp tục
ý định của mình?

Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng.

1

Có tiền sử, nhưng gần đây không có ý định tự tử.

2

Ý định tự tử gần đây.

3

Ý định hiện tại.

LÊN KẾ HOẠCH TỰ TỬ (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá trẻ/thanh thiếu niên gần đây có kế hoạch tự tử không.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Việc hình thành ý nghĩ
tự tử của trẻ/thanh
thiếu niên có bao gồm
các chi tiết về lập kế
hoạch không?
Nếu có, kế hoạch đó
hiện thực như thế nào?
Nếu có, kế hoạch đó
có khả năng gây chết
người như thế nào?

Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về một kế hoạch cụ thể.

1

Ý định mơ hồ về một kế hoạch, nhưng kế hoạch không hiện thực.

2

Trẻ/thanh thiếu niên có kế hoạch tự tử và kế hoạch đó khả thi.

3

Trẻ/thanh thiếu niên có kế hoạch và kế hoạch đó có thể tiếp cận và khả thi tức thì.

KẾT THÚC MÔ-ĐUN RỦI RO TỰ TỬ
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HÀNH VI TỰ LÀM TỔN THƯƠNG KHÔNG PHẢI TỰ TỬ (Tuổi 6-24)
Đánh giá này bao gồm hành vi có hại cho cơ thể, lặp đi lặp lại mà thường được dùng làm chức năng là tự xoa dịu đối
với trẻ/thanh thiếu niên (ví dụ: làm đứt tay, cắt vào tay, tự làm bỏng, tát vào mặt, đập đầu v.v...)
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Hành vi này có được
dùng như mục đích tự
xoa dịu (ví dụ: đau
đớn về mặt cảm xúc,
chuyển trọng tâm của
đau đớn về mặt cảm
xúc sang đau đớn về
mặt cơ thể) không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
bao giờ chủ đích làm
đau bản thân (ví dụ:
cắt vào tay) không?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Không có bằng chứng về bất kỳ hình thức tự làm tổn thương nào.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Có tiền sử hoặc nghi ngờ về hành vi tự làm tổn thương.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Có hành vi tự làm tổn thương (làm đứt tay, làm bỏng, dùng vật sắc nhọn đâm vào da,
đập đầu nhiều lần) mà không cần chăm sóc y tế.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Có hành vi tự làm tổn thương mà cần phải can thiệp y tế (ví dụ: khâu, phẫu thuật) và
đủ nghiêm trọng để đặt sức khỏe của trẻ/thanh thiếu niên vào rủi ro.

LÀM HẠI BẢN THÂN KHÁC (TÍNH KHINH SUẤT) (Tuổi 6-24)
Đánh giá này bao gồm các hành vi nguy hiểm và khinh suất mà, mặc dù không chủ đích làm lại bản thân hoặc người
khác, đặt trẻ/thanh thiếu niên hoặc người khác vào một số nguy cơ. Hành vi tự làm tổn thương hoặc tự tử không
được đánh giá ở đây.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Không có bằng chứng về các hành vi (không phải hành vi tự tử hoặc tự làm tổn
thương) mà đặt trẻ/thanh thiếu niên vào rủi ro bị tổn thương cơ thể.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Có tiền sử, nghi ngờ hoặc hành vi nhẹ (không phải hành vi tự tử hoặc tự làm tổn thương)
mà đặt trẻ/thanh thiếu niên vào rủi ro bị tổn thương cơ thể, chẳng hạn hành vi chấp nhận
rủi ro nguy hiểm và liều lĩnh.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Có hành vi chấp nhận rủi ro cố ý hoặc liều lĩnh (không phải hành vi tự tử hoặc tự làm
tổn thương) mà đặt trẻ/thanh thiếu niên vào nguy cơ bị tổn thương cơ thể.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Có hành vi chấp nhận rủi ro cố ý hoặc liều lĩnh (không phải hành vi tự tử hoặc tự làm
tổn thương) mà đặt trẻ/thanh thiếu niên vào nguy cơ tử vong tức thời.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên có
hành động mà không
suy nghĩ không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
từng nói về hoặc hành
động theo cách có thể
gây nguy hiểm cho bản
thân (ví dụ: có hành vi
khinh suất, chẳng hạn
ngồi trên nóc xe, lái xe
liều lĩnh, leo lên cầu
v.v...) không?
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GÂY NGUY HIỂM CHO NGƯỜI KHÁC* (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá hành vi hung hăng hoặc hung bạo của trẻ/thanh thiếu niên. Mục đích của hành vi này là gây hại đáng
kể về mặt cơ thể cho người khác. Đánh giá '2’ hoặc '3' chỉ ra sự cần thiết của một kế hoạch an toàn. Hành vi liều lĩnh mà
có thể gây tổn hại cơ thể cho người khác không được đánh giá ở mục này.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Không có bằng chứng hoặc tiền sử về hành vi hung hăng hoặc đe dọa gây hấn đáng kể
bằng lời nói với người khác (gồm cả người và động vật).

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Có tiền sử về hành vi hung hăng hoặc đe dọa gây hấn bằng lời nói đối với người khác.
Tiền sử phóng hỏa sẽ được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Gây hấn người khác ở mức vừa phải hoặc thỉnh thoảng. Trẻ/thanh thiếu niên có đe
dọa bạo lực bằng lời nói đối với người khác.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Hình thành ý nghĩ giết người nghiêm trọng bằng một kế hoạch, gây hấn người khác ở
mức thường xuyên hoặc nguy hiểm (gây tổn hại lớn). Trẻ/thanh thiếu niên là mối nguy
tức thời đối với người khác.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
đã từng cố ý làm tổn
thương người khác
không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có tham gia đánh
nhau không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có từng đe dọa giết
hoặc làm tổn thương
nghiêm trọng người
khác không?

*Đánh giá '1', '2' hoặc '3' trên mục này kích hoạt hoàn thành [F] Mô-đun Bạo lực.

[F] MÔ-ĐUN GÂY NGUY HIỂM/BẠO LỰC
Mô-đun này bao gồm các mục tập trung vào các yếu tố/vấn đề khác nhau mà dễ thấy khi làm việc với trẻ/thanh
thiếu niên có hành động bạo lực đối với người khác. Mô-đun này phải được hoàn thành khi mục Lĩnh vực Hành vi
Rủi ro, Gây nguy hiểm cho Người khác được đánh giá ‘1,’ ‘2’ hoặc ‘3.’

CÁC YẾU TỐ RỦI RO LỊCH SỬ
Đánh giá các mục dưới đây trong suốt đời của trẻ/thanh thiếu niên.
TIỀN SỬ BẠO LỰC (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá tiền sử bạo lực của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ tiền sử hành vi bạo lực nào của trẻ/thanh thiếu niên.

1

Trẻ/thanh thiếu niên đã tham gia vào các kiểu hành vi bạo lực nhẹ, gồm cả phá hoại, phá
hoại tài sản ở mức nhẹ, đánh nhau trong đó không ai bị thương (ví dụ: xô đẩy, vật).

2

Trẻ/thanh thiếu niên đã tham gia vào các kiểu hành vi bạo lực ở mức vừa phải, gồm
cả đánh nhau trong đó những người tham gia đều bị thương. Tàn bạo đối với động
vật sẽ được đánh giá ở đây, trừ khi việc này dẫn đến làm động vật tổn thương nghiêm
trọng hoặc chết.

3

Trẻ/thanh thiếu niên thực hiện hành vi bạo lực không bị khiêu khích đối với người
khác, kết quả làm tổn thương những người này. Tàn bạo đối với động vật khiến động
vật bị tổn thương nghiêm trọng hoặc bị chết sẽ được đánh giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ có từng bạo lực
với anh/chị em ruột,
bạn cùng tuổi, và
người lớn không?
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RỦI RO CẢM XÚC/HÀNH VI
QUẢN LÝ THẤT VỌNG (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả khả năng trẻ/thanh thiếu niên quản lý cơn giận và sức chịu đựng thất vọng của bạn thân.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
kiểm soát cơn giận của
mình như thế nào?
Trẻ/thanh thiếu niên có
dễ dàng bị buồn phiền
hoặc thất vọng không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có trở lên hung hăng
khi tức giận không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có gặp khó khăn trong
việc kiểm soát cơn
giận nếu ai đó chỉ
trích hoặc bác bỏ
mình không?

Đánh giá và Mô tả
0

Trẻ/thanh thiếu niên dường như có khả năng quản lý thất vọng tốt. Không có bằng
chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên gặp vấn đề về quản lý thất vọng.

1

Trẻ/thanh thiếu niên gặp vấn đề nhẹ với thất vọng. Trẻ/thanh thiếu niên có thể dễ
dàng tức giận khi thất vọng; tuy nhiên, trẻ/thanh thiếu niên này có thể tự giữ bình
tĩnh sau cơn giận.

2

Trẻ/thanh thiếu niên gặp vấn đề về quản lý thất vọng. Cơn giận của trẻ/thanh thiếu
niên khi thất vọng đang gây ra vấn đề về thực hiện chức năng ở trường, ở nhà hoặc
với bạn cùng tuổi.

3

Trẻ/thanh thiếu niên trở lên bùng nổ (cơn giận) và nguy hiểm cho người khác khi thất
vọng. Trẻ/thanh thiếu niên thể hiện ít khả năng tự kiểm soát trong những hoàn cảnh
này và người khác phải can thiệp để khôi phục kiểm soát.

THÁI ĐỘ THÙ ĐỊCH (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá nhận thức về người khác liên quan đến mức tức giận và thái độ thù địch của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ/thanh thiếu niên
dường như có thái độ
thù địch một cách
thường xuyên hoặc
trong các hoàn
cảnh/môi trường
không phù hợp?

0

Trẻ/thanh thiếu niên dường như không trải qua hoặc thể hiện thái độ thù địch ngoại
trừ trong các hoàn cảnh khi mà hầu hết mọi người đều trở lên thù địch.

1

Trẻ/thanh thiếu niên dường như có thái độ thù địch nhưng không thể hiện ra. Người
khác học được rằng trẻ/thanh thiếu niên đang tức giận.

2

Trẻ/thanh thiếu niên thể hiện thái độ thù địch thường xuyên.

3

Trẻ/thanh thiếu niên gần như luôn có thái độ thù địch dù thông qua cách thể hiện hay
dáng vẻ. Người khác có thể học được rằng trẻ/thanh thiếu niên đang ‘sôi sục’ hoặc
‘đầy thịnh nộ’.
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SUY NGHĨ HOANG TƯỞNG (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá sự tồn tại/mức suy nghĩ hoang tưởng của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có vẻ đa nghi?
Có bằng chứng nào
về niềm tin/suy nghĩ
hoang tưởng không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có rất thận trọng?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Trẻ/thanh thiếu niên không có vẻ dính dáng đến suy nghĩ hoang tưởng.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên nghi ngờ người khác nhưng không thể kiểm chứng nghi ngờ đó
và điều chỉnh suy nghĩ cho phù hợp.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Trẻ/thanh thiếu niên tin rằng người khác ‘muốn trả thù’ mình. Trẻ/thanh thiếu niên
gặp khó khăn trong việc chấp nhận rằng những niềm tin này có thể không chính xác.
Trẻ/thanh thiếu niên thỉnh thoảng đa nghi và thận trọng nhưng những lúc khác lại cởi
mở và thân thiện.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên tin rằng người khác có kế hoạch làm hại họ. Trẻ/thanh thiếu
niên gần như luôn đa nghi và thận trọng.

LỢI ÍCH THỨ CẤP TỪ CƠN GIẬN (Tuổi 6-24)
Mục này được sử dụng để đánh giá sự hiện diện của cơn giận để thu được thêm lợi ích.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Điều gì xảy ra sau khi
trẻ/thanh thiếu niên
trở lên tức giận? Trẻ/
thanh thiếu niên có
nhận lại được điều
gì không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có thường nhận được
những gì mình mong
muốn thông qua cách
thể hiện cơn giận
không?

Đánh giá và Mô tả
0

Trẻ/thanh thiếu niên hoặc là không tham gia vào hành vi giận giữ hoặc, khi họ trở lên
giận giữ, không có vẻ nhận được lợi ích gì từ hành vi này.

1

Trẻ/thanh thiếu niên không cố ý kiếm lợi từ hành vi tức giận; tuy nhiên, không có
bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên chủ đích sử dụng hành vi tức giận để đạt
được kết quả mong muốn.

2

Trẻ/thanh thiếu niên đôi khi sử dụng hành vi tức giận để đạt được kết quả mong
muốn với cha mẹ, người chăm sóc, giáo viên, hoặc bạn đồng trang lứa.

3

Trẻ/thanh thiếu niên thường sử dụng hành vi tức giận để đạt được kết quả mong
muốn với cha mẹ, người chăm sóc, giáo viên, hoặc bạn đồng trang lứa. Những người
khác trong cuộc sống của trẻ/thanh thiếu niên dường như bị đe dọa.
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SUY NGHĨ BẠO LỰC (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá mức bạo lực và hung hăng trong suy nghĩ của trẻ/thanh thiếu niên.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có báo cáo là có suy
nghĩ bạo lực không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có thể hiện suy nghĩ
bạo lực của mình
bằng lời nói rõ ràng
hoặc bằng cách sử
dụng các chủ đề bạo
lực không?

Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên có suy nghĩ bạo lực.

1

Trẻ/thanh thiếu niên có một số suy nghĩ nhỏ hoặc thỉnh thoảng suy nghĩ về bạo lực.

2

Trẻ/thanh thiếu niên có sự hình thành ý nghĩ bạo lực. Ngôn ngữ thường có đặc trưng
là có chủ đề bạo lực và việc giải quyết vấn đề thường đề cập đến kết quả bạo lực.

3

Trẻ/thanh thiếu niên có sự hình thành ý tưởng giết người cụ thể hoặc dường như bị
ám ảnh với suy nghĩ về bạo lực. Ví dụ, một trẻ/thanh thiếu niên tự phát và thường
xuyên bị thu hút chỉ bởi những hình ảnh bạo lực có thể được đánh giá tại đây.

CÁC YẾU TỐ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI
NHẬN THỨC VỀ KHẢ NĂNG BẠO LỰC (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá sự thấu hiểu của trẻ/thanh thiếu niên về rủi ro bạo lực của mình.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có nhận thức được
rủi ro là mình có khả
năng trở lên bạo lực
hay không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có lo lắng về những
rủi ro này không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có thể đoán trước
thời gian/địa điểm/lý
do họ trở lên tức giận
và/hoặc có thể trở lên
bạo lực không?

0

Trẻ/thanh thiếu niên hoàn toàn nhận thức được về mức rủi ro bạo lực của mình.
Trẻ/thanh thiếu niên biết và hiểu các yếu tố rủi ro. Trẻ/thanh thiếu niên nhận trách
nhiệm về những hành vi trong quá khứ và tương lai. Trẻ/thanh thiếu niên có thể
lường trước những hoàn cảnh thách thức trong tương lai. Trẻ/thanh thiếu niên
không có khả năng bạo lực sẽ được đánh giá ở đây.

1

Trẻ/thanh thiếu niên nhìn chung nhận thức được về khả năng bạo lực của mình.
Trẻ/thanh thiếu niên hiểu biết về các yếu tố rủi ro của mình và nhìn chung có thể
chịu trách nhiệm. Trẻ/thanh thiếu niên có khả năng không thể lường trước được
những hoàn cảnh trong tương lai mà có thể thách thức bản thân.

2

Trẻ/thanh thiếu niên có một số nhận thức về khả năng bạo lực của mình. Trẻ/thanh
thiếu niên có xu hướng đổ lỗi cho người khác nhưng có thể chấp nhận một số trách
nhiệm cho hành động của mình.

3

Trẻ/thanh thiếu niên không nhận thức được về khả năng bạo lực của mình. Trẻ/thanh
thiếu niên có thể phủ nhận những hành động bạo lực trong quá khứ hoặc giải thích
đó là công lý hoặc nạn nhân xứng đáng bị như vậy.
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PHẢN ỨNG TRƯỚC HẬU QUẢ (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá phản ứng của trẻ/thanh thiếu niên khi chúng nhận được hậu quả cho hành vi bạo lực hoặc hung
hăng của mình.
Đánh giá và Mô tả
0

Trẻ/thanh thiếu niên phản ứng rõ ràng và có thể đoán trước đối với các hậu quả được
nhận diện. Trẻ/thanh thiếu niên thường có thể đoán được những hậu quả và điều
chỉnh hành vi.

1

Trẻ/thanh thiếu niên nhìn chung có phản ứng trước các hậu quả được nhận diện; tuy
nhiên, không phải mọi hậu quả phù hợp đều đã được nhận diện hoặc trẻ/thanh thiếu
niên có thể đôi khi không đoán trước được hậu quả.

2

Trẻ/thanh thiếu niên thỉnh thoảng phản ứng trước các hậu quả nhưng đôi khi không
có vẻ quan tâm đến các hậu quả do hành vi bạo lực của mình gây ra.

3

Trẻ/thanh thiếu niên không có phản ứng trước các hậu quả do hành vi bạo lực của
mình gây ra.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ/thanh thiếu niên
phản ứng như thế nào
trước những hậu quả
do hành vi bạo lực
hoặc hung hăng của
mình gây ra?

CAM KẾT TỰ KIỂM SOÁT (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá sự sẵn sàng và cam kết kiểm soát hành vi bạo lực và/hoặc hung hăng của trẻ/thanh thiếu niên.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên có
muốn thay đổi hành vi
của mình không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có cam kết thực hiện
những thay đổi đó
hay không?

Đánh giá và Mô tả
0

Trẻ/thanh thiếu niên hoàn toàn cam kết kiểm soát hành vi bạo lực của mình.

1

Trẻ/thanh thiếu niên nhìn chung cam kết kiểm soát hành vi bạo lực của mình; tuy nhiên,
chúng có thể tiếp tục đấu tranh với việc kiểm soát trong một số tình huống thử thách.

2

Trẻ/thanh thiếu niên mâu thuẫn trong kiểm soát hành vi bạo lực của mình.

3

Trẻ/thanh thiếu niên không quan tâm đến kiểm soát hành vi bạo lực của mình lúc này.

THAM GIA ĐIỀU TRỊ (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá sự tham gia điều trị của trẻ/thanh thiếu niên và/hoặc gia đình của họ.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên có
đang dùng thuốc hoặc
tham gia kế hoạch điều
trị nào không?
Trẻ/thanh thiếu niên
và gia đình có biết kế
hoạch đó là gì không?

0

Trẻ/thanh thiếu niên tham gia điều trị đầy đủ. Gia đình cũng hỗ trợ điều trị.

1

Trẻ/thanh thiếu niên hoặc gia đình có tham gia điều trị nhưng không phải cả hai bên
đều tham gia. Trẻ/thanh thiếu niên có thể tham gia điều trị một chút, trong khi các
thành viên gia đình lại tham gia tích cực hoặc trẻ/thanh thiếu niên tham gia nhiều vào
điều trị trong khi các thành viên gia đình không hỗ trợ.

2

Trẻ/thanh thiếu niên và gia đình mâu thuẫn về việc tham gia điều trị. Trẻ/thanh thiếu
niên và/hoặc gia đình có thể hoài nghi về tính hiệu quả của điều trị hoặc nghi ngờ về
mục đích của bác sĩ lâm sàng.

