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Mục 1: Giới thiệu về Texas Rising Star 
Chương trình Texas Rising Star là một hệ thống cải tiến và xếp hạng chất lượng tự nguyện (QRIS) dành cho các chương trình giữ 

trẻ tham gia chương trình giữ trẻ được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas. Có chứng nhận Texas Rising Star 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 Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (2 sao, 3 sao, và 4 sao) để khuyến khích các chương 

trình giữ trẻ và mầm non đạt dần các cấp độ chất lượng cao hơn. Các cấp độ chứng nhận này gắn liền với các mức hoàn trả được 

tăng cường theo mức độ tăng dần đối với những trẻ em được nhận trợ cấp. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu theo học tại các chương trình mầm non chất lượng cao, các trẻ em sẽ được chuẩn bị tốt trước khi 

đi học hơn là những trẻ em không tham gia các chương trình chất lượng cao.  Các chương trình giữ trẻ và mầm non tự nguyện đạt  

được chứng nhận Texas Rising Star certification, cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng vượt các tiêu chuẩn tối thiểu về sức khỏe và 

an toàn theo Quy Chế Giữ Trẻ (CCR) của Ủy Ban Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Texas (HHSC), sẽ có khả năng ảnh hưởng tích 

cực hơn tới sự phát triển về mặt thể chất, giao tiếp xã hội-cảm xúc, và nhận thức của trẻ em. Trong quá trình hướng đến các cấp 

độ chứng nhận Texas Rising Star, các chương trình ngày càng có thể tạo ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của các trẻ em mà 

họ phục vụ hàng ngày. 

Quan Điểm Lịch Sử 

Phong trào cải tiến và chuẩn hóa chất lượng trong các chương trình giữ trẻ và mầm non bắt đầu vào những năm 1970, tuy nhiên 

không bùng phát cho đến những năm 1990, khi các tiểu bang bắt đầu áp dụng các hệ thống cải tiến và xếp hạng chất lượng theo 

cấp độ (TQRIS) và gắn các mức hoàn trả trợ cấp được tăng cường với các cấp độ chất lượng. Sau đây là phần trình bày gắn gọn về 

lịch sử phát triển của TQRIS ở Texas: 

• Vào những năm 1980, một nhóm đặc nhiệm của tiểu bang được thành lập để nghiên cứu và phát triển các tiêu chuẩn

cho các trường mầm non ở Texas, làm căn cứ để đề ra các tiêu chí Chứng Nhận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Texas

Rising Star.

• Từ năm 1991 cho đến hết năm 2000, Các Tiêu Chí Chứng Nhận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Texas Rising Star

được sử dụng để đánh giá chất lượng trong các chương trình mầm non và giữ trẻ được nhận trợ cấp ở Texas.

• Vào 1999, một đội đặc nhiệm mới của tiểu bang được thành lập để duyệt xét và sửa đổi các tiêu chí này.

• Vào tháng Mười năm 2000, Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Texas Rising

Star (Các Quy Định Hướng Dẫn) được công bố, phản ánh các khuyến cáo của nhóm đặc nhiệm, trong đó bao

gồm cải tiến các quy trình đánh giá và chứng nhận.

• Vào năm 2003, TWC cập nhật các khung thời gian tái chứng nhận và giám sát cho các cơ sở giữ trẻ Texas

Rising Star.

• Vào năm 2009, Thống Đốc Texas Rick Perry đã thành lập Hội Đồng Mầm Non Texas (TELC), là hội đồng cố vấn

có nhiệm vụ thiết lập kế hoạch cải tiến giáo dục và chăm sóc trẻ em mầm non ở Texas.

• Vào tháng Chín 2013, 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. Ngoài ra, trong tháng Chín năm đó, Cơ Quan Lập Pháp Texas trong phiên họp lần thứ 83 đã phê chuẩn Dự

Luật Hạ Viện (HB) 376, trong đó yêu cầu TWC:

o thành lập một nhóm chuyên trách duyệt xét để đề xuất các nội dung sửa đổi cho chương trình Texas Rising Star;

o thiết lập các mức hoàn trả theo cấp độ tăng dần cho các cấp độ chứng nhận Texas Rising Star; và

o đài thọ ngân quỹ cho các Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực Địa Phương (Hội Đồng) để thuê các chuyên gia

đánh giá và chuyên gia cố vấn Texas Rising Star nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình giữ trẻ và mầm

non.

• Vào ngày 27 tháng Một, 2015, TWC đã phê chuẩn các thay đổi theo đề xuất của nhóm đặc nhiệm duyệt xét Texas

Rising Star, theo quy định của HB 376. Các nội dung sửa đổi đã được thực hiện đầy đủ tính đến ngày 1 tháng Chín,

2015.

• Vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016, TWC đề xuất khuyến khích tiếp tục đóng góp ý kiến về chương trình Texas

Rising Star và các nội dung sửa đổi năm 2015. Dựa trên ý kiến đóng góp của các bên hữu quan này, TWC đã sửa

đổi các Quy Định Hướng Dẫn 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.

• Vào năm 2018, TWC đã tổ chức  Nghiên Cứu Thực Hiện Texas Rising Star nhằm tìm hiểu mức độ đáng tin cậy của

https://www.twc.texas.gov/files/partners/executive-summary-cli-twc.pdf
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Trước Khi Có 
Chứng Nhận 

Sao (Pre-Star) 

Texas 
Rising Star 


Texas 
Rising Star 


Texas 
Rising Star 


Các Tiêu 
Chuẩn Tối 

Thiểu 

bước đánh giá cũng như các yếu tố chỉ báo về tính hợp lệ khi áp dụng ra bên ngoài của các tiêu chí chứng nhận. 

• Vào năm 2019, TWC đã triệu tập một nhóm đặc nhiệm để duyệt xét chương trình Texas Rising Star, theo quy định

của HB 376. Với sự hỗ trợ của TWC, nhóm đặc nhiệm này đã dẫn dắt một quy trình duyệt xét kéo dài của chương

trình, trong đó có sự hợp tác của các bên liên quan trên toàn tiểu bang.

• Vào tháng Một 2020, Ủy Ban có ba thành viên của TWC (Ủy Ban) đã phê chuẩn việc công bố các đề xuất của

nhóm đặc nhiệm để công chúng nhận xét. TWC đã tiến hành bảy cuộc họp công khai trên toàn tiểu bang vào

tháng Hai 2020 để bàn bạc về các đề xuất này.

• Vào tháng Bảy, 2020, Ủy Ban đã phê chuẩn Khái Niệm Chính Sách (Policy Concept), trong đó đề ra các thay đổi có

thể thực hiện đối với Texas Rising Star để công chúng duyệt xét và đóng góp ý kiến.

• Vào tháng Mười 2020, các quy chế đề xuất về những thay đổi đối với Texas Rising Star đã được công bố, và

vào tháng Một 2021, các quy chế chính thức cuối cùng và Các Quy Định Hướng Dẫn Texas Rising Star cập

nhật đã được thông qua

• Các nội dung sửa đổi của chương trình Texas Rising Star bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng Một, 2021.

TWC thường xuyên giám sát chương trình Texas Rising Star và tiến hành duyệt xét ít nhất bốn năm một lần. 

Hệ Thống Cải Tiến Chất Lượng theo Mức Độ Tăng Dần 
Ở Texas, các chương trình giữ trẻ và mầm non phải tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu mà CCR đề ra. Các tiêu chuẩn này giúp bảo  

đảm sức khỏe và an toàn của các trẻ em được trông nom chăm sóc ở bên ngoài nhà của các em. Là cơ quan cấp phép và quản lý 

giữ trẻ cho tiểu bang Texas, CCR giám sát các chương trình để bảo đảm việc tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu và có thể đưa ra các 

biện pháp phạt hoặc uốn nắn khắc phục khi chương trình không chấp hành quy định. CCR cũng cung cấp dữ liệu thanh tra và cấp 

phép quan trọng này cho công chúng. 

Để tham gia chương trình giữ trẻ được trợ cấp của TWC, chương trình giữ trẻ phải đạt được diện Trước Ngôi Sao (Pre-Star) bằng 

cách thể hiện việc tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu của CCR ở cấp độ cao. Texas Rising Star đề ra bước tiếp theo. 

Để một chương trình đạt được và duy trì các tiêu chí chứng nhận Texas Rising Star, chương trình đó phải thể hiện là luôn tuân thủ các 

tiêu chuẩn tối thiểu của CCR. 

Mục đích của Texas Rising Star là để đánh giá và cải tiến chất lượng của các chương trình giữ trẻ và các chương trình mầm non, 

qua đó giúp các trẻ em phát triển tốt hơn và khuyến khích việc chuẩn bị sẵn sàng đi học. 

https://www.twc.texas.gov/partners/texas-rising-star-workgroup
https://www.dfps.state.tx.us/child_care/search_texas_child_care/
https://www.dfps.state.tx.us/child_care/search_texas_child_care/
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Texas Rising Star áp dụng một phương pháp có hệ thống để đánh giá, cải tiến và truyền đạt về cấp độ chất lượng trong các 

chương trình giữ trẻ và mầm non. Texas Rising Star ấn định điểm số cho các chương trình đạt một loạt các tiêu chuẩn mà 

chương trình đề ra. Các tiêu chuẩn này vượt quá các tiêu chuẩn bắt buộc theo các tiêu chuẩn tối thiểu của CCR. Qua việc tham 

gia Texas Rising Star, các chương trình tham gia một quy trình không ngừng cải tiến. 

Là một hệ thống xếp hạng và cải tiến chất lượng, Texas Rising Star có các thành phần chính sau đây: 

• Các tiêu chí tiêu chuẩn dễ hiểu, có thể đánh giá và có thể kiểm tra xác nhận

• Tinh thần trách nhiệm và việc giám sát minh bạch để đánh giá thành tích đạt được và việc luôn chấp hành các tiêu

chuẩn về chất lượng cũng như để hợp thức hóa cách chấm điểm

• Hỗ trợ để khuyến khích tham gia và cải tiến chất lượng, trong đó bao gồm huấn luyện, trợ giúp kỹ thuật, cố vấn, và

các cơ hội học tập qua đồng nghiệp

• Giáo dục người tiêu dùng để thông báo cho các gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của chất lượng trong các

chương trình giữ trẻ và mầm non

• Các hình thức thưởng khuyến khích bằng tiền nhằm giúp các chương trình cải tiến môi trường học tập, đạt điểm cao

hơn và duy trì chất lượng lâu dài

Thưởng Khuyến Khích Bằng Tiền: Các Mức Hoàn Trả Được Tăng Cường theo Cấp Độ 

Các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star được hưởng mức hoàn trả cao hơn cho các khoản trợ cấp giữ trẻ so với các 

chương trình không có chứng nhận. Bộ Luật Chính Quyền Texas §2308.315 yêu cầu mức hoàn trả tối thiểu cho một chương trình 

được Texas Rising Star chứng nhận là cao hơn mức tối đa quy định cho một chương trình không có chứng nhận của Texas Rising 

Star cho cùng một hạng mục giữ trẻ. Cụ thể là, các mức giá cho cấp độ 2 Sao phải cao hơn ít nhất 5%, các mức giá cho cấp độ 3 

Sao phải cao hơn ít nhất 7%,  và các mức giá cho cấp độ 4 Sao phải cao hơn ít nhất 9% 

Chiếu theo các quy chế về giữ trẻ của TWC tại 40 TAC §809.20(a), Ủy Ban có thể yêu cầu các Hội Đồng phải xác định các mức 

hoàn trả tối đa hoặc trên một mức do Ủy Ban ấn định. TWC đã công bố từng mức trong số các mức giá hoàn trả tối đa của Hội 

Đồng tính đến ngày 1 tháng Mười, 2020. Ủy Ban yêu cầu các Hội Đồng phải đề ra các mức giá hoàn trả tối đa liên quan đến 

Texas Rising Star của họ ở mức tương đương hoặc cao hơn các mức sau đây: 

• Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cấp độ 4 Sao, thứ hạng 75 phần trăm của Bản Khảo Sát Ý Kiến của Mức Giá Thị Trường

gần đây nhất

• Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cấp độ 3 Sao, ở mức 90 phần trăm của mức giá cho cấp độ 4 sao

• Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cấp độ 2 Sao, ở mức 90 phần trăm của mức giá cho cấp độ 3 sao

TWC cũng đã công bố BiểuBiểu Mẫu Tính Thu Nhập Toàn Tiểu Bang cho Texas Rising Star (phiên bản dễ sử dụng cho người 

khuyết tật) để giúp các chương trình giữ trẻ và mầm non dự đoán tác động về mặt doanh thu của các mức giá hoàn trả được tăng 

cường. 

Tóm Tắt về các Tiêu Chí Chứng Nhận Texas Rising Star 
Dưới đây là phần trình bày tóm tắt về các tiêu chí chứng nhận Texas Rising Star, dựa trên các mặt đánh giá sau đây: 

• Các mặt đánh giá “đạt yêu cầu” hoặc “không đạt yêu cầu” là bắt buộc để được chứng nhận ở bất kỳ cấp độ nào (2- 3-, hoặc 4

Sao)

• Các phương pháp đánh giá theo điểm, mang tính chất lượng hóa, chấm điểm theo tháng điểm 0–3 xác định cấp độ sao.

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

Hạng Mục 1: Năng Lực Trình Độ 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: 

Hạng Mục Phụ 

Các Mặt Đánh Giá 

theo Cơ Cấu?  

(Đạt/Không Đạt) 

Các mặt đánh giá 

theo điểm?  

(0-3 điểm) 

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

Trình Độ Năng Lực, Buổi Giới Thiệu Thông Tin, và Huấn Luyện của Nhân 

Viên   

Có Có 

https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=20
https://twc.texas.gov/files/policy_letters/attachments/wd-25-20-att.1-wfed.pdf
https://twc.texas.gov/files/policy_letters/attachments/wd-25-20-att.1-wfed.pdf
https://www.twc.texas.gov/files/partners/statewide-revenue-calculator-for-trs-twc.xlsx
https://www.twc.texas.gov/files/partners/statewide-revenue-calculator-for-trs-accessible-twc.xlsx
https://www.twc.texas.gov/files/partners/statewide-revenue-calculator-for-trs-accessible-twc.xlsx
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Hạng Mục 2: Giao Tiếp Tương Tác giữa Giáo Viên - Trẻ Em 

Các mặt đánh giá liên quan đến sĩ số nhóm, tỷ lệ nhân viên-trẻ em, và chất lượng tương tác giữa giáo viên và các trẻ em trong lớp học: 

Hạng Mục Phụ Các Mặt Đánh Giá 

theo Cơ Cấu? 

(Đạt/Không Đạt) 

Các mặt đánh giá theo điểm? 

(0-3 điểm) 

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

trung tâm) 

Không Có 

Phong Cách Ấm Áp và Hiểu Ý Không Có 

Trợ Giúp và Tạo Điều Kiện về Ngôn Ngữ Không Có 

Các Giao Tiếp Tương Tác và Dạy Dỗ qua Vui Chơi Không Có 

Hỗ Trợ Sự Điều Tiết của Trẻ Em Không Có 

Các Hình Thức Giảng Dạy và Phương Pháp Học Không Có 

Hạng Mục 3: Quản Lý Chương Trình 

Các mặt đánh giá liên quan đến giáo dục và khuyến khích phụ huynh cũng như các gia đình tham gia trong chương trình và cách 

thức quản lý chương trình:  

Hạng Mục Phụ Các Mặt Đánh Giá theo 

Cơ Cấu? 

(Đạt/Không Đạt) 

Các mặt đánh giá theo điểm? 

(Chấm điểm 0-3 điểm) 

Giáo Dục Gia Đình Có Có 

Sự Tham Gia của Gia Đình Có Có 

Quản Lý Chương Trình Có Có 

Hạng Mục 4: Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà và Ngoài Trời 

Các mặt đánh giá liên quan đến 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 Các Mặt Đánh Giá theo 

Cơ Cấu? 

(Đạt/Không Đạt) 

Các mặt đánh giá theo điểm? 

(0-3 điểm) 

Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà Có Có 

Các Môi Trường Học Tập Ngoài Trời Có Có 

Chấm điểm theo cấp độ sao 
Nếu một chương trình hội đủ tất cả các mặt đánh giá bắt buộc để được chứng nhận Texas Rising Star, điểm của các mặt đánh giá 

theo điểm sẽ quyết định cấp độ ngôi sao cho mỗi hạng mục và cuối cùng là cho toàn bộ chương trình đó. Các mặt đánh giá theo 

điểm được chấm điểm qua hình thức quan sát trực tiếp và xem xét tài liệu. 

Việc đánh giá Texas Rising Star ấn định mỗi hạng mục trong số bốn hạng mục chứng nhận một cấp độ sao dựa trên điểm trung bình 

qua các mặt đánh giá hạng mục phụ theo điểm. Ngoài ra, mỗi hạng mục được ấn định một yếu tố cụ thể, được sử dụng để tính toán 

cấp độ sao tổng thể của chương trình đó. Cấp độ 2, Giao Tiếp Tương Tác giữa Giáo Viên-Trẻ Em, có tỷ lệ ảnh hưởng cao nhất ở 

mức 40 phần trăm vì các hoạt động giao tiếp tương tác giữa giáo viên-trẻ em được biết là gắn bó mật thiết với dịch vụ giữ trẻ chất 

lượng cao và kết quả tốt đẹp mà trẻ em đạt được. 

