
• 3 Sao – 7% 

• 4 Sao – 9% 

Giúp Con Quý Vị Đạt Được Năng 
Lực Tối Đa Của Các Em! 

 

Các lợi ích của việc trở thành Cơ 

Sở Có Chứng Nhận Texas Rising 

Star 

• Phát triển nghiệp vụ trên mạng trực tuyến 

• Tư vấn riêng từng cơ sở 

• Mức hoàn trả trợ cấp trẻ em tăng 
 

Texas Rising Star là ... 

Một hệ thống đánh giá cơ sở giữ trẻ dựa trên 

chất lượng và có tính chất tự nguyện đối với 

các cơ sở giữ trẻ tham gia chương trình dịch vụ 

giữ trẻ được nhận trợ cấp của Ủy Ban. 

Ai có thể nộp đơn xin? 

• Các trung tâm có giấy phép hoạt động 

• Các cơ sở giữ trẻ tại gia có giấy phép hoạt động 

• Các cơ sở giữ trẻ tại gia có đăng ký hoạt động 

• Các cơ sở giữ trẻ do Quân Đội Hoa Kỳ cung cấp 
 

Gia Tăng Mức Hoàn Trả Cấp Độ Ngôi Sao 

Nếu hội đủ từng cấp độ chứng nhận, cơ sở giữ trẻ sẽ 

được nhận thù lao vượt quá mức tối đa thông thường 

của Ủy Ban theo các cấp độ sau đây 

(tới tối đa mức thù lao công bố cho cơ sở giữ trẻ): 

• 2 Sao – 5% 

Trên toàn tiểu bang Texas, các bậc phụ 

huynh và gia đình ghi danh cho con em 

mình vào các chương trình giữ trẻ, trong 

đó bao gồm cả các chương trình giữ trẻ tại 

trung tâm và tại gia. Nhiều nghiên cứu cho 

thấy nếu theo học tại các chương trình giữ 

trẻ chất lượng cao, các trẻ em có nguy cơ 

cao sẽ được chuẩn bị tốt trước khi đi học 

hơn là những trẻ em không tham gia các 

chương trình giữ trẻ chất lượng. 
 

 

 

 
www.TexasRisingStar.org 

 
 
 

Để biết thêm thông tin, liên lạc với ủy ban 

phát triển nhân lực tại địa phương của quý 

vị tại: 
 

Chương Trình/Hãng Sở Cung Cấp Cơ Hội Bình Đẳng. Các phương tiện trợ giúp 

và dịch vụ trợ giúp có sẵn cho người khuyết tật khi có yêu cầu. Relay Texas: 

800-735-2989 (TTY) và 711 (Tiếng nói). 

Trở Thành Cơ Sở Giữ Trẻ 
có chứng nhận  

Texas Rising Star 

http://www.texasrisingstar.org/


 
 
 
 
 

Các cơ sở giữ trẻ tự nguyện đạt được chứng nhận 

nhà cung cấp dịch vụ TRS sẽ cung cấp dịch vụ giữ 

trẻ chất lượng vượt hơn Các Tiêu Chuẩn Cấp Phép 

Hoạt Động Giữ Trẻ Tối Thiểu của Tiểu Bang (CCL) 

(trong năm hạng mục ghi dưới đây). 

 
Hạng Mục 1: Năng Lực Trình Độ và Kinh Nghiệm 

Huấn Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên 
• Trình độ năng lực và kinh nghiệm huấn luyện của 
giám đốc 

• Trình độ năng lực, giới thiệu thông tin và huấn luyện 
nhân viên giữ trẻ 

• Trình độ năng lực và huấn luyện nhân viên giữ trẻ 

Hạng Mục 2: Các Hoạt Động Giao Tiếp Tương Tác 
giữa Nhân Viên Giữ Trẻ-Trẻ Em 
• Quy Mô Nhóm 

