
 

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: 


