
ABRSD అండ�ా��ం��ం� మ��-ట�ౖ�� �ిస�� ఆ� స�� ��� (MTSS):
ఒక ఎ���ంట�� �ా���/��� ��వ� ����

మ��-ట�ౖ�� �ిస�� ఆ� స�� �� అంట� ఏ�ట�?

MTSS అ���� పనుల� �ే�� మ�ర�ం ప�� �������� ప����తం �ే�� �ాఠ�ాలల�� ప�� ��ా థ�క �ాఠ�ాలల�, ప�� ������� �క� ����పర���న ��ర�గ�దల మ��య� ప�వర��� మ��య�
�ామ��క-�����ే�గ అవస�ాలను �ా� � �ేయ����� మ��య� పర�����ంచ����� అ���పక�ల బృం��ల� క�మం తప�క�ం�� క��ి వ�ా� ర�.

MTSS ���� వ�� ల�, ప�� ������� ప���న సూచనలను అందుక�ంట�ర�, ���� ట�ౖ� వ� అంట�ర�. ��ంతమం�� ����ర�� లక� అదనప� బ� ధన అవసరం, ���� ట�ౖ� ట� అ� �ిల��ా� ర�
మ��య� ����ర�� ల �క� �న� సమ�హం ట�ౖ� ���ా �ిల�వబ�ే అత�ంత �వ����న మద�త�ను �� ందుత�ం��.

ఈ అం�ెల వ�వస�  ���� మ��య� ప�వర��� మ��య� �ామ��క మ��య� �����ే�గ అ���సం మ��య� ��ర�గ�దల ��ం��ంట��� ఉప���ంచబడ�త�ం��.

బహ�ళ-�ా� � మద�త� వ�వస�  �క� మ�ఖ� ���ాల� ఏ�ట�?

♦ అ��క-��ణ�త సూచన;

♦ అనుబంధ మద�త� అవసరమ��� ����ర�� లను గ����ంచ����� య��వర�� �ీ���ం�;

♦ అకడ�� మ��య� ప�వర��� మ��య� �ామ��క-�����ే�గ మద�త� �క� బహ�ళ ���ణ�ల� క�మం�ా మ��ంత �వ�ం�ా

ఉంట��;

♦ ������� అవస�ాలక� స���� �న �ా��ం ఆ����త మద�త�; మ��య�

♦ ����ర�� ల ప��ర� మ��య� వృ�����ౖ ��న�ాగ�త�న� ప���గ� పర����ణ.

�ాఠ�ాలల��  ఇ�� ఎల� ఉంట�ం��?

♦ సంవత�రంల�, �ాఠ�ాలల� ����ర�� లంద���� అదనప� మద�త� అవసరమ� చూడట���� య��వర�� �ీ���ం� �ాధ��లను ఉప����ా� �.

♦ �ాఠ�ాల ఆ����త మ��య� అ���పక�ల� మ��య� �ాఠ�ాల ��యక�ల ����-�ా� � బృం��ల� తరగ� గ��ల� వ���ల� మ��య� మద�త� ��సం �ా� � �ేయ����� �ేట�ను
�����ి�ా� � మ��య� ప�� ���� ��డూ�� ల� (�ా�ా��� 4 �ార�� ) ����ంచబ��న సమయ వ�వ��ల� FLEX సమయంల�.

♦ సంవత�రం �� డవ���, తరగ� గ��ల� మ��య� FLEX బ�� � సమయంల� ����ర�� ల సమ��ల� అ���పక�ల� ����ర�� ల�� మ�ందసు� �ా అవసర���న ��ౖప�ణ��లను
��ం�� ం��ంచ����� ల��� అ���సం ల��� సుసంపన�తను అం��ంచ����� ప� �ే�ా� �. �న� సమ�హ బ� ధన సమయంల�, ����ర�� ల� ���� �ా� � తరగ� గ�� ఉ�ా���య�ల�, గణ�తం
మ��య� పఠన �ప�ణ�ల�, �����ల� ల� మ��య� తరగ� గ�� స�యక�ల�� స� అ��క ర�ాల ������త�ల�� క��ి ప� �ే�ా� ర�.
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♦ ����ర�� ల ప���గ�� పర�����ంచ����� క�మ�నుగతం�ా, అ�ే అ���పక�ల� మ��య� �ాఠ�ాల ��యక�ల బృం��ల� సమ���శమవ����. ����ర�� ల అ���స అవస�ాలను ��ర��ా�
�ర������ సర�� బ�ట��  �ేయ����� మ��య� ప����యలను ��ర�గ�పరచ����� �ాఠ�ాల �ా� �ల� క��� �ేట� స���ంచబడ�త�ం��.

క�ట�ంబ�ల� మ��య� సంర�క�ల� ప���వవంత���న MTSS�� సమగ�ం�ా

ఉంట�ర� ♦ క�ట�ంబ�ల� మ��య� సంర�క�లక� �ాన����� ల�, ���� �� �ా�� ల�/సంవత�ర మ���ంప� ప��� ల�, �������
�� �� �� ��ల�, �� � �ా� ల� �దల�ౖన బహ�ళ కమ�����ష� మ��ా� ల ����ా ����ర�� ల ప���గ� గ���ం�
�ె�యజ�యబడ�త�ం��.