Dưới đây là các yếu tố đánh giá được ấn định cho mỗi hạng mục trong số bốn hạng mục nói trên: 

Hạng Mục Chứng Nhận Cân 

nặng 

1: Năng Lực Trình Độ và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của 

Giám Đốc và Nhân Viên 

20% 

2: Giao Tiếp Tương Tác giữa Giáo Viên - Trẻ Em 40% 

3: Quản Lý Chương Trình 20% 

4: Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà và Ngoài Trời 20% 
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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 chương 

trình trong tất cả các mặt đánh giá của một hạng mục: 

• 4 Sao—điểm trung bình là 2.4 hoặc cao hơn 2.4 (80 phần trăm tổng số điểm)

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

• 2 Sao—điểm trung bình thấp hơn 1.80 (chưa đến 60 phần trăm tổng số điểm có thể đạt được)

Các Vai Trò của Chuyên Gia Đánh Giá và Tư Vấn Texas Rising Star 
Nhân viên Texas Rising Star tiếp xúc thường xuyên với các chương trình giữ trẻ và mầm non để tuyển dụng, đánh giá, và áp dụng  

các chương trình mới và để cố vấn cho các chương trình đã được chứng nhận nhằm giúp họ tăng mức độ chất lượng. Texas Rising 

Star thuê hai vai trò chính để làm việc với các chương trình: các chuyên gia đánh giá và chuyên gia tư vấn. 

• Chuyên gia đánh giá sẽ đánh giá khách quan việc chương trình có tuân thủ các tiêu chuẩn hay không và cấp độ chất

lượng. Các chuyên gia đánh giá diện chứng nhận cho các chương trình Texas Rising Star mới và hiện tại. Các chuyên

gia đánh giá phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về học vấn do Ủy Ban đề ra, như trình bày trong các quy chế về

giữ trẻ của TWC tại 40 TAC

§809.134. Các chuyên gia đánh giá cần phải hoàn tất thành công khóa học Chứng Nhận Texas Rising Star để chứng minh

mức độ thông thạo về các tiêu chí chứng nhận của Texas Rising Star. Ngoài ra, các chuyên gia đánh giá cũng phải chứng

minh họ luôn thông thạo các tiêu chí và khả năng có thể đánh giá chất lượng của chương trình một cách đáng tin cậy

thông qua việc tham gia các hoạt động thanh tra theo quý ba tháng (tam cá nguyệt).

• Chuyên gia cố vấn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ khai vấn, để hỗ trợ các chương trình giữ trẻ và mầm non có

được, duy trì và cải tiến diện chứng nhận Texas Rising Star. Các chuyên gia cố vấn thường hội ý với các chương trình

để thiết lập và giám sát các Chương Trình Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng (CQIP), làm mẫu các phương thức thực

hiện hiệu quả nhất, cung cấp ý kiến phản hồi mang tính chất xây dựng, tổ chức huấn luyện có trọng tâm, và giới thiệu

các chương trình tới các nguồn trợ giúp và huấn luyện hữu ích khác. Các chuyên gia cố vấn phải đáp ứng được các yêu

cầu tối thiểu về học vấn do Ủy Ban đề ra, như trình bày trong các quy chế về giữ trẻ của TWC tại 40 TAC §809.134.

Các chuyên gia cố vấn cần phải hoàn thành các phần huấn luyện của khóa học Chứng Nhận Texas Rising Star và phải

nỗ lực đạt được trình độ năng lực dẫn dắt bắt buộc của TWC.

Các chuyên gia đánh giá và chuyên gia cố vấn của Texas Rising Star có các vai trò riêng biệt, và việc tách biệt các vai trò trách 

nhiệm là rất quan trọng để bảo đảm đánh giá hợp lệ và đáng tin cậy. Hội đồng phải bảo đảm rằng việc tách rời các vai trò chuyên 

gia đánh giá và chuyên gia cố vấn—chuyên gia đánh giá/chuyên gia cố vấn không được đảm trách cả hai vai trò trong cùng một 

chương trình. Để biết thêm thông tin về các vai trò của chuyên gia đánh giá và chuyên gia cố vấn, vui lòng xem các quy chế đối 

với chuyên gia đánh giá và chuyên gia cố vấn cũng như các phương thức thực hiện hiệu quả nhất trong Sổ Tay Hướng Dẫn Nhân 

Viên của Texas Rising Star và Cẩm Nang Hướng Dẫn  Các Dịch Vụ Giữ Trẻ của TWC (Mục I-600: Các Chuyên Gia Đánh Giá và 

Chuyên Gia Cố Vấn về TRS). 

Vai Trò của Chuyên Gia Đánh Giá và Chuyên Gia Cố Vấn liên quan đến Quy Chế về Giữ Trẻ 

Nhân viên Texas Rising Star không được huấn luyện về các tiêu chuẩn tối thiểu của CCR liên quan đến dịch vụ giữ trẻ được 

quản lý. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cố vấn và chuyên gia đánh giá biết rất rõ về các tiêu chuẩn này và đôi khi có thể nhận 

thấy khả năng xảy ra sai phạm liên quan đến cấp phép hoạt động trong thời gian có mặt tại địa điểm chương trình. 

Vai trò của các chuyên gia cố vấn và chuyên gia đánh giá là để giúp đỡ các chương trình nâng cao cấp độ chất lượng thông qua 

thường xuyên đánh giá, tự nhìn nhận, khai vấn, và hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với nhu cầu. Khi một chuyên gia cố vấn hoặc chuyên 

gia đánh giá nhận thấy nguy cơ sai phạm họ sẽ chia sẻ quan sát đó với giám đốc chương trình, tốt nhất là trong khi vẫn còn đang 

có mặt tại địa điểm chương trình. Nếu sai phạm tiềm năng đó có thể báo cáo được, thì chuyên gia cố vấn hoặc chuyên gia đánh giá 

sẽ khuyến khích giám đốc nộp bản tự báo cáo cho CCR. Chuyên gia cố vấn giống như là các đối tác của các chương trình giữ trẻ 

và mầm non và sẽ ủng hộ các chương trình giải quyết các sai phạm có thể xảy ra cũng như các sai phạm đã bị phạt. 

Điều quan trọng là, như định nghĩa trong Chương 809 của TWC, nguyên tắc về Các Dịch Vụ Giữ Trẻ §809.136(6), nhân 

viên Texas Rising Star được coi là “những người bắt buộc phải báo cáo.” Do đó, khi họ gặp một tình huống trong đó một 

đứa trẻ bị tổn hại, 

bỏ bê hoặc có nguy cơ gặp nguy hiểm tức thời, họ phải bảo đảm rằng sự việc đó được báo cáo cho CCR. Các chuyên gia cố vấn 

và chuyên gia đánh giá sẽ suy xét dựa trên quan điểm nghiệp vụ khi quyết định có báo cáo một sự việc hay không. 

https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=134
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=134
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=134
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=134
https://www.twc.texas.gov/files/partners/child-care-services-guide-twc.pdf
https://www.twc.texas.gov/files/partners/child-care-services-guide-twc.pdf
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=136
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Mục 2: Quy Trình Chứng Nhận 
Tiêu chuẩn điều kiện được chứng nhận Texas Rising Star 
Texas Rising Star là một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các chương trình mầm 

non và giữ trẻ tham gia chương trình chăm sóc trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas. 

Tất cả các chương trình nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star phải: 

• hiện đang có thỏa thuận với một Hội Đồng cấp phép để cung cấp dịch vụ giữ trẻ được trợ cấp và diện Pre-Star hiện tại;

• có giấy phép hoặc hồ sơ đăng ký hoạt động vĩnh viễn (không hết hạn) từ CCR*;

• có ít nhất 12 tháng lịch sử cấp phép với CCR*;

• thể hiện việc tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn tối thiểu của CCR* trong 12 tháng trước đó theo  Mẫu Sàng Lọc Sơ

Bộ Texas Rising Star; và

• bảo đảm rằng tài khoản giám đốc trung tâm được thiết lập trong Hệ Thống Đăng Ký Nhân Lực và giám đốc khuyến
khích nhân viên lập tài khoản cá nhân trong Hệ Thống Đăng Ký Nhân Lực.

Các Sai Phạm Làm Giảm Cấp Độ Sao 
Các chương trình 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 CCR. Các chương trình hiện đang thuộc diện chứng 

nhận Texas Rising Star sẽ bị giảm cấp độ sao cho mỗi sai phạm bị phạt trong giai đoạn cấp phép CCR 12 tháng gần đây nhất. Các 

chương trình chứng nhận 2 Sao sẽ bị mất chứng nhận. 

Các Sai Phạm Dẫn Đến Giảm Cấp Độ Sao—Các Trung Tâm 

• 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 [Cao]

• 745,641: Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Trực Tiếp [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]

Các Sai Phạm Dẫn Đến Giảm Cấp Độ Sao—Các Gia Đình Giữ Trẻ 

• 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 [Cao]

• 745,641: Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Trực Tiếp [Cao]

• 747.207(4): Báo Cáo Hành Động Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng Trẻ Em [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]

Các Sai Phạm Dẫn Đến Giảm Cấp Độ Sao—Các Chương Trình phục vụ Trẻ Em ở Độ Tuổi Đi Học 

• 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 [Cao]

• 745,641: Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch [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]

*Các chương trình không do CCR quản lý giám sát mà do quân đội Hoa Kỳ quản lý giám sát và không có sai phạm gì

cũng có thể hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star.
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Các Sai Phạm liên quan đến Thử Thách 
Một chương trình giữ trẻ không hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star nếu chương trình có bất kỳ sai phạm 

nào ghi dưới đây trong quá trình tuân thủ quy định cấp phép CCR 12 tháng gần đây nhất. Các chương trình hiện đang thuộc diện 

chứng nhận Texas Rising Star sẽ được đưa vào giai đoạn thử thách sáu tháng nếu bị phạt do bất kỳ sai phạm nào được ghi nhận 

trong giai đoạn cấp phép CCR 12 tháng gần đây nhất. 

Các Sai Phạm dẫn đến Thử Thách - 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, Khả Năng Tự Chủ [Cao]

• 746.1203(4): Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ - Giám Sát Trẻ Em

• 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

• 746.3805(a): Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc [Cao]

• 746.3805(b): Cho Dùng Thuốc [(2) Cao; (1), (3) Trung bình - Cao]

Các Sai Phạm Dẫn Đến Thử Thách—Các Gia Đình Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ 

• 745,621: Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch—Nộp Các Yêu Cầu [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]

• 747.1501(c)(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 [Cao]

• 747.1501(c)(4): Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ - Giám Sát Trẻ Em

• 747.1313: Huấn Luyện Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR)

• 747,2705: Các Phương Pháp Phạt Bị Cấm Áp Dụng

• 747.3605(a): Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc [Cao]

• 747.3605(b): Cho Dùng Thuốc [(2) Cao; (1), (3) Trung bình - Cao]

• 747,3501: An Toàn—Các Khu Vực Không Có Các Mối Nguy Hiểm [(1—7)Trung Bình-Cao, (8) Cao]

Các Sai Phạm Dẫn Đến Thử Thách—Các Chương Trình phục vụ Trẻ Em ở Độ Tuổi Đi 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, Khả Năng Tự Chủ [Cao]

• 744.1203(4): Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ - Giám Sát Trẻ Em

• 744,1315: Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) – [Trung bình - Cao]

• 744,2105: Biện Pháp Phạt Bị Cấm Áp Dụng  [High]

• 744.2655(a): Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc [Cao]

• 744.2655(b): Cho Dùng Thuốc [(2) Cao; (1), (3) Trung bình - Cao]
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Quy Trình Thường Xuyên Sàng Lọc Liên Tục đối với Các Chương Trình Được Chứng Nhận 
Các chương trình có chứng nhận của Texas Rising Star cần phải bảo đảm luôn tuân thủ ở cấp độ cao đối với các tiêu chuẩn tối 

thiểu về cấp phép của CCR. Phải điền Mẫu Điền Sàng Lọc Texas Rising Star dành cho các chương trình hiện đang có chứng nhận 

trước khi đánh giá hoặc buổi tới giám sát hàng năm theo quý ba tháng (ba tháng một lần) do một chuyên gia đánh giá thực hiện. 

Các chuyên gia đánh giá phải điền các mẫu sàng lọc, vì kết quả sàng lọc có thể ảnh hưởng đến cấp độ sao của chương trình đó 

(các sai phạm dẫn đến Giảm Cấp Độ Sao) hoặc yêu cầu đưa chương trình đó vào diện thử thách Texas Rising Star (dựa trên các 

sai phạm cụ thể và/hoặc tổng số sai phạm Cao và/hoặc Trung Bình-Cao theo đánh giá của CCR). Các chuyên gia đánh giá nên 

chia sẻ kết quả sàng lọc với chuyên gia tư vấn nếu kết quả đó dẫn đến việc chương trình bị giảm cấp độ ngôi sao hoặc cần phải 

được đưa vào diện thử thách Texas Rising Star vì nhân viên tư vấn có thể cung cấp dịch vụ tư vấn, huấn luyện, và các nguồn trợ 

giúp để giúp chương trình đó chấp hành quy định. 

Theo CCR, 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 CCR, đó được coi là sai phạm chính thức, và bước khắc phục của Texas Rising Star 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 

CCR khi nhận được hồ sơ xin chứng nhận, và kiểm tra lại trước khi đánh giá chương trình đó, và kiểm tra lại một lần nữa trước 

khi nhập ngày bắt đầu chứng nhận Texas Rising Star trong Hệ Thống Thông Tin Nhân Lực của Tiểu Bang Texas (TWIST). Bất kỳ 

kết quả nào từ mẫu sàng lọc này đều phải được áp dụng trước khi ngày bắt đầu chứng nhận được nhập vào trong hệ thống TWIST. 

Thông tin khác về các ảnh hưởng của các sai phạm ghi trong mẫu sàng lọc được ghi trong Bảng 4.1 trong các Quy Định Hướng 

Dẫn. Bất kỳ ảnh hưởng nào áp dụng đối với chương trình sẽ được ghi lại trong TWIST (nếu thích hợp), Sổ Ghi Chép Sự Kiện của 

CLI (theo yêu cầu) và qua mẫu Thông Báo về các Ảnh Hưởng Texas Rising Star có tại Mục 5: Các Nguồn Thông Tin Trợ Giúp. 

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 746.280, thì bất kỳ sai phạm nào 

ghi nhận trong toàn bộ mục đó sẽ áp dụng. 

Quy Trình Nộp Đơn Xin Chứng Nhận Texas Rising Star 
(đối với các chương trình không được công nhận toàn quốc) 

Tất cả các chương trình giữ trẻ và mầm non muốn nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star phải tuân thủ một số yêu cầu, 

trong đó bao gồm các tiêu chuẩn điều kiện trình bày trong quy chế Các Dịch Vụ Giữ Trẻ TWC §809.131. Các yêu cầu này là 

như sau: 

• Hoàn thành buổi giới thiệu thông tin của Texas Rising Star (xem bước 1 ở dưới)

• Lập và tham gia kế hoạch không ngừng cải tiến chất lượng (CQIP)

• Tham gia Hệ Thống Đăng Ký Nhân Lực Texas (WFR)

• Nộp chứng từ (xem các bước 3–5), trong đó bao gồm:

o Mẫu đơn xin

o Mẫu sàng lọc đã điền (áp dụng cho dạng cơ sở)

o Phần Tự Đánh Giá bằng Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở (FARF) (bao gồm cả tờ thực hành dành cho nhân viên đã

điền)

o Sổ theo dõi lớp học (trong đó bao gồm tên lớp học, tên nhân viên, và nhóm tuổi cụ thể cho mỗi lớp học

đang hoạt động)

o Chứng nhận năng lực toàn quốc (nếu thích hợp)

Các bước sau đây đề ra các bước ở cấp độ cao hướng dẫn cách thức một chương trình giữ trẻ và mầm non nộp đơn xin chứng 

nhận Texas Rising Star. Các chương trình được quan tâm nhất sẽ được phân công một chuyên gia cố vấn sau khi điền đơn xin bày 

tỏ nguyện vọng; chuyên gia cố vấn đó sẽ giúp chương trình thực hiện tất cả các yêu cầu và các bước. 

https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=131
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Bước 1: Giới thiệu thông tin 
Buổi giới thiệu thông tin Texas Rising Star có tại www.TexasRisingStar.org. Buổi giới thiệu thông tin này gồm có phần tổng 

quan về quy trình nộp đơn xin tham gia chương trình Texas Rising Star, tổng quan về các phương pháp đánh giá bắt buộc và các 

phương pháp đánh giá theo điểm là căn cứ để quyết định chứng nhận chất lượng của một chương trình giữ trẻ và mầm non và 

phần giới thiệu về quy trình đánh giá tại chỗ để làm căn cứ cấp chứng nhận Texas Rising Star cho một chương trình. Quy chế Các 

Dịch Vụ Giữ Trẻ Chương 809 TWC tại §809.133(a) yêu cầu tất cả các chương trình giữ trẻ và mầm non có thể được cấp chứng 

nhận Texas Rising Star phải tham gia một buổi giới thiệu thông tin trước khi nộp đơn xin. Nhân viên Texas Rising Star tại địa 

phương cũng có thể tổ chức buổi giới thiệu thông tin truyền trực tiếp. 