3

Trẻ/thanh thiếu niên và gia đình không quan tâm tham gia điều trị. Trẻ/thanh thiếu
niên có nhu cầu điều trị mà hiện không tham gia điều trị sẽ được đánh giá ở đây.
KẾT THÚC MÔ-ĐUN GÂY NGUY HIỂM/BẠO LỰC
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HUNG BẠO VỀ TÌNH DỤC (Tuổi 6-24)
Mục đích của mục này là mô tả cả hành vi tình dục hung bạo lẫn hành vi tình dục, trong đó, trẻ/thanh thiếu niên lợi
dụng trẻ/thanh thiếu niên nhỏ tuổi hơn hoặc yếu thế hơn. Tính nghiêm trọng và tính chất mới đây của hành vi là thông
tin cần thiết để đánh giá mục này.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên có
từng bị cáo buộc hung
bạo về tình dục đối với
trẻ/thanh thiếu niên
khác hay không?
Trẻ/thanh thiếu niên
đã từng đụng chạm
một cá nhân nhỏ tuổi
hơn về mặt tình dục
hay chưa?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Không có bằng chứng về hành vi hung bạo về tình dục.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Có tiền sử hoặc nghi ngờ về hành vi hung bạo về tình dục và/hoặc hành vi không phù
hợp về mặt tình dục trong năm vừa qua khiến người khác gặp rắc rối, chẳng hạn như
lời nói mang tính quấy rối hoặc thủ dâm nơi công cộng.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Trẻ/thanh thiếu niên có hành vi hung bạo về tình dục gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc
thực hiện chức năng. Ví dụ: hành vi tình dục không phù hợp thường xuyên (ví dụ: hành
động va chạm người khác một cách không đứng đắn). Việc thường xuyên cởi quần áo sẽ
được đánh giá ở đây chỉ khi nó khêu gợi tình dục.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Trẻ/thanh thiếu niên có hành vi hung bạo về tình dục ở mức nguy hiểm. Mức này thể
hiện hành vi hiếp dâm hoặc lạm dụng tình dục người khác có xâm nhập tình dục.

TRỐN (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả nguy cơ trốn hoặc hành vi trốn thực tế.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Trẻ có từng trốn khỏi
nhà, trốn học, hoặc
trốn khỏi bất kỳ nơi
nào khác không?
Nếu có, trẻ/thanh
thiếu niên đã đi đâu?
Trẻ/thanh thiếu niên
đã bỏ đi trong bao
lâu? Trẻ/thanh thiếu
niên được tìm thấy
như thế nào?
Trẻ/thanh thiếu niên
có từng đe dọa bỏ
đi không?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Trẻ/thanh thiếu niên không có tiền sử bỏ đi hoặc không hình thành ý nghĩ trốn khỏi
hoàn cảnh sống hiện tại.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Gần đây trẻ/thanh thiếu niên không có tiền sử bỏ đi nhưng chưa thể hiện ý nghĩ bỏ
trốn khỏi hoàn cảnh sống hiện tại. Trẻ/thanh thiếu niên đã đe dọa bỏ đi một hoặc vài
lần hoặc có tiền sử bỏ đi nhưng không phải trong quá khứ gần đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Trẻ/thanh thiếu niên đã bỏ nhà một lần hoặc đã trốn khỏi cơ sở điều trị một lần. Cũng
được đánh giá ở đây là trẻ/thanh thiếu niên trốn tới nhà (của cha mẹ hoặc người thân).

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Trẻ/thanh thiếu niên đã trốn khỏi nhà và/hoặc cơ sở điều trị trong quá khứ gần đây và gây
ra rủi ro chuyến bay cận kề. Trẻ/thanh thiếu niên hiện đang trốn được đánh giá ở đây.
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HÀNH VI VI PHẠM (HÀNH VI PHẠM TỘI) (Tuổi 6-24)
Đánh giá này bao gồm cả hành vi phạm tội lẫn hành vi vi phạm mà có thể do trẻ/thanh thiếu niên không tuân thủ các
tiêu chuẩn hành vi (ví dụ: trốn học, vi phạm lệnh giới nghiêm, lái xe khi không có bằng lái). Các hành vi vi phạm về tình
dục phải được coi là hành vi phạm tội. Nếu bị bắt quả tang, trẻ/thanh thiếu niên có thể bị bắt vì hành vi này.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Bạn có biết về những
luật mà trẻ/thanh
thiếu niên đã vi
phạm (ngay cả nếu
trẻ/thanh thiếu niên
này không bị buộc tội
hoặc bị bắt quả tang).
Trẻ/thanh thiếu
niên này đã từng
bị bắt chưa?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Không có bằng chứng hoặc tiền sử có hành vi vi phạm.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Có tiền sử hoặc nghi ngờ về hành vi vi phạm, nhưng không có hành vi nào đã xảy ra
trong quá khứ gần đây. Nhìn chung, các hành vi vi phạm sẽ được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Hiện có dính đến hành vi vi phạm (ví dụ: phá hoại các công trình công cộng, ăn cắp
hàng hóa trong cửa hàng) mà đặt trẻ/thanh thiếu niên vào rủi ro.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Những hành vi nghiêm trọng gần đây của hoạt động vi phạm mà đặt người khác vào
rủi ro tổn thất hoặc thương tích nghiêm trọng, hoặc đặt trẻ/thanh thiếu niên vào nguy
cơ bị người lớn trừng phạt. Ví dụ như đánh cắp xe hơi, trộm trong khu dân cư và tham
gia băng nhóm.
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HÀNH VI KHÔNG ĐÚNG ĐẮN CÓ CHỦ ĐÍCH (Tuổi 6-24)
Đánh giá này mô tả các hành vi có chủ đích mà trẻ/thanh thiếu niên tham gia vào để bắt người khác gánh hậu quả. Mục
này phải phản ánh các hành vi xã hội có vấn đề (các hành vi không chấp nhận được về mặt xã hội đối với văn hóa và
cộng đồng mà trẻ/thanh thiếu niên sinh sống) mà đặt trẻ/thanh thiếu niên vào một số rủi ro chịu hậu quả. Không cần
trẻ/thanh thiếu niên phải có thể trình bày rõ rằng mục đích của hành vi không đúng đắn này là để chuẩn bị cho phản
ứng/hậu quả mới được đánh giá mục này. Tuy nhiên, luôn có lợi ích cho trẻ/thanh thiếu niên từ hành vi không đúng
đắn không thể chấp nhận này ngay cả khi nhìn bề ngoài thì dường như không phải vậy (ví dụ: trẻ/thanh thiếu niên cảm
thấy được bảo vệ hơn, được kiểm soát hơn, ít lo lắng hơn vì chịu những hình phạt). Không nên đánh giá mục này cho
trẻ/thanh thiếu niên mà chỉ thực hiện hành vi đó do bị chậm phát triển.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có chủ ý làm hoặc nói
những điều khiến
người khác khó chịu
hoặc gặp rắc rối với
những người có quyền
lực (ví dụ: cha mẹ hoặc
giáo viên) không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có dính đến hành vi
lăng mạ, khiếm nhã
hoặc cay độc và hành
vi đó đã dẫn đến hình
phạt cho trẻ/thanh
thiếu niên, chẳng hạn
đình chỉ học, đuổi việc
v.v...không?

0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Trẻ/thanh thiếu niên không cho thấy bằng chứng về hành vi xã hội có vấn đề khiến
người lớn phải chịu hậu quả.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có
thể đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Một số hành vi xã hội có vấn đề mà bắt người lớn phải chịu hậu quả cho trẻ/thanh
thiếu niên. Mức này cũng có thể bao gồm những lời nhận xét hoặc hành vi khêu gợi
trong các môi trường xã hội nhằm nhận phản ứng tiêu cực từ người lớn.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Trẻ/thanh thiếu niên có thể cố ý gặp rắc rối tại trường hoặc ở nhà và các hậu quả, hoặc đe
dọa về các hậu quả đang gây ra những vấn đề trong cuộc sống của trẻ/thanh thiếu niên.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Các hành vi xã hội không phù hợp nghiêm trọng thường xuyên khiến người lớn phải
chịu hậu quả nhiều lần và/hoặc nghiêm trọng cho trẻ/thanh thiếu niên. Các hành vi xã
hội không phù hợp có thể gây hại cho người khác và/hoặc đặt trẻ/thanh thiếu niên
vào rủi ro chịu hậu quả nghiêm trọng (ví dụ: bị đuổi học, trục xuất khỏi cộng đồng).
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BÓC LỘT TÌNH DỤC (Tuổi 6-24)
Đánh giá này mô tả tính nghiêm trọng của nguy cơ bị bót lột tình dục hoặc đối xử tàn nhẫn về tình dục. Việc này bao
gồm mọi tình huống, hoàn cảnh hoặc mối quan hệ trong đó trẻ nhận được thứ gì đó (ví dụ: đồ ăn, chỗ ở, ma túy và
rượu, xì-gà, tình cảm, quà tặng, tiền v.v...) sau khi thực hiện, và hoặc người khác thực hiện với họ, các hoạt động tình
dục. Vui lòng đánh giá hành vi này trong năm qua.
Đánh giá và Mô tả
0

Không có bằng chứng về bất kỳ nhu cầu nào.
Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã bị bóc lột tình dục hoặc trở
thành nạn nhân của bóc lột tình dục, hoặc đã được thấy hoặc rơi vào hoàn cảnh dễ bị
bóc lột tình dục theo cách khác.

1

Nhu cầu yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa. Đây có thể
đã là hành vi rủi ro trong quá khứ.
Có nghi ngờ hoặc bằng chứng vững chắc rằng trẻ đã được thấy hoặc rơi vào nguy cơ
bị đối xử tàn nhẫn về tình dục, hoặc đã bị bóc lột tình dục trực tiếp.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Trẻ/thanh thiếu niên đã chứng kiến việc đối xử tàn nhẫn hoặc sự bóc lột của gia đình
hoặc bạn bè và/hoặc là nạn nhân trực tiếp của việc đối xử tàn nhẫn về tình dục hoặc
bóc lột tình dục thương mại.

3

Cần hành động quyết liệt và/hoặc tức thời để giải quyết nhu cầu hoặc xử lý hành vi rủi ro.
Trẻ/thanh thiếu niên đã tiếp xúc với các trường hợp bị đối xử tàn nhẫn về tình dục
kéo dài và/hoặc nghiêm trọng, hoặc là nạn nhân trực tiếp của hoạt động bóc lột tình
dục thương mại đe dọa đến tính mạng hoặc gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất,
hoặc hiện đang bị bóc lột tình dục.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có trao đổi hoạt động
tình dục lấy hàng hóa,
tiền, tình cảm hoặc sự
bảo vệ không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có từng là nạn nhân
của hoạt động buôn
bán người hay không?
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5. LĨNH VỰC YẾU TỐ VĂN HÓA
Những mục này nhận diện các vấn đề về ngôn ngữ hoặc văn hóa mà nhà cung cấp dịch vụ cần biết để đáp ứng (ví
dụ: cung cấp thông dịch viên, tìm nhà liệu pháp nói được ngôn ngữ chính của gia đình, và/hoặc đảm bảo rằng trẻ
và thanh thiếu niên có cơ hội tham gia vào các nghi lễ văn hóa gắn với bản sắc văn hóa của mình). Các mục trong
Lĩnh vực Yếu tố Văn hóa mô tả những khó khăn mà trẻ và thanh thiếu niên có thể gặp phải hoặc đối mặt khi là
thành viên của bất kỳ nhóm văn hóa nào, và/hoặc do mối quan hệ giữa các thành viên của nhóm đó và các thành
viên của tầng lớp chi phối.
Điều quan trọng cần nhớ khi sử dụng CANS là gia đình phải được định nghĩa theo cách nhìn của cá nhân trẻ/thanh
thiếu niên (tức là cá nhân đó mô tả như một phần của gia đình mình). Các vấn đề văn hóa trong lĩnh vực này phải
được xem xét trong mối quan hệ với tác động mà chúng có lên cuộc sống của cá nhân khi đánh giá các mục này và
xây dựng kế hoạch dịch vụ hoặc điều trị.
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Lĩnh vực này: Tư cách thành viên của trẻ/thanh thiếu niên trong một nhóm văn hóa cụ
thể tác động thế nào đến sự căng thẳng và khỏe mạnh của chúng?
Đối với Lĩnh vực Yếu tố Văn hóa, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau:
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.

1

Lịch sử hoặc nghi ngờ có vấn đề; yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.

2

Vấn đề đang cản trở việc thực hiện chức năng; phải hành động hoặc can thiệp để đảm
bảo rằng nhu cầu được giải quyết.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.

CÁC MỤC CHO MỌI ĐỘ TUỔI
Xin lưu ý: Khi đánh giá các mục này cho Tuổi Ấu Thơ (Tuổi 0-5), vui lòng sử dụng quan điểm của gia đình.
NGÔN NGỮ (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này xem xét liệu trẻ/thanh thiếu niên hoặc gia đình có cần giúp về mặt giao tiếp để có được những nguồn lực, hỗ
trợ và đáp ứng cần thiết (ví dụ: thông dịch viên) không. Mục này bao gồm ngôn ngữ nói, viết, và ký hiệu, cũng như các
vấn đề về đọc viết.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Gia đình nói ngôn ngữ
nào khi ở nhà?
Gia đình có bất kỳ nhu
cầu đặc biệt nào liên
quan đến giao tiếp (ví
dụ: ESL, ASL, chữ nổi
Braille, hoặc công
nghệ hỗ trợ) không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy cần hoặc ưu tiên thông dịch viên và/hoặc trẻ/thanh
thiếu niên và gia đình nói và đọc ngôn ngữ chính ở nơi thanh thiếu niên hoặc gia đình
sinh sống.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên và/hoặc gia đình nói hoặc đọc ngôn ngữ chính ở nơi mà trẻ/thanh
thiếu niên hoặc gia đình sống, nhưng có thể tồn tại vấn đề giao tiếp vì lượng từ vụng hoặc
khả năng hiểu hạn chế về các sắc thái của ngôn ngữ.
[tiếp tục]
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NGÔN NGỮ tiếp
2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ/thanh thiếu niên và/hoặc các thành viên quan trọng của gia đình không nói ngôn
ngữ chính ở nơi thanh thiếu niên hoặc gia đình sinh sống. Cần có thông dịch viên hoặc
người nói ngôn ngữ bản địa của gia đình để biện pháp can thiệp thành công; có thể
tìm thấy (các) cá nhân đủ điều kiện trong nhóm hỗ trợ tự nhiên.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên và/hoặc các thành viên quan trọng của gia đình không nói ngôn
ngữ chính ở nơi thanh thiếu niên hoặc gia đình sinh sống. Cần có thông dịch viên hoặc
người nói ngôn ngữ bản địa của gia đình để biện pháp can thiệp thành công; không
thể tìm thấy cá nhân như vậy trong nhóm hỗ trợ tự nhiên.

Dành cho Tuổi ấu thơ (Tuổi 0-5): Vui lòng đánh giá mục nêu trên từ cách nhìn của gia đình.

TRUYỀN THỐNG VÀ LỄ NGHI (Mọi độ tuổi, 0-24)
Mục này đánh giá khả năng tiếp cận và tham gia của trẻ/thanh thiếu niên và/hoặc gia đình vào truyền thống, lễ nghi và
các thực hành văn hóa, gồm cả việc tổ chức các kỳ nghỉ riêng biệt về văn hóa, chẳng hạn Kwanza, Dia de los Muertos,
Yom Kippur, Quinceanera, v.v... Việc này cũng có thể bao gồm các hoạt động hàng ngày mang tính riêng biệt về văn hóa
(ví dụ: choàng một tấm khăn, cầu nguyện hướng về thánh địa Mecca vào những thời gian cụ thể, ăn một chế độ ăn cụ
thể, tiếp cận truyền thông), và các truyền thống cũng như hoạt động để giới thiệu những bản sắc văn hóa mới.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Trẻ/thanh thiếu niên và/hoặc gia đình kiên định thực hành truyền thống và nghi lễ đã
chọn phù hợp với bản sắc văn hóa của mình.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên và/hoặc gia đình nhìn chung là thực hành truyền thống và nghi lễ
đã chọn phù hợp với bản sắc văn hóa của mình; tuy nhiên, đôi khi họ gặp phải một số
trở ngại khi triển khai những thực hành này.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ/thanh thiếu niên và/hoặc gia đình gặp phải những rào cản lớn và đôi khi bị cản trở không
cho thực hành truyền thống và nghi lễ đã chọn phù hợp với bản sắc văn hóa của mình.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên và/hoặc gia đình không thể thực hành truyền thống và nghi lễ đã
chọn phù hợp với bản sắc văn hóa của mình.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Gia đình kỷ niệm ngày
lễ nào?
Truyền thống nào quan
trọng đối với gia đình?
Gia đình có sợ bị phân
biệt đối xử vì thực hành
truyền thống và nghi lễ
của mình không?

Dành cho Tuổi ấu thơ (Tuổi 0-5): Vui lòng đánh giá mục nêu trên từ cách nhìn của gia đình.
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CĂNG THẲNG VỀ VĂN HÓA (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này nhận diện các hoàn cảnh trong đó bản sắc văn hóa của trẻ/thanh thiếu niên gặp phải sự thù địch hoặc các vấn đề
khác trong môi trường của trẻ/thanh thiếu niên do sự khác biệt về quan điểm, hành vi, hoặc niềm tin của những người khác
(bao gồm sự khác biệt về văn hóa gây ra sự căng thẳng giữa thanh thiếu niên và gia đình của trẻ/thanh thiếu niên). Phân biệt
chủng tộc, tính tiêu cực đối với SOGIE và các hình thức phân biệt đối xử khác sẽ được đánh giá ở đây.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về căng thẳng giữa bản sắc văn hóa và hoàn cảnh sống hiện tại
của trẻ/thanh thiếu niên.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Một số căng thẳng thỉnh thoảng xảy ra do va chạm giữa bản sắc văn hóa và hoàn cảnh
sống hiện tại của trẻ/thanh thiếu niên.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ/thanh thiếu niên trải qua căng thẳng về văn hóa gây ra vấn đề về thực hiện chức
năng trong ít nhất một lĩnh vực cuộc sống. Trẻ/thanh thiếu niên cần hỗ trợ để tìm hiểu
cách kiểm soát căng thẳng về văn hóa.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên đang trải qua căng thẳng về văn hóa ở mức cao khiến cho việc thực
hiện chức năng ở bất kỳ lĩnh vực cuộc sống nào đều gặp khó khăn trong những hoàn cảnh
hiện tại. Trẻ/thanh thiếu niên cần kế hoạch giảm căng thẳng về văn hóa tức thời.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Gia đình nghĩ điều gì
là hiện thực phân biệt
đối xử của họ? Họ mô
tả sự áp bức hoặc
phân biệt đối xử
như thế nào?
Điều này có ảnh hưởng
đến việc thực hiện chức
năng với tư cách là gia
đình không?

Dành cho Tuổi ấu thơ (Tuổi 0-5): Vui lòng đánh giá mục nêu trên theo cách nhìn của gia đình về căng thẳng văn hóa.

NHỮNG KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA TRONG GIA ĐÌNH (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Đôi khi, các thành viên trong gia đình có nền tảng, giá trị và/hoặc quan điểm khác biệt. Điều này có thể xảy ra trong gia đình
nhận con nuôi có nguồn gốc từ chủng tộc, văn hóa, dân tộc, hoặc tình trạng kinh tế xã hội khác nhau. Cha/mẹ có thể phải nỗ
lực mới hiểu được hoặc thiếu nhận biết về trải nghiệm bị phân biệt đối xử của một cá nhân. Ngoài ra, sự khác biệt này có thể
xảy ra trong các gia đình có cha mẹ là những người di dân thế hệ đầu tiên sang Hoa Kỳ. Cá nhân này có thể không chịu làm
theo những thực hành văn hóa cụ thể, thay vào đó là chọn tham gia sâu hơn vào văn hóa Mỹ phổ biến.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Cha mẹ và con cái có
hiểu biết khác nhau về
những hành vi phù hợp
bắt nguồn từ truyền
thống văn hóa không?
Gia đình và con cái có
hiểu và tôn trọng quan
điểm của nhau không?
Gia đình và con cái có
xung đột do có quan
điểm khác nhau không?

