Quý vị có biết 90% não bộ
phát triển trước năm 5 tuổi
không?

Vui lòng truy cập www.TexasRisingStar.org để biết
thêm thông tin về cách thức quý vị có thể 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:

www.TexasRisingStar.org
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: 800-7352989 (TTY) và 711 (Tiếng nói).

Các chương trình mầm non chất lượng cao
giúp hỗ trợ con quý vị phát triển và chuẩn
bị sẵn sàng cho tương lai thành công!

Các bản sao ấn phẩm này (11/2021) 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.

Cẩm Nang Hướng Dẫn Phụ Huynh

Texas Rising Star là gì?

Lựa Chọn Cơ Sở Giữ Trẻ Chất
Lượng Cao

Các Cấp Độ Chứng Nhận

Tìm nơi giữ trẻ:
https://find.childcare.texas.gov

Tìm dịch vụ giữ trẻ tại khu vực của quý vị. Các
chương trình mầm non Texas Rising Star được tô
nổi bật. Đừng quên nhấp vào “View certificates
and inspection reports” trong hồ sơ chương trình
giữ trẻ để biết các lần vi phạm sức khỏe hoặc an
toàn hay không.

2.

Xác định ngân sách của quý vị: Quý
vị có thể chi bao nhiêu tiền cho dịch vụ giữ trẻ
mỗi tháng? Tới văn phòng Workforce Solutions
tại địa phương để tìm hiểu xem gia đình quý vị
có hội đủ điều kiện
được nhận trợ cấp giữ trẻ hay không.

3.

Hiểu các dạng dịch vụ giữ trẻ
cung cấp:
Việc giữ trẻ có thể diễn ra trong các trung tâm, các
chương trình sau giờ học, và các gia đình đã đăng
ký hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động và ngoài
giờ làm việc.

Các chương trình mầm non Texas Rising Star chú
trọng đến chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn
cao hơn các tiêu chuẩn cấp phép hoạt động giữ trẻ
tối thiểu của tiểu bang.

Chương trình mầm non có chứng nhận Texas
1.
Rising Star có thể cung cấp những gì?

• Sĩ số lớp ít hơn và nhiều giáo viên hơn;
• Các giáo viên có trình độ học vấn cao hơn và
thường xuyên được huấn luyện;

• Các giáo viên luôn suy nghĩ tích cực và kiên nhẫn;
• Các hoạt động phù hợp với độ tuổi và giáo trình
chất lượng;

• Các lớp học trong nhà và ngoài trời giúp trẻ em
học tập và phát triển;

• Hỗ trợ việc học ở nhà; và
• Các nguồn trợ giúp cộng đồng dành cho các gia đình.

Bốn trong số bốn chứng nhận cấp độ sao

Ba trong số bốn chứng nhận cấp độ sao

Hai trong số bốn chứng nhận cấp độ sao

4.

Hãy là người tiêu dùng thông minh:
Sau khi tìm được các chương trình đáp ứng được
các nhu cầu căn bản của quý vị, hãy tới gặp họ
và đề nghị tham quan chương trình. Nếu quý vị
lựa chọn một chương trình mầm non có chứng
nhận Texas Rising Star, con quý vị sẽ tham gia
một chương trình giữ trẻ chất lượng cao hơn cam
kết nỗ lực giúp con quý vị thành công.

Hai Sao Đáp
ứng một số tiêu
chuẩn chất
lượng

Ba Sao Đáp

Bốn Sao Đáp

ứng đa số tiêu
chuẩn chất lượng

ứng gần như tất
cả các tiêu chuẩn
chất lượng

Nếu con quý vị hiện đang tham gia một chương trình không
có chứng nhận Texas Rising Star, chúng tôi có thể giúp cơ
sở giữ trẻ của quý vị tham gia quy trình xin chứng nhận.
Đề nghị nhà cung cấp dịch vụ của quý vị truy cập trang
mạng www.TexasRisingStar.org để biết thêm chi tiết.

