THẾ MẠNH VÀ NHU CẦU CỦA TRẺ EM VÀ THANH NIÊN (CANS)
Tên trẻ em:
(Những) người
chăm sóc:
Người Đánh giá:
LĨNH VỰC CHỨC NĂNG SINH HOẠT
0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực
hiện hành động
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LĨNH VỰC THẾ MẠNH
0=Thế mạnh trung tâm
2=Thế mạnh đã được xác định

1=Thế mạnh có ích
3=Không có bằng chứng

Thế mạnh Gia đình
Quan hệ giữa người với người
Tính lạc quan
Bối cảnh Giáo dục
Hướng nghiệp
Tài năng và Sở thích
Tinh thần/Tôn giáo
Cuộc sống Cộng đồng
Mối quan hệ Lâu dài
Khả năng mau hồi phục
Khả năng xoay sở
Bản sắc Văn hóa
Hỗ trợ Tự nhiên

0
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LĨNH VỰC YẾU TỐ VĂN HÓA
0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực
hiện hành động

Ngôn ngữ
Truyền thống & Lễ nghi
Căng thẳng Văn hóa

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần thực
hiện hành động ngay lập tức

0




1




Giới tính:
Chủng tộc/Dân tộc:
Lần đầu
Tiếp theo
Hàng năm Hủy bỏ

t

t

n

n

n

n

LĨNH VỰC NHU CẦU & TÀI NGUYÊN NGƯỜI CHĂM SÓC

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần thực
hiện hành động ngay lập tức

Chức năng Gia đình
Tình trạng Sinh hoạt
Chức năng Xã hội
Giải trí
1
Phát triển/Tâm thần
Chức năng Làm việc
Pháp lý
Y tế/Thể chất
Phát triển Giới tính (Bản năng giới tính)
Ngủ
Hành vi tại Trường học
Thành tích Học tập tại Trường học
Tình trạng Đi học
Quyết định

Trang 1 / 3
SC CANS 5+

QUẬN SANTA CLARA-5+

Ngày sinh:
Trạng thái Đơn:
Tên Trường hợp:
Mã số Trường hợp:
Ngày Đánh giá:

2




3




0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực
hiện hành động

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần thực
hiện hành động ngay lập tức

0












Giám sát
Liên quan tới Chăm sóc
Kiến thức
Tổ chức
Tài nguyên Xã hội
Tình trạng Ổn định Cư trú
Y tế/Thể chất
Sức khỏe Tâm thần
Sử dụng Chất gây nghiện
Phát triển
An toàn
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LĨNH VỰC NHU CẦU HÀNH VI/TÌNH CẢM
0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực
hiện hành động

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần thực
hiện hành động ngay lập tức

0











Rối loạn tâm thần
Bốc đồng/Hiếu động thái quá
Trầm cảm
Lo âu
Chống đối
Ứng xử
2
Điều chỉnh Chấn thưởng
KIểm soát Giận giữ
Khó gắn bó
3
Sử dụng Chất gây nghiện
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LĨNH VỰC HÀNH VI RỦI RO
0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực
hiện hành động

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần thực
hiện hành động ngay lập tức

Rủi ro Tự sát
Hành vi Tự gây tổn thương Nhưng
không phải là Tự sát
Bất cẩn/Hành vi Tự gây tổn thương khác
4
Gây nguy hiểm cho Người khác
5
Xâm hại Tình dục
6
Chạy trốn
7
Hành vi Phạm lỗi
8
Gây hỏa hoạn
Hành vi Sai trái Cố ý
9
Bóc lột/Ngược đãi
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MÔĐUN

Hoàn thành một môđun cụ thể chỉ nếu được chỉ định ở trang đầu
tiên

MÔĐUN NHU CẦU PHÁT TRIỂN (DD)
0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực hiện
hành động

MÔĐUN NHU CẦU LẠM DỤNG CHẤT GÂY NGHIỆN (SUN)

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần
thực hiện hành động ngay lập tức

Nhận thức
Giao tiếp
Phát triển
Kỹ năng Sinh hoạt Hàng ngày/Tự
chăm sóc bản thân

0
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2
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MÔĐUN TRẢI NGHIỆM THỜI NIÊN THIẾU TIÊU CỰC/CÓ KHẢ
NĂNG CHỊU CHẤN THƯƠNG
0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực hiện
hành động

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần
thực hiện hành động ngay lập tức

Không

Lạm dụng Tình dục

Bạo hành Thể chất

Cẩu thả

Bạo hành Cảm xúc

Chấn thương Y tế

Thảm họa Tự nhiên hoặc Do con người Gây ra

Chứng kiến Bạo lực Gia đình

Chứng kiến Bạo lực Cộng đồng/Trường học

Chứng kiến/Nạn nhân của Hành vi Bạo lực

Gián đoạn trong Chăm sóc/Mất Gắn kết
Nếu thời niên thiếu bị lạm dụng tình dục:

 
Rối loạn Thể chất và/hoặc Cảm xúc

 
Xâm phạm/Trải nghiệm lại sự kiện
gây chấn thương tâm lý

 
Cô lập

 
Kích thích cảm xúc

 
Cách ly/Đau buồn do Chấn thương

 
U mê

 
Tránh né
Điều chỉnh:

