
 

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: 