0

Không có bằng chứng về xung đột, căng thẳng hoặc bất đồng trong gia đình do sự
khác biệt về văn hóa hoặc gia đình có thể giao tiếp hiệu quả trong lĩnh vực này.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trước kia, trẻ/thanh thiếu niên và gia đình đã nỗ lực rất nhiều vì khác biệt văn hóa,
nhưng đang giải quyết tốt vấn đề này hoặc bây giờ gặp một chút bất đồng.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ/thanh thiếu niên và gia đình gặp khó khăn trong việc giải quyết những khác biệt về văn
hóa trong gia đình mà ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chức năng của cá nhân này.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên và gia đình gặp phải khó khăn trong việc giải quyết các khác biệt
về văn hóa trong gia đình lớn đến mức mà gây cản trở đến việc thực hiện chức năng
của cá nhân này và/hoặc yêu cầu phải có hành động tức thời.

Dành cho Tuổi ấu thơ (Tuổi 0-5): Vui lòng đánh giá mục nêu trên theo cách nhìn của gia đình về căng thẳng văn hóa.
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6. MỐC/YẾU TỐ PHÁT TRIỂN – PHẦN
TÙY CHỌN
Các mục trong phần này là bắt buộc cho mọi trẻ bị khiếm khuyết về phát triển, và, có thể được đánh giá cho mọi
người nếu những mục này là nhu cầu của trẻ. Tùy chọn N/A thường được sử dụng cho các mục trong lĩnh vực này
khi mà trẻ trên 5 tuổi VÀ mục đó không là nhu cầu cụ thể của trẻ.
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Lĩnh vực này: Lịch sử phát triển của trẻ/thanh thiếu niên này là gì?
Đối với Lịch sử/Yếu tố Phát triển này, hãy sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau:
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.

1

Lịch sử hoặc nghi ngờ có vấn đề; yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.

2

Vấn đề đang cản trở việc thực hiện chức năng; phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng
nhu cầu được giải quyết.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Phần TÙY CHỌN chỉ cho Độ tuổi 6-24.

VẬN ĐỘNG (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Mục này mô tả việc thực hiện chức năng vận động tinh (ví dụ: tao tác và nắm tay) và thô (ví dụ: ngồi, đứng, đi) của trẻ.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Sự phát triển thực hiện chức năng vận động tinh và thô của trẻ dường như là bình
thường. Không có lý do để tin rằng trẻ gặp bất kỳ vấn đề nào về phát triển vận động.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ bị thiếu kỹ năng vận động tinh (ví dụ: sử dụng kéo) hoặc thô ở mức nhẹ. Trẻ đã có
biểu hiện chậm ngồi, đứng, hoặc đi, nhưng kể từ đó đã đạt được những mốc này.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ bị thiếu hụt vận động ở mức vừa phải. Trẻ không đi lại được có kỹ năng vận động
tinh (ví dụ: với, nắm) hoặc trẻ đi lại được bị thiếu hụt vận động tinh nghiêm trọng sẽ
được đánh giá ở đây.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ bị thiếu hụt vận động nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. Trẻ không đi lại được
bị thiếu hụt thêm vận động sẽ được đánh giá tại đây, cũng như bất kỳ trẻ nào trên 6
tháng tuổi không thể nâng đầu lên.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Có bất kỳ kỹ năng vận
động nào của trẻ
khiến bạn hoặc người
khác lo lắng không?
Bạn có thấy bất kỳ hình
thức nào, trong đó sự
phát triển vận động
tinh hoặc thô của trẻ
khác so với những trẻ
khác không?
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GIÁC QUAN (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Mục này mô tả khả năng trẻ sử dụng mọi giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác và vận động.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Chức năng giác quan của trẻ dường như là bình thường. Không có lý do để tin rằng trẻ
gặp bất kỳ vấn đề nào về thực hiện chức năng giác quan.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ bị giảm sút một giác quan (ví dụ: thiếu hụt khả năng thính giác mức nhẹ, vấn đề
thị giác có thể điều chỉnh).

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ bị sa sút làm suy giảm việc thực hiện chức năng trong ít nhất một lĩnh vực cuộc
sống, ví dụ: sa sút một giác quan ở mức vừa phải hoặc sa sút nhiều giác quan ở mức
nhẹ (ví dụ: khó tích hợp cảm giác, được chẩn đoán là cần liệu pháp nghề nghiệp).

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ bị sa sút nghiêm trọng một hoặc nhiều giác quan (ví dụ: mất thị giác hoặc thính
giác rất nặng) mà có thể gây nguy hiểm hoặc làm suy kiệt nếu không được can thiệp.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Có hình thức nào mà
trong đó các giác quan
của trẻ tỏ ra khác biệt
với những trẻ khác
không?
Bạn mô tả các giác
quan như thị giác,
thính giác, xúc giác,
khứu giác, vị giác và
vận động của trẻ như
thế nào?

PHỔ TỰ KỶ (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Mục này mô tả sự hiện diện của Rối loạn Phổ Tự kỷ.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có tiền sử triệu chứng Phổ Tự kỷ.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có bằng chứng về Rối loạn Phổ Tự kỷ mức thấp. Trẻ có thể đã có các triệu chứng của
Rối loạn Phổ Tự kỷ nhưng những triệu chứng này dưới ngưỡng để chẩn đoán Tự kỷ và
không ảnh hưởng lớn đến sự phát triển.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ đáp ứng các tiêu chí để chẩn đoán bị Rối loạn Phổ Tự kỷ. Các triệu chứng Phổ Tự
kỷ đang làm suy yếu khả năng thực hiện chức năng của trẻ ở một hoặc nhiều lĩnh vực
và cần biện pháp can thiệp.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ đáp ứng các tiêu chí để chẩn đoán bị Rối loạn Phổ Tự kỷ và có nhu cầu cao đối với
điều trị và quản lý các triệu chứng nặng hoặc triệu chứng làm giảm khả năng.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ có bất kỳ triệu
chứng nào của Rối
loạn Phổ Tự kỷ không?
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KHÔNG MAU LỚN (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá sự hiện diện của các vấn đề về tăng cân hoặc tăng trưởng.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về không mau lớn.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ sơ sinh/trẻ có thể đã gặp phải các vấn đề trong quá khứ về tăng trưởng và khả
năng tăng cân và hiện không gặp phải các vấn đề. Trẻ sơ sinh/trẻ hiện tại có thể gặp
phải vấn đề chậm phát triển trong lĩnh vực này.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ sơ sinh hoặc trẻ đang gặp phải các vấn đề về khả năng duy trì cân nặng hoặc sự
tăng trưởng. Trẻ sơ sinh hoặc trẻ có thể dưới phân vị thứ 5 đối với độ tuổi hoặc giới
tính, có thể có cân nặng dưới 80% cân nặng lý tưởng so với độ tuổi, có cân nặng thấp
so với chiều cao, hoặc có tỷ lệ tăng cân làm giảm từ hai đường phân vị chính trở lên
theo thời gian (75 xuống 25).

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ sơ sinh/trẻ có từ một hoặc nhiều trong số tất cả các vấn đề nêu trên và hiện đang
có rủi ro y tế nghiêm trọng.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Trẻ có gặp vấn đề với
khả năng tăng cân và
tăng trưởng không?
Cân nặng và sự tăng
trưởng của trẻ có gây
ra bất kỳ vấn đề y tế
nào không?

ầ
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VẤN ĐỀ VỀ ĐIỀU CHỈNH (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Mục này đề cập đến tất cả các khía cạnh của sự tự điều chỉnh, gồm cả chất lượng và tính có thể đoán trước của việc
cho bú/cho ăn, ngủ, bài tiết, mức độ/cường độ hoạt động, độ nhạy với sự kích thích bên ngoài, và khả năng giải khuây.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Trẻ có gặp phải những
thách thức cụ thể
xung quanh việc
chuyển từ một hoạt
động này sang một
hoạt động khác mà
đôi khi dẫn đến mất
khả năng tham gia vào
các hoạt động không?
Trẻ có những phản
ứng nghiêm trọng đối
với những thay đổi về
nhiệt độ hoặc quần áo
đến mức cản trở việc
tham gia các hoạt
động/đến trường
hoặc vui chơi không?
Trẻ có yêu cầu người
lớn hỗ trợ xử lý nỗi
thất vọng nhiều hơn
so với các trẻ khác
ở môi trường tương
tự không? Trẻ có cơn
giận do buồn bực
hoặc đợt la hét nhiều
hơn so với trẻ khác
không?

Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Có bằng chứng vững chắc cho thấy trẻ đang phát triển năng lực tự điều chỉnh mạnh
mẽ. Điều này được thể hiện qua khả năng đi vào giấc ngủ, kiểu ăn và ngủ đều đặn. Trẻ
sơ sinh có thể điều chỉnh việc thở và nhiệt độ cơ thể, có thể chuyển tiếp trơn tru giữa
trạng thái tỉnh, ngủ, ăn theo lịch, có thể tận dụng người chăm sóc/người làm yên để
được xoa dịu, và hướng đến tự điều chỉnh (ví dụ: trẻ sơ sinh có thể bắt đầu bình tĩnh
khi có tiếng nói của người chăm sóc trước khi được bế lên). Trẻ đang tập đi có thể tận
dụng người chăm sóc giúp điều chỉnh cảm xúc, đi vào giấc ngủ khi có những món đồ
chuyển tiếp phù hợp, có thể tham gia trò chơi tập trung hơn và việc vui chơi trở lên
phức tạp hơn, hoặc có một số khả năng tự giữ bình tĩnh.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Ít nhất một lĩnh vực lo lắng về một lĩnh vực điều chỉnh--thở, nhiệt độ cơ thể, ngủ,
chuyển tiếp, ăn, khóc--nhưng người chăm sóc cảm thấy rằng việc họ điều chỉnh sẽ
mang lại hiệu quả trong việc giúp trẻ cải thiện điều chỉnh; cần theo dõi.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Lo lắng trong một hoặc nhiều lĩnh vực điều chỉnh: ngủ, khóc, ăn, cơn giận, nhạy cảm khi
chạm vào, tiếng ồn, và môi trường. Cần giới thiệu để giải quyết vấn đề tự điều chỉnh.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Lo lắng trong từ hai lĩnh vực điều chỉnh trở lên, bao gồm nhưng không giới hạn: khó
thở, cử động cơ thể, khóc, ngủ, ăn, tập trung, khả năng tự làm dịu, và/hoặc nhạy cảm
với các tác nhân gây căng thẳng trong môi trường.

CÂN NẶNG KHI SINH (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Mục này mô tả cân nặng khi sinh của trẻ so với sự phát triển bình thường.
Đánh giá và Mô tả
0

Trẻ có cân nặng khi sinh trong giới hạn bình thường. Trẻ có cân nặng khi sinh đạt
2.500 gram (5,5 pound) trở lên sẽ được đánh giá ở đây.

1

Trẻ sinh ra bị thiếu cân. Trẻ có cân nặng khi sinh từ 1.500 gram (3,3 pound) đến
2.499 gram sẽ được đánh giá ở đây.

2

Trẻ bị thiếu cân đáng kể lúc sinh đến độ gây rủi ro cho sự phát triển của trẻ. Trẻ có cân
nặng khi sinh từ 1.000 gram (2,2 pound) đến 1.499 gram sẽ được đánh giá ở đây.

3

Trẻ bị thiếu cân trầm trọng lúc sinh đến độ đe dọa đến tính mạng của trẻ. Trẻ có cân
nặng lúc sinh dưới 1.000 gram (2,2 pound) sẽ được đánh giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Cân nặng khi sinh của
trẻ so với mức bình
quân điển hình là như
thế nào?
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CHĂM SÓC TRƯỚC KHI SINH (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Mục này đề cập đến việc chăm sóc sức khỏe và các hoàn cảnh sinh mà trẻ trải qua trong tử cung.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Chăm sóc trước khi
sinh nào mà mẹ đẻ
đã nhận được?
Người mẹ có bị bất kỳ
bệnh hoặc rủi ro bất
thường nào trong
suốt thai kỳ không?

0

Mẹ đẻ của trẻ đã được chăm sóc trước khi sinh đầy đủ (ví dụ: 10 lần thăm khám bác sĩ
theo lịch trở lên) bắt đầu từ tam cá nguyệt đầu tiên. Mẹ của trẻ không gặp phải bất kỳ
bệnh nào có liên quan đến thai kỳ.

1

Mẹ đẻ của trẻ có một số thiếu sót trong chăm sóc trước khi sinh, hoặc bị một kiểu
bệnh liên quan đến thai kỳ ở mức nhẹ. Trẻ mà có mẹ đã thăm khám bác sĩ từ 6 lần trở
xuống theo lịch sẽ được đánh giá ở đây; chăm sóc của người mẹ đã phải bắt đầu ở
tam cá nguyệt thứ nhất hoặc đầu tam cá nguyệt thứ hai. Trẻ có mẹ đã bị kiểu bệnh
liên quan đến thai kỳ mức nhẹ hoặc được kiểm soát tốt, chẳng hạn tiểu đường thai kỳ,
hoặc người đã có thai kỳ rủi ro cao không phức tạp, sẽ được đánh giá ở đây.

2

Mẹ đẻ của trẻ đã nhận được chăm sóc kém trước khi sinh, chỉ bắt đầu ở tam cá
nguyệt cuối cùng, hoặc đã bị kiểu bệnh liên quan đến thai kỳ ở mức vừa phải. Trẻ có
mẹ đã thăm khám bác sĩ từ 4 lần trở xuống theo lịch sẽ được đánh giá ở đây. Người
mẹ đã có thai kỳ rủi ro cao kèm một số biến chứng sẽ được đánh giá ở đây.

3

Mẹ đẻ của trẻ không được chăm sóc trước khi sinh, hoặc bị một kiểu bệnh liên quan
đến thai kỳ ở mức nặng. Người mẹ đã bị nhiễm độc huyết/tiền sản giật sẽ được đánh
giá ở đây.

TIẾP XÚC VỚI CHẤT (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Mục này mô tả tiếp xúc của trẻ với việc sử dụng cũng như lạm dụng chất cả trước lẫn sau sinh.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ có bị tiếp xúc với
các chất trong suốt
thai kỳ hay không?
Nếu có, đó là những
chất gì?

0

Trẻ không tiếp xúc với rượu cồn hoặc ma túy khi ở trong tử cung, và hiện không có
phơi nhiễm nào tại nhà.

1

Trẻ đã bị phơi nhiễm nhẹ khi ở trong tử cung (ví dụ người mẹ sử dụng rượu cồn hoặc
hút thuốc một lượng nhỏ dưới 4 lần trong suốt thai kỳ), hoặc hiện có sử dụng rượu
cồn và/hoặc ma túy ở nhà.

2

Trẻ đã bị phơi nhiễm lượng rượu cồn hoặc ma túy đáng kể khi ở trong tử cung. Mọi sử
dụng ma tuý bất hợp pháp trong suốt thai kỳ (ví dụ: herôin, côcain), sử dụng đáng kể
rượu cồn hoặc thuốc lá, sẽ được đánh giá ở đây.

3

Trẻ đã bị phơi nhiễm rượu cồn hoặc ma túy khi ở trong tử cung và tiếp tực bị phơi
nhiễm ở nhà. Mọi trẻ có bằng chứng bị các triệu chứng thiếu ma túy (ví dụ: ốm yếu,
vấn đề về nuôi dưỡng, run, yếu và khóc liên tục) sẽ được đánh giá ở đây.
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CHUYỂN DẠ VÀ SINH NỞ (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Khía cạnh này đề cập đến các tình trạng gắn liền với, và hậu quả phát sinh từ, các biến chứng trong chuyển dạ và sinh
nở suốt quá trình sinh.
Đánh giá và Mô tả
0

Trẻ và mẹ đã có lần chuyển dạ và sinh nở bình thường. Trẻ nhận được điểm số Apgar
từ 7-10 vào lúc sinh sẽ được đánh giá ở đây.

1

Trẻ hoặc mẹ đã gặp phải một số vấn đề nhẹ trong khi sinh, nhưng không có tiền sử tác
động bất lợi. Tổn thương cơ thể liên quan đến sinh hoặc mổ đẻ cấp cứu (ví dụ: dịch
chuyển vai) đối với trẻ được đánh giá ở đây.

2

Trẻ hoặc mẹ gặp các vấn đề trong khi sinh dẫn những khó khăn tạm thời về chức năng
cho trẻ hoặc mẹ. Suy thai kéo dài, chảy máu sau sinh, hoặc rách tử cung sẽ được đánh
giá ở đây. Trẻ nhận được điểm số Apgar từ 4-7, hoặc cần một số biện pháp tái sinh
vào lúc sinh được đánh giá ở đây.

3

Trẻ gặp các vấn đề nghiêm trọng lúc sinh có ảnh hưởng dài hạn đến sự phát triển (ví dụ:
thiếu nhiều oxy, tổn thương não). Trẻ nhận được điểm số Apgar từ 3 trở xuống, hoặc cần
các biện pháp tái sinh toàn diện hoặc tức thời vào lúc sinh sẽ được đánh giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Có bất kỳ tình huống
bất thường nào có
liên quan đến chuyển
dạ và sinh nở không?

SỰ SẴN SÀNG CỦA MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC BAN ĐẦU (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Mục này tập trung vào sự sẵn sàng về mặt cảm xúc và thể chất của người chăm sóc chính đối với trẻ trong những tuần
ngay sau khi sinh. Đánh giá sự sẵn sàng của mẹ lên tới 3 tháng (12 tuần) sau sinh.
Đánh giá và Mô tả
0

Người chăm sóc chính/cha/mẹ của trẻ đã sẵn sàng về mặt cảm xúc và thể chất đối với
trẻ trong những tuần sau sinh.

1

Người chăm sóc chính gặp phải một số tác nhân gây căng thẳng nhỏ hoặc thoáng qua
khiến cha/mẹ ít sẵn sàng hơn với trẻ một chút.

2

Người chăm sóc chính gặp phải mức căng thẳng vừa phải đủ để khiến họ ít sẵn sàng
đáng kể về mặt cảm xúc và thể chất đối với trẻ trong những tuần sau sinh.

3

Người chăm sóc chính không sẵn sàng với trẻ đến mức mà sức khỏe thể chất hoặc
tinh thần của trẻ bị tổn thương nghiêm trọng.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Người chăm sóc có sẵn
sàng đáp ứng nhu cầu
của trẻ trong 3 tháng
đầu sau sinh không?
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TÍNH TÒ MÒ (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Đánh giá này mô tả nỗ lực tự khởi xướng của trẻ để khám phá thế giới của mình.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Trẻ có tính tò mò đặc biệt. Trẻ sơ sinh thể hiện nhăn mặt và nắm đồ vật trong tay rồi
đập; trẻ lớn hơn bò hoặc đi tới đồ vật yêu thích.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ có tính tò mò tốt. Trẻ đi lại được không tiến đến những đồ vật hấp dẫn, nhưng
tích cực khám phá khi được đưa cho những đồ vật đó, sẽ được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ có tính tò mò hạn chế. Trẻ có thể đã do dự tìm kiếm thông tin hoặc môi trường
mới, hoặc miễn cưỡng khám phá ngay cả với những đồ vật được đưa cho.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ có tính tò mò rất hạn chế hoặc không có tính tò mò quan sát được. Trẻ dường như
hoảng sợ trước thông tin hoặc môi trường mới.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ có nỗ lực khám phá
thế giới của mình bằng
mọi giác quan không?

