
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa Đổi 
tháng Ba 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN VỀ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ GIỮ TRẺ 
 

 

Hệ Thống Đánh Giá và Cải Tiến Chất Lượng cho Tiểu Bang 

Texas 
 



  

Mục Lục 
MỤC 1: GIỚI THIỆU VỀ TEXAS RISING STAR ................................................................................................... 1.1 

CƠ SỞ GIỮ TRẺ TEXAS RISING STAR TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIỮ TRẺ ........................................ 1.1 

TEXAS RISING STAR: HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHO TIỂU BANG TEXAS .......................... 1.1 

QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ .............................................................................................................................................. 1.1 

SỬA ĐỔI TEXAS RISING STAR (2013–2015)............................................................................................................. 1.2 

SỬA ĐỔI TEXAS RISING STAR (2016) VÀ TIẾP TỤC ................................................................................................. 1.2 

CÁC MỨC HOÀN TRẢ TĂNG THEO CẤP ĐỘ NGÔI SAO ........................................................................................... 1.2 

TÓM TẮT VỀ CÁC TIÊU CHÍ CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR ............................................................................. 1.3 

CHẤM ĐIỂM THEO CẤP ĐỘ NGÔI SAO ................................................................................................................... 1.4 

MỘT PHƯƠNG PHÁP HỆ THỐNG ĐỂ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIỮ TRẺ ................................................... 1.5 

CÁC VAI TRÒ CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ VÀ CHUYÊN GIA TƯ VẤN TEXAS RISING STAR .................................... 1.5 

MỤC 2: QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR ............................................................................. 2.1 

CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN .................................................................................................................. 2.1 

TEXAS RISING STAR DỰA TRÊN CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG GIỮ TRẺ ........................................ 2.1 

CÁC SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG ............................................................................................................................. 2.2 

CÁC SAI PHẠM CÓ MỨC NGUY CƠ CAO/TRUNG BÌNH CAO .................................................................................. 2.3 

QUY TRÌNH SÀNG LỌC TRS ...................................................................................................................................... 2.3 

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN XIN TRS (Các Cơ Sở Giữ Trẻ Không Có Chứng Nhận Toàn Quốc) ........................................ 2.4 

QUY TRÌNH TÁI CHỨNG NHẬN (Các Cơ Sở Giữ Trẻ Không Có Chứng Nhận Toàn Quốc) ........................................ 2.6 

CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ CÓ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC VÀ CÓ CHỨNG NHẬN CỦA BỘ QUỐC PHÒNG HOA KỲ ..... 2.6 

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR (Các Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận Toàn Quốc) 2.7 

QUY TRÌNH TÁI CHỨNG NHẬN (Các Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận Toàn Quốc).................................................. 2.7 

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP CỦA CHILDREN’S LEARNING INSTITUTE ENGAGE ............................................................. 2.8 

MỤC 3: CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TEXAS RISING STAR  ............................................. 3.1 

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU........................................................................................................................ 3.1 

BUỔI TỚI CƠ SỞ GIÁM SÁT KHÔNG BÁO TRƯỚC HÀNG NĂM ............................................................................... 3.1 

ĐÁNH GIÁ TÁI CHỨNG NHẬN ................................................................................................................................. 3.2 

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ NGÔI SAO ................................................................................................................................. 3.2 

ĐÁNH GIÁ HẠNG MỤC ............................................................................................................................................ 3.2 

ĐÁNH GIÁ CÁC THAY ĐỔI VỀ CƠ SỞ ...................................................................................................................... 3.3 

TÁI XÉT ................................................................................................................................................................... 3.3 



  

CÁC THAY ĐỔI VỀ GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN ......................................................................................................... 3.4 

MỤC 4: TRỢ GIÚP CHUYÊN MÔN CHO CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ CÓ CHỨNG NHẬN .................................... 4.1 

KẾ HOẠCH TRỢ GIÚP CHUYÊN MÔN ...................................................................................................................... 4.2 

THỎA THUẬN CẢI TIẾN DỊCH VỤ ............................................................................................................................. 4.2 

THỬ THÁCH TEXAS RISING STAR ............................................................................................................................ 4.2 

MẤT MỘT CẤP ĐỘ NGÔI SAO VÀ MẤT CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR ......................................................... 4.3 

MỤC 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO, CÁC TÀI LIỆU CHÍNH THỨC, VÀ CÁC MẪU ĐIỀN ..................................... 5.1 

ĐƠN XIN TRỞ THÀNH CƠ SỞ GIỮ TRẺ CÓ CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR ...................................................... 5.1 

MẪU DỮ LIỆU VỀ CƠ SỞ TEXAS RISING STAR ......................................................................................................... 5.3 

MẪU SÀNG LỌC: CÁC TRUNG TÂM GIỮ TRẺ CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ............................................................. 5.4 

MẪU SÀNG LỌC: CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU GIỜ HỌC ............................................................................................ 5.6 

MẪU SÀNG LỌC: CÁC GIA ĐÌNH GIỮ TRẺ CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG / CÓ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ..................... 5.8 

DANH SÁCH ĐÁNH DẤU: CÁC TÀI LIỆU CHO CÁC MẶT ĐÁNH GIÁ BẮT BUỘC ...................................................... 5.10 

DANH SÁCH ĐÁNH DẤU: CÁC TÀI LIỆU CHO CÁC MẶT ĐÁNH GIÁ THEO ĐIỂM .................................................... 5.11 

MẪU THEO DÕI ĐÁNH GIÁ TEXAS RISING STAR ................................................................................................... 5.12 

THỎA THUẬN HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TEXAS RISING STAR .................................................................................. 5.13 

MẪU XÁC NHẬN CÁC SAI PHẠM CCL CỦA TEXAS RISING STAR ............................................................................ 5.14 

THỎA THUẬN CẢI TIẾN DỊCH VỤ TEXAS RISING STAR .......................................................................................... 5.15 

QUY CHẾ ÁP DỤNG CHO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TEXAS RISING STAR ................................................................ 5.16 

BUỔI GẶP CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỚC KHI VÀO VÀ RỜI KHỎI CƠ SỞ VỚI GIÁM ĐỐC/QUẢN  
TRỊ VIÊN CHƯƠNG TRÌNH .................................................................................................................................... 5.20 

BÁO CÁO BUỔI TỚI GIÁM SÁT/ĐÁNH GIÁ TEXAS RISING STAR ............................................................................ 5.22 

BƯỚC QUY TRÌNH DÀNH CHO CHUYÊN GIA TƯ VẤN TEXAS RISING STAR ........................................................... 5.24 

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR ........................................................................... 5.30 

CHƯƠNG 809 CỦA BỘ LUẬT HÀNH CHÁNH TEXAS .............................................................................................. 5.32 



Trang | 1.1 CÁC QUY ĐỊ NH HƯ Ớ NG DẪ N DÀNH CHO CƠ  SỞ  CUNG CẤ P DỊ CH VỤ  TRS ©2019 Ủ Y BAN NHÂN 
LỰ C TEXAS 

 

MỤC 1: GIỚI THIỆU VỀ TEXAS RISING 

STAR 

Texas Rising Star (TRS) là “một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các 

cơ sở giữ trẻ tham gia chương trình dịch vụ giữ trẻ được trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas”. Có chứng nhận 

TRS cho các cơ sở giữ trẻ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia Có Đăng Ký Hoạt 

Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận. Chương trình TRS cung cấp ba cấp độ chứng 

nhận (2 sao, 3 sao, và 4 sao) để khuyến khích các cơ sở giữ trẻ đạt dần các cấp độ chất lượng cao hơn. 

 

CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIỮ TRẺ TEXAS RISING STAR TRONG HỆ 

THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIỮ TRẺ 
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. 
 

Các cơ sở giữ trẻ tự nguyện đạt được chứng nhận cơ sở giữ trẻ TRS, cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng vượt các 

Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Cấp Giấy Phép Hoạt Động Giữ Trẻ (CCL) của Ủy Ban Y Tế và Nhân Vụ Texas (HHSC) 

đối với năng lực trình độ của giám đốc và nhân viên, các hoạt động giao tiếp tương tác giữa nhân viên chăm sóc 

- trẻ em, giáo trình học và các hoạt động phù hợp với độ tuổi, dinh dưỡng và các hoạt động trong nhà/ngoài trời, 

và sự tham gia cũng như giáo dục kiến thức cho phụ huynh, đều dễ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của trẻ 

nhỏ. Trong quá trình hướng đến các cấp độ chứng nhận cơ sở giữ trẻ TRS, các cơ sở giữ trẻ đóng góp dần vào sự 

phát triển của các trẻ em mà họ phục vụ hàng ngày. 

 

TEXAS RISING STAR: HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN CHẤT 

LƯỢNG CHO TIỂU BANG TEXAS 
Trong những năm gần đây, nhiều tiểu bang đã áp dụng các hệ thống cải tiến và đánh giá chất lượng (QRIS) 

nhằm đánh giá chất lượng của các chương trình giữ trẻ và cung cấp cơ hội phát triển nghiệp vụ nhằm giúp các 

chương trình này nâng cao chất lượng dịch vụ giữ trẻ cung cấp cho các trẻ em và gia đình. 
 

Trong tháng Chín 2013, Hội Đồng Giáo Dục Mầm Non Texas (TELC) đã công bố các đề xuất để tiểu bang thiết 

lập một hệ thống QRIS đa ngành trên toàn tiểu bang cho Texas. Một trong các đề xuất đó là sử dụng Texas Rising 

Star làm căn cứ cho hệ thống QRIS ở Texas. 

 

QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ 
Trong giai đoạn từ giữa đến cuối thập kỷ 1970, các tiêu chuẩn của liên bang về dịch vụ giữ trẻ chất lượng được 

áp dụng trên toàn quốc. Cho đến đầu thập kỷ 1980, các tiêu chuẩn này ngừng được áp dụng. Tuy nhiên, một 

nhóm chuyên trách của tiểu bang Texas đã được thành lập để đề ra các tiêu chuẩn áp dụng cho các cơ sở giữ trẻ. 

Nghiên cứu từ nhóm chuyên trách này tạo nền tảng để hoàn thiện và phát triển các tiêu chí chứng nhận cơ sở 

giữ trẻ TRS. Các tiêu chí này được ứng dụng từ tháng Sáu 1991 cho đến tháng Mười 2000. 
 

Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ TRS (Các Quy Định Hướng Dẫn về Cơ Sở Giữ Trẻ 

TRS) được sửa đổi và ban hành vào tháng Mười 2000, áp dụng các đề xuất của một nhóm chuyên trách được 
thành lập vào năm 1999. Nhóm chuyên trách này gồm có Nhân viên TWC, nhân viên Hội Đồng, các nhà thầu 

cung cấp dịch vụ giữ trẻ, và các cơ sở giữ trẻ trên toàn tiểu bang. Vào năm 2000, các nội dung sửa đổi chủ yếu 

cập nhật các quy trình đánh giá và chứng nhận. Vào năm 2003, TWC cập nhật các khung thời gian tái chứng 
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nhận và giám sát cho các cơ sở giữ trẻ TRS. 

 

SỬA ĐỔI TEXAS RISING STAR(2013–2015) 
Bắt đầu từ ngày 1 tháng Chín, 2013, Dự Luật Hạ Nghị Viện (HB) 376, phiên họp lần thứ 83 của Cơ Quan Lập 

Pháp Texas (Phiên Họp Thường Lệ), tu chính Chương 2308 của Bộ Luật Chính Quyền Texas liên quan đến 

chương trình TRS. Như được sửa đổi, Chương 2308 yêu cầu Ủy Ban có ba thành viên của TWC (Ủy Ban): 

• thành lập một nhóm chuyên trách duyệt xét chương trình TRS để đề xuất các nội dung sửa đổi cho chương 

trình TRS; 

• đề xuất các quy chế áp dụng các nội dung sửa đổi được đề nghị của nhóm chuyên trách TRS; 

• thiết lập các mức hoàn trả theo cấp độ tăng dần cho các cơ sở giữ trẻ TRS;  

• yêu cầu các Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực Địa Phương (Các Hội Đồng) phải sử dụng ít nhất 2 phần trăm 

phân bổ ngân quỹ hàng năm cho các chương trình tiên khởi về dịch vụ giữ trẻ chất lượng; và 

• dành ngân quỹ cho các Hội Đồng để thuê các chuyên gia đánh giá và chuyên gia tư vấn TRS nhằm hỗ trợ 

chuyên môn liên quan đến chương trình TRS cho các cơ sở giữ trẻ. 
 

Vào năm 2013, TWC đã triệu tập một nhóm chuyên trách sửa đổi TRS theo yêu cầu của Dự Luật Hạ Nghị Viện 

(HB) 376 của Cơ Quan Lập Pháp Texas trong phiên họp lần thứ 83. Mục đích của nhóm chuyên trách TRS là đề 

xuất các nội dung sửa đổi đối với Chương Trình TRS. Nhóm chuyên trách TRS mời các bên hữu quan trên toàn 

tiểu bang Texas tham gia các cuộc thảo luận của nhóm chuyên trách và đóng góp ý kiến về các đề xuất sửa đổi 

nội dung chương trình TRS. 

HB 376 quy định rằng nhóm chuyên trách phải đệ trình các đề xuất thay đổi đối với TRS trước tháng Năm, 2014, 

và các quy chế áp dụng các thay đổi đề xuất đó trước tháng Chín, 2014. Các thay đổi đề xuất đối với TRS đã được 

TWC phê chuẩn vào ngày 27 tháng Một, 2015. 

 

SỬA ĐỔI TEXAS RISING STAR (2016) VÀ TIẾP TỤC 
Vào mùa thu 2015, TWC đã tổ chức nhiều buổi họp công cộng để thu thập ý kiến đóng góp về chương trình giữ 

trẻ, trong đó bao gồm cả chương trình TRS. Đồng thời, trong tháng Một 2016, TWC đã tổ chức hai buổi tọa đàm 

với nhóm chuyên trách và một nhóm chuyên gia đánh giá/chuyên gia tư vấn TRS để thu thập ý kiến phản hồi và 

các đề xuất đối với nội dung sửa đổi TRS năm 2015. Dựa trên ý kiến đóng góp của các bên hữu quan này, Ủy 

Ban đã đề xuất các sửa đổi đối với Các Quy Định Hướng Dẫn dành cho Cơ Sở Giữ Trẻ TRS nhằm tạo điều kiện 

giúp quy trình nộp đơn xin và đánh giá diễn ra thông suốt và để làm sáng tỏ cũng như cải tiến các tiêu chí chứng 

nhận TRS. TWC thường xuyên giám sát tiến độ đạt chứng nhận TRS và sẽ duyệt xét chương trình bốn năm một 

lần. 

TĂNG CÁC MỨC HOÀN TRẢ CHO KẾT QUẢ XẾP HẠNG THEO CẤP ĐỘ 

NGÔI SAO 
Bộ Luật Chính Quyền Texas §2308.315 quy định mức hoàn trả tối thiểu cho một cơ sở giữ trẻ TRS phải nhiều 

hơn mức tối đa quy định cho một cơ sở giữ trẻ không có chứng nhận TRS đối với cùng một hạng mục chăm sóc 

trẻ em, chẳng hạn như, tối thiểu là: 

• cao hơn 5 phần trăm cho một cơ sở giữ trẻ có mức xếp hạng 2 sao; 

• cao hơn 7 phần trăm cho một cơ sở giữ trẻ có mức xếp hạng 3 sao; và 

• cao hơn 9 phần trăm cho một cơ sở giữ trẻ có mức xếp hạng 4 sao. 

 
Ngoài ra, để tăng mức độ linh hoạt ở cấp cơ sở, các quy chế của TWC cho phép các Hội Đồng thiết lập mức 

hoàn trả cao hơn các mức ghi trên, miễn là duy trì mức chênh lệch điểm tối thiểu 2 phần trăm giữa mỗi cấp độ 

sao.
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TÓM TẮT VỀ CÁC TIÊU CHÍ CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR 
Dưới đây là tóm tắt về các tiêu chí chứng nhận TRS.  Thông tin chi tiết về mỗi hạng mục có trong Mục 2 của các quy 

định hướng dẫn này. Dựa trên các khuyến cáo của nhóm chuyên trách TRS, Các Quy Định Hướng Dẫn dành cho Cơ Sở 

Giữ Trẻ TRS quy định: 

 các mặt đánh giá “đạt” hoặc “không đạt” bắt buộc cho chứng nhận căn bản; và 

 các mặt đánh giá theo điểm được chấm điểm theo thang điểm từ 0–3, qua đó có thể giúp một cơ sở giữ trẻ 

được tăng cấp độ sao.  
 

Mỗi hạng mục phụ có thể chỉ có các mặt đánh giá bắt buộc, chỉ có các mặt đánh giá theo điểm, hoặc kết hợp cả hai. 
 

Hạng Mục 1: Trình Độ Năng Lực và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên 
Các mặt đánh giá liên quan đến trình độ học vấn, kinh nghiệm, và huấn luyện của nhân viên, trong đó bao gồm cả giám 

đốc và tất cả các nhân viên giữ trẻ 

HẠNG MỤC PHỤ 
BẮT BUỘC 

(ĐẠT/KHÔNG ĐẠT) 
THEO ĐIỂM 

Trình Độ Năng Lực và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc X X 

Trình Độ Năng Lực, Giới Thiệu Thông Tin, và Huấn Luyện của Nhân Viên Giữ Trẻ X  

Trình Độ Năng Lực và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Nhân Viên Giữ Trẻ  X 

 

Hạng Mục 2: Các Hoạt Động Giao Tiếp Tương Tác giữa Nhân Viên Giữ Trẻ-Trẻ Em 
Các mặt đánh giá liên quan đến sĩ số nhóm, tỷ lệ nhân viên giữ trẻ-trẻ em, và chất lượng tương tác giữa nhân viên giữ 

trẻ và các trẻ em trong lớp 

HẠNG MỤC PHỤ 
BẮT BUỘC 

(ĐẠT/KHÔNG ĐẠT) 
THEO ĐIỂM 

Sĩ Số Nhóm/Tỷ Lệ Nhân Viên (chỉ áp dụng cho chương trình tại trung tâm)   X 

Phong Cách Ấm Áp và Hiểu Ý  X 

Trợ Giúp và Tạo Điều Kiện về Ngôn Ngữ  X 

Các Giao Tiếp Tương Tác và Dạy Dỗ qua Vui Chơi  X 

Hỗ Trợ Sự Điều Tiết của Trẻ Em  X 

 

Hạng Mục 3: Giáo Trình Học 
Các mặt đánh giá liên quan đến các đề cương bài học, giáo trình, và các hình thức giảng dạy mà các nhân viên giữ trẻ sử 

dụng trong lớp 

HẠNG MỤC PHỤ 
BẮT BUỘC 

(ĐẠT/KHÔNG ĐẠT)  
THEO ĐIỂM 

Các Đề Cương Bài Học và Nội Dung Giáo Trình  X 

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

Các Hình Thức và Phương Pháp Giảng Dạy  X 

 
 

Hạng Mục 4: Dinh Dưỡng và các Hoạt Động Trong Nhà/Ngoài Trời 
Các mặt đánh giá liên quan đến các chính sách và phương thức thực hiện về dinh dưỡng, cũng như trang thiết bị, tài 

liệu dụng cụ học tập, và cách bài trí môi trường học tập ở trong nhà và ngoài trời 

HẠNG MỤC PHỤ 
BẮT BUỘC 

(ĐẠT/KHÔNG ĐẠT) 
THEO ĐIỂM 

Dinh Dưỡng X X 

Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà X X 

Các Môi Trường Học Tập Ngoài Trời  X 
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Hạng Mục 5: Sự Tham Gia của Phụ Huynh và Giáo Dục Phụ Huynh 
Các mặt đánh giá liên quan đến giáo dục và khuyến khích phụ huynh cũng như các gia đình tham gia trong chương trình 

HẠNG MỤC PHỤ 
BẮT BUỘC 

(ĐẠT/KHÔNG ĐẠT) 
THEO ĐIỂM 

Giáo Dục Phụ Huynh X X 

Sự Tham Gia của Phụ Huynh X X 

 

CHẤM ĐIỂM THEO CẤP ĐỘ NGÔI SAO 
Nếu một cơ sở giữ trẻ hội đủ tất cả các mặt đánh giá bắt buộc để được chứng nhận TRS, điểm của các mặt đánh giá theo 
điểm sẽ quyết định cấp độ ngôi sao cho mỗi hạng mục và cuối cùng là cho cơ sở giữ trẻ đó. Các mặt đánh giá theo điểm 
được chấm điểm, và điểm đạt được thông qua các buổi thẩm định đánh giá tại chỗ. 

 

Mỗi hạng mục của tiêu chí chứng nhận được ấn định một cấp độ ngôi sao dựa trên điểm trung bình của tất cả các mặt 

đánh giá theo điểm trong hạng mục đó. Cấp độ ngôi sao tổng thể của một nhà cung cấp dịch vụ là dựa trên cấp độ ngôi 

sao thấp nhất đạt được trong năm hạng mục. Sở dĩ sử dụng phương thức chấm điểm này là để bảo đảm nhà cung cấp 

dịch vụ hội đủ các tiêu chuẩn cao hơn trong các biện pháp đánh giá của tất cả các hạng mục. 
 

Ví dụ: Nếu một cơ sở giữ trẻ đạt điểm ở cấp độ 4 sao trong hai hạng mục, một cấp độ 3 sao trong một hạng mục, và 

một cấp độ 2 sao trong hai hạng mục, thì cơ sở giữ trẻ đó sẽ được chứng nhận là Cơ Sở Giữ Trẻ 2 sao. 

Tuy nhiên, một cơ sở giữ trẻ đạt điểm 4 sao cho bốn trong số năm hạng mục, nhưng đạt điểm 2 sao trong một hạng 

mục, thì cơ sở đó sẽ được chứng nhận là Cơ Sở Giữ Trẻ 3 Sao. 

Điểm cho một mặt đánh giá theo điểm trong đó nhiều lớp học được đánh giá sẽ dựa trên điểm trung bình của các mặt 

đánh giá mà sau đó sẽ được chia trung bình.  

 

Phương pháp xác định cấp độ sao của một hạng mục là dựa trên điểm số trung bình của cơ sở giữ trẻ trong tất cả các mặt 

đánh giá của một hạng mục: 

 3 Sao – điểm trung bình là 1.80 đến 2.39 (60–79.9 phần trăm tổng số điểm) 

 4 Sao – điểm trung bình là 2.4 hoặc cao hơn 2.4 (80 phần trăm tổng số điểm) 
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MỘT PHƯƠNG PHÁP HỆ THỐNG ĐỂ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIỮ TRẺ  
 

Việc chứng nhận các cơ sở giữ trẻ hội đủ các tiêu chí chứng nhận TRS, việc nhận được các tài liệu và phương tiện cải tiến 

chất lượng, và việc cung cấp huấn luyện cho những người làm việc trong ngành giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ, tất cả đều 

nằm trong một phương pháp có hệ thống nhằm giải quyết vấn đề chất lượng đời sống cho tất cả các trẻ nhỏ được trông 

nom chăm sóc ở bên ngoài gia đình các em. 
 

Việc tiếp tục cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng có thể được mô tả theo cách thức sau đây: 

• Các Quy Định Pháp Lý (Các Tiêu Chuẩn CCL tối thiểu): Định nghĩa cấp độ chăm sóc tối thiểu được chấp nhận. 

• Tự Đánh Giá: Tạo điều kiện cho từng cơ sở đánh giá tiến độ cải tiến chất lượng chăm sóc trẻ em của họ. 

• Chứng Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ TRS: Cung cấp các yếu tố chỉ báo có thể đánh giá được về các phương thức giữ trẻ chất 
lượng, vượt các tiêu chuẩn tối thiểu về CCL.  

 

Việc tiếp tục cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng thể hiện sự tiến bộ có hệ thống về chất lượng của các chương trình giáo 

dục mầm non. Dữ liệu về kết quả hoạt động của một cơ sở giữ trẻ được thu thập qua việc phối hợp với các cơ quan tiểu 

bang, các nhà thầu cung cấp dịch vụ giữ trẻ, và các cơ sở giữ trẻ. Dữ liệu có thể đánh giá được bao gồm thông tin có thể 

lượng hóa về mặt thực tế, chẳng hạn như năng lực trình độ của giám đốc và nhân viên chăm sóc, quy mô nhóm, không gian 

vật chất của cơ sở (trong nhà và ngoài trời), và các chính sách của chương trình về dinh dưỡng, giới thiệu thông tin cho 

nhân viên, và giáo dục phụ huynh. Dữ liệu khác, chẳng hạn như tỷ lệ trẻ em - nhân viên, các hoạt động, giáo trình học, và 

các giao tiếp tương tác giữa người chăm sóc - trẻ em, phải được thu thập qua quan sát trong các chương trình riêng biệt. 

Dựa trên dữ liệu thu thập, kết quả hoạt động của một cơ sở giữ trẻ có thể được cải tiến qua huấn luyện, trợ giúp chuyên 

môn, và liên kết đến các nguồn trợ giúp. Kết quả là các trẻ em được chương trình đó chăm sóc sẽ phát triển thể chất, cảm 

xúc, giao tiếp xã hội và trí tuệ tốt hơn. 

 

CÁC VAI TRÒ CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ VÀ CHUYÊN GIA TƯ VẤN TEXAS 

RISING STAR 
Chuyên gia tư vấn hỗ trợ các cơ sở giữ trẻ đạt được, duy trì, và cải thiện diện chứng nhận TRS. Trọng tâm chính của 

chuyên gia đánh giá là tiến hành các buổi đánh giá nhằm quyết định diện chứng nhận TRS và tiến hành các buổi tới cơ sở 

giám sát hàng năm nhằm bảo đảm duy trì cấp độ chất lượng. Vì hai vai trò riêng biệt này, nên các quy chế của TWC 

nghiêm cấm chuyên gia tư vấn làm chuyên gia đánh giá cho cùng một cơ sở. Để tìm hiểu thêm về các vai trò của chuyên 

gia tư vấn và chuyên gia đánh giá, vui lòng xem các quy chế áp dụng cho chuyên gia tư vấn và chuyên gia đánh giá và các 

phương thức thực hiện tốt nhất trong Mục Tham Khảo. Đồng thời cũng xem quy chế TWC §809.134 Trình Độ Năng Lực 

Tối Thiểu đối với các Chuyên Gia Đánh Giá và Chuyên Gia Tư Vấn của TRS (Chương 809). 
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MỤC 2: QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN 

TEXAS RISING STAR 

CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
Như quy định trong Bộ Luật Chính Quyền Texas §2308.3155, chương trình Texas Rising Star (TRS) là một hệ thống 

đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các cơ sở giữ trẻ tham gia chương trình giữ trẻ đối 

với các trẻ em đượ nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC). Ngoài ra, một cơ sở giữ trẻ hội đủ điều kiện 

nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu cơ sở đó: 
 

(1) có giấy phép hoặc đăng ký hoạt động vĩnh viễn (không hết hạn) từ Child Care Licensing (CCL); 

(2) có quá trình cấp phép hoạt động ít nhất 12 tháng với CCL; và hiện không: 

• thuộc diện cần khắc phục sai phạm theo quy định của Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực Địa Phương 

(Hội Đồng) chiếu theo Chương 809, Phụ Chương F; 

• có "Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động" với TWC chiếu theo Chương 213 của Bộ Luật Lao Động Texas 

(Thực thi Đạo Luật Trợ Cấp Thất Nghiệp Texas) hay Chương 61 của Bộ Luật Lao Động Texas (Chi Trả 
Lương Bổng); hoặc 

• hiện đang thuộc diện cần khắc phục sai phạm hoặc đình chỉ/hủy giấy phép hoạt động với CCL; hoặc 

(3) 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 tối thiểu của 

CCL (Child Care Licensing). 

