
 

Lộ Trình Vươn Tới Thành Công Cho  
Các Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em Mới Được  

Cấp Phép/Đăng Ký 
Xin chúc mừng chương trình chăm sóc trẻ em mới được cấp phép/đăng ký của quý vị! 

Hãy thực hiện theo lộ trình vươn tới thành công để bắt đầu. 

Child Care  
Regulation (CCR) 
• Truy cập tài khoản CCR của quý vị 
• Tìm Các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu của Texas 

• Tìm Biểu Mẫu Cấp Phép 

• Kết nối với Đại Diện Cấp Phép CCR của quý vị 
• Tìm hiểu cách gửi bản kiểm tra lý lịch cho nhân viên 
 

Cơ Quan Đăng Ký Lực Lượng Lao 
Động TECPDS 
• Thiết lập một tài khoản miễn phí để tạo hồ sơ, đánh 

giá hồ sơ nhân viên và lập kế hoạch phát triển 

chuyên môn cho cơ sở của quý vị 

• Dễ dàng tạo chứng chỉ hợp lệ cho các cuộc họp 

và đào tạo nhân viên cơ sở của quý vị 

Chương Trình Thực Phẩm 
Chăm Sóc Trẻ Em và Người Lớn (CACFP) 

• Hỗ trợ để trẻ nhỏ có sức khỏe toàn diện, tăng trưởng 

và phát triển khỏe mạnh bằng các nguồn dinh dưỡng và 

chăm sóc sức khỏe cho các nhà cung cấp và gia đình 

• Được bồi hoàn cho bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ đủ chất 

dinh dưỡng cho trẻ em hội đủ điều kiện 

Texas Rising Star  

• Tìm hiểu về Hệ Thống Đánh Giá và Cải Thiện Chất Lượng của Texas 

• Khám phá tỷ lệ bồi hoàn nâng cao dành cho các 

nhà cung cấp của Texas Rising Star 

• Kết nối với văn phòng Giải Pháp Cho Lực Lượng 

Lao Động tại địa phương của quý vị để biết thêm 

thông tin và được hỗ trợ 

 

Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em TWC (CCS) 
• Kết nối với Hội Đồng Phát Triển Lực Lượng Lao Động Địa 

Phương của quý vị để trở thành nhà cung cấp CCS 

• Tìm hiểu về chương trình dành cho Trẻ Em Khuyết Tật 

• Khám phá thêm về các nguồn lực cho các chương trình 

chăm sóc trẻ em 

Quan Hệ Đối Tác Pre-K TWC 

• Tìm hiểu cách chương trình của quý vị 
có thể hưởng lợi từ quan hệ đối tác 

chính thức hoặc không chính thức 

• Kết nối với nhân viên Đối Tác Pre-K 

• bằng cách điền vào biểu mẫu quan tâm 

Cổng Thông Tin Thông Báo 
Về Khả Năng Cung Cấp Dịch 
Vụ Trẻ Em 

• Thông báo cho công chúng biết về 

khả năng cung cấp dịch vụ của 

chương trình 

• Các bậc phụ huynh có thể tìm kiếm 

nơi chăm sóc trẻ em tại khu vực của 

họ theo nhu cầu của họ và các vị trí 
còn trống của chương trình chăm 

sóc trẻ em 

■  

Trang Web Chương Trình Chăm 
Sóc Trẻ Em Texas 
• Kết nối với chuyên gia về doanh nghiệp 

miễn phí cũng như các nguồn lực để 
củng cố doanh nghiệp của quý vị 

• Tìm kiếm các cơ hội nhận tài trợ 

bằng cách điền vào biểu mẫu quan tâm 
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Các nguồn lực giúp quý vị 

trong suốt hành trình của mình 
 

• Chăm Sóc Cho Con Em của Chúng Ta: Các Tổ Chức Hỗ Trợ Về 
An Toàn và Sức Khỏe cho Giai Đoạn Giáo Dục và Chăm Sóc 
Mầm Non 
Các tiêu chuẩn quốc gia đại diện cho các thông lệ tốt nhất của các 
chính sách và hoạt động về sức khỏe và an toàn có chất lượng trong 
môi trường giáo dục mầm non. 

