Tiến trình Chỉ định Cấp độ Khởi
điểm cho các Chương trình Chăm
sóc Trẻ em
Các chương trình chăm sóc trẻ em cung cấp bởi Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em (CSC) sẽ yêu cầu tham gia vào chương trình
chứng nhận cho Ngôi sao Đang lên Texas (Texas Rising Star) của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas thông qua Chỉ định
Cấp độ Khởi điểm. Dòng thời gian này dành cho các nhà cung cấp đang có thoả thuận CSC với Hội động Giải pháp Lực
lượng Lao động (Hội đồng) của họ đến ngày 10.03.22. Khung thời gian cho các nhà cung cấp CSC mới vẫn giữ nguyên
nhưng thời hạn sẽ được thay đổi tương ứng. Các chương trình CSC có thể được sàng lọc nếu cần thiết hoặc được
đảm bảo để đủ điều kiện chứng nhận ban đầu cho Texas Rising Star vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ
10.03.22 - 09.30.24.

Tới ngày 3 tháng 10 năm 2022

Xác định Tính Đủ Điều kiện của việc Chỉ định Cấp độ Khởi điểm

• Hội đồng của quý vị sẽ đánh giá chương trình của quý vị để xác định tính đủ điều kiện cho việc Chỉ định Cấp độ Khởi
điểm và chỉ định một người cố vấn để hỗ trợ chương trình của quý vị.

• Đủ điều kiện > Bắt đầu làm việc để đạt được chứng nhận Texas Rising Star. Thời hạn Chứng Nhận: 09.30.24.
• Không đủ điều kiện > Quý vị sẽ nhận một khoản trợ cấp để cung cấp CSC trong một khung thời gian tạm thời. Thời hạn
Tái Đánh giá: 03.31.23.

Đến ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tái Đánh giá Tính Đủ Điều kiện của việc Chỉ định Cấp độ Khởi điểm (nếu có)

• Hội đồng của quý vị sẽ tái đánh giá chương trình của quý vị để xác định tính đủ điều kiện cho việc Chỉ định Cấp độ Khởi điểm
• Đủ điều kiện > Bắt đầu làm việc để đạt được chứng nhận Texas Rising Star. Thời hạn Chứng Nhận: 09.30.24.
• Không đủ điều kiện > Thoả thuận với Nhà cung cấp CSC của quý vị sẽ chấm dứt. Trẻ em đang được chăm sóc sẽ được
chuyển sang một nhà cung cấp đủ điều kiện.

Đánh giá Tính Đủ Điều kiện của Chứng nhận Texas Rising Star

Ngày 30 tháng 9 năm 2023

• Hội đồng của quý vị sẽ đánh giá chương trình của quý vị để xác định tính đủ điều kiện của chứng nhật Texas Rising Star.
• Đủ điều kiện > Hội đồng sẽ ghi nhận tính đủ điệu kiện của chứng và lên lịch cho một buổi đánh giá trước 09.30.24.
• Không đủ điều kiện > Chương trình của quý vị có sáu tháng để đáp ứng tính đủ điều kiện. Thời hạn Tái Đánh giá: 03.31.24.
Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Tái Đánh giá Tính Đủ Điều kiện của Chứng nhận Texas Rising Star

• Hội đồng của quý vị sẽ tái đánh giá chương trình của quý vị để xác định tính đủ điều kiện của chứng nhật Texas Rising Star.
• Đủ điều kiện > Hội đồng sẽ thực hiện một buổi đánh giá Texas Rising Star để cấp chứng nhận trước 09.30.24.
• Không đủ điều kiện > Chương trình của quý vị có sáu tháng để đáp ứng đủ điều kiện. Quý vị có thể KHÔNG nhận được các
giới thiệu gia đình mới trong thời gian này. Thời hạn Tái Đánh giá: 09.30.24.

Đến ngày 30 tháng 9 năm 2024

Thiết lập Chứng nhận Texas Rising Star

• Hội đồng của quý vị sẽ tái đánh giá chương trình của quý vị để xác định tính đủ điều kiện của chứng nhật Texas Rising Star.
• Đủ điều kiện > Hội đồng sẽ thực hiện một buổi đánh giá Texas Rising Star để cấp chứng nhận. Thời hạn Chứng nhận: trong
vòng ba tháng, đến ngày 12.30.24.

• Không đủ điều kiện > Thoả thuận Nhà cung cấp CSC của quý vị sẽ chấm dứt. Trẻ em đang được chăm sóc sẽ được chuyển
sang một nhà cung cấp đủ điều kiện.

Câu hỏi? Liên hệ Văn phòng Giải pháp Lực lượng Lao động địa phương của quý vị hoặc truy cập www.TexasRisingStar.org