 

TEXAS RISING STAR DỰA TRÊN CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CẤP PHÉP 

HOẠT ĐỘNG GIỮ TRẺ 
Là cơ quan cấp phép hoạt động và quản lý hoạt động giữ trẻ cho tiểu bang Texas, các quy chế của CCL đề ra các yêu 
cầu tối thiểu về cấp phép hoạt động mà tất cả các cơ sở giữ trẻ phải tuân thủ. Nếu một cơ sở giữ trẻ lặp lại các sai phạm 
về cấp phép hoạt động, CCL có thể đưa cơ sở đó vào diện cần khắc phục sai phạm.  CCL có thể đưa ra quyết định đình 
chỉ hoặc hủy giấy phép, trong đó bao gồm hủy hoặc đình chỉ giấy phép hoạt động nếu: 

• các sai phạm không được khắc phục kịp thời; 

• có các sai phạm lặp lại nhiều lần; hoặc 

• có sự cố hay một sai phạm gây nguy hiểm tức thời đối với trẻ em. 

 

Chương trình TRS là hệ thống xếp hạng tự nguyện dành cho các cơ sở giữ trẻ chọn đạt các tiêu chuẩn cao hơn các tiêu 

chuẩn CCL tối thiểu. Để một cơ sở giữ trẻ đạt và duy trì các tiêu chuẩn chương trình TRS, cơ sở giữ trẻ đó phải cho 

thấy luôn tuân thủ các tiêu chuẩn CCL tối thiểu. Do đó, như quy định trong quy chế Các Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em 

TWC §809.131, các cơ sở giữ trẻ được CCL đưa vào diện cần khắc phục hoặc đình chỉ/hủy bỏ giấy phép hoạt động 

sẽ đương nhiên được kết luận là không thường xuyên tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về cấp phép hoạt động và do đó 

không hội đủ điều kiện tham gia chương trình TRS. 
 

Một cơ sở giữ trẻ không hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu trong quá trình CCL cấp phép hoạt động 12 

tháng gần đây nhất, cơ sở đó: 

• có bất kỳ sai phạm nghiêm trọng nào liên quan đến cấp phép hoạt động, như liệt kê trong các quy định 

hướng dẫn này;  

• có ít nhất năm sai phạm về cấp phép hoạt động ở cấp độ nguy cơ cao hoặc trung bình cao, như liệt kê trong 

các quy định hướng dẫn này hoặc  

• có tổng cộng ít nhất 10 sai phạm về cấp phép hoạt động, bất kỳ dạng nào. 

 
Các cơ sở hiện có chứng nhận TRS cũng phải tuân thủ quy định CCL.  Thông tin chi tiết về hậu quả không tuân thủ 

quy định có trong Mục 4 của các Quy Định Hướng Dẫn này. 
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CÁC SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG 
Các cơ sở giữ trẻ không hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu ghi nhận thấy có bất kỳ sai phạm 

nghiêm trọng nào ghi dưới đây trong giai đoạn cấp phép hoạt động 12 tháng gần đây nhất với CCL. 
 

CÁC SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG - CÁC TRUNG TÂM  

745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp [CAO] 

745.635 Các Trường Hợp Bị Kết Tội Hình Sự hoặc Có Kết Luận Điều Tra của Cơ Quan Đăng Ký Trung Ương - Thực Hiện Bước Thủ Tục 

Thích Hợp [CAO] 

746.201(9) Các Trách Nhiệm của Bên Giữ Giấy Phép - Tuân Thủ Luật Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ trong Chương 42, Bộ Luật Dân 

Sự [TRUNG BÌNH CAO] 

746.1201(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ - Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi 

Dụng [CAO] 

746.1201(5) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ - Báo Cáo Các Trường Hợp Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi 

Dụng Trẻ Em [CAO] 

746.1311(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc – Bắt Buộc Phải Có 30 Giờ Huấn Luyện [TRUNG BÌNH - CAO] 

746.1315 Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) – [TRUNG BÌNH - CAO] 

746.2805 Các Phương Pháp Phạt Bị Cấm Áp Dụng [CAO] 

746.3805(a) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc [CAO] 

746.3805(b) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc [(2) CAO; (1), (3) TRUNG BÌNH CAO] 

 

CÁC SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG - CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ TẠI GIA   

745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp [CAO] 

745.635 Các Trường Hợp Bị Kết Tội Hình Sự hoặc Có Kết Luận Điều Tra của Cơ Quan Đăng Ký Trung Ương - Thực Hiện Bước Thủ Tục 

Thích Hợp [CAO] 

747.207(4) Báo Cáo Trường Hợp Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng Trẻ Em [CAO] 

747.207(8) Các Trách Nhiệm của Người Chăm Sóc Chính - Tuân Thủ Luật Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ trong Chương 42, Bộ Luật 

Nhân Sự Texas [CAO] 

747.1309(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc có Lưu Hồ Sơ - Bắt Buộc phải có 30 giờ huấn luyện [TRUNG BÌNH] 

747.1313 Huấn Luyện Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR)  [CAO] 

747.1501(a)(3) Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ -  Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng [CAO] 

747.2705 Các Phương Pháp Phạt Bị Cấm Áp Dụng [CAO] 

747.3605(a) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc [CAO] 

747.3605(b) Cho Dùng Thuốc [(2) CAO; (1), (3) TRUNG BÌNH CAO] 

 

CÁC SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG - CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC VỤ TRẺ EM Ở ĐỘ TUỔI ĐI HỌC  

745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch [CAO] 

745.635 Các Trường Hợp Bị Kết Tội Hình Sự hoặc Có Kết Luận Điều Tra của Cơ Quan Đăng Ký Trung Ương - Thực Hiện Bước Thủ Tục 

Thích Hợp [CAO] 

744.201(9) Các Trách Nhiệm của Bên Giữ Giấy Phép - Tuân Thủ Luật Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ trong Chương 42, Bộ Luật Dân 

Sự [TRUNG BÌNH CAO] 

744.1201(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ - Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi 

Dụng [CAO] 

744.1201(5) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ - Báo Cáo Các Trường Hợp Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi 

Dụng Trẻ Em [CAO] 

744.1309(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc Cơ Sở/Nhân Viên Giữ Trẻ - Bắt Buộc phải có 15 giờ huấn luyện [TRUNG BÌNH CAO] 

744.1311(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc - Bắt Buộc phải có 20 giờ huấn luyện [THẤP] 

744.1315 Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) – [TRUNG BÌNH - CAO] 

744.2105 Các Phương Pháp Phạt Bị Cấm Áp Dụng [CAO] 

744.2655(a) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc [CAO] 

744.2655(b) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc [(2) CAO; (1), (3) TRUNG BÌNH CAO] 
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CÁC SAI PHẠM CÓ MỨC NGUY CƠ CAO/TRUNG BÌNH CAO 
Một cơ sở giữ trẻ không hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu cơ sở đó có ít nhất năm sai phạm ở mức 

nguy cơ cao hoặc trung bình-cao ghi dưới đây trong quá trình tuân thủ yêu cầu về cấp phép hoạt động của CCL trong 

12 tháng gần đây nhất. 
 

CÁC SAI PHẠM CÓ MỨC NGUY CƠ CAO/TRUNG BÌNH CAO - CÁC TRUNG TÂM  

745.621 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Nộp Các Yêu Cầu [CAO] 

746.1003 Trách Nhiệm của Giám Đốc \[(1), (3–6) CAO (2) Trung bình] 

746.1201(1) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Tự Chủ [CAO] 

746.1305 Yêu Cầu Huấn Luyện Trước Khi Phục Vụ (toàn bộ mục) [(a) TRUNG BÌNH; (b) TRUNG BÌNH-CAO] 

746.1203(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ – Giám Sát Trẻ Em [CAO] 

746.1203(5) Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ – Quản Lý Trẻ Em [TRUNG BÌNH-CAO] 

746.1309(a) Huấn Luyện Hàng Năm có Lưu Hồ Sơ – Bắt Buộc Phải Có 24 Giờ Huấn Luyện [TRUNG BÌNH-CAO] 

746.1309(d) Huấn Luyện Hàng Năm cho Các Nhân Viên Chăm Sóc Trẻ Em dưới 24 Tháng Tuổi[TRUNG BÌNH-CAO] 
 

CÁC SAI PHẠM CÓ MỨC NGUY CƠ CAO/TRUNG BÌNH CAO - CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ TẠI GIA   

745.621 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch [CAO] 

747.207 (1-3), (5-7) Các Trách Nhiệm của Người Chăm Sóc Chính [(6) CAO; (1-3), (7) TRUNG BÌNH-CAO, (5)TRUNG BÌNH] 

747.1305(d) Huấn Luyện Hàng Năm cho Các Nhân Viên Chăm Sóc Trẻ Em dưới 24 Tháng Tuổi[TRUNG BÌNH-CAO] 

747.1309(c) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc phụ trách các Trẻ Em dưới 24 Tháng Tuổi[TRUNG BÌNH-CAO] 

747.1501(c)(1) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Chăm Sóc – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Tự Chủ [CAO] 

747.1501(c)(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ – Giám Sát Trẻ Em [CAO] 

747.1501(c)(5) Trách Nhiệm Khác của Nhân Viên Giữ Trẻ – Quản Lý Trẻ Em [TRUNG BÌNH-CAO] 

747.3501 An Toàn - Các Khu Vực Không Có Nguy Hiểm [(1-7)TRUNG BÌNH-CAO,(8) CAO] 

 

CÁC SAI PHẠM CÓ MỨC NGUY CƠ CAO/TRUNG BÌNH CAO - CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU GIỜ HỌC  

745.621 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch [CAO] 

744.1005(a)(1)-(6) Trách Nhiệm của Giám Đốc [TRUNG BÌNH CAO] 

744.1201(1) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Tự Chủ [CAO] 

744.1203(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ – Giám Sát Trẻ Em [CAO] 

744.1203(5) Trách Nhiệm Khác của Nhân Viên Chăm Sóc – Quản Lý Trẻ Em [TRUNG BÌNH-CAO] 

 

QUY TRÌNH SÀNG LỌC TRS 
Chuyên gia đánh giá phải điền Mẫu Sàng Lọc TRS theo tam cá nguyệt (ba tháng một lần). Các Hội Đồng phải bảo đảm tách 

rời vai trò của chuyên gia đánh giá và chuyên gia tư vấn. Chuyên gia tư vấn hỗ trợ các cơ sở giữ trẻ đạt được, duy trì, và cải 

thiện cấp chứng nhận; trọng tâm chính của chuyên gia đánh giá là tiến hành các đánh giá và các buổi tới cơ sở giám sát. Một 

chuyên gia tư vấn/chuyên gia đánh giá đảm trách hai nhiệm vụ không nên thực hiện cả hai vai trò này tại cùng một cơ sở giữ 

trẻ. 

 

Các chuyên gia đánh giá phải điền mẫu sàng lọc, và kết quả sàng lọc có thể ảnh hưởng đến cấp độ ngôi sao của cơ sở giữ trẻ 

đó (các sai phạm nghiêm trọng) hoặc yêu cầu cơ sở giữ trẻ đó phải được đưa vào diện thử thách TRS (dựa trên số sai phạm). 

Các chuyên gia đánh giá nên chia sẻ kết quả sàng lọc với chuyên gia tư vấn nếu kết quả đó dẫn đến việc cơ sở giữ trẻ bị giảm 

cấp độ ngôi sao hoặc cần phải được đưa vào diện thử thách TRS vì nhân viên tư vấn có thể cung cấp dịch vụ tư vấn, huấn 

luyện, và các nguồn trợ giúp để giúp cơ sở đó chấp hành quy định. 

 

Theo CCL, các sai phạm không được đăng trên website cho đến sau khi quy trình kháng cáo đã hoàn tất. Sau khi sai phạm 

được đăng trên website của CCL, đó được coi là sai phạm chính thức và bước khắc phục của TRS sẽ được áp dụng thích hợp. 

Đối với các đương đơn xin chứng nhận lần đầu tiên, tốt nhất là chuyên gia đánh giá nên xác minh thông tin trên website của 

CCL khi nhận được hồ sơ xin chứng nhận, và kiểm tra lại trước khi đánh giá cơ sở giữ trẻ đó, và kiểm tra lại một lần nữa trước 

ngày bắt đầu chứng nhận TRS trong Hệ Thống Thông Tin Nhân Lực của Tiểu Bang Texas (TWIST). Bất kỳ kết quả nào từ 

mẫu sàng lọc này sẽ được áp dụng trước khi ngày bắt đầu chứng nhận được nhập vào trong hệ thống TWIST. 

 

Lưu ý: Nếu một tiêu chuẩn cụ thể được liệt kê trong Mẫu Sàng Lọc, chẳng hạn như 746.3805(a), chỉ có tiêu chuẩn cụ thể đó 

sẽ áp dụng, trong khi nếu cả mục được liệt kê, chứ không phải là một tiêu chuẩn cụ thể, chẳng hạn như 745.626 và 746.280, 

thì bất kỳ sai phạm nào ghi nhận trong toàn bộ mục đó sẽ áp dụng. 
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QUY TRÌNH NỘP ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN TRS (CÁC CƠ SỞ KHÔNG CÓ 

CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC) 
 

BƯỚC 1: GIỚI THIỆU THÔNG TIN 

Có thể xem phần giới thiệu thông tin về TRS tại website www.TexasRisingStar.org. Video giới thiệu thông tin có phần 

tổng quan về quy trình nộp đơn xin tham gia chương trình TRS, tổng quan về các mặt đánh giá bắt buộc và đánh giá 

theo điểm, là căn cứ để xác định cấp độ chất lượng của một cơ sở giữ trẻ, và cuối cùng là phần giới thiệu về quy trình 

đánh giá tại chỗ là căn cứ để cấp chứng nhận TRS. Các quy chế về Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em của TWC tại §809.133(a) 

yêu cầu tất cả các cơ sở giữ trẻ TRS tiềm năng phải tham gia một buổi giới thiệu thông tin trước khi nộp đơn xin. 

 

BƯỚC 2: MẪU ĐƠN BÀY TỎ NGUYỆN VỌNG XIN CHỨNG NHẬN: 
Sau khi xem băng video giới thiệu thông tin hoặc tham gia một buổi huấn luyện giới thiệu thông tin về TRS, cơ sở 

giữ trẻ được khuyến khích điền Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Xin Chứng Nhận Texas Rising Star, cũng có trên 

website www.TexasRisingStar.org. Mẫu đơn này thu thập thông tin cơ bản về cơ sở giữ trẻ đó (chẳng hạn như địa 

chỉ cơ sở, số giấy phép hoạt động CCL) và nộp đơn cho Hội Đồng trong khu vực phát triển nhân lực tại địa phương 

của cơ sở đó (khu vực nhân lực). Việc điền mẫu đơn bày tỏ nguyện vọng xin chứng nhận cho Hội Đồng biết là cơ 

sở giữ trẻ đó muốn trở thành một cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS. 

 

BƯỚC 3: TỰ ĐÁNH GIÁ 
Các quy chế về Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em, Chương 809 của TWC yêu cầu các đương đơn phải hoàn thành bước tự 

đánh giá TRS bằng cách sử dụng Mẫu Điền Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở. Phải nộp hồ sơ tự đánh giá cùng với đơn xin TRS 

và các tài liệu kèm theo (xem Bước 4 ở dưới). 

 

Tự đánh giá hoặc tự thẩm định là một cách để các cơ sở giữ trẻ cải tiến chất lượng dịch vụ của họ qua việc xem xét lại 

trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực được biết là góp phần cải thiện các trải nghiệm và môi trường dành cho trẻ nhỏ. 

Mục đích của các công cụ tự đánh giá TRS là cung cấp cho các đương đơn phần duyệt xét có chỉ dẫn về các chương 

trình của họ nhằm xác định họ đã sẵn sàng xúc tiến buổi Đánh Giá Chứng Nhận Sơ Bộ TRS hay chưa. Các công cụ đề 

cập đến tất cả các mặt đánh giá chất lượng theo điểm bắt buộc của TRS, là căn cứ để chấm điểm cơ sở giữ trẻ đó trong 

bước Đánh Giá Chứng Nhận Sơ Bộ. 

 

Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở (FARF) là yêu cầu bắt buộc đối với bước tự đánh giá. Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học 

(CARF) là không bắt buộc. Tuy nhiên, các cơ sở giữ trẻ được khuyến khích hoàn thành bước thủ tục tự đánh giá lớp 

học, vì bước này có thể làm sáng tỏ câu hỏi là, một chút thời gian để cải tiến một số mặt nhằm tăng cấp độ ngôi sao 

sẽ có lợi hay không. Trong các trường hợp này, TRS khuyến khích chương trình liên lạc với Hội Đồng trong khu vực 

nhân lực của chương trình đó và/hoặc xem lại các nguồn trợ giúp hữu ích về phát triển nghiệp vụ cũng như các nguồn 

trợ giúp khác tại website http://www.texasrisingstar.org/ 
 

Một bản sao của FARF và CARF có trên website của TRS tại www.TexasRisingStar.org. 
 

Các Mẹo Nhỏ về Tự Đánh Giá 
1. Đọc các công cụ hướng dẫn tự đánh giá, tài liệu FARF và tài liệu CARF phù hợp với độ tuổi (có thể tải 

xuống từ www.TexasRisingStar.org) trước khi bắt đầu. Đồng thời cũng yêu cầu nhân viên đọc tất cả 

các thông tin. 

2. Quay lại xem từng mặt đánh giá và hạng mục đánh giá. Bắt đầu từ hạng mục dễ thực hiện và tìm các hạng 

mục bắt buộc (đạt/không đạt)—các hạng mục này sẽ được tô màu xám. 

3. Xác định mức độ sẵn sàng đánh giá của quý vị, những gì quý vị cần hoàn thành trước khi đánh giá, và những 

câu hỏi quý vị cần đề cập với nhân viên TRS để hoàn thành bước chuẩn bị của mình. 

4. Xác định những gì quý vị muốn thay đổi về chương trình trước khi đề nghị chuyên gia đánh giá TRS tới đánh 

giá cơ sở. 

5. Liên lạc với chuyên gia cố vấn hoặc chuyên gia đánh giá TRS của quý vị, hoặc Hội Đồng thích hợp, để thảo luận 

về kết quả tự đánh giá, nêu thắc mắc, và thực hiện bước tiếp theo trong quy trình đánh giá. 

http://www.texasrisingstar.org/
http://www.texasrisingstar.org/
http://www.texasrisingstar.org/
http://www.texasrisingstar.org/
http://www.texasrisingstar.org/
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BƯỚC 4: NỘP ĐƠN XIN, SÀNG LỌC, VÀ DANH SÁCH ĐÁNH DẤU CÁC GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ 
Mỗi cơ sở giữ trẻ phải điền đơn xin chứng nhận TRS. Ngoài ra, các cơ sở giữ trẻ phải điền Mẫu Sàng Lọc Chứng 

Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ TRS thích hợp. Các chuyên gia cũng đánh giá sẽ sàng lọc cơ sở giữ trẻ để xem có các sai 

phạm về cấp phép hoạt động và có thuộc diện phải khắc phục sai phạm/đình chỉ (hủy bỏ) giấy phép trước khi thực 

hiện buổi đánh giá tại chỗ. 

 

Tất cả các mẫu điền đều có sẵn trên website của Texas Rising Startrong mục TRS Tools : 

• Đơn Xin TRS 

• Các Mẫu Sàng Lọc TRS: 

 Các trung tâm giữ trẻ có giấy phép hoạt động 

 Các Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia 

 Các Chương Trình Sau Giờ Học 

 

Trong tập hồ sơ xác định tình trạng hội đủ điều kiện được chứng nhận, cơ sở giữ trẻ đó phải điền các giấy tờ sau đây: 

• Đơn Xin TRS 

• Mẫu Dữ Liệu Địa Điểm TRS 

• Mẫu Sàng Lọc Chứng Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ TRS 

• Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở TRS 

 

Cơ sở giữ trẻ có thể lựa chọn điền và nộp Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học cho mỗi lớp học. 

 

Cuối cùng, cơ sở giữ trẻ phải thu thập một số giấy tờ dùng để kiểm tra xác nhận các mặt đánh giá bắt buộc và theo 

điểm cho cơ sở đó và nhân viên của cơ sở. Cần phải cung cấp các tài liệu này để xem xét trong buổi đánh giá tại 

chỗ, tuy nhiên không bắt buộc phải nộp cùng với đơn xin. Danh sách chi tiết về các tài liệu này được ghi trong. danh 

sách đánh dấu các giấy tờ cần chuẩn bị của TRS. Hai danh sách đánh dấu được cung cấp: danh sách đầu tiên nói đến 

các mặt đánh giá bắt buộc để được chứng nhận. Danh sách thứ hai là nói đến các mặt đánh giá theo điểm. Các cơ sở 

không bắt buộc phải đáp ứng được tất cả các mặt đánh giá theo điểm. Nếu cơ sở đó không có tài liệu giấy tờ trong 

danh sách đánh dấu cho một mặt đánh giá theo điểm, thì chuyên gia đánh giá sẽ chấm điểm không cho mặt đánh giá 

đó. 

 

Các cơ sở giữ trẻ được đề nghị nộp một bản sao của mỗi danh sách đánh dấu cùng với đơn xin để chứng nhận là họ 

sẽ có sẵn các chứng từ đó tại cơ sở. 

 

BƯỚC 5: NỘP ĐƠN XIN 
Các cơ sở giữ trẻ phải nộp Đơn Xin TRS, Mẫu Dữ Liệu Địa Điểm TRS, Mẫu Sàng Lọc TRS, Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá 

Cơ Sở, và một danh sách đánh dấu các giấy tờ cần chuẩn bị cho Hội Đồng thích hợp theo phương thức mà Hội Đồng 

đó muốn sử dụng. Sau khi nhân viên TRS nhận được bộ đơn xin và xác nhận tình trạng hội đủ điều kiện của cơ sở giữ 

trẻ đó, họ sẽ liên lạc với cơ sở giữ trẻ trong vòng 20 ngày tính theo lịch để xếp lịch hẹn cho buổi Đánh Giá Chứng 

Nhận Ban Đầu tại cơ sở. 

QUY TRÌNH TÁI CHỨNG NHẬN 
Bước tái chứng nhận phải diễn ra vào hoặc trước thời điểm kết thúc chu kỳ chứng nhận TRS ba năm. Các cơ sở giữ trẻ 

TRS trải qua quy trình tái chứng nhận phải hoàn thành các Bước 3-5 trong Quy Trình Nộp Đơn Xin TRS. 
 

Để bảo đảm bước tái chứng nhận được thực hiện trước khi kết thúc chu kỳ chứng nhận ba năm, cần phải nộp các tài 

liệu giấy tờ này cho Hội Đồng thích hợp ít nhất ba tháng trước khi tròn ba năm kể từ ngày chứng nhận. Việc nộp trễ 

các tài liệu giấy tờ tái chứng nhận có thể dẫn đến trì hoãn thời gian tái chứng nhận cho cơ sở giữ trẻ đó. Sau đó, một 

buổi đánh giá tái chứng nhận toàn diện tại cơ sở sẽ được tiến hành. Xem mục Tái Chứng Nhận trong Sổ Tay Hướng 

Dẫn Cách Chấm Điểm Chuyên Môn để biết thêm thông tin. 

http://www.texasrisingstar.org/
https://texasrisingstar.org/twc-staff/
https://texasrisingstar.org/wp-content/uploads/2017/08/FINAL-CARF-all-ages-8.2017.pdf
https://texasrisingstar.org/wp-content/uploads/2015/03/Document-Checklists.pdf
https://texasrisingstar.org/wp-content/uploads/2015/03/Document-Checklists.pdf
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CƠ SỞ GIỮ TRẺ CÓ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC VÀ CÓ CHỨNG NHẬN CỦA 

BỘ QUỐC PHÒNG HOA KỲ 

CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ DO BỘ QUỐC PHÒNG ĐIỀU HÀNH 

Các cơ sở giữ trẻ do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (DoD) điều hành và giám sát cần phải hội đủ các tiêu chuẩn về chất 

lượng cao do DoD đề ra và giám sát. Do đó, các cơ sở giữ trẻ do DoD điều hành  nhận được chứng nhận 4 sao ban 

đầu mà không cần phải có một buổi đánh giá toàn diện tại cơ sở. Các cơ sở do DoD điều hành không phải tuân thủ 

hoặc được giám sát bởi CCL nên không cần phải qua bước quy trình sàng lọc TRS. Ngoài ra, các cơ sở do DoD điều 

hành không cần phải theo bước quy trình giám sát TRS hàng năm không báo trước hoặc tái đánh giá 3 năm một lần. 
 

CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC ĐƯỢC BỘ QUỐC PHÒNG CÔNG NHẬN 

Các cơ sở giữ trẻ không do DoD điều hành nhưng có chứng nhận toàn quốc được DoD công nhận, sẽ nhận được 

chứng nhận 4 sao ban đầu mà không cần phải có một buổi đánh giá toàn diện tại cơ sở. Tuy nhiên, các cơ sở này phải 

tuân thủ và được giám sát bởi CCL, và do đó phải theo bước quy trình sàng lọc TRS. 

 
Các chứng nhận toàn quốc sau đây được DoD công nhận cho cơ sở giữ trẻ tại căn cứ quân sự hoặc cho Chương 
Trình Trợ Giúp Lệ Phí Giữ Trẻ Ngoài Căn Cứ của DoD; và do đó được nhận chứng nhận 4 sao ban đầu: 

• Hiệp Hội Quốc Gia về Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAEYC) 

• Hiệp Hội Quốc Gia về Giữ Trẻ Tại Gia (NAFCC) 
• Chứng Nhận Chương Trình Mầm Non Toàn Quốc (NECPA) 

• Ủy Ban Chứng Nhận Toàn Quốc về Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAC) 

• Hội Đồng Chứng Nhận (COA) 

 Các Tiêu Chuẩn Mầm Non Chất Lượng AdvancED (QELS) 
 

CÁC CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN LỰC TEXAS CÔNG NHẬN 

Các Quy Định Hướng Dẫn về Cơ Sở Giữ Trẻ TRS trước đây cũng công nhận các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận của Hiệp 

Hội các Trường Công Giáo Quốc Tế (ACSI) dưới hình thức chứng nhận 4 sao ban đầu. TWC sẽ tiếp tục công nhận 

chứng nhận này tùy thuộc vào kết quả xem xét các tiêu chuẩn của ACSI phù hợp với Quy Trình Công Nhận Chứng 

Nhận Toàn Quốc mô tả trong mục Tham Khảo của các quy định hướng dẫn này. 
 

SÀNG LỌC VÀ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ CÓ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC 

Tất cả các cơ sở giữ trẻ được chứng nhận toàn quốc, ngoài các cơ sở do Bộ Quốc Phòng điều hành và giám sát, 

đều thuộc sự quản lý và giám sát của CCL, qua thủ tục sàng lọc TRS, và bắt buộc phải tuân thủ các quy trình thủ 

tục về giám sát TRS hàng năm, như trình bày chi tiết trong Mục 3 của các quy định hướng dẫn này. 

 

Nhân viên TRS sẽ xác minh diện chứng nhận toàn quốc của một cơ sở giữ trẻ hàng năm. 
 

