
 

 

Trở thành chương 
trình có chứng 

nhận Texas Rising 
Star với sự Hỗ Trợ 
& Các Quyền Lợi 

Trong Từng Bước 

Tiến Trình 

Hãy thể hiện 
cho các bậc 
phụ huynh ở 
Texas thấy 

quý vị chương 
trình giữ trẻ 
chất lượng! 



 

Trở Thành Chương Trình 

có chứng nhận  

Texas Rising Star

Tôi có hội đủ điều kiện nộp đơn không? 

Chương trình mầm non đủ điều kiện nộp đơn xin 
chứng nhận nếu chương trình đó:  

• hiện có thỏa thuận với Hội Đồng Phát Triển Nhân

Lực Địa Phương (Ủy Ban) để phục vụ các trẻ em

hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giữ trẻ được trợ cấp;

• có giấy phép vĩnh viễn (không hết hạn) hoặc đăng

ký hoạt động từ cơ quan Quản Lý Hoạt Động Giữ

Trẻ (CCR) với lịch sử cấp phép ít nhất là 12 tháng

hoặc do quân đội Hoa Kỳ quản lý và không có sai

phạm gì; và

• không thuộc diện sai phạm phải khắc phuc với

CCR, TWC, hoặc Hội Đồng; và

• giám đốc có tài khoản trong hệ thống Đăng Ký

Nhân Lực Texas, và khuyến khích tất cả các nhân

viên cũng tham gia.

Nếu quý vị hiện không đủ điều kiện nộp đơn xin, liên 

lạc với Hội Đồng tại địa phương để được giúp đỡ về 

tiêu chuẩn điều kiện 



 

 

 

 

 

 

 

Biểu trưng cấp độ chất lượng Texas Rising Star 
cho biết cấp độ chứng nhận của chương trình 

mầm non đó.  

Texas Rising Star 

Các Hạng Mục  

Texas Rising Star 

Các chương trình Texas Rising Star cam két cung cấp dịch 
vụ giữ trẻ chất lượng và cải tiến chất lượng vượt các tiêu 
chuẩn tối thiểu về cấp phép giữ trẻ của tiểu bang trong các 
hạng mục sau đây:  

1. Trình Độ Năng Lực, Buổi Giới Thiệu Thông Tin, và

Huấn Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên

• Trình Độ Năng Lực, Buổi Giới Thiệu Thông Tin, và Huấn

Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên.

2. Giao Tiếp Tương Tác giữa Giáo Viên - Trẻ Em

• Sĩ số nhóm và tỷ lệ nhân viên - trẻ em

• Các hoạt động giao tiếp tương tác hỗ trợ sự phát triển

của trẻ em và việc học kỹ năng giao tiếp xã hội - cảm

xúc

3. Quản Lý Chương Trình

• Giáo dục thông tin cho gia đình và sự tham gia của 
gia đình

• Quản lý chương trình

4. Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà/Ngoài Trời

• Các môi trường học tập trong nhà và ngoài trời

Trong mỗi hạng mục, chương trình của quý vị được chấm 

điểm dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng căn bản, và quý vị 

có thể giành được thêm điểm cho các tiêu chuẩn khác để 

tăng cấp độ sao.  

4 Sao 
Giành được ít nhất 80% số điểm 

trong tất cả bốn hạng mục 

3 Sao 
Giành được 60-78% số điểm 

trong tất cả bốn hạng mục 

2 Sao 
Giành được 0–59% số điểm 

trong tất cả bốn hạng mục 

Các Cấp Độ Chứng Nhận 



• Mức hoàn trả trợ cấp giữ trẻ cao hơn

• Các cơ hội phát triển nghiệp vụ

• Tư vấn riêng từng cơ sở

• Đủ điều kiện hưởng các quyền lợi khác, chẳng

hạn như tiền trợ cấp, tiền phụ cấp, và các tài

liệu/dụng cụ và phương tiện thiết bị.

• Quảng cáo miễn phí cho các phụ huynh

và cộng đồng

Cấp độ sao của quý vị càng cao, thì

quý vị càng được trả tiền hơn cho

mỗi một đứa trẻ! 

Nếu quý vị không phải là chương 

trình có chứng nhận Texas Rising 

Star, bảng này cho biết số tiền mà 

quý vị có thể được nhận thêm trong 

một năm cho 1 đứa trẻ mới biết đi 

nếu chương trình của quý vị có 

chứng nhận ở các cấp độ khác 

nhau. 