Bước 2: Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng 
Sau khi tham gia buổi giới thiệu thông tin Texas Rising Star, các chương trình được khuyến khích điền Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện 

Vọng Texas Rising Star, cũng có tại 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 CCR) 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 nộp mẫu đơn bày tỏ nguyện vọng cho Hội Đồng Cấp Phép biết là một chương trình có 

nguyện vọng trở thành một chương trình có chứng nhận Texas Rising Star. 

Bước 3: Tự Đánh Giá 
Tự đánh giá hoặc tự thẩm định là một cách để các chương trình 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 giữ trẻ và mầm non. Mục đích của 

các công cụ tự đánh giá Texas Rising Star 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 áp dụng cho tất cả các mặt 

đánh chất lượng bắt buộc và theo điểm của Texas Rising Star, được chấm điểm trong Buổi Đánh Giá Ban Đầu. 

Quy chế Các Dịch Vụ Giữ Trẻ Chương 809 của TWC §809.133 yêu cầu các đương đơn phải hoàn tất bước tự đánh giá Texas 

Rising Star trong Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá của Cơ Sở (FARF). Phải nộp tài liệu tự đánh giá cùng với đơn xin Texas Rising Star và 

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

Ngoài FARF, là bước bắt buộc cho phần tự đánh giá, các chương trình có thể lựa chọn nộp Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học 

(CARF) cho mỗi lớp học trong chương trình của họ. Việc hoàn tất phần tự đánh giá CARF có thể giải thích rõ là việc thêm thời 

gian và tư vấn thêm trước phần Đánh Giá Ban Đầu có lợi cho một chương trình hay không. FARF và CARF có trong phần Các 

Công Cụ TRS trên website của Texas Rising Star. 

Các chương trình nên liên lạc với Hội Đồng Cấp Phép tại địa phương để được trợ giúp kỹ thuật và tư vấn. Cũng có các nguồn 

trợ giúp hữu ích trên trang Các Nguồn Trợ Giúp cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của trang web Texas Rising Star. 

Các Mẹo Nhỏ về Tự Đánh Giá 

 Đọc các công cụ hướng dẫn tự đánh giá, tài liệu FARF và tài liệu CARF phù hợp với độ tuổi trước khi bắt đầu. Đồng

thời cũng yêu cầu nhân viên đọc tất cả các thông tin.

 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.

 Xác định các hạng mục nào đã sẵn sàng để đánh giá, những hạng mục nào cần phải hoàn tất trước khi đánh giá, và

nên đặt câu hỏi nào cho nhân viên Texas Rising Star để chuẩn bị chu đáo.

 Xác định có thể cần thực hiện những thay đổi hoặc điều chỉnh nào trước khi đề nghị chuyên gia đánh giá Texas Rising

Star tới đánh giá.

 Liên lạc với chuyên gia cố vấn hoặc chuyên gia đánh giá Texas Rising Star 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.

https://texasrisingstar.org/providers/trs-application-interest-form/
http://www.texasrisingstar.org/
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=133
http://www.texasrisingstar.org/
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=133
https://texasrisingstar.org/wp-content/uploads/2019/01/TRS-Application-01.2019-.pdf
https://texasrisingstar.org/wp-content/uploads/2019/01/TRS-Application-01.2019-.pdf
https://texasrisingstar.org/twc-staff/
https://texasrisingstar.org/twc-staff/
https://texasrisingstar.org/providers/provider-resources
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Bước 4: Nộp Đơn Xin 
Mỗi chương trình phải điền đơn xin Texas Rising Star. Ngoài ra, các chương trình phải điền Mẫu Đơn Sàng Lọc Texas Rising Star  

thích hợp. Các chuyên gia đánh giá cũng sẽ sàng lọc chương trình để xác định có các sai phạm cấp phép và các biện pháp khắc 

phục và/hoặc phạt trước phần Đánh Giá Ban Đầu. 

Trong tập hồ sơ xác định tình trạng hội đủ điều kiện được chứng nhận, chương trình phải điền các giấy tờ sau đây để nộp đơn xin 

chứng nhận.  Tất cả các mẫu điền đều có trong phần Các Công Cụ TRS trên trang web của Texas Rising Star. 

• Đơn Xin Chứng Nhận Texas Rising Star

• Mẫu Điền Sàng Lọc Texas Rising Star (áp dụng cho loại hình cơ sở)

• Texas Rising Star FARF

• Texas Rising Star CARF cho mỗi lớp học (tùy chọn)

Cuối cùng, chương trình 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 Lần Đầu, tuy nhiên không bắt 

buộc phải nộp cùng với đơn xin, trừ khi Hội Đồng địa phương yêu cầu. Danh sách chi tiết về các giấy tờ này kèm sẵn trong Mẫu 

Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở (tất cả các cơ sở). 

Hai danh sách đánh dấu được cung cấp trong FARF: 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 chương trình không bắt buộc phải đáp ứng được tất cả các mặt đánh 

giá theo điểm. Nếu chương trình 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 chương trình cần phải 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 để duyệt xét. Nếu chương trình sử dụng WFR, chuyên gia đánh giá sẽ kiểm tra xác nhận các tài liệu thích hợp đã tải lên trên mạng 

điện tử thông qua hệ thống đăng ký. 

Bước 5: Nộp Đơn Xin 
Các chương trình phải nộp Đơn Xin Texas Rising Star, Mẫu Điền Sàng Lọc Texas Rising Star, và FARF cho Hội Đồng Cấp Phép 

thích hợp thông qua phương thức nộp mà Hội Đồng đó ưa dùng. Sau nhân viên Texas Rising Star nhận được bộ hồ sơ đơn xin và 

xác định tình trạng hội đủ điều kiện của chương trình, nhân viên sẽ liên lạc với chương trình đó trong vòng 20 ngày tính theo lịch 

để cho biết khung thời gian ước tính để xếp lịch hẹn cho buổi Đánh Giá Ban Đầu. 

Quy Trình Tái Chứng Nhận 
Bước tái chứng nhận phải diễn ra vào hoặc trước thời điểm kết thúc chu kỳ chứng nhận Texas Rising Star ba năm. Các chương 

trình có chứng nhận của Texas Rising Star hiện đang trong quá trình tái chứng nhận phải hoàn thành các Bước 3–5 trong Quy 

Trình Nộp Đơn Xin Texas Rising Star. 

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 chương trình. Sau đó, một buổi đánh giá tái chứng nhận toàn diện 

tại cơ sở sẽ được tiến hành. 

https://texasrisingstar.org/twc-staff/
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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Các Chương Trình Mầm Non được Công Nhận Toàn Quốc và được Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ 

Công Nhận 
Các Chương Trình Mầm Non và Giữ Trẻ do Bộ Quốc 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 do DoD điều hành nhận được chứng nhận 4 Sao mà không cần phải nộp đơn xin hoặc 

thực hiện một buổi đánh giá. Các cơ sở do DoD điều hành không phải tuân thủ hoặc được giám sát bởi CCR nên không cần phải 

qua bước quy trình sàng lọc. Ngoài ra, các cơ sở do DoD điều hành không cần phải theo bước quy trình giám sát hàng năm không 

báo trước hoặc buổi tới cơ sở để tái đánh giá cơ sở 3 năm một lần. 

Các Chứng Nhận Toàn Quốc được TWC Công Nhận 

Các chương trình giữ trẻ và mầm non có chứng nhận toàn quốc được TWC công nhận sẽ có một buổi Đánh Giá Ban Đầu được 

điều chỉnh. Các cơ sở này phải hội đủ các tiêu chuẩn điều kiện của Texas Rising Star và phải tuân thủ quy định của CCR cũng 

như được CCR theo dõi giám sát, và do đó, sẽ thường xuyên được kiểm tra sàng lọc lịch sử cấp phép hoạt động. Ngoài ra, các 

chương trình có chứng nhận được công nhận cần phải tuân thủ các bước thủ tục cho buổi tới theo dõi giám sát hàng năm và các 

buổi đánh giá tái chứng nhận như trình bày chi tiết trong Mục 3 của các Quy Định Hướng Dẫn này. Nhân viên Texas Rising Star 

cũng sẽ xác minh diện chứng nhận toàn quốc của chương trình ít nhất mỗi năm một lần. 

TWC công nhận các dạng chứng nhận toàn quốc sau đây: 

• 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 Cognia (trước đây là AdvancED) (QELS)

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

• Các chương trình Early Head Start và/hoặc Head Start do CCR quản lý

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

Star. Tham khảo Phần 5: Các tài liệu tham khảo để biết thêm thông tin. 

Thủ Tục Nộp Đơn Xin 

Các chương trình giữ trẻ và mầm non có chứng nhận toàn quốc được TWC công nhận muốn tham gia Texas Rising Star cần phải 

hoàn tất các bước sau đây vào thời điểm nộp đơn xin lần đầu và sau khi tái chứng nhận: 

• Đơn Xin Chứng Nhận Texas Rising Star

• Mẫu Điền Sàng Lọc Texas Rising Star, áp dụng cho loại hình cơ sở

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

Quy Trình Chứng Nhận và Tái Chứng Nhận 

Đánh Giá Ban Đầu đối với các Cơ Sở được Chứng Nhận Toàn Quốc 

Sau khi nhận được các giấy tờ đơn xin, các cơ sở được chứng nhận toàn quốc sẽ có một buổi Đánh Giá Ban Đầu được điều chỉnh, 

trong đó chuyên gia đánh giá sẽ quan sát và chấm điểm các Hạng Mục 2 và 4 cho tất cả các lớp học. Các cơ sở này phải tuân thủ  

và được giám sát bởi CCR, và do đó, phải tuân thủ quy trình sàng lọc cũng như các buổi tới theo dõi giám sát không báo trước 

hàng năm. 

Tái Chứng Nhận đối với các Cơ Sở 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. Tất cả các chương trình 

được chứng nhận toàn quốc đều cần phải có một buổi tái chứng nhận được điều chỉnh trễ nhất là khi kết thúc chu kỳ chứng nhận 

ba năm, 

Vào thời điểm tái chứng nhận, tất cả các chương trình được chứng nhận phải hoàn thành các bước trình bày trong Quy Trình Nộp 

Đơn Xin Chứng Nhận Texas Rising Star cho Các Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận Toàn Quốc được TWC Công Nhận. 



Trang | 15 Ủy Ban Nhân Lực Texas ©  

Các Quy Định Hướng Dẫn về Texas Rising Star 

Sửa đổi tháng Một 2021 

Các Nguồn Trợ Giúp Trực Tuyến Miễn Phí về Texas Rising Star 
TWC hợp tác với Children’s Learning Institute (CLI) ở University of Texas Health Science Center cơ sở Houston để cung cấp một 

nền tảng trực tuyến—CLI Engage—cho các chương trình giữ trẻ và mầm non muốn có chứng nhận Texas Rising Star và cho 

những cơ sở hiện đã có chứng nhận. CLI Engage cung cấp các công cụ phát triển nghiệp vụ và các nguồn trợ giúp miễn phí nhằm 

cải tiến chất lượng dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non mà các chương trình cung cấp. 

CLI Engage tổ chức các khóa học phát triển nghiệp vụ miễn phí, cung cấp các công cụ theo dạng giám sát sự tiến triển của trẻ em, 

và cung cấp một loạt các hoạt động trong lớp học cho các chương trình có chứng nhận của Texas Rising Star và các chương trình 

muốn xin chứng nhận. Giám đốc chương trình 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 giáo viên tiếp cận hàng trăm đề cương bài học cho các hoạt động trong lớp  áp dụng cho các mặt học tập chính ở cấp mầm 

non và có phiên bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Nhiều hoạt động cũng bao gồm các băng video làm mẫu để giúp các giáo 

viên tìm hiểu các phương thức tốt nhất để áp dụng các bài học. Ngoài ra, giáo viên có thể tiếp cận các công cụ đánh giá trẻ em phù 

hợp với lứa tuổi, cung cấp thời gian thực để xác định mục tiêu giảng dạy và theo dõi giám sát sự tiến bộ của đứa trẻ qua thời gian. 

Để tiếp cận các công cụ và nguồn trợ giúp CLI Engage dành cho các chương trình Texas Rising Star, các chương trình phải đăng 

ký. Các chương trình sẽ nhận được email mời tham gia từ một chuyên gia cố vấn phụ trách sau khi bày tỏ nguyện vọng khi nộp 

đơn xin chứng nhận Texas Rising Star. Một đường liên kết trong e-mail mời tham gia sẽ dẫn tới trang  đăng nhập của CLI Engage. 

Sau khi đăng nhập vào CLI Engage, người sử dụng sẽ được đưa tới trang tóm tắt về trường học, để xem lại thông tin về chương 

trình của họ. 

Các chuyên gia đánh giá và các chuyên gia cố vấn của Texas Rising Star sử dụng thông tin chương trình trên CLI Engage để cung 

cấp hỗ trợ kỹ thuật có mục tiêu. CLI Engage cung cấp một hệ thống theo dõi hỗ trợ kỹ thuật và quản lý chứng nhận cho các chuyên 

gia cố vấn và chuyên gia đánh giá Texas Rising Star. Các chuyên gia đánh giá Texas Rising Star sử dụng CLI Engage để ghi lại 

điểm và lập báo cáo về tất cả các mặt đánh giá Texas Rising Star sau tất cả các bước đánh giá. Các chuyên gia cố vấn Texas Rising 

Star sử dụng các báo cáo này để lập các CQIP thông qua nền tảng trực tuyến CLI Engage. 

Để biết thêm thông tin về CLI Engage, truy cập trang mạng https://cliengage.org. 

Các Lưu Ý đối với các Chương Trình Tuân Thủ  các Quan Điểm Mô Hình Mầm Non Cụ Thể 
Nhiều chương trình mầm non áp dụng các quan điểm cụ thể về giáo dục mầm non Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, 

và theo tôn giáo. Các tiêu chí chứng nhận Texas Rising Star ủng hộ sự tham gia của các chương trình đó. 

Các chương trình có thể bảo đảm cho giáo trình học phù hợp với các tiêu chuẩn dựa trên mức độ phát triển bằng cách thực hiện các 
danh mục giáo trình thích hợp (dựa trên độ tuổi). Các danh mục này được thiết kế để công nhận những giáo trình tuân thủ quy mô 
và quy trình học tập và phát triển và đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân trẻ em. Để biết thêm thông tin về quy mô và quy trình giáo 

dục mầm non và phát triển mầm non, vui lòng xem Little Texans: Big Futures, các quy định hướng dẫn về mầm non của Texas 

dành cho các trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi và trong Các Quy Định Hướng Dẫn về Mầm Non của Tiểu Bang Texas dành cho các trẻ 

em ba và bốn tuổi. 

Ngoài ra, các trường hợp tuân theo một số quan điểm giáo dục sẽ thấy họ giành được điểm cao trong một số hạng mục vì chú trọng 

đến thành phần đa dạng, phong cách giữ trẻ ấm áp và đáp ứng nhu cầu, và trẻ em được tiếp cận thực tế. Các chương trình theo tôn 

giáo, Reggio Emilia, Waldorf, và Montessori sẽ làm việc với chuyên gia cố vấn phụ trách họ để hiểu phương pháp 

chấm điểm cũng như quan điểm giáo dục của họ có phù hợp với Texas Rising Star hay không. 

https://cliengage.org/public/tools/materials/
https://cliengage.org/
https://cliengage.org/
http://littletexans.org/DownloadGuidelines.aspx
https://tea.texas.gov/academics/early-childhood-education/texas-prekindergarten-guidelines
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Mục 3: Các Dạng Đánh Giá Chương Trình 
Texas Rising Star yêu cầu một số hình thức tới cơ sở trực tiếp để đánh giá và theo dõi giám sát chất lượng của các chương trình 

giữ trẻ và mầm non có chứng nhận của Texas Rising Star. Các chương trình 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 Texas Rising Star. 

Trừ buổi tới theo dõi giám sát hàng năm bắt buộc, các chuyên gia đánh giá sẽ cung cấp cho các chương trình một khung thời gian 

hai tuần trong đó họ sẽ tới cơ sở mà không báo trước. Các chương trình cần làm việc với chuyên gia đánh giá nếu có bất kỳ thời 

điểm cụ thể nào trong khung thời gian hai tuần đó không phù hợp để tới cơ sở (ví dụ như giám đốc đi làm nghĩa vụ hội thẩm, các 

lớp học đi tham quan, hoặc ngày chụp hình). 

Buổi Đánh Giá Ban Đầu 
Buổi Đánh Giá Ban Đầu là buổi đánh giá toàn diện về tất cả các mặt Texas Rising Star. Chuyên gia cố vấn xác nhận tất cả các mặt 

đánh giá bắt buộc, chẳng hạn như các văn bản chính sách, đều được kiểm tra xác nhận. Chuyên gia đánh giá đánh giá các mặt theo 

điểm, chẳng hạn như giao tiếp tương tác giữa giáo viên-trẻ em và các môi trường trong các khoảng thời gian đánh giá riêng và một 

nửa giờ đồng hồ cho mỗi lớp học. Các chương trình có thể không được chứng nhận nếu chỉ duyệt xét các mặt đánh giá cơ cấu (bắt  

buộc). 

Các chuyên gia đánh giá Texas Rising Star đánh giá chương trình tổng thể với FARF và mỗi lớp học có CARF phù hợp với độ tuổi 

bằng cách chấm điểm mỗi mặt đánh giá thích hợp áp dụng cho loại hình cơ sở đó và/hoặc nhóm tuổi của lớp. 