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR 
Các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận toàn quốc được DoD và TWC công nhận muốn tham gia hệ thống chứng nhận 
TRS phải điền các giấy tờ sau đây: 

• Đơn Xin TRS 

• Mẫu Dữ Liệu Địa Điểm TRS 

• Mẫu Sàng Lọc TRS áp dụng cho dạng cơ sở giữ trẻ đó 

 Bản sao giấy chứng nhận mới nhất và hiện còn giá trị về chứng nhận toàn quốc 
 

Đối với các buổi tới cơ sở để tái đánh giá, các cơ sở giữ trẻ được chứng nhận toàn quốc phải điền các giấy tờ sau đây: 

• Đơn Xin TRS 

• Mẫu Dữ Liệu Địa Điểm TRS 

• Mẫu Sàng Lọc TRS áp dụng cho dạng cơ sở giữ trẻ đó 
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 Bản sao giấy chứng nhận mới nhất và hiện còn giá trị về chứng nhận toàn quốc 
 

Các tổ chức chứng nhận toàn quốc muốn được TWC công nhận sẽ cần phải hoàn tất Quy Trình Công Nhận Chứng 

Nhận TRS. Vui lòng xem mục Tài Liệu Tham Khảo để biết thêm thông tin. 

 

QUY TRÌNH TÁI CHỨNG NHẬN 

CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC 

Bước tái chứng nhận phải được thực hiện vào hoặc trước thời điểm kết thúc chu kỳ chứng nhận ba năm. Tuy nhiên, 

nếu tổ chức chứng nhận đã chứng nhận hoặc tái chứng nhận cơ sở giữ trẻ đó thông qua một buổi tới cơ sở trong phạm 

vi khung thời gian đánh giá TRS ba năm của cơ sở giữ trẻ đó, thì cơ sở giữ trẻ này không cần phải có một buổi Đánh 

Giá Tái Chứng Nhận TRS sửa đổi khi kết thúc chu kỳ TRS ba năm đó. 
 

Vào thời điểm tái chứng nhận, tất cả các cơ sở giữ trẻ được chứng nhận phải hoàn thành các bước trình bày trong 

Quy Trình Nộp Đơn Xin Chứng Nhận TRS cho Các Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận Toàn Quốc được TWC Công 

Nhận. 
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CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP CỦA CHILDREN’S LEARNING INSTITUTE ENGAGE 

Ủy Ban Nhân Lực Texas hợp tác với Viện Nghiên Cứu Học Tập Trẻ Em (Children’s Learning Institute) thuộc 

University of Texas Health Science Center tại Houston để cung cấp một hệ thống theo dõi trợ giúp chuyên môn (TA) 

và chương trình trên nền công nghệ. Các công cụ TRS được lưu trên nền trực tuyến CLI Engage.  Các chuyên gia 

đánh giá TRS sẽ sử dụng hệ thống này để thu thập điểm và lập báo cáo cho tất cả các mặt đánh giá TRS sau các buổi 

đánh giá tại cơ sở. Các chuyên gia tư vấn TRS sẽ sử dụng công cụ này để lập kế hoạch trợ giúp chuyên môn. 

 

Ngoài ra, CLI Engage còn tổ chức các khóa học phát triển nghiệp vụ, các công cụ theo dõi tiến bộ của trẻ em, và các 

hoạt động bổ trợ có sẵn cho tất cả các cơ sở giữ trẻ TRS. Các cơ sở giữ trẻ có thể theo dõi việc hoàn thành khóa học 

huấn luyện phát triển nghiệp vụ của nhân viên viên về giảng dạy ngôn ngữ và đọc viết; khoa học, công nghệ, và giảng 

dạy kỹ thuật; quản lý lớp học; và nhiều đề tài khác. Các nhân viên giữ trẻ sẽ tiếp cận nhiều bài học bổ trợ trong nhiều 

môn học chính. Cuối cùng—các buổi đánh giá trẻ em ngắn gọn cung cấp dữ liệu thực tế để chọn mục tiêu giảng dạy 

và giám sát tiến bộ của đứa trẻ qua thời gian. 
 

Để tiếp cận các nguồn trợ giúp này, các cơ sở giữ trẻ phải ghi danh tham gia CLI Engage. Các cơ sở giữ trẻ sẽ nhận 

được thư mời tham gia qua e-mail sau buổi đánh giá tại cơ sở và kết quả ấn định cấp độ ngôi sao. Một đường liên kết 

trong e-mail mời tham gia sẽ đưa cơ sở giữ trẻ tới màn hình đăng nhập của CLI Engage. 

 

Sau khi đăng nhập vào CLI Engage, cơ sở giữ trẻ sẽ được đưa tới trang tóm tắt về trường của họ, ở đây họ có thể xem 

lại thông tin về các chương trình của mình. Mọi thông tin lưu trên CLI Engage sẽ được các chuyên gia đánh giá và 

chuyên gia tư vấn của TRS sử dụng để cung cấp dịch vụ trợ giúp chuyên môn có trọng tâm. Các nhân viên giữ trẻ tại 

một chương trình có thể sử dụng các công cụ giám sát tiến bộ của trẻ em và phát triển nghiệp vụ có sẵn trên hệ thống 

CLI Engage. Để biết thêm thông tin chi tiết về CLI Engage, vui lòng truy cập website https://cliengage.org. 

https://cliengage.org/


CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRS ©2019 ỦY BAN NHÂN LỰC TEXAS Trang | 3.1  

MỤC 3: CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ 

CHƯƠNG TRÌNH TEXAS RISING STAR 
Texas Rising Star (TRS) tiến hành các buổi tới cơ sở theo nhiều hình thức khác nhau để đánh giá và giám sát chất 
lượng dịch vụ của các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS. Các cơ sở giữ trẻ cần lưu ý rằng trong bất kỳ buổi đánh giá nào 
sau buổi đánh giá ban đầu, nếu các mặt đánh giá bắt buộc không đạt yêu cầu, thì cơ sở đó sẽ mất chứng nhận TRS. 

 

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN BAN ĐẦU 

Đánh Giá Chứng Nhận Ban Đầu là một buổi đánh giá đầy đủ tại cơ sở đối với tất cả các mặt đánh giá TRS. Các mặt 

đánh giá bắt buộc chẳng hạn như văn bản chính sách sẽ được kiểm tra xác nhận. Các mặt đánh giá theo điểm liên quan 

đến nhân viên giữ trẻ và môi trường được đánh giá trong các buổi quan sát (thường là các buổi riêng từng người và 

nửa giờ cho mỗi lớp học). 
 

Các chuyên gia đánh giá của TRS đánh giá tất cả các lớp học này dựa trên Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở (FARF) và 

Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học phù hợp với độ tuổi (có thể xem trên website www.TexasRisingStar.org), và điểm số 

được tính toán để xác định cấp độ ngôi sao tổng thể. Các chuyên gia đánh giá TRS nhập điểm đánh giá vào trong công 

cụ Đánh Giá TRS trực tuyến, Children’s Learning Center (CLI) Engage, và hệ thống này sẽ đưa ra chứng nhận cấp độ 

ngôi sao chính thức. Hệ thống trực tuyến này sau đó sẽ sử dụng điểm này để lập và hoàn thiện các kế hoạch Trợ Giúp 

Chuyên Môn (TA). 

 

BUỔI TỚI CƠ SỞ GIÁM SÁT KHÔNG BÁO TRƯỚC HÀNG NĂM 

Việc giám sát hàng năm có thể được tiến hành vào bất kỳ lúc nào, nhưng phải diễn ra trước ngày tròn năm kể từ ngày 

bắt đầu nhận được chứng nhận TRS trong Hệ Thống Thông Tin Nhân Lực của Texas (TWIST). 

 

Giám sát hàng năm là yêu cầu bắt buộc của TRS, theo Quy Chế Chăm Sóc Trẻ Em §809.133 (d)(1): 

§809.133. Nộp Đơn Xin và Các Buổi Đánh Giá cho Chương Trình TRS. 

(d) Hội Đồng phải bảo đảm các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS được giám sát hàng năm và bước giám sát sẽ bao 

gồm: 

(1) ít nhất một buổi tới cơ sở không báo trước 

 

Nếu một cơ sở giữ trẻ từ chối Buổi Tới Cơ Sở Giữ Trẻ Không Báo Trước Hàng Năm, chuyên gia đánh giá sẽ gửi văn 

bản nhắc cơ sở giữ trẻ đó rằng một buổi tới cơ sở giám sát hàng năm không báo trước là yêu cầu bắt buộc của TRS 

và sẽ diễn ra trong vòng 4-6 tuần tới, có đề cập đến Các Quy Định Hướng Dẫn và Quy Chế Chăm Sóc Trẻ Em 

§809.133 (d)(1). Trong thư này, chuyên gia đánh giá sẽ thông báo cho cơ sở giữ trẻ đó biết rằng việc không chấp hành 

khi chuyên gia đánh giá đến nơi sẽ khiến cơ sở đó mất chứng nhận TRS ngay lập tức và sẽ cần phải chờ sáu tháng thì 

mới có thể nộp đơn xin lại. 

 

CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ KHÔNG CÓ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC 

Nhân viên TRS sẽ quan sát 50 phần trăm các lớp học, trong đó bao gồm ít nhất một lớp học cho mỗi nhóm tuổi, cộng 

với bất kỳ lớp học mới nào được bổ sung thêm kể từ lần đến cơ sở trước đó. Ưu tiên quan sát các lớp học có tình trạng 

thay đổi nhân viên giữ trẻ. Chuyên gia đánh giá sẽ xem lại các giờ huấn luyện hàng năm đối với các nhân viên giữ trẻ 

không được quan sát. Nếu tất cả các nhân viên giữ trẻ phải được quan sát do quy mô của trung tâm thì số giờ huấn 

luyện của nhân viên giữ trẻ sẽ được xem xét. Nhân viên TRS cũng sẽ điền Mẫu Đơn Sàng Lọc TRS thích hợp trước khi 

tới cơ sở. Tất cả các hạng mục đều được quan sát và chấm điểm, nếu thích hợp. 

 

Trong buổi tới cơ sở, nếu nhân viên TRS phát hiện thấy có thay đổi về giám đốc nhưng không được báo cáo ngay 

theo yêu cầu và giám đốc hiện tại không đáp ứng các yêu cầu đối với cấp độ ngôi sao hiện tại của cơ sở giữ trẻ đó, thì 

cấp độ ngôi sao sẽ được xác định lại tại buổi tới cơ sở dựa trên năng lực trình độ của giám đốc hiện tại (Xem Các 

Trách Nhiệm Thường Xuyên của Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ TRS). 

http://www.texasrisingstar.org/
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CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC 

Nhân viên TRS sẽ quan sát 50 phần trăm lớp học, trong đó có ít nhất một lớp học cho mỗi nhóm tuổi. Tuy nhiên, các 

chuyên gia đánh giá sẽ chỉ quan sát các mặt đánh giá trong Hạng Mục 2 và 4. 
 

TẤT CẢ CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ TEXAS RISING STAR 

Kết quả giám sát hàng năm sẽ không ảnh hưởng đến cấp độ ngôi sao của cơ sở giữ trẻ đó. Mà, điểm số được sử dụng để 

lập các kế hoạch trợ giúp chuyên môn, hoặc Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA) nếu phát hiện thấy có các sai phạm về 

các tiêu chuẩn TRS. 

 

Thời gian quan sát chính kéo dài một giờ đồng hồ không phải là yêu cầu bắt buộc đối với các buổi tới cơ sở giám sát. 

Tuy nhiên, nếu cần, chuyên gia đánh giá có thể quan sát tới tối đa một giờ đồng hồ trong mỗi lớp học. Chuyên gia 

đánh giá cần bảo đảm rằng độ dài thời gian giám sát là phù hợp để xác định có cần SIA hay không (xem Mục 4 để biết 

thông tin về SIA). Bất kỳ hoạt động giám sát nào cần SIA phải dựa trên kết quả quan sát lớp học trong một giờ đồng 

hồ. 

Việc giám sát hàng năm cũng có thể dẫn đến quan sát các cải tiến đáng kể về chất lượng chăm sóc trẻ em của cơ sở 

giữ trẻ đó. Trong các trường hợp này, nhân viên TRS sẽ làm việc với giám đốc để xác định có nên tiến hành một 

buổi đánh giá toàn diện để tăng cấp độ ngôi sao hay không (xem phần Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao trong mục này). 

ĐÁNH GIÁ TÁI CHỨNG NHẬN 
Đánh Giá Tái Chứng Nhận sẽ diễn ra trễ nhất là 3 năm sau tháng tiến hành đánh giá cơ sở toàn diện và chứng nhận 
trước đó. Lần đánh giá này yêu cầu phải đánh giá 100 phần trăm số lớp học, tất cả các mặt đánh giá bắt buộc đều được 
kiểm tra xác nhận, và tất cả các mặt đánh giá theo điểm đều được chấm điểm. Việc ấn định cấp độ ngôi sao của cơ sở 
giữ trẻ trước khi Đánh Giá Tái Chứng Nhận không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá; các cơ sở giữ trẻ có thể mất, tăng, 
hoặc giữ nguyên cấp độ ngôi sao và mức hoàn trả chi phí tương ứng của mình. 

 

Cơ sở giữ trẻ đó có trách nhiệm nộp cho Hội Đồng địa phương đơn xin TRS, mẫu Dữ Liệu Cơ Sở TRS, mẫu sàng lọc, 

và kết quả tự đánh giá FARF, trễ nhất là ba tháng trước khi tròn ba năm kể từ ngày bắt đầu được chứng nhận TRS 

trong hệ thống TWIST. 
 

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ NGÔI SAO 
Cơ sở giữ trẻ có thể thực hiện các cải tiến đáng kể về các mặt đánh giá TRS có thể dẫn đến tăng cấp độ ngôi sao sau 
khi tái đánh giá. Trong các trường hợp này, cơ sở giữ trẻ có thể yêu cầu Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao để xác định cấp 
độ ngôi sao mới. Các Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao được tiến hành qua sự thỏa thuận giữa cơ sở giữ trẻ TRS và Hội 
Đồng thích hợp và có thể diễn ra vào bất kỳ lúc nào. Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao là các buổi đánh giá toàn diện tại cơ 
sở đối với tất cả các lớp học, hạng mục và các mặt đánh giá thích hợp. 

 

Vì Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao là buổi đánh giá toàn diện, chu kỳ tái chứng nhận ba năm sẽ ấn định ngày Đánh Giá 

Cấp Độ Ngôi Sao (chẳng hạn như ngày Đánh Giá Chứng Nhận Ban Đầu không còn được sử dụng để xác định ngày tái 

chứng nhận). 

ĐÁNH GIÁ HẠNG MỤC 
Sau bất kỳ buổi đánh giá toàn diện nào (Ban Đầu, Tái Chứng Nhận, Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao, v.v...) các cơ sở giữ 
trẻ có thể yêu cầu, trong vòng ba tháng kể từ ngày bắt đầu được chứng nhận TRS trong hệ thống TWIST, tiến hành một 
buổi tái đánh giá cho không quá hai hạng mục có mức xếp hạng thấp nhất của cơ sở đó mà không cần phải tái đánh giá 
các hạng mục khác. Thời hạn ba tháng này bắt đầu từ ngày chứng nhận mà chuyên gia đánh giá ghi trong hệ thống 
TWIST. Nếu một cơ sở yêu cầu tái đánh giá (các) hạng mục có mức xếp hạng thấp nhất có thay đổi về giám đốc hoặc 
nhân viên trong vòng ba tháng đó, thì Hạng Mục 1 – Trình Độ Năng Lực của Giám Đốc và Nhân Viên phải được đánh 
giá lại. Các buổi tái đánh giá cho các cơ sở giữ trẻ thuộc quy định này sẽ được hoàn thành ngay khi có thể dựa trên tình 
trạng có sẵn nguồn lực, với mục tiêu hoàn thành các buổi tái đánh giá trong vòng 60 ngày kể từ ngày yêu cầu. 

 

Lưu ý: Một cơ sở giữ trẻ TRS thuộc diện thử thách của TRS hoặc mất cấp độ ngôi sao do các vi phạm về cấp phép hoạt 

động sẽ không hội đủ điều kiện có một buổi Tái Đánh Giá Hạng Mục. 
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CÁC THAY ĐỔI VỀ CƠ SỞ 
Có nhiều dạng thay đổi mà một cơ sở giữ trẻ có thể trải qua trong thời gian được chứng nhận TRS. Các thay đổi 

này có thể ảnh hưởng đến dạng dịch vụ giữ trẻ đang cung cấp, do đó Hội Đồng và/hoặc chuyên gia đánh giá có thể 

cần phải tác động. 

 

Mở rộng cơ sở được định nghĩa là một cơ sở tiếp tục hoạt động tại địa điểm cũ với các lớp học và các nhóm tuổi phục 

vụ như hiện tại, trong khi chủ sở hữu/cơ sở giữ trẻ đó khai trương một cơ sở mới trong cùng một thành phố, khu vực 

có số zip code, hoặc quận để mở rộng và thêm các lớp học hoặc nhóm tuổi phục vụ. Việc mở rộng cơ sở đòi hỏi phải 

có một giám đốc mới tại cơ sở hiện tại hoặc cơ sở mới. 

 

Tách cơ sở  được định nghĩa là một cơ sở tiếp tục hoạt động tại địa điểm hiện tại và chủ sở hữu/cơ sở giữ trẻ đó khai 

trương một cơ sở mới trong cùng một thành phố, khu vực có số zip code, hoặc quận và chuyển một nhóm nhân viên 

và trẻ em phục vụ sang cơ sở mới. 

 
Cả hai trường hợp mở rộng và tách cơ sở đều liên quan đến bước chỉ định giám đốc mới tại cơ sở hiện tại hoặc cơ sở 

mới. Tách cơ sở cũng liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu lớp học và nhân sự hiện tại. Vì các mục đích cấp phép 

hoạt động, CCL coi mở rộng cơ sở và tách cơ sở là cơ sở mới. 

 
Một cơ sở giữ trẻ TRS mở rộng hoặc tách cơ sở của mình trong cùng một quận được coi là cơ sở mới và cần giấy phép 

hoạt động cố định mới để bắt đầu quy trình chứng nhận TRS. Quá trình cấp phép hoạt động để chứng nhận sẽ dựa trên 

việc CCL tiến hành giám sát trong khi cơ sở đó hoạt động theo giấy phép hoạt động ban đầu. 

 
Chuyển cơ sở được định nghĩa là việc đóng cửa và di dời địa điểm của một cơ sở sang địa điểm mới trong cùng một 

thành phố, khu vực có số zip code hoặc quận mà cơ sở giữ trẻ đó hiện đang hoạt động. Việc chuyển cơ sở không làm 

thay thế thành phần nhân sự hiện tại về giám đốc hoặc nhân viên, tuy nhiên có thể liên quan đến việc tăng công suất 

phục vụ hoặc nhóm tuổi phục vụ. 

 
Khi di dời địa điểm, cơ sở phải tiến hành nộp đơn xin mở cơ sở CCL mới và có được mã số giấy phép hoạt động mới 

từ CCL. Một cơ sở không được chuyển quá trình cấp phép hoạt động 12 tháng của mình sang địa điểm mới. 

 
Các thay đổi về dạng cơ sở được định nghĩa là một cơ sở giữ trẻ thay đổi dạng cơ sở (chẳng hạn như thay đổi từ cơ 

sở giữ trẻ tại gia có đăng ký hoạt động sang cơ sở giữ trẻ tại gia có giấy phép hoạt động). Cơ sở này không được 

phép chuyển quá trình cấp phép hoạt động 12 tháng của mình sang dạng cơ sở mới. 

 
Ngoài ra, các trường hợp thay đổi chủ sở hữu thường đòi hỏi phải nộp đơn xin cơ sở CCL mới và chủ sở hữu mới 

cần phải có được mã số giấy phép hoạt động mới từ CCL. Một cơ sở không được chuyển quá trình cấp giấy phép hoạt 

động 12 tháng của mình sang chủ sở hữu mới hoặc cơ sở mới. 

 
Một cơ sở giữ trẻ TRS có bất kỳ một trong các thay đổi này (mở rộng, phân tách, dạng cơ sở, thay đổi chủ sở hữu, 

hoặc chuyển sang địa điểm mới trong phạm vi cùng một thành phố, khu vực có số zip code, hoặc quận nơi cơ sở 

giữ trẻ đó hiện đang hoạt động, sẽ duy trì cấp độ ngôi sao của mình trong thời gian chuyển địa điểm hoặc thay đổi 

địa điểm. Cơ sở giữ trẻ đó sẽ có một buổi tái đánh giá TRS toàn diện trong giai đoạn ba tháng ban đầu kể từ ngày 

giấy phép CCL mới liên quan đến việc di chuyển hoặc thay đổi địa điểm đó được cấp. Cấp độ ngôi sao TRS mới 

của cơ sở giữ trẻ đó sẽ dựa trên kết quả tái đánh giá toàn diện. Cơ sở giữ trẻ đó phải có giấy phép đầy đủ với CCL, 

tuy nhiên không cần phải có quá trình cấp phép hoạt động 12 tháng trong trường hợp này. 

 

TÁI XÉT 
Quy chế về Các Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em của TWC §809.135 yêu cầu các Hội Đồng phải bảo đảm một quy 

trình tái xét kết quả đánh giá cơ sở ở cấp độ Hội Đồng, vì chương trình TRS đó không phải tuân thủ các quy chế 

về Khiếu Nại, Điều Trần, và Kháng Cáo của TWC (Chương 823). 
 

Nếu cảm thấy kết quả đánh giá là không chính xác hoặc được tiến hành không công bằng, cơ sở giữ trẻ có thể yêu 

cầu tái xét. Quy trình tái xét có thể bao gồm xếp lịch một buổi đánh giá thứ hai với cùng một chuyên gia đánh giá cũ, 
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hoặc buổi tới cơ sở thứ hai với hai chuyên gia đánh giá, hoặc đánh giá với một chuyên gia đánh giá khác. Quy trình 

tái xét cũng có thể liên quan đến tái đánh giá một mặt đánh giá cụ thể theo yêu cầu của cơ sở giữ trẻ đó. Các Hội 

Đồng cũng có thể phối hợp với các chuyên gia đánh giá khác của Hội Đồng để thực hiện bước duyệt xét lần thứ hai 

về cơ sở giữ trẻ đó. Ngoài ra, để phản hồi yêu cầu tái xét của cơ sở giữ trẻ, Hội Đồng có thể cung cấp thêm các dịch 

vụ tư vấn nhằm giúp họ đạt các tiêu chuẩn của TRS. 

Các chính sách về quy trình tái xét, các thời hạn yêu cầu tái xét, số lần tái xét được phép, và các yêu cầu tối thiểu 

hội đủ điều kiện được tái xét phải được thông báo cho bất kỳ cơ sở giữ trẻ nào được đánh giá và có thể khác nhau 

tùy theo từng Hội Đồng. 

 

CÁC THAY ĐỔI VỀ GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN 
Các cơ sở giữ trẻ TRS phải báo cáo ngay cho nhân viên TRS nếu có: 

• thay đổi về giám đốc; hoặc  

• thay đổi nhân viên khiến cơ sở giữ trẻ TRS tụt hạng cấp độ ngôi sao hiện tại dựa trên việc hoàn thành 

phần Trình Độ Năng Lực và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Nhân Viên trong công cụ tự đánh giá TRS. 
 

Tất cả các trường hợp thay đổi nhân viên khác đều cần phải được báo cáo cho nhân viên TRS trong các buổi tới giám 

sát cơ sở hàng năm. 

 

CÁC THAY ĐỔI VỀ NHÂN VIÊN ĐƯỢC BÁO CÁO 
Trong trường hợp có thay đổi nhân viên, nếu việc mất giám đốc hoặc thay đổi nhân viên khiến cho cơ sở giữ trẻ 

TRS đó tụt hạng so với cấp độ ngôi sao hiện tại đối với tiêu chuẩn về Trình Độ Năng Lực và Kinh Nghiệm Huấn 

Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên, TRS yêu cầu: 

• cơ sở giữ trẻ đó sẽ duy trì cấp độ ngôi sao hiện tại trong không quá sáu tháng; và 

• trình độ năng lực của nhân viên sẽ được nhân viên TRS tái đánh giá trễ nhất là khi kết thúc giai đoạn sáu tháng 

nhằm xác định cấp độ ngôi sao thích hợp hoặc có bị mất chứng nhận TRS hay không. 

 

CÁC THAY ĐỔI VỀ NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC BÁO CÁO 
Nếu thay đổi nhân viên không được báo cáo ngay, cấp độ ngôi sao của một cơ sở giữ trẻ sẽ được xác định tại buổi tới 

giám sát cơ sở hàng năm dựa trên năng lực trình độ của giám đốc hoặc nhân viên mới của cơ sở đó. 
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MỤC 4: TRỢ GIÚP CHUYÊN MÔN CHO CÁC 

CƠ SỞ GIỮ TRẺ CÓ CHỨNG NHẬN 

Texas Rising Star (TRS) cung cấp các nguồn trợ giúp phát triển nghiệp vụ và tư vấn nhằm duy trì và cải tiến chất lượng 

môi trường mầm non tại các trung tâm có chứng nhận TRS. Các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS có thể sử dụng ba 

hình thức trợ giúp sau đây: Các kế hoạch Trợ Giúp Chuyên Môn (TA), Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA), và trợ 

giúp thử thách. Ba dạng trợ giúp này được trình bày tóm tắt dưới đây trong Hình 4.1. 

 

Hình 4.1 

Vui lòng lưu ý rằng các cơ sở giữ trẻ không có chứng nhận TRS cũng có thể sử dụng các nguồn trợ giúp chuyên 

môn để giúp họ chuẩn bị xin chứng nhận. 

Chương Trình Trợ Giúp Chuyên 
Môn 

TẠI SAO? Các kế hoạch TA ban 

đầu được lập ra dựa trên điểm đạt 

được trong các mặt đánh giá TRS 

vào thời điểm đánh giá chứng nhận 

ban đầu để định hướng tiếp tục cải 

tiến chất lượng 

NHƯ THẾ NÀO? Các kế hoạch trợ 

giúp chuyên môn nhắm tới các mặt 

đánh giá TRS mà chuyên gia cố 

vấn/cơ sở giữ trẻ cảm thấy sẽ giúp cơ 

sở giữ trẻ đó duy trì hoặc nâng cao 

cấp độ ngôi sao của họ  

KÉO DÀI BAO LÂU? Các kế 

hoạch TA là tự nguyện, diễn ra 

thường xuyên và được cập nhật liên 

tục theo các đề xuất của chuyên gia 

tư vấn và các mục tiêu của cơ sở 

giữ trẻ. 

KẾT QUẢ? Các kế hoạch TA có 

thể dẫn đến Đánh Giá Thẩm Định 

Cấp Độ Ngôi Sao - là buổi thẩm 

định đánh giá cơ sở giữ trẻ toàn 

diện, và có thể được yêu cầu thực 

hiện nếu cơ sở giữ trẻ đó và chuyên 

gia tư vấn cảm thấy cơ sở đó đã sẵn 

sàng chuyển sang cấp độ ngôi sao 

mới. 

 

Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ 

TẠI SAO? SIA có hiệu lực nếu phát 

hiện có các sai phạm trong các hạng 

mục TRS tại buổi tới cơ sở giám sát 

hàng năm. SIA tạo cơ hội cho cơ sở 

giữ trẻ khắc phục các sai phạm TRS 

trước khi có nguy cơ bị mất một cấp 

độ ngôi sao trong chứng nhận TRS 

trong lần 

đánh giá tái chứng nhận tiếp theo. 