♦ క�ట�ంబ�ల� మ��య� సంర�క�ల� తమ �ిల�ల ఆసక�� ల గ���ం� �ె�యజ��ా� ర� ఉ�ా���య���� బల�ల� మ��య� స�ాళ�� .

♦ క�ట�ంబ�ల� మ��య� సంర�క�ల� ఇంట��  ప� �ే�ా� ర� �ె��ిన �ాట� ఆ��రం�ా వ���లను సూ��ా� ర�.

తరచు�ా అ���� ప�శ�ల�

1. ఏ య��వర�� �ీ��న� ల� ఉప���ంచబడ���? �ల��  K-3 ���� లల� mCLASS DIBELS� ఉప���సు� ం��; 1-8 తరగత�లల� గణ�తం మ��య� చదవ����� i-�ిద�ం�ా;
మ��య� ��ండ� �ా���� ల� గణ�త ��వనలను అంచ�� ��యడం

2. య��వర�� �ీ��న� ల� �ే��� �ెర�సు� ����? య��వర�� �ీ��న� ల� �� ���� అవ�ాహన, అ�ర జ�� నం, మ��క పఠన పట�మ, ��గవంత���న స�యం��లక
��మకరణం మ��య� �� ��� మ��య� �ాంప���న�� వంట� ��ా రంభ అ��ాస�త ��ౖప�ణ��ల ��సం �ెర��ా� ర�. �ార� ��ా రంభ సంఖ�� ��వం, సంఖ� మ��య� �ార�కల��ాల�,
�జగణ�త ఆల�చన, ��లత మ��య� �ేట� మ��య� జ���� వంట� గణ�త �ాస� � ��వనలను క��� �ెర��ా� ర�.

3. య��వర�� �ీ��న� ల� ఎంత తరచు�ా �ర���ంచబడ���? య��వర�� �ీ���ం� ��ండ� �ా���� ��సం సంవత��ా��� ��ండ� �ార��  మ��య� 1-6 తరగత�లక�
సంవత��ా��� మ�డ� �ార��  జర�గ�త�ం��.

4. FLEX బ�� � ఎంత�ాలం ఉంట�ం��? FLEX బ�� � ల� క�సం 30 ���ాల� ఉంట�� మ��య� �����ార��  45 ���ాలక� ��డూ�� �ేయబడవచు�.
5. మ��ంత సమ���రం ��సం ఎవ��� సంప���ం��� ల��� �� �డ�  ఎల� ఉ���ర�� ��� గ���ం� ��క� ప�శ�ల� ఉంట�? సంప���ంచవల�ిన �దట� వ���� � �ిల�ల ఉ�ా���య��ే.
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MTSS గ���ం� మ��ంత సమ���రం ట�ౖ�� స�� ���

అంట� ఏ�ట�? బహ�ళ-�ా� � మద�త� వ�వస�  సూచనలను మ��య� జ��ా���
���ణ�ల��ా ల��� మద�త� �ా� �ల��ా �ర���సు� ం��:

♦ ట�ౖ� 1 – �త�ం - 100% ����ర�� ల� - అ��క-��ణ�త సూచనలను
అందుక�ంట�ర�. �ా� � ర�� ��ట��ం� ల� సమగ� అ����ాల� �� ందుపరచబ��న
�ా��రణ ���� �ార�క�మం ����ా ఇ�� ����ర�� లంద���� అందుబ�ట�ల�
ఉంట�ం��. ����ర�� లంద���� ����, �ామ��క �����ే�గ మ��య� ప�వర���
ఫ���లను ��ర�గ�పరచడం��ౖ దృ�ి�  �ా��ం�ే ��� ల��� ట�ౖ� 1 సూచనలను ప��
ఒక� ������� అందుక�ంట�ర�.

♦ ట�ౖ� 2 - ట�ౖ� 1�� �ాట�, మ��ంత మద�త� అవసరమ��� సుమ�ర� 5-15%
మం�� ����ర�� ల� క��� �న�-సమ�హ జ�క�ం మ��య� మద�త�ను
�� ందు��ర�. వ����సం ������న సమయం, ����ర�� ల �న� సమ��ల� ల���
బ� ధన �క� ఇర����న దృ�ి� . ఈ మద�త�ల� �ా��రణం�ా ��� ఇ� స� ��� ��
అవసర���న ��ౖప�ణ��లను అల��� సుసంపన�త ��సం వ���లను
��ర����వ����� ల��� �ాధన �ేయ����� అదనప� అవ�ా�ాలను క���
ఉంట��.�క� ����ష�  ��ా ం��లను ప��ష���ంచ����� ����త వ�వ��ల� ఒక �న� సమ�హం ����ర�� ల�� ప� �ేయవచు�d

