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Chương Trình Học Nghề
Chương trình Học nghề là một chương trình đào tạo được Sở Quan hệ Lao động, Vụ Tiêu chuẩn Học nghề
(DAS) phê duyệt, cho phép người được đào tạo, gọi là người học nghề, có thêm thu nhập trong khi vừa học
tập để trở thành một chuyên viên thẩm mỹ, chuyên viên điện phân hoặc chuyên viên làm tóc dưới sự hướng
dẫn và giám sát của một người có giấy phép của Hội đồng Nghề Làm tóc và Thẩm mỹ California (Hội đồng)
tại một thẩm mỹ viện được Hội đồng cấp phép. Một hợp đồng, gọi là thỏa thuận ràng buộc, được soạn thảo
giữa chủ sở hữu thẩm mỹ viện được phê duyệt và người đào tạo, nhà bảo trợ chương trình và người học
nghề.
Đây là chương trình toàn thời gian kéo dài 2 năm, 3200 giờ. Người học nghề phải được thuê toàn thời gian
(ít nhất 32 giờ một tuần), có tiền lương và tiếp nhận ít nhất 220 giờ hướng dẫn liên quan và bổ sung (RSI)
trong lớp học.
Để hội đủ điều kiện cho chương trình học nghề, một người phải:
Ít nhất mười sáu (16) tuổi và đã học xong lớp 10 hoặc tương đương
Có số an sinh xã hội (SSN) hoặc Mã số Khai thuế Cá nhân (ITIN) hợp lệ
Hoàn tất khóa Đào tạo Trước Học nghề 39 giờ
Điền và nộp "Đơn xin Cấp phép với tư cách Người học nghề có Giấy phép và Đơn xin Chấp thuận
của Người đào tạo và Cơ sở" và nộp lệ phí thích hợp cho Hội đồng
5. Có thể cam kết làm việc tối thiểu 32 giờ một tuần
6. Ít nhất phải nhận mức lương tối thiểu từ người sử dụng lao động
7. Được một người đào tạo có giấy phép hợp lệ giám sát việc đào tạo của bạn và việc đào tạo diễn ra
tại một cơ sở có giấy phép hợp lệ. Người đào tạo và cơ sở đó không được có các khoản phạt còn
nợ.
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Để bắt đầu quá trình trở thành người học nghề, bạn cần phải liên hệ với một nhà bảo trợ chương trình đã
được phê duyệt. Hội đồng khuyến nghị bạn nên tìm hiểu kỹ để có mức phí tốt nhất, và bạn nên yêu cầu một
hợp đồng hoặc thỏa thuận để biết được tổng chi phí cho chương trình.
Nhà bảo trợ chương trình sẽ giúp bạn điền các tài liệu và đơn xin sao cho phù hợp để xin giấy phép học
nghề. Họ cũng sẽ cung cấp cho bạn thông tin bổ sung liên quan đến các yêu cầu của chương trình cụ thể.
Sau khi hoàn thành 3200 giờ bắt buộc tại một thẩm mỹ viện và 220 giờ trong lớp học, bạn sẽ nộp đơn xin
giấy phép chuyên môn bằng cách nộp Đơn xin Dự thi và nộp lệ phí bắt buộc cho kỳ thi.
Sau khi vượt qua kỳ thi, bạn sẽ nhận được giấy phép chuyên môn và sẽ không còn phải làm việc dưới sự
giám sát của người đào tạo.
LƯU Ý: Người học nghề không thể làm việc cho đến khi giấy phép học nghề đã được cấp và thuộc
sở hữu của người học nghề. Không có sự chấp thuận trước khi làm việc với tư cách người học
nghề sẽ dẫn đến việc chủ sở hữu cơ sở, người đào tạo và người xin học nghề phải chịu các trát
phạt hành chính và phạt tiền lên đến 1000,00$.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng gọi cho Hội đồng theo số (916) 574-7570, hoặc nhà
bảo trợ chương trình từ danh sách đính kèm.
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