CLI Engage cũng sử dụng điểm của chương trình để lập báo cáo mà các chuyên gia cố vấn có thể sử dụng để giúp hoàn thiện CQIP 

của chương trình đó. 

Buổi Tới Giám Sát Hàng Năm 
Buổi tới giám sát hàng năm (giám sát hàng năm) là buổi tới cơ sở không báo trước và có thể diễn ra bất kỳ lúc nào, tuy nhiên phải 

diễn ra trước ngày tròn năm của ngày bắt đầu chứng nhận Texas Rising Star hàng năm. Các chương trình sẽ có hai buổi tới giám 

sát hàng năm trong giai đoạn chứng nhận ba năm của chương trình đó. 

Việc giám sát hàng năm không báo trước là bắt buộc theo §809.133(d)(1)—không có khung thời gian hai tuần đối với các buổi tới 

giám sát hàng năm, và thời điểm tới cơ sở sẽ do Texas Rising Star hoàn toàn quyết định. Trước khi có buổi tới giám sát hàng năm, 

chuyên gia đánh giá cũng sẽ điền Mẫu Sàng Lọc Texas Rising Star thích hợp để duyệt xét lịch sử cấp phép CCR gần đây của 

chương trình cũng như xác định có ảnh hưởng nào đối với diện chứng nhận của chương trình hoặc yêu cầu tư vấn hay không. 

Nếu một chương trình từ chối hợp tác trong buổi tới giám sát hàng năm sau khi chuyên gia đánh giá tới nơi, chuyên gia đánh giá 

đó sẽ gửi văn bản thông báo cho chương trình biết rằng một buổi tới đánh giá hàng năm là yêu cầu bắt buộc của Texas Rising Star 

và sẽ diễn ra trong vòng từ bốn đến sáu tuần tới, đề cập đến các Quy Định Hướng Dẫn này và §809.133(d)(1). Trong thư này, 

chuyên gia đánh giá sẽ thông báo cho chương trình biết rằng việc không chấp hành khi chuyên gia đánh giá đến nơi sẽ khiến 

chương trình đó mất chứng nhận Texas Rising Star ngay lập tức và sẽ cần phải chờ sáu tháng thì mới có thể nộp đơn xin lại. 

Quan Sát Lớp Học 

Chuyên gia đánh giá sẽ quan sát và đánh giá 50 phần trăm các lớp học, trong đó bao gồm ít nhất một lớp học cho mỗi nhóm tuổi và 

bất kỳ lớp học mới nào được bổ sung thêm kể từ lần đến cơ sở trước đó. Các lớp học mới bổ sung và các lớp học có sự thay đổi 

giáo viên sẽ được ưu tiên quan sát. 

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

Trong buổi tới giám sát hàng năm, chuyên gia đánh giá sẽ xem xét tất cả các hồ sơ nhân viên. Trong buổi tới cơ sở, nếu chuyên gia 

đánh giá thấy rằng đã có thay đổi về giám đốc và giám đốc hiện tại không đáp ứng được các yêu cầu về cấp độ sao hiện tại của 

chương trình, thì chương trình sẽ phải ký Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA) trong sáu tháng 

https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=133
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=133
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để giúp chương trình duy trì cấp độ sao hiện tại. Ngoài ra, quy trình tương tự sẽ xảy ra đối với các chương trình có tỷ lệ thay đổi giáo 

viên giữa các lần tới cơ sở. Năng lực trình độ của tất cả các nhân viên mới được xem xét và chấm điểm nếu thích hợp. 

Kết Quả của Buổi Tới Giám Sát Hàng Năm 

Kết quả giám sát hàng năm sẽ không ảnh hưởng đến chứng nhận cấp độ sao của chương trình.  Mà điểm được sử dụng để thiết lập 

CQIP, hoặc SIA, nếu thích hợp, để giúp chương trình duy trì hoặc tăng cấp độ sao. 

Chuyên gia đánh giá sẽ dành ít nhất một giờ đồng hồ trong mỗi lớp học được quan sát trong các buổi tới giám sát hàng năm. Chuyên 

gia đánh giá có thể quan sát thêm 30 phút trong một lớp học để bảo đảm tất cả các mặt đánh giá được chấm điểm chính xác. 

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 chương trình đó. 

Trong các trường hợp này, nhân viên Texas Rising Star sẽ làm việc với giám đốc để xác định có nên tiến hành một buổi đánh giá 

toàn diện trong tương lai để tăng cấp độ sao hay không (xem phần Đánh Giá Cấp Độ Sao trong mục này). 

Đánh Giá Tái Chứng Nhận 
Chứng nhận Texas Rising Star có giá trị trong ba năm.  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 cho bất kỳ chương trình nào có chứng nhận Texas Rising Star.  

Trừ các chương trình có chứng nhận toàn quốc được TWC công nhận, bước đánh giá tái chứng nhận đòi hỏi 100 phần trăm lớp học 

được đánh giá, tất cả các mặt đánh giá bắt buộc đã được kiểm tra xác nhận, và tất cả các mặt đánh giá theo điểm đã được chấm 

điểm cho tất cả các hạng mục. Đối với các chương trình được chứng nhận toàn quốc, tất cả các lớp học chỉ được đánh giá cho 

Hạng Mục 2 và 4. 

Cấp độ sao của chương trình trước khi có bước Đánh Giá Tái Chứng Nhận không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá; các chương 

trình có thể mất, giành được, hoặc giữ nguyên cấp độ sao sau khi thực hiện bước Đánh Giá Tái Chứng Nhận. 

Các chương trình có chứng nhận của Texas Rising Star có trách nhiệm nộp đơn xin Texas Rising Star, Mẫu Sàng Lọc Texas Rising 

Star, và bản tự đánh giá FARF trễ nhất là ba tháng trước khi tròn ba năm kể từ ngày kết thúc chứng nhận Texas Rising Star. 

Quy trình tái chứng nhận khác biệt đôi chút đối với các cơ sở có chứng nhận toàn quốc. Vui lòng xem mục áp dụng riêng cho 

các chương trình này để biết thêm thông tin. 

Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao 
Các chương trình 2 Sao và 3 Sao của Texas Rising Star có thể thực hiện các cải tiến đáng kể về các mặt đánh giá Texas Rising 

Star, qua đó có thể giúp họ được chứng nhận cấp độ sao cao hơn sau khi tái đánh giá. Trong các trường hợp này, chương trình có 

thể yêu cầu Đánh Giá Cấp Độ Sao để xác định chứng nhận cấp độ sao mới. Các Đánh Giá Cấp Độ Sao được tiến hành qua sự thỏa 

thuận giữa chương trình Texas Rising Star và Hội Đồng thích hợp và có thể diễn ra vào bất kỳ lúc nào. Đánh Giá Cấp Độ 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 Sao là buổi đánh giá toàn diện, chu kỳ tái chứng nhận ba năm sẽ ấn định ngày Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao 

(có nghĩa là, ngày Đánh Giá Lần Đầu không còn được sử dụng để xác định ngày tái chứng nhận), bất kể cấp độ sao dựa trên kết 

quả Đánh Giá Cấp Độ Sao.  

Tái Đánh Giá Hạng Mục 
Sau bất kỳ buổi đánh giá toàn diện nào, chẳng hạn như Đánh Giá Lần Đầu, Tái Chứng Nhận, Đánh Giá Cấp Độ Sao, v.v...) các 

chương trình có thể yêu cầu, trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu được chứng nhận Texas Rising Star trong hệ thống TWIST, tiến 

hành một buổi tái đánh giá cho không quá hai hạng mục có mức xếp hạng thấp nhất của chương trình đó mà không cần phải tái đánh 

giá các hạng mục khác. Nếu chương trình xin 

Lưu ý: Các chương trình có chứng nhận toàn quốc có thể yêu cầu Đánh Giá Cấp Độ Sao, trong đó có thể bao gồm đánh 

giá tất cả các lớp học cho Hạng Mục 2 và 4. 
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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 hạng mục đối với các 

chương trình trong phần quy định này sẽ được hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu. Mỗi lần đánh giá toàn diện chỉ 

được phép yêu cầu một buổi Tái Đánh Giá Hạng Mục. 

Đối với các chương trình Texas Rising Star được công nhận toàn quốc, có thể xin Tái Đánh Giá Hạng Mục dựa trên các quy chế 

tương tự ghi trên; tuy nhiên, chỉ có thể lựa chọn một hạng mục để tái đánh giá—Hạng Mục 2 hoặc 4. Các thay đổi về giám đốc 

hoặc nhân viên sẽ không đòi hỏi phải đánh giá Hạng Mục 1—Trình Độ Năng Lực của Giám Đốc và Nhân Viên đối với các chương 

trình có chứng nhận toàn quốc. 

Các Thay Đổi về Cơ Sở 
Có nhiều dạng thay đổi mà một chương trình có thể trải qua trong thời gian được chứng nhận Texas Rising Star. 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 có biện 

pháp xử lý. 

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/chương trình 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. 

Tách cơ sở  được định nghĩa là một cơ sở tiếp tục hoạt động tại địa điểm hiện tại và chủ sở hữu/chương trình đó mở thêm 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. Tách cơ sở cũng liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu lớp học và nhân sự hiện tại. 

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. Vì các 

mục đích cấp phép hoạt động, CCR coi việc mở rộng cơ sở và tách cơ sở là cơ sở mới và cần phải có giấy phép vĩnh viễn mới.  

Theo Texas Rising Star, các trường hợp mở rộng và chia tách cơ sở đòi hỏi chương trình phải xin duyệt xét diện chứng nhận của  

chương trình đó. Lịch sử cấp phép hoạt động để chứng nhận sẽ dựa trên việc CCR tiến hành giám sát trong khi cơ sở đó hoạt động 

theo giấy phép hoạt động ban đầu. Nhu cầu đánh giá và quan sát sẽ tùy thuộc vào dạng và mức độ thay đổi của cơ sở, tùy theo sự 

quyết định của chuyên gia đánh giá dựa trên Mô Hình Thay Đổi Cơ Sở. 

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 chương trình 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. 

Các thay đổi về dạng cơ sở được định nghĩa là một chương trình 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). Việc thay đổi loại hình 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. 

Các thay đổi về chủ sở hữu cơ sở được định nghĩa là một chương trình thay đổi chủ, có thể làm thay đổi thành phần nhân viên 

hiện tại hoặc các chính sách hoặc thủ tục hiện hành. 

Khi một cơ sở tiến hành một trong các thay đổi địa điểm ghi trên, cơ sở phải tiến hành nộp đơn xin mở cơ sở CCR mới và có được 

mã số giấy phép hoạt động mới từ CCR. Một cơ sở có thể có hoặc không được chuyển quá trình cấp phép hoạt động 12 tháng của 

mình sang số giấy phép mới.  

Một chương trình Texas Rising Star 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 chương trình đó hiện đang hoạt 

động, sẽ duy trì cấp độ sao của mình trong thời gian chuyển địa điểm hoặc thay đổi địa điểm. Chương trình đó sẽ có một buổi tái đánh 

giá Texas Rising Star 

Lưu ý: Một chương trình Texas Rising Star đang thuộc diện thử thách Texas Rising Star hoặc bị mất một cấp độ sao 

do các vi phạm liên quan đến cấp phép hoạt động hội đủ điều kiện có một buổi Tái Đánh Giá Hạng Mục. 
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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 Texas Rising Star mới của chương trình sẽ dựa trên kết quả tái đánh giá toàn diện. Chương trình phải có giấy 

phép đầy đủ (vĩnh viễn) với CCR, tuy nhiên không cần phải có quá trình cấp phép hoạt động 12 tháng trong trường hợp này. 

Thông tin về quá trình CCR áp dụng cho giấy phép đó trước khi có sự thay đổi sẽ được sử dụng khi điền Mẫu Sàng Lọc Texas 

Rising Star cho các bước đánh giá này. 

Tái Xét 
Quy chế về Các Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em của TWC Chương 809 §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, chương trình có thể xin 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, hoặcbuổi 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/hạng mục cụ thể theo yêu cầu của chương trình đó. Các Hội Đồng cũng có thể phối hợp với các chuyên gia đánh 

giá khác của Hội Đồng để xem xét lần thứ hai về việc đánh giá chương trình đó. Ngoài ra, để phản hồi yêu cầu tái xét của chương 

trình, Hội Đồng có thể cung cấp thêm các dịch vụ tư vấn nhằm giúp họ đạt các tiêu chuẩn của Texas Rising Star. 

Các Hội Đồng phải bảo đảm các chương trình biết đến các chính sách về quy trình tái xét, các thời hạn xin tái xét, số lần tái xét được 

phép, và các yếu tố hội đủ điều kiện được tái xét. Các chính sách về tái xét có thể khác nhau tùy theo từng Hội Đồng. 

Các Thay Đổi về Giám Đốc và Nhân Viên 
Các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star cần báo cáo cho nhân viên Texas Rising Star khi có: 

 

• thay đổi về giám đốc; hoặc 

• thay đổi nhân viên khiến cơ sở giữ trẻ Texas Rising Star tụt hạng cấp độ sao hiện tại dựa trên việc hoàn thành phần Trình Độ 

Năng Lực và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Nhân Viên trong mục FARF. 

Các vị trí nhân viên đã thay đổi sẽ được đánh giá lại vào buổi giám sát hàng năm tiếp theo của chương trình đó hoặc đợt đánh giá 

Texas Rising Star tiếp theo dựa trên trình độ năng lực của giám đốc và/hoặc nhân viên mới của cơ sở. 

Nếu sự thay đổi giám đốc hoặc nhân viên dẫn đến việc chương trình không đáp ứng được các điều kiện cho cấp độ sao hiện tại của 

chương trình đó, thì chương trình sẽ phải ký thỏa thuận SIA trong sáu tháng để chương trình có thời gian khắc phục sai phạm và 

duy trì cấp độ sao. 

https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=135
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Hệ Thống Đăng Ký Nhân Lực Texas 
Các chương trình giữ trẻ và mầm non tham gia Texas Rising Star cần phải tham gia Hệ Thống Đăng Ký Nhân Lực của Hệ Thống 

Phát Triển Nghiệp Vụ Mầm Non  Texas (WFR). WFR là một hệ thống trực tuyến, nơi các nhân viên mầm non có thể lưu trữ và truy 

cập lịch sử học vấn và làm việc của mình, cũng như số giờ huấn luyện mà họ đã hoàn thành. 

Trong quy trình nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star, các chuyên gia cố vấn sẽ hỗ trợ các chương trình và nhân viên của họ 

nhập thông tin về nhân viên vào hệ thống WFR. Các chuyên gia cố vấn sẽ thường xuyên hỗ trợ để khuyến khích và giúp đỡ các 

chương trình sử dụng WFR, và các chuyên gia đánh giá sẽ duyệt xét việc chương trình sử dụng WFR trong đợt đánh giá lần đầu 

tiên, mỗi đợt giám sát hàng năm, và bất kỳ buổi tới cơ sở để đánh giá nào sau đó. 

Nếu chương trình không sử dụng WFR và không khuyến khích nhân viên sử dụng hệ thống này, chuyên gia cố vấn sẽ cung cấp 

hỗ trợ chuyên môn và cùng làm việc với chương trình để đưa WFR vào trong CQIP của chương trình đó. 

Các chuyên gia cố vấn cũng sẽ làm việc với các chương trình giữ trẻ và mầm non trong khuôn khổ Texas Rising Star trước khi yêu 

cầu tham gia WFR để xác định khung thời gian thích hợp và hỗ trợ chuyên môn cần thiết để bảo đảm chương trình xúc tiến việc sử 

dụng WFR. 



Trang | 21 Ủy Ban Nhân Lực Texas ©  

Các Quy Định Hướng Dẫn về Texas Rising Star 

Sửa đổi tháng Một 2021  

Mục 4: Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng 
Texas Rising Star cung cấp các nguồn trợ giúp phát triển nghiệp vụ và tư vấn nhằm duy trì và cải tiến chất lượng giữ trẻ và mầm 

non tại các cơ sở có chứng nhận Texas Rising Star. Các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star có thể tiếp cận ba dạng hỗ 

trợ chuyên môn: CQIP, SIA, và hỗ trợ có trọng tâm cho các chương trình đang thuộc diện thử thách Texas Rising Star. Ba dạng hỗ 

trợ này được trình bày tóm tắt dưới đây. 

Các Kế Hoạch Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng 

Vì sao? Được thiết lập do nguyện vọng ban đầu là nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star cũng như dựa trên điểm 

số theo các mặt đánh giá của Texas Rising Star trong bất kỳ lần đánh giá chứng nhận nào, CQIP giúp định 

hướng kế hoạch không ngừng cải tiến chất lượng. 

Như thế nào? Các CQIP chú trọng đến các mặt đánh giá Texas Rising Star thông qua sự hợp tác mà chuyên gia cố 

vấn/chương trình nghĩ rằng sẽ giúp chương trình duy trì hoặc tăng cấp độ sao. 

Kéo dài bao lâu? Các CQIP là bắt buộc, diễn ra thường xuyên và được cập nhật liên tục theo các đề xuất của chuyên gia cố vấn 

và các mục tiêu của chương trình. 