♦ ట�ౖ� 3 - ట�ౖర��  1 మ��య� 2�� �ాట�, ����ప� 1-5% మం�� ����ర�� ల� ట�ౖ� 3 జ��ా��� అందుక�ంట�ర�, ఇ�� వ����గత అవస�ాల ఆ��రం�ా అత�ంత �వ����న మద�త�. ఇ� తరచు�ా
వ����గతం�ా ల��� ��ల� �న� సమ��లల� జ���� స�ష����న, ��ం���కృత జ��ా�ల�. ట�ౖ� 3 ప��ే�క �ద�క� ప�ా�యపదం�ా ల�ద� గమ�ంచడం మ�ఖ�ం. ��ౖకల�ం ఉన� ����ర�� లక� ట�ౖ�
3 మద�త� అవసరం ల�దు మ��య� ��ౖకల�ం�� గ����ంచబడ� ����ర�� లక� �ాస��ా��� ట�ౖ� 3 మద�త� అవసరం �ావచు�.

��లక �బంధనల�

య��వర�� �ీ���ం�: య��వర�� �ీ��న� ల� ప�� ������� �క� బలం మ��య� అవస�ాల గ���ం� �ల���ౖన సమ����ా�� అం���ా� ర� మ��య� �ాలక���ణ� ప���గ� �క�
�ా�� �ా� ను అం��ంచగలర�. �ీ��నర��  ���� సంవత�రంల� క�మం తప�క�ం�� ఇవ�బడ���.
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�ా��ం-ఆ����త మద�త�ల� మ��య� వ���ల�: "�ా��ం-ఆ����త" అ�� ప����� ������� ఫ���ల� ల��� ఇతర సంబం��త ఫ���లను ��ర�గ�పరచడం��ౖ గణ�ంకపరం�ా మ�ఖ����న
ప����ా�� ప�ద���ం�ే మద�త� ల��� వ��హం అ� అర�ం.

��� ���� మ��ట��ం�: ��������� అం��ం�న జ�క� మద�త� �క� ప����ా�� గ����ంచ����� ������� ప���గ�� అంచ�� ��య����� ��� ���� పర����ణ తరచు�ా ఉప���ంచబడ�త�ం��.
�ాఠ�ాల అం�ెల జ��ా�ల ప���వం��ౖ ��న�ాగ�త�న� పర����ణల� �మగ���� ఉం�� మ��య� ఏ���� �� డవ��� ����ర�� లక� జ��ా�లను అం��ంచ����� �ాఠ�ాల ��ా�ణ�ల� మ��య�
వనర�లను (ఉ��. సమయం, �ిబ�ం��, ��డూ�� ల�) సర�� బ�ట� �ేసు� ం��.

అదనప� వనర�ల�
MA ���ా�� ��ం� ఆ� ఎ���ంట�� అం� ��కండ�� ఎడ����ష� (DESE) MTSS బ�� �ి�ం�
MA ���ా�� ��ం� ఆ� ఎ���ంట�� అం� ��కండ�� ఎడ����ష� (DESE) �ౖె��� ���య� మ�ర�దర��ాల�
➢ అ���యం 5: �ౖె��� ���య� ���� మ��య� ��� ��ౖ��ం� ��సం �ీ���ం� ల� మ��-ట�ౖ�� �ిస�� ఆ� స�� ��� (MTSS) �ాత� సమ��త���న సూచన
➢ అ���యం 6: 2 మ��య� 3 ���ణ�లల� ల�� పఠన జ�క�ం
➢ అ���యం 7: MTSS జ��ా�లక� ����ర�� ల ప��స�ందనను ��లవడంల� ��� ���� మ��ట��ం� �ాత�

�ల��  ��సం MTSS ���� వ�� ను ర��� ం��ంచడం మ� ����ర�� లక� సమ�న���న ��ా ప�త మ��య� ఫ���లను ��ా� ��ంచ����� మ� �బద�త��ౖ ఆ��రప��
ఉంట�ం��. ప�� ������� త��న మద�త� మ��య� స�ాల��� ����-ల�వ� ల����ం� మ��య� �ా�� ప���� �ామ�ా� ��� �ేర���గల �ామర��ం క��� ఉం��ల��

ఆవరణ�� ఇ�� ��ా రంభమవ�త�ం��.

MTSS �డ� �� �జయవంత���న మ�ర�� ��సం �ాం���క మ��య� అనుక�ల���న ప� మ��య� ఈ ప��వర�న�� �ాట� వ�ే� మ�ర��ల� ��ం��ంట��
దృ�ి�ల� ఉంచుక��� సమయం అవసరం. ఈ ప��వర�నక� ��� ��షన� ల����ం�, ��వ�� మ��య� ����ౖ� �ేయ���న ప����యల సర�� బ�ట��  మ��య� ఈ ప� పట�

మ� ���నం��ౖ �రంతర �ీ�య-ప���లన ����ా మద�త� ల�సు� ం��.

https://www.doe.mass.edu/sfss/mtss/blueprint.pdf
https://www.doe.mass.edu/sped/dyslexia-guidelines.pdf