NHƯ THẾ NÀO? Trợ giúp chuyên 

môn nhắm tới các sai phạm TRS dẫn 

đến bản thỏa thuận SIA. 

KÉO DÀI BAO LÂU? Bắt buộc sáu 

tháng 

KẾT QUẢ? Một buổi đánh giá theo 

hạng mục sẽ được tiến hành dựa trên 

các hạng mục TRS được thấy là có sai 

phạm nhằm xác định cấp độ ngôi sao 

mới. 

 

Lưu ý: SIA, cùng với bản kế hoạch 

TA, là bắt buộc.  Không bắt buộc phải 

sử dụng tài nguyên TRS để trợ giúp 

chuyên môn, tuy nhiên nên sử dụng 

các nguồn lực này; mặc dù vậy, các cơ 

sở giữ trẻ có thể chọn sử dụng các tài 

nguyên bên ngoài để khắc phục các sai 

phạm TRS. 

 

Thử Thách TRS 

TẠI SAO? Các cơ sở giữ trẻ TRS 

được đưa vào diện thử thách khi có 

tổng cộng 10-14 sai phạm về cấp 

phép hoạt động CCL trong một 

giai đoạn 12 tháng. 

NHƯ THẾ NÀO? Có trợ giúp 

chuyên môn cho cơ sở giữ trẻ 

TRS để khắc phục các sai phạm 

về cấp phép hoạt động CCL , tuy 

nhiên không bắt buộc. 

KÉO DÀI BAO LÂU? Bắt buộc 

sáu tháng 

KẾT QUẢ? Nếu tiếp tục bị phạt 

do các sai phạm tương tự trong 

thời gian thử thách, thì cơ sở đó sẽ 

mất một cấp độ ngôi sao (2 sao sẽ 

mất chứng nhận). Cơ sở giữ trẻ đó 

hội đủ điều kiện được khôi phục 

lại cấp độ ngôi sao trước đây vào 

thời điểm kết thúc giai đoạn sáu 

tháng nếu không tiếp tục bị coi là 

tái phạm do sai phạm. 
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KẾ HOẠCH TRỢ GIÚP CHUYÊN MÔN  

ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ CÓ CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR 
Kế hoạch trợ giúp chuyên môn (TA) là nhằm giúp các cơ sở giữ trẻ cải tiến chất lượng nội dung chương trình mầm 

non với mục tiêu duy trì hoặc tăng cấp độ ngôi sao TRS của họ. Kế hoạch TA bao gồm các mục tiêu cải tiến về số 

lượng các mặt đánh giá TRS mục tiêu, cũng như các nguồn trợ giúp để giúp đạt được các mục tiêu cải tiến nói trên, 

trong đó bao gồm khóa học phát triển nghiệp vụ và chuyên gia tư vấn TRS tại chỗ. Kế hoạch trợ giúp chuyên môn dành 

cho các cơ sở giữ trẻ TRS được tự động lập sau lần đánh giá toàn diện đầu tiên và có thể tiếp tục được hoàn chỉnh tại 

các buổi tới cơ sở hàng năm và khi cơ sở giữ trẻ đó bắt đầu làm việc với chuyên gia tư vấn. Việc tham gia kế hoạch 

TA là không bắt buộc nhưng được khuyến khích. 
 

Một loạt các nguồn trợ giúp phát triển nghiệp vụ có sẵn cho các cơ sở giữ trẻ TRS bao gồm nhiều giờ học trực tuyến, 

với nhiều phần thuyết minh bằng video về các phương thức giảng dạy hiệu quả đối với hoạt động giao tiếp tương tác, 

phát triển kỹ năng ngôn ngữ và đọc viết, toán, và khoa học. Các kế hoạch TA sẽ sắp xếp các cơ sở giữ trẻ/nhân viên 

giữ trẻ TRS vào các khóa học cụ thể tùy thuộc vào nhu cầu cải tiến chất lượng của họ. 
 

Các chuyên gia tư vấn sẽ được phân công làm việc với các giám đốc và nhân viên giữ trẻ trong tất cả các mặt đánh 

giá TRS, kể cả đánh giá theo điểm và đánh giá bắt buộc. Lượng thời gian mà một chuyên gia tư vấn có thể hiện diện 

tại trung tâm sẽ khác nhau tùy thuộc vào nguồn lực của mỗi Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực Địa Phương (Hội Đồng).  
 

ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIỮ TRẺ KHÔNG CÓ CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR 
Các cơ sở giữ trẻ vẫn chưa hội đủ điều kiện được chứng nhận TRS hoặc có thể chưa sẵn sàng nộp đơn xin chứng nhận 
vẫn có thể tham gia chương trình trợ giúp chuyên môn. Một số nguồn trợ giúp về phát triển nghiệp vụ có trên website 

của CLI tại (https://cliengage.org/). Ngoài ra, một số dịch vụ tư vấn có thể được cung cấp trước khi chứng nhận TRS, 
tùy thuộc vào nguồn lực của Hội Đồng. Liên lạc với Hội Đồng thích hợp để biết thêm thông tin. 

 

THỎA THUẬN CẢI TIẾN DỊCH VỤ 
Các chuyên gia đánh giá TRS tiến hành các buổi tới cơ sở giám sát không báo trước hàng năm để bảo đảm cơ sở giữ trẻ 
có chứng nhận TRS đang duy trì cấp độ chất lượng phù hợp với chứng nhận cấp độ ngôi sao hiện tại của họ. Nếu một 
chuyên gia tư vấn thấy có các sai phạm trong các hạng mục đánh giá TRS trong các buổi tới cơ sở này, thì một Thỏa 
Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA) có thể được áp dụng. SIA là các thỏa thuận bắt buộc sáu tháng nhằm giúp đỡ các cơ sở 
giữ trẻ TRS duy trì cấp độ ngôi sao hiện tại của họ. Trợ giúp chuyên môn qua SIA chú trọng đến các hạng mục đánh 
giá TRS nơi phát hiện thấy có sai phạm trong một buổi tới cơ sở giám sát, và sẽ dẫn đến giảm cấp độ ngôi sao tổng thể 
của cơ sở đó trong thời gian đánh giá. 

 

Một cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS duy trì chứng nhận ngôi sao của họ trong thời gian thực hiện SIA. Sau SIA sáu 

tháng, một buổi đánh giá theo lịch cho các hạng mục được quan sát ban đầu được thấy là sai phạm sẽ được tiến hành 

đối với tất cả các lớp học/nhân viên, nếu thích hợp cho hạng mục đó. Nếu vẫn thấy tiếp tục có sai phạm, cấp độ ngôi 

sao mới sẽ được xác định, dựa trên kết quả quan sát khi kết thúc SIA. 
 

THỬ THÁCH TEXAS RISING STAR 
Một cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS sẽ được đưa vào diện thử thách TRS khi bị ghi nhận 10-14 sai phạm cấp phép 
hoạt động của Texas Child Care (CCL) trong vòng 12 tháng (từ 15 sai phạm trở lên sẽ mất chứng nhận TRS); xem quy 
chế Các Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC) §809.132). Trong giai đoạn thử thách này, cơ 
sở giữ trẻ có thể yêu cầu trợ giúp chuyên môn từ các chuyên gia tư vấn của TRS nhằm giúp khắc phục các vấn đề về 
cấp phép hoạt động, nếu thích hợp. Nhân viên TRS không được CCL huấn luyện về Các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu, do đó 
nên hợp tác với đại diện CCL của cơ sở giữ trẻ đó, để bảo đảm chắc chắn là những hình thức trợ giúp chuyên môn nào 
sẽ được cung cấp. 

 

Nếu cơ sở giữ trẻ TRS tiếp tục bị ghi nhận các sai phạm tương tự trong thời gian thử thách, thì cơ sở đó sẽ mất một 

cấp độ ngôi sao (2 sao sẽ mất chứng nhận). Cơ sở giữ trẻ đó hội đủ điều kiện được khôi phục lại cấp độ ngôi sao trước 

https://cliengage.org/
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đây vào thời điểm kết thúc giai đoạn sáu tháng nếu không tiếp tục bị coi là tái phạm. Nếu bị ghi nhận bất kỳ sai phạm 

mới nào trong thời gian thử thách, một giai đoạn thử thách sáu tháng thứ hai cho sai phạm đó sẽ bắt đầu. Nếu bị ghi 

nhận bất kỳ sai phạm mới nào trong giai đoạn thử thách thứ hai này, cơ sở giữ trẻ sẽ mất chứng nhận TRS. 
 

Các cơ sở giữ trẻ mất chứng nhận TRS sẽ hội đủ điều kiện tiếp tục nộp đơn xin chứng nhận sau sáu tháng kể từ khi 

mất chứng nhận, miễn là không tái phạm các sai phạm hiện tại và không bị ghi nhận thêm các sai phạm khác về cấp 

phép hoạt động trong giai đoạn không hội đủ điều kiện đó. 
 

Một cơ sở giữ trẻ được đưa vào diện thử thách vì có 10-14 sai phạm phải kết thúc giai đoạn thử thách sáu tháng (và 

không được đưa vào diện thử thách thêm) thì mới hội đủ điều kiện được Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao, Tái Đánh Giá 

Hạng Mục, và/hoặc đạt cấp độ ngôi sao do có chứng nhận toàn quốc. Cơ sở giữ trẻ có thể yêu cầu Đánh Giá Cấp Độ 

Ngôi Sao hoặc Tái Đánh Giá Hạng Mục trong thời hạn sáu tháng nói trên, tuy nhiên không thể tiến hành đánh giá cho 

đến khi kết thúc giai đoạn thử thách. 

 

MẤT MỘT CẤP ĐỘ NGÔI SAO VÀ MẤT CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR 
Có nhiều tình huống có thể khiến một cơ sở giữ trẻ TRS bị mất cấp độ ngôi sao hoặc mất chứng nhận TRS, như minh họa 
trong Hình 4.2. 
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Hình 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC SAI PHẠM ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG CHỨNG NHẬN TRS 

 
 Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận TRS  

Ưu Tiên Sai Phạm TRS 

Đương Đơn 

Cơ Sở Giữ Trẻ 

2 Sao 

Cơ Sở Giữ 

Trẻ 3 Sao 

Cơ Sở Giữ 

Trẻ 4 Sao 
Độ Dài Thời Gian 

Ưu Tiên 1: 

Không Hội Đủ Điều Kiện / 

Chấm Dứt TRS 

Diện Cần Khắc Phục theo CCL  Không Hội Đủ 

Điều Kiện 

Chấm Dứt 

Chứng 
Nhận TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 
TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 
TRS 

Hội đủ điều kiện tiếp tục nộp 

đơn xin sớm nhất là sáu 

tháng kể từ khi mất chứng 

nhận; ngoài ra hiện không 

thuộc diện Cần Khắc Phục 

theo quy định của Hội Đồng 

hoặc CCL hoặc Thông Báo 

Tạm Ngừng Hoạt Động của 

TWC. 

Diện Cần Khắc Phục theo Quy 

Định của Hội Đồng 

Không Hội Đủ 

Điều Kiện 

Chấm Dứt 

Chứng 

Nhận TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt 

Động của TWC 

Không Hội Đủ 

Điều Kiện 

Chấm Dứt 

Chứng 

Nhận TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Tổng cộng 15CCL 

Sai Phạm 

Không Hội Đủ 

Điều Kiện 

Chấm Dứt 

Chứng 

Nhận TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Ưu Tiên 2: 

Không Hội Đủ Điều Kiện / 

Giảm Xuống Cấp Độ 2 Sao 

Bất Kỳ Sai Phạm Nghiêm Trọng 

Nào* (Các Quy Định Hướng 

Dẫn dành cho Cơ Sở Giữ Trẻ 

TRS) 

Không Hội Đủ 

Điều Kiện 

Chấm Dứt 

Chứng 

Nhận TRS 

2 Sao 3 Sao Hội đủ điều kiện được khôi 

phục về cấp độ trước đây nếu 

không bị phạt vì các sai phạm 

mô tả trong 

§809.132(b)-(d) trong 

khung thời gian sáu tháng 

bị giảm cấp độ ngôi sao. 2 

Sao: Hội đủ điều kiện 

nộp đơn xin lại sớm nhất là sáu 

tháng kể từ khi mất 

chứng nhận 

Ưu Tiên 3: 

Không Hội Đủ Điều 

Kiện / Giảm Cấp Độ 

Ngôi Sao 

Năm Sai Phạm ở mức Nguy 

Cơ Cao đến Trung Bình Cao 

(Các Quy Định Hướng Dẫn 

dành cho Cơ Sở Giữ Trẻ 

TRS) 

Không Hội Đủ 

Điều Kiện 

Chấm Dứt 

Chứng 

Nhận TRS 

2 Sao 3 Sao 

Ưu Tiên 4: 

Không Hội Đủ Điều 

Kiện / Thử Thách 

Lần Thứ Nhất 

Tổng cộng 10–14 

Sai Phạm CCL 

Không Hội Đủ 

Điều Kiện 

Thử Thách Thử Thách Thử Thách Sáu tháng 

*Ảnh hưởng của các sai phạm nghiêm trọng được áp dụng cho mỗi sai phạm bị ghi nhận. Ví dụ: Ghi nhận hai sai phạm nghiêm trọng vào ngày 1 tháng 
Mười Một, 2018 đối với cơ sở giữ trẻ 4 sao. Sai phạm nghiêm trọng đầu tiên sẽ chuyển cơ sở giữ trẻ 4 sao thành diện 3 sao. Vì cơ sở giữ trẻ đó hiện thuộc 
diện 3 sao, nên sai phạm nghiêm trọng thứ hai sẽ dẫn đến mất thêm cấp độ ngôi sao nên cơ sở giữ trẻ đó sẽ chuyển xuống thành diện 2 sao. Một cơ sở 
giữ trẻ thuộc diện 3 sao và nhận được 2 sai phạm nghiêm trọng sẽ bị mất chứng nhận TRS. 

 
Thử Thách TRS 

 Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận TRS  

Thử Thách Sai Phạm TRS 

Đương Đơn 

Cơ sở giữ 

trẻ 2 Sao 

Cơ sở giữ 

trẻ 3 Sao 

Cơ sở giữ 

trẻ 4 Sao 

Độ Dài Thời Gian 

Thử Thách Lần 

Đầu Tiên: Giảm 

Cấp Độ Ngôi Sao 

Thử thách lần đầu tiên với Tái 

Phạm (các) Sai Phạm CCL 

Tương Tự 

Không áp 

dụng 

Chấm Dứt 

Chứng 

Nhận TRS 

2 Sao cùng 

với Thử 

Thách 

3 Sao cùng 

với Thử 

Thách 

3 Sao/4 Sao: Hội đủ điều kiện 

được phục hồi về cấp độ trước 

đây nếu CCL không ghi nhận là 

tái phạm trong vòng sáu tháng. 

2 Sao: Hội đủ điều kiện nộp 

đơn xin lại sớm nhất là sáu 

tháng kể từ khi mất 

chứng nhận 

Thử Thách Lần Thứ Hai Thử Thách Thứ Nhất với các Sai 

Phạm 

CCL Mới (< tổng cộng 15 sai 

phạm) 

 Thử 

Thách Lần 

Thứ Hai 

Thử 

Thách Lần 

Thứ Hai 

Thử 

Thách Lần 

Thứ Hai 

Sáu tháng 

Thử Thách Lần Thứ Hai: 

Chấm Dứt Chứng Nhận TRS 

Thử Thách Thứ Hai với các Sai 

Phạm 

CCL Mới (ít hơn tổng cộng 15 

sai phạm) 

Chấm Dứt 

Chứng 

Nhận TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Hội đủ điều kiện nộp lại 

đơn xin sớm nhất là sáu tháng 

kể từ khi mất chứng nhận 
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MỤC 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU 

CHÍNH THỨC, VÀ CÁC MẪU ĐIỀN 
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TRANG NÀY ĐƯỢC CỐ Ý BỎ TRỐNG 
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DẠNG CƠ SỞ DẠNG CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC (nếu thích hợp) 

Nộp Đơn Xin Lần Đầu Đơn Xin Tái Chứng Nhận 

ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ TEXAS RISING STAR 
Chứng nhận Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Texas Rising Star (TRS) là tự nguyện và công nhận các cơ sở giữ trẻ tham gia chương trình vượt quá các 
tiêu chuẩn tối thiểu về Cấp Giấy Phép Hoạt Động Giữ Trẻ (CCL) và hội đủ một số tiêu chí khác. Tất cả các cơ sở giữ trẻ có thỏa thuận với một 
nhà thầu cung cấp dịch vụ giữ trẻ của Hội Đồng đều hội đủ điều kiện nộp đơn xin đánh giá và chứng nhận. 

 

 

Tên Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ TRS: Giấy Phép Hoạt Động 

Giữ Trẻ #: Địa Chỉ Cơ Sở: 

Số điện thoại cơ sở: Số Điện Thoại Liên Lạc: 

Chủ Sở Hữu: 

Giám Đốc: 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Texas Rising Star (TRS) có các điều kiện phải đáp ứng được thì cơ sở giữ trẻ mới được đánh giá (xem 
phần Tự Đánh Giá Cơ Sở, Tự Đánh Giá Lớp Học, và Danh Sách Đánh Dấu các Giấy Tờ Cần Chuẩn Bị). Chữ ký của cơ sở giữ trẻ theo hợp đồng 
dưới đây bảo đảm rằng các yêu cầu này được đáp ứng đầy đủ và quy trình đánh giá/chứng nhận có thể được tiến hành. (Các cơ sở giữ trẻ có 
chứng nhận toàn quốc hoặc các cơ sở giữ trẻ thuộc quản lý của Quân Đội Hoa Kỳ không cần một buổi Thẩm Định Đánh Giá Chứng Nhận Ban 
Đầu; tuy nhiên họ phải nộp Đơn Xin TRS, Bản Tự Đánh Giá TRS, và Mẫu Sàng Lọc TRS). 

Một cơ sở giữ trẻ hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu cơ sở giữ trẻ đó hiện có hợp đồng phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp 
của Ủy Ban và: 
(1) có giấy phép hoặc đăng ký hoạt động vĩnh viễn (không hết hạn) từ CCL; 
(2) có quá trình cấp phép hoạt động ít nhất 12 tháng với CCL, và hiện không: 

 thuộc diện cần khắc phục theo quy định của Hội Đồng chiếu theo Phụ Chương F của chương 809, Bộ Luật Hành Chánh Texas; 

 có "Thông Báo Ngừng Hoạt Động" với Ủy Ban chiếu theo Chương 213 của Bộ Luật Lao Động Texas (Thực thi Đạo Luật Trợ Cấp Thất 
Nghiệp Texas) hay Chương 61 của Bộ Luật Lao Động Texas (Chi Trả Lương Bổng); hoặc 

 hiện đang thuộc diện cần khắc phục sai phạm hoặc hủy/đình chỉ giấy phép hoạt động với CCL 
(3) được điều hành bởi Quân Đội Hoa Kỳ và không có sai phạm gì với cơ quan này. 
(4) xem video giới thiệu thông tin cho cơ sở giữ trẻ TRS. 

 
Một cơ sở giữ trẻ cũng phải tuân thủ các yêu cầu của CCL như đề ra trong các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận TRS và các mẫu Sàng Lọc 
TRS. Cơ sở giữ trẻ đó phải điền mẫu Sàng Lọc TRS để chứng nhận về tình trạng hội đủ điều kiện. 

Tên/Chức Vụ của người được ủy quyền ký hợp đồng cho cơ sở: __________________________________________________ 
Chữ ký:_________________________________________Ngày:__________________________________________________ 

 
 

 

□ Hiệp Hội Quốc Gia về Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAEYC) 

□ Hiệp Hội Quốc Gia về Giữ Trẻ Tại Gia (NAFCC) 

□ Hội Đồng Chứng Nhận Quốc Gia cho Chương Trình Giáo Dục và 
Chăm Sóc Trẻ Nhỏ (NAC) 

□ Chứng Nhận Chương Trình Mầm Non Toàn Quốc (NECPA) 

□ Hội Đồng Chứng Nhận (COA) 

□ Hệ Thống Đánh Giá Giáo Dục Mầm Non Chất Lượng AdvancED (QELS) 

□ Hiệp Hội Các Trường Công Giáo Quốc Tế (ACSI) 

 

Khi ký tên ở dưới, tôi chứng nhận rằng tôi hiểu và hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn cũng như các yêu cầu nộp đơn trong Mục 809.131 của Các 
Quy Chế Dịch Vụ Giữ Trẻ ghi trên. 
Tôi hiểu và đồng ý tuân thủ các trách nhiệm và yêu cầu đề ra theo Chương 809, Phụ Chương G của Các Quy Chế về Giữ Trẻ và Các Quy Định 
Hướng Dẫn của TRS và hiểu rằng chứng nhận TRS của tôi có thể bị ảnh hưởng nếu tôi hoặc cơ sở giữ trẻ của tôi: 
- hiện đang thuộc diện cần khắc phục hoặc hủy/đình chỉ giấy phép hoạt động với CCL, Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực Địa Phương, và/hoặc TWC; 
- có nhiều sai phạm hoặc có các sai phạm nghiêm trọng về cấp giấy phép hoạt động ở mức nguy cơ cao, như trình bày trong Mục 2 của Các Quy 

Định Hướng Dẫn TRS; 
- không chấp hành các buổi tới cơ sở giám sát không báo trước hàng năm; 
- không báo cáo ngay bất kỳ thay đổi nào tại cơ sở (chủ sở hữu/giám đốc/nhân viên/địa điểm, v.v...) cho Hội Đồng địa phương nếu thích hợp 

 Trung Tâm Được Cấp Giấy Phép Hoạt Động 

(mọi độ tuổi)  

 Gia Đình Giữ Trẻ Được Cấp Giấy Phép Hoạt 

Động  

 Gia Đình Giữ Trẻ Đã Đăng Ký Hoạt Động  

 Trung Tâm Được Cấp Giấy Phép Hoạt Động 

(chỉ phục vụ trẻ em ở độ tuổi đi học) 
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MẪU DỮ LIỆU VỀ CƠ SỞ TEXAS RISING STAR 

Tên Cơ Sở:     
 

Số Giấy Phép Hoạt Động Giữ Trẻ:     
 

Giám Đốc:    
 

Công Suất Phục Vụ được CCL Cấp Phép:     
 

Tổng Số Lớp Học:       

 

Tên Lớp Học Nhóm Tuổi Quy Định Tên của (các) Nhân Viên Giữ Trẻ 
   

   

   

   

   

 

Đã Điền Mẫu Sàng Lọc □ CÓ   □ KHÔNG 

 

Đã hoàn thành bước Tiền Đánh Giá (không bắt buộc) □ CÓ   □ KHÔNG 

 

Được Chứng Nhận Toàn Quốc □ CÓ   □ KHÔNG 

 
Nếu CÓ, tên của tổ chức chứng nhận toàn quốc:    

 

Nhân Viên Giữ Trẻ (đính kèm thêm các trang khác nếu cần) 

 

Tên của Nhân Viên Giữ Trẻ Chức Vụ* và Nhóm Tuổi Toàn Thời Gian/Bán Thời Gian 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*Lưu ý: Ví dụ về các chức vụ là: Trưởng Nhóm, Phụ Tá, nhân viên thay thế không cố định, nhân viên phụ, nhân viên hành 

chánh, v.v... 

 

□ Tôi chứng nhận rằng thông tin ở trên là đúng và chính xác theo sự hiểu biết nhất của tôi. 

 

 

Chữ Ký của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Ngày 
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MẪU SÀNG LỌC CƠ SỞ GIỮ TRẺ CÓ CHỨNG NHẬN 
TEXAS RISING STAR 

Các trung tâm giữ trẻ có giấy phép hoạt động 
 
Tên Cơ Sở Giữ Trẻ:  Địa Chỉ:   
 Tên Giám Đốc: __________________________________________________________Giấy Phép #:_______________________________  

  

Đương đơn xin chứng nhận lần đầu (Các Mục 1a—5) Giám sát/Tái chứng nhận TRS (Các Mục 1b--5) 

1a. Đương đơn có quá trình được cấp phép hoạt động CCL trong 12 tháng trước 

ngày nộp đơn xin không?  Có   Không 

Ngày Nộp Đơn Xin:                 
Dừng lại nếu trả lời “Không” 

1b. Cơ sở giữ trẻ có quá trình được cấp phép hoạt động CCL trong 12 tháng trước ngày 

diễn ra buổi tới cơ sở giám sát/tái chứng nhận TRS không?  

      Có   Không 

Ngày thực hiện Buổi Tới Cơ Sở Giám Sát/Tái Chứng Nhận TRS:                 
Xem lại quá trình cấp phép CCL 12 tháng của cơ sở giữ trẻ đó. 

2a.  Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm hoặc đình chỉ/hủy giấy phép hoạt 

động với CCL không?  Có   Không  

Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm theo quy định của Hội Đồng không? 

 Có   Không  
Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với TWC không?  Có   Không 

Dừng lại nếu trả lời “Có” 

2b.   Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm hoặc đình chỉ/hủy giấy phép hoạt 

động với CCL không?  Có   Không  

 Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm theo quy định của Hội Đồng không?  

Có   Không 
 Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với TWC không?  Có   Không  

Bãi bỏ chứng nhận TRS nếu trả lời “Có” 

3a. Dừng lại nếu đương đơn bị ghi nhận bất kỳ Sai Phạm CCL nào ghi dưới đây. 3b. Cơ sở giữ trẻ bị giảm một cấp độ ngôi sao nếu cơ sở được chứng nhận đó 

có bất kỳ Sai Phạm CCL nào ghi dưới đây (2 Sao sẽ mất chứng nhận TRS) 

CÁC SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG: 

Đánh dấu Có hoặc Không 

 Có   Không   745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp 

 Có   Không   745.635 Các Trường Hợp Bị Kết Tội Hình Sự hoặc Có Kết Luận Điều Tra của Cơ Quan Đăng Ký Liên Bang - Thực Hiện Bước Thủ Tục Thích Hợp 

 Có   Không   746.201(9) Các Trách Nhiệm của Bên Giữ Giấy Phép - Tuân Thủ Luật Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ trong Chương 42, Bộ Luật Dân Sự  

 Có   Không   746.1201(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ - Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng 

 Có   Không   746.1201(5) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ - Báo Cáo Các Trường Hợp Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng Trẻ Em  

 Có   Không   746.1311(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc - Bắt Buộc Phải Có 30 Giờ Huấn Luyện 

 Có   Không   746.1315 Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi  

 Có   Không   746.2805 Các Phương Pháp Phạt Bị Nghiêm Cấm 

 Có   Không   746.3805(a) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc  

 Có   Không   746.3805(b) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc 

4a1. Số Sai Phạm ở mức Nguy Cơ Cao hoặc Trung Bình Cao – Xem lại quá trình cấp 

giấy phép hoạt động trong vòng 12 tháng. 

Dừng lại nếu đương đơn bị ghi nhận ít nhất 5 sai phạm theo các tiêu 

chuẩn Cao và Trung Bình Cao ghi dưới đây 

4b1. Số Sai Phạm ở mức Nguy Cơ Cao hoặc Trung Bình Cao – Xem lại quá trình 

cấp giấy phép hoạt động trong vòng 12 tháng. 