Kết quả? CQIP có thể xác định quyết định Đánh Giá Thẩm Định Cấp Độ Ngôi Sao—là buổi thẩm định đánh giá toàn 

diện, và có thể được yêu cầu thực hiện nếu chương trình và chuyên gia cố vấn cảm thấy chương trình đó đã sẵn 

sàng chuyển sang cấp độ ngôi sao mới. 

Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ 

Vì sao? Các thỏa thuận SIA có hiệu lực khi một chương trình không thể duy trì cấp độ sao được chứng nhận của tại 

buổi tới giám sát hàng năm.  

SIA tạo cơ hội cho các chương trình được tư vấn và hỗ trợ trước khi có nguy cơ bị mất một cấp độ sao của 

chứng nhận Texas Rising Star trong lần đánh giá tái chứng nhận tiếp theo. 

Như thế nào? Trợ giúp chuyên môn nhắm tới các thiếu sót Texas Rising Star dẫn đến bản thỏa thuận SIA. 

Kéo dài bao lâu? SIA có giá trị trong sáu tháng bắt buộc. 

Kết quả? Một buổi đánh giá SIA cho tất cả các lớp học sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc SIA 

đó trong các hạng mục Texas Rising Star được thấy là còn thiếu sót để xác định cấp độ sao mới, nếu thích 

hợp. Các trường hợp đánh giá SIA dẫn đến giảm cấp độ sao sẽ có cơ hội sửa đổi CQIP của mình với các mục 

tiêu tập trung vào tăng cấp độ sao. 

Trợ Giúp Có Trọng Tâm đối với Các Trường Hợp Thử Thách Texas Rising Star 

Vì sao? Các chương trình giữ trẻ và mầm non được đưa vào diện thử thách Texas Rising Star dựa trên kết quả trong 

mục 4 và 5 của mẫu sàng lọc của cơ sở đó. 

Như thế nào? Chương trình sẽ được hỗ trợ chuyên môn có trọng tâm thông qua CQIP để khắc phục các thiếu sót hoặc sai 

phạm liên quan đến cấp phép của CCR. 

Kéo dài bao lâu? Các trường hợp thử thách và Giảm Cấp Độ Sao kéo dài sáu tháng bắt buộc. 

Kết quả? Nếu cơ sở bị phạt do bất kỳ sai phạm trong mục 4 hoặc 5 CCR nào trong giai đoạn thử thách 6 tháng, mà 

không vượt quá tổng cộng 14 sai phạm ở cấp độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao, cơ sở đó sẽ bị mất một cấp độ 

sao và lần thử thách sáu tháng thứ hai được thiết lập vào thời điểm phát hiện sai phạm. Nếu cơ sở bị phạt cho 

bất kỳ sai phạm đối với mục 4 hoặc 5 nào trong giai đoạn thử thách 6 tháng thứ hai, cơ sở đó sẽ mất chứng 

nhận. 

Vui lòng lưu ý các chương trình nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star cũng có thể tiếp cận các nguồn trợ giúp để giúp họ chuẩn 

bị cho việc chứng nhận. 
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Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng 
Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng (CQI) cung cấp một quy trình có hệ thống và chủ ý nhằm cải tiến chất lượng trong các chương 

trình giữ trẻ và mầm non và giúp trẻ em đạt được các kết quả tích cực. Các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star và các 

đương đơn làm việc chặt chẽ với một chuyên gia cố vấn của Texas Rising Star để tham gia một quy trình theo chu kỳ, trong đó bao 

gồm tự xem xét bản thân, không ngừng học hỏi, thực hành, và đánh giá. CQI giúp các chương trình có được chứng nhận, ngày 

càng đạt được cấp độ chất lượng cao hơn, duy trì chất lượng cao theo thời gian, và bảo đảm chất lượng cao trong các lớp học cũng 

như các nhóm tuổi. 

 

 

Dành cho các Chương Trình Có Chứng Nhận Texas Rising Star 
Các CQIP được thiết kế để giúp các chương trình tăng cải tiến chất lượng các hoạt động mầm non và giữ trẻ mà họ cung cấp với 

mục tiêu duy trì hoặc tăng cấp độ sao của chương trình. CQIP có các mục tiêu cải tiến cho số lượng các mặt đánh giá và/hoặc hạng 

mục Texas Rising Star có trọng tâm, cũng như các nguồn trợ giúp để giúp đạt được các mục tiêu cải tiến đó, trong đó khóa học 

phát triển nghiệp vụ, được tư vấn qua một chuyên gia cố vấn của Texas Rising Star, và xác định các nguồn trợ giúp cũng như tài 

liệu huấn luyện khác hiện đang có sẵn. 

Các CQIP cũng đề cập đến các mặt chính cần cải tiến mà không được Texas Rising Star đánh giá trực tiếp, tuy nhiên vẫn là các 

yếu tố chỉ báo quan trọng về chất lượng, chẳng hạn như áp dụng các thực hành chăm sóc trẻ em, làm việc với các học sinh học 

Anh ngữ, và thiết lập các chính sách nhằm ngăn ngừa tình trạng đuổi học và đình chỉ học tập. Các chuyên gia cố vấn làm việc 

với các chương trình để xác định các nhu cầu cụ thể của họ và các mục tiêu tốt nhất để đưa vào CQIP theo thời gian. Các chuyên 

gia cố vấn có thể hỗ trợ trực tiếp nhằm giúp các chương trình đạt được các mục tiêu hoặc họ cũng có thể giúp xác định và tiếp  

cận các nguồn trợ giúp thích hợp nhằm hỗ trợ các nỗ lực cải tiến chất lượng. Các chuyên gia cố vấn và chương trình cùng hợp tác 

để đạt được thỏa thuận về những mục tiêu và cách thức thực hiện nào sẽ được đưa vào trong CQIP. 

Các CQIP dành cho các chương trình Texas Rising Star được thiết lập sau khi bày tỏ nguyện vọng tham gia Texas Rising Star ban 

đầu và một lần nữa sau đợt đánh giá toàn diện đầu tiên. Các CQIP có thể tiếp tục được hoàn thiện tại các buổi tới cơ sở hàng năm 

với sự giúp đỡ của chuyên gia cố vấn. Các kế hoạch hỗ trợ chuyên môn khác cho các chương trình Texas Rising Star được tự động 

thiết lập sau mỗi đợt đánh giá cho mỗi lớp học và toàn bộ cơ sở, và có thể được sử dụng để hoàn thiện hơn nữa CQIP. Việc tham  

gia CQIP là yêu cầu bắt buộc. 

Thực 
Hành 

Đánh Giá 

& Nhìn 

Nhận 

Luôn 
Học Hỏi 
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Một loạt các nguồn trợ giúp phát triển nghiệp vụ có sẵn cho các chương trình Texas Rising Star 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. Thông qua CQIP, các chương trình Texas Rising Star và giáo viên của họ có thể 

được giao hoàn thành 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 về tất cả các mặt đánh giá Texas 

Rising Star, kể cả đánh giá theo điểm và đánh giá bắt buộc. Lượng thời gian mà một chuyên gia cố vấn dành tại cơ sở sẽ khác 

nhau tùy theo khối lượng công việc của họ cũng như nhu cầu của chương trình. 

 

Đối với các Chương Trình Hiện Không Có Chứng Nhận Texas Rising Star 
Các chương trình giữ trẻ và mầm non vẫn chưa hội đủ điều kiện được chứng nhận Texas Rising Star hoặc chưa sẵn sàng nộp đơn 

xin vẫn có thể tham gia hỗ trợ chuyên môn do Hội Đồng địa phương và/hoặc chuyên gia cố vấn phụ trách cung cấp. 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 Texas Rising Star, 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 (SIA) 
Các chuyên gia đánh giá Texas Rising Star tiến hành các buổi tới cơ sở giám sát không báo trước hàng năm để bảo đảm rằng các 

cơ sở giữ trẻ có chứng nhận Texas Rising Star đang duy trì cấp độ chất lượng phù hợp với chứng nhận cấp độ ngôi sao hiện tại 

của họ. Nếu chuyên gia chứng nhận thấy rằng một chương trình không thể duy trì cấp độ sao được chứng nhận trong các buổi tới 

cơ sở này, thỏa thuận SIA sẽ có hiệu lực. 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. Hỗ trợ chuyên môn qua SIA tập trung vào các hạng mục Texas Rising Star dẫn đến giảm cấp độ 

sao tổng quát trong lần tới giám sát hàng năm. Các SIA được áp dụng cùng với CQIP hiện tại của chương trình đó. 

Các chương trình Texas Rising Star duy trì cấp độ sao hiện tại trong thời gian thỏa thuận SIA có hiệu lực. Sau SIA sáu tháng,  một 

buổi đánh giá 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 đánh giá SIA. 

Thử Thách Texas Rising Star 
Một chương trình có chứng nhận Texas Rising Star có thể được đưa vào diện thử thách Texas Rising Star trong sáu tháng tùy 

thuộc vào các sai phạm về cấp phép đã xảy ra. Thử Thách A là trường hợp chương trình bị phạt vì bất kỳ một sai phạm nào 

trong số các sai phạm về cấp phép đã ghi nhận trong mục 4 của mẫu sàng lọc. Thử Thách B là trường hợp có 10–14 tổng số lần 

sai phạm cấp phép của tiểu bang Texas, được coi là ở mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao trong một giai đoạn 12 tháng (15 sai 

phạm trở lên dẫn đến mất chứng nhận Texas Rising Star; xem §809.132). 

Trong cả hai dạng giai đoạn thử thách này, chương trình sẽ được hỗ trợ chuyên môn, như ghi trong CQIP của chương trình, từ 

chuyên gia cố vấn phụ trách họ để giúp đỡ về các vấn đề cấp phép, nếu thích hợp. Nhân viên Texas Rising Star không được CCR 

huấn luyện về các tiêu chuẩn tối thiểu đối với cơ sở giữ trẻ được cấp phép; do đó nhân viên Texas Rising Star nên hợp tác với đại 

diện CCR của chương trình để bảo đảm chắc chắn là có thể cung cấp hỗ trợ chuyên môn. 

Nếu một chương trình có chứng nhận của Texas Rising Star bị phạt do bất kỳ sai phạm nào trong Mục 4 hoặc 5 của mẫu sàng lọc 

trong thời gian thuộc diện thử thách, chương trình đó sẽ mất một cấp độ sao (2 Sao mất chứng nhận) và sẽ được đưa vào đợt thử  

thách thứ hai. Chương trình 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 bị phạt do sai phạm đối với các Mục 4 hoặc 5. Nếu ghi nhận bất kỳ sai phạm mới nào trong giai đoạn thử thách 

thứ hai này, chương trình sẽ mất chứng nhận Texas Rising Star. 

https://cliengage.org/
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir&p_rloc&p_tloc&p_ploc&pg=1&p_tac&ti=40&pt=20&ch=809&rl=132
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Một chương trình được đưa vào diện thử thách 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 và/hoặc Tái Đánh Giá Hạng Mục. Chương trình 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 một số tình huống có thể dẫn đến một chương trình có chứng nhận Texas Rising Star mất cấp độ sao hoặc mất chứng nhận 

Texas Rising Star, như trình bày trong các Bảng 4.1 và 4.2 ở dưới. 

Các chương trình giữ trẻ và mầm non mất chứng nhận Texas Rising Star sẽ hội đủ điều kiện tiếp tục nộp đơn xin chứng nhận sau 

sáu tháng kể từ khi bị mất chứng nhận, miễn là không có thêm sai phạm nào về cấp phép ghi nhận trong mục 3, 4 và/hoặc 5 của 

mẫu sàng lọc bị phạt trong giai đoạn không đủ điều kiện chứng nhận. Chương trình phải tuân thủ các điều kiện tiêu chuẩn và nộp 

đơn xin theo diện đương đơn lần đầu. Các hậu quả trước đây có thể được miễn trừ, trừ tổng số sai phạm được xếp hạng ở mức Cao 

và/hoặc Trung Bình Cao. Cần lưu chứng từ chi tiết vào trong TWIST và Sổ Ghi Chép Sự Kiện của CLI để bảo đảm việc tuân thủ 

các quy trình thủ tục thích hợp đối với các trường hợp này. 

Bất kỳ chương trình giữ trẻ và mầm non nào bị Hội Đồng (TWC) xóa chứng nhận Texas Rising Star do không đáp ứng được các 

mặt đánh giá theo cơ cấu trong bất kỳ đợt đánh giá nào có thể nộp đơn xin sau sáu tháng kể từ khi bị mất chứng nhận với tư cách 

là đương đơn lần đầu, tùy thuộc vào việc tuân thủ quá trình cấp phép của CCR. Bất kỳ trường hợp nào vi phạm trước đó trong 

phạm vi mục 3 và 4 và đã được tính đến sẽ không ảnh hưởng đến đơn xin mới. Bất kỳ ảnh hưởng nào áp dụng đối với bất kỳ 

chương trình nào sẽ được ghi lại trong TWIST (nếu thích hợp), Sổ Ghi Chép Sự Kiện của CLI (theo yêu cầu) và qua mẫu Thông 

Báo về các Ảnh Hưởng Texas Rising Star có trong Mục 5: Các Nguồn Trợ Giúp. 

Các chương trình tự nguyện rút lui khỏi Texas Rising Star có thể nộp đơn xin chứng nhận lại vào bất kỳ lúc nào, với tư cách 

là đương đơn lần đầu, tuy nhiên phải đáp ứng được tất cả các điều kiện tiêu chuẩn và các yêu cầu về tuân thủ bản sàng lọc vào  

thời điểm nộp đơn xin. 
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Bảng 4.1: Ảnh Hưởng Ban Đầu của Một Số Sai Phạm đối với Diện Chứng Nhận Texas Rising Star 

 

Ảnh Hưởng 
TRS 

Đương 

Đơn 

Chương 

Trình 2 

Sao 

TRS 

Chương 

Trình 3 

Sao 

TRS 

Chương 

Trình 4 

Sao 

TRS 

Đội Dài Thời Gian/Tiêu 

Chuẩn Điều Kiện Nộp Đơn 

Xin Lại 

Biện Pháp Khắc Phục 

CCR; Biện Pháp Khắc 

Phục của Hội Đồng; hoặc 

Thông Báo Đình Chỉ của 

TWC 

Không Hội 

Đủ Điều 

Kiện 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Hội đủ điều kiện nộp đơn xin lại 6 

tháng kể từ khi bị mất chứng 

nhận; ngoài ra, hiện không thể 

thuộc diện Khắc Phục CCR; Khắc 

Phục của Hội Đồng; và/hoặc 

Thông Báo Đình Chỉ của TWC. 

Bị phạt do sai phạm liên 

quan đến vũ khí theo CCR 

Không Hội 

Đủ Điều 

Kiện 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Hội đủ điều kiện nộp đơn xin lại 6 

tháng kể từ khi mất chứng nhận. 

Tổng cộng 15 lần sai 

phạm CCR được xếp 

hạng ở mức Cao và/hoặc 

Trung Bình-Cao. 

Không Hội 

Đủ Điều 

Kiện 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Hội đủ điều kiện nộp đơn xin lại 6 

tháng kể từ khi mất chứng nhận. 

Bất kỳ sai phạm nào 

dẫn đến Giảm Cấp Độ 

Sao* (Các Quy Định 

Hướng Dẫn của TRS) 

Không Hội 

Đủ Điều 

Kiện 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Giảm xuống 

2 Sao trong 

6 tháng 

Giảm xuống 

3 Sao trong 

6 tháng 

Hội đủ điều kiện được tái phục 

hồi về cấp độ cũ nếu không có sai 

phạm nào trong khung thời gian 

giảm sáu tháng. 

Bất kỳ sai phạm 

nào trong thời gian 

Thử Thách (Các 

Quy Định Hướng 

Dẫn của TRS) 

Không Hội 

Đủ Điều 

Kiện 

6 tháng 

thử thách 

6 tháng 

thử thách 

6 tháng 

thử thách 

Hội đủ điều kiện kết thúc giai 

đoạn thử thách nếu không bị sai 

phạm nào trong thời gian thử 

thách sáu tháng. 

Tổng cộng 10-14 lần sai 

phạm CCR được xếp hạng 

ở mức độ Cao và/hoặc 

Trung Bình-Cao 

Không Hội 

Đủ Điều 

Kiện 

6 tháng 

thử thách 

6 tháng 

thử thách 

6 tháng 

thử thách 

Hội đủ điều kiện kết thúc giai 

đoạn thử thách nếu không có thêm 

sai phạm CCR được xếp hạng ở 

mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-

Cao trong khoảng thời gian thử 

thách sáu tháng. 

Lưu ý: Ảnh hưởng của các sai phạm Giảm Cấp Độ Sao áp dụng cho mỗi sai phạm được ghi nhận.  Ví dụ: Ngày 1 tháng Mười 

Một, 2020, bị phạt do có hai sai phạm Giảm Cấp Độ Sao đối với một chương trình 4 Sao. Sai phạm Giảm Cấp Độ Sao đầu tiên 

chuyển chương trình 4 Sao đó xuống diện 3 Sao. Sai phạm Giảm Cấp Độ Sao thứ hai dẫn đến mất thêm một cấp độ sao, chuyển 

chương trình đó xuống hạng 2 Sao. Một chương trình ở cấp độ 3 Sao và có hai sai phạm Giảm Cấp Độ Sao sẽ bị mất chứng nhận. 
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Bảng 4.2: Ảnh Hưởng của Các Sai Phạm Khác đối với Diện Chứng Nhận Texas Rising Star 
 

Diện 

Ảnh 

Hưởng 

Ảnh Hưởng Thêm 
Chương 

Trình 2 

Sao 
TRS 

Chương 

Trình 3 

Sao TRS 

Chương 

Trình 4 

Sao TRS 

Độ Dài Thời 

Gian 

Giảm Cấp Độ 

Sao 

Phạt vì có thêm sai phạm 

Giảm Cấp Độ Sao 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Hội đủ điều kiện nộp lại 
sau 6 tháng 

kể từ khi bị mất 

chứng nhận. 