TÍNH VUI ĐÙA (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá mức độ trẻ sơ sinh/trẻ em được trao cơ hội và tham gia vui chơi phù hợp với độ tuổi. Vui chơi được
hiểu là phát triển. Khi đánh giá mục này, bạn nên xem xét xem trẻ có quan tâm đến vui chơi và/hoặc liệu trẻ có cần
người lớn hỗ trợ khi đang vui chơi không. Có thể đánh giá các vấn đề về chơi đơn hoặc chơi theo nhóm (ví dụ: chơi
cùng trẻ khác) tại đây.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Trẻ có dễ dàng tham
gia vui đùa không?
Trẻ có khởi xướng vui
đùa không? Trẻ có thể
duy trì vui đùa không?
Trẻ có cần người lớn
hỗ trợ khởi xướng và
duy trì vui đùa nhiều
hơn so với mức phát
triển của trẻ không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có dấu hiệu cho thấy trẻ sơ sinh hoặc trẻ gặp vấn đề về vui đùa.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ đang thực hiện đủ tốt các hoạt động vui đùa mặc dù có thể có một số vấn đề. Trẻ
sơ sinh có thể không dễ dàng tham gia vui đùa. Trẻ đang tập đi và trẻ học trường mầm
non có thể dường như không quan tâm và có thể duy trì vui đùa ở mức yếu.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ gặp vấn đề với vui đùa. Trẻ sơ sinh không chịu vui đùa hoặc không có đủ cơ hội để
vui đùa. Trẻ đang tập đi và trẻ học trường mầm non thể hiện có ít niềm vui hoặc ít
quan tâm đến các hoạt động trong và ngoài nhà và chỉ có thể tham gia vào các hoạt
động vui đùa/giải trí khi có sự tương tác và hỗ trợ liên tục của người lớn.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ không được tiếp cận hoặc không quan tâm đến vui đùa. Trẻ sơ sinh dành phần lớn
thời gian không tương tác. Trẻ đang tập đi và trẻ học trường mầm non, ngay cả khi có
sự khuyến khích của người lớn, vẫn không thể biểu hiện niềm vui hoặc sử dụng vui
đùa để tăng cường phát triển.
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TÍNH KHÍ (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Đánh giá này mô tả trạng thái tâm trạng chung và khả năng được xoa dịu của trẻ.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Trẻ dễ tính. Trẻ dễ dàng được giữ bình tĩnh hoặc được làm quên đi khi tức giận hoặc
buồn phiền

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ có một số vấn đề nhẹ về khả năng được giữ bình tĩnh, xoa dịu, hoặc được làm
quên đi khi tức giận hoặc buồn phiền. Trẻ có thể đã thỉnh thoảng có những giai đoạn
khóc hoặc nổi giận kéo dài.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ khó tính. Trẻ gặp khó khăn trong việc được giữ bình tính, xoa dịu hoặc được làm quên
đi. Quan sát thấy những giai đoạn khóc, nổi giận kéo dài hoặc những hành vi khó khác.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ gặp khó khăn đáng kể trong việc được giữ bình tĩnh, xoa dịu, hoặc được làm quên đi
khi tức giận hoặc buồn phiền. Quan sát thấy những giai đoạn khóc, nổi giận lặp đi lặp lại và
cực kỳ dai dẳng hoặc những hành vi khó khác khi trẻ tức giận hoặc buồn phiền.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ có nỗ lực khám phá
thế giới của mình bằng
mọi giác quan không?

CHO ĂN/BÀI TIẾT (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Hạng mục này đề cập đến tất cả các mức độ trầm trọng của việc ăn và/hoặc bài tiết. Pica sẽ được đánh giá tại đây.
Lưu ý: Trẻ em phải trên 18 tháng tuổi mới được đánh giá Pica.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Trẻ dường như không có bất kỳ vấn đề gì với việc ăn hoặc bài tiết.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Tiền sử hoặc bằng chứng về các vấn đề với việc ăn và/hoặc bài tiết (ví dụ: ăn kiểu kén
cá chọn canh).

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ gặp vấn đề với việc ăn và/hoặc bài tiết ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng
ở tối thiểu một lĩnh vực cuộc sống.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Vấn đề của trẻ với việc cho ăn và/hoặc bài tiết đang làm suy kiệt hoặc đặt sự phát
triển của trẻ vào rủi ro nếu không được can thiệp.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ có gặp bất kỳ khó
khăn bất thường nào
với tiểu tiện hoặc đại
tiện không?
Trẻ có gặp bất kỳ khó
khăn nào với việc bú
sữa mẹ hoặc ăn sữa
công thức không?
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TRƯỜNG MẦM NON/CƠ SỞ CHĂM SÓC BAN NGÀY (Mục tùy chọn Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá trải nghiệm của trẻ trong các môi trường là trường mầm non/cơ sở chăm sóc ban ngày và khả năng
trẻ được đáp ứng nhu cầu tại những môi trường này. Mục này cũng xem xét sự hiện diện của các vấn đề trong những
môi trường này về mặt chuyên cần, tiến bộ, hỗ trợ từ nhân viên nhà trường để đáp ứng nhu cầu của trẻ, và phản ứng
về mặt hành vi của trẻ đối với những môi trường này.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về vấn đề với việc thực hiện chức năng trong môi trường của cơ
sở chăm sóc hoặc trường mầm non hiện tại.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có tiền sử hoặc bằng chứng về vấn đề với việc thực hiện chức năng tại môi trường
trường mẫu giáo hoặc cơ sở chăm sóc ban ngày hiện tại. Trẻ có thể được ghi danh
vào một chương trình đặc biệt.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng.
Trẻ gặp khó khăn trong việc duy trì hành vi, chuyên cần, và/hoặc tiến bộ trong môi
trường này.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Vấn đề của trẻ gặp phải với việc thực hiện chức năng trong môi trường trường mẫu
giáo hoặc cơ sở chăm sóc ban ngày đặt trẻ vào rủi ro tức thời bị loại khỏi chương
trường do hành vi, sự thiếu tiến bộ, hoặc nhu cầu không được đáp ứng.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ gặp phải điều gì
tại trường mầm
non/cơ sở chăm
sóc ban ngày?
Trẻ có gặp khó khăn
trong việc học các
kỹ năng, mối quan
hệ xã hội hoặc hành
vi mới không?
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7. XEM XÉT THEO CẶP
Những mục này xem xét các khía cạnh cụ thể về nhu cầu của người chăm sóc và mối quan hệ với trẻ.
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Lĩnh vực này: Nhu cầu và mối quan hệ của người chăm sóc với trẻ ảnh hưởng như thế
nào đến khả năng chăm sóc trẻ?
Lĩnh vực này phải được hoàn thành chỉ cho trẻ từ 0-5 tuổi.
Đối với các mục Xem xét theo cặp, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau:
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp. Đây có thể là thế mạnh của người chăm sóc.

1

Lịch sử hoặc nghi ngờ có vấn đề; yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Đây có thể là cơ hội để xây dựng thế mạnh.

2

Vấn đề đang cản trở việc thực hiện chức năng; phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu
cầu được giải quyết.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.

ĐÁP LẠI VỀ CẢM XÚC CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC (Tuổi 0-5)
Mục này đề cập đến khả năng hiểu và đáp lại của người chăm sóc với niềm vui, nỗi buồn và những cảm giác khác của
trẻ bằng cảm giác tương tự hoặc hữu ích.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp. Đây có thể là thế mạnh
của người chăm sóc.
Người chăm sóc đồng cảm về mặt cảm xúc và đáp lại nhu cầu về cảm xúc của trẻ.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng
ngừa. Đây có thể là cơ hội để xây dựng thế mạnh.
Người chăm sóc đồng cảm về mặt cảm xúc và thường đáp lại nhu cầu về cảm xúc của
trẻ. Tuy nhiên, đôi khi, người chăm sóc không thể đáp lại nhu cầu về cảm xúc của trẻ.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của người chăm sóc.
Người chăm sóc thường không đồng cảm và thường xuyên không thể đáp lại nhu cầu
về cảm xúc của trẻ.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc gặp khó khăn đáng kể về khả năng đáp lại cảm xúc. Họ không đồng
cảm và hiếm khi đáp lại nhu cầu cảm xúc của trẻ.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Người chăm sóc có
thể cảm thông với
trẻ không?
Người chăm sóc có thể
đáp lại nhu cầu của trẻ
theo cách phù hợp về
mặt cảm xúc không?
Mức đồng cảm của
người chăm sóc ảnh
hưởng đến sự phát
triển của trẻ như
thế nào?
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NGƯỜI CHĂM SÓC ĐIỀU CHỈNH TRƯỚC TRẢI NGHIỆM CHẤN THƯƠNG (Tuổi 0-5)
Đánh giá này bao gồm phản ứng của người chăm sóc với các trải nghiệm chấn thương khác nhau mà thách thức khả
năng chăm sóc trẻ/thanh thiếu niên của họ.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp. Đây có thể là thế mạnh
của người chăm sóc.
Không có bằng chứng cho thấy người chăm sóc đã trải qua chấn thương, HOẶC
có bằng chứng cho thấy người chăm sóc đã thích ứng tốt với các trải nghiệm chấn
thương của mình.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng
ngừa. Đây có thể là cơ hội để xây dựng thế mạnh.
Người chăm sóc gặp vấn đề ở mức nhẹ về khả năng điều chỉnh và có một số biểu
hiện buồn phiền, HOẶC người chăm sóc có tiền sử gặp khó khăn trong việc điều
chỉnh trước các trải nghiệm chấn thương.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của người chăm sóc.
Người chăm sóc có vấn đề rõ ràng về khả năng điều chỉnh và có những biểu hiện khi
đáp lại một sự cố chấn thương (ví dụ: cơn giận, thất vọng, và lo lắng).

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc gặp vấn đề về căng thẳng sau chấn thương. Một số triệu chứng có
thể bao gồm suy nghĩ xâm nhập, cảnh giác quá mức, lo lắng không ngớt, và các triệu
chứng thường gặp khác của Rối loạn Căng thẳng Sau chấn thương (PostTraumatic
Stress Disorder, PTSD).

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•
•

Người chăm sóc có
từng trải qua sự cố chấn
thương nào không?
Người chăm sóc có trải
qua ác mộng thường
xuyên không?
Họ có gặp rắc rối với
cảnh hồi tưởng không?
Những kỹ năng giải
quyết vấn đề hiện tại
của người chăm sóc
là gì?
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8. TRẢI NGHIỆM BẤT LỢI THỜI THƠ
ẤU/TRẢI NGHIỆM CHẤN THƯƠNG
TIỀM TÀNG
Tất cả trong số các mục trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu/trải nghiệm chấn thương tiềm tàng đều là các chỉ báo tĩnh.
Nói cách khác, những mục này cho biết trẻ/thanh thiếu niên đã trải qua một chấn thương cụ thể nào chưa. Nếu
trẻ/thanh thiếu niên đã từng có một trong những trải nghiệm này, nó sẽ luôn được đánh giá trong phần này, ngay
cả khi trải nghiệm đó hiện không gây ra vấn đề hoặc sự buồn phiền trong cuộc sống của trẻ/thanh thiếu niên. Do
đó, những mục này không được kỳ vọng thay đổi, ngoại trừ trong trường hợp trẻ/thanh thiếu niên có một trải
nghiệm chấn thương mới hoặc nhận ra rằng một chấn thương trong quá khứ đã chưa được biết đến trước đó.
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Mô-đun này: Trẻ/thanh thiếu niên đã từng trải qua sự cố bất lợi nào trong cuộc đời mà
có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng không?
Phần này dành cho mọi lứa tuổi (Tuổi 0-24). Đánh giá các mục này trong suốt đời của trẻ/thanh thiếu niên.
Đối với Trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu/Trải nghiệm chấn thương tiềm tàng, hãy sử dụng các hạng mục và mô
tả sau đây:
Không

Không có bằng chứng về bất kỳ chấn thương nào loại này.

Có

Trẻ/thanh thiếu niên đã có trải nghiệm hoặc có nghi ngờ rằng trẻ/thanh thiếu niên đã trải qua loại
chấn thương này—một sự cố, nhiều sự cố, hoặc các trải nghiệm liên tục, kéo dài.

LẠM DỤNG TÌNH DỤC (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này mô tả trẻ/thanh thiếu niên đã từng bị lạm dụng tình dục chưa.
Câu hỏi cần Cân nhắc
Đánh giá và Mô tả
Không Không có bằng chứng nào cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã bị lạm dụng tình dục.
• Người chăm sóc hoặc

•

trẻ/thanh thiếu niên đã
từng tiết lộ về lạm dụng
tình dục chưa?
Có nghi ngờ hoặc bằng
chứng nào cho thấy
trẻ/thanh thiếu niên
đã bị lạm dụng tình
dục không?

Có

Trẻ/thanh thiếu niên đã bị lạm dụng tình dục, hoặc có nghi ngờ rằng trẻ/thanh thiếu
niên đã bị lạm dụng tình dục - bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn, hoặc diễn ra trong
một khoảng thời gian dài. Lạm dụng này có thể là xâm nhập, nhiều thủ phạm, và/hoặc
có tổn thương cơ thể liên quan. Trẻ/thanh thiếu niên có nguy cơ bị lạm dụng tình dục
lần thứ hai (ví dụ: chứng kiến hành vi lạm dụng tình dục, có anh/chị em ruột bị lạm
dụng tình dục) sẽ được đánh giá ở đây.

LẠM DỤNG THÂN THỂ (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này mô tả trẻ/thanh thiếu niên đã từng bị lạm dụng thân thể chưa.
Câu hỏi cần Cân nhắc
Đánh giá và Mô tả
• Kỷ luật thân thể được Không Không có bằng chứng nào cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã bị lạm dụng thân thể.
•

sử dụng ở nhà? Đó là
những hình thức nào?
Trẻ/thanh thiếu niên
có từng bị bầm tím,
vết lằn, hoặc thương
tích vì bị kỷ luật chưa?

Có

Trẻ/thanh thiếu niên đã trải qua hoặc có nghi ngờ rằng trẻ/thanh thiếu niên đã bị lạm
dụng thân thể - lạm dụng thân thể từ nhẹ đến nặng, hoặc lặp đi lặp lại với tổn thương
thân thể đủ nghiêm trọng để cần điều trị y tế.
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BỎ BÊ (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này mô tả trẻ/thanh thiếu niên đã từng bị bỏ bê chưa. Bỏ bê có thể ám chỉ thiếu thức ăn, chỗ ở hoặc giám sát (bỏ
bê về thể chất), thiếu sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết (bỏ bê về y tế), hoặc không nhận được hướng dẫn học
thuật (bỏ bê giáo dục).
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Đánh giá và Mô tả

Trẻ/thanh thiếu niên Không Không có bằng chứng nào cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã bị bỏ bê.
có đang được giám
Có Trẻ/thanh thiếu niên đã bị bỏ bê, hoặc có nghi ngờ rằng chúng đã bị bỏ bê. Việc này bao
sát đầy đủ không?
gồm thỉnh thoảng bị bỏ bê (ví dụ: trẻ/thanh thiếu niên rời khỏi nhà một mình trong thời
Nhu cầu cơ bản của
gian ngắn khi không phù hợp cho phát triển và không có người lớn giám sát, hoặc thỉnh
trẻ/thanh thiếu niên
về thức ăn và chỗ ở có
thoảng không giám sát đủ đối với trẻ/thanh thiếu niên); người lớn vắng mặt nhiều lần
được đáp ứng không?
và/hoặc trong thời gian dài, giám sát ở mức tối thiểu; hoặc không đều đặn cung cấp
Trẻ/thanh thiếu niên có
những đồ dùng thiết yếu cơ bản của cuộc sống (đủ thức ăn, chỗ ở, hoặc quần áo).
được cho phép tiếp cận
chăm sóc y tế cần thiết
không? Giáo dục?

LẠM DỤNG CẢM XÚC (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này mô tả trẻ/thanh thiếu niên có bị lạm dụng cảm xúc qua lời nói và/hoặc không qua lời nói hay không, gồm
xem thường, làm xấu hổ, và làm bẽ mặt trẻ/thanh thiếu niên, bôi nhọ, so sánh tiêu cực với người khác, hoặc nói với
trẻ/thanh thiếu niên rằng chúng “không tốt”. Mục này bao gồm cả “lạm dụng cảm xúc”, bao gồm ngược đãi về tâm
lý như lăng mạ hoặc làm bẽ mặt một đứa trẻ lẫn “bỏ bê cảm xúc”, được mô tả là người chăm sóc từ chối quan tâm
và/hoặc hỗ trợ về mặt cảm xúc.
Câu hỏi cần Cân nhắc

Đánh giá và Mô tả

•

Không Không có bằng chứng nào cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã bị lạm dụng cảm xúc.

•

Người chăm sóc nói
chuyện/tương tác với
trẻ/thanh thiếu niên
như thế nào?
Có bôi nhọ hoặc làm
xấu hổ ở nhà không?

Có

Trẻ/thanh thiếu niên đã bị lạm dụng cảm xúc, hoặc có nghi ngờ rằng chúng đã bị lạm
dụng cảm xúc (từ nhẹ đến nặng, trong mọi khoảng thời gian) bao gồm: lăng mạ hoặc
thỉnh thoảng bị người chăm sóc ám chỉ theo cách xúc phạm, bị từ chối quan tâm về
cảm xúc hoặc hoàn toàn bị lờ đi, hoặc bị người khác đe dọa/khủng bố.
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CHẤN THƯƠNG Y TẾ (Mọi độ tuổi, 0-24)
Mục này mô tả thanh thiếu niên đã từng bị chấn thương liên quan đến y tế chưa, do, ví dụ, nhập viện nội trú, thủ thuật
ngoại trú, và các tổn thương đáng kể khác.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có từng bị gãy xương,
mũi khâu hoặc các thủ
thuật y tế khác chưa?
Trẻ/thanh thiếu niên
đã từng phải đến
phòng cấp cứu, hoặc
phải ở qua đêm trong
bệnh viện chưa?

Đánh giá và Mô tả
Không Không có bằng chứng nào cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã bị chấn thương y tế.
Có

Trẻ/thanh thiếu niên đã có trải nghiệm y tế được nghĩ là lấn át cảm xúc hoặc tinh
thần. Bao gồm các sự cố cấp tính và không dẫn đến nhu cầu y tế liên tục; buồn phiền
gắn liền, chẳng hạn phẫu thuật nhỏ, khâu chỉ hoặc nắn xương khớp; các thương tổn
cấp tính và các thủ thuật y tế xâm nhập ở mức vừa phải như phẫu thuật chính chỉ cần
nằm viện ngắn hạn; các sự cố có thể đe dọa tính mạng và có thể dẫn đến các vấn đề
sức khỏe mạn tính làm thay đổi việc thực hiện chức năng vật lý của trẻ/thanh thiếu
niên. Nghi ngờ rằng trẻ/thanh thiếu niên đã có trải nghiệm y tế được nghĩ là lấn át
cảm xúc hoặc tinh thần nên được đánh giá ở đây.

