
HỘI ĐỒNG NGHỀ LÀM TÓC VÀ 
TRANG ĐIỂM CALIFORNIA 

THÔNG BÁO CUỘC HỌP HỘI 
ĐỒNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ 

SỰ 

CUỘC HỌP 
CÔNG KHAI TỪ XA 

Ngày 24 tháng 1 năm 2022 
10:00 sáng - Cho Đến Khi Hoàn 

Thành Công Việc 

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG: 
Steve Weeks, Chủ 
Tịch 
Calimay Pham, 
Phó Chủ Tịch 
Jacquelyn Crabtree 
Megan Ellis 
Tonya Fairley 
Reese Isbell 
Derick Matos 

Hành động có thể được 
thực hiện cho bất kỳ 
vấn đề nào được nêu 
trong chương trình 

nghị sự. 

LƯU Ý: Chiếu theo các quy định của Bộ Luật Chính Quyền, phần 11133, các địa điểm công 
cộng cũng như các địa điểm họp từ xa đều không được cung cấp. Công chúng có thể 
tham gia thông qua hội nghị từ xa như được nêu dưới đây. 

Thông Báo Quan Trọng cho Công Chúng: Hội Đồng Nghề Làm Tóc Và Trang Điểm sẽ tổ 
chức cuộc họp công khai qua WebEx Events. Để tham gia cuộc họp qua WebEx Events, 
vào ngày diễn ra cuộc họp vui lòng đăng nhập vào trang web này: 

https://dca-meetings.webex.com/dca-meetings/j.php?MTID=mb12da5a0c1fc8a16f48dc9069a873733 

Mã số sự kiện: 2493 094 3332 
Mật khẩu sự kiện: BBC01242022 

Quý vị có thể xem hướng dẫn kết nối đến cuộc họp tại: 
https://www.barbercosmo.ca.gov/about_us/meetings/how_to_join_webex_event.pdf 

Các thành viên của công chúng có thể nhưng không bắt buộc phải cung cấp họ tên hoặc thông  
tin  
cá nhân như một điều kiện để được quan sát hoặc tham gia cuộc họp. Khi đăng nhập vào nền  
tảng WebEx, người tham gia sẽ được hỏi họ tên và địa chỉ email của họ. Những người tham gia  
lựa chọn không cung cấp họ tên sẽ được yêu cầu cung cấp một số nhận dạng duy nhất như tên  
viết tắt hoặc một mã số thay thế khác để người điều hành cuộc họp có thể xác định được những  
cá nhân muốn đưa bình luận công khai; những người tham gia chọn không cung cấp địa chỉ  
email có thể sử dụng một địa chỉ email không có thật theo mẫu trong ví dụ sau đây:  
XXXXX@mailinator.com.

Để đảm bảo tất cả các thành viên của công chúng có cơ hội phát biểu và để tiết kiệm thời gian, 
các bình luận công khai sẽ được hạn chế trong hai phút trừ khi theo quyền tự quyết của Hội  
Đồng,  
các trường hợp đòi hỏi một khoảng thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn; các thành viên của công  
chúng sẽ không được phép "nhường" thời gian mà mình được hưởng cho các thành viên của  
công chúng khác để đưa ra bình luận.  

https://dca-meetings.webex.com/dca-meetings/j.php?MTID=mb12da5a0c1fc8a16f48dc9069a873733
https://www.barbercosmo.ca.gov/about_us/meetings/how_to_join_webex_event.pdf


      
       

  
 

 
 
 

  
 

       
  

     
 

 
 

 

    
 

    
 

     
 

  
 

      

        
 

    
  
  

  
 

  
  

  
 

    
  

  
  

 
  

Thay vào đó, các thành viên của công chúng muốn theo dõi cuộc họp mà không đưa ra bình luận 
công khai có thể thực hiện như vậy (miễn là không gặp những khó khăn về mặt kỹ thuật không 
lường trước) tại https://thedcapage.blog/webcasts/ 
https://thedcapage.wordpress.com/webcasts/. 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

Hành động có thể được thực hiện cho bất kỳ vấn đề nào trong chương trình nghị sự. Thời gian 
và trình tự cho các vấn đề trong chương trình nghị sự có thể thay đổi theo quyền tự quyết của 
Chủ Tịch Hội Đồng và có thể được tiến hành không theo trình tự.  Phù hợp với Đạo Luật Cuộc 

Họp Công Khai Bagley-Keene, tất cả các cuộc họp của Hội Đồng được công khai cho công 
chúng. 

PHIÊN KHAI MẠC: 

1. Ổn định chỗ ngồi/Điểm danh/Xác lập số đại biểu cần thiết (Ông Steve Weeks)

2. Phát biểu Khai Mạc của Chủ Tịch Hội Đồng (Ông Steve Weeks)

3. Phát biểu của Ủy Viên Hội Đồng – Chỉ mang tính thông tin

4. Bầu Cử Viên Chức Thường Niên

5. Bổ Nhiệm Các Thành Viên Ủy Ban vào Các Ủy Ban Thường Trực cho năm 2022

• Ủy Ban Xem Xét Kỷ Luật 
• Ủy Ban Giáo Dục và Tiếp Cận 
• Ủy Ban Thực Thi và  Thanh  Tra 
• Ủy Ban Lập Pháp và Ngân Sách 
• Ủy Ban Tư Vấn Sức Khỏe và An  Toàn  
• Ủy Ban Cấp Phép và Kiểm T ra 

