
          

 
 للعائالت معلومات
 

 ؟)MTSS( المستویات متعددالدعم  نظام ھو ما
MTSS  علىالمبني  تكالالمش حل أسلوب والذي یقوم باستخدام األدلة على قائم نموذج دراسة لوصف یستخدم مصطلح ھو 

التدریس والتدخل المدمجان للطالب من خالل مستویات مختلفة  تقدیمیتم  .والسلوكي األكادیمي والتدخل التدریس لدمج البیانات
 من الشدة بحسب حاجة الطالب. الھدف ھو منع المشكالت والقیام بالتدخل المبكر حتى یتمكن الطالب من تحقیق النجاح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟)RtI( لتدخلل لالستجابة حدث ماذا
مصطلح أكثر دقة یشیر إلى إطار عمل واحد سلس یوفر مستویات متنوعة من  )MTSS( المستویات متعددالدعم  نظامیمثل 

 الدعم األكادیمي والسلوكي للطالب وذلك بناء على حاجتھم.  

 لإلشارة إلى إطار عمل الدعم متعدد المستویات. RtIلقد تم استخدام المصطلح  •
 إلى الخطوة الرابعة من عملیة التخطیط/ حل المشكالت/ RtIیشیر المصطلح  •
 لتعزیز اللغة الدقیقة والمتسقة لتطبیق طریقة فلوریدا في العمل/ MTSSیتم استخدام نظام الدعم متعدد المستویات  •
 .RtIإطار عمل  باعتبارهیمكن للمدارس أن تختار اإلشارة إلى نظامھا  •
 معلومات للعائالت •

 

 

یشیر إلى  المستوى الثاني
التدخالت التي یتم تقدیمھا إلى 

مجموعات صغیرة من الطالب 
الذین یحتاجون إلى دعم أكبر مما 

یحصلون علیھ في المستوى 
 األول.

إلى التدریس  یشیر  األول المستوى 
عالي الجودة المتباین الذي یتم 
تقدیمھ لكل الطالب في الفصل 

 الدراسي العام.

یشیر إلى   الثالث المستوى
 تقدیمھاالتدخالت التي یتم 

للطالب بناء على حاجة الفرد 
 للمھارات.

 



          
 ؟(MTSS) المستویات متعددالدعم  نظام مع أتوقع أن یمكن ماذا
 تحدیثات متكررة للتقدم الذي یحرزه الطالب. •
 .ظھور الدالئل األولى علیھا األكادیمیة أو السلوكیة عند كالتالتعرف المبكر على المش •
 .تقدیم المساعدة لطفلك والتي تزداد أو تنقص بناء على حاجات طفلك أو طفلتك •
 تقدیم المعلومات واعطاء الفرصة للمشاركة في تخطیط التدخل وتقدیمھ بغرض مساعدة طفلك. •
 تقدیم المعلومات حول مدى استجابة طفلك للتدخالت التي یتم تقدیمھا. •

 

 ؟یواجھ صعوبة طفلي أن إذا كنت أعتقدأفعل  ماذا
 تحدث مع معلم طفلك •
 راجع الواجبات المنزلیة وساعد طفلك في القیام بھا. •
  .اسأل عن التقاریر المنتظمة لمراقبة التقدم •
احتفل بنجاح طفلك. تعرف على المزید حول المنھاج الدراسي ، واالختبارات ، والتدخالت التي یتم استخدامھا في  •

 ك. مدرسة طفل
 شارك في المؤتمرات واالجتماعات األخرى حول طفلك.  •
 إذا كنت تشعر أن طفلك یعاني من إعاقة ، فلدیك الحق في طلب الحصول على تقییم.  •

د مدى یحدیقوم بتسومن ثم ، المشكالت المبنیة على البیانات  سیعمل فریق المدرسة معك من خالل استخدام عملیة حل
 ضرورة القیام بعمل تقییم.

 

 )؟MTSS( المستویات متعدد الدعم نظام في المشاركة ننيیمك كیف
ي المدرسة. كلما زاد عدد أولیاء األمور المشاركین في عملیة تعلم في دعم ما یقوم أطفالھم بتعلمھ ف تلعب العائالت دورا ھاما

في مدرسة  MTSSالطالب ، كلما زاد تحصیل الطالب. یمكنك طرح األسئلة لتعرف المزید حول نظام الدعم متعدد المستویات 
 طفلك:

 م بھ بشكل مختلف؟ھل طفلي ناجح؟ كیف یمكن أن أعرف ذلك؟ إذا لم یكن كذلك فما السبب وماذا یمكننا القیا •
 ما طول المدة؟إذا كان ھناك حاجة للمزید من المساعدة فكیف سیتم تقدیمھا؟ بواسطة من؟ وبأي معدل؟ و •
 یمكنني فعلھ للمشاركة في حل المشكالت التي تتعلق بطفلي؟ ما الذي •
 یمكنني فعلھ في البیت للمساعدة في التدخالت التي یتم تقدیمھا لطفلي؟ ما الذي •
 كیف یمكنني تحدید ما إذا كانت التدخالت تحقق نتیجة أم ال؟  •

  

 rti.org/parentresources/index.htm-http://www.floridaیمكن الحصول على المزید من الموارد من خالل: 
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