Thông tin Bổ sung: Mục này xem xét tác động của sự cố lên trẻ/thanh thiếu niên. Nó mô tả trải nghiệm trong đó trẻ/thanh
thiếu niên phải thực hiện thủ thuật y tế gây có chịu và choáng ngợp. Trẻ/thanh thiếu niên sinh ra bị dị dạng cơ thể phải thực
hiện phẫu thuật nhiều lần, trẻ phải hóa trị hoặc xạ trị, trẻ gặp tai nạn và phải can thiệp y tế tức thời dẫn đến dị dạng cơ thể
hoặc có những hạn chế cơ thể liên tục (ví dụ: trẻ bị bỏng) có thể được đánh giá tại đây. Các thủ thuật y tế phổ biến, thường
không dễ chịu hoặc vui vẻ nhưng cũng không lấn át cảm xúc hoặc tâm lý đối với trẻ em (ví dụ: tiêm, uống thuốc) nhìn chung
sẽ không được đánh giá ở đây.
THẢM HỌA THIÊN NHIÊN HOẶC THẢM HỌA DO CON NGƯỜI (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này mô tả sự tiếp xúc của trẻ/thanh thiếu niên với thảm họa thiên nhiên hoặc thảm họa do con người.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Đánh giá và Mô tả

Trẻ/thanh thiếu niên đã Không Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã tiếp xúc hoặc chứng kiến thảm
họa thiên nhiên hoặc thảm họa do con người.
từng có mặt khi đang
xảy ra thảm họa thiên
Có Trẻ/thanh thiếu niên đã trải qua, tiếp xúc hoặc chứng kiến thảm họa thiên nhiên hoặc
nhiên hoặc thảm họa
thảm họa do con người trực tiếp hoặc gián tiếp (ví dụ trên TV, nghe người khác nói chuyện
do con người hay chưa?
về thảm họa). Bao gồm các thảm họa như hỏa hoạn hoặc động đất hoặc thảm họa do con
Trẻ/thanh thiếu niên
người gây ra; tai nạn xe cộ, đâm máy bay, hoặc đánh bom; quan sát người chăm sóc bị
có xem các chương
chấn thương trong một vụ tai nạn xe cộ hoặc hỏa hoạn hoặc chứng kiến nhà hàng xóm
trình TV có chủ đề này
hoặc nghe lỏm được
cháy rụi; thảm họa gây tổn hại nghiêm trọng hoặc làm chết người thân yêu; hoặc có tác
người lớn nói chuyện
động liên tục hoặc gián đoạn cuộc sống do thảm họa (ví dụ người chăm sóc mất việc). Nghi
về những loại thảm
ngờ rằng trẻ/thanh thiếu niên đã trải qua, đã tiếp xúc với hoặc đã chứng kiến thảm họa
họa này hay không?
thiên nhiên hoặc thảm họa do con người trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ được đánh giá ở đây.

CHỨNG KIẾN BẠO HÀNH GIA ĐÌNH (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này mô tả việc tiếp xúc với bạo lực trong nhà hoặc gia đình của trẻ/thanh thiếu niên.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Có xảy ra đánh nhau
thường xuyên trong
gia đình của trẻ/thanh
thiếu niên không?
Có khi nào đánh nhau
dùng chân tay không?

Đánh giá và Mô tả
Không Không có bằng chứng nào cho thấy trẻ/thanh thiếu niên chứng kiến bạo lực trong gia đình.
Có

Trẻ/thanh thiếu niên đã chứng kiến, hoặc có nghi ngờ rằng chúng đã chứng kiến bạo
lực trong gia đình - một lần, lặp đi lặp lại, hoặc nghiêm trọng. Bao gồm các giai đoạn
xảy ra bạo lực gia đình nhưng không có chấn thương nghiêm trọng (ví dụ: cần chăm
sóc y tế khẩn cấp) và các giai đoạn đã xảy ra chấn thương nghiêm trọng, là hậu quả
trực tiếp của bạo lực.
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CHỨNG KIẾN BẠO LỰC TẠI TRƯỜNG/TRONG CỘNG ĐỒNG (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này mô tả việc tiếp xúc với các vụ bạo lực mà thanh thiếu niên đã chứng kiến hoặc trải qua trong cộng đồng của
mình. Bao gồm chứng kiến bạo lực tại trường hoặc môi trường giáo dục của trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có sống ở khu thường
xuyên xảy ra bạo lực
không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có từng chứng kiến
hoặc trực tiếp trải
qua bạo lực ở trường
mình chưa?

Không Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã chứng kiến bạo lực tại trường
hoặc trong cộng đồng của mình.
Có

Trẻ/thanh thiếu niên đã chứng kiến hoặc trải qua bạo lực trong cộng đồng hoặc tại
trường, chẳng hạn: đánh nhau; bạn bè/gia đình bị thương tích do bạo lực; các trường
hợp bạo lực nghiêm trọng và lặp đi lặp lại và/hoặc làm chết người khác trong cộng
đồng/trường mình do bạo lực; là nạn nhân trực tiếp của hoạt động tội phạm/bạo lực
trong cộng đồng hoặc nhà trường mà đe dọa tính mạng; hoặc đã trải qua tác động
liên tục/lâu dài từ bạo lực trong cộng đồng/trường học (ví dụ: thành viên gia đình bị
tổn thương và không còn có thể làm việc). Nghi ngờ rằng trẻ/thanh thiếu niên đã
chứng kiến hoặc trải qua bạo lực trong cộng đồng sẽ được đánh giá ở đây.

BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CHIẾN TRANH/KHỦNG BỐ (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này mô tả sự tiếp xúc của trẻ/thanh thiếu niên với chiến tranh, bạo lực chính trị, tra tấn hoặc khủng bố.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
hoặc gia đình của họ
đã từng sống trong
vùng bị tàn phá bởi
chiến tranh chưa?
Trẻ/thanh thiếu niên
tiếp xúc gần với chiến
tranh, bạo lực chính
trị, tra tấn hoặc khủng
bố như thế nào?
Gia đình đã bị chuyển
chỗ ở?

Không Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã tiếp xúc với chiến tranh, bạo
lực chính trị, tra tấn hoặc khủng bố.
Có

Trẻ/thanh thiếu niên đã trải qua, hoặc có nghi ngờ rằng chúng đã trải qua hoặc bị ảnh
hưởng bởi chiến tranh, khủng bố hoặc bạo lực chính trị. Ví dụ: Các thành viên gia đình
liên quan trực tiếp đến trẻ/thanh thiếu niên có thể đã tiếp xúc với chiến tranh, bạo lực
chính trị, hoặc tra tấn dẫn đến phải dời chỗ ở, chấn thương hoặc tàn tật, hoặc tử
vong; cha mẹ có thể đã bị tàn tật về cơ thể hoặc tâm lý do chiến tranh và không thể
chăm sóc đầy đủ cho trẻ/thanh thiếu niên; trẻ/thanh thiếu niên có thể đã phải sống
thời gian dài trong trại tị nạn, hoặc lo sợ cho mạng sống của mình trong suốt cuộc
chiến hoặc khủng bố do đánh bom hoặc bắn pháo rất gần nơi chúng ở; trẻ/thanh
thiếu niên có thể đã bị tổn thương trực tiếp, bị tra tấn, hoặc bị bắt cóc trong một vụ
tấn công khủng bố; trẻ/thanh thiếu niên có thể đã phục vụ với tư cách là người lính,
du kích, hoặc chiến sĩ khác tại quê hương của mình. Trẻ/thanh thiếu niên không sống
trong vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc khủng bố hoặc trại tị nạn, nhưng gia
đình của những trẻ/thanh thiếu niên đó đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Thông tin Bổ sung: Khủng bố được định nghĩa là “sử dụng bạo lực có tính toán hoặc đe dọa sử dụng bạo lực để gây sợ
hãi, với mục đích ép buộc hoặc hăm dọa chính phủ hoặc xã hội để theo đuổi mục đích thường về chính trị, tôn giáo
hoặc lý tưởng.” Khủng bố bao gồm các vụ tấn công bởi cá nhân hoạt động biệt lập (ví dụ: các vụ bắn tỉa).
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NGƯỜI CHỨNG KIẾN/NẠN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG TỘI PHẠM (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này mô tả sự tiếp xúc của trẻ/thanh thiếu niên với hoạt động tội phạm. Hành vi tội phạm bao gồm mọi hành vi mà
vì đó người lớn có thể phải vào tù, gồm buôn bán ma túy, mãi dâm, cưỡng dâm, hoặc hành hung.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Đánh giá và Mô tả

Trẻ/thanh thiếu niên
Không Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên đã là nạn nhân của hoặc là người
hay ai đó trong gia đình
đã chứng kiến hoạt động tội phạm.
đã từng là nạn nhân
Có Trẻ/thanh thiếu niên đã bị biến thành nạn nhân, hoặc có nghi ngờ rằng họ đã bị biến
của tội phạm chưa?
Trẻ/thanh thiếu niên
thành nạn nhân hoặc đã chứng kiến hoạt động tội phạm. Bao gồm một trường hợp,
đã từng chứng kiến
nhiều trường hợp, hoặc các trường hợp tội phạm kéo dài và nghiêm trọng đe dọa tính
hoạt động tội phạm
mạng hoặc gây tổn hại thể chất nghiêm trọng, hoặc trẻ/thanh thiếu niên đã chứng
trong cộng đồng hoặc
kiến cái chết của người bạn trong gia đình hoặc một người thân yêu.
tại nhà chưa?

Thông tin Bổ sung: Bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến tống giam đều được coi là hoạt động tội phạm. Trẻ/thanh thiếu niên đã
bị lạm dụng tình dục hoặc chứng kiến anh/chị em ruột bị lạm dụng tình dục hoặc lạm dụng thân thể tới mức mà có thể đâm
đơn kiện tội hiếp dâm sẽ được đánh giá ở đây và trên các mục cụ thể về lạm dụng thích hợp. Thanh thiếu niên đã chứng kiến
buôn bán ma túy, mãi dâm, cưỡng dâm hoặc hành hung cũng có thể được đánh giá trên mục này.
HÀNH VI TỘI PHẠM CỦA CHA MẸ (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này mô tả hành vi phạm tội của cả cha mẹ ruột lẫn cha mẹ kế, và những người bảo hộ hợp pháp khác, nhưng
không phải cha mẹ nuôi.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Cha/mẹ/người giám
hộ hoặc gia đình của
trẻ/thanh thiếu niên đã
liên quan đến các hoạt
động phạm tội hoặc đã
từng bị bỏ tù chưa?

Đánh giá và Mô tả
Không Không có bằng chứng cho thấy cha mẹ của trẻ/thanh thiếu niên đã từng dính líu đến
hành vi phạm tội.
Có

Một hoặc cả hai trong số cha mẹ/người giám hộ của trẻ/thanh thiếu niên đã có tiền
sử về hành vi phạm tội dẫn đến kết án hoặc tống giam. Nghi ngờ rằng một hoặc cả
hai trong số cha mẹ/người giám hộ của trẻ/thanh thiếu niên đã có tiền sử về hành
vi phạm tội dẫn đến kết án hoặc tống giam sẽ được đánh giá ở đây.

GIÁN ĐOẠN CHĂM SÓC/MẤT GẮN BÓ (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này ghi lại mức độ trẻ/thanh thiếu niên đã có một hoặc nhiều thay đổi lớn về người chăm sóc, có thể dẫn đến gián
đoạn gắn bó.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có từng sống xa người
chăm sóc không?
Điều gì đã xảy ra dẫn
tới thanh thiếu niên
phải sống xa người
chăm sóc của mình?

Không Không có bằng chứng cho thấy thanh thiếu niên đã trải qua gián đoạn chăm sóc
và/hoặc mất sự gắn bó.
Có

Trẻ/thanh thiếu niên đã trải qua, hoặc có nghi ngờ rằng chúng đã trải qua, ít nhất một
gián đoạn về chăm sóc với người chăm sóc luân phiên quen thuộc hoặc người chăm
sóc chưa được biết (bao gồm thay đổi nơi nuôi dưỡng hoặc chăm sóc bên ngoài gia
đình khác, chẳng hạn cơ sở chăm sóc nội trú). Trẻ/thanh thiếu niên có thể đã có hoặc
có thể đã không có liên hệ thường xuyên với (những) người gắn bó chính trong suốt
thời gian gián đoạn này. Việc thay đổi chăm sóc có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Thông tin Bổ sung: Trẻ/thanh thiếu niên đã chịu gián đoạn chăm sóc, bao gồm tách khỏi (những) người gắn bó chính
và/hoặc mất sự gắn bó sẽ được đánh giá ở đây. Trẻ/thanh thiếu niên đã có thay đổi về chỗ ở, bao gồm việc sống trong
các cơ sở chăm sóc thay thế, cơ sở điều trị nội trú hoặc các cơ sở xét xử thanh thiếu niên, có thể được đánh giá tại đây.
Lưu trú ngắn ngày trong bệnh viện hoặc tạm giữ thanh thiếu niên trong thời gian ngắn, trong suốt khoảng thời gian đó
vẫn giữ nguyên người chăm sóc của trẻ/thanh thiếu niên, sẽ không được đánh giá ở đây.
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9. TRIỆU CHỨNG CĂNG THẲNG DO
CHẤN THƯƠNG
Những mục này mô tả các phản ứng hoặc triệu chứng mất điều chỉnh mà trẻ và thanh thiếu niên có thể biểu hiện
trước bất kỳ trong số nhiều trải nghiệm chấn thương.
Lĩnh vực này phải được hoàn thành cho trẻ/thanh thiếu niên từ 6-24 tuổi.
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Lĩnh vực này: Trẻ/thanh thiếu niên phản ứng thế nào trước các sự cố chấn thương?
Đối với Triệu chứng Căng thẳng do Chấn thương, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau:
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.

Đánh giá các mục sau trong vòng 30 ngày qua.
MẤT ĐIỀU CHỈNH CẢM XÚC VÀ/HOẶC THỂ CHẤT (Tuổi 6-24)
Trẻ/thanh thiếu niên gặp khó khăn trong việc điều chỉnh tỉnh thức hoặc thể hiện cảm xúc cũng như trạng thái năng lượng.
Đánh giá và Mô tả
0
Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Trẻ/thanh thiếu niên có gặp khó khăn gì trong việc điều chỉnh phản ứng cảm xúc hoặc
sinh lý không. Phản ứng cảm xúc và mức năng lượng phù hợp với hoàn cảnh.
1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có tiền sử hoặc bằng chứng về khó khăn trong việc điều chỉnh sinh lý/tác động. Trẻ/thanh
thiếu niên có thể gặp một số khó khăn trong việc chịu đựng những cảm xúc mãnh liệt và
trở lên hơi hốt hoảng hoặc khó chịu khi phản ứng với kích thích tràn ngập cảm xúc, hoặc
nhìn chung là thận trọng hơn hoặc tăng cảnh giác hoặc gặp một số khó khăn trong việc
điều chỉnh chức năng cơ thể (ví dụ: ngủ, ăn hoặc bài tiết). Trẻ/thanh thiếu niên cũng có thể
gặp một số khó khăn trong việc duy trì tham gia các hoạt động với độ dài thời gian bất kỳ
hoặc có một số rối loạn thể chất hoặc thực thể. .

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng; nhu
cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên gặp vấn đề trong việc điều chỉnh tác động/sinh lý mà ảnh hưởng đến
việc thực hiện chức năng của chúng trong một số lĩnh vực cuộc sống, nhưng đôi khi có thể
kiểm soát tác động. Trẻ/thanh thiếu niên có khả năng không thể điều chỉnh phản ứng cảm
xúc hoặc gặp khó khăn dai dẳng hơn trong việc điều chỉnh chức năng cơ thể. Trẻ/thanh
thiếu niên có thể biểu hiện sự thay đổi rõ ràng về đáp ứng cảm xúc (ví dụ: từ buồn đến dễ
cáu đến lo lắng) hoặc chứa đựng cảm xúc có xu hướng mất kiểm soát cảm xúc ở nhiều thời
điểm (ví dụ: tác động bình thường được hạn chế thì lại xảy ra bùng phát cơn giận hoặc nỗi
buồn). Trẻ/thanh thiếu niên cũng có thể biểu hiện lo lắng dai dẳng, nỗi sợ hãi mãnh liệt
hoặc sự vô dụng, phớt lờ/mất động lực, hoặc sự tỉnh thức hoặc độ phản ứng quá mức về
sinh lý hoặc tác động (ví dụ: hành vi ngớ ngẩn, mất sự hoạt động của các chi) hoặc thiếu sự
tỉnh thức (ví dụ: thiếu vận động và biểu hiện trên khuôn mặt, chậm đi và nói). [tiếp tục]

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên có
phản ứng mà dường
như không cân xứng
với tình huống không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có những phản ứng
cảm xúc cực đoan
hoặc kiềm chế trước
các tình huống không?
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ộ ổ ừ ơ

MẤT ĐIỀU CHỈNH CẢM XÚC VÀ/HOẶC THỂ CHẤT tiếp tục
3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên không thể điều chỉnh phản ứng trước tác động và/hoặc sinh lý.
Trẻ/thanh thiếu niên có thể có những thay đổi nhanh chóng hơn về tâm trạng và
không có khả năng điều chỉnh các phản ứng cảm xúc (cảm giác mất kiểm soát về cảm
xúc hoặc thiếu kiểm soát vận động do nó liên quan đến các trạng thái cảm xúc của
chúng). Trẻ/thanh thiếu niên cũng có thể biểu hiện những cảm xúc kiềm chế chặt chẽ
với những đợt bùng phát dữ dội khi bị căng thẳng. Ngoài ra, trẻ/thanh thiếu niên có
thể có những biểu hiện đặc trưng như phớt lờ tột độ, mất động lực hoặc sự cố gắng,
và không thể tập trung hoặc duy trì tham gia các hoạt động (tức là “tắt” về mặt cảm
xúc). Trẻ/thanh thiếu niên có thể gặp những khó khăn nghiêm trọng và dai dẳng hơn
trong việc điều chỉnh vòng tuần hoàn ngủ/thức, kiểu ăn, hoặc gặp khó về bài tiết.