Cơ sở giữ trẻ bị ghi nhận ít nhất năm sai phạm ở mức nguy cơ Cao 

và Trung Bình Cao mất một cấp độ ngôi sao (2 Ngôi Sao mất chứng 

nhận TRS) 

CÁC SAI PHẠM Ở MỨC NGUY CƠ CAO VÀ TRUNG BÌNH CAO: 

Số lần bị ghi nhận sai phạm: 

 _____ 745.621 Yêu Cầu về Xác Minh Lý Lịch 

 _____ 746.1003(1), (3)-(6) Các Trách Nhiệm của Giám Đốc 

 _____ 746.1201(1) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Khả Năng Tự Chủ 

 _____ 746.1203(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ – Giám Sát Trẻ Em 

 _____ 746.1203(5) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ – Quản Lý Trẻ Em 

 _____ 746.1305 Yêu Cầu Huấn Luyện Trước Khi Phục Vụ 

 _____ 746.1309(a) Huấn Luyện Hàng Năm có Lưu Hồ Sơ – Bắt Buộc Phải Có 24 Giờ Huấn Luyện 

 _____ 746.1309(d) Huấn Luyện Hàng Năm cho Các Nhân Viên Chăm Sóc Trẻ Em dưới 24 Tháng Tuổi 
 

_______  Tổng Số Lần Sai Phạm ở mức Nguy Cơ Cao và Trung Bình Cao 

4a2. Số Lần Sai Phạm – Xem lại quá trình cấp giấy phép hoạt động trong vòng 12 

tháng. 
Dừng lại nếu đương đơn lần đầu có ít nhất tổng cộng 10 sai 

phạm CCL (bất kỳ sai phạm nào). 

4b2. Số Lần Sai Phạm – Xem lại quá trình cấp giấy phép hoạt động trong vòng 12 

tháng. Cơ sở giữ trẻ có tổng cộng 10 đến 14 sai phạm CCL (bất kỳ sai phạm 

nào) được đưa vào diện Thử Thách 6 tháng. Nếu tiếp tục bị ghi nhận các sai 

phạm tương tự trong vòng 6 tháng, cơ sở giữ trẻ đó mất một cấp độ ngôi sao. 

Nếu các sai phạm mới trong thời gian Thử Thách không quá 14 sai phạm, một 

giai đoạn Thử Thách mới (6 tháng) được thiết lập. 

 

4b3. Cơ sở giữ trẻ nhận được tổng cộng 15 sai phạm (bất kỳ sai phạm nào) hoặc 

đang thuộc diện Thử Thách TRS trong hơn 12 tháng liên tiếp, cơ sở đó sẽ 

mất chứng nhận. 

______ Tổng Số Sai Phạm  ______ Tổng Số Sai Phạm 

5. Đương Đơn/Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ đó có Hội Đủ Điều Kiện Tiếp Tục Quy Trình Chứng Nhận không?  Có   Không 

 
Chữ Ký của Nhân Viên __________________________________________Ngày ____________________________  
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MẪU SÀNG LỌC CHỨNG NHẬN CƠ SỞ GIỮ TRẺ TEXAS RISING STAR 

Các Chương Trình Sau Giờ Học 
Tên Cơ Sở Giữ Trẻ:  Địa Chỉ:   
 Tên Giám Đốc: __________________________________________________________Giấy Phép #:_______________________________ 

 
 
 
 
  

Đương đơn xin chứng nhận lần đầu (Các Mục 1a—5) Giám sát/Tái chứng nhận TRS (Các Mục 1b--5) 

1a. Đương đơn có quá trình được cấp phép hoạt động CCL trong 12 tháng 
trước ngày nộp đơn xin không?  Có   Không 

Ngày Nộp Đơn Xin:                 
Dừng lại nếu trả lời “Không” 

1b. Cơ sở giữ trẻ có quá trình được cấp phép hoạt động CCL trong 12 tháng trước 
ngày diễn ra buổi tới cơ sở giám sát/tái chứng nhận TRS không?   
 Có   Không 

Ngày thực hiện Buổi Tới Cơ Sở Giám Sát/Tái Chứng Nhận TRS:                 
Xem lại quá trình cấp phép CCL 12 tháng của cơ sở giữ trẻ đó. 

2a.  Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm hoặc đình chỉ/hủy giấy phép 
hoạt động với CCL không?  Có   Không  
Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm theo quy định của Hội Đồng 
không?  Có   Không  
Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với TWC không?  Có  Không 

Dừng lại nếu trả lời “Có” 

2b.   Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm hoặc đình chỉ/hủy giấy phép 
hoạt động với CCL không?  Có   Không  
Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm theo quy định của Hội Đồng 
không?  Có   Không 
Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với TWC không?  Có   Không  

Bãi bỏ chứng nhận TRS nếu trả lời “Có” 

3a. Dừng lại nếu đương đơn bị ghi nhận bất kỳ Sai Phạm CCL nào ghi dưới 
đây. 

3b. Cơ sở giữ trẻ bị giảm một cấp độ ngôi sao nếu cơ sở được chứng nhận đó 
có bất kỳ Sai Phạm CCL nào ghi dưới đây (2 Sao sẽ mất chứng nhận TRS) 

CÁC SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG: 

Đánh dấu Có hoặc Không 

 Có   Không   744.201(9) Các Trách Nhiệm của Bên Giữ Giấy Phép - Tuân Thủ Luật Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ trong Chương 45, Bộ Luật Dân Sự  

 Có   Không   744.1201(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ - Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng 

 Có   Không   744.1201(5) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ - Báo Cáo Các Trường Hợp Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng Trẻ Em 

 Có   Không   744.1309(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc Cơ Sở/Nhân Viên Giữ Trẻ - Bắt buộc phải có 15 giờ huấn luyện 

 Có   Không   744.1311(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc - Bắt Buộc phải có 20 giờ huấn luyện  

 Có   Không   744.1315 Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi 

 Có   Không   744.2105 Các Phương Pháp Phạt Bị Nghiêm Cấm 

 Có   Không   744.2655(a)       Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc 

 Có   Không   744.2655(b)       Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc  

 Có   Không   745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp  

 Có   Không   745.635 Các Trường Hợp Bị Kết Tội Hình Sự hoặc Có Kết Luận Điều Tra của Cơ Quan Đăng Ký Liên Bang - Thực Hiện Bước Thủ Tục Thích Hợp 

 

4a1. Số Sai Phạm ở mức Nguy Cơ Cao hoặc Trung Bình Cao – Xem lại quá trình 
cấp giấy phép hoạt động trong vòng 12 tháng. 

Dừng lại nếu đương đơn bị ghi nhận ít nhất 5 sai phạm theo các tiêu 

chuẩn Cao và Trung Bình Cao ghi dưới đây 

4b1. Số Sai Phạm ở mức Nguy Cơ Cao hoặc Trung Bình Cao – Xem lại quá 
trình cấp giấy phép hoạt động trong vòng 12 tháng. 

Cơ sở giữ trẻ bị ghi nhận ít nhất năm sai phạm ở mức nguy cơ Cao 

và Trung Bình Cao mất một cấp độ ngôi sao (2 Ngôi Sao mất chứng 

nhận TRS) 

CÁC SAI PHẠM Ở MỨC NGUY CƠ CAO VÀ TRUNG BÌNH CAO: 
Số lần bị ghi nhận sai phạm: 

_____ 744.1005(a)(1)-(6) Các Trách Nhiệm của Giám Đốc 

_____ 744.1201(1) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Khả Năng Tự Chủ 

_____ 744.1203(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ – Giám Sát Trẻ Em 

_____ 744.1203(5) Trách Nhiệm Khác của Nhân Viên Giữ Trẻ – Quản Lý Trẻ Em 

_____ 745. 621 Yêu Cầu về Xác Minh Lý Lịch 

 

_______  Tổng Số Lần Sai Phạm ở mức Nguy Cơ Cao và Trung Bình Cao 

4a2. Số Lần Sai Phạm – Xem lại quá trình cấp giấy phép hoạt động trong vòng 
12 tháng. Dừng lại nếu đương đơn lần đầu có ít nhất tổng cộng 10 sai 
phạm CCL (bất kỳ sai phạm nào). 

4b2. Số Lần Sai Phạm – Xem lại quá trình cấp giấy phép hoạt động trong vòng 12 
tháng. Cơ sở giữ trẻ có tổng cộng 10 đến 14 sai phạm CCL (bất kỳ sai phạm 
nào) được đưa vào diện Thử Thách 6 tháng. Nếu tiếp tục bị ghi nhận các sai 
phạm tương tự trong vòng 6 tháng, cơ sở giữ trẻ đó mất một cấp độ ngôi 
sao. Nếu các sai phạm mới trong thời gian Thử Thách không quá 14 sai 
phạm, một giai đoạn Thử Thách mới (6 tháng) được thiết lập. 

 
4b3. Cơ sở giữ trẻ nhận được tổng cộng 15 sai phạm (bất kỳ sai phạm nào) 

hoặc đang thuộc diện Thử Thách TRS trong hơn 12 tháng liên tiếp, cơ sở 
đó sẽ mất chứng nhận. 

______ Tổng Số Sai Phạm   ______ Tổng Số Sai Phạm 

5. Đương Đơn/Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ đó có Hội Đủ Điều Kiện Tiếp Tục Quy Trình Chứng Nhận không?  Có   Không 
 

Chữ Ký của Nhân Viên __________________________________________Ngày ____________________________  
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MẪU SÀNG LỌC CHỨNG NHẬN CƠ SỞ GIỮ TRẺ TEXAS RISING STAR 

Các Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia Có Giấy Phép Hoạt Động/Các Gia Đình Giữ Trẻ Có Đăng Ký Hoạt Động 

 
Tên Cơ Sở Giữ Trẻ:  Địa Chỉ:  

Tên Giám Đốc: _________________________________________________Giấy Phép #:________________________________ 

 
 

Đương đơn xin chứng nhận lần đầu (Các Mục 1a—5) Giám sát/Tái chứng nhận TRS (Các Mục 1b--5) 

1a. Đương đơn có quá trình được cấp phép hoạt động CCL trong 12 tháng 
trước ngày nộp đơn xin không?  Có   Không 

Ngày Nộp Đơn Xin:                 
Dừng lại nếu trả lời “Không” 

1b. Cơ sở giữ trẻ có quá trình được cấp phép hoạt động CCL trong 12 tháng trước 
ngày diễn ra buổi tới cơ sở giám sát/tái chứng nhận TRS không?   
 Có   Không 

Ngày thực hiện Buổi Tới Cơ Sở Giám Sát/Tái Chứng Nhận TRS:                 
Xem lại quá trình cấp phép CCL 12 tháng của cơ sở giữ trẻ đó. 

2a.  Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm hoặc đình chỉ/hủy giấy phép 
hoạt động với CCL không?  Có   Không  
Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm theo quy định của Hội Đồng 
không?  Có   Không  
Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với TWC không?  Có  Không 

Dừng lại nếu trả lời “Có” 

2b.   Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm hoặc đình chỉ/hủy giấy phép 
hoạt động với CCL không?  Có   Không  
Hiện có thuộc diện cần khắc phục sai phạm theo quy định của Hội Đồng 
không?  Có   Không 
Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với TWC không?  Có   Không  
Bãi bỏ chứng nhận TRS nếu trả lời “Có” 

3a. Dừng lại nếu đương đơn bị ghi nhận bất kỳ Sai Phạm CCL nào ghi dưới 
đây. 

3b. Cơ sở giữ trẻ bị giảm một cấp độ ngôi sao nếu cơ sở được chứng nhận đó 
có bất kỳ Sai Phạm CCL nào ghi dưới đây (2 Sao sẽ mất chứng nhận TRS) 

CÁC SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG: 

Đánh dấu Có hoặc Không 

 Có   Không   745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp 

 Có   Không   745.635 Các Trường Hợp Bị Kết Tội Hình Sự hoặc Có Kết Luận Điều Tra của Cơ Quan Đăng Ký Liên Bang - Thực Hiện Bước Thủ Tục Thích Hợp 

 Có   Không   747.207(4) Báo Cáo Hành Động Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng Trẻ Em 

 Có   Không   747.207(8) Các Trách Nhiệm của Người Chăm Sóc Chính - Tuân Thủ Luật Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ trong Chương 42, Bộ Luật Nhân Sự 

 Có   Không   747.1309(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc Cơ Sở có Lưu Hồ Sơ - Bắt buộc phải có 30 giờ huấn luyện 

 Có   Không   747.1313 Huấn luyện về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) 

 Có   Không   747.1501(a)(3)  Trách Nhiệm của Nhân Viên Chăm Sóc -  Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng 

 Có   Không   747. 2705 Các Phương Pháp Phạt Bị Nghiêm Cấm 

 Có   Không   747. 3605(a) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc   

 Có   Không   747. 3605(b) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc 

 

4a1. Số Sai Phạm ở mức Nguy Cơ Cao hoặc Trung Bình Cao – Xem lại quá trình 
cấp giấy phép hoạt động trong vòng 12 tháng. 

Dừng lại nếu đương đơn bị ghi nhận ít nhất 5 sai phạm theo các tiêu 

chuẩn Cao và Trung Bình Cao ghi dưới đây 

4b1. Số Sai Phạm ở mức Nguy Cơ Cao hoặc Trung Bình Cao – Xem lại quá 
trình cấp giấy phép hoạt động trong vòng 12 tháng. 

Cơ sở giữ trẻ bị ghi nhận ít nhất năm sai phạm ở mức nguy cơ Cao 

và Trung Bình Cao mất một cấp độ ngôi sao (2 Ngôi Sao mất chứng 

nhận TRS) 

CÁC SAI PHẠM Ở MỨC NGUY CƠ CAO VÀ TRUNG BÌNH CAO: 

Số lần bị ghi nhận sai phạm: 

_____ 745. 621 Yêu Cầu về Xác Minh Lý Lịch 

_____ 747. 207 (1)–(3),(5)-(7) Trách Nhiệm của Người Chăm Sóc Chính 

_____ 747.1305(d) Huấn Luyện Hàng Năm cho Các Nhân Viên Chăm Sóc Trẻ Em dưới 24 Tháng Tuổi 

_____ 747.1309(c) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc phụ trách các Trẻ Em dưới 24 Tháng Tuổi 

_____ 747.1501(c)(1) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Tự Chủ 

_____ 747.1501(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ – Giám Sát Trẻ Em 

_____ 747.1501(5) Trách Nhiệm Khác của Nhân Viên Giữ Trẻ – Quản Lý Trẻ Em 

_____ 747. 3501 An Toàn – Các Khu Vực Không Có các Mối Nguy Hiểm 

 

_______  Tổng Số Lần Sai Phạm ở mức Nguy Cơ Cao và Trung Bình Cao 

4a2. Số Lần Sai Phạm – Xem lại quá trình cấp giấy phép hoạt động trong vòng 
12 tháng. Dừng lại nếu đương đơn lần đầu có ít nhất tổng cộng 10 sai 
phạm CCL (bất kỳ sai phạm nào). 

4b2. Số Lần Sai Phạm – Xem lại quá trình cấp giấy phép hoạt động trong vòng 12 
tháng. Cơ sở giữ trẻ có tổng cộng 10 đến 14 sai phạm CCL (bất kỳ sai phạm 
nào) được đưa vào diện Thử Thách 6 tháng. Nếu tiếp tục bị ghi nhận các sai 
phạm tương tự trong vòng 6 tháng, cơ sở giữ trẻ đó mất một cấp độ ngôi 
sao. Nếu các sai phạm mới trong thời gian Thử Thách không quá 14 sai 
phạm, một giai đoạn Thử Thách mới (6 tháng) được thiết lập. 

 
4b3. Cơ sở giữ trẻ nhận được tổng cộng 15 sai phạm (bất kỳ sai phạm nào) 

hoặc đang thuộc diện Thử Thách TRS trong hơn 12 tháng liên tiếp, cơ sở 
đó sẽ mất chứng nhận. 

______ Tổng Số Sai Phạm   ______ Tổng Số Sai Phạm 

5. Đương Đơn/Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ đó có Hội Đủ Điều Kiện Tiếp Tục Quy Trình Chứng Nhận không?  Có   Không 
 

Chữ Ký của Nhân Viên __________________________________________Ngày ____________________________  
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DANH SÁCH ĐÁNH DẤU: CÁC CHỨNG TỪ TÀI LIỆU CHO CÁC MẶT ĐÁNH GIÁ BẮT BUỘC 

Vui lòng cung cấp chứng từ tài liệu để duyệt xét cho mỗi hạng mục sau đây: 

 

Tất Cả các Cơ Sở 

□ Buổi Giới Thiệu Thông Tin cho Nhân Viên Giữ Trẻ Thay Thế và Tình Nguyện (S-COTQ-02) 

□ Các Kế Hoạch Huấn Luyện Hàng Năm cho Nhân Viên Giữ Trẻ cùng với Giấy Chứng Nhận (S-DQT-04; S-COTQ-03-07) 

Tất Cả các Cơ Sở (trừ các gia đình cung cấp dịch vụ giữ trẻ có 

đăng ký hoạt động) 

□ Buổi Giới Thiệu Thông Tin dành cho Nhân Viên 

Giữ Trẻ (S-COTQ-01) 

Các Chương Trình Chỉ Dành Cho Trẻ Em ở Độ Tuổi 

Đi Học 

□ Kế Hoạch Huấn Luyện Giám Đốc cùng với Giấy 

Chứng Nhận (S-DQT-03) 

 
 

 

 

Tất Cả các Cơ Sở – Dinh Dưỡng Tất Cả các Cơ Sở – Môi Trường Trong Nhà và Ngoài Trời 

□ Các Phương Thức Hoạt Động của Chương Trình (S-N-01) □ Tự Đánh Giá trong Lớp Học (S-ILE-01) - tùy chọn 

□ Các Phương Thức Phục Vụ Bữa Ăn Trưa Tại Gia (S-N-02) 

□ Lên Thực Đơn (S-N-03) 

□ Các Nguồn Trợ Giúp cho Con Bú Sữa Mẹ Hiện Có Sẵn (S-N-04) 
 

 

Tất Cả các Cơ Sở 

□ Các Văn Bản Chính Sách và Thủ Tục về Giáo Dục Phụ Huynh (S-PE-01) 

□ Văn Bản Chính Sách/Quy Trình Uốn Nắn Hành Vi Hư (S-PI-02) 
□ Các Nguồn Trợ Giúp trong Cộng Đồng (S-PI-04) 

HẠNG MỤC 1 – TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN CỦA 

GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN 

 
HẠNG MỤC 4 – DINH DƯỠNG VÀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TRONG NHÀ/NGOÀI 

TRỜI 

HẠNG MỤC 5 – GIÁO DỤC PHỤ HUYNH VÀ SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH 
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DANH SÁCH ĐÁNH DẤU: CÁC TÀI LIỆU CHO CÁC MẶT ĐÁNH GIÁ THEO ĐIỂM 

Vui lòng cung cấp các chứng từ tài liệu để duyệt xét cho mỗi hạng mục mà quý vị muốn được xem xét khi chấm điểm các mặt 

đánh giá theo điểm: 
 

 

Tất Cả các Cơ Sở: Tờ Ghi Chép về Học Vấn 

Chính Thức của Giám Đốc 

 

□ Văn Bằng Tốt Nghiệp cho Trình Độ Học 

Vấn Cao Nhất Đạt Được 

□ Văn Bằng Chứng Chỉ Ngành Mầm Non 

□ Bảng Điểm Khóa Học Đại Học 

□ Giấy Chứng Nhận cho Số Giờ Làm Việc 

□ Kinh Nghiệm Làm Việc – Sơ Yếu Lý Lịch 

Tất Cả các Cơ Sở: Tờ Ghi Chép về Trình Độ Học Vấn 

và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Nhân Viên Giữ Trẻ 

 

□ Văn Bằng Tốt Nghiệp cho Trình Độ Học Vấn Cao 

Nhất Đạt Được 

□ Văn Bằng Chứng Chỉ Ngành Mầm Non 

□ Bảng Điểm Khóa Học Đại Học 

□ Giấy Chứng Nhận cho Số Giờ Làm Việc 

□ Kinh Nghiệm Làm Việc – Sơ Yếu Lý Lịch 

□ Bằng chứng đang trong quá trình học lấy văn bằng 

CDA, Văn Bằng Cao Đẳng hoặc Văn Bằng Cử 

Nhân 

   

Tất Cả các Cơ Sở 

□ Đề Cương Bài Học và Giáo Trình 
 

 

Tất Cả các Cơ Sở 

□ Buổi Giới Thiệu Thông Tin cho Phụ Huynh(P-PE-01) 

HẠNG MỤC 3 – GIÁO TRÌNH HỌC 

HẠNG MỤC 5 – GIÁO DỤC PHỤ HUYNH VÀ SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH 

HẠNG MỤC 1 – TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN 
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MẪU THEO DÕI ĐÁNH GIÁ TEXAS RISING STAR 

 
Tên Cơ Sở: _  

Ngày nộp Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Xin Chứng Nhận Texas Rising Star (TRS) lần đầu để xin chứng 

nhận TRS: _______________________  

Ngày quyết định tình trạng hội đủ điều kiện:   

Chuyên Gia Đánh Giá TRS:__ Ngày:__  

Chuyên Gia Tư Vấn TRS: Ngày:  

Ngày nhận được đơn xin, báo cáo tự đánh giá, và chứng từ tài liệu:   

Hồ sơ ghi chép về các chứng từ tài liệu bắt buộc:  

□ Tất cả các chứng từ tài liệu nhận được □ Các giấy tờ còn thiếu 

Liệt kê các chứng từ còn thiếu:    

Ngày sàng lọc dựa trên Tiêu Chuẩn Tối Thiểu của Child Care Licensing (CCL):    

Đương đơn/cơ sở giữ trẻ đó có hội đủ điều kiện tiếp tục quy trình chứng nhận không? 

 □ Có □ Không 

Ngày đương đơn/cơ sở giữ trẻ được thông báo về tình trạng hội đủ điều kiện: 

 

Cơ sở giữ trẻ đó đã sẵn sàng tham gia đánh giá chương trình chưa? □ Có □ Không 

Ngày xếp lịch buổi đánh giá tại cơ sở:  Ngày tới cơ sở để đánh giá tại chỗ:    

 

 

Kết Quả Đánh Giá: □ Không được chứng nhận □ Chứng nhận 2 sao 

               □ Chứng nhận 3 sao   □ Chứng nhận 4 sao 

Ngày cơ sở giữ trẻ đó được cấp chứng nhận:     

 

 

Tên Nhân Viên (Viết bằng chữ in):     

 

CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN:  Ngày:     

 

 

 

Tên Nhân Viên Giám Sát (Viết bằng chữ in):     

 

CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN GIÁM SÁT:   Ngày:  
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THỎA THUẬN TRỢ GIÚP CHUYÊN MÔN TEXAS RISING STAR 

 
Tên Cơ Sở Giữ Trẻ:    

 

Địa Chỉ Cơ Sở:    
 

Giấy Phép Số:    Điện thoại:    
 

 

 

Tôi đã nhận được một bản sao của Kế Hoạch Trợ Giúp Chuyên Môn (TA) cho cơ sở/lớp học của tôi. Tôi 

hiểu rằng việc tôi tham gia kế hoạch TA là tự nguyện. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng việc tham gia có thể giúp 

cơ sở của tôi có được chứng nhận hoặc hướng đến cấp độ ngôi sao cao hơn. 

 

□ CƠ SỞ GIỮ TRẺ CHẤP NHẬN THAM GIA KẾ HOẠCH TA 

□ CƠ SỞ GIỮ TRẺ TỪ CHỐI THAM GIA KẾ HOẠCH TA 

 

 

 

 

 
Tên Nhân Viên Cơ Sở Giữ Trẻ (Viết bằng chữ in):    

 

 

CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN CƠ SỞ GIỮ TRẺ:  Ngày:    
 

 

 

Tên Nhân Viên TRS (Viết bằng chữ in):    
 
 

CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN TRS:  Ngày:    
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MẪU XÁC NHẬN CÁC SAI PHẠM CCL CỦA TEXAS RISING STAR 
Đối với các Sai Phạm về Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ tại Texas 

 

Tên Cơ Sở Giữ Trẻ Texas Rising Star (TRS):    

Địa Chỉ Cơ Sở:    

Số Giấy Phép: Số Điện Thoại:  

Vào _______[ngày], cơ sở giữ trẻ TRS ghi trên được thấy là không tuân thủ quy định của CCL về: 

CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG GIỮ TRẺ KẾT QUẢ PHỤC HỒI TÌNH TRẠNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

□ Bất kỳ sai phạm nghiêm trọng nào -Giảm một cấp độ ngôi sao đối với 

mỗi sai phạm nghiêm trọng bị ghi 

nhận; 

-Mất chứng nhận TRS (các cơ sở giữ 

trẻ 2 sao) 

-Hội đủ điều kiện được phục hồi về cấp độ trước 

đây nếu không bị  CCL ghi nhận là tái phạm sai 

phạm trong vòng sáu tháng 

- Hội đủ điều kiện nộp đơn xin lại sớm nhất là sáu 

tháng kể từ khi mất chứng nhận TRS 

□ ít nhất 5 sai phạm có mức 

nguy cơ cao/trung bình cao 

- Mất cấp độ ngôi sao 

 

-Mất chứng nhận TRS (các cơ sở giữ 

trẻ 2 sao) 

Hội đủ điều kiện được phục hồi trở về cấp độ trước 

đây nếu CCL không bị ghi nhận tái phạm trong 

vòng sáu tháng. 

Hội đủ điều kiện nộp đơn xin lại sớm nhất là sáu 

tháng kể từ 
sau khi mất chứng nhận TRS 

□ Tổng cộng 10–14 sai phạm 

theo bất kỳ dạng nào 

-Được đưa vào diện thử thách sáu 

tháng 

-Mất cấp độ ngôi sao (nếu tái phạm 

cùng một sai phạm cũ trong thời 

gian thử thách sáu tháng) 

-Được đưa vào đợt thử thách sáu 

tháng thứ hai 

(nếu ghi nhận có bất kỳ sai phạm 

mới nào) 

-Hội đủ điều kiện được phục hồi về cấp độ trước 

đây nếu không bị  CCL ghi nhận là tái phạm sai 

phạm trong vòng sáu tháng 

□ ít nhất tổng cộng 15 sai phạm 

theo bất kỳ dạng nào HOẶC thời 

gian thử thách kéo dài hơn 12 

tháng liên tục 

-Mất chứng nhận TRS - Hội đủ điều kiện nộp đơn xin lại sớm nhất là sáu 

tháng kể từ khi mất chứng nhận TRS 

□ Được đưa vào diện Đình Chỉ/Hủy 

Bỏ Giấy Phép hoặc Khắc Phục Sai 

Phạm củaCCL 

-Mất chứng nhận TRS -Hội đủ điều kiện tiếp tục nộp đơn xin sớm nhất là 

sáu tháng sau khi mất chứng nhận TRS và hiện 

không thuộc diện Đình Chỉ/Hủy Bỏ Giấy 

Phép/Khắc Phục Sai Phạm của CCL 

 
Tôi hiểu rằng, để tiếp tục tham gia TRS, tôi phải đáp ứng các yêu cầu khôi phục lại tình trạng hội đủ điều kiện áp dụng những  sai phạm về cấp phép 

hoạt động CCL của tôi 
 

Chữ Ký của Cơ Sở Giữ Trẻ:   Ngày:    
 

Chữ Ký của Nhân Viên:  Ngày:    

 
Chữ Ký của Cơ Sở Giữ Trẻ:  Ngày:    

 

Chữ Ký của Nhân Viên:  Ngày:    

DUYỆT XÉT BƯỚC THỦ TỤC (kết thúc giai đoạn sáu tháng) 

□ Được khôi phục lại BƯỚC THỦ TỤC: Cơ sở giữ trẻ không tái phạm và không bị ghi nhận các sai phạm CCL mới 

□ Tiếp tục Thử Thách BƯỚC THỦ TỤC: Cơ sở giữ trẻ bị ghi nhận các sai phạm mới trong giai đoạn thử thách (không quá 14); thiết lập 

giai đoạn 

thử thách sáu tháng mới 

□ Mất Chứng Nhận BƯỚC THỦ TỤC: Cơ sở giữ trẻ bị ghi nhận ít nhất tổng cộng 15 sai phạm HOẶC đang trong giai đoạn thử thách 

trong hơn 12 tháng liên tục 

□ Mất Chứng Nhận BƯỚC THỦ TỤC: Đưa vào diện Đình Chỉ/Hủy Giấy Phép hoặc Cần Khắc Phục Sai Phạm của CCL 
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THỎA THUẬN CẢI TIẾN DỊCH VỤ TEXAS RISING STAR 
Đối với các Sai Phạm Texas Rising Star (TRS) 

 

Tên Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ TRS:    
 

Địa Chỉ Cơ Sở:    
 

Giấy Phép Số:  Số Điện Thoại:    
 

 
Vào  [ngày], cơ sở giữ trẻ TRS ghi trên được thấy là không chấp hành quy định trong các hạng mục TRS sau đây 

và một bản Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA) hiện đã lập.  [ngày]. 