6. Thảo Luận và Có Thể Thông Qua Biên Bản Họp Hội Đồng ngày 25 tháng 10 năm 2021

7. Báo Cáo của Viên Chức Điều Hành (Kristy Underwood)
• Thống Kê Cấp Phép
• Thống Kê Kiểm Tra
• Thống Kê của Ủy Ban Xem Xét Kỷ Luật
• Thống Kê Thực Thi
• Cập nhật Ngân Sách
• Cập nhật về Tiếp Cận
• SB 803 (Roth) Kế Hoạch Triển Khai

8. Cập Nhật Trạng Thái về việc Đưa Ra Đề Xuất:
a. Đưa ra Đề Xuất Sửa Đổi Tiêu đề 16, Bộ Luật Quy Định California (CCR), các

phần 913, 913.1, 914.1, 914.2, 915, 917, 918, 918.1, 919, 919.1, 920, 921,
921.1, 921.2, 922, 924, 924.1, 925, 926, 927 (Tập sự)

b. Đưa ra Đề Xuất Sửa Đổi Tiêu đề 16, CCR, các phần 962, 962.1 và 962.2 (Học
Viên Ngoại Khóa)

c. Đưa ra Đề Xuất Sửa Đổi Tiêu đề 16, CCR, phần 972 (Hướng Dẫn Về Kỷ Luật)

https://thedcapage.blog/webcasts/
https://thedcapage.wordpress.com/webcasts/


  
 

 
      

 
 

 
     

     
 

    
    

 
 

  
  

    
  

 
    

 
    

 
   

 
  

 
   

  
   

  
   

 
    

 
 

 

d. Đưa ra Đề Xuất Sửa Đổi Tiêu đề 16, CCR, phần 974.1 (Ủy Ban Xem Xét Kỷ
Luật)

9. Thảo Luận và Có Thể Thực Hiện Hành Động để Bắt Đầu Đưa Ra Đề Xuất và Có Thể
Sửa Đổi Tiêu Đề 16, Bộ Luật Quy Định California (CCR) các phần 904, 909, 917, 928,
931, 932, 934, 937, 950.1, 950.2, 950.3, 950.4, 962 (Sửa Đổi SB 803)

10. Thảo Luận và Có Thể Thực Hiện Hành Động để Bắt Đầu Đưa Ra Đề Xuất và Có Thể
Sửa Đổi Tiêu Đề 16, CCR Phần 950.10 (Chuyển Giao Tín Chỉ hoặc Đào Tạo).

11. Cân Nhắc và Có Thể Thực Hiện Hành Động đối với Các Ý Kiến Đã Nhận Được Về Quy
Định Được Đề Xuất để Sửa Đổi Tiêu Đề 16, CCR Phần 961 (Tài Liệu Giảng Dạy)

12.  Bình luận của công chúng về các vấn đề không có trong Chương Trình Nghị Sự
Lưu ý: Hội Đồng có thể sẽ không thảo luận hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào 
đối với bất kỳ vấn đề nào được đưa ra trong phần bình luận công khai này, ngoại trừ 
việc quyết định có đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của cuộc họp trong 
tương lai hay không (Bộ Luật Chính Quyền, các Phần 11125, 1125.7(a)) 

13. Đề xuất các vấn đề cho Chương Trình Nghị Sự Tương Lai

14. Tạm nghỉ

Lưu ý: Cuộc họp này sẽ được truyền qua Webcast, miễn là không gặp những khó khăn
về mặt kỹ thuật hoặc hạn chế không lường trước.  Để xem qua Webcast, vui lòng truy
cập https://thedcapage.wordpress.com/webcasts/.

*Bộ Luật Chính Quyền, phần 11125.7 tạo cơ hội cho công chúng giải quyết từng vấn
đề trong chương trình nghị sự trong quá trình thảo luận hoặc xem xét của Hội Đồng 
trước khi Hội Đồng thực hiện bất kỳ hành động nào đối với vấn đề đó. Các thành viên 
của công chúng sẽ được tạo các cơ hội thích hợp để đưa ra ý kiến về bất kỳ vấn đề 
nào trước Hội Đồng, nhưng Chủ Tịch Hội Đồng có thể, bằng quyền tự quyết định của 
mình, dành thời gian cho những người muốn phát biểu ý kiến. Các cá nhân có thể xuất 
hiện trước Hội Đồng để thảo luận về các vấn đề không có trong chương trình nghị sự; 
tuy nhiên, Hội Đồng có khả năng không thảo luận hoặc đưa ra hành động chính thức 
đối với các vấn đề này vào cùng thời điểm của cuộc họp (Bộ Luật Chính Quyền, các 
phần 11125, 11125.7(a)). 

Cuộc họp sẽ được tổ chức qua  WebEx Events.   Người khuyết tật thể chất có  thể tham  
gia cuộc họp.  Người cần sự  điều chỉnh hoặc sửa đổi liên quan đến tình trạng khuyết 
tật để tham gia cuộc họp có thể đưa ra yêu cầu bằng cách liên  hệ: Marcene Melliza  
theo số (916) 575-7121, email: Marcene.melliza@dca.ca.gov, hoặc gửi yêu cầu  bằng  
văn bản  đến Board of Barbering and Cosmetology, PO Box 944226, Sacramento, CA  
94244.  Việc quý vị đưa ra yêu cầu ít nhất năm (5) ngày làm việc trước cuộc họp sẽ  
giúp đảm  bảo cung cấp được nơi ở theo yêu cầu.  Đường dây TDD: (916) 322-1700.  

https://thedcapage.wordpress.com/webcasts/
mailto:Marcene.melliza@dca.ca.gov
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