XÂM NHẬP/TÁI TRẢI QUA (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá mức độ thường xuyên trẻ/thanh thiếu niên trải qua suy nghĩ về chấn thương của mình mà chúng không
thể kiểm soát và những suy nghĩ này ảnh hưởng ít/nhiều như thế nào đến khả năng thực hiện chức năng của chúng.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy cá nhân này trải qua suy nghĩ xâm nhập về chấn thương.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Có tiền sử hoặc bằng chứng về một số suy nghĩ xâm nhậm về chấn thương nhưng suy
nghĩ đó không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng của cá nhân này. Cá nhân gặp
một số vấn đề về ký ức xâm nhập, buồn phiền, gồm cả thỉnh thoảng gặp ác mộng về
các sự cố chấn thương, sẽ được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Cá nhân gặp khó khăn với các triệu chứng xâm nhập/ký ức buồn phiền, suy nghĩ xâm
nhập ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chức năng trong một số lĩnh vực cuộc sống.
Ví dụ: cá nhân có thể có giấc mơ đáng sợ lặp lại chứa hoặc không chứa nội dung có
thể nhận diện hoặc suy nghĩ buồn phiền lặp lại, hình ảnh, nhận thức hoặc ký ức về sự
kiện chấn thương. Cá nhân có thể cho thấy những tái hiện cụ thể về chấn thương
thông qua trò chơi lặp lại với chủ đề về chấn thương hoặc phản ứng sinh lý mãnh liệt
khi tiếp xúc với các dấu hiệu về chấn thương.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Cá nhân đã lặp lại các triệu chứng xâm nhập nghiêm trọng/ký ức đau buồn mà làm họ
suy kiệt. Cá nhân này có thể cho thấy những tái hiện cụ thể về chấn thương, bao gồm
gây chấn động về mặt tình dục hoặc cơ thể cho những trẻ khác hoặc chơi trò chơi tình
dục với người lớn. Cá nhân này cũng có thể biểu hiện cảnh hồi tưởng hoặc ảo giác dai
dẳng khiến cá nhân này khó thực hiện chức năng.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có trải qua những xâm
nhập không?
Nếu có, những xâm
nhập đó xảy ra khi nào
và mức độ thường
xuyên ra sao?
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ủ
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ế

ộ ổ ừ ơ

NỖI BUỒN RẦU & CHIA CÁCH DO CHẤN THƯƠNG (Tuổi 6-24)
Đánh giá này mô tả mức độ buồn rầu do chấn thương mà trẻ/thanh thiếu niên đang trải qua do người chăm sóc quan
trọng, anh/chị em ruột, hoặc những người quan trọng khác bị chết hoặc bị tổn thất/chia cách.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Phản ứng trước chấn
thương của trẻ/thanh
thiếu niên có dựa trên
trải nghiệm buồn
rầu/mất mát không?
Phản ứng của
trẻ/thanh thiếu niên
trước mất mát ảnh
hưởng như thế nào
đến việc thực hiện
chức năng?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy rằng trẻ/thanh thiếu niên đang trải qua nỗi buồn rầu
do chấn thương hoặc sự chia cách do mất đi người chăm sóc quan trọng. Trẻ/thanh
thiếu niên chưa trải qua mất mát do chấn thương (ví dụ: người thân yêu mất) hoặc
trẻ/thanh thiếu niên đã thích ứng tốt với sự chia cách.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên đang trải qua nỗi buồn rầu do cái chết hoặc sự tổn thất/chia
cách với một người quan trọng theo cách lường trước và/hoặc phù hợp khi xét đến
bản chất của sự mất mát hoặc chia cách. Tiền sử các triệu chứng buồn rầu do chấn
thương sẽ được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên đang trải qua nỗi buồn rầu do chấn thương hoặc khó khăn khi bị
chia cách làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng trong một số nhưng không
phải tất cả các lĩnh vực. Việc này có thể bao gồm rút khỏi hoặc tách biệt với người
khác hoặc các vấn đề khác về thực thiện chức năng hàng ngày.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên đang trải qua các phản ứng buồn rầu do chấn thương nguy hiểm
hoặc làm suy kiệt mà ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng ở một số lĩnh vực (ví
dụ: mối quan hệ giữa các cá nhân, trường học) trong một khoảng thời gian dài sau khi
mất mát hoặc bị chia cách. Các triệu chứng bắt buộc phải được can thiệp tức thời
hoặc quyết liệt.
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TĂNG NHẠY CẢM QUÁ ĐỘ (Tuổi 6-24)
Bao gồm khó đi vào giấc ngủ, dễ cáu hoặc bùng nổ cơn giận, khó tập trung, cảnh giác quá mức và/hoặc phản ứng giật
mình quá mức. Trẻ/thanh thiếu niên cũng có thể có các triệu chứng cơ thể phổ biến, chẳng hạn đau bụng và đau đầu.
Những triệu chứng này là một phần trong các tiêu chí DSM-5 về Rối loạn Điều chỉnh Liên quan đến Chấn thương
(Trauma-Related Adjustment Disorder), Rối loạn Căng thẳng Sau chấn thương (Posttraumatic Stress Disorder) và các
Rối loạn Liên quan đến Nhân tố gây căng thẳng và Chấn thương khác (Trauma- and Stressor-Related Disorders).
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

•

Trẻ/thanh thiếu niên có
cảm thấy hốt hoảng
hoặc dễ cáu hơn bình
thường không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có gặp khó khăn trong
việc thư giãn và/hoặc
có phản ứng giật mình
quá mức không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có các triệu chứng cơ
thể liên quan đến
căng thẳng: đau bụng
hoặc đau đầu không?
Các triệu chứng liên
quan đến căng thẳng
này có cản trở trẻ/
thanh thiếu niên thực
hiện chức năng không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên bị các triệu chứng tăng nhạy cảm
quá độ.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Tiền sử hoặc bằng chứng tăng nhạy cảm quá độ không gây cản trở đến việc thực hiện
chức năng hàng ngày của trẻ/thanh thiếu niên. Trẻ/thanh thiếu niên có thể thỉnh
thoảng biểu lộ các triệu chứng cơ thể liên quan đến buồn phiền, chẳng hạn đau bụng
và đau đầu.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên biểu hiện một triệu chứng nghiêm trọng hoặc kết hợp hoặc từ hai
triệu chứng tăng nhạy cảm quá độ trở lên như sau: khó đi vào giấc ngủ hoặc khó duy trì
giấc ngủ, dễ cáu hoặc bùng phát cơn giận, khó tập trung, cảnh giác quá mức và/hoặc phản
ứng giật mình quá mức. Trẻ/thanh thiếu niên thường xuyên biểu hiện các triệu chứng cơ
thể liên quan đến buồn phiền, chẳng hạn đau bụng và đau đầu, sẽ được đánh giá ở đây.
Các triệu chứng gây buồn phiền cho trẻ/thanh thiếu niên và/hoặc người chăm sóc và có
tác động tiêu cực đến việc thực hiện chức năng hàng ngày.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên biểu hiện nhiều triệu chứng tăng nhạy cảm quá độ và/hoặc các
triệu chứng tăng nhạy cảm quá độ nghiêm trọng, bao gồm các thay đổi về sự tỉnh thức
và độ phản ứng về hành vi cũng như sinh lý gắn với (các) sự cố chấn thương. Có thể
bao gồm khó đi vào giấc ngủ hoặc duy trì giấc ngủ, dễ cáu hoặc bùng nổ cơn giận, khó
tập trung, cảnh giác quá mức và/hoặc phản ứng giật mình quá mức. Cường độ và tần
suất của những triệu chứng này gây choáng ngợp cho trẻ/thanh thiếu niên và/hoặc
người chăm sóc và gây trở ngại cho việc thực hiện chức năng hàng ngày trong nhiều
lĩnh vực cuộc sống.
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NÉ TRÁNH (Tuổi 6-24)
Những triệu chứng này bao gồm nỗ lực tránh các kích thích gắn với những trải nghiệm chấn thương. Những triệu
chứng này là một phần trong tiêu chí DSM dành cho PTSD và Rối loạn Căng thẳng Cấp (Acute Stress Disorder).
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Trẻ/thanh thiếu niên
có thực hiện nỗ lực cụ
thể và phối hợp với
người khác để tránh
những hình ảnh, âm
thanh, mùi v.v..liên
quan đến trải nghiệm
chấn thương không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Trẻ/thanh thiếu niên không có biểu hiện về triệu chứng né tránh nào.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên có tiền sử hoặc biểu hiện một triệu chứng né tránh thường gặp, bao
gồm nỗ lực tránh các suy nghĩ, cảm xúc hoặc cuộc nói chuyện gắn liền với chấn thương.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên có biểu hiện các triệu chứng né tránh mà gây trở ngại cho việc
thực hiện chức năng trong ít nhất một lĩnh vực cuộc sống. Ngoài né tránh các suy nghĩ
hoặc cảm xúc gắn với chấn thương, trẻ/thanh thiếu niên cũng có thể né tránh các
hoạt động, địa điểm, hoặc những người khơi gợi ký ức về chấn thương.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Các triệu chứng né tránh của trẻ/thanh thiếu niên gây suy kiệt. Trẻ/thanh thiếu niên
có thể né tránh các suy nghĩ, cảm xúc, hoàn cảnh và những người gắn liền với chấn
thương và không thể gợi lại những khía cạnh quan trọng của chấn thương.

CHAI LÌ (Tuổi 6-24)
Mục này mô tả khả năng cảm nhận hoặc trải nghiệm và thể hiện bị suy giảm của trẻ/thanh thiếu niên đối với nhiều loại
cảm xúc. Những phản ứng chai lì này không tồn tại trước khi chấn thương xảy ra.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy trẻ/thanh thiếu niên có các phản ứng chai lì.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên có tiền sử hoặc có bằng chứng gặp các vấn đề về chai lì.
Trẻ/thanh thiếu niên có thể có phạm vi tác động hạn chế hoặc không thể thể hiện
hoặc trải nghiệm một số cảm xúc cụ thể (ví dụ: tức giận hoặc buồn phiền).

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên có biểu hiện các phản ứng chai lì gây trở ngại cho việc thực hiện chức
năng trong ít nhất một lĩnh vực cuộc sống. Trẻ/thanh thiếu niên có thể có trạng thái cảm
xúc tẻ nhạt hoặc không ý tứ hoặc gặp khó khăn trong việc trải nghiệm các cảm xúc mãnh
liệt hoặc cảm thấy luôn tách hoặc xa rời người khác sau khi trải qua chấn thương.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên thể hiện các phản ứng chai lì nghiêm trọng hoặc có nhiều triệu
chứng chai lì khiến chúng gặp rủi ro. Sự quan tâm hoặc tham gia của trẻ/thanh thiếu
niên này vào các hoạt động quan trọng có thể suy giảm rõ rệt và giác quan về tương
lai bị thu hẹp.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Trẻ/thanh thiếu niên có
trải qua một loạt cảm
xúc bình thường không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
xu hướng có phản ứng
cảm xúc tẻ nhạt không?
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PHÂN LY (Tuổi 6-24)
Mục này đánh giá mức độ trạng thái phân ly mà trẻ/thanh thiếu niên có thể trải qua.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Trẻ/thanh thiếu niên
có từng rơi vào trạng
thái phân ly không?
Trẻ/thanh thiếu niên có
thường trở lên bối rối tự
hỏi mình là ai và mình
đang ở đâu không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có được chẩn đoán
bị rối loạn phân ly
không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về phân ly.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Trẻ/thanh thiếu niên có tiền sử hoặc bằng chứng về vấn đề phân ly, bao gồm một số
chai lì về cảm xúc, né tránh hoặc tách rời, và một số khó khăn với tính hay quên, mơ
mộng hão huyền, giữ khoảng cách hoặc che giấu.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của trẻ/thanh thiếu niên.
Trẻ/thanh thiếu niên thể hiện các vấn đề về phân ly mà gây trở ngại cho việc thực hiện
chức năng trong ít nhất một lĩnh vực cuộc sống. Có thể bao gồm chứng quên các trải
nghiệm chấn thương hoặc ký ức về chấn thương không liên tục (ví dụ: nhớ trong một
hoàn cảnh nhưng ở một hoàn cảnh khác lại không nhớ), khó khăn với tính hay quên
kéo dài hoặc lúng túng hơn (ví dụ: để mất đồ vật dễ dàng, quên thông tin cơ bản),
thường mơ mộng hão huyền hoặc có hành vi giống như xuất thần, mất nhân cách
và/hoặc tri giác sai thực tại. Đánh giá này sẽ được sử dụng cho một số người đáp ứng
các tiêu chí “Rối loạn Phân ly” (Dissociative Disorders) hoặc chẩn đoán khác trong đó
chỉ rõ có “đặc điểm phân ly”.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên biểu hiện các triệu chứng phân ly nguy hiểm và/hoặc suy kiệt.
Triệu chứng này có thể bao gồm khó khăn nghiêm trọng về ký ức gắn với chấn thương
mà cũng gây cản trở cho việc thực hiện chức năng hàng ngày. Trẻ/thanh thiếu niên
thường hay quên hoặc cảm thấy bối rối về những điều mà chúng phải biết (ví dụ: ký
ức về các hoạt động hoặc địa điểm mà chúng ở vào ngày trước hoặc giờ trước).
Trẻ/thanh thiếu niên biểu hiện những thay đổi nhanh chóng về tính cách hoặc có bằng
chứng về tính cách khác biệt. Trẻ/thanh thiếu niên đáp ứng các tiêu chí Rối loạn Nhân
cách Phân ly (Dissociative Identity Disorder) hoặc mức Rối loạn Phân ly nghiêm trọng
hơn sẽ được đánh giá ở đây.

THỜI GIAN TRƯỚC KHI ĐIỀU TRỊ (Tuổi 6-24)
Mục này nhận diện lượng thời gian đã trôi qua giữa thời điểm chấn thương và khi bắt đầu điều trị.
Đánh giá và Mô tả
0

Chấn thương được nhận diện và điều trị bắt đầu trong vòng một tháng kể từ trải
nghiệm ban đầu.

1

Chấn thương được nhận diện và điều trị bắt đầu trong vòng một - sáu tháng kể từ trải
nghiệm ban đầu.

2

Chấn thương được nhận diện và điều trị bắt đầu trong vòng sáu tháng đến một năm
kể từ trải nghiệm ban đầu.

3

Chấn thương không được nhận diện cũng như không được điều trị trong hơn một
năm sau trải nghiệm ban đầu.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Bao lâu sau khi xảy ra
chấn thương thì trẻ
mới bắt đầu được
điều trị?

ầ
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10. LĨNH VỰC TUỔI THANH NIÊN
CHUYỂN TIẾP
**Lĩnh vực này phải được hoàn thành cho tất cả người trưởng thành trẻ từ 18-24 tuổi.**
Các mục sau được thiết kế cho riêng những người trưởng thành trẻ từ 18-24 tuổi; tuy nhiên, những mục này cũng
nên được đánh giá cho mọi cá nhân nếu cảm thấy rằng vấn đề chuyển tiếp được áp dụng (ví dụ: cá nhân dưới
18 tuổi trong vai trò làm cha mẹ).
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Lĩnh vực này: Lĩnh vực nào mà người lớn trẻ có thể được hưởng lợi từ hỗ trợ?
Đối với Lĩnh vực Tuổi thanh niên Chuyển tiếp, sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau:
0.

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.

1.

Lịch sử hoặc nghi ngờ có vấn đề; yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.

2.

Vấn đề đang cản trở việc thực hiện chức năng; phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng
nhu cầu được giải quyết.

3.

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.

THẾ MẠNH
SỰ THAM GIA CỦA CÁ NHÂN TRONG CHĂM SÓC (Tuổi 18-24)
Mục này đề cập đến sự tham gia của cá nhân vào nỗ lực đáp ứng nhu cầu đã nhận diện của họ.
Đánh giá và Mô tả
0

Thế mạnh cốt lõi được phát triển tốt; có thể được sử dụng làm cốt lõi trong kế hoạch can
thiệp/hành động.
Cá nhân hiểu biết về nhu cầu và giúp lập kế hoạch trực tiếp để đáp ứng những nhu cầu đó.

1

Thế mạnh đã nhận diện và hữu ích. Thế mạnh sẽ được sử dụng, duy trì hoặc xây dựng
làm một phần của kế hoạch. Có thể yêu cầu một số cố gắng để phát triển thế mạnh
thành thế mạnh cốt lõi.
Cá nhân hiểu biết về nhu cầu và tham gia lập kế hoạch để đáp ứng những nhu cầu đó.

2

Thế mạnh đã được nhận diện nhưng cần những nỗ lực xây dựng thế mạnh trước khi
chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả làm một phần của kế hoạch. Đã nhận
diện nhưng không hữu ích.
Ít nhất thì cá nhân cũng có đôi chút hiểu biết về nhu cầu nhưng không sẵn sàng tham
gia vào kế hoạch để đáp ứng những nhu cầu đó.

3

Một lĩnh vực mà trong đó hiện tại không nhận diện được thế mạnh, cần nỗ lực để phát
triển thế mạnh trong lĩnh vực này.
Cá nhân không hiểu biết về nhu cầu cũng không sẵn sàng tham gia vào bất kỳ quá
trình nào để giải quyết những nhu cầu đó.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Cá nhân có nhận biết
về nhu cầu và thế mạnh
của mình không?
Cá nhân này hiểu như
thế nào về nhu cầu
và các thách thức
của mình?
Cá nhân này có sẵn sàng
tham dự các buổi và
tham gia đầy đủ không?

ầ
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NHU CẦU HÀNH VI/CẢM XÚC
VẤN ĐỀ VỀ KHẢ NĂNG KẾT NỐI (Tuổi 18-24)
Đánh giá này nhận diện các vấn đề về kết nối với người khác, gồm cả hành vi lôi kéo đáng kể, cô lập với xã hội,
hoặc mối quan hệ nhiều xung đột. Bất kỳ rối loạn nhân cách DSM nào đều có thể được đánh giá ở đây.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng cho thấy có các triệu chứng về khả năng kết nối.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Bằng chứng về một số thách thức, có thể là dưới ngưỡng để chẩn đoán rối loạn nhân
cách. Ví dụ: Sự phụ thuộc nhẹ nhưng liên tục trong các mối quan hệ có thể được đánh
giá ở đây. Hoặc, một số bằng chứng về hành vi phản xã hội hoặc ái kỷ mức nhẹ. Đồng
thời, một nghi ngờ chưa được xác nhận về sự tồn tại của rối loạn nhân cách có thể
chẩn đoán sẽ được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Bằng chứng về rối loạn nhân cách ở mức đủ để đảm bảo chẩn đoán DSM.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Bằng chứng về vấn đề khả năng kết nối nghiêm trọng có tác động đáng kể đến việc
thực hiện chức năng dài hạn của cá nhân. Rối loạn nhân cách ảnh hưởng đột ngột đến
khả năng thực hiện chức năng độc lập của cá nhân.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Cá nhân có đang được
điều trị rối loạn nhân
cách hoặc đã được
chẩn đoán bị rối loạn
nhân cách không?
Cá nhân có trải qua cơn
giận lấn át hoặc nỗi sợ
những người khác đã
ruồng bỏ mình?
Hoặc họ có mối quan
hệ mà thường rất
mạnh mẽ nhưng không
thật ổn định không?

ầ

ế ạ

ủ

ẻ

ế

ộ ổ ừ ơ

THỰC HIỆN CHỨC NĂNG
ỔN ĐỊNH NHÀ Ở (Tuổi 18-24)
Mục này đánh giá hoàn cảnh nhà ở hiện tại và có thể trong tương lai của cá nhân. Nếu cá nhân sống độc lập, lịch sử ổn
định nhà ở của họ có thể được đánh giá.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về tình trạng không ổn định nhà ở. Cá nhân này có nhà ở ổn
định cho tương lai nhìn thấy trước.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Cá nhân này có nhà ở tương đối ổn định nhưng đã chuyển đi trong ba tháng vừa qua
hoặc có những dấu hiện cho thấy vấn đề nhà ở có thể phát sinh tại một thời điểm nào
đó trong vòng ba tháng tới. Đồng thời, sự không ổn định về nhà cửa ở mức nhẹ nếu
sống độc lập hiểu hiện ở khả năng mất chỗ ở do người này gặp khó khăn trong việc tự
chăm sóc, có hành vi gây phiền toái, tình hình tài chính, hoặc nhân tố gây căng thẳng
tâm lý khác. Chuyển chỗ ở gần đây vì bất kỳ lý do nào mà cá nhân thấy căng thẳng sẽ
được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Cá nhân đã chuyển chỗ ở nhiều lần trong năm qua. Đồng thời cũng có sự không ổn
định về nhà cửa ở mức vừa phải nếu người này sống độc lập, biểu hiện ở việc thiếu
chỗ ở cố định tạm thời hoặc gần đây thiếu chỗ ở.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Cá nhân này đã trải qua những giai đoạn không nhà cửa trong 6 tháng qua. Đồng thời,
sự không ổn định về nhà cửa ở mức nghiêm trọng nếu sống độc lập, biểu hiện ở tình
trạng vô gia cư trong ít nhất 30 ngày, như được định nghĩa là sống trên đường phố,
chỗ trú ẩn, hoặc chỗ ở chuyển tiếp khác.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Cá nhân có đang sống
tại nơi ở tạm, chỗ ở
dành cho người vô gia
cư, nơi ở chuyển tiếp
hoặc đang tìm kiếm
nơi ở mới do bị đuổi
ra khỏi nhà, bị “đá ra
khỏi nhà của gia
đình”, hoặc bỏ khỏi
nhà không?
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VAI TRÒ LÀM CHA MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC (Tuổi 18-24)
Mục này mô tả cá nhân ở bất kỳ vai trò làm cha mẹ/người chăm sóc nào. Ví dụ: cá nhân có con trai hoặc con gái hoặc
cá nhân phải chịu trách nhiệm chăm sóc cha/mẹ già hoặc ông/bà sẽ được đánh giá ở đây. Mang thai cũng được coi là
vai trò làm cha mẹ. Một người lớn có con được chăm sóc tại cơ sở phúc lợi trẻ em, nhưng vẫn duy trì quyền làm cha
mẹ, sẽ được đánh giá ở vai trò làm cha mẹ.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Cá nhân đóng vai trò làm cha mẹ/người chăm sóc, và cá nhân này đang thực hiện
chức năng phù hợp với vai trò đó. Không có bằng chứng cho thấy cá nhân này gặp vấn
đề với vai trò làm cha mẹ hoặc người chăm sóc.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Cá nhân có trách nhiệm với vai trò là cha mẹ/người chăm sóc và đôi khi gặp khó khăn
với vai trò này.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Cá nhân có trách nhiệm với tư cách là cha mẹ/người chăm sóc, và người này hiện không
thể đáp ứng những trách nhiệm này, hoặc những trách nhiệm này hiện đang gây trở ngại
cho việc thực hiện chức năng của cá nhân trong các lĩnh vực cuộc sống khác.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Cá nhân có trách nhiệm với tư cách là cha mẹ/người chăm sóc, và cá nhân này hiện
không thể đáp ứng những trách nhiệm này, hoặc những trách nhiệm này khiến cá
nhân không thể thực hiện chức năng trong các lĩnh vực cuộc sống khác. Cá nhân có
khả năng bị lạm dụng hoặc bỏ rơi trong vai trò làm cha mẹ/người chăm sóc của mình.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Cá nhân có anh/chỉ
em ít tuổi hơn, trẻ
nhỏ, hoặc người lớn
phụ thuộc mà cá nhân
này phải chịu trách
nhiệm chăm sóc đáng
kể không?
Cá nhân này có thể
đáp ứng hiệu quả
trách nhiệm chăm sóc
hay họ phải nỗ lực
hoặc cảm thấy quá
sức và cần thêm nhiều
trợ giúp từ bên ngoài
vào lúc này?