Phải khắc phục tình trạng không chấp hành trễ nhất là  [ngày] (không quá sáu tháng kể từ ngày bắt đầu có hiệu lực). 

CÁC HẠNG MỤC KHÔNG 
CHẤP HÀNH 

 

CÁC BƯỚC THỦ TỤC CẢI TIẾN DỊCH VỤ 

NGÀY HOÀN THÀNH 
(Chữ ký tắt của Chuyên 

Gia Cố Vấn) 

   

   

   

   

   

Tôi hiểu rằng để tiếp tục tham gia TRS ở cấp độ ngôi sao hiện tại của tôi, tôi phải hoàn thành các bước thủ tục trong bản SIA  sáu 

tháng bắt buộc của TRS. Tôi cũng hiểu rằng sau khi hoàn thành SIA sáu tháng đó, các hạng mục mà các sai phạm TRS được phát 

hiện sẽ được đánh giá để xác định cấp độ ngôi sao thích hợp. 

 
 

Chữ Ký của Cơ Sở Giữ Trẻ:  Ngày:    
 
 

Chữ Ký của Nhân Viên:  Ngày:    

 

DUYỆT XÉT THỎA THUẬN CẢI TIẾN DỊCH VỤ (kết thúc giai đoạn SIA sáu tháng) 

Ngày thực hiện 
buổi tới cơ sở 
Đánh Giá SIA: 

□ Cơ sở giữ trẻ đã khắc phục các sai phạm TRS trong thời hạn sáu tháng. Cấp 
độ ngôi sao tiếp tục giữ nguyên như chứng nhận ban đầu. 

 

□ Cơ sở giữ trẻ không khắc phục các sai phạm TRS; cấp độ ngôi sao mới của cơ sở giữ trẻ đó 

là      

 
 

Chữ Ký của Cơ Sở Giữ Trẻ:  Ngày:    
 

Chữ Ký của Nhân Viên:  Ngày:    
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CÁC BƯỚC QUY TRÌNH DÀNH CHO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TEXAS RISING STAR 

Giới thiệu 

Chương trình mà chuyên gia đánh giá sẽ tới đánh giá trong khuôn khổ quy trình chứng nhận Texas Rising Star (TRS) thể 

hiện quyết tâm cung cấp nền giáo dục mầm non chất lượng cao. Việc chuyên gia đánh giá đến cơ sở là bước cuối cùng 

trong quy trình xin chứng nhận TRS. Điều quan trọng là cần thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả các nhân viên giảng dạy 

và nhân viên chương trình cũng như các trẻ em và gia đình của các em trong toàn bộ thời gian có mặt tại chương trình. 
 

Để tất cả các chương trình thực hiện buổi tới cơ sở để đánh giá chứng nhận TRS được đánh giá công bằng và bình đẳng, 

tất cả các chuyên gia đánh giá TRS phải thu thập và báo cáo dữ liệu một cách nhất quán. Quy trình sau đây được thiết lập 

để bảo đảm quy trình chứng nhận TRS là đáng tin cậy và có giá trị. Tất cả các chuyên gia đánh giá nên tuân thủ các phương 

thức này khi tiến hành một buổi tới cơ sở. 

 

Quan Sát 
Mỗi chuyên gia đánh giá có thể thực hiện không quá bốn buổi quan sát nhóm/lớp học trong một ngày. Chuyên gia đánh 
giá có thể tùy ý quyết định có tiến hành buổi tới đánh giá chứng nhận qua quan sát bốn lớp học trong một ngày hay không. 
Các yếu tố nên cân nhắc khi xác định có nên thực hiện buổi tới cơ sở đánh giá chứng nhận qua quan sát bốn lớp học trong 
một ngày hay không thay vì hai ngày liên tiếp, bao gồm các yếu tố sau đây: 

• Giờ làm việc của địa điểm đó; 

• Tình trạng thời lượng cho phép của chuyên gia đánh giá (chẳng hạn như số lượng hồ sơ cần giải quyết, việc 

riêng, v.v...); và 

• Sức làm việc của chuyên gia đánh giá. 
 

Được phép có nhiều chuyên gia đánh giá thực hiện một buổi tới cơ sở. 

 

Lưu ý rằng các chuyên gia đánh giá không nên đề nghị các chương trình kéo dài giờ làm việc, tuy nhiên nếu cần thì nên 

tiến hành buổi đánh giá chứng nhận trong ít nhất hai ngày liên tiếp. 

 

Buổi Tới Cơ Sở Nên Kéo Dài Bao Lâu 

Không nên thực hiện các buổi tới đánh giá chứng nhận vào ngày nghỉ cuối tuần (có nghĩa là buổi tới cơ sở bắt đầu từ thứ 

Sáu và hoàn thành vào thứ Hai), và cũng không nên có một ngày nghỉ giữa một đợt đánh giá chứng nhận kéo dài nhiều 

ngày. Các đợt tới cơ sở đánh 

giá kéo dài nhiều ngày nên diễn ra vào các ngày liên tục. Các ngoại lệ đối với trường hợp này là điều kiện thời tiết, các 

chuyến đi dã ngoại, phần lớn nhân viên chủ chốt vắng mặt, v.v... 
 

Trước Ngày Đánh Giá 

Chuyên gia đánh giá sẽ gọi cho giám đốc để xưng danh và cho họ biết các bước diễn biến trong ngày đánh giá. Cuộc gọi 
này nên có các thông tin sau đây: 

• Chuyên gia đánh giá sẽ làm gì trong thời gian có mặt tại cơ sở 

• Bao nhiêu chuyên gia đánh giá sẽ có mặt ở đó 

• Đợt đánh giá sẽ kéo dài bao nhiêu ngày 

• Thảo luận về buổi họp trước khi vào cơ sở và rời cơ sở 
 

Nếu Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực Địa Phương (Hội Đồng) của chuyên gia đánh giá đó cho phép, họ đề nghị gửi trước 

chứng từ cho tất cả các yêu cầu về cơ cấu trước ngày đánh giá để xem xét (tốt nhất là 30-45 ngày trước buổi tới cơ sở). 

Giải thích cho giám đốc biết là việc này sẽ giúp chuyên gia đánh giá có cơ hội xem xét các chứng từ tài liệu trước buổi 

đánh giá và tạo cơ hội để cơ sở đó nộp các giấy tờ còn thiếu. Sau khi nhận được, chuyên gia đánh giá sẽ duyệt xét việc 

hoàn thành và truyền đạt lại bất kỳ giấy tờ nào còn thiếu cho giám đốc cơ sở. Giám đốc có lựa chọn nộp các tài liệu chứng 

từ còn thiếu trước buổi tới cơ sở đánh giá. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, họ sẽ có cơ hội cung cấp tại cơ sở vào thời điểm đánh 

giá. Nếu Hội Đồng không yêu cầu gửi các chứng từ tài liệu để duyệt xét về các yêu cầu cơ cấu trước buổi tới cơ sở, chuyên 

gia đánh giá sẽ giải thích cho giám đốc biết rằng các tài liệu chứng từ sẽ được xem xét trước khi bắt đầu quan sát lớp học. 

Bất kỳ chứng từ tài liệu đánh giá theo điểm nào cũng có thể được duyệt xét vào thời điểm này. Nếu còn thiếu bất kỳ chứng 

từ tài liệu nào trong hồ sơ đánh giá yêu cầu cơ cấu hoặc đánh giá theo điểm, chuyên gia đánh giá sẽ thông báo cho giám 

đốc biết các mặt đánh giá nào còn thiếu giấy tờ và giám đốc sẽ có cơ hội cung cấp giấy tờ đó trước khi kết thúc ngày. 
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CÁC BƯỚC QUY TRÌNH DÀNH CHO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIỮ TRẺ 

TEXAS RISING STAR (tiếp theo) 

Đến Nơi 

Các chuyên gia đánh giá cần đến nơi sớm nhất là 15 phút sau giờ chương trình mở cửa. Nếu có hơn một chuyên gia đánh 

giá tham gia đánh giá, dự kiến gặp nhau ở ngoài chương trình và đi theo nhóm vào cơ sở. 

 

Chấp Nhận Đồ Uống Giải Khát và Các Nguồn Trợ Giúp 

Trừ một số trường hợp ngoại lệ, các chuyên gia đánh giá KHÔNG được chấp nhận đồ uống giải khát, đồ ăn hoặc các 

nguồn trợ giúp từ chương trình. Các ngoại lệ là: 

• Các chuyên gia đánh giá có thể luôn chấp nhận nước uống từ các chương trình. 

• Các chuyên gia đánh giá có thể chấp nhận các loại đồ uống giải khát nhẹ khác nếu việc từ chối là trái với tập quán 

của chương trình. 

• Các chuyên gia đánh giá có thể mượn bút viết nếu bút viết của chuyên gia đánh giá đó hết mực và quên không mang 

theo chiếc bút thứ hai. 

 

Các chuyên gia đánh giá nên chuẩn bị mang theo đồ ăn cho bữa chính, đồ ăn nhẹ, đồ uống, văn phòng phẩm, và máy điện 

thoại di động đến cơ sở, hoặc nên tự tìm hiểu những nơi có thể mua các vật dụng này ở gần cơ sở trước khi bắt đầu buổi 

tới cơ sở. 

 

Cách ứng xử 
Có thái độ thân thiện và vui vẻ khi giao tiếp với nhân viên và trẻ em. Vui lòng nhớ rằng nhân viên có thể có tâm trạng lo 
lắng về buổi đánh giá và họ sẽ làm hết sức nếu chuyên gia đánh giá giúp họ cảm thấy thoải mái. Mặc dù cần hạn chế tối 
đa việc trò chuyện trong lớp học trong khi quan sát, chuyên gia đánh giá có thể tham gia trò chuyện thân mật đôi chút với 
nhân viên. Không chủ động giao tiếp với trẻ em mà phản hồi ngắn gọn với các trẻ em trong trường hợp không làm như vậy 
sẽ tạo bầu không khí khó xử. Chuyên gia đánh giá nên di chuyển nếu cản đường của các quản trị viên chương trình, giáo 
viên, trẻ em, hoặc các gia đình. 

 

Trang phục 

Mặc trang phục kiểu “thường phục đi làm” thuận tiện cho các buổi tới đánh giá. Chuyên gia đánh giá có thể cần phải ra 

ngoài trời, ngồi trong những chiếc ghế nhỏ xíu hoặc trên sàn nhà, và dành nhiều giờ tại chương trình. Mặc trang phục thích 

hợp. Nên mặc quần áo nhiều lớp vì chuyên gia đánh giá có thể không biết là tòa nhà của chương trình quá nóng hay quá 

lạnh. Đồng thời, chuyên gia đánh giá không nên tìm cách mặc/đeo bất kỳ thứ gì (chẳng hạn như đồ trang sức, quần áo rực 

rỡ) gây sự chú ý. Chuyên gia đánh giá nên hòa nhập với môi trường xung quanh mà không gây chú ý. 

 

Đồ Đạc của Chuyên Gia Đánh Giá 
Hạn chế mang đồ đạc cá nhân vào trong chương trình. Bất kỳ khi nào có thể được, chuyên gia đánh giá nên để đồ dùng cá 
nhân trong xe đã khóa. Tuy nhiên, nếu không thể làm được như vậy, chuyên gia tư vấn có thể hỏi ý kiến quản trị chương 
trình để tìm một nơi cất đồ đạc cá nhân an toàn trong buổi tới cơ sở. Đây là biện pháp đề phòng an toàn rất quan trọng vì 
giỏ xách và túi có thể đựng các vật dụng nguy hiểm cho trẻ em. 

 

Nếu mang theo đồ ăn vào chương trình, chuyên gia đánh giá cần lưu ý đến các quy định giới hạn về thực phẩm có thể đang 

áp dụng. Ví dụ, nếu chương trình nghiêm cấm mang các sản phẩm có đậu phộng vào bất kỳ địa điểm nào trong cơ sở do 

nguy cơ dị ứng nặng, chuyên gia đánh giá đó không nên mang theo các sản phẩm đó vào trong trung tâm. 

 

Nghỉ Giải Lao Ăn Trưa 

Nên có các giờ nghỉ giải lao ăn trưa, tuy nhiên cá nhân chuyên gia đánh giá có thể tùy ý quyết định có làm việc qua giờ ăn 

trưa hay không, ăn trưa trong khuôn viên chương trình, hay là rời khỏi khuôn viên chương trình để có giờ nghỉ giải lao dài 

hơn. Nếu rời khỏi khuôn viên chương trình để nghỉ giải lao ăn trưa, chuyên gia đánh giá nên thông báo cho nhân viên 

chương trình biết thời điểm đi và quay lại. Chuyên gia nên bảo mật mọi thông tin kín đáo hoặc thông tin độc quyền trong 

thời gian rời khỏi cơ sở. 

 

Thiết Bị Viễn Thông 

Nếu mang theo máy di động vào chương trình, chuyên gia đánh giá cần bảo đảm máy được cài đặt ở chế độ câm để tránh 
gây trở ngại đến các hoạt động/môi trường đang diễn ra của chương trình. Chuyên gia đánh giá không được gọi hoặc nhận 
các cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn điện thoại trong các buổi quan sát lớp học. 
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Quan Sát Lớp Học 
Chuyên gia đánh giá nên dành ĐÚNG một giờ đồng hồ để quan sát trực tiếp, cộng thêm 30 phút tùy chọn để quan sát bổ 
sung (thời điểm chuyển tiếp, giờ ăn, hoạt động ngoài trời, v.v...). 

Các Quy Định Hướng Dẫn về Tiến Hành Quan Sát Lớp Học 

Các quy định hướng dẫn sau đây có thể giúp bảo đảm quy trình quan sát lớp học ra suôn sẻ nhất ở mức có thể và sẽ giúp 

buổi tới cơ sở trở thành trải nghiệm tốt đẹp cho tất cả những ai liên quan: 

• Chuyên gia đánh giá bắt đầu buổi quan sát lớp học nếu nhóm có ít nhất một đứa trẻ đang thức và một nhân viên giảng 

dạy. Không bắt đầu quan sát nếu chưa có trẻ em nào đến trung tâm, hoặc nếu tất cả các trẻ em đều đã ra về vào ngày 

hôm đó, hoặc nếu có trẻ em nhưng đang ngủ. 

• Các quan sát trong lớp học nên kéo dài một giờ đồng hồ (không hơn hoặc kém 60 phút). Điều này có nghĩa là chuyên 

gia đánh giá ở lại với các trẻ em và nhân viên trong một giờ đồng hồ, bất kỳ nơi nào họ hiện diện. Tuy nhiên, có các 

ngoại lệ đối với nguyên tắc một giờ đồng hồ này. Nếu lớp học chuyển sang một hoạt động trong đó nhóm được dẫn 

dắt bởi người không phải là (các) nhân viên giữ trẻ chính (chẳng hạn như lớp học nhạc hoặc tiếng Tây Ban Nha), 

chuyên gia đánh giá có thể tạm ngừng quan sát. Ngoài một giờ đồng hồ nói trên, chuyên gia đánh giá được phép quan 

sát thêm 30 phút nếu không quan sát được đầy đủ các môi trường sinh hoạt theo nhóm ở trong nhà và/hoặc ngoài trời, 

giờ ăn, hoặc các phần chuyển tiếp hoạt động. 

• Thời gian quan sát có thể được chia nhỏ nếu có phần chuyển tiếp giữa các hoạt động; tuy nhiên, chuyên gia đánh giá 

phải bảo đảm toàn bộ giờ đó được gói trọn trong mỗi lớp học. Nếu nhiều nhóm ăn trưa cùng nhau, có thể đánh giá 

nhiều nhóm cùng một lúc về các phương thức ăn trưa. 

• Sau khi bắt đầu mỗi buổi quan sát, xác nhận tên của nhân viên giảng dạy hiện diện và vai trò của những người lớn 

khác hiện diện (phụ huynh, các tình nguyện viên). Chuyên gia đánh giá có thể xác định tên của nhân viên hiện diện 

bằng cách đọc thẻ ghi tên, xem các bức hình mà họ niêm yết, hoặc lắng nghe câu chuyện của họ. Nếu không thể làm 

được theo những cách này, đề nghị nhân viên xác nhận tên, và sau đó bắt đầu buổi quan sát. Chuyên gia đánh giá 

không cần phải hỏi nhân viên phụ trách lớp học về những trẻ em có nhu cầu đặc biệt, hoặc trò chuyện với họ về những 

gì các trẻ em đó hiện đang làm. Giảm thiểu việc trò chuyện. 

• Đừng làm bất kỳ việc gì để gây trở ngại đến các hoạt động của lớp học. Chuyên gia đánh giá nên tránh gây trở ngại ở 

mức tối đa có thể và di chuyển nếu gây cản trở cho các giáo viên hoặc trẻ em. 

• Chuyên gia đánh giá nên chọn vị trí xung quanh đường viền phòng học một cách kín đáo nhất ở mức có thể. Chuyên 

gia có thể đi xung quanh để tới một điểm phù hợp hơn trong buổi đánh giá. 

• Chuyên gia đánh giá có thể ngồi trên ghế hoặc trên sàn. Đừng ngồi trên các đồ đạc khác, chẳng hạn như giá sách, bàn, 

ghế của trẻ em gần một chiếc bàn sinh hoạt, hoặc ngồi trên phương tiện vui chơi. 

• Các chuyên gia đánh giá nên tránh trò chuyện với các chuyên gia đánh giá khác khi ở trong lớp học. 

• Chuyên gia đánh giá phải để điện thoại di động ở chế độ câm. 

• Chuyên gia đánh giá có thể chào hỏi trẻ em khi các em đến gần, tuy nhiên không tham gia vào hoạt động trong lớp 

học. Chuyên gia đánh giá có thể nói với các em là hôm nay anh ta/cô ta đang quan sát các em vui chơi hoặc anh ta/cô 

ta phải hoàn thành công việc của mình. 

• Chuyên gia đánh giá nên cố gắng duy trì biểu cảm khuôn mặt một cách vui vẻ hoặc không có biểu hiện gì, để trẻ em 

và/hoặc nhân viên không bị thu hút sự chú ý hoặc lo lắng về phản ứng của chuyên gia đánh giá đối với họ. 

• Chuyên gia đánh giá không nên mang giày vào phòng dành cho trẻ sơ sinh không cho phép đi giày. Chuyên gia đánh 

giá nên mặc trang phục phù hợp với thời tiết để giúp theo một nhóm ra ngoài trời trong giờ quan sát. 

• Các chuyên gia đánh giá cần phải ghi chép trong phạm vi công cụ đánh giá. Chuyên gia đánh giá nên ghi chép chung 

chung về diễn biến xảy ra trong thời gian quan sát. Cũng nên ghi chép các thông tin cụ thể liên quan đến các tiêu chí 

đánh giá trong các phần thích hợp trong công cụ, ngoài mặt đánh giá áp dụng; lưu ý những gì được quan sát dẫn đến 

chấm điểm kém cho các tiêu chí cụ thể. Khi ghi chép, các chuyên gia đánh giá cần ghi chép một cách khách quan 

nhất ở mức có thể. Trình bày các dữ kiện thực tế và mô tả những gì nhìn thấy. Ghi chép cụ thể về những gì nhìn thấy 

và những gì đang diễn ra trong buổi quan sát một giờ đồng hồ đó. Đừng ghi thông tin chung chung về chương trình, 

thời tiết, hoặc các tình huống, trừ khi các thông tin này trực tiếp liên quan đến và có ảnh hưởng liên quan đến buổi 

quan sát. 

• Nếu chuyên gia đánh giá chứng kiến nguy cơ có thể không đạt yêu cầu về một mặt đánh giá bắt buộc trong buổi quan 

sát, thì chuyên gia đó nên ghi chép thông tin chi tiết, trình bày về những gì mà trẻ em và/hoặc người lớn tham gia thực 

hiện, cách bày trí của môi trường (nếu thích hợp), thời gian và độ dài thời gian xảy ra sự việc (nếu thích hợp), và bối 

cảnh. Nếu có kết cấu vật chất trong lớp học liên quan đến nội dung mô tả về sự việc, hãy nói rõ địa điểm và vị trí đặt 

kết cấu vật chất đó. Ví dụ: không có các yếu tố tăng cường nhận thức cho bàn thay tã trong phòng trẻ sơ sinh sẽ tương 

đương với một mặt đánh giá bắt buộc không đạt yêu cầu. 
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Báo Cáo Các Sự Việc Nghiêm Trọng 

Nếu một chuyên gia đánh giá chứng kiến một sự việc nghiêm trọng, tốt nhất là nên gọi cho cấp giám sát của mình trong 

buổi tới cơ sở nếu sự việc xảy ra có thể cần phải được báo cáo cho Cơ Quan Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ. Trừ khi có 

nguy cơ tức thời, hãy chờ cho đến khi hoàn thành buổi quan sát nhóm rồi mới nên gọi. Nếu một chuyên gia đánh giá 

chứng kiến một sự việc nghiêm trọng, thì chuyên gia đó nên ghi chép thông tin chi tiết mô tả về những gì mà đứa trẻ 

và/hoặc người lớn đã làm, cách bày trí của môi trường (nếu thích hợp), thời gian hoặc độ dài thời gian xảy ra sự việc 

(nếu thích hợp), và bối cảnh. Nếu có kết cấu vật chất trong lớp học liên quan đến nội dung mô tả về sự việc, hãy nói rõ 

địa điểm và vị trí đặt kết cấu vật chất đó. Các sự việc nghiêm trọng có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở) phương 

pháp phạt bị cấm áp dụng hoặc các vấn đề về giám sát. 
 

Mẫu Điền Thông Tin cho Buổi Tới Cơ Sở Đánh Giá/Giám Sát 

Mẫu điền này cho phép chuyên gia đánh giá và quản trị chương trình ký tên và xác nhận các phần nội dung của buổi tới 

cơ sở. 
 

Quản trị viên chương trình và trưởng nhóm đánh giá hiện diện cần ký mẫu điền này. Mỗi vấn đề cần xác nhận có ô đánh 

dấu riêng. Nếu không đồng ý với việc một phần nội dung cụ thể của buổi tới cơ sở đã được tuân thủ, thì người ký không 

nên đánh dấu ô đó. Nếu một ô không được đánh dấu, thì nên thêm phần ghi chép nhận xét vào mẫu điền, trình bày về tính 

chất của sai phạm. 

 

Giữ Liên Lạc với Chuyên Gia Tư Vấn Texas Rising Star 

Chuyên gia đánh giá nên bảo đảm ghi chép thông tin chi tiết trong buổi đánh giá. Các ghi chép này sẽ giúp chuyên gia tư 

vấn chương trình cung cấp thông tin chi tiết cho bản kế hoạch Trợ Giúp Chuyên Môn (TA). Nếu có thể được, thu xếp 

một buổi gặp truyền đạt thông tin với chuyên gia tư vấn, mà không có sự tham gia của cơ sở giữ trẻ, để thảo luận về 

thông tin chi tiết của buổi đánh giá. 
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BUỔI GẶP CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ KHI VÀO VÀ RỜI KHỎI CƠ SỞ VỚI 

GIÁM ĐỐC/QUẢN TRỊ VIÊN CHƯƠNG TRÌNH 

 
Buổi Gặp Khi Vào Chương Trình 

Buổi đánh giá chứng nhận bắt đầu bằng một buổi gặp trước khi vào chương trình, giữa (các) chuyên gia đánh giá và giám 

đốc/quản trị chương trình. 

 

Giới thiệu 

Trưởng nhóm đánh giá nên tự xưng danh và giới thiệu tất cả các chuyên gia đánh giá khác. Nếu thực hiện một buổi tới cơ 

sở nhiều ngày, chuyên gia đánh giá có thể chọn đưa cho quản trị chương trình một tập danh thiếp có ghi (các) số điện thoại 

di động. Nhân viên chương trình có thể cần phải liên lạc được với chuyên gia đánh giá đó qua điện thoại nếu có rắc rối 

phát sinh sau giờ làm việc giữa các ngày đánh giá tại chương trình. 

 

Lịch Trình 

Chuyên gia đánh giá sẽ hỏi quản trị chương trình xem là tất cả các thông tin trong Mẫu Dữ Liệu Cơ Sở đã nộp có còn 

chính xác hay không. Chuyên gia đánh giá sẽ xem lại các thời khóa biểu hàng ngày của mỗi lớp học. Vào thời điểm này, 

chuyên gia đánh giá có thể đề nghị quản trị chương trình cho biết tên của các nhân viên giảng dạy được coi là nhân viên 

giữ trẻ chính trong mỗi lớp học, vì chỉ có các nhân viên giữ trẻ chính mới được quan sát. Họ có thể hỏi quản trị chương 

trình xem là bất kỳ nhân viên thay thế hoặc “người lớn khác” có được xếp lịch hiện diện trong lớp học trong các buổi đánh 

giá hay không; lưu ý những người này cũng có tên trong thời khóa biểu và thông tin đó là cần thiết để bảo đảm họ không 

được đưa vào trong nội dung quan sát. Chuyên gia đánh giá cũng nên hỏi quản trị chương trình xem là có bất kỳ lớp học 

mới hoặc thay đổi lớp học nào kể từ lần liên lạc trước hay không. 

 

Chuyên gia đánh giá nên xem lại từng nhóm với quản trị chương trình và xác nhận độ tuổi cho mỗi nhóm. 
 

Đồng thời, chuyên gia đánh giá cũng cần kiểm tra xác nhận rằng lịch hẹn cho các buổi quan sát là những thời điểm mà các 

nhóm này đang học chứ không phải là ngủ chợp giấc. Đối với các chương trình với nhóm trẻ sơ sinh, chuyên gia đánh giá 

nên kiểm tra xác nhận rằng không phải tất cả các trẻ sơ sinh đều sẽ ngủ trong thời gian quan sát đã xếp lịch. 

 

Buổi Giới Thiệu Thông Tin tại Cơ Sở 

Chuyên gia đánh giá sẽ đề nghị quản trị chương trình tiến hành một chuyến tham quan cơ sở ngắn gọn và có người chỉ 

dẫn. Chuyên gia nên nói rõ rằng đây không phải là thời gian đánh giá chính thức mà chỉ là buổi giới thiệu thông tin về sơ 

đồ bài trí của cơ sở. 