Thử Thách 

Lần Thứ Nhất 

A 

(các sai phạm 

đã ghi rõ) 

Các sai phạm CCR cụ thể 

mới (dưới tổng cộng 15 sai 

phạm được xếp hạng ở mức 

độ Cao và/hoặc Trung Bình-

Cao) 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Thử Thách 

Lần Thứ Hai 

(liên tục) và 

giảm xuống 

cấp độ 2 Sao 

trong 6 tháng 

Thử Thách 

Lần Thứ Hai 

(liên tục) và 

giảm xuống 

cấp độ 3 Sao 

trong 6 tháng 

Hội đủ điều kiện được 

tái phục hồi về cấp độ cũ 

nếu không có sai phạm 

nào trong khung thời 

gian giảm sáu tháng lần 

thứ hai. 

Thử Thách 

Lần Thứ Nhất 

B (tổng cộng) 

Các sai phạm CCR được 

xếp hạng ở mức độ Cao 

hoặc Trung Bình-Cao mới 

(chưa đến tổng cộng 15 sai 

phạm được xếp hạng ở mức 

độ Cao và/hoặc Trung Bình-

Cao) 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Thử Thách 

Lần Thứ Hai 

(liên tục) và 

giảm xuống 

cấp độ 2 Sao 

trong 6 tháng 

Thử Thách 

Lần Thứ Hai 

(liên tục) và 

giảm xuống 

cấp độ 3 Sao 

trong 6 tháng 

Hội đủ điều kiện 

phục hồi về cấp độ 

trước đây nếu không 

bị sai phạm CCR nào 

được ở mức độ cao 

hoặc trung bình - cao 

trong giai đoạn giảm 

cấp độ 6 tháng lần 

thứ hai.  

Thử Thách Lần 

thứ 2 A (các sai 

phạm ghi rõ)  

Các sai phạm CCR cụ thể 

mới (dưới tổng cộng 15 sai 

phạm được xếp hạng ở mức 

độ Cao và/hoặc Trung Bình-

Cao) 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Đủ điều kiện nộp đơn 

xin lại sau 6 tháng kể 

từ ngày bị mất chứng 

nhận nếu không bị sai 

phạm nào trong vòng 

6 tháng đó.  

Thử Thách Lần 

Thứ 2 B (tổng 

cộng)  

Các sai phạm CCR ở mức 

độ Cao và/hoặc Trung bình - 

Cao (dưới tổng cộng 15 sai 

phạm được xếp hạng ở mức 

độ Cao và/hoặc Trung Bình-

Cao) 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Chấm Dứt 

Chứng Nhận 

TRS 

Đủ điều kiện nộp đơn 

xin lại sau 6 tháng kể 

từ ngày bị mất chứng 

nhận nếu không bị sai 

phạm CCR ở mức độ 

Cao hoặc Trung Bình - 

Cao nào trong vòng 6 

tháng đó. 



 

Mục 5: Các Tham Chiếu và Mẫu Điền 

 
Đơn Xin Chứng Nhận Texas Rising Star (tất cả các cơ sỏ) Quy 

Trình Thay Đổi Cơ Sở 

Mẫu Sàng Lọc Ban Đầu Texas Rising Star—Các Trung Tâm Giữ Trẻ Có Giấy 

Phép Hoạt Động Mẫu Sàng Lọc Hiện Tại Texas Rising Star—Các Trung Tâm 

Giữ Trẻ Có Giấy Phép Hoạt Động 

Mẫu Sàng Lọc Ban Đầu Texas Rising Star—Các Gia Đình Cung cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Có 

Giấy Phép Hoạt Động/Đã Đăng Ký Hoạt Động Mẫu Sàng Lọc Hiện Tại Texas Rising Star—

Các Gia Đình Cung cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Có Giấy Phép Hoạt Động/Đã Đăng Ký Hoạt Động 

Mẫu Sàng Lọc Ban Đầu Texas Rising Star—Các Chương Trình Sau Giờ Học 

Mẫu Sàng Lọc Hiện Tại Texas Rising Star—Các Chương Trình Sau Giờ 

Học Kế Hoạch Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng 

Thông Báo về Ảnh Hưởng Texas Rising Star Quy 

Trình Nộp Đơn Xin Công Nhận Chứng Nhận 



 

TRANG NÀY ĐƯỢC CỐ Ý BỎ TRỐNG 



 

Đơn Xin Công Nhận Diện Texas Rising Star 
Quy trình Công Nhận Texas Rising Star là quy trình tự nguyện và công nhận các chương trình giữ trẻ và mầm non tham gia đã vượt 

các tiêu chuẩn tối thiểu của Cơ Quan Quản Lý Giữ Trẻ (CCR) và hội đủ thêm một số tiêu chí nhất định. Tất cả các chương trình 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. 

 

☐ Nộp Đơn Xin Lần Đầu ☐ Đơn Xin Tái Chứng Nhận 

 

Tên Cơ Sở: Quy Chế Hoạt Động Giữ Trẻ #: 

Địa Chỉ Cơ Sở: 

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

Người sở hữu: Giám Đốc: 
 

DẠNG CƠ SỞ 

☐ Trung Tâm Giữ Trẻ Có Giấy Phép Hoạt Động (tất cả các độ tuổi) ☐ Gia Đình Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Có Giấy Có 

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) 
 

CÁC NHÓM TUỔI PHỤC VỤ 
 

☐ Trẻ sơ sinh (0-17 tháng tuổi) ☐ Trẻ mới biết đi (18–35 tháng) 

☐ Mầm non (3–5 tuổi) ☐ Độ tuổi đi học (5–12 tuổi) 
 

DẠNG CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC (nếu thích hợp) 

 

☐ 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 Mầm Non Chất Lượng Cognia (trước đây là AdvancED) (QELS) 
☐ Early Head Start/Head Start (với các dịch vụ toàn diện) 
☐ Hiệp Hội Các Trường Công Giáo Quốc Tế (ACSI) 

 

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 
 

Tổng Số Lớp Mở Cửa:  Tổng Số Lớp Đóng Cửa:    
 

Tổng Cộng Sĩ Số Học Sinh Tham Gia Mong Muốn:   Tổng Cộng Sĩ Số Học Sinh Tham Gia Hiện Tại:    
 

CÁC YÊU CẦU VỀ CHỨNG TỪ 

 Phần Tự Đánh Giá bằng Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở (bao gồm cả tờ thực hành dành cho nhân viên đã điền) 

 Sổ Theo Dõi Lớp Học (trong đó bao gồm tên lớp học, tên nhân viên, và nhóm tuổi cụ thể cho mỗi lớp học 

đang hoạt động) 

 Chứng Từ về Chứng Nhận Toàn Quốc (nếu thích hợp) 

 Chứng từ về việc hoàn tất Buổi Giới Thiệu Thông Tin về Texas Rising Star (không áp dụng đối với trường 

hợp tái chứng nhận) 

 Kế Hoạch Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng 



 

CÁC TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN 

 Đương đơn có hội đủ các yêu cầu từ (1) đến (5) ở dưới không? ☐Có ☐Không 

• Nếu không, giải thích:    

 Đương Đơn Lần Đầu có tuân thủ mẫu Sàng Lọc Texas Rising Star không? ☐Có ☐Không 

• Nếu không, giải thích:    

 Đương Đơn Xin Gia Hạn có tuân thủ mẫu Sàng Lọc Texas Rising Star không? ☐Có ☐Không 

• Nếu không, giải thích:    
 

Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Texas Rising Star (Quy Định Hướng Dẫn) có các điều kiện tiên quyết phải đáp ứng 

được thì một chương trình mầm non mới được đánh giá. Chữ ký của chương trình giữ trẻ và mầm non 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. Tất cả các chương trình mầm 

non, trừ những chương trình do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ quản lý, đều có một buổi đánh giá ban đầu và đánh giá tái chứng nhận. 

Xem mục Chứng Nhận Toàn Quốc của các Quy Định Hướng Dẫn để biết thông tin cụ thể về các chương trình mầm non này. 

 

Một chương trình hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star nếu chương trình mầm non đó hiện 

đang có thỏa thuận 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 CCR; 

(2) có quá trình xin giấy phép hoạt động ít nhất 12 tháng với CCR; và hiện không: 

• đang khắc phục sai phạm với Hội Đồng chiếu theo Phụ Chương F của TWC Chương 809, các quy chế về Dịch Vụ Giữ Trẻ; 

• Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với Ủy Ban chiếu theo Chương 213 của Bộ Luật Lao Động Texas (Thực thi Đạo 

Luật Trợ Cấp Thất Nghiệp của Texas) hoặc Chương 61 của Bộ Luật Lao Động Texas (Trả Lương Bổng); hoặc 

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

(3) tối thiểu đã lập tài khoản giám đốc trung tâm trong Hệ Thống Đăng Ký Nhân Lực Texas; và 

(4) đã hoàn thành buổi giới thiệu thông tin về chương trình Texas Rising Star; hoặc 

(5) được điều hành bởi Quân Đội Hoa Kỳ và không có sai phạm gì với cơ quan này. 

 

Một chương trình cũng phải tuân thủ các yêu cầu của CCR như đề ra trong các Quy Định Hướng Dẫn và mẫu Sàng Lọc 

Texas Rising Star. Chương trình phải điền Mẫu Sàng Lọc Texas Rising Star để chứng nhận về tình trạng hội đủ điều kiện. 
 

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 TWC Chương 809, Phụ Chương G của Các Quy Chế về Giữ 

Trẻ và Các Quy Định Hướng Dẫn và hiểu rằng chứng nhận Texas Rising Star của tôi có thể bị ảnh hưởng nếu tôi hoặc cơ sở giữ 

trẻ của tôi: 

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

- không chấp hành các buổi tới cơ sở giám sát không báo trước hàng năm; hoặc  

- không báo cáo ngay bất kỳ thay đổi nào tại cơ sở (chủ sở hữu/giám đốc/nhân viên/địa điểm) cho Hội Đồng địa phương 

nếu thích hợp. 

 
Tên/Chức Vụ của người được ủy quyền nộp đơn xin cho cơ sở:  

 
Chữ ký: Ngày: 

 

CHỈ DÀNH CHO NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TEXAS RISING 

STAR SỬ DỤNG 

Date application received:  Documentation returned:  

All documentation:  Requirements verified:  

TRS Mentor assigned:  TRS Assessor assigned:  

Assessment date:  Engage data entry date:  

Notes/Comments: 



 

Cơ Sở/Cơ Chế Thay Đổi  
Thay Đổi Ảnh hưởng đối với việc chấp hành  Ảnh hưởng đối với việc không chấp hành  

Mở rộng cơ sở  

Chương Trình có chứng nhận hiện tại 

mở một địa điểm thứ hai trong cùng 

một thành phố, quận hoặc khu vực có 

số zip code 

Nếu cơ sở mới đáp ứng được các tiêu chuẩn điều 

kiện (chẳng hạn như có giấy phép đầy đủ) ngoại 

trừ 12 tháng lịch sử cấp phép với CCR; 

• Duy trì cấp độ sao của địa điểm hiện tại; 

• Đánh giá đầy đủ trong vòng 3 tháng kể 

từ khi mở cửa 

Nếu cơ sở mới không đáp ứng được các tiêu 

chuẩn điều kiện (miễn trừ lịch sử cấp phép 

CCR); 

• Không duy trì cấp độ sao 

• Có thể được đánh giá sau khi đáp ứng được 
yêu cầu của mẫu sàng lọc ban đầu 

Chương Trình có chứng nhận hiện tại mở 

địa điểm thứ ba hoặc hơn trong cùng một 

thành phố, quận hoặc khu vực có số zip 

code 

Nếu cơ sở mới đáp ứng được các tiêu chuẩn điều 

kiện (chẳng hạn như có giấy phép đầy đủ) ngoại 

trừ 12 tháng lịch sử cấp phép với CCR; 

• Duy trì cấp độ sao thấp nhất của 

địa điểm hiện tại; 

• Đánh giá đầy đủ trong vòng 3 tháng 

kể từ khi mở cửa 

Nếu cơ sở mới không đáp ứng được các tiêu 

chuẩn điều kiện (miễn trừ lịch sử cấp phép 

CCR); 

• Không duy trì cấp độ sao 

• Có thể được đánh giá sau khi đáp ứng được 

yêu cầu của mẫu sàng lọc ban đầu 

Tách Cơ Sở 

Chương Trình có chứng nhận hiện tại 

chuyển một nhóm nhân viên sang địa 

điểm mới trong cùng một thành phố, 

quận hoặc khu vực có số zip code 

(do đó, chỉ có một phần các nhóm tuổi 

được phục vụ tại cả hai địa điểm, chẳng 

hạn như địa điểm hiện tại trở thành trung 

tâm cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Mới Biết Đi 

còn địa điểm mới trở thành 

trung tâm Trẻ Mầm Non) 

Nếu cơ sở mới đáp ứng được các tiêu chuẩn điều 

kiện (chẳng hạn như có giấy phép đầy đủ) ngoại 

trừ 12 tháng lịch sử cấp phép với CCR; 

• Giữ cấp độ sao của địa điểm cũ; 

• Đánh giá đầy đủ trong vòng 3 tháng kể 

từ khi di chuyển địa điểm  

Ngoài ra, cơ sở hiện tại cũng phải đánh giá lại 

trong vòng 3 tháng kể từ khi chuyển địa điểm. 

Nếu cơ sở mới không đáp ứng được các tiêu 

chuẩn điều kiện (miễn trừ lịch sử cấp phép 

CCR); 

• Không duy trì cấp độ sao 

• Có thể được đánh giá sau khi đáp ứng được 

yêu cầu của mẫu sàng lọc ban đầu 

Cơ Sở Di Chuyển Địa Điểm 

Chương trình có chứng nhận hiện tại di 

chuyển địa điểm của chương trình tới nơi 

khác trong cùng một thành phố, quận hạt 

hoặc khu vực có số zip code 

Nếu cơ sở tiếp tục đáp ứng được các tiêu chuẩn 

điều kiện (chẳng hạn như có giấy phép đầy đủ) 

ngoại trừ 12 tháng lịch sử cấp phép với CCR; 

• Duy trì cấp độ sao; 

• Chỉ được đánh giá cho Hạng 

Mục 4 trong vòng 3 tháng kể từ 

khi di chuyển địa điểm 

Nếu cơ sở mới không đáp ứng được các tiêu 

chuẩn điều kiện (miễn trừ lịch sử cấp phép 

CCR); 

• Không duy trì cấp độ sao 

• Có thể được đánh giá sau khi đáp ứng được 

yêu cầu của mẫu sàng lọc ban đầu 

Thay Đổi Chủ Sở Hữu 

Chương trình có chứng nhận hiện tại 

thay đổi chủ sở hữu 

Nếu cơ sở tiếp tục đáp ứng được các tiêu chuẩn 

điều kiện (chẳng hạn như có giấy phép đầy đủ) 

ngoại trừ 12 tháng lịch sử cấp phép với CCR; 

• Duy trì cấp độ sao; 

• Đánh giá đầy đủ trong vòng 3 tháng 

kể từ khi thay đổi  

Nếu cơ sở mới không đáp ứng được các tiêu 

chuẩn điều kiện (miễn trừ lịch sử cấp phép 

CCR); 

• Không duy trì cấp độ sao 

• Có thể được đánh giá sau khi đáp ứng được 

yêu cầu của mẫu sàng lọc ban đầu 

Thay Đổi Loại Hình Cơ Sở 

Chương trình có chứng nhận hiện tại 

thay đổi loại hình cơ sở mà họ điều 

hành (chẳng hạn như gia đình giữ trẻ 

có đăng ký hoạt động trở thành gia 

đình giữ trẻ có giấy phép hoạt động; 

gia đình giữ trẻ có giấy phép hoạt 

động trở thành trung tâm giữ trẻ có 

giấy phép hoạt động) 

Nếu cơ sở tiếp tục đáp ứng được các tiêu chuẩn 

điều kiện (chẳng hạn như có giấy phép đầy đủ) 

ngoại trừ 12 tháng lịch sử cấp phép với CCR; 

• Duy trì cấp độ sao; 

• Đánh giá đầy đủ trong vòng 3 tháng 

kể từ khi thay đổi 

Nếu cơ sở mới không đáp ứng được các tiêu 

chuẩn điều kiện (miễn trừ lịch sử cấp phép 

CCR); 

• Không duy trì cấp độ sao 

• Có thể được đánh giá sau khi đáp ứng được 

yêu cầu của mẫu sàng lọc ban đầu 

Những thay đổi có thể dẫn đến số Giấy Phép mới 

Thay đổi về Tổ Chức Kinh Doanh 

(chẳng hạn như trở thành công ty 

LLC; tổ chức hoạt động vì lợi nhuận 

chuyển đổi thành tổ chức bất vụ lợi, 

v.v.) 