NA

Cá nhân không có vai trò làm cha mẹ/người chăm sóc.
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THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC* (Tuổi 18-24)
Cá nhân đang làm việc, mục này mô tả việc thực hiện chức năng của họ tại môi trường làm việc.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Không có bằng chứng về bất kỳ vấn đề gì trong môi trường làm việc. Cá nhân thể hiện
rất tốt trong môi trường làm việc.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Cá nhân có tiền sử gặp vấn đề về việc thực hiện chức năng tại nơi làm việc, hoặc cá
nhân có thể có một số vấn đề trong môi trường làm việc mà không làm ảnh hưởng
đến việc thực hiện chức năng công việc hoặc các lĩnh vực chức năng khác. Cá nhân
đang thể hiện chức năng đủ tốt trong môi trường làm việc. Cá nhân đang không làm
việc, nhưng có động lực và đang tích cực tìm việc, có thể được đánh giá ở đây.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Có một số vấn đề tại nơi làm việc, bao gồm hành vi gây phiền toái và/hoặc khó khăn
trong việc thực hiện công việc bắt buộc. Người giám sát có thể đã cảnh báo cá nhân về
những vấn đề với hiệu quả làm việc của họ. HOẶC mặc dù không làm việc, cá nhân
dường như quan tâm đến làm việc, nhưng có thể gặp vấn đề trong việc phát triển các
kỹ năng nghề nghiệp hoặc trước nghề nghiệp.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Cá nhân gặp vấn đề tại nơi làm việc về mặt đi làm đầy đủ, hiệu quả hoặc mối quan hệ.
Cá nhân gần đây có thể đã mất việc. Các vấn đề về công việc đang đặt cá nhân hoặc
những người khác vào rủi ro, gồm hành vi hung hăng với đồng nghiệp hoặc cấp trên
hoặc có bằng chứng về vấn đề nghiêm trọng đối với đi làm đầy đủ. Gần đây cá nhân
có thể đã bị đuổi việc hoặc có nguy cơ bị đuổi việc rất cao (ví dụ: trên thông báo).
HOẶC cá nhân có tiền sử thất nghiệp dài.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Cá nhân có thể đáp
ứng những kỳ vọng tại
nơi làm việc không?
Họ có xung đột
thường xuyên tại nơi
làm việc không?
Họ có thành các trách
nhiệm kịp thời hoặc
có thể hoàn thành các
trách nhiệm không?

NA

Cá nhân hiện không làm việc hoặc gần đây bị thất nghiệp

*Đánh giá ‘1’, ‘2’ hoặc ‘3’ trên mục này sẽ kích hoạt hoàn thành [G] Mô-đun Nghề nghiệp và Sự nghiệp.*
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[G] MÔ-ĐUN NGHỀ NGHIỆP VÀ SỰ NGHIỆP
Mô-đun này phải được hoàn thành khi mục Lĩnh vực Thực hiện chức năng Cuộc sống, Thực hiện chức năng Công
việc được đánh giá ‘1,’ ‘2’ hoặc ‘3.’
KHÁT VỌNG NGHỀ NGHIỆP (Tuổi 18-24)
Mục này mô tả mức độ cá nhân có ý tưởng về loại công việc mà họ mong muốn, hoặc có ý tưởng rõ ràng về định
hướng nghề nghiệp.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Cá nhân có mục tiêu
cho phát triển công việc
hoặc sự nghiệp không?
Cá nhân có thể nhận
diện được con đường
công việc hoặc nghề
nghiệp, và họ có
nguồn lực cần thiết
để tới đó không?

Đánh giá và Mô tả
0

Cá nhân có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng và khả thi.

1

Cá nhân có kế hoạch nghề nghiệp nhưng có thể gặp những rào cản đáng kể thì mới có
thể thực hiện được kế hoạch đó.

2

Cá nhân muốn làm việc nhưng không có ý tưởng rõ ràng về công việc hoặc nghề nghiệp.

3

Cá nhân không có kế hoạch hoặc khát vọng nghề nghiệp.

THỜI GIAN LÀM VIỆC (Tuổi 18-24)
Mục này mô tả số giờ cá nhân đang làm việc.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Cá nhân có làm việc
không và làm bao
nhiêu giờ? Lịch trình
làm việc của họ như
thế nào?

Đánh giá và Mô tả
0

Cá nhân làm việc tối thiểu là toàn thời gian.

1

Cá nhân làm việc trên 20 giờ mỗi tuần nhưng không làm việc toàn thời gian.

2

Cá nhân làm việc dưới 20 giờ mỗi tuần.

3

Cá nhân không làm việc.

ĐI LÀM ĐẦY ĐỦ (Tuổi 18-24)
Mục này mô tả khả năng đến nơi làm việc một cách đều đặn dựa trên lịch sử công việc của cá nhân đó.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Cá nhân có gặp phải
hành động giao tiếp
hoặc kỷ luật vì vấn đề đi
làm đầy đủ hay không?
Cá nhân có đáp ứng
kỳ vọng về đi làm đầy
đủ hay không?

Đánh giá và Mô tả
0

Cá nhân đi làm đều đặn theo lịch.

1

Cá nhân đôi khi gặp vấn đề về đi làm. Đôi khi họ có thể gọi điện báo ốm trong khi
không ốm.

2

Cá nhân gặp khó khăn trong việc đi làm đều đặn.

3

Cá nhân gặp vấn đề nghiêm trọng về đi làm đầy đủ và việc này đe dọa chấm dứt việc
làm của họ hoặc dẫn đến họ bị xa thải gần đây.
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HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (Tuổi 18-24)
Mục này mô tả hiệu quả công việc trước kia của cá nhân dựa trên lịch sử công việc của họ.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Cá nhân nhận được
phản hồi gì liên quan
đến hiệu quả công
việc của mình?

0

Cá nhân là nhân viên làm việc năng suất.

1

Nhìn chung, cá nhân này là nhân viên làm việc năng suất nhưng có một số vấn đề về
hiệu quả.

2

Cá nhân đang gặp vấn đề về thực hiện công việc một cách hiệu quả.

3

Cá nhân gặp vấn đề nghiêm trọng về hiệu quả và việc này đe dọa chấm dứt việc làm
của họ hoặc dẫn đến họ bị xa thải gần đây.

MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC (Tuổi 18-24)
Mục này mô tả lịch sử mối quan hệ của cá nhân trong môi trường công việc.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Mối quan hệ của cá
nhân tại môi trường
công việc có tạo ra
nguồn sức mạnh
hoặc muộn phiền
cho họ không?

0

Cá nhân có mối quan hệ tốt với cấp trên và đồng nghiệp.

1

Cá nhân đang gặp một số vấn đề với mối quan hệ tại nơi làm việc.

2

Cá nhân đang gặp các vấn đề về mối quan hệ với cấp trên và/hoặc đồng nghiệp. Các
khó khăn đang gây ra vấn đề về thực hiện chức năng tại nơi làm việc.

3

Cá nhân đang gặp các vấn đề nghiêm trọng về mối quan hệ với cấp trên và/hoặc đồng
nghiệp. Các vấn đề về mối quan hệ đe dọa đến việc làm hoặc dẫn đến sa thải gần đây.

KỸ NĂNG LÀM VIỆC (Tuổi 18-24)
Mục này mô tả cá nhân có kỹ năng cần thiết cho khát vọng nghề nghiệp của mình không.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

Cá nhân có phải trang bị
thêm kỹ năng làm việc
để duy trì được việc
làm hiện tại không?

0

Cá nhân có kỹ năng làm việc đáng kể, phù hợp với khát vọng nghề nghiệp.

1

Cá nhân có kỹ năng làm việc cơ bản nhưng chúng không phù hợp với khát vọng nghề nghiệp.

2

Cá nhân có kỹ năng làm việc hạn chế.

3

Cá nhân không có kỹ năng làm việc.
KẾT THÚC MÔ-ĐUN NGHỀ NGHIỆP VÀ SỰ NGHIỆP
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TỰ CHĂM SÓC (Tuổi 18-24)
Mục này dùng để mô tả khả năng hiện tại của một cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động tự chăm sóc cơ bản,
chẳng hạn tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề, ăn, và đi vệ sinh. Các vấn đề được đánh giá bất kể nguyên nhân là gì. Chấn
thương, nghèo đói và sa sút về thể chất có thể khiến vấn đề tự chăm sóc trở lên phức tạp.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Kỹ năng sống hàng ngày hoặc tự chăm sóc của cá nhân dường như phù hợp với sự
phát triển. Không có lý do để tin rằng cá nhân gặp bất kỳ vấn đề nào về thực hiện kỹ
năng sống hàng ngày.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Sa sút tự chăm sóc mức độ nhẹ. Sa sút này biểu hiện ở những khó khăn trong việc tự chăm
sóc và điều này làm giảm mức độ thực hiện chức năng của cá nhân, nhưng không phải là
mối đe dọa nghiêm trọng trong ngắn hoặc dài hạn đến sức khỏe của cá nhân đó.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Điều này biểu hiện ở sự gián đoạn trong một kỹ năng tự chăm sóc hoặc gián đoạn
trong một hoặc nhiều kỹ năng tự chăm sóc ở mức vừa phải. Tự chăm sóc của người
này không phải là mối đe dọa tức thời đối với an toàn của người đó nhưng có khả
năng tạo ra những vấn đề nghiêm trọng dài hạn nếu không được giải quyết.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Sa sút tự chăm sóc mức độ nặng. Điều này được biểu hiện ở gián đoạn nghiêm trọng
với nhiều kỹ năng tự chăm sóc. Khả năng tự chăm sóc của người đó bị sa sút đủ để trở
thành mối đe dọa tức thời cho bản thân người đó và cần giám sát 24/24 để đảm bảo
an toàn. (Hành vi hoặc hình thành ý nghĩ tự tử hoặc giết người sẽ không được giải
quyết ở đây, tuy nhiên, một rối loạn ăn uống cấp tính sẽ được giải quyết ở đây).

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Cá nhân có cần phải
giục bằng miệng mới
quản lý các hoạt động
ADL trong cuộc sống
hàng ngày (mặc
quần áo, ăn mặc
chỉnh tề) không?
Cá nhân có cần giục
hàng ngày hoặc giục
bằng cách tác động
lên cơ thể mới quản
lý các hoạt động ADL
hay không?

HIỂU BIẾT VỀ BỆNH TẬT (Tuổi 18-24)
Đánh giá này mô tả nhận thức và hiểu biết của một cá nhân về chẩn đoán và các triệu chứng tâm thần của mình.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Cá nhân có từng được
chẩn đoán bị SMI
(Bệnh tâm thần
nghiêm trọng) và cá
nhân có hiểu chẩn
đoán này không?
Sự bác bỏ của cá nhân
về chẩn đoán SMI có
cần được xem xét khi
điều trị không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Mức này cho thấy cá nhân có nhận thức về chẩn đoán tâm thần của mình và có thể
nói ra sự hiểu biết về bản chất, triệu chứng, và tiến trình của bệnh. Bất kỳ người nào ở
dưới ngưỡng chẩn đoán tâm thần đều sẽ được đánh giá ở đây.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Cá nhân nhận thức được rằng họ bị bệnh nhưng không rõ về những ảnh hưởng của nó.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Cá nhân không nhận thức được rằng họ bị bệnh nhưng thừa nhận rằng đang có vấn đề.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Cá nhân không chịu chấp nhận bệnh của mình mặc dù có bằng chứng rõ ràng về rối
loạn tâm thần.
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THAM GIA DÙNG THUỐC (Tuổi 18-24)
Mục này tập trung vào mức độ sẵn sàng hoặc khả năng tham gia dùng thuốc kê toa của cá nhân.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Cá nhân dùng thuốc theo qua mà không cần giúp đỡ hoặc nhắc nhở, hoặc cá nhân
hiện không còn dùng thuốc kê toa nào nữa.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Cá nhân thường dùng thuốc theo toa nhưng có thể thường xuyên dừng, bỏ qua, hoặc
quên dùng thuốc mà không gây ra sự bất ổn của (các) bệnh lý nền; nên nhắc nhở và
kiểm tra để đảm bảo họ dùng thuốc đều đặn.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Cá nhân dùng thuốc không đều đặn hoặc dùng sai thuốc, gây ra một số bất ổn về bệnh
lý nền; nên trực tiếp giám sát việc sử dụng thuốc của họ.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Cá nhân không dùng (các) thuốc kê toa để kiểm soát các bệnh lý nền và các bệnh lý
nền của họ không được kiểm soát tốt. Cá nhân lạm dụng thuốc kê toa của mình ở mức
nghiêm trọng (ví dụ: dùng quá liều hoặc dùng quá nhiều thuốc đến mức nguy hiểm)
cũng sẽ được đánh giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•
•

Cá nhân có nhớ dùng
thuốc của mình không?
Khi được giục, cá nhân
có dùng thuốc không?
Cá nhân có dùng
thuốc kê toa theo chỉ
dẫn của bác sĩ không?
Cá nhân có từng từ
chối dùng thuốc kê
toa chưa?
Có lo ngại về việc cá
nhân đang lạm dụng
thuốc không?

MỐI QUAN HỆ THÂN MẬT (Tuổi 18-24)
Mục này được sử dụng để đánh giá hiện trạng của cá nhân về mối quan hệ lãng mạn/thân mật.
Đánh giá và Mô tả
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Cá nhân có đang trong
một mối quan hệ đối
tác hoặc mối quan hệ
lãng mạn tại thời điểm
này không?
Chất lượng của mối
quan hệ này như
thế nào?
Cá nhân có thấy mối
quan hệ này là nguồn
sức mạnh/thoải mái
hoặc nguồn xung
đột/buồn phiền
hay không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Cá nhân có mối quan hệ đối tác vững chắc, tích cực, thích ứng với một người khác;
hoặc họ đã duy trì mối quan hệ đối tác tích cực trong quá khứ nhưng hiện tại không
còn ở trong một mối quan hệ thân mật nữa.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Nhìn chung, cá nhân có mối quan hệ đối tác tích cực với một người khác. Họ có thể đã
có mối quan hệ đối tác có vấn đề trong quá khứ.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Mối quan hệ đối tác của cá nhân gây cản trở đến việc thực hiện chức năng của họ.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Cá nhân hiện không tham gia vào bất kỳ mối quan hệ tiêu cực hoặc không lành mạnh
với một người khác. Mối quan hệ này hoặc là nguy hiểm hoặc là làm cho cá nhân giảm
khả năng.
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CHUYÊN CHỞ (Tuổi 18-24)
Mục này được sử dụng để đánh giá mức chuyên chở bắt buộc để đảm bảo rằng cá nhân có thể tham gia hiệu quả vào
việc điều trị của mình.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Cá nhân có phương
tiện chuyên chở đáng
tin cậy không?
Có rào cản nào đối
với việc chuyên
chở không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động hoặc can thiệp.
Cá nhân không có nhu cầu chuyên chở. Họ có thể tới buổi hẹn, đến trường/nơi làm
việc, các hoạt động v.v...đều đặn, và có thể tiếp cận nhu cầu chuyên chở bằng bất kỳ
phương tiện đặc biệt nào, nếu cần.

1

Nhu cầu đã nhận diện yêu cầu theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hoạt động phòng ngừa.
Cá nhân thỉnh thoảng có nhu cầu chuyên chở (ví dụ: buổi hẹn). Cá nhân gặp khó khăn
trong việc đến các buổi hẹn, trường học/nơi làm việc, các hoạt động v.v...nếu việc này
diễn ra hàng tuần và không yêu cầu phương tiện đặc biệt.

2

Phải hành động hoặc can thiệp để đảm bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng;
nhu cầu đang cản trở việc thực hiện chức năng của cá nhân.
Cá nhân thường xuyên có nhu cầu chuyên chở (ví dụ: buổi hẹn). Họ gặp khó khăn trong
việc đến buổi hẹn, trường học/nơi làm việc, các hoạt động v.v...thường xuyên (ví dụ: một
lần mỗi tuần). Cá nhân cần giúp chuyên chở và tiếp cận nguồn chuyên chở đặc biệt.

3

Vấn đề nguy hiểm hoặc làm giảm khả năng; phải có hành động tức thời và/hoặc quyết liệt.
Cá nhân không tiếp cận được phương tiện chuyên chở phù hợp và không thể đến buổi
hẹn, trường học/nơi làm việc, các hoạt động v.v... Cá nhân cần biện pháp can thiệp
tức thời và phát triển các nguồn chuyên chở.
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11. NGUỒN LỰC & NHU CẦU CỦA
NGƯỜI CHĂM SÓC
Phần này tập trung vào thế mạnh và nhu cầu của người chăm sóc. Đánh giá về người chăm sóc phải do hộ gia đình
hoàn thành. Nếu nhiều hộ gia đình tham gia vào việc lập kế hoạch, thì mỗi hộ sau đó phải hoàn thành phần này
một lần một cách cẩn thận (nếu có thể). Nếu trẻ hoặc thanh thiếu niên đang ở trong các cơ sở chăm sóc thay thế
hoặc ở nơi chăm sóc bên ngoài gia đình, vui lòng đánh giá (các) cha mẹ được nhận diện, hoặc (những) người thân
khác, (các) cha mẹ nuôi, hoặc (những) người chăm sóc lên kế hoạch duy trì chăm sóc và/hoặc chịu trách nhiệm
chăm sóc trẻ/thanh thiếu niên này.
Câu hỏi cần Cân nhắc cho Lĩnh vực này: (Những) người chăm sóc của trẻ/thanh thiếu niên có những nhu cầu và
nguồn lực gì?
Đối với Lĩnh vực Nhu cầu và Nguồn lực Người chăm sóc sử dụng các hạng mục và cấp độ hành động sau:
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh thiếu niên/cá nhân.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa trên lịch sử,
nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm bảo rằng nhu
cầu đã nhận diện được đáp ứng.

3

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

Phần này sẽ được hoàn thành cho mọi lứa tuổi (Tuổi 0-24) trừ khi được chỉ dẫn khác.
GIÁM SÁT (Mọi độ tuổi, 0-24)
Mục này đánh giá năng lực của người chăm sóc trong việc cung cấp mức giám sát và kỷ luật mà trẻ/thanh thiếu niên
này cần. Kỷ luật được định nghĩa theo cách hiểu rộng nhất, và bao gồm mọi thứ mà cha mẹ/người chăm sóc có thể làm
để thúc đẩy hành vi tích cực của con mình.
Đánh giá và Mô tả
0
Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Không có bằng chứng cho thấy người chăm sóc cần trợ giúp hoặc giúp đỡ trong việc
giám sát và kỷ luật trẻ/thanh thiếu niên, và/hoặc người chăm sóc có kỹ năng giám sát
và kỷ luật tốt.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Người chăm sóc cảm
thấy thế nào về khả
năng của mình trong
việc giám sát và kỷ luật
trẻ/thanh thiếu niên?
Người chăm sóc này có
cần một số trợ giúp cho
vấn đề này không?

