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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGHỀ
H: Tôi muốn trở thành Người học nghề, tôi cần phải làm gì?
Đ: Trước tiên bạn cần tìm một nhà bảo trợ chương trình, vui lòng xem danh sách Nhà bảo trợ Chương trình
được phê duyệt đính kèm.
H: Tôi có phải trả phí để trở thành Người học nghề không?
Đ: Hội đồng yêu cầu bạn phải nộp phí cấp phép là 25,00$ để được cấp giấy phép học nghề. Sẽ có thêm các
khoản phí khác do nhà bảo trợ chương trình của bạn thu.
H: Tôi có cần phải trả các loại phí nào khác nữa không?
Đ: Hội đồng khuyến nghị bạn liên hệ với các nhà bảo trợ chương trình triển vọng để tự tìm hiểu về những khoản
chi phí tiềm năng mà bạn sẽ phải trả trước khi tham gia chương trình học nghề. Các khoản phí này có thể bao
gồm việc đăng ký với nhà bảo trợ chương trình, bộ dụng cụ, sách giáo khoa và các khoản học phí Bổ sung Liên
quan (RSI). Ngoài ra còn có thể có lệ phí hành chính đối với các yêu cầu thay đổi hoặc bổ sung người đào tạo,
chuyển đổi sang cơ sở khác và yêu cầu gia hạn giấy phép học nghề của bạn.
H: Tôi không muốn trở thành Người học nghề Làm tóc, Điện phân hay Thẩm mỹ mà tôi muốn trở thành
Người học nghề Chăm sóc móng hoặc Chăm sóc da. Có chương trình học nghề nào dành cho Chuyên
viên Chăm sóc móng hoặc Chăm sóc da hay không?
Đ: Không. Tại thời điểm này, chương trình học nghề chỉ dành cho người học nghề Làm tóc, Thẩm mỹ và Điện
phân. Nếu bạn muốn trở thành một Chuyên viên Chăm sóc móng hoặc Chăm sóc da, bạn cần phải liên hệ với
một trường thẩm mỹ để tham gia các khóa học sẵn có.
H: Nếu hiện giờ tôi đang theo học tại một trường được Hội đồng Nghề Làm tóc và Thẩm mỹ phê duyệt và
muốn trở thành người học nghề, tôi có thể dùng số giờ học ở trường của tôi sang cho số giờ bắt buộc
của chương trình học nghề hay không?
Đ: Không. Số giờ và các hoạt động mà bạn tích lũy được tại một trường được Hội đồng Nghề Làm tóc và Thẩm
mỹ phê duyệt không thể chuyển sang chương trình học nghề.
H: Số giờ Hướng dẫn Bổ sung Liên quan (RSI) có phải là một phần trong số 3.200 giờ Đào tạo Làm việc
Thực tế (OJT) của tôi không?
Đ: Không. Hướng dẫn Bổ sung Liên quan (RSI) (216 giờ Làm tóc và 220 giờ Thẩm mỹ) là phần bổ sung vào
3.200 giờ Đào tạo Làm việc Thực tế (OJT) của bạn. Số giờ RSI được cung cấp trong môi trường lớp học và sẽ
bao gồm các luật về Sức khoẻ và An toàn của California cũng như các chủ đề khác mà nhà bảo trợ chương trình
đưa vào chương trình giảng dạy của họ.
H: Tôi nghe nói rằng tôi cần phải có giấy nhận dạng nhưng tôi không lái xe. Tôi phải làm gì?
Đ: Tất cả các cá nhân được cấp phép, kể cả người học nghề, phải có giấy nhận dạng hiện hành, hợp lệ, có dán
ảnh và do chính phủ cấp trong khi đang làm việc tại cơ sở. Nếu bạn không lái xe, bạn có thể được nhận Giấy
nhận dạng California từ Sở Xe Cơ giới California. Danh sách các giấy nhận dạng được chấp nhận có thể được
tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
H: Tôi có cần số an sinh xã hội để xin học nghề không?
Đ: Hội đồng yêu cầu tất cả những người nộp đơn đều phải có số an sinh xã hội (SSN) hợp lệ hoặc mã số khai
thuế cá nhân hợp lệ (ITIN).
H: Tôi có được làm việc trên các khách hàng trả tiền khi học nghề không?
Đ: Có. Tuy nhiên, tất cả các công việc mà bạn thực hiện trên khách hàng phải đều phải được làm dưới sự giám
sát trực tiếp của người đào tạo được chỉ định của bạn tại cơ sở đã được phê duyệt theo liệt kê trên giấy phép
của bạn.