• Tỷ Lệ Nhân Viên 

• Phong Cách Ấm Áp và Hiểu Ý 

• Trợ Giúp và Tạo Điều Kiện về Ngôn Ngữ 

• Các Hoạt Động Giao Tiếp Tương Tác và Dạy Dỗ qua 
Vui Chơi 

• Hỗ Trợ Sự Điều Tiết của Trẻ Em 

 
Hạng Mục 3: Giáo Trình Học 
• Các Đề Cương Bài Học và Nội Dung Giáo Trình 

• Lập Kế Hoạch Đáp Ứng các Nhu Cầu Đặc Biệt và 
Tôn Trọng Thành Phần Đa Dạng 

• Các Hình Thức và Phương Pháp Giảng Dạy 

 
Hạng Mục 4: Dinh Dưỡng và các Hoạt Động Trong 

Nhà/Ngoài Trời 
• Dinh Dưỡng 

• Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà 

• Các Môi Trường Học Tập Ngoài Trời 

 

Hạng Mục 5: Giáo Dục Phụ Huynh và Sự Tham Gia 

của Phụ Huynh 
• Giáo Dục Phụ Huynh 

• Sự Tham Gia của Phụ Huynh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một cơ sở giữ trẻ hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận 

TRS nếu cơ sở đó hiện đang có hợp đồng phục vụ các trẻ 

em được nhận trợ cấp của Ủy Ban và cơ sở giữ trẻ đó: 

• có giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy phép hoạt động 

vĩnh viễn (không hết hạn) của CCL với quá trình được 

cấp phép hoạt động ít nhất 12 tháng và hiện không 

phải chịu quyết định cần khắc phục với CCL, TWC 

hoặc Ủy Ban địa phương; hoặc 

• thuộc sự quản lý của Quân Đội Hoa Kỳ và không có sai 
phạm gì với 

cơ quan này. 
 
Ngoài ra, các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS phải thể hiện 

luôn tuân thủ các yêu cầu cấp phép hoạt động tối thiểu của 

tiểu bang. 

Vui lòng truy cập 

www.TexasRisingStar.org 

để biết thêm thông tin và các tiêu 

chuẩn điều kiện. 

 

Quý vị đã sẵn sàng nộp đơn xin trở thành Cơ 

Sở Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Có Chứng 

Nhận Texas Rising Star? 
Làm theo các bước sau đây để nộp đơn xin chứng nhận 
Texas Rising Star. Tất cả các tài liệu đều có trên mạng trực 
tuyến tại www.TexasRisingStar.org. 

 
Xem băng video giới thiệu thông tin. 

 
Nộp Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Xin Chứng Nhận 

TRS tại www.TexasRisingStar.org. 

 

Thực Hiện một Buổi Đánh Giá Cơ Sở. Các nhân viên giữ 

trẻ cũng có thể tiến hành bước quy trình tự đánh giá lớp 

học để kiểm tra xem họ đã sẵn sàng cho chứng nhận 

TRS hay chưa; tuy nhiên, bước quy trình tự đánh giá 

trong lớp học là không bắt buộc. 

 

Điền Danh Sách Đánh Dấu các Giấy Tờ liên quan đến 

Chứng Nhận TRS, Đơn Xin Chứng Nhận TRS, và Mẫu 

Sàng Lọc Cấp Giấy Phép Hoạt Động thích hợp (Các 

Chương Trình Sau Giờ Học, Các Cơ Sở Cung Cấp Dịch 

Vụ Tại Gia, hoặc Các Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt 

Động) 

 

Nộp Bản Tự Đánh Giá Cơ Sở, Đơn Xin TRS, Danh 

Sách Đánh Dấu Các Giấy Tờ Cần Chuẩn Bị, Đơn 

Xin Chứng Nhận TRS, và  Mẫu Đơn Sàng Lọc Cấp 

Phép đã điền của quý vị cho ủy ban phát triển nhân 

lực tại địa phương. 

 
 

Để tìm hiểu thêm về quy trình nộp đơn xin 
TRS, vui lòng truy cập website 

www.TexasRisingStar.org/Getting-Ready 
 hoặc xem các Quy Định Hướng Dẫn về 

Chứng Nhận TRS. 
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Các Hạng Mục TRS Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện 
nhận Chứng Nhận TRS 

Đơn Xin Chứng Nhận TRS 
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