Nếu cơ sở tiếp tục hội đủ các tiêu chuẩn điều 

kiện (chẳng hạn như có giấy phép đầy đủ) với 

ngoại lệ là 12 tháng lịch sử cấp phép hoạt động 

của CCR sau khi có thay đổi đó, thì sẽ không có 

ảnh hưởng gì 

Nếu cơ sở không đáp ứng được các tiêu chuẩn 

điều kiện (miễn trừ lịch sử cấp phép CCR); 

• Chứng nhận bị hủy bỏ  

• Có thể được đánh giá sau khi đáp ứng được 

yêu cầu của mẫu sàng lọc ban đầu 

Thay đổi tên chương trình Nếu cơ sở tiếp tục hội đủ các tiêu chuẩn điều 

kiện (chẳng hạn như có giấy phép đầy đủ) với 

ngoại lệ là 12 tháng lịch sử cấp phép hoạt động 

của CCR sau khi có thay đổi đó, thì sẽ không có 

ảnh hưởng gì 

Nếu cơ sở không đáp ứng được các tiêu chuẩn 

điều kiện (miễn trừ lịch sử cấp phép CCR); 

• Chứng nhận bị hủy bỏ 

• Có thể được đánh giá sau khi đáp ứng được 

yêu cầu của mẫu sàng lọc ban đầu 



 

 

Mẫu Sàng Lọc Ban Đầu của Texas Rising Star - Các Trung Tâm 
Các trung tâm giữ trẻ có giấy phép hoạt động 

 

Tên cơ sở:  Địa Chỉ:  

Tên Giám Đốc: Giấy Phép #:  

Đương đơn lần đầu tiên cho Texas Rising Star 

1. Cơ sở có quá trình cấp phép Quy Chế Giữ Trẻ (CCR) cho giai đoạn 12 tháng đó không? ☐ Có ☐ Không 

Ngày Duyệt Xét:     

Duyệt xét lịch sử cấp giấy phép CCR 12 tháng. 

 
Dừng lại nếu trả lời “Không”. 

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

phép hoạt động với CCR không? ☐ Có ☐ Không Thuộc Diện 

Khắc Phục Sai Phạm với Hội Đồng? ☐ Có ☐ Không 

Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với TWC 

không? ☐ Có ☐ Không Không bị CCR phạt vì vi phạm 

746.3707 (b–d)? ☐ Có ☐ Không 

Có ít nhất tổng cộng 15 sai phạm ở Mức Độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên CCR không? ☐ Có ☐ Không 

 
Dừng lại nếu trả lời "Có" cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên. 

3. Duyệt xét Sai phạm CCR 

Cơ sở không thể trở thành Texas Rising Star nếu có bất kỳ sai phạm nào ghi dưới đây: 

☐ 745,621 Yêu Cầu về Xác Minh Lý Lịch 

☐ 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 

☐ 745.641 Các Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch—Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Trực Tiếp 

☐ 746.1003 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 

☐ 746.1201(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 

☐ 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 

☐ 746.1203(4) Các Trách Nhiệm củaNhân Viên Giữ Trẻ - Giám Sát Trẻ Em 

☐ 746,1315 Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) 

☐ 746,2805 Các Phương Pháp Phạt Bị Nghiêm Cấm 

☐ 746,3805(a) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

☐ 746,3805(b) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

Dừng lại nếu đã nhận được bất kỳ lựa chọn nào ở trên trong vòng 12 tháng trước đó. 

 

Lập một bản sao của mẫu điền này và ảnh chụp màn hình lịch sử cấp phép CCR trong Sổ Ghi Chép Hoạt Động để biết thông tin cập nhật về diện chứng nhận dẫn đến ảnh 

hưởng. 

 
Chữ Ký của Nhân Viên Texas Rising Star: Ngày: 



 

Mẫu Sàng Lọc Hiện Tại của Texas Rising Star—Các Trung Tâm 
Các trung tâm giữ trẻ có giấy phép hoạt động 

Tên cơ sở:  Địa Chỉ:  

Tên Giám Đốc: Giấy Phép #:  

Các Chương Trình Texas Rising Star Hiện Tại 

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

Ngày CCR Duyệt Xét:    

Duyệt xét lịch sử cấp giấy phép CCR 12 tháng. 

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

giấy phép hoạt động với CCR không? ☐ Có ☐ Không Thuộc 

Diện Khắc Phục Sai Phạm với Hội Đồng? ☐ Có ☐ Không 

Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với TWC 

không? ☐ Có ☐ Không Không bị CCR phạt vì vi phạm 

746.3707 (b–d)? ☐ Có ☐ Không 

Có ít nhất tổng cộng 15 sai phạm ở Mức Độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên CCR không? ☐ Có ☐ Không 

Đã phát sinh lần thử thách liên tiếp thứ 3 (ở bất kỳ cấp độ nào)? ☐ Có ☐ Không (Nếu có, ghi các ngày bắt đầu lần thử thách trước đây trong 3 năm vừa qua: ) 

Đã có lần thử thách thứ 5 (ở bất kỳ cấp độ nào) trong vòng 3 năm vừa qua? ☐ Có ☐ Không (Nếu có, ghi các ngày bắt đầu lần thử thách trước đây 

trong 3 năm vừa qua: ) 

Hủy chứng nhận nếu trả lời “Có” cho bất kỳ tiêu chí nào ở trên. 

3. GIẢM CẤP ĐỘ SAO 

Cơ sở bị giảm một cấp độ sao cho mỗi sự việc nếu nhận được bất kỳ sai phạm nào ghi dưới đây. Các cơ sở 2 Sao sẽ bị mất chứng nhận. 

☐ 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 

☐ 745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Trực Tiếp   

☐ 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 

☐ 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 

 
Ngày giảm cấp độ sao bắt đầu có hiệu lực:     

4. THỬ THÁCH A 

Cơ sở được đưa vào diện thử thách A nếu có bất kỳ sai phạm nào ghi dưới đây: 

☐ 745,621 Yêu Cầu về Xác Minh Lý Lịch 

☐ 746,1003 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 

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

☐ 746.2805 Các Phương Pháp Phạt Bị Cấm Áp Dụng 

☐ 746.3805(a) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

☐ 746.3805(b) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

Nếu cơ sở bị phạt do bất kỳ sai phạm Thử Thách A nào trong giai đoạn thử thách 6 tháng, mà không vượt quá tổng cộng 14 sai phạm ở cấp độ Cao và/hoặc Trung Bình-

Cao, cơ sở đó sẽ bị mất một cấp độ sao và lần thử thách sáu tháng thứ hai được thiết lập vào thời điểm phát hiện ra. Nếu cơ sở bị phạt cho bất kỳ lỗi Thử Thách A nào 

trong giai đoạn thử thách 6 tháng thứ hai, cơ sở đó sẽ mất chứng nhận. 

 
Ngày bắt đầu thử thách:   

Ghi dạng thử thách nào: ☐ Lần thứ nhất ☐ Lần thứ 2 

5. THỬ THÁCH B 

Cơ sở chỉ có tổng cộng 10—14 sai phạm ở mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên tiêu chuẩn CCR được đưa vào diện thử thách B. 

 
Tổng Số Lần Sai Phạm Nguy Cơ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao:   

 
Nếu xảy ra thêm bất kỳ sai phạm ở mức Cao và/hoặc Trung Bình-Cao theo CCR nào nhưng không vượt quá tổng cộng 14 sai phạm, trong giai đoạn thử thách 6 tháng 

này, cơ sở sẽ mất cấp độ sao trong 6 tháng và giai đoạn Thử Thách 6 tháng thứ hai được thiết lập vào thời điểm phát hiện sai phạm. Nếu các sai phạm mới ở mức Cao 

và/hoặc Trung Bình-Cao phát sinh trong giai đoạn thử thách 6 tháng thứ hai, thì cơ sở đó sẽ mất chứng nhận. 

 
Ngày bắt đầu thử thách:   

Ghi dạng thử thách nào: ☐ Lần thứ nhất ☐ Lần thứ 2 

Đối với bất kỳ cơ sở nào bị giảm cấp độ sao trong 6 tháng, không được phép có thêm bất kỳ sai phạm nào khác ghi trong mục 3 hoặc 4 trong khoảng thời 

gian 6 tháng đó thì mới được phục hồi cấp độ sao đã được chứng nhận trước đó. 

Lập một bản sao của mẫu điền này và ảnh chụp màn hình lịch sử cấp phép CCR trong Sổ Ghi Chép Hoạt Động để biết thông tin cập nhật về diện chứng nhận dẫn đến ảnh 

hưởng. 

 
Chữ Ký của Nhân Viên Texas Rising Star: Ngày: 



 

Mẫu Sàng Lọc Ban Đầu của Texas Rising Star - Các Gia Đình Giữ Trẻ 
Gia đình giữ trẻ có đăng ký hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động 

 

Tên cơ sở:  Địa Chỉ:  

Tên Giám Đốc: Giấy Phép #:  

Đương đơn lần đầu tiên cho Texas Rising Star 

1. Cơ sở có quá trình cấp phép Quy Chế Giữ Trẻ (CCR) cho giai đoạn 12 tháng đó không? ☐ Có ☐ Không 

Ngày Duyệt Xét:    

Duyệt xét lịch sử cấp giấy phép CCR 12 tháng. 

 
Dừng lại nếu trả lời “Không”. 

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

phép hoạt động với CCR không? ☐ Có ☐ Không Thuộc Diện 

Khắc Phục Sai Phạm với Hội Đồng? ☐ Có ☐ Không 

Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với 

TWC không? ☐ Yes ☐ Không bị CCR phạt vì vi 

phạm 747.3505?  ☐ Có ☐ Không 

Có ít nhất tổng cộng 15 sai phạm ở Mức Độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên CCR không? ☐ Có ☐ Không 

 
Dừng lại nếu trả lời "Có" cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên. 

3. Duyệt xét Sai phạm CCR 

Cơ sở không thể trở thành Texas Rising Star nếu có bất kỳ sai phạm nào ghi dưới đây: 

☐ 745,621 Yêu Cầu về Xác Minh Lý Lịch 

☐ 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 

☐ 745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Trực Tiếp 

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

☐ 747.207 (1–3), (5–7) Trách Nhiệm của Người Chăm Sóc Chính 

☐ 747,1313 Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi 

☐ 747.1501(c)(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 

☐ 747.1501(a)(3) 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 

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

☐ 747,2705 Các Phương Pháp Phạt Bị Nghiêm Cấm 

☐ 747,3501 An Toàn - Các Khu Vực Không Có Các Mối Nguy Hiểm 

☐ 747,3605(a) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

☐ 747,3605(b) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

Dừng lại nếu đã nhận được bất kỳ lựa chọn nào ở trên trong vòng 12 tháng trước đó. 

 

Lập một bản sao của mẫu điền này và ảnh chụp màn hình lịch sử cấp phép CCR trong Sổ Ghi Chép Hoạt Động để biết thông tin cập nhật về diện chứng nhận dẫn đến 

ảnh hưởng. 

 
Chữ Ký của Nhân Viên Texas Rising Star: Ngày: 



 

Mẫu Sàng Lọc Hiện Tại của Texas Rising Star—Các Gia Đình Giữ Trẻ  
Gia đình giữ trẻ có đăng ký hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động 

Tên cơ sở:  Địa Chỉ:  

Tên Giám Đốc: Giấy Phép #:  

Các Chương Trình Texas Rising Star Hiện Tại 

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

Ngày CCR Duyệt Xét:   

Duyệt xét lịch sử cấp giấy phép CCR 12 tháng. 

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

phép hoạt động với CCR không? ☐ Có ☐ Không Thuộc Diện 

Khắc Phục Sai Phạm với Hội Đồng? ☐ Có ☐ Không 

Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với TWC 

không? ☐ Yes ☐ No Cited for 747.3505 by CCR? 

☐ Có ☐ Không 

Có ít nhất tổng cộng 15 sai phạm ở Mức Độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên CCR không? ☐ Có ☐ Không 

Đã phát sinh lần thử thách liên tiếp thứ 3 (ở bất kỳ cấp độ nào)? ☐ Có ☐ Không (Nếu có, ghi các ngày bắt đầu lần thử thách trước đây trong 3 năm vừa qua: ) 

Đã có lần thử thách thứ 5 (ở bất kỳ cấp độ nào) trong vòng 3 năm vừa qua? ☐ Có ☐ Không (Nếu có, ghi các ngày bắt đầu lần thử thách trước đây 

trong 3 năm vừa qua: ) 

Hủy chứng nhận nếu trả lời “Có” cho bất kỳ tiêu chí nào ở trên. 

3. GIẢM CẤP ĐỘ SAO 

Cơ sở bị giảm một cấp độ sao cho mỗi sự việc nếu nhận được bất kỳ sai phạm nào ghi dưới đây. Các cơ sở 2 Sao sẽ bị mất chứng nhận. 

☐ 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 

☐ 745.641 Các Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch—Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Trực Tiếp 

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

☐ 747.1501(a)(3) 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 

 
Ngày giảm cấp độ sao bắt đầu có hiệu lực:    

4. THỬ THÁCH A 

Cơ sở được đưa vào diện thử thách A nếu có bất kỳ sai phạm nào ghi dưới đây: 

☐ 745.621 Yêu Cầu về Xác Minh Lý Lịch 

☐ 747.207 (1–), (5–7) Trách Nhiệm của Người Chăm Sóc Chính 

☐ 747.1501(c)(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 

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

☐ 747,1313 Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi 

☐ 747,2705 Các Phương Pháp Phạt Bị Nghiêm Cấm 

☐ 747,3501 An Toàn - Các Khu Vực Không Có Các Mối Nguy Hiểm 

☐ 747,3605(a) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

☐ 747,3605(b) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

Nếu cơ sở bị phạt do bất kỳ sai phạm Thử Thách A nào trong giai đoạn thử thách 6 tháng, mà không vượt quá tổng cộng 14 sai phạm ở cấp độ Cao và/hoặc Trung Bình-

Cao, cơ sở đó sẽ bị mất một cấp độ sao và lần thử thách sáu tháng thứ hai được thiết lập vào thời điểm phát hiện ra. Nếu cơ sở bị phạt cho bất kỳ lỗi Thử Thách A nào 

trong giai đoạn thử thách 6 tháng thứ hai, cơ sở đó sẽ mất chứng nhận. 

 
Ngày bắt đầu thử thách:   

Ghi dạng thử thách nào: ☐ Lần thứ nhất ☐ Lần thứ 2 

5. THỬ THÁCH B 

Cơ sở chỉ có tổng cộng 10—14 sai phạm ở mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên tiêu chuẩn CCR được đưa vào diện thử thách B. 

 
Tổng Số Lần Sai Phạm Nguy Cơ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao:   

 
Nếu xảy ra các sai phạm ở mức Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên tiêu chuẩn CCR nhưng không quá tổng cộng 14 lần, trong giai đoạn thử thách 6 tháng này, thì cơ sở 

sẽ mất một cấp độ sao trong 6 tháng và lần thử thách 6 tháng thứ hai được thiết lập vào thời điểm phát hiện ra. Nếu các sai phạm mới ở mức Cao và/hoặc Trung Bình-Cao 

phát sinh trong giai đoạn thử thách 6 tháng thứ hai, thì cơ sở đó sẽ mất chứng nhận. 

 
Ngày bắt đầu thử thách:   

Ghi dạng thử thách nào: ☐ Lần thứ nhất ☐ Lần thứ 2 

Đối với bất kỳ cơ sở nào bị giảm cấp độ sao trong 6 tháng, không được phép có thêm bất kỳ sai phạm nào khác ghi trong mục 3 hoặc 4 trong khoảng thời 

gian 6 tháng đó thì mới được phục hồi cấp độ sao đã được chứng nhận trước đó. 

Lập một bản sao của mẫu điền này và ảnh chụp màn hình lịch sử cấp phép CCR trong Sổ Ghi Chép Hoạt Động để biết thông tin cập nhật về diện chứng nhận dẫn đến 

ảnh hưởng. 

 
Chữ Ký của Nhân Viên Texas Rising Star: Ngày: 



 

Mẫu Sàng Lọc Ban Đầu của Texas Rising Star - Chương trình Sau Giờ Học 
Các Chương Trình Sinh Hoạt Sau Giờ Học của Cơ Sở Giữ Trẻ Có Giấy Phép Hoạt Động 

Tên cơ sở:  Địa Chỉ:  

Tên Giám Đốc: Giấy Phép #:  

Đương đơn lần đầu tiên cho Texas Rising Star 

1. Cơ sở có quá trình cấp phép Quy Chế Giữ Trẻ (CCR) cho giai đoạn 12 tháng đó không? ☐ Có ☐ Không 

Ngày Duyệt Xét:   

Duyệt xét lịch sử cấp giấy phép CCR 12 tháng. 

 
Dừng lại nếu trả lời “Không”. 

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

phép hoạt động với CCR không? ☐ Có ☐ Không Thuộc Diện 

Khắc Phục Sai Phạm với Hội Đồng? ☐ Có ☐ Không 

Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với TWC 

không? ☐ Có ☐ Không Không bị CCR phạt vì vi phạm 

744.2607 (b–d)? ☐ Có ☐ Không 

Có ít nhất tổng cộng 15 sai phạm ở Mức Độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên CCR không? ☐ Có ☐ Không 

 
Dừng lại nếu trả lời "Có" cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên. 