• Thư Viện Hỗ Trợ Kỹ Thuật của Child Care Regulation 
Tập hợp các nguồn lực để giúp các chương trình tuân thủ, duy trì 
và/hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu để chương trình đạt chất 
lượng xuất sắc. 

• Mạng Lưới Hỗ Trợ Kỹ Thuật cho Chương Trình Chăm Sóc 
Trẻ Em 
Các nguồn lực từ Văn Phòng Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em và 
Văn Phòng Chương Trình Tiền Mẫu Giáo (Head Start) cung cấp 
thông tin, công cụ, đào tạo và các hỗ trợ khác. 

• Học Viện Dành Cho Trẻ Em 
Tiếp cận các nguồn lực để hỗ trợ cơ sở, nhân viên và gia đình của 
quý vị 

• Trẻ Em Khuyết Tật 
Tỷ lệ hỗ trợ hòa nhập cho các gia đình CCS hội đủ điều kiện có con 
em khuyết tật. 
Tiếp cận các nguồn lực bổ sung cho nhà cung cấp hoặc các gia đình 

• Early Childhood Texas 
Một điểm dừng cho các gia đình có trẻ nhỏ để tiếp cận các chương 
trình, dịch vụ và nguồn lực của cơ quan tiểu bang Texas 

 • Tìm hiểu các dấu hiệu. Thực Hiện Hành Động Sớm 
Các nguồn lực dễ tiếp cận với phụ huynh dựa trên nghiên cứu miễn 
phí về sự phát triển của trẻ Tải xuống ứng dụng theo dõi dấu mốc 
quan trọng để theo dõi sự phát triển của trẻ và tìm hiểu những việc 
cần làm nếu có quan ngại về việc trẻ đang phát triển như thế nào. 

• Nguồn Lực về Sức Khỏe Toàn Diện/Sức Khỏe Tâm Thần cho 
Nhân Viên Chăm Sóc Trẻ Em 
Liên kết đến các nguồn lực bao gồm COVID-19, sức khỏe toàn diện 
của lực lượng lao động và dịch vụ chăm sóc sang chấn dựa trên hiểu 
biết cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. 

• Nguồn Lực Dành Cho Phụ Huynh 
Tìm việc làm ở Texas 
Áp dụng cho: 

■ Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ Em 

■ Medicaid hoặc Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Trẻ Em (CHIP) 

■ WIC 

■ Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) 

• Học Bổng Phát Triển Chuyên Nghiệp 
Đăng ký học bổng cho các chuyên gia về giáo dục mầm non làm việc 
trong các cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép hoặc đăng ký 
Nhận bằng CDA, Cán Sự hoặc Cử Nhân giáo dục mầm non hoặc 
tham gia vào chương trình học việc 

• Mở Rộng Đời Sống Nông Nghiệp Texas 
Tiếp cận các khóa đào tạo trực tuyến miễn phí và được giảm giá đáp 
ứng các yêu cầu phát triển chuyên môn của CCR  
Đào tạo CDA và đổi mới CDA 
Tiếp cận phát triển chuyên môn cho các nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc trẻ em phục vụ chăm sóc trẻ em có nhu cầu đặc biệt 

• Hướng Dẫn Giáo Dục Mầm Non của Texas 
Hướng Dẫn Giáo Dục Mầm Non Cho Trẻ Sơ Sinh, Trẻ Mới Biết Đi Và 
Ba Tuổi của Texas  
Hướng Dẫn Tiền Mầm Non của Texas 

TEKS (Kiến Thức và Kỹ Năng Cần Thiết của Texas) dành cho trẻ em 
Lứa Tuổi Học Sinh 

Chương Trình/Chủ Hãng Sở Cung Cấp Cơ Hội Bình Đẳng • Các dịch vụ và hỗ trợ phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho các cá nhân khuyết tật. • Dịch Vụ Tiếp Âm  
Texas: 800-735-2989 (TTY) và 711 (Thoại) • Các bản sao của ấn phẩm này (08/2022) đã được phân phối tuân theo Luật Lưu Ký Tiểu Bang và được cung cấp để  

sử dụng công khai thông qua Chương Trình Lưu Ký Xuất Bản Tiểu Bang Texas tại Thư Viện Tiểu Bang Texas và các thư viện lưu ký khác của tiểu bang. 

ĐIỂM 
DỪNG 
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