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Worksheet – Develop a Problem Statement
This is a key aspect of Sun Tzu’s strategy
development regarding “Know Yourself”.

Bảng biểu ‐ Nêu vấn đề
Đây là một khía cạnh chính trong chiến thuật của
Tôn Tử về “Biết ta”.

What problem or issue is important for you to
address?
It is very important to define as clearly as possible
the human rights issue or problem on which YOU
want to focus. It is difficult to create a plan to take
action to address a broad overarching issue. It is
necessary to narrow the focus and choose a place
to begin an effort.
Example to reach a clear and specific problem
statement:
1. Discrimination is a problem but this is not a
clear or specific statement of a problem that can
be addressed.
If an issue of discrimination is one of your issues,
how might you make your problem statement
more specific?

Vấn đề nào mà bạn thấy là quan trọng để đáp
ứng?
Việc xác định một cách rõ ràng vấn đề nhân quyền
mà BẠN muốn tập trung vào là rất quan trọng. Rất
khó để hình thành một kế hoạch hành động để giải
quyết một vấn đề quá bao quát. Điều cần thiết là
thu hẹp điểm trọng tâm và lựa chọn khởi điểm cho
một nỗ lực.
Ví dụ để hình thành lời mô tả vấn đề rõ ràng và cụ
thể:
1. Phân biệt đối xử là một vấn đề nhưng không là
một lời mô tả vấn đề rõ ràng và cụ thể để có thể
đáp ứng.
Nếu phân biệt đối xử là một trong những vấn đề
mà bạn quan tâm, làm cách nào để bạn có thể làm
cho nó cụ thể?

2. This problem statement helps us to understand
who is being discriminated against – people with
disabilities, but we need to be more specific.

2. Lời mô tả vấn đề sau đây giúp chúng ta hiểu ai
đang bị phân biệt đối xử ‐ những người khuyết tật,
nhưng chúng ta cần phải cụ thể hơn nữa.

3. This problem helps us to understand who is
being discriminated against – people with
disabilities – and in what way, not able to vote. But
we still need to be more specific.

3. Lời mô tả vấn đề dưới đây giúp chúng ta hiểu
được ai đang bị phân biệt đối xử ‐ người khuyết
tật‐ và bị phân biệt đối xử cách nào, không thể bỏ
phiếu. Nhưng chúng ta vẫn cần cụ thể hơn nữa.

4. This problem statement helps us to understand:
who is being discriminated against: people with
disabilities
what right is being violated: right to vote (a right
to participate in governance); and
how the discrimination is taking place – no
access to polling places.

4. Lời mô tả vấn đề dưới đây giúp chúng ta hiểu
rằng:
‐ Ai đang bị phân biệt đối xử: Người khuyết tật.
‐ Quyền lợi nào của họ đang bị xâm phạm: Quyền
bỏ phiếu (quyền được tham gia điều hành chính
quyền); và
‐ Việc phân biệt đối xử đó đã diễn ra như thế nào ‐
Không được tiếp cận nơi bỏ phiếu.

A more specific problem statement provides a
place to start: Step 1: Identify the Problem

Lời mô tả vấn đề cụ thể cung ứng một xuất phát
điểm: Bước 1: Nhận diện Vấn đề

Demonstrate how your group came to a clear and
specific problem statement.

Hãy chứng tỏ cách thức mà nhóm của bạn đã hình
thành lời mô tả vấn đề rõ ràng và cụ thể.

FINAL PROBLEM STATEMENT
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