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Nhìn chung, người chăm sóc thực hiện đủ giám sát, nhưng không nhất quán. Người
chăm sóc thỉnh thoảng có thể cần trợ giúp.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Việc giám sát và theo dõi của người chăm sóc rất không nhất quán và thường xuyên
vắng mặt. Người chăm sóc cần giúp đỡ để cải thiện kỹ năng giám sát.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc không thể giám sát hoặc kỷ luật trẻ/thanh thiếu niên này. Người
chăm sóc cần sự giúp đỡ tức thời và liên tục. Trẻ/thanh thiếu niên này có nguy cơ bị
tổn thương do thiếu sự giám sát hoặc theo dõi.
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THAM GIA VÀO CHĂM SÓC (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này đánh giá sự tham gia của người chăm sóc vào hoạt động chăm sóc trẻ/thanh thiếu niên và khả năng hỗ trợ
cho trẻ/thanh thiếu niên của người chăm sóc.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Không có bằng chứng về vấn đề với sự tham gia của người chăm sóc vào các dịch vụ
hoặc biện pháp can thiệp, và/hoặc người chăm sóc có thể đóng vai trò là người biện
hộ hiệu quả cho trẻ.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Người chăm sóc tham gia nhất quán vào việc lập kế hoạch và/hoặc thực hiện dịch vụ
cho trẻ/thanh thiếu niên nhưng không phải là người biện hộ tích cực thay mặt cho
trẻ/thanh thiếu niên. Người chăm sóc sẵn lòng nhận sự hỗ trợ, giáo dục và thông tin.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Người chăm sóc không tích cực tham gia vào các dịch vụ của thanh thiếu niên và/hoặc
các biện pháp can thiệp có mục đích để giúp đỡ.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc muốn trẻ/thanh thiếu niên bị đuổi khỏi dịch vụ chăm sóc của mình.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

•

Mức độ người chăm
sóc tham gia vào các
dịch vụ dành cho
trẻ/thanh thiếu niên
như thế nào?
Người chăm sóc có
phải người biện hộ
cho trẻ/thanh thiếu
niên không?
Người chăm sóc có
muốn thêm bất kỳ
sự giúp đỡ nào để
tham gia được
nhiều hơn không?

HIỂU BIẾT (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này nhận diện sự hiểu biết của người chăm sóc về thế mạnh và nhu cầu của trẻ/thanh thiếu niên, và khả năng của
thanh thiếu niên trong việc hiểu lý do điều trị hoặc quản lý những vấn đề này.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Không có bằng chứng cho thấy người chăm sóc gặp vấn đề về hiểu biết. Người chăm
sóc hoàn toàn hiểu về điểm mạnh cũng như điểm yếu tâm lý, tài năng và hạn chế của
trẻ/thanh thiếu niên này.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Người chăm sóc, mặc dù nhìn chung hiểu về trẻ/thanh thiếu niên này, có một số thiếu
hụt nhẹ về kiến thức hoặc sự hiểu biết về tình trạng tâm lý, tài năng, kỹ năng và tài
sản của trẻ/thanh thiếu niên.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Người chăm sóc không biết hoặc không hiểu kỹ về trẻ/thanh thiếu niên và có nhiều
thiếu hụt trong khả năng hiểu thế mạnh và các vấn đề của trẻ/thanh thiếu niên.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc hiểu ít hoặc không hiểu về hiện trạng của trẻ/thanh thiếu niên. Việc
người chăm sóc thiếu kiến thức về thế mạnh và nhu cầu của trẻ/thanh thiếu niên đặt
trẻ/thanh thiếu niên vào rủi ro chịu kết quả tiêu cực đáng kể.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Người chăm sóc có
hiểu chẩn đoán sức
khỏe tâm thần
và/hoặc các triệu
chứng của trẻ/thanh
thiếu niên này không?
Kỳ vọng của người
chăm sóc về trẻ/thanh
thiếu niên này có
phản ánh sự hiểu biết
về những thách thức
về thể chất hoặc tinh
thần của trẻ/thanh
thiếu niên không?
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TỔ CHỨC (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này dùng để đánh giá khả năng của người chăm sóc trong việc tổ chức và quản lý hộ gia đình của mình trong bối
cảnh các dịch vụ cộng động căng thẳng.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Người chăm sóc là người làm việc hiệu quả và có khả năng tổ chức tốt.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Người chăm sóc gặp khó khăn tối thiểu trong việc tổ chức và duy trì hộ gia đình để hỗ
trợ các dịch vụ cần thiết. Ví dụ: có thể hay quên buổi hẹn hoặc thỉnh thoảng không gọi
lại cho người quản lý trường hợp.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Người chăm sóc gặp khó khăn vừa phải trong việc tổ chức và duy trì hộ gia đình để hỗ
trợ các dịch vụ cần thiết.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc không thể tổ chức hộ gia đình để hỗ trợ các dịch vụ cần thiết.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Người chăm sóc có
cần hoặc muốn giúp
quản lý gia đình của
mình không?
Họ có khó khăn trong
việc đến buổi hẹn hoặc
quản lý lịch trình không?
Họ có gặp khó khăn
trong việc đưa thanh
thiếu niên của mình
đến buổi hẹn hoặc
đến trường không?

NGUỒN LỰC XÃ HỘI (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này đánh giá tài sản xã hội (đại gia đình) và các nguồn lực mà người chăm sóc có thể mang đến để giải quyết nhiều
nhu cầu của trẻ/thanh thiếu niên và gia đình.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Người chăm sóc có mạng lưới gia đình và xã hội quan trọng giúp họ tích cực trong việc
chăm sóc.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Người chăm sóc có một số mạng lưới gia đình hoặc bạn bè hoặc xã hội giúp họ tích
cực trong việc chăm sóc.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Cần phải làm việc để đưa gia đình, bạn bè hoặc mạng lưới xã hội vào giúp đỡ cho việc
chăm sóc.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc không có mạng lưới gia đình hoặc xã hội để giúp cho việc chăm sóc.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Gia đình có đại gia
đình hoặc bạn bè hỗ
trợ về cảm xúc không?
Họ có thể kêu gọi sự
giúp đỡ của xã hội để
thỉnh thoảng giúp
trông nom trẻ/thanh
thiếu niên không?
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ỔN ĐỊNH NHÀ Ở (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này đánh giá sự ổn định chỗ ở của (những) người chăm sóc và không bao gồm khả năng trẻ hoặc thanh thiếu niên
sẽ bị đuổi khỏi nhà.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Người chăm sóc có chỗ ở ổn định và không có rủi ro bất ổn đã biết.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Người chăm sóc có chỗ ở tương đối ổn định nhưng đã chuyển nhà trong quá khứ gần
đây hoặc có dấu hiệu về các vấn đề chỗ ở mà có thể khiến chỗ ở bị gián đoạn.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Người chăm sóc đã chuyển chỗ ở nhiều lần trong năm qua. Chỗ ở không ổn định.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Gia đình đang vô gia cư, hoặc đã trải qua tình trạng vô gia cư trong quá khứ gần đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•
•

Tình trạng chỗ ở hiện
tại của gia đình có ổn
định không?
Có lo ngại là họ có thể
phải chuyển nhà trong
tương lai gần không?
Gia đình có mất nhà
cửa không?

Y TẾ/THỂ CHẤT (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này đề cập đến các vấn đề về y tế và/hoặc thể chất mà (những) người chăm sóc có thể trải qua khiến khả năng
chăm sóc cho trẻ/thanh thiếu niên của họ bị ngăn cản hoặc hạn chế. Mục này không đánh giá về trầm cảm hoặc các vấn
đề sức khỏe tâm thần khác.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

Sức khỏe của người
chăm sóc như thế nào?
Người chăm sóc có
bất kỳ vấn đề sức
khỏe nào làm hạn
chế khả năng chăm
sóc gia đình không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Không có bằng chứng về các vấn đề sức khỏe thể chất hoặc y tế. Người chăm sóc nhìn
chung là khỏe mạnh.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Có tiền sử hoặc nghi ngờ về, và/hoặc người chăm sóc đang hồi phục sau các vấn đề
thể chất/y tế.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Người chăm sóc có vấn đề về thể chất/y tế làm ảnh hưởng đến khả năng thực hiện vai
trò làm cha/mẹ của trẻ/thanh thiếu niên.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc có vấn đề về y tế/thể chất khiến họ không thể thực hiện vai trò làm
cha mẹ trẻ/thanh thiếu niên vào lúc này.
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SỨC KHỎE TÂM THẦN (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này đề cập đến bất kỳ vấn đề sức khỏe tâm thần nào (không bao gồm lạm dụng chất) ở người chăm sóc mà có thể
hạn chế khả năng của họ trong việc cung cấp chăm sóc cho trẻ/thanh thiếu niên.
Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•
•

Người chăm sóc có
bất kỳ nhu cầu sức
khỏe tâm thần (bao
gồm điều chỉnh trước
các trải nghiệm chấn
thương) nào mà khiến
cho việc thực hiện vai
trò làm cha mẹ gặp
khó khăn không?
Trẻ/thanh thiếu niên
có nhận được các dịch
vụ không?
Có bằng chứng nào về
chấn thương xuyên
thế hệ ảnh hưởng đến
khả năng của người
chăm sóc hoặc của
trẻ/thanh thiếu niên
trong việc cung cấp
dịch vụ chăm sóc hiệu
quả không?

Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Không có bằng chứng cho thấy người chăm sóc gặp các khó khăn về sức khỏe tâm thần.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Có tiền sử hoặc nghi ngờ về khó khăn về sức khỏe tâm thần và/hoặc người chăm sóc
đang hồi phục sau các vấn đề sức khỏe tâm thần.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Khó khăn về sức khỏe tâm thần của người chăm sóc ảnh hưởng đến năng lực thực
hiện vai trò làm cha mẹ của họ.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc có vấn đề về sức khỏe tâm thần khiến họ không thể thực hiện vai trò
làm cha mẹ trẻ/thanh thiếu niên vào lúc này.

SỬ DỤNG CHẤT (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này đánh giá tác động của bất kỳ việc sử dụng chất đáng chú ý nào của người chăm sóc mà có thể hạn chế khả
năng của họ trong việc cung cấp chăm sóc cho trẻ/thanh thiếu niên.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Người chăm sóc có
bất kỳ nhu cầu sử
dụng chất nào khiến
việc thực hiện vai trò
làm cha mẹ của họ
gặp khó khăn không?
Người chăm sóc có
đang nhận bất kỳ dịch
vụ nào cho vấn đề sử
dụng chất không?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Không có bằng chứng cho thấy người chăm sóc gặp vấn đề về sử dụng chất.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Có tiền sử, nghi ngờ hoặc sử dụng chất ở mức nhẹ và/hoặc người chăm sóc đang
trong quá trình hồi phục sau khi gặp khó khăn về sử dụng chất, tuy nhiên, không có
ảnh hưởng đến khả năng thực hiện vai trò làm cha mẹ của họ.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Người chăm sóc gặp một số khó khăn do sử dụng chất ảnh hưởng đến khả năng thực
hiện vai trò làm cha mẹ của họ.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc gặp khó khăn do sử dụng chất khiến họ không thể thực hiện vai trò
làm cha mẹ trẻ/thanh thiếu niên vào lúc này.
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PHÁT TRIỂN (Mọi độ tuổi, 0-24)
Mục này mô tả sự tồn tại của năng lực nhận thức hạn chế hoặc khuyết tật phát triển khiến cho khả năng cung cấp chăm
sóc cho trẻ/thanh thiếu niên của người chăm sóc gặp thách thức.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Không có bằng chứng cho thấy người chăm sóc gặp thách thức hoặc khuyết tật phát
triển. Người chăm sóc không có nhu cầu về phát triển nào.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Người chăm sóc gặp thách thức về phát triển. Các thách thức về phát triển hiện không
ảnh hưởng đến khả năng thực hiện vai trò làm cha mẹ.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Người chăm sóc gặp thách thức về phát triển ảnh hưởng đến khả năng thực hiện vai
trò làm cha/mẹ của trẻ/thanh thiếu niên.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc gặp thách thức về phát triển nghiêm trọng khiến họ không thể thực
hiện vai trò làm cha mẹ của trẻ/thanh thiếu niên vào lúc này.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Người chăm sóc có gặp
thách thức về phát
triển khiến cho việc
thực hiện vai trò làm
cha mẹ/chăm sóc cho
trẻ/thanh thiếu niên trở
lên khó khăn không?
Người chăm sóc có
nhận dịch vụ nào
không?

AN TOÀN (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Mục này mô tả khả năng của người chăm sóc trong việc duy trì sự an toàn cho trẻ/thanh thiếu niên trong gia đình. Mục
này không đề cập đến sự an toàn của các thành viên gia đình hoặc hộ gia đình khác dựa trên bất kỳ sự nguy hiểm nào
mà người chăm sóc được đánh giá mang đến.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Không có bằng chứng về vấn đề đối với an toàn. Hộ gia đình an toàn và an ninh.
Trẻ/thanh thiếu niên không gặp rủi ro từ người khác.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Hộ gia đình an toàn nhưng vẫn có lo lắng về an toàn của trẻ/thanh thiếu niên do tiền
sử hoặc những người khác có thể lạm dụng.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Trẻ/thanh thiếu niên đang gặp một số nguy hiểm từ một hoặc nhiều cá nhân có quyền
vào nhà.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Trẻ/thanh thiếu niên đang gặp nguy hiểm tức thời từ một hoặc nhiều cá nhân có
quyền vào nhà nhưng không được giám sát.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Người chăm sóc có thể
bảo vệ trẻ/thanh thiếu
niên khỏi bị tổn thương
khi ở nhà không?
Có các cá nhân nào
sống trong nhà hoặc
đến thăm nhà mà
có thể lạm dụng
trẻ/thanh thiếu
niên không?

*Theo luật, tất cả những người giới thiệu đều phải báo cáo sự bỏ bê hoặc lạm dụng trẻ em đáng ngờ.*
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CĂNG THẲNG GIA ĐÌNH (Mọi lứa tuổi, 0-24)
Đây là tác động của việc kiểm soát nhu cầu cảm xúc và hành vi của thanh thiếu niên lên mức độ căng thẳng của gia đình.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Không có bằng chứng cho thấy người chăm sóc gặp khó khăn trong việc quản lý căng
thẳng về nhu cầu của thanh thiếu niên và/hoặc người chăm sóc có thể kiểm soát căng
thẳng về nhu cầu của thanh thiếu niên.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Có tiền sử hoặc nghi ngờ về và/hoặc người chăm sóc gặp một số vấn đề trong việc
quản lý căng thẳng về nhu cầu của thanh thiếu niên.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Người chăm sóc gặp các vấn đề đáng kể trong việc quản lý căng thẳng về nhu cầu của
thanh thiếu niên. Căng thẳng này ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc
của họ.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc không thể quản lý căng thẳng gắn với nhu cầu của thanh thiếu niên.
Căng thẳng này cản trở việc thực hiện vai trò làm cha mẹ của người chăm sóc.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Người chăm sóc có
thỉnh thoảng thấy
căng thẳng khi quản lý
các thách thức trong
việc giải quyết nhu
cầu của thanh thiếu
niên không?
Mức căng thẳng này
có khi nào ảnh hưởng
đến khả năng chăm
sóc cho thanh thiếu
niên không?

MỐI QUAN HỆ CỦA GIA ĐÌNH VỚI HỆ THỐNG (Chỉ độ tuổi 0-5)
Mục này mô tả mức độ e sợ của gia đình trong việc tham gia vào hệ thống chăm sóc chính thức tạo ra rào cản đối với
dịch vụ chăm sóc. Ví dụ, nếu gia đình từ chối thăm khám bác sĩ tâm thần do tin rằng thuốc được kê quá liều cho trẻ,
một bác sĩ lâm sàng phải xem xét niềm tin này và hiểu tác động của nó lên lựa chọn của gia đình. Những yếu tố phức
tạp này có thể chuyển thành sự khó chịu suy rộng với hệ thống chăm sóc sức khỏe chính thức và có thể khiến nhà cung
cấp chăm sóc phải xem lại phương pháp của mình.
Đánh giá và Mô tả

Câu hỏi cần Cân nhắc
•

•

Người chăm sóc có
thể hiện bất kỳ lưỡng
lự nào trong việc tham
gia các dịch vụ chính
thức không?
Sự lưỡng lự của người
chăm sóc ảnh hưởng
thế nào đến việc tham
gia của họ vào dịch vụ
chăm sóc cho trẻ?

0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Người chăm sóc thể hiện không quan tâm đến việc tham gia hệ thống trợ giúp chính thức.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Người chăm sóc thể hiện một số lưỡng lự trong việc tham gia vào hệ thống trợ giúp
chính thức mà có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng trao đổi rõ ràng về ý định hoặc các vấn
đề tham gia vào hệ thống trợ giúp chính thức trong quá khứ.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Người chăm sóc thể hiện sự lưỡng lự tham gia vào hệ thống trợ giúp chính thức mà yêu
cầu sự trao đổi đáng kể và những chỉnh sửa có thể xảy ra đối với kế hoạch điều trị.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Sự lưỡng lự của người chăm sóc trong việc tham gia vào hệ thống trợ giúp chính thức
ngăn cản gia đình tham gia vào nhóm điều trị ở thời điểm này. Khi điều này xảy ra, có
thể yêu cầu xây dựng kế hoạch điều trị thay thế.
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DÍNH LÍU ĐẾN PHÁP LUẬT (Chỉ độ tuổi 0-5)
Mục này đánh giá sự dính líu của người chăm sóc đến hệ thống tư pháp. Bao gồm mọi vấn đề về pháp luật liên quan
đến nhập cảnh.
Đánh giá và Mô tả
0

Hiện không có nhu cầu; không cần hành động. Đây có thể là nguồn lực cho trẻ/thanh
thiếu niên.
Người chăm sóc không có khó khăn với pháp luật đã biết.

1

Nhu cầu đã nhận diện cần theo dõi, thận trọng chờ đợi, hoặc hành động phòng ngừa dựa
trên lịch sử, nghi ngờ hoặc bất đồng. Đây có thể là cơ hội cho việc xây dựng nguồn lực.
Người chăm sóc có tiền sử gặp vấn đề với pháp luật nhưng hiện không dính líu đến hệ
thống pháp luật.

2

Nhu cầu đang gây cản trở cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; cần hành động để đảm
bảo rằng nhu cầu đã nhận diện được đáp ứng.
Người chăm sóc gặp một số vấn đề với pháp luật và đang dính líu đến hệ thống pháp luật.

3

Nhu cầu gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc; phải có hành động tức thời
và/hoặc quyết liệt.
Người chăm sóc đang gặp những khó khăn về pháp luật nghiêm trọng hoặc chưa giải
quyết được khiến họ có nguy cơ bị tống giam. Người chăm sóc cần biện pháp can thiệp
tại cộng đồng và toàn diện tức thời. Người chăm sóc bị tống giam sẽ được đánh giá ở đây.

Câu hỏi cần Cân nhắc
•
•

•

Người chăm sóc đã
từng bị bắt chưa?
Một hoặc nhiều người
chăm sóc bị tống giam
hoặc đang trong thời
gian thử thách?
Một hoặc nhiều người
chăm sóc đang vật lộn
với vấn đề nhập cảnh
hoặc hồ sơ pháp lý?
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