 

Nếu chương trình chiếm một phần diện tích của một cơ sở rộng hơn, bảo đảm là chuyên gia đánh giá biết nơi bắt đầu và 

kết thúc ranh giới không gian của chương trình đó. Đồng thời, nếu cần, chuyên gia đánh giá có thể đề nghị quản trị chương 

trình cho biết nơi lưu giữ hồ sơ của nhân viên và xác định địa điểm nơi chuyên gia đánh giá đó có thể tiến hành xem xét 

các chứng từ tài liệu về chương trình (chứng từ tài liệu về giáo dục, số giờ huấn luyện, v.v...) một cách kín đáo. 

 

Kết Thúc Buổi Gặp 

Chuyên gia đánh giá cần cảm ơn quản trị chương trình và bắt đầu buổi đánh giá - nếu không xem lại chứng từ tài liệu trước 

buổi đánh giá, chuyên gia đánh giá sẽ bắt đầu buổi đánh giá với các chứng từ tài liệu về cơ cấu, và bất kỳ chứng từ tài liệu 

nào về các mặt đánh giá theo điểm đã nộp. 
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BUỔI GẶP TRƯỚC KHI VÀO CHƯƠNG TRÌNH VÀ RỜI CHƯƠNG TRÌNH CỦA 

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ (tiếp theo) 

Buổi Gặp Rời Chương Trình 
Buổi gặp rời chương trình là cơ hội để (các) chuyên gia đánh giá và giám đốc/quản trị chương trình kiểm tra xác nhận là 
buổi đánh giá đã được tiến hành theo đúng các bước đề ra trong Mẫu Điền về Buổi Tới Cơ Sở Đánh Giá/Giám Sát. Buổi 
gặp này nên diễn ra vào ngày cuối cùng của đợt đánh giá (nếu đợt đánh giá kéo dài trong nhiều ngày). Các chuyên gia 
đánh giá và quản trị chương trình xem lại và ký Mẫu Ghi Chép về Buổi Tới Cơ Sở Đánh Giá/Giám Sát xác nhận bước thủ 
tục duyệt xét và xác nhận việc tuân thủ các quy trình thủ tục. Nhắc quản trị chương trình là các chuyên gia đánh giá 
không được phép thảo luận về kết quả đánh giá tại buổi gặp kết thúc đánh giá. 

 

Chuyên gia đánh giá bắt buộc phải điền Mẫu Ghi Chép về Buổi Đánh Giá/Giám Sát. Mẫu này là giấy xác nhận rằng 
chuyên gia đánh giá đã tuân thủ các bước quy trình. Nếu giám đốc không đồng ý rằng chuyên gia đánh giá đã tuân thủ các 
bước quy trình, giám đốc có thể từ chối ký mẫu điền này. Nếu trường hợp này xảy ra, chuyên gia đánh giá nên khuyến 
khích giám đốc ghi chú vào mục “Các Ghi Chú Khác”, trong đó trình bày chi tiết lý do tại sao giám đốc lại không muốn 
ký mẫu điền này. Nếu giám đốc không muốn điền mục đó, chuyên gia đánh giá có thể đề nghị cung cấp thông tin chi tiết 
và tự ghi vào các ghi chú nói trên. 

 

Tùy thuộc vào những gì mà các bên thỏa thuận, chuyên gia đánh giá sẽ có cơ hội cung cấp thêm bất kỳ chứng từ tài liệu 
nào mà trước đây còn thiếu. Buổi gặp này cũng là thời điểm giám đốc có cơ hội cung cấp thêm chứng từ tài liệu mà trước 
đó còn thiếu.  Tốt nhất là chuyên gia đánh giá nên thông báo cho giám đốc chương trình biết khoảng một giờ đồng hồ 
trước khi hoàn thành phần đánh giá bất kỳ chứng từ tài liệu nào vẫn cần phải được duyệt xét. Giải thích rằng chuyên gia 
đánh giá sẽ liên lạc với quản trị chương trình để xếp lịch một Buổi Họp Thông Báo Kết Quả Đánh Giá. Chuyên gia đánh 
giá nên cám ơn quản trị chương trình vì đã dành thời gian tham gia và rời khỏi cơ sở. 

 

Buổi Gặp Thông Báo Kết Quả Đánh Giá 

Buổi gặp thông báo kết quả đánh giá là buổi gặp theo lịch với quản trị chương trình để xem lại kết quả đánh giá. 

 

Trước khi xếp lịch buổi gặp này, chuyên gia đánh giá nên chấm điểm và hoàn tất việc đánh giá. Sau khi bước đánh giá 

hoàn tất và được chấm điểm, chuyên gia đánh giá và chuyên gia tư vấn nên gặp để xem lại kết quả và các ghi chú, các kế 

hoạch Trợ Giúp Chuyên Môn (TA), và bất kỳ đề xuất nào mà chuyên gia đánh giá có thể đưa ra. Sau đó chuyên gia đánh 

giá sẽ xếp lịch hẹn cho buổi gặp thông báo kết quả với quản trị chương trình, và nếu có thể, bao gồm cả chuyên gia tư vấn. 

 

Đối với buổi gặp này, chuyên gia đánh giá sẽ mang đến hai bản sao của các báo cáo đã lập, một bản cho quản trị chương 

trình để lưu, còn bản kia cho quản trị chương trình để ký và nộp lại. Trong buổi gặp này, chuyên gia đánh giá sẽ giải thích 

cho quản trị chương trình rằng họ chỉ được phép chia sẻ kết quả - những gì nhìn thấy và không nhìn thấy. Sau buổi gặp, 

chuyên gia tư vấn sẽ làm việc với chương trình về bất kỳ kế hoạch cải tiến nào có thể cần thực hiện. 
 

Chuyên gia đánh giá cũng nên thảo luận về các buổi tới cơ sở giám sát hàng năm, sẽ diễn ra trong giai đoạn chứng nhận 3 

năm của cơ sở giữ trẻ đó, bao gồm cả những nội dung thường thực hiện trong buổi tới cơ sở giám sát đó. Chuyên gia đánh 

giá cần thông báo cho cơ sở giữ trẻ đó biết rằng các buổi tới cơ sở đánh giá là để bảo đảm cơ sở đó đang duy trì cấp độ 

chất lượng mà họ được chứng nhận, đồng thời lập một bản thỏa thuận SIA để trợ giúp cơ sở giữ trẻ đó nếu họ không duy 

trì cấp độ chất lượng đó. Ngoài ra, chuyên gia đánh giá cần giải thích rằng anh ta/cô ta sẽ tiến hành các bước sàng lọc CCL 

theo quý ba tháng (tam cá nguyệt) để bảo đảm việc chấp hành CCL. 
 

Khi buổi họp hoàn tất, báo cáo Kết Quả Đánh Giá cần được ký tên và gửi lại cho chuyên gia đánh giá. Chuyên gia đánh 

giá cần hỏi xem là có thắc mắc gì thêm hay không và chúc mừng họ đã đạt được chứng nhận! 
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BÁO CÁO BUỔI TỚI GIÁM SÁT/ĐÁNH GIÁ TEXAS RISING STAR 

Giờ vào cơ sở (Không bắt buộc):    Giờ rời khỏi cơ sở (Không bắt buộc):   

 

Tên Cơ Sở Giữ Trẻ:    Giấy Phép #:  

Địa Chỉ:    Số Điện Thoại:  

Giám Đốc:  Ngày:    

(Các) chuyên gia đánh giá:     
 

Vui lòng liệt kê các lớp học đã quan sát và nhóm tuổi: (ghi chú nếu đó là phòng mới) 

Tên lớp học Nhóm tuổi quy định 
  

  

  

  

  

Các mặt sau đây đã được quan sát tại cơ sở và trong mỗi lớp học được quan sát: (thêm nhận xét nếu không quan sát) 

□ Giấy tờ của giám đốc và nhân viên 
Nhận xét:     

□ Các hoạt động giao tiếp tương tác giữa nhân viên giữ trẻ-trẻ em 
Nhận xét:     

□ Giáo trình học/các hoạt động chuyển tiếp 
Nhận xét:     

□ Giờ ăn 
Nhận xét:     

□ Môi trường trong nhà 
Nhận xét:     

□ Môi trường ngoài trời 
Nhận xét:     

□ Giáo dục phụ huynh và sự tham gia của phụ huynh 
Nhận xét:     

 

□ Buổi họp trước khi vào cơ sở được tiến hành □ Buổi họp trước khi rời cơ 

sở được tiến hành    Thông tin ở trên là đúng và chính xác. 
 
 

Chữ ký của giám đốc Ngày 
 

 

Chữ ký của Trưởng Nhóm Chuyên Gia Đánh Giá Ngày 
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CÁC GHI CHÚ KHÁC (nếu thích hợp) 
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CÁC BƯỚC QUY TRÌNH DÀNH CHO CHUYÊN GIA TƯ VẤN TEXAS RISING STAR 

Chương trình mà chuyên gia tư vấn sẽ tới đánh giá trong khuôn khổ quy trình chứng nhận Texas Rising Star (TRS) thể hiện 

mong muốn quyết tâm cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng cao. Việc chuyên gia tư vấn tới cơ sở là bước đầu 

tiên của chương trình trong quy trình hướng đến mục tiêu chứng nhận TRS. Điều quan trọng là cần thể hiện sự tôn trọng đối 

với tất cả các nhân viên giảng dạy và nhân viên chương trình cũng như các trẻ em và gia đình của các em trong toàn bộ thời 

gian chuyên gia tư vấn có mặt tại chương trình. Quy trình sau đây được thiết lập để bảo đảm quy trình chứng nhận TRS là 

đáng tin cậy và có giá trị. Tất cả các chuyên gia tư vấn đều nên tuân thủ những cách làm này khi tới cơ sở đánh giá.  
 

Chuyên gia tư vấn sẽ đánh giá các nhu cầu của cơ sở bằng cách kết nối, tạo sự tin tưởng, và nhận biết các thành công cũng 

như khó khăn trở ngại.  Sử dụng danh sách đánh dấu những việc cần làm cho chuyên gia tư vấn để ghi lại các thành công và 

khó khăn đó, và giúp xác định các mục tiêu và các bước tiếp theo.  

 

Đến Nơi 
Cần tôn trọng thời gian và thời khóa biểu của nhân viên.  Chuyên gia tư vấn xếp lịch trước các buổi tới cơ sở của mình với 
giám đốc chương trình và gọi vào ngày hôm trước để xác nhận.  Khi xếp lịch buổi tới cơ sở, chuyên gia nên cố gắng cho 
giám đốc biết chuyên gia đó sẽ có mặt tại cơ sở bao lâu, và họ sẽ cần bao nhiêu thời gian của chương trình.  Chuyên gia nên 
đến nơi đúng giờ.  

 

Cách ứng xử 
Chuyên gia tư vấn cần tỏ thái độ thân thiện và vui vẻ khi giao tiếp với nhân viên và các trẻ em.  Chuyên gia cần nhớ rằng 
nhân viên có thể lo lắng, hoặc thậm chí đề phòng, về buổi tới cơ sở của chuyên gia đánh giá và các nhân viên sẽ làm hết 
sức nếu được giúp cảm thấy thoải mái.  

 

Trang phục  

Chuyên gia tư vấn nên mặc trang phục kiểu “thường phục đi làm” thuận tiện cho các buổi tới đánh giá. Chuyên gia tư vấn 
có thể cần phải ra ngoài trời, ngồi trong những chiếc ghế nhỏ xíu hoặc trên sàn nhà, và dành nhiều giờ tại chương trình. 
Chuyên gia có thể làm mẫu cách chơi cho giáo viên, vì vậy nên mặc trang phục thích hợp.  Nên mặc quần áo nhiều lớp vì 
tòa nhà của chương trình có thể quá nóng hoặc quá lạnh.  Cũng không nên mặc/đeo bất kỳ thứ gì (chẳng hạn như nữ trang) 
có thể gây thương tích cho một đứa trẻ mà chuyên gia đang tiếp xúc.  

 

Chấp Nhận Đồ Uống Giải Khát và Các Nguồn Trợ Giúp  

Trừ một số trường hợp ngoại lệ, chuyên gia tư vấn KHÔNG được nhận đồ uống giải khát hoặc các nguồn trợ giúp của 

chương trình.  Các ngoại lệ là:  

• Chuyên gia tư vấn có thể luôn chấp nhận nước uống từ các chương trình. 

• Chuyên gia tư vấn có thể chấp nhận các loại đồ uống giải khát nhẹ khác nếu việc từ chối là trái với tập quán của chương 

trình. 

• Chuyên gia tư vấn có thể mượn bút viết nếu bút viết của chuyên gia đó hết mực và quên không mang theo chiếc bút thứ 

hai. 
 

Chuyên gia tư vấn nên chuẩn bị mang theo đồ ăn cho bữa chính, đồ ăn nhẹ, đồ uống, văn phòng phẩm, và máy điện thoại 

di động đến cơ sở, hoặc nên tự tìm hiểu những nơi có thể mua các vật dụng này ở gần cơ sở trước khi bắt đầu buổi tới cơ 

sở. 

 

Đồ Đạc của Chuyên Gia Tư Vấn  

Hạn chế mang đồ đạc cá nhân vào trong chương trình.  Bất kỳ khi nào có thể, chuyên gia tư vấn nên để đồ đạc cá nhân trong 

xe có khóa.  Tuy nhiên, nếu không thể làm được như vậy, chuyên gia tư vấn có thể hỏi ý kiến quản trị chương trình để tìm 

một nơi cất đồ đạc cá nhân an toàn trong buổi tới cơ sở.  Đây là biện pháp đề phòng an toàn rất quan trọng vì giỏ xách và 

túi có thể đựng các vật dụng nguy hiểm cho trẻ em. 
 

Nếu mang theo đồ ăn vào chương trình, chuyên gia tư vấn cần lưu ý đến các quy định giới hạn về thực phẩm có thể đang áp 

dụng. Ví dụ, nếu chương trình đó cấm các sản phẩm có đậu phộng trong toàn bộ khu nhà do dị ứng nặng, thì chuyên gia tư 

vấn không được mang các sản phẩm đó vào trong trung tâm.  
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Nghỉ Giải Lao Ăn Trưa 

Nên có các giờ nghỉ giải lao ăn trưa, tuy nhiên cá nhân chuyên gia tư vấn có thể tùy ý quyết định có làm việc qua giờ ăn 

trưa hay không, ăn trưa trong khuôn viên chương trình, hay là rời khỏi khuôn viên chương trình để có giờ nghỉ giải lao dài 

hơn. Nếu rời khỏi khuôn viên chương trình để nghỉ giải lao ăn trưa, chuyên gia tư vấn nên thông báo cho nhân viên chương 

trình biết thời điểm đi và quay lại. Chuyên gia nên bảo mật mọi thông tin kín đáo hoặc thông tin độc quyền trong thời gian 

rời khỏi cơ sở.  

 

Thiết Bị Viễn Thông  

Nếu mang theo máy di động vào chương trình, chuyên gia tư vấn cần bảo đảm máy được cài đặt ở chế độ câm để tránh gây 

trở ngại đến các hoạt động/môi trường đang diễn ra của chương trình. Chuyên gia tư không được gọi hoặc nhận các cuộc 

gọi điện thoại hoặc tin nhắn điện thoại trong các buổi quan sát lớp học. 

 

Buổi Gặp Đầu Tiên 

Buổi gặp này là rất quan trọng vì nó quyết định mối quan hệ với giám đốc.  Chuyên gia tư vấn nên cám ơn giám đốc đã 

dành thời gian tham gia và khen ngợi giám đốc vì quan tâm đến chứng nhận TRS.  Cần hỏi giám đóc những lý do gì khiến 

họ muốn trở thành cơ sở có chứng nhận TRS. Chuyên gia tư vấn nên hỏi về nền văn hóa của chương trình, các nội quy nào 

cần biết trước, và nhân viên kỳ vọng những gì từ chuyên gia tư vấn. Vai trò của chuyên gia tư vấn cần được giải thích và 

vai trò đó có thể là như thế nào. Chuyên gia tư vấn và giám đốc nên thảo luận về khung thời gian mà giám đốc hi vọng sẽ 

đạt được chứng nhận TRS. Các bên nên thảo luận và ghi chép về từng mục tiêu cho quy trình này (đối với buổi họp lần 

đầu, các bên nên cố gắng hạn chế ở ba mục tiêu; các mục tiêu có thể thêm bớt sau). Các bên có thể sử dụng “Danh Sách 

Đánh Dấu: Mẫu Điền Các Bước Quy Trình Tư Vấn” làm hướng dẫn (không bắt buộc). 

 

Chuyên gia tư vấn nên thảo luận và ghi chép bất kỳ quan ngại nào của giám đốc về quy trình này. Chuyên gia tư vấn nên 

đề nghị có một chuyến tham quan cơ sở và giới thiệu với nhân viên. Đây không phải là thời điểm tư vấn mà là bắt đầu xây 

dựng các mối quan hệ cần thiết với giám đốc và nhân viên. Nếu có thể được, chuyên gia tư vấn nên để buổi họp diễn ra 

ngắn gọn, không quá một giờ đồng hồ. Chuyên gia tư vấn nên hỏi giám đốc xem là họ có muốn cung cấp một buổi thới 

thiệu thông tin về TRS cho nhân viên hay không, hay muốn để chuyên gia tư vấn giới thiệu thông tin cho giám đốc đó, và 

sau đó giám đốc sẽ giới thiệu thông tin cho nhân viên. Nên có buổi giới thiệu thông tin gặp trực tiếp này, tuy nhiên không 

bắt buộc. Trước khi ra về, chuyên gia tư vấn nên cám ơn giám đốc một lần nữa vì đã dành thời gian đón tiếp. 

 

Buổi Giới Thiệu Thông Tin về TRS 

Một buổi giới thiệu thông tin về TRS là bắt buộc để nộp đơn xin tham gia chương trình. Buổi giới thiệu thông tin về TRS 

có thể có nhiều dạng: buổi này có thể là video giới thiệu thông tin về TRS trên website của TRS, buổi giới thiệu thông tin 

gặp riêng với giámd dốc, chương trình huấn luyện cho toàn thể nhân viên, các buổi huấn luyện theo nhóm nhỏ cho nhân 

viên, hoặc một buổi giới thiệu thông tin cho nhiều cơ sở giữ trẻ. 

 

Đây có thể là cơ hội đầu tiên để chuyên gia tư vấn thực sự tiếp xúc với các nhân viên. Buổi giới thiệu thông tin này có thể 

ấn định phong cách cho toàn bộ quy trình. Chuyên gia tư vấn cần lưu ý đến đối tượng nghe khi lập kế hoạch tổ chức buổi 

giới thiệu thông tin. Giám đốc có cho biết là nhân viên có thể phản đối quy trình không? Có bất kỳ nhân viên nào hiện đã 

làm việc với TRS không? Khi có thể được, nên điều chỉnh buổi giới thiệu thông tin cho phù hợp với nhu cầu của nhân viên. 

Chuyên gia tư vấn nên có thái độ lạc quan và nhiệt huyết. Nhưng cũng thực tế - chuyên gia tư vấn nên cho họ biết rằng việc 

này nghe có thể như là choáng ngợp và khó, nhưng chính vì vậy nên họ mới cần đến chuyên gia tư vấn. Buổi giới thiệu 

thông tin cũng là thời điểm thích hợp để mỗi người trong số họ điền Bản Khảo Sát Ý Kiến Đánh Giá Nhu Cầu (không bắt 

buộc). Cũng có thể đưa bảo khảo sát ý kiến này cho giám đốc để đưa cho nhân viên và nộp lại cho chuyên gia tư vấn sau. 

Bản Khảo Sát Ý Kiến Đánh Giá Nhu Cầu giúp chuyên gia tư vấn hiểu rõ hơn về những gì mà mỗi cá nhân nhân viên chăm 

sóc có thể cần từ quy trình tư vấn, cũng như cung cấp một số điểm gợi ý thảo luận khi gặp riêng từng người. Thảo luận về 

Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học (CARF) là thời điểm thích hợp để khuyến khích nhân viên xem llaij CARF và điền một bản 

báo cáo tự đánh giá. Việc này sẽ giúp họ biết được các yêu cầu, và họ có thể có những thắc mắc gì dành cho chuyên gia tư 

vấn. Chuyên gia tư vấn nên cho nhân viên biết về vai trò của chuyên gia tư vấn và vai trò đó trong các lớp học của họ. 

Ngoài ra, điều quan trọng cần nhấn mạng trong buổi giới thiệu thông tin là chuyên gia tư vấn không thể được tính vào trong 

tỷ lệ lớp học. Nếu cần rời khỏi lớp học, nhân viên giữ trẻ sẽ cần phải tìm nhân viên giữ trẻ khác để giao lại nhiệm vụ trước 

khi rời khỏi lớp học. 
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Quan Sát Lớp Học 
Quan sát trong lớp học là một cách rất hay để đánh giá nhu cầu của từng lớp học. Việc được quan sát có thể gây tâm lý 
ngại ngùng, vì vậy nên trò chuyện cởi mở với nhân viên giữ trẻ. Chuyên gia tư vấn nên cho nhân viên giữ trẻ biết rằng đối 
với lần quan sát đầu tiên, chuyên gia sẽ chỉ quan sát để hiểu bầu không khí cũng như các thói quen sinh hoạt trong phòng. 
Nhân viên giữ trẻ nên an tâm rằng mặc dù chuyên gia tư vấn sẽ ghi chép, nhưng không có gì cần đáng phải lo ngại vì đó 
chỉ là những gì chép quan sát về những điểm mạnh cũng như các khó khăn trở ngại. Chuyên gia tư vấn nên cho nhân viên 
giữ trẻ biết rằng mặc dù chuyên gia sẽ không ngó lơ trẻ em, nhưng sẽ chỉ duy trì các hoạt động giao tiếp ở mức độ tối thiểu 
để quan sát hoạt động bình thường của phòng học. Chuyên gia tư vấn nên ghi chép chi tiết về cả các điểm mạnh và các khó 
khăn trở ngại quan sát thấy. Cùng với giám đốc xác định trước thời điểm chuyển gia tư vấn sẽ chia sẻ các ghi chép đó với 
nhân viên giữ trẻ sau buổi quan sát (mà không gây trở ngại đến hoạt động giám sát), và nhân viên giữ trẻ cần được cho biết 
về khung thời gian đó. Chuyên gia tư vấn nên cám ơn nhân viên giữ trẻ khi kết thúc buổi quan sát và đưa ra ít nhất một 
nhận xét tốt đẹp trước khi rời khỏi phòng. 

 

Đối với các lần quan sát sau đó, chuyên gia tư vấn có thể làm mẫu các hoạt động giao tiếp tương tác khác nhau với trẻ em. 

Đó có thể là giờ kể chuyện, sinh hoạt theo nhóm nhỏ, hoặc sinh hoạt riêng từng người. Chuyên gia cũng có thể đưa ra các 

gợi ý cho nhân viên giữ trẻ trong khi làm nhiệm vụ. Tất cả những điều này nên thực hiện một cách tôn trọng, nhằm mục 

đích để nhân viên giữ trẻ rút ra được những bài học hữu ích từ các hoạt động giao tiếp tương tác này. Mối quan hệ đó cũng 

giống như con đường hai chiều, là sự hợp tác có chủ ý và có trọng tâm, giúp cho cả chuyên gia tư vấn và nhân viên giữ trẻ 

hiểu được phương thức giao tiếp của nhau cũng như phương thức vận hành của lớp học. Nhân viên giữ trẻ nên cảm thấy 

như thể họ cũng có tiếng nói và quyền lực trong lớp học và có thể thành công. Mỗi nhân viên giữ trẻ sẽ cần một phương 

pháp riêng để đáp ứng các nhu cầu học tập của họ. 

 

Các Buổi Gặp Trước Khi Rời Chương Trình 
Khi rời một cơ sở sau khi quan sát, chuyên gia tư vấn bao giờ cũng nên cho giám đốc hoặc nhân viên phụ trách biết là họ 
rời khỏi cơ sở. Giám đốc có thể muốn có một buổi gặp gỡ ngắn gọn sau mỗi buổi tới cơ sở đánh giá; và buổi họp này cần 
được ấn định khi bắt đầu mối quan hệ hợp tác. 

 

Đánh Giá 
Chuyên gia tư vấn và chuyên gia đánh giá có thể đồng ý rằng cả hai bên nên có mặt tại buổi họp bàn giao với giám đốc sau 
buổi đánh giá. Nên nói rõ rằng chuyên gia tư vấn sẽ không có mặt tại cơ sở trong khoảng thời gian diễn ra buổi đánh giá 
nhưng có thể tham gia buổi gặp bàn giao. Giám đốc nên biết rằng buổi gặp bàn giao sẽ không được tính vào kết quả điểm. 

 

Giao Tiếp với Chuyên Gia Đánh Giá của Texas Rising Star 

Nếu có thể được, xếp lịch một buổi gặp truyền đạt thông tin với chuyên gia đánh giá, không liên quan gì đến cơ sở giữ trẻ, 
để thảo luận về các ghi chép của chuyên gia đánh giá trong buổi đánh giá. Các ghi chép này sẽ giúp lập một kế hoạch chi 
tiết hơn, cùng kết hợp với kế hoạch trợ giúp chuyên môn do Children’s Learning Institute (CLI) Engage lập ra. 

 

Cách Tạo Quan Hệ 

• Lắng nghe 

• Đối thoại cởi mở 

• Tạo một “tầm nhìn chung” 

• Tự do trao đổi các ý tưởng và suy ngẫm 

• Cởi mở và sẵn sàng đón nhận các ý tưởng/cách làm mới 

• Tôn trọng 

• Trợ giúp thiết thực 

• Có tinh thần hợp tác thực hiện 
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Thường xuyên Phù hợp với nhu cầu cá nhân 

 Phát triển  

Có đi có lại Không mang tính chất đánh giá 

 
• Thường xuyên: Mối quan hệ tư vấn diễn ra trong một khoảng thời gian, và mối quan hệ này thay đổi khi nhân viên 

giữ trẻ trở thành nhân viên hành nghề giỏi hơn, tự tin hơn, và biết cách tự rút kinh nghiệm. Tính chất thường xuyên 

của mối quan hệ giúp củng cố các cách làm hiệu quả. 

• Phù hợp với nhu cầu cá nhân: Các bộ môn và các phương pháp làm căn cứ cho hoạt động tư vấn được điều 

chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân nhân viên giữ trẻ và chương trình. 

• Phát triển: Công việc tư vấn là dựa trên các điểm mạnh của cá nhân các nhân viên giữ trẻ và củng cố các mặt 

cần cải tiến. Trọng tâm của công việc tư vấn xuất hiện khi các kỹ năng và kiến thức mới được lĩnh hội. 

• Có đi có lại:  Mối quan hệ giữa chuyên gia tư vấn-nhân viên giữ trẻ là mối quan hệ có đi có lại, vì các chuyên gia 

tư vấn cũng học hỏi khi họ biết được thông tin từ các nhân viên giữ trẻ và xem lại các phương thức làm việc của 

chính bản thân họ cũng như của nhân viên giữ trẻ. 

