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CHỨNG NHẬN HỖ TRỢ TRẺ NHỎ 
Câu hỏi thường gặp 

 
Thông tin căn bản về Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ 
 
1. Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ là gì?  

Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ là chứng nhận chuyên nghiệp dành cho giáo viên làm việc trong 
trung tâm trẻ nhỏ. Chứng nhận là một phần của nỗ lực để hợp nhất hệ thống trẻ nhỏ và 
chuyên nghiệp hoá nhân lực giáo viên của trẻ nhỏ.  
 
Chứng nhận này sẽ giúp giáo viên trẻ nhỏ được công nhận về huấn luyện chuyên nghiệp và 
giáo dục mà họ đã hoàn thành, cũng như cung cấp sự tiếp cận đến những nguồn lực bổ ích 
như là Trường học sẵn sàng với tín dụng thuế. Bằng cách tăng cơ hội cho giáo dục chuyên 
nghiệp, nhiều giáo viên trẻ nhỏ sẽ vào lớp sẵn sàng hơn với kinh nghiệm dạy học chất lượng 
cao cho trẻ em.  
 
Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ có thể đạt được bằng cách chứng minh sự hoàn thành của một 
trong số nhiều chứng nhận hay bằng cấp, và bằng cách nộp đơn hoàn thành đến Bộ giáo dục 
Louisiana (LDE).  
 

2. Ai cần Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ?  
Hiện thời không yêu cầu cá nhân có Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ. Bắt đầu từ 30 tháng 6, 2019, 
tất cả giáo viên chính trong trung tâm được cộng đồng hỗ trợ (Loại III) sẽ bắt buộc phải có 
Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ như là yêu cầu tối thiểu.  
 

3. Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ tốn bao nhiêu tiền?  
Sẽ không có chi phí về việc cấp bằng từ Bộ giáo dục (LDE) cho cá nhân nộp bằng Chứng nhận 
hỗ trợ trẻ nhỏ.  
 

4. Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ có giúp tôi đạt chuẩn để đi làm ở trường công?  
Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ sẽ không giúp cá nhân đạt chuẩn giáo viên chính ở trường công.  
 

Bằng đại học và chứng nhận giảng dạy cho giáo viên PreK ở trường công và không công lập là 
như nhau. Yêu cầu cho giáo viên Head Start sẽ tiếp tục đi theo những tiêu chuẩn quốc gia và 
hướng dẫn đạt chuẩn.  

 

 

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/im/2011/resour_ime_003a_090911.html
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/im/2011/resour_ime_003a_090911.html
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Nộp đơn Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ 
5. Những cách khác nhau để đạt Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ là gì?  

Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ có thể nhận được bằng cách chứng minh sự hoàn thành của một 
trong những chứng nhận đạt chuẩn sau hay tiêu chuẩn: 
 

a) Chứng nhận Cao đẳng Phát triển Trẻ em (CDA) ở Trẻ sơ sinh hay Trước tuổi đi học, mà 
đã được trao giải bởi Hội đồng Công nhận chuyện môn, và bằng cấp 3 hay tương tự. 
Sau Tháng 1, 2018 đồ án môn học cho CDA phải được hoàn thành ở nhà cung cấp 
được BESE đồng ý (Chương trình chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ) 

b) Bằng nghề hay chứng nhận học nghề về trẻ nhỏ liên quan đến lĩnh vực từ trường cao 
đẳng cộng đồng hay dạy nghề được công nhận. Sau Tháng 1, 2018, đồ án môn học 
cho bằng nghề hay chứng chỉ học nghề phải được hoàn thành tại nhà cung cấp được 
BESE đồng ý (Chương trình chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ) 

c) Bằng nghề đã được công nhận bởi Hệ thống lộ trình Phát triển nghề nghiệp Louisiana, 
và đạt được trước Tháng 1, 2018.  

d) Bằng cao đẳng về lĩnh vực liên quan đến trẻ nhỏ từ trường cao đẳng được chứng nhận 
trong vùng hay đại học.  

e) Bằng đại học hay cao hơn từ trường cao đẳng và đại học được chứng nhận trong  
khu vực.  
 

http://www.cdacouncil.org/
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
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*Bằng cấp được cấp phép bởi Lộ trình Louisiana cho thấy trình độ lớp học trong Hệ thống lộ trình Phát triển nghề 
nghiệp Louisiana không được coi là bằng chứng đạt tiêu chuẩn.  

6. Tôi hiện giờ đạt chuẩn cho Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ. Tôi cần làm gì tiếp theo? 
Một khi bạn sẵn sàng để nộp đơn cho Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ, bạn sẽ cần điền Đơn Chứng 
nhận hỗ trợ có thể tìm được ở đây.  
 

