
 
 
 
 

 
 

BẠN ĐƯỢC MỜI ĐẾN: 
Sự kiện Tiếp cận Ảo của Ban Cắt tóc và Thẩm mỹ California dành 

cho những người được cấp phép nói tiếng Việt 
 
Hội đồng cắt tóc và thẫm mỹ hiểu rằng đây là những thời điểm khó khăn đối với nhiều người. Mặc 
dù chúng tôi thông cảm với môi trường mà đại dịch Coronavirus (COVID-19) đã tạo ra cho những 
người được cấp phép, vai trò của chúng tôi là đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người tiêu 
dùng California bằng cách thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức và bằng cách thực thi luật của ngành 
cắt tóc và làm đẹp. 

 
Mục tiêu của chúng tôi với sự kiện này là tăng cường giao tiếp giữa Hội đồng quản trị và những 
người được cấp phép và nhắc nhở những người được cấp phép cách giữ an toàn để bảo vệ bản 
thân và công chúng. 
 
 
Khi nào:  Thứ Ba, ngày 6 tháng 4 năm 2021 10:00 sáng - 12:00 trưa 
 
Ở đâu: https://dca-meetings.webex.com/dca-
meetings/onstage/g.php?MTID=e5c1c1b08a9b7dd32e539de3adcb4e39d 
 
Số sự kiện: 87 871 9666 
Mật khẩu sự kiện: BBC04062021 
 
Who:  Hội đồng cắt tóc và thẩm mỹ bang California 
 
Chủ đề: 
 

1. Tổng quan về Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California 
 

2. Giữ An toàn trong Đại dịch 
 

3. Trả lời câu hỏi của bạn 
 

 
Không cần phúc đáp.  
 
Hướng dẫn tham gia:  
https://www.barbercosmo.ca.gov/about_us/meetings/how_to_join_webex_event.pdf 
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