
          

 

 للعائالت   معلومات

 

 ؟ (MTSS) المستويات   متعددالدعم  نظام  هو ما

MTSS    علىالمبني  ت كالالمش حل أسلوب والذي يقوم باستخدام األدلة على قائم نموذج دراسة لوصف يستخدم مصطلح هو 

التدريس والتدخل المدمجان للطالب من خالل مستويات مختلفة   تقديميتم  .والسلوكي األكاديمي التدريس والتدخل لدمج البيانات

 من الشدة بحسب حاجة الطالب. الهدف هو منع المشكالت والقيام بالتدخل المبكر حتى يتمكن الطالب من تحقيق النجاح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ (RtI) لتدخلل لالستجابة  حدث ماذا

مصطلح أكثر دقة يشير إلى إطار عمل واحد سلس يوفر مستويات متنوعة من   ( MTSS)  المستويات متعددالدعم  نظاميمثل 

 الدعم األكاديمي والسلوكي للطالب وذلك بناء على حاجتهم.   

 لإلشارة إلى إطار عمل الدعم متعدد المستويات. RtIلقد تم استخدام المصطلح  •

 إلى الخطوة الرابعة من عملية التخطيط/ حل المشكالت/  RtIيشير المصطلح  •

 لتعزيز اللغة الدقيقة والمتسقة لتطبيق طريقة فلوريدا في العمل/ MTSSيتم استخدام نظام الدعم متعدد المستويات  •

 . RtIإطار عمل  باعتبارهيمكن للمدارس أن تختار اإلشارة إلى نظامها  •

 معلومات للعائالت  •

 

 

يشير إلى  المستوى الثاني 

التدخالت التي يتم تقديمها إلى 

مجموعات صغيرة من الطالب  

الذين يحتاجون إلى دعم أكبر مما 

يحصلون عليه في المستوى  

 األول.

إلى التدريس  يشير  األول   المستوى 

عالي الجودة المتباين الذي يتم 

تقديمه لكل الطالب في الفصل 

 الدراسي العام.

يشير إلى   الثالث   المستوى

 تقديمها التدخالت التي يتم 

للطالب بناء على حاجة الفرد 

 للمهارات.

 



          

 ؟ (MTSS) المستويات متعدد الدعم  نظام  مع عأتوق أن يمكن ماذا

 تحديثات متكررة للتقدم الذي يحرزه الطالب. •

 .ظهور الدالئل األولى عليها  األكاديمية أو السلوكية عند كالتالتعرف المبكر على المش •

 . تقديم المساعدة لطفلك والتي تزداد أو تنقص بناء على حاجات طفلك أو طفلتك •

 المعلومات واعطاء الفرصة للمشاركة في تخطيط التدخل وتقديمه بغرض مساعدة طفلك. تقديم  •

 تقديم المعلومات حول مدى استجابة طفلك للتدخالت التي يتم تقديمها. •

 

 ؟ يواجه صعوبة طفلي  أن أفعل إذا كنت أعتقد ماذا

 تحدث مع معلم طفلك  •

 راجع الواجبات المنزلية وساعد طفلك في القيام بها. •

  .اسأل عن التقارير المنتظمة لمراقبة التقدم •

احتفل بنجاح طفلك. تعرف على المزيد حول المنهاج الدراسي ، واالختبارات ، والتدخالت التي يتم استخدامها في  •

 مدرسة طفلك.  

 شارك في المؤتمرات واالجتماعات األخرى حول طفلك.   •

 إذا كنت تشعر أن طفلك يعاني من إعاقة ، فلديك الحق في طلب الحصول على تقييم.  •

د مدى  يحديقوم بتسومن ثم  ، المشكالت المبنية على البيانات  المدرسة معك من خالل استخدام عملية حلسيعمل فريق 

 ضرورة القيام بعمل تقييم.

 

 (؟ MTSS) المستويات متعدد الدعم نظام في المشاركة ننييمك كيف

ي المدرسة. كلما زاد عدد أولياء األمور المشاركين في عملية تعلم في دعم ما يقوم أطفالهم بتعلمه ف تلعب العائالت دورا هاما 

في مدرسة   MTSSالطالب ، كلما زاد تحصيل الطالب. يمكنك طرح األسئلة لتعرف المزيد حول نظام الدعم متعدد المستويات 

 طفلك:

 ذلك فما السبب وماذا يمكننا القيام به بشكل مختلف؟هل طفلي ناجح؟ كيف يمكن أن أعرف ذلك؟ إذا لم يكن ك •

 ما طول المدة؟ إذا كان هناك حاجة للمزيد من المساعدة فكيف سيتم تقديمها؟ بواسطة من؟ وبأي معدل؟ و •

 يمكنني فعله للمشاركة في حل المشكالت التي تتعلق بطفلي؟ ما الذي •

 يمكنني فعله في البيت للمساعدة في التدخالت التي يتم تقديمها لطفلي؟ ما الذي •

 كيف يمكنني تحديد ما إذا كانت التدخالت تحقق نتيجة أم ال؟  •

   

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

 

http://www.florida-rti.org/parentresources/index.htm

