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Cấp độ Khởi điểm là gì 
Hiệu lực từ ngày 3 tháng 10 năm 2022, bất kỳ nhà cung cấp chăm sóc trẻ em của Texas nào mong muốn tham 
gia vào chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em (CSC) của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas phải được chỉ 

định là Cấp độ Khởi điểm và đồng ý làm việc với một người cố vấn để có chứng nhận Texas Rising Star.  
Làm theo các bước để được Chỉ định Cấp độ Khởi điểm! 
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Quý vị là nhà cung cấp chăm sóc trẻ có 
giấy phép hoặc đã đăng ký?  

Có - chuyển sang bước 2  

Quý vị đang Thực hiện Hành động Khắc phục hoặc Bất 
lợi với Quy định Chăm sóc Trẻ em (CCR)?  

Không - chuyển sang bước 3 

Quý vị có bất kỳ thiếu hụt nào có 
trọng số Cao hoặc Trung bình - 

Cao từ CCR trong vòng 12 tháng 
qua không?  

Có - chuyển sang bước 4 

Không - Dừng Quy trình  

Có - Dừng Quy trình  

Không - Chức mừng, chương 
trình của quý vị đáp ứng yêu 

cầu Chỉ định Cấp độ Khởi điểm 

Xác định điểm số của quý vị: Cho mỗi thiếu hụt có trọng 
số Cao, thêm 5 điểm. Cho mỗi thiếu hụt có trọng số 

Trung bình - Cao, thêm 3 điểm.  

Tổng điểm của quý vị cao Có - Dừng Quy trình  
hơn 75?  

Không - Chức mừng, chương trình của quý vị 
đáp ứng yêu cầu Chỉ định Cấp độ Khởi điểm   

Nếu quý vị phải "Dừng Quy trình" vào bất kỳ lúc nào, vui lòng liên hệ với người liên hệ của chương 
trình Quy định Chăm sóc Trẻ em tại địa phương của quý vị hoặc Văn phòng Giải pháp Lực lượng 

Lao động để tìm hiểu cách tiếp tục.  