 
Mức độ Gần gũi về Tình cảm với
Người xâm phạm

 
Tần suất

 
Thời gian

 
Đánh đập

 
Phản ứng với việc Tiết lộ
Trang 2 / 3
SC CANS 5+

Môđun Nhu cầu Phát triển (DD)
Môđun Trải nghiệm Thời niên thiếu Tiêu cực/Có khả năng chịu
chấn thương
3
Môđun Rối loạn Lạm dụng Chất gây nghiện (SUD)
4
Môđun Bạo lực
5
Môđun Hành vi Xâm hại Tình dục (SAB)
6
Môđun Chạy trốn
7
Môđun tư pháp vị thành niên
8
Môđun gây hỏa hoạn
9
Môđun Bóc lột Tình dục Thương mại (CSE)
10
Môđun 18+

2

Có



















0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực hiện
hành động

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần
thực hiện hành động ngay lập tức

Tần suất/Mức độ Nghiêm trọng của
Tình trạng Lạm dụng
Thời gian Sử dụng
Giai đoạn Phục hồi (Sẵn sàng thay
đổi)
Ảnh hưởng của bạn bè
Ảnh hưởng của bố mẹ
Ảnh hưởng của môi trường (môi
trường phục hồi)

0


1


2


3






























MÔĐUN BẠO LỰC

0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực hiện
hành động

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần
thực hiện hành động ngay lập tức

0
1
2
3
Yếu tố Rủi ro Lịch sử (tỷ lệ rủi ro trong toàn bộ thời gian
sống):
   
Lịch sử Lạm dụng Thể chất
   
Lịch sử Bạo lực
   
Chứng kiến Bạo lực Gia đình
   
Chứng kiến Bạo lực trong Môi trường
sống
Rủi ro Hành vi/Tình cảm:
   
Bắt nạt
   
Quản lý Sự thất vọng
   
Tư tưởng thù địch
   
Suy nghĩ Hoang tưởng
   
Vấn nạn của Vấn nạn do Giận dữ
   
Suy nghĩ Bạo lực
Yếu tố Mau phục hồi:
   
Nhận thức Khả năng Xảy ra Bạo lực
   
Phản ứng với Hậu quả
   
Cam kết Tự kiểm soát
   
Tham gia Điều trị
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MÔĐUN HÀNH VI XÂM HẠI TÌNH DỤC (SAB)
0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực hiện
hành động

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần
thực hiện hành động ngay lập tức

Mối quan hệ
Đe dọa/Đánh đập
Kế hoạch
Chênh lệch Tuổi tác
Loại Hành vi Tình dục
Phản ứng với Sự cáo buộc
Kiên định Tạm thời
Lịch sử của Hành vi Xâm hại Tình dục
Mức độ Nghiêm trọng của Xâm hại
Tình dục
Điều trị Trước đây

0
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1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần
thực hiện hành động ngay lập tức

Tần suất Chạy trốn trong Năm trước
Nhất quán về Điểm đến
Mức độ An toàn của Điểm đến
Tham gia Hành động Phi pháp
Khả năng Tự quay về
Sự tham gia của Người khác
Kỳ vọng Thực tế
Kế hoạch

0
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MÔĐUN TƯ PHÁP VỊ THÀNH NIÊN
0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực hiện
hành động

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần
thực hiện hành động ngay lập tức

Mức độ nghiêm trọng
Lịch sử
Kế hoạch
Mức độ An toàn của Cộng đồng
Ảnh hưởng của bạn bè
Ảnh hưởng của bố mẹ
Tác động của Cộng đồng

Trang 3 / 3
SC CANS 5+

0








1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần
thực hiện hành động ngay lập tức

Mức độ nghiêm trọng
Lịch sử
Kế hoạch
Sử dụng Chất gây cháy
Cố ý Gây hại
Mức độ An toàn của Cộng đồng
Phản ứng với Sự cáo buộc
Sự hối hận
Khả năng Gây hỏa hoạn Trong tương
lai

0
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MÔĐUN BÓC LỘT TÌNH DỤC THƯƠNG MẠI (CSE)

MÔĐUN CHẠY TRỐN
0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực hiện
hành động

MÔĐUN GÂY HỎA HOẠN
0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực hiện
hành động

1








2








3








0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực hiện
hành động

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần
thực hiện hành động ngay lập tức

Thời gian
Nhận thức Nguy hiểm
Kiến thức về Bóc lột
Hội chứng Stockholm/Sự Gắn kết về
Tình cảm giữa Người lạm dùng và
Người bị lạm dụng
Bóc lột Người khác
Quan hệ Tình dục Không an toàn
Bị bắt giữ do Lảng vảng/Lôi kéo khách
Các trường hợp bị bắt giữ khác
Bệnh Truyền nhiễm qua Đường tình
dục
Mang thai
Phá thai
Thái độ Đối với Giáo dục
Thành tích tại Trường học Trước đây

0
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2
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MÔĐUN 18+
0=không có bằng chứng
2=trung bình, cần thực hiện
hành động

1=lịch sử, nhẹ, nghi ngờ
3=nghiêm trọng, tàn tật, nguy hiểm, cần
thực hiện hành động ngay lập tức

Kỹ năng Sinh hoạt Độc lập
Tình trạng Ổn định Cư trú
Vai trò của Người chăm sóc/Bố mẹ
Mối quan hệ Thân thiết
Tự chăm sóc
Tuân thủ việc Sử dụng Thuốc điều trị

0







1







2
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