Người nộp đơn Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ cần: 
I. Hoàn thành Đơn về Chứng nhận hỗ trợ (trang 6) và Đơn Đạo đức nghề nghiệp (pg. 8) trong  

Bộ hồ sơ Chứng nhận hỗ trợ, đặt ở đây.  
 

II. Xác định bằng chứng yêu cầu cho Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ. Bằng chứng yêu cầu phụ thuộc 
vào cách nào bạn đạt chuẩn Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ.  

 

Chứng nhận hay Bằng cấp đạt chuẩn Bằng chứng phải được nộp (ngoài Bộ hồ sơ 
Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ và Đơn Đạo đức 

nghề nghiệp) 
Chứng nhận Cao đẳng Phát triển Trẻ em (CDA)  
ở Trẻ sơ sinh hay Trước tuổi đi học và bằng cấp 3 
hay tương tự.  

• Bản sao của chứng nhận CDA hợp lệ, và 
• Bản sao của bằng cấp 3 hay tương tự hay 

bảng điểm 
Bằng nghề hay chứng nhận học nghề về trẻ  
nhỏ liên quan đến lĩnh vực từ trường cao đẳng 
cộng đồng hay dạy nghề được công nhận.  

• Bảng điểm cho thấy sự hoàn thành bằng 
nghề hay chứng nhận nghề từ trường  
cao đẳng hay đại học được công nhận  
trong vùng.  

Bằng nghề đã được công nhận bởi Hệ thống  
lộ trình Phát triển nghề nghiệp Louisiana 

• Bản sao của chứng nhận bằng nghề hợp lệ đã 
được công nhận bởi Hệ thống lộ trình Phát 
triển nghề nghiệp Louisiana * 

Bằng cao đẳng về lĩnh vực liên quan đến trẻ nhỏ 
từ trường cao đẳng được chứng nhận trong 
vùng hay đại học.  

• Bảng điểm cho thấy sự hoàn thành bằng cao 
đẳng về lĩnh vự liên quan đến trẻ nhỏ từ 
trường cao đẳng hay đại học được công nhận 
trong vùng 

Bằng đại học hay cao hơn từ trường cao đẳng  
và đại học được chứng nhận trong khu vực 

• Bảng điểm cho thấy sự hoàn thành bằng đại 
học hay cao hơn từ trường cao đẳng và đại 
học được chứng nhận trong khu vực 

 
III. Gửi bưu điện Hồ sơ cho Chứng nhận hỗ trợ, Đơn Đạo đức nghề nghiệp, và bằng chứng được yêu 

cầu (bảng điểm hay chứng nhận) đến: 

Division of Certification Preparation and Recruitment 
LA Department of Education 

P. O. Box 94064 
Baton Rouge, LA 70804-9064 

https://www.teachlouisiana.net/Teachers.aspx?PageID=12311129
https://www.teachlouisiana.net/Teachers.aspx?PageID=12311129
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
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7. Khi nào tôi cần làm lại Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ ?  

Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ sẽ cần được làm lại ba năm một lần không mất phí.  
 

Để đạt tiêu chuẩn cho việc cấp lại, người nộp cần lời đề nghị từ người quản lí. Người quản lí  
sẽ được hỏi để đề nghị người nộp đơn dựa vào hiệu suất công việc ở lớp học trẻ nhỏ.  
  
Với sự đề nghị từ nhà quản lí, người nộp đơn sẽ cần nộp yêu cầu về việc làm mới lại và nộp tài 
liệu của hai thứ sau: 

• 4.5 Đơn vị giáo dục tiếp tục, hay lớp học 3 tín chỉ, hay 45 giờ huấn luyện trong Chăm 
sóc và Giáo dục trẻ nhỏ 

• Tối thiểu 80 giờ của kinh nghiệm làm việc với trẻ nhỏ hay gia đình trẻ nhỏ trong vòng 
3 năm 
 

Thay cho 2 thứ này, người nộp có thể nộp bằng chứng của chứng nhận CDA đã được làm mới.  
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Đạt được chứng nhận cho Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ 

8. Cao đẳng Phát triển Trẻ em (CDA) là gì 
Chứng nhận CDA là chứng nhận được công nhận rộng rãi toàn quốc được thiết kế cho giáo 
viên trẻ nhỏ. Chứng nhận này được trao bởi Hội đồng về Công nhận chuyên môn.  

 
Chứng nhận dựa nào những tiêu chuẩn thiết yếu và yêu cầu về hoàn thành một số công tác, 
bao gồm giờ huấn luyện theo yêu cầu, kinh nghiệm trong môi trường trẻ nhỏ theo nhóm, 
portfolio chuyên môn, quan sát và đánh giá.  

 Để được sử dụng chứng nhận CDA để đạt chuẩn cho Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ, bạn  phải có 
bằng cấp 3 hay tương tự.  