Mức Tăng Hàng Ngày Trung Bình cho một Đứa 
Trẻ Mới Biết Đi Tham Gia Toàn Thời Gian tại một 

Trung Tâm Có Giấy Phép Hoạt Động 

30% 

25% 
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15% 
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2 Sao 3 Sao 4 Sao 

10% 20% 30% 

Để xem các mức hoàn trả trên toàn tiểu bang, truy cập 

www.TexasRisingStar.org/providers/enhanced-rates 

Các Lợi Ích 

Có thể được ít 

nhất $1000 mỗi 

đứa trẻ một năm! 

http://www.texasrisingstar.org/providers/enhanced-rates


 

 

Quý vị đã sẵn sàng nộp đơn xin trở thành Chương 

Trình Có Chứng Nhận Texas Rising Star? 

Liên lạc với Hội Đồng tại địa phương quý vị hoặc truy 

cập www.TexasRisingStar.org/getting-ready để biết 

thêm thông tin về quy trình nộp đơn xin. 

Các quản trị viên chương trình mầm non đôi khi coi 

như là chương trình của họ không thể có được 

chứng nhận do các yêu cầu về thời gian, nhân sự, 

hoặc tài chánh.  Trong một số trường hợp, các 

chương trình này hiện đã đạt được hoặc vượt hầu 

hết các tiêu chuẩn đánh giá Texas Rising Star! 

Sẽ không mất quá nhiều thời gian hoặc 

giấy tờ để bắt đầu  

Có các chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm huấn 
luyện để giúp quý vị trong quy trình chứng nhận và 
sau đó. Chuyên gia tư vấn có thể giúp lập các mục 
tiêu thiết thực và quy trình để bảo đảm quý vị đạt kết 
quả thành công. 

Quý vị sẽ không cần phải thuê thêm giáo 

viên hoặc giáo viên có bằng cấp. 

Các tỷ lệ trong lớp học và trình độ năng lực của nhân 
viên chỉ là 2 mặt đánh giá trong tổng cộng các mặt 
đánh giá được chấm điểm, vì vậy ảnh hưởng của 
chúng đối với cấp độ sao tổng thể là tối thiểu. Đồng 
thời, các giáo viên làm việc trong các chương trình 
Texas Rising Star hội đủ điều kiện nhận trợ giúp về 
giáo duục (chẳng hạn như các ngân khoản trợ cấp, 
phụ cấp, học bổng, và có thể được ưu tiên ghi danh 
tham gia các chương trình thưởng khuyến khích cho 
những người học lên cao hơn).  

Chứng nhận Texas Rising Star sẽ 
mang lại nhiều lợi ích! 

Chứng nhận Texas Rising Star sẽ mang lại nhiều lợi 
ích! Cân nhắc sử dụng công cụ tính toán doanh thu 
của chúng tôi tại www.texasrisingstar. 
org/providers/enhanced-rates để biết chứng nhận có 
thể mang lại lợi ích tài chánh cho chương trình của 
bạn như thế nào. 

Quý Vị Có Thể Có Được Chứng 

Nhận Texas Rising Star

http://www.texasrisingstar.org/getting-ready


 

 

 

Vui lòng truy cập www.TexasRisingStar.org để biết 

thêm thông tin về cách thức lựa chọn  

một chương trình chất lượng cao cho con quý vị. 

Để biết thêm thông tin, liên lạc với Ủy Ban Phát Triển 

Nhân Lực tại địa phương của quý vị tại:  

Chương Trình/Hãng Sở Cung Cấp Cơ Hội Bình Đẳng. 

Có các phương tiện trợ giúp và dịch vụ trợ giúp cho 

người khuyết tật khi có yêu cầu. Relay Texas:  

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

Các bản sao ấn phẩm này (08/2021) đã được phân 

phối theo đúng quy định của Luật Phân Phối Tiểu 

Bang Texas, và có sẵn cho công chúng sửa dụng 

qua Chương Trình Phân Phối Ấn Phẩm của Tiểu 

Bang Texas tại Thư Viện Tiểu Bang Texas và các 

thư viện phổ biến thông tin khác của tiểu bang.  

www.TexasRisingStar.org 

Chọn một chương trình chất lượng để giúp 

con quý vị đi đúng con đường hướng đến 

thành công! 

http://www.texasrisingstar.org/
http://www.texasrisingstar.org/

