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Kế Hoạch Hỗ Trợ MTSS 

Ngày: ______________________  

MTSS là gì và làm thế nào để giúp đỡ con quý vị?  

• Một hệ thống điều khiển bằng dữ liệu giúp cho việc xác định và can thiệp sớm 

cho những học sinh có nguy cơ học yếu hoặc hạnh kiểm xấu;  

• Hệ thống giảng dạy nhiều trình độ nhằm cải tiến việc giảng dạy cho tất cả học 

sinh;  

• Quá trình chia sẻ và hợp tác trong việc đi đến những quyết định giữa phụ 

huynh và các nhà giáo dục học.  

Mức độ hỗ trợ cho em _______________________________sẽ là:                                                                              

☐Mức độ 1 (nòng cốt)    ☐Mức độ 2 (đối tượng)   ☐Mức Độ 3 (mạnh)  

Các biện pháp can thiệp được lựa chọn sau đây sẽ được thêm vào chương trình học và chương trình hành 

vi của con em quý vị nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của em. 

Can Thiệp Về Đọc Viết: 

☐Reading Mastery (in-

person) 

  ☐Corrective Reading (in-

person) 

☐Ticket to Read           
(www.tickettoread.com) 

☐Reading Plus              
(www.readingplus.com) 

☐Khác: 

_____________________ 

 

 

Can Thiệp Về Toán: 

☐Think Through Math 
(www.thinkthroughmath.com) 

☐Soar to Success  

 

 

 

 

 

 

Can Thiệp Về Hành Vi: 

☐Báo Cáo Hàng Ngày  

☐Hợp Đồng Về Hành Vi  

☐Kiểm Soát Ra, Vào  

☐Dịch Vụ STS cho đến NET 

☐Dịch Vụ Cố Vấn  

☐Kế Hoạch 504   

☐Khác: 

__________________

Chúng tôi yêu cầu quý vị giúp đỡ cho con em mình được thành công bằng cách theo dõi những biện pháp 

can thiệp kể trên. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc quan tâm gì về Kế Hoạch Hỗ Trợ MTSS thì xin vui lòng 

gọi. Quý vị có thể gọi cho giáo viên dạy lớp, giáo viên lãnh đạo của trường, ban giám hiệu hoặc giáo viên 

tư vấn để được trợ giúp.  

Xin ký tên dưới đây để cho biết là quý vị biết đến Kế Hoạch Hỗ Trợ MTSS và gởi trả kế hoạch này lại 

cho giáo viên của con quý vị.   

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________________ Ngày: ______________________  

http://www.tickettoread.com)/
http://www.readingplus.com)/

