
Hướng dẫn Đánh giá Nhu cầu 

1. Tình trạng kinh tế của hộ gia đình 
Mục tiêu: Đánh gia tình hình kinh tế của nạn nhân, ví dụ như khả năng kiếm tiền, việc làm, cơ hội 
kinh tế, v.v… 
 
Tình trạng kinh tế của gia đình: 
□ Nghèo                     □ Cận nghèo                     □ Thu nhập trung bình 
Công việc của nạn nhân: ………………………………………………………………………………………………………. 
Công việc của bố mẹ: ………………………………………………………………………………………………………… 

2. Điều kiện nơi ở 
Mục tiêu: Đánh giá nơi ở an toàn, thỏa đáng, và giá cả hợp lý cho nạn nhân  
 
Các nhu cầu hiện tại của nạn nhân (Quan sát tình trạng và cơ sở vật chất nơi ở của nạn nhân) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Đánh giá chung: Điều kiện nơi ở 
□ Khẩn cấp               □ Kém                □ Vừa              □ Rất tốt 

3. Sức khỏe thể chất 
Mục tiêu: Đánh giá tình trạng sức khỏe của nạn nhân  
 
Các nhu cầu hiện tại của nạn nhân (Nhân viên hỗ trợ có thể hỏi nạn nhân về chất lượng giấc ngủ, 
ăn uống, hay bất kỳ vết thương nào trên cơ thể họ, v.v…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Đánh giá chung: Tình trạng sức khỏe 
□ Khẩn cấp               □ Kém                □ Vừa                □ Rất tốt 

4. Tình trạng tâm lý 
Mục tiêu: Đánh giá tình trạng cảm xúc của nạn nhân, bao gồm lòng tự trọng, sự tự tin hay chấp 
nhận bản thân.  
 
Các nhu cầu hiện tại của nạn nhân (Nhân viên hỗ trợ có thể hỏi nạn nhân về cảm xúc hiện tại của 
họ, xác định các mốii quan tâm/lo ngại của họ về hiện tại/quá khứ/tương lai/gia đình, v.v…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Đánh giá chung: Tình trạng tâm lý/cảm xúc 
□ Khẩn cấp               □ Kém                □ Vừa                □ Rất tốt 

5. Giáo dục 
Mục tiêu: Đánh giá lịch sử giáo dục và/hoặc kỹ năng sống của nạn nhân (giải quyết vấn đề, giao 
tiếp, đưa ra quyết định, hợp tác, quản lý căng thẳng, v.v…) 
 
Các nhu cầu hiện tại của nạn nhân 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Đánh giá chung: Giáo dục/đào tạo 
□ Khẩn cấp               □ Kém                □ Vừa                □ Rất tốt 

6. An toàn 
Mục tiêu: Đánh giá mức độ an toàn về thể chất và môi trường của nạn nhân, bao gồm an toàn 
trước các mối đe dọa hay bạo lực từ kẻ buôn người hoặc từ những người khác trong gia đình, 
cộng đồng, quốc gia. 
 



Các nhu cầu hiện tại của nạn nhân (Nhân viên hỗ trợ có thể hỏi nạn nhân rằng liệu họ có bất kỳ lo 
ngại nào về các mối đe dọa tiềm ẩn có thể gây hại cho họ không) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Đánh giá chung: An toàn 
□ Khẩn cấp               □ Kém                □ Vừa                □ Rất tốt 

7. Hòa nhập xã hội 
Mục tiêu: Đánh giá tổng thể về gia đình nạn nhân, bao gồm con cái, vợ chồng, bố mẹ, anh chị em, 
các mối quan hệ xã hội trong gia đình và cộng đồng, trải nghiệm của họ về tôn giáo, văn hóa, kỳ thị 
và phân biệt đối xử.   
 
Các nhu cầu hiện tại của nạn nhân (Nhân viên hỗ trợ có thể hỏi nạn nhân về mối quan hệ với các 
thành viên trong gia đình, với người thân, hàng xóm, hay sự tham gia của họ vào các hoạt động 
cộng đồng, v.v…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Đánh giá chung: Hòa nhập gia đình và cộng đồng  
□ Khẩn cấp               □ Kém                □ Vừa                □ Rất tốt 

Nạn nhân có cần hỗ trợ không? □ Có                   □ Không 
Nếu có, hãy liệt kê những hoạt động hỗ trợ quan trọng cho nạn nhân dựa vào bản phân tích ở 
trên:  
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tham khảo: Tổ chức Tầm nhìn Thế Giới, (2016). Hướng dẫn Hệ thống Quản lý ca, Hỗ trợ (tái) hòa 

nhập cho người bị mua bán. 