3. Duyệt xét Sai phạm CCR 

Cơ sở không thể trở thành Texas Rising Star nếu có bất kỳ sai phạm nào ghi dưới đây: 

☐ 745.621 Yêu Cầu về Xác Minh Lý Lịch 

☐ 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 

☐ 745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Trực Tiếp 

☐ 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 

☐ 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 

☐ 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 củaNhân Viên Giữ Trẻ - Giám Sát Trẻ Em 

☐ 744,1315 Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi 

☐ 744,2105 Các Phương Pháp Phạt Bị Nghiêm Cấm 

☐ 744,2655(a) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

☐ 744,2655(b) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

Dừng lại nếu đã nhận được bất kỳ lựa chọn nào ở trên trong vòng 12 tháng trước đó. 

 

Lập một bản sao của mẫu điền này và ảnh chụp màn hình lịch sử cấp phép CCR trong Sổ Ghi Chép Hoạt Động để biết thông tin cập nhật về diện chứng nhận dẫn đến 

ảnh hưởng. 

 
Chữ Ký của Nhân Viên Texas Rising Star: Ngày: 



 

Mẫu Sàng Lọc Ban Đầu của Texas Rising Star - Chương trình Sau Giờ Học 
Các Chương Trình Sinh Hoạt Sau Giờ Học của Cơ Sở Giữ Trẻ Có Giấy Phép Hoạt Động 

Tên cơ sở:  Địa Chỉ:  

Tên Giám Đốc: Giấy Phép #:  

Các Chương Trình Texas Rising Star Hiện Tại 

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

Ngày CCR Duyệt Xét:   

Duyệt xét lịch sử cấp giấy phép CCR 12 tháng. 

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

phép hoạt động với CCR không? ☐ Có ☐ Không Thuộc Diện 

Khắc Phục Sai Phạm với Hội Đồng? ☐ Có ☐ Không 

Hiện có Thông Báo Tạm Ngừng Hoạt Động với TWC 

không? ☐ Có ☐ Không Không bị CCR phạt vì vi phạm 

744.2607 (b–d)? ☐ Có ☐ Không 

Có ít nhất tổng cộng 15 sai phạm ở Mức Độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên CCR không? ☐ Có ☐ Không 

Đã phát sinh lần thử thách liên tiếp thứ 3 (ở bất kỳ cấp độ nào)? ☐ Có ☐ Không (Nếu có, ghi các ngày bắt đầu lần thử thách trước đây trong 3 năm vừa qua: ) 

Đã có lần thử thách thứ 5 (ở bất kỳ cấp độ nào) trong vòng 3 năm vừa qua? ☐ Có ☐ Không (Nếu có, ghi các ngày bắt đầu lần thử thách trước đây 

trong 3 năm vừa qua: ) 

Hủy chứng nhận nếu trả lời “Có” cho bất kỳ tiêu chí nào ở trên. 

3. GIẢM CẤP ĐỘ SAO 

Cơ sở bị giảm một cấp độ sao cho mỗi sự việc nếu nhận được bất kỳ sai phạm nào ghi dưới đây. Các cơ sở 2 Sao sẽ bị mất chứng nhận. 

☐ 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 

☐ 745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch - Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Trực Tiếp 

☐ 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 

☐ 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 

Ngày giảm cấp độ sao bắt đầu có hiệu lực:    

4. THỬ THÁCH A 

Cơ sở được đưa vào diện thử thách A nếu có bất kỳ sai phạm nào ghi dưới đây: 

☐ 745,621 Yêu Cầu về Xác Minh Lý Lịch 

☐ 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 củaNhân Viên Giữ Trẻ - Giám Sát Trẻ Em 

☐ 744,1315 Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi 

☐ 744,2105 Các Phương Pháp Phạt Bị Nghiêm Cấm 

☐ 744,2655(a) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

☐ 744,2655(b) Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc 

Nếu cơ sở bị phạt do bất kỳ sai phạm Thử Thách A nào trong giai đoạn thử thách 6 tháng, mà không vượt quá tổng cộng 14 sai phạm ở cấp độ Cao và/hoặc Trung Bình-

Cao, cơ sở đó sẽ bị mất một cấp độ sao và lần thử thách sáu tháng thứ hai được thiết lập vào thời điểm phát hiện ra. Nếu cơ sở bị phạt cho bất kỳ lỗi Thử Thách A nào 

trong giai đoạn thử thách 6 tháng thứ hai, cơ sở đó sẽ mất chứng nhận. 

 
Ngày bắt đầu thử thách:   

Ghi dạng thử thách nào: ☐ Lần thứ nhất ☐ Lần thứ 2 

5. THỬ THÁCH B 

Cơ sở chỉ có tổng cộng 10—14 sai phạm ở mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên tiêu chuẩn CCR được đưa vào diện thử thách B. 

 
Tổng Số Lần Sai Phạm Nguy Cơ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao:   

 
Nếu xảy ra các sai phạm ở mức Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên tiêu chuẩn CCR nhưng không quá tổng cộng 14 lần, trong giai đoạn thử thách 6 tháng này, thì cơ sở 

sẽ mất một cấp độ sao trong 6 tháng và lần thử thách 6 tháng thứ hai được thiết lập vào thời điểm phát hiện ra. Nếu các sai phạm mới ở mức Cao và/hoặc Trung Bình-Cao 

phát sinh trong giai đoạn thử thách 6 tháng thứ hai, thì cơ sở đó sẽ mất chứng nhận. 

 
Ngày bắt đầu thử thách:   

Ghi dạng thử thách nào: ☐ Lần thứ nhất ☐ Lần thứ 2 

Đối với bất kỳ cơ sở nào bị giảm cấp độ sao trong 6 tháng, không được phép có thêm bất kỳ sai phạm nào khác ghi trong mục 3 hoặc 4 trong khoảng thời 

gian 6 tháng đó thì mới được phục hồi cấp độ sao đã được chứng nhận trước đó. 

Lập một bản sao của mẫu điền này và ảnh chụp màn hình lịch sử cấp phép CCR trong Sổ Ghi Chép Hoạt Động để biết thông tin cập nhật về diện chứng nhận dẫn đến 

ảnh hưởng. 

 
Chữ Ký của Nhân Viên Texas Rising Star: Ngày: 



 

Kế Hoạch Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng Txas Rising Star 
Tất cả các chương trình giữ trẻ và mầm non đều phải tham gia Kế Hoạch Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng (CQIP). CQIP được thiết lập với 

sự hợp tác của chương trình và chuyên gia cố vấn Texas Rising Star phụ trách chương trình đó. CQIP là một tài liệu luôn được thay đổi, có 

nghĩa là được cập nhật khi cần và khi thích hợp, và dựa trên các mục tiêu cũng như nhu cầu của chương trình để đạt được, duy trì, hoặc tăng cấp 

độ sao. 

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

Tên Cơ Sở: Giấy Phép Hoạt Động Giữ Trẻ #: 

Người Liên Lạc (Giám Đốc/Chủ Sở Hữu): Số Điện Thoại/Email: 

Chuyên Gia Cố Vấn Phụ Trách:  Số Điện Thoại/Email của Chuyên Gia Cố Vấn:  

Cấp Độ Sao Hiện Tại:   □ Đang trong quá trình hướng tới chứng nhận TRS □ 2 Sao □ 3 Sao □ 4 Sao  

Dạng Cơ Sở: □ Trung Tâm □ Gia Đình □ Chương Trình Chỉ Phục Vụ Trẻ Em Ở Độ Tuổi Đi Học □ Chứng Nhận Toàn Quốc: 

Các Độ Tuổi Phục Vụ: □ Trẻ sơ sinh (0–17 tháng) □ Trẻ mới biết đi (18–35 tháng) □ 3 tuổi 

□ 4 tuổi □ 5 tuổi □ Trẻ em ở độ tuổi đi học 

Tham gia chương trình Partnership Readiness* □ Có □ Không Nếu có, Bước nào? □ Bước 1 □ Bước 2 □ Bước 3 
*Một chương trình giữ trẻ và mầm non đang trong quá trình thiết lập mối quan hệ hợp tác chính thức với một học khu hoặc 
trường bán công. 

 

CÁC YÊU CẦU 

Đã hoàn thành Buổi Giới Thiệu Thông Tin Texas Rising Star Ngày:    

Tối thiểu, đã lập tài khoản giám đốc trung tâm trong phạm vi Hệ Thống Đăng Ký Nhân Lực Texas Ngày:  

Duyệt Xét Cổng Thông Tin Xác Minh Lý Lịch CCL Ngày:    

Giám đốc đã hoàn thành huấn luyện trong Khóa Huấn Luyện về các Quy Định Hướng Dẫn liên quan đến Trẻ Sơ Sinh-Trẻ Mới 

Biết Đi-Mầm Non Ngày: (Không áp dụng đối với những 

chương trình không phục vụ trẻ em từ 0-3 tuổi) 

Giám đốc đã hoàn thành huấn luyện trong Khóa Huấn Luyện về các Quy Định Hướng Dẫn cho cấp Mầm Non 

 Ngày: (Không áp dụng cho những 

chương trình không phục vụ trẻ em từ 4-5 tuổi và dành cho các chương trình phục vụ trẻ em ở tuổi đi học) 

Nhân viên đã có tổng cộng 30 giờ huấn luyện trong năm trước/năm hiện tại (Không áp dụng đối với các đương đơn 

lần đầu và các chương trình có chứng nhận toàn quốc) 
 

 

SÀNG LỌC VIỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH CCL 

Vấn Đề Sàng Lọc CCL  

Các Bước Giải Quyết  

Các Nguồn Trợ Giúp Cần Thiết  

Khung thời gian  

Ngày Dự Kiến Hoàn Thành  

Ngày Hoàn Thành  

 

CÁC MỤC TIÊU 

Mục Tiêu 1  

Hạng Mục và/hoặc Các Mặt Đánh Giá 

Liên Quan 

 

Các Bước Giải Quyết  

Các Nguồn Trợ Giúp Cần Thiết  

Khung thời gian  

Ngày Dự Kiến Hoàn Thành  

Ngày Hoàn Thành  



 

 

Mục Tiêu 2  

Hạng Mục và/hoặc Các Mặt Đánh Giá 

Liên Quan 

 

Các Bước Giải Quyết  

Các Nguồn Trợ Giúp Cần Thiết  

Khung thời gian  

Ngày Dự Kiến Hoàn Thành  

Ngày Hoàn Thành  

 

Mục Tiêu 3  

Hạng Mục và/hoặc Các Mặt Đánh Giá 

Liên Quan 

 

Các Bước Giải Quyết  

Các Nguồn Trợ Giúp Cần Thiết  

Khung thời gian  

Ngày Dự Kiến Hoàn Thành  

Ngày Hoàn Thành  

 
Mục Tiêu 4  

Hạng Mục và/hoặc Các Mặt Đánh Giá 

Liên Quan 

 

Các Bước Giải Quyết  

Các Nguồn Trợ Giúp Cần Thiết  

Khung thời gian  

Ngày Dự Kiến Hoàn Thành  

Ngày Hoàn Thành  

 

Mục Tiêu 5  

Hạng Mục và/hoặc Các Mặt Đánh Giá 

Liên Quan 

 

Các Bước Giải Quyết  

Các Nguồn Trợ Giúp Cần Thiết  

Khung thời gian  

Ngày Dự Kiến Hoàn Thành  

Ngày Hoàn Thành  

 
 

Chữ Ký của Đại Diện Được Ủy Quyền: Tên của Chuyên Gia Cố Vấn: 

 

Chữ Ký của Đại Diện Được Ủy Quyền: Chữ Ký của Chuyên Gia Cố Vấn: 
 

Ngày: Ngày: 
 

Nhận Xét/Ghi Chú: 



 

Thông Báo về Hậu Quả do Sai Phạm Texas Rising Star 
Mẫu điền này xác nhận rằng chương trình ghi dưới đây đã được đưa vào diện thay đổi cấp độ chứng nhận Texas Rising Star do sai phạm như mô 

tả trong bảng. Tên Cơ Sở: Số Giấy Phép CCR: 

Ngày bắt đầu bị thay đổi do sai phạm: Độ dài thời gian bị thay đổi do sai phạm: 
 

Trong cột thay đổi do sai phạm ở dưới, chọn ảnh hưởng đã xảy ra và điền các cột như hướng dẫn. 

 

Ảnh 

Hưởng 

Ghi rõ các tiêu chí quy 

định 

Lý do dẫn đến hậu quả do sai phạm (bằng chứng) 

Giảm Cấp Độ Sao 
Ghi cấp độ sao hiện tại: Ghi cấp độ 

sao mới:    

 

Thử Thách A hoặc B 
Ghi dạng thử 

thách nào, A 

hoặc B 

 

Tiếp tục thử thách 
Ghi dạng thử 

thách nào, A 

hoặc B 

 

 

Mất Chứng Nhận 

Ghi loại nào,  

Mẫu Sàng Lọc hoặc 

Tái Quyết Định SIA 

 

Thỏa Thuận Cải Tiến 

Dịch Vụ 

Ghi những hạng mục nào, 

1,2,3, hoặc 4 

 

 
Các yêu cầu về tái phục hồi tình trạng hội đủ điều kiện 

Ảnh 

Hưởng 

Các yêu cầu về tái phục hồi tình trạng hội đủ 

điều kiện 

Giảm Cấp Độ Sao (Mẫu Sàng 

Lọc) hoặc Thử Thách 
Cơ sở không bị phạt vì các sai phạm ghi rõ liên quan tới hậu quả do sai phạm.* 

Mất Chứng Nhận 
Cơ sở không có chứng nhận Texas Rising Star trong 6 tháng và đáp ứng được các điều kiện về nộp đơn 

xin lần đầu (dựa trên các hậu quả của những lần sai phạm trước đây).* 

Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ Cơ sở duy trì cấp độ sao hiện tại sau khi đánh giá các hạng mục cụ thể. 

(*) xem Bảng 4.1 hoặc 4.2 trong các Quy Định Hướng Dẫn để biết thông tin cụ thể về tình trạng hội đủ điều kiện được phục hồi sau các hậu quả do 

sai phạm trong quy trình sàng lọc 
 

Tôi hiểu rằng để được xóa diện này, cơ sở của tôi phải đáp ứng được các yêu cầu về phục hồi tình trạng hội đủ điều kiện áp dụng cho sai phạm 

của cơ sở. 

 
Chữ Ký của Chương Trình: Ngày:    

 

Chữ Ký của Nhân Viên TRS: Ngày:    
 

SauSau khi khung thời gian bắt buộc để khắc phục sai phạm đã kết thúc, nhân viên Texas Rising Star sẽ quyết định có lý do chính đáng để xóa 

phạt hay không. Đối với các yêu cầu khắc phục trong quá trình sàng lọc chưa thực hiện và có biện pháp phạt mới, phải điền mẫu  đơn mới. 
 

Đáp ứng được yêu cầu Ngày kết thúc:    

Không đáp ứng được yêu cầu: Hình thức phạt mới/Mẫu điền mới Cấp độ sao mới được xác định dựa trên SIA:    
 

Chữ Ký của Chương Trình: Ngày:    
 

Chữ Ký của Nhân Viên TRS: Ngày:    



 

Quy Trình Nộp Đơn Xin Công Nhận Chứng Nhận 

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 Texas   

Rising Star 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 Texas Rising Star sau đây đối với các chuyên gia đánh giá trong quy chế về Các Dịch Vụ Chăm 

Sóc Trẻ Em Chương 809 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 Texas Rising Star bao gồm các mặt đánh giá cho tất cả các nhóm tuổi mà cơ sở có chứng nhận Texas 
Rising Star 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. 



 

Quy Trình Nộp Đơn Xin Công Nhận Chứng Nhận (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 Texas Rising Star 

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 Texas Rising Star. 

 

Đánh Giá Tài Liệu Đối Chiếu Texas Rising Star 

Trong tài liệu đối chiếu, các tổ chức chứng nhận mới phải chứng minh rằng tất cả các mặt đánh giá chứng nhận 2 sao 
theo Texas Rising Star (bắt buộc) cũng là yêu cầu bắt buộc của tổ chức chứng nhận đó. 

 

Nếu các mặt đánh giá bắt buộc 2 sao của Texas Rising Star 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 Texas Rising Star 

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 Texas Rising Star: 

 

 

Cấp Độ Chứng 

Nhận Texas Rising 

Star 

 
Các Ngưỡng Điểm Chứng Nhận 

 
Chứng Nhận 2 Sao 

Chứng nhận yêu cầu tất cả các mặt đánh giá 2 Sao của Texas Rising Star (bắt buộc) 
(hoặc cơ sở đó đã nộp một quy trình bảo đảm chất lượng riêng cho các chương trình giữ 
trẻ và mầm non của Texas đó). 

 
Chứng Nhận 3 Sao 

Chứng nhận yêu cầu phải có tất cả các mặt đánh giá 2 sao (bắt buộc) của Texas Rising 
Star; 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 Texas Rising 
Star; ngoài ra, 90 phần trăm các mặt đánh giá theo điểm của TRS cho mỗi nhóm tuổi đều 
có trong các mặt đánh giá chứng nhận. 

 