• Không mang tính chất đánh giá:  Công việc tư vấn cung cấp ý kiến xây dựng và hỗ trợ việc học tập và khôn lớn. Các 

chuyên gia tư vấn quan sát nhân viên giữ trẻ, tuy nhiên ý kiến phản hồi chỉ được sử dụng để cải tiến việc học. 
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Danh sách đánh dấu: Các Bước Quy Trình Tư Vấn 
 

Thông Tin Tổng Quát 

 
Chuyên Gia Tư Vấn:     

 

Cơ Sở:     
 

Giám Đốc:     
 

Các Mục Tiêu Tư Vấn 

Các mục tiêu phát triển (được xác định trong buổi gặp lần đầu): 

• 

• 

• 

Các Đề Tài và Các Hoạt Động 

• 

• 

• 

• 

 
Các Khó Khăn Trở Ngại và Gợi Ý 

Các khó khăn trở ngại Các gợi ý 
  

  

  

  

 
Các Bước Tiếp Theo 

Các Nhiệm Vụ Công Việc của Bên Được Tư Vấn Các Nhiệm Vụ Công Việc của Chuyên Gia Tư Vấn 
  

  

  

  

 
Buổi Nói Chuyện Tiếp Theo: 

 
Ngày:    

 

Giờ:    
 

 

Để chuẩn bị cho buổi trò chuyện tiếp theo, chuyên gia tư vấn và bên được tư vấn nên coi các gợi ý và các bước tiếp theo của buổi trò 

chuyện gần đây nhất làm điểm bắt đầu. 
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Đánh Giá Nhu Cầu Texas Rising Star 
 

Tên: 
 

Xin cho biết vị trí hiện tại của bạn? 
 

Bạn làm việc với cơ sở này đã được bao lâu? 
 

Bạn làm nhân viên giữ trẻ mầm non đã bao lâu? 

 

Vui lòng liệt kê ba kinh nghiệm gần đây nhất của bạn về phát triển nghiệp vụ và đánh giá các kinh nghiệm đó bằng cách khoanh tròn 

từ mô tả đúng nhất cảm xúc của bạn. 

Chủ Đề Huấn Luyện Đánh Giá Hoạt Động Huấn Luyện 
 

rất hữu ích/khá là hữu ích/hữu ích đôi chút/không hữu ích 
 

 

 

rất hữu ích/khá là hữu ích/hữu ích đôi chút/không hữu ích 
 

 

 

rất hữu ích/khá là hữu ích/hữu ích đôi chút/không hữu ích 
 

 

 

Bạn nghĩ rằng quý vị có chuyên môn trong các mặt nào của công việc giữ trẻ? 

 

 

 

 
Bạn muốn học hỏi thêm về những mặt nào trong công việc giữ trẻ? 

 

 

 

 
Bạn coi các mặt quan ngại chủ yếu đối với toàn thể cơ sở của bạn là gì? 

 

 

 

 
Bạn coi các mặt quan ngại chủ yếu đối với lớp học của bạn là gì? 
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QUY TRÌNH NỘP ĐƠN XIN CÔNG NHẬN  

CHỨNG NHẬN TEXAS RISING STAR 

 
Sự Công Nhận của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ 

Các tổ chức chứng nhận hiện không được Hội Đồng Nhân Lực Texas (TWC) công nhận và muốn nộp đơn xin được công 

nhận qua Texas Rising Star (TRS) sẽ được chứng nhận ban đầu ở cấp độ 4 sao mà không có một buổi đánh giá TRS toàn 

diện nếu việc chứng nhận đó: 

• được Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (DoD) công nhận cho các cơ sở giữ trẻ do quân đội Hoa Kỳ điều hành tại các căn 

cứ quân sự; hoặc 

• được công nhận là tham gia Chương Trình Trợ Cấp Lệ Phí Giữ Trẻ của Quân Đội Ngoài Căn Cứ của DoD. 

 

Chứng Nhận Toàn Quốc Có Uy Tín 

Đối với các tổ chức chứng nhận toàn quốc không được DoD công nhận, tiêu chí tối thiểu cần phải đạt được để hội đủ điều 

kiện nộp đơn xin sự công nhận của TWC là tổ chức chứng nhận đó phải đã được thiết lập từ lâu và hoạt động trên phạm 

vi quy mô quốc gia. Để bảo đảm điều này, tổ chức chứng nhận phải: 

• có các cơ sở được chứng nhận tại ít nhất 26 tiểu bang (50% của 50 tiểu bang và District of Columbia); 

• ít nhất 500 cơ sở được chứng nhận toàn quốc; và 

• hiện đã áp dụng các tiêu chuẩn ít nhất 5 năm. 

 

Các Tiêu Chuẩn Dễ Tiếp Cận Công Khai và Danh Sách các Cơ Sở 

Thông tin về các tổ chức chứng nhận toàn quốc được TWC công nhận được cung cấp cho phụ huynh trong khuôn 

khổ bước quy trình giáo dục phụ huynh bắt buộc qua Đạo Luật Ngân Khoản Trợ Cấp Phát Triển và Chăm Sóc Trẻ 

Em ban hành năm 2014. Do đó, tổ chức chứng nhận toàn quốc phải có một trang web công khai, trên đó có tối thiểu: 

• các phương pháp đánh giá chứng nhận của tổ chức đó; 

• các ngưỡng chấm điểm của tổ chức đó; và 

• danh sách các cơ sở được chứng nhận, có thể tra cứu theo tiểu bang. 

 

Trình Độ Năng Lực Tối Thiểu của Chuyên Gia Đánh Giá/Chuyên Gia Thẩm Định 

Tổ chức đánh giá chất lượng quốc gia phải có các năng lực trình độ tối thiểu của chuyên gia đánh giá/chuyên gia thẩm 

định phù hợp với các yêu cầu TRS sau đây đối với các chuyên gia đánh giá trong quy chế về Các Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ 

Em của TWC §809.134(a). Cụ thể là, trình độ năng lực của chuyên gia đánh giá/chuyên gia thẩm định phải bao gồm một 

trong các yêu cầu sau đây: 

• Văn bằng cử nhân chuyên ngành giáo dục mầm non, phát triển trẻ em, giáo dục đặc biệt, tâm lý trẻ em, tâm lý 

giáo dục, giáo dục tiểu học, hoặc khoa học nghiên cứu về tiêu dùng gia đình; 

• Văn bằng cử nhân với ít nhất 18 giờ tín chỉ chuyên ngành giáo dục mầm non, phát triển trẻ em, giáo dục đặc biệt, 

tâm lý trẻ em, tâm lý giáo dục, giáo dục tiểu học, hoặc khoa học nghiên cứu về tiêu dùng gia đình, với ít nhất 12 giờ 

tín chỉ chuyên ngành phát triển trẻ em; hoặc 

• Văn bằng cao đẳng chuyên ngành giáo dục mầm non, phát triển trẻ em, giáo dục đặc biệt, tâm lý trẻ em, tâm lý 

giáo dục, giáo dục tiểu học, hoặc khoa học nghiên cứu về tiêu dùng gia đình, với hai năm kinh nghiệm làm giám 

đốc trong một chương trình mầm non. 

 

Bao Gồm Tất Cả Các Nhóm Tuổi 

Chứng nhận TRS bao gồm các mặt đánh giá cho tất cả các nhóm tuổi mà cơ sở có chứng nhận TRS đó phục vụ. Để hội đủ 

điều kiện được TWC công nhận, các mặt đánh giá và chứng nhận của tổ chức chứng nhận toàn quốc đó phải bao gồm tất 

cả các nhóm tuổi mà cơ sở đó phục vụ. 
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QUY TRÌNH NỘP ĐƠN XIN CÔNG NHẬN CHỨNG NHẬN TRS (tiếp theo) 

Các Yêu Cầu và Quy Trình Nộp Đơn Xin 

Các tổ chức chứng nhận phải hoàn tất một bộ hồ sơ, trong đó mô tả việc cơ sở đó tuân thủ các tiêu chuẩn điều kiện ghi 

trên, cụ thể là: 

• số tiểu bang có các cơ sở được chứng nhận; 

• tổng số các cơ sở được chứng nhận; 

• các tiêu chuẩn chứng nhận hiện tại đã có bao lâu; 

• website của tổ chức chứng nhận đó cùng với đường liên kết tới các mặt đánh giá, cách thức chấm điểm, và thông tin tìm 

kiếm cơ sở giữ trẻ; và 

• trình độ năng lực tối thiểu của chuyên gia đánh giá/chuyên gia thẩm định. 
 

Bộ hồ sơ cũng phải bao gồm: 

• các lĩnh vực nội dung bao gồm trong các tiêu chuẩn chứng nhận; 

• tổng số các tiêu chí; 

• tổng số và danh sách liệt kê các mặt đánh giá bắt buộc; 

• mức phần trăm và số mặt đánh giá phải đạt được để được chứng nhận; 

• độ dài thời gian giai đoạn chứng nhận; và 

• quy trình giám sát. 

 

Nộp Tài Liệu Đối Chiếu TRS 

Các tổ chức chứng nhận toàn quốc phải điền và nộp một tài liệu đối chiếu do TWC cung cấp để so sánh với các tiêu 

chuẩn của cơ sở chứng nhận đó với các tiêu chuẩn TRS. 

 

Đánh Giá Tài Liệu Đối Chiếu TRS 

Trong tài liệu đối chiếu, các tổ chức chứng nhận mới phải chứng minh rằng tất cả các mặt đánh giá 2 sao theo TRS (bắt 

buộc) cũng là yêu cầu bắt buộc của tổ chức chứng nhận đó. 
 

Nếu các mặt đánh giá bắt buộc 2 sao của TRS không phải là yêu cầu bắt buộc của tổ chức chứng nhận, thì tổ chức đó phải 

thiết lập một quy trình bảo đảm chất lượng riêng biệt để ghi lại là các tổ chức được chứng nhận của họ ở Texas sẽ đáp ứng 

được các mặt đánh giá bắt buộc của TRS trong khuôn khổ quy trình chứng nhận của tổ chức đó cho tiểu bang Texas. 

 

Chấm Điểm Tài Liệu Đối Chiếu TRS 

Nhân viên TWC sẽ duyệt xét và đánh giá tài liệu đối chiếu đã nộp. Nếu tổ chức đó hội đủ các tiêu chí tối thiểu ghi dưới 

đây, tổ chức chứng nhận đó sẽ nhận được cấp độ 2 sao, 3 sao, hoặc 4 sao trong phạm vi chương trình TRS: 

Cấp Độ Ngôi Sao TRS Các Ngưỡng Điểm Chứng Nhận 

Chứng Nhận 2 Sao Chứng nhận yêu cầu tất cả các mặt đánh giá 2 sao (bắt buộc) của TRS 

(hoặc 

tổ chức đã nộp một quy trình bảo đảm chất lượng riêng biệt cho 

các cơ sở giữ trẻ của Texas). 

Chứng Nhận 3 Sao Chứng nhận yêu cầu phải có tất cả các mặt đánh giá 2 sao (bắt buộc) 

của TRS; ngoài ra, 80 phần trăm các mặt đánh giá theo điểm của TRS 

cho mỗi nhóm tuổi đều có trong các mặt đánh giá chứng nhận. 

Chứng Nhận 4 Sao Chứng nhận yêu cầu phải có tất cả các mặt đánh giá 2 sao (bắt buộc) 

của TRS; ngoài ra, 90 

phần trăm mặt đánh giá theo điểm của TRS cho mỗi nhóm tuổi đều 

có trong trong các mặt đánh giá chứng nhận. 



Trang | 5.32 CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRS ©2019 ỦY BAN NHÂN LỰC TEXAS  

CHƯƠNG 809 BỘ LUẬT HÀNH CHÁNH TEXAS 

 
CHƯƠNG 809. CÁC DỊCH VỤ GIỮ TRẺ 

 

PHỤ CHƯƠNG G. CHƯƠNG TRÌNH TEXAS RISING STAR 

 

§809.130. Tiêu Đề Ngắn Gọn và Mục Đích. 

 

(a) Các quy chế trong phụ chương này có thể được coi là các quy chế Chương Trình TRS. 

 

(b) Mục đích của các quy chế Chương Trình TRS là diễn giải và thực thi Bộ Luật Chính Quyền Texas 

§2308.3155(b), yêu cầu Ủy Ban phải thiết lập các quy chế điều hành chương trình TRS, trong đó bao gồm các 

quy định hướng dẫn về xếp hạng một cơ sở giữ trẻ xin chứng nhận TRS. 

 

(c) Các quy chế Chương Trình TRS nhận biết cơ cấu tổ chức và các hạng mục của các quy định hướng dẫn 

TRS, và các yếu tố chấm điểm phải có trong các quy định hướng dẫn này. 

 

(d) Các quy định hướng dẫn TRS để đánh giá xếp hạng một cơ sở giữ trẻ phải: 

 

(1) mô tả về các biện pháp đánh giá cho chương trình TRS, trong đó tối thiểu bao gồm các mặt đánh giá 

đối với các cơ sở giữ trẻ về: 

 

(A) trình độ năng lực và kinh nghiệm huấn luyện của giám đốc và nhân viên; 

 

(B) các hoạt động giao tiếp tương tác giữa nhân viên giữ trẻ-trẻ em 

 

(C) giáo trình học 

 

(D) dinh dưỡng và các hoạt động trong nhà và ngoài trời; và 

 

(E) sự tham gia của phụ huynh và giáo dục phụ huynh; 
 

(2) ghi rõ rằng các mặt đánh giá: 

 

(A) phải đáp ứng được thì cơ sở giữ trẻ mới được chứng nhận ở mỗi cấp độ ngôi sao; và 
 

(B) được quan sát và đạt điểm qua các buổi đánh giá tại chỗ; và 

 

(3) ghi rõ phương pháp chấm điểm và các ngưỡng điểm cho mỗi cấp độ ngôi sao. 
 

(e) Các quy định hướng dẫn TRS: 

 

(1) phải được Ủy Ban thông qua, dựa trên các yêu cầu của Đạo Luật Nhóm Họp Công Khai Tiểu Bang Texas; 

và 

 

(2) có thể được Ủy Ban sửa đổi, với điều kiện các nội dung sửa đổi đó được thông qua theo các 

yêu cầu của Đạo Luật Nhóm Họp Công Khai Tiểu Bang Texas. 
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§809.131. Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình TRS. 
 

(a) Một cơ sở giữ trẻ hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu cơ sở đó hiện có hợp đồng phục 

vụ các trẻ em được nhận trợ cấp của Hội Đồng và: 
 

(1) có giấy phép hoặc đăng ký hoạt động vĩnh viễn (không hết hạn) từ CCL; 
 

(2) có quá trình xin giấy phép hoạt động ít nhất 12 tháng với CCL; và hiện không: 

 

(A) thuộc diện cần khắc phục với Hội Đồng chiếu theo Phụ Chương F của chương này; 
 

(B) có "Thông Báo Ngừng Hoạt Động" với Hội Đồng chiếu theo Chương 213 của Bộ Luật Lao 

Động Texas (Thực thi Đạo Luật Trợ Cấp Thất Nghiệp Texas) hay Chương 61 của Bộ Luật Lao 

Động Texas (Chi Trả Lương Bổng); hoặc 
 

(C) hiện đang thuộc diện cần khắc phục sai phạm hoặc đình chỉ/hủy giấy phép hoạt động với CCL; hoặc 

 

(3) được điều hành bởi Quân Đội Hoa Kỳ và không có sai phạm gì với cơ quan này. 

 

(b) Một cơ sở giữ trẻ không hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu trong quá trình CCL cấp 
phép hoạt động 12 tháng gần đây nhất, cơ sở đó: 

 

(1) bất kỳ sai phạm nghiêm trọng nào về cấp phép hoạt động ghi trong các quy định hướng dẫn TRS; 

 

(2) có ít nhất năm sai phạm về cấp phép hoạt động ở mức độ nguy cơ cao hoặc trung bình cao, như liệt kê trong 

các quy định hướng dẫn TRS (ở dưới); hoặc 

 
(3) có tổng cộng ít nhất 10 sai phạm về cấp phép hoạt động, bất kỳ dạng nào. 

 

§809.132. Ảnh Hưởng của Một Số Sai Phạm đối với Chứng Nhận TRS. 
 

(a) Một cơ sở giữ trẻ TRS sẽ mất chứng nhận TRS nếu cơ sở giữ trẻ đó: 

 

(1) thuộc diện cần khắc phục với Hội Đồng chiếu theo Phụ Chương F của chương này; 
 

(2) có "Thông Báo Ngừng Hoạt Động" với Hội Đồng chiếu theo Chương 213 của Bộ Luật Lao Động 

Texas (Thực thi Đạo Luật Trợ Cấp Thất Nghiệp Texas) hay Chương 61 của Bộ Luật Lao Động 

Texas (Chi Trả Lương Bổng); hoặc 
 

(3) hiện đang thuộc diện cần khắc phục hoặc đình chỉ/hủy giấy phép hoạt động với CCL; hoặc 
 

(4) có tổng cộng ít nhất 15 sai phạm về cấp phép hoạt động thuộc bất kỳ dạng nào trong quá trình cấp phép hoạt 

động 12 tháng gần đây nhất. 

 

(b) Các cơ sở giữ trẻ TRS với bất kỳ sai phạm cấp phép hoạt động nghiêm trọng nào ghi trong các quy 
định hướng dẫn của TRS trong quá trình cấp phép hoạt động CCL 12 tháng gần đây nhất sẽ chịu các 
hậu quả sau đây: 

 

(1) giảm một cấp độ ngôi sao, có nghĩa là một Cơ Sở Giữ Trẻ 4 Sao bị giảm xuống thành Cơ Sở Giữ Trẻ 3 

Sao, một Cơ Sở Giữ Trẻ 3 Sao bị giảm xuống thành Cơ Sở Giữ Trẻ 2 Sao; hoặc 

 

(2) một Cơ Sở Giữ Trẻ 2 Sao bị mất chứng nhận. 
 

(c) Các cơ sở giữ trẻ TRS có ít nhất 5 sai phạm ở cấp nguy cơ cao hoặc trung bình cao ghi trong các quy định 

hướng dẫn TRS trong quá trình cấp phép hoạt động DFPS 12 tháng gần đây nhất sẽ mất một cấp độ ngôi 

sao, và Cơ Sở Giữ Trẻ 2 Sao sẽ mất chứng nhận. 
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(d) Các cơ sở giữ trẻ TRS có tổng cộng 10 đến 14 sai phạm về cấp phép hoạt động ở bất kỳ dạng nào trong 
quá trình cấp phép hoạt động CCL 12 tháng gần đây nhất sẽ được đưa vào một giai đoạn thử thách của 
chương trình TRS kéo dài sáu tháng. Ngoài ra: 

 

(1) Các cơ sở giữ trẻ TRS đang trong giai đoạn thử thách sáu tháng và bị CCL ghi nhận tái phạm trong 

giai đoạn thử thách đó đối với bất kỳ sai phạm tương tự nào sẽ mất một cấp độ ngôi sao, còn Cơ Sở 

Giữ Trẻ 2 Sao sẽ bị mất chứng nhận; 
 

(2) nếu bất kỳ sai phạm mới nào --không quá tổng cộng 14 sai phạm --được CCL ghi nhận trong giai đoạn 

thử thách đầu tiên, một giai đoạn thử thách sáu tháng thứ hai sẽ được thiết lập và bắt đầu có hiệu lực từ 

ngày có quyết định chính thức của CCL về các sai phạm đó; và 
 

(3) nếu bất kỳ sai phạm mới nào--không vượt quá tổng cộng 14 sai phạm--bị CCL ghi nhận trong giai 

đoạn thử thách sáu tháng thứ hai, thì cơ sở giữ trẻ sẽ mất chứng nhận TRS. 

 

(e) Các cơ sở giữ trẻ mất một cấp độ ngôi sao do các sai phạm về cấp phép hoạt động sẽ được phục hồi lại 

trở về cấp độ ngôi sao cũ nếu không ghi nhận sai phạm nào quy định trong §809.132(b) - (d) trong 

khung thời gian thử thách sáu tháng nói trên. 
 

(f) Các cơ sở giữ trẻ mất chứng nhận TRS sẽ hội đủ điều kiện tiếp tục nộp đơn xin chứng nhận sau sáu 

tháng kể từ khi mất chứng nhận, miễn là không tái phạm các sai phạm hiện tại và không bị ghi nhận 

thêm các sai phạm khác về cấp phép hoạt động trong giai đoạn không hội đủ điều kiện đó. 

 

§809.133. Nộp Đơn Xin và Các Buổi Đánh Giá cho Chương Trình TRS. 
 

(a) Các đương đơn muốn xin tham gia chương trình TRS phải hoàn tất: 

 

(1) một buổi giới thiệu thông tin về các quy định hướng dẫn của TRS, trong đó bao gồm phần tổng quan về: 
 

(A) quy trình nộp đơn xin tham gia chương trình TRS; 

 

(B) các mặt đánh giá chương trình TRS; và 

 

(C) quy trình đánh giá chương trình TRS; và 
 

(2) công cụ tự đánh giá chương trình TRS. 

 

(b) Các Hội Đồng phải bảo đảm rằng: 

 

(1) văn bản xác nhận đã nhận được đơn xin và báo cáo tự đánh giá được gửi cho cơ sở giữ trẻ đó; 

 

(2) trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được đơn xin, cơ sở giữ trẻ nhận được khung thời gian ước tính để 

xếp lịch cho buổi đánh giá ban đầu; 
 

(3) một buổi đánh giá được tiến hành cho bất kỳ cơ sở giữ trẻ nào hội đủ các tiêu chuẩn điều kiện 

trong §809.131 và đề nghị xin tham gia chương trình TRS; và 

 

(4) Chứng nhận TRS được trao cho bất kỳ cơ sở giữ trẻ nào được đánh giá và kiểm tra xác nhận là hội 

đủ các tiêu chuẩn chứng nhận cơ sở giữ trẻ TRS ghi trong các quy định hướng dẫn TRS. 
 

(c) Các Hội Đồng phải bảo đảm rằng các buổi đánh giá TRS được tiến hành như sau: 

 

(1) Đánh giá tại chỗ với 100 phần trăm lớp học của cơ sở giữ trẻ đó trong buổi đánh giá ban đầu 
để cấp chứng nhận TRS, và mỗi lần tái chứng nhận theo lịch; và 

(2) Tái chứng nhận tất cả các cơ sở giữ trẻ TRS ba năm một lần. 
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(d) Hội Đồng phải bảo đảm các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS được giám sát hàng năm và bước 

giám sát sẽ bao gồm: 
 

(1) ít nhất một buổi tới cơ sở không báo trước; và 

 

(2) duyệt xét mức độ chấp hành quy định cấp phép hoạt động của cơ sở giữ trẻ đó, như trình bày trong quy định 

§809.132 mới. 

 

(e) Các Hội Đồng phải bảo đảm việc tuân thủ quy trình và các thủ tục trong các quy định hướng dẫn 

của TRS về việc tiến hành các buổi đánh giá đối với các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận toàn quốc và 

các cơ sở giữ trẻ thuộc quản lý của quân đội Hoa Kỳ. 

 

(f) Các Hội Đồng phải bảo đảm việc tuân thủ quy trình thủ tục trong các quy định hướng dẫn TRS đối 

với việc tiến hành các buổi đánh giá cơ sở TRS có chứng nhận và có thay đổi về chủ sở hữu, di 

chuyển địa điểm, hoặc mở rộng địa điểm. 

 

§809.134. Trình Độ Năng Lực Tối Thiểu của các Chuyên Gia Đánh Giá và Chuyên Gia Tư Vấn TRS. 
 

(a) Các Hội Đồng phải bảo đảm rằng các chuyên gia đánh giá và chuyên gia tư vấn TRS hội đủ các yêu cầu học vấn 

tối thiểu như sau: 

 

(1) Văn bằng cử nhân từ một trường đại học bốn năm có chứng nhận, chuyên ngành giáo dục mầm non, 
phát triển trẻ em, giáo dục đặc biệt, tâm lý trẻ em, tâm lý giáo dục, giáo dục tiểu học, hoặc khoa học 
nghiên cứu về tiêu dùng gia đình; 

 

(2) Văn bằng cử nhân từ một trường đại học bốn năm có chứng nhận, với ít nhất 18 giờ tín chỉ chuyên 

ngành giáo dục mầm non, phát triển trẻ em, giáo dục đặc biệt, tâm lý trẻ em, tâm lý giáo dục, giáo dục 

tiểu học, hoặc khoa học nghiên cứu tiêu dùng gia đình, với ít nhất 12 giờ tín chỉ chuyên ngành phát 

triển trẻ em; hoặc 

 

(3) Văn bằng cao đẳng chuyên ngành giáo dục mầm non, phát triển trẻ em, giáo dục đặc biệt, tâm lý trẻ 

em, tâm lý giáo dục, giáo dục tiểu học, hoặc khoa học nghiên cứu tiêu dùng gia đình, với hai năm kinh 

nghiệm làm giám đốc trong một chương trình mầm non, ưu tiên kinh nghiệm làm việc với một cơ sở 

giữ trẻ được công nhận hoặc có chứng nhận TRS. 

 

(b) Ủy Ban có thể miễn trừ không quá hai năm yêu cầu học vấn tối thiểu trong tiểu mục (a) của mục này nếu 

một Hội Đồng có thể chứng minh rằng không có đương đơn nào trong khu vực phát triển nhân lực địa 

phương thuộc phạm vi quản lý của hội đồng đó hội đủ các yêu cầu học vấn tối thiểu. 
 

(c) Hội Đồng phải bảo đảm rằng các chuyên gia đánh giá và chuyên gia tư vấn TRS hội đủ các yêu cầu về kinh 

nghiệm làm việc tối thiểu, có nghĩa là một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong lớp học mầm non 

tại một cơ sở giữ trẻ, chương trình Early Head Start, Head Start, hoặc chương trình mầm non cho đến lớp 

ba. 
 

(d) Các Hội Đồng phải bảo đảm rằng nếu một người thực hiện các nhiệm vụ công việc của chuyên gia tư vấn 

và chuyên gia đánh giá, thì người cung cấp dịch vụ tư vấn của TRS cho một cơ sở giữ trẻ không làm 

chuyên gia đánh giá cho cùng một cơ sở giữ trẻ đó khi xác định tình trạng hội đủ điều kiện được chứng 

nhận TRS. 
 

(e) Các Hội Đồng phải bảo đảm rằng các chuyên gia đánh giá và chuyên gia tư vấn TRS cần phải 

hoàn thành bước phát triển nghiệp vụ và giáo dục bổ túc hàng năm phù hợp với yêu cầu về số 

giờ tham gia huấn luyện tối thiểu hàng năm của TRS đối với một giám đốc phụ trách trung tâm 

giữ trẻ có chứng nhận TRS. 
 

(f) Các Hội Đồng phải bảo đảm rằng các chuyên gia đánh giá và chuyên gia tư vấn TRS đạt yêu cầu xác minh 

lý lịch theo quy định của Chương 745 của tiêu đề này. 
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(g) Các Hội Đồng phải bảm đảm rằng các chuyên gia đánh giá và chuyên gia tư vấn thể hiện: 

(1) kiến thức hiểu biết về các phương thức làm việc tốt nhất trong ngành giáo dục mầm non; và 
 

(2) hiểu các bước đánh giá, quan sát, và công cụ đánh giá trong ngành mầm non đối với cả giáo viên và 

trẻ em. 
 

§809.135. Quy Trình Tái Xét của TRS. 
 

Các Hội Đồng phải bảo đảm một quy trình tái xét kết quả đánh giá cơ sở giữ trẻ ở cấp độ Hội Đồng cho chương 

trình TRS. Chương trình TRS không phải tuân thủ Chương 823 của tiêu đề này, các quy chế về Khiếu Nại, Điều 

Trần, và Kháng Cáo . 


