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LIC 9225 (Vietnamese) (4/10)    

BẢNG CÂU HỎI TRƯỚC KHI NHẬN TẠM NUÔI TRẺ EM 
 

HƯỚNG DẪN: Nếu vào lúc giao nhận trẻ tạm nuôi mà người nhận nuôi trẻ không được cung cấp hồ sơ thông 
tin về sức khỏe và quá trình giáo dục (được gọi là "Health and Education Passport") cho trẻ đó 
cùng với bản kế hoạch xác định cụ thể các nhu cầu và dịch vụ của trẻ, thì người đó nên hỏi 
cán sự xã hội phụ trách giao nhận trẻ tạm nuôi ít nhất tất cả các câu hỏi sau đây trong Bảng 
Câu Hỏi Trước Khi Nhận Tạm Nuôi Trẻ Em [Theo Phần 89468, Các Thủ Tục Giao Nhận, các 
phần phụ (b)(1) đến (10)]. 

 

TÊN NGƯỜI NHẬN TẠM NUÔI TRẺ NGÀY 

TÊN TRẺ 

1.   Trẻ có bị dị ứng gì không? (thí dụ như thuốc, đậu phụng, dâu tây, chó mèo, v.v…) 

2.   Trẻ đã từng bị bệnh nhiễm trùng hay dễ lây truyền không? 

3.   Hiện tại trẻ đang dùng bất cứ loại thuốc theo toa nào không? 

4.   Trẻ có bị hạn chế về thể chất không? Có cần được chăm sóc đặc biệt không? 

5.   Trẻ có bệnh trạng nào mà tôi cần biết không? (thí dụ như tiểu đường, động kinh v.v…) 

6.   Trẻ có bệnh tâm thần nào mà tôi cần biết không? (thí dụ như tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, v.v…) 

7.   Trẻ đã từng tự tử bao giờ chưa?  

8.   Trẻ có vấn đề gì về hành vi không? (thí dụ như lạm dụng ma túy, bỏ nhà, nghịch lửa, v.v…) 

9.   Trẻ đã bao giờ bị ngược đãi thể chất hay lạm dụng tình dục không? 

10. Trẻ có hành vi không thích hợp liên quan đến tình dục không? 

 