9. Cái gì đạt chuẩn bằng cấp công nhận nghề nghiệp theo Lộ trình Louisiana?  
Từ tháng 10, 2016, những bằng cấp nghề nghiệp sau đây đã được công nhận là bằng cấp 
công nhận nghề nghiệp theo Lộ trình Louisiana: 

 Bằng Penn Penn Foster Child Day (trước đó tên là Child Day Care Management) 
 Bằng Ashworth Child Care Provider (trước đó là Professional Child Care Career 

Skills, and Child Care Career Skills) 
 Bằng Cao đẳng đại học Ashworth của khối Khoa học tự nhiên về Giáo dục trẻ nhỏ 
 Bằng Cao đẳng đại học Ashworth của khối Ứng dụng Khoa học tự nhiên về Giáo 

dục trẻ nhỏ 
 Bằng Đại học từ đại học Ashworth của khối Khoa học tự nhiên về Giáo dục trẻ nhỏ 
 Bằng Cao đẳng Penn Foster về Giáo dục trẻ nhỏ 

 
 Bằng cấp khác đã không còn dạy nữa (nhưng đã đạt chuẩn trong quá khứ) có thể được tìm 
 ở danh sách bằng cấp nghề nghiệp được công nhận, đặt ở đây.  
 
10. Có hỗ trợ tài chính để giúp cho việc hoàn thành những bằng cấp đạt chuẩn cho Chứng 

nhận hỗ trợ trẻ nhỏ?  
Có. Hỗ trợ tài chính tồn tại cho những nhà giáo dục trẻ nhỏ đang theo đuổi chứng nhận trẻ 
nhỏ cao cấp và chuyên nghiệp có thể nộp hỗ trợ học bổng qua Lộ trình Louisiana. Lộ trình 
Louisiana sẽ xem xét hồ sơ về hỗ trợ tài chính để giúp chi trả Phí Đánh giá Tiêu chuấn CDA, 
huấn luyện quản lí, và học phí đại học. Học bổng Lộ trình Louisiana có thể được sử dụng  
tham gia Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ được BESE công nhận.  
 

11. Làm cách nào tôi lấy được bản sao bằng hay bản điểm cấp 3, hay bằng cấp tương tư như 
bằng cấp 3 cũng như bảng điểm?  
Cá nhân có thể lấy bản sao của bảng điểm từ trường địa phương, sở, hay Bộ giáo dục 
Louisiana. Thông tin về yêu cầu bản sao của bảng điểm từ Bộ giáo dục Louisiana có thể  
được tìm thấy ở đây.  

http://www.cdacouncil.org/the-cda-credential/how-to-earn-a-cda
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/scholarships/
https://www.louisianabelieves.com/courses/duplicate-transcripts


   
 

Trang 6/6 
 

 
 

12. Nhà cung cấp được BESE công nhận nghĩa là sao?  
Từ Tháng 1, 2018 tất cả cá nhân nộp đơn cho Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ qua CDA hay bằng 
nghề được yêu cầu cung cấp bằng chứng đề án đã được hoàn thành ở nhà cung cấp BESE 
công nhận. Nhà cung cấp được BESE công nhận được gọi là Chương trình Chứng nhận hỗ  
trợ trẻ nhỏ.  
 

Chương trình Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ là chương trình chuẩn bị cho giáo viên mà có nộp 
đơn đến Hội đồng Giáo dục cấp 1 và cấp 2 (BESE) và Bộ, và đã nhận sự đồng ý đế cung cấp đề 
án trẻ nhỏ dựa vào hồ sơ.  
 
Chương trình Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ bao gồm đại học, trường nghề, và nhà cung cấp tư 
nhân (như là chương trình cá nhân hay là Cơ sở cho Trẻ nhỏ và trung tâm Referral cho chương 
trình CDA). Chương trình Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ cung cấp đề án giúp ứng cử viên đạt 
được CDA hay bằng nghề trẻ nhỏ.  
 
Một danh sách các Chương trình Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ được BESE công nhận có thể được 
tìm ở đây. Hiện tại, các chương trình chuẩn bị cho giáo viên khác đang tìm kiếm sự công nhận 
của BESE để cung cấp Chương trình Chứng nhận hỗ trợ trẻ nhỏ. Một vài chương trình tham gia 
vào Believe and Prepare: Early Childhood. Believe and Prepare: Early Childhood là cơ hội trợ 
cấp từ Bộ mà cung cấp tiền quỹ ban đầu và hỗ trợ thiết kế và tiến hành Chương trình Chứng 
nhận hỗ trợ trẻ nhỏ.  
 
 

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/early-childhood-ancillary-certificate-programs-(bese-approved).pdf?sfvrsn=2