Sửa đổi. 11/16

BUSINESS, CONSUMER SERVICES, AND HOUSING AGENCY ● GAVIN NEWSOM, GOVERNOR

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS ● BOARD OF BARBERING AND COSMETOLOGY

P.O. Box 944226, Sacramento, CA 94244-2260
Phone: (800) 952-5210 Email: barbercosmo@dca.ca.gov
Website: www.barbercosmo.ca.gov

Tiếp theo…
H: Người người đào tạo mà tôi chọn có cần phải có giáo dục đặc biệt nào trước khi trở thành người đào
tạo không?
Đ: Không. Bất kỳ ai hiện đang có giấy phép của Hội đồng với tư cách Chuyên viên Làm tóc, Thẩm mỹ hoặc Điện
phân đều có thể trở thành người đào tạo. Người đào tạo có thể là chủ sở hữu hoặc nhân viên của cơ sở được
cấp phép và phải có danh tiếng tốt với Hội đồng. Người đào tạo phải có giấy phép trong lĩnh vực khóa học mà
bạn chọn (nghĩa là cùng phạm vi hành nghề).
H: Nếu người đào tạo của tôi bị bệnh hoặc nghỉ phép thì sao?
Đ: Hội đồng yêu cầu mỗi người học nghề có thể chỉ làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của người đào tạo được
chấp thuận của họ. Nếu người đào tạo của bạn phải nghỉ một hoặc hai ngày do bệnh, v.v., bạn không thể tiếp tục
làm việc mà không có mặt người đào tạo. Nếu người đào tạo của bạn phải nghỉ phép dài hạn, bạn có thể sẽ cần
phải đổi người đào tạo khác. Bạn có thể yêu cầu thêm vào hồ sơ của mình một người đào tạo bổ sung. Vui lòng
liên hệ nhà bảo trợ chương trình của bạn để thực hiện việc này.
H: Nếu tôi quyết định rời khỏi chương trình hoặc cần nghỉ phép, tôi phải làm gì?
Đ: Nếu bạn quyết định rời khỏi chương trình vĩnh viễn hoặc trong một khoảng thời gian dài, điều này sẽ cản trở
bạn hoàn thành chương trình học bắt buộc (số giờ OJT và RSI) trong vòng số năm mà giấy phép của bạn có hiệu
lực, nhà bảo trợ chương trình của bạn phải điền vào đơn Ngưng Đào tạo. Mẫu đơn đã được điền và ký tên này
phải được nộp cùng với giấy phép học nghề của bạn cho Hội đồng. Số giờ và các hoạt động OJT, số giờ RSI tích
lũy được và đào tạo trước học nghề của bạn được giữ lại trong ba năm nếu bạn quyết định tham gia lại. Sau 3
năm, số giờ OJT và RSI của bạn sẽ không còn giá trị nữa và sẽ cần phải được thực hiện lại.
H: Tôi có cần phải là người học nghề đủ hai năm trước khi tôi có thể tham gia kỳ thi cấp phép hay
không?
Đ: Theo luật học nghề, với một chương trình học nghề hai mươi bốn tháng thì không một người học nghề nào có
thể hoàn thành sớm hơn 21 tháng chiếu theo Bộ luật Quy chế California (CCR), Tiêu đề 8, Quy định 224. Quy
định 224(e) phát biểu trong phần tiếp theo:
(e) Nhà bảo trợ chương trình học nghề địa phương công nhận khả năng và tiến bộ đặc biệt trong việc nắm vững
các kỹ năng của các ngành nghề và chương trình giáo dục bổ sung liên quan có thể giảm bớt thời gian học nghề
đối với các cá nhân học nghề trước không quá mười hai và một nửa (12 1/2) phần trăm.
Một chương trình hai mươi bốn tháng nhân với mười hai và một nửa phần trăm (12,5%) bằng ba tháng. Trừ ba
tháng từ chương trình hai mươi bốn tháng và thời gian tối thiểu mà người học nghề có thể tham gia chương trình
là hai mươi mốt tháng.
H: Nếu tôi hoàn tất các yêu cầu trong 21 tháng, tôi vẫn có thể tiếp tục làm việc cho đến khi giấy phép học
nghề của tôi hết hạn không?
Đ: Có, bạn có thể làm việc miễn là giấy phép của bạn hợp lệ, và dưới sự giám sát của người đào tạo và tại cơ sở
bạn được chấp nhận làm việc.
H: Tôi có thể tiếp tục làm việc sau khi giấy phép của tôi hết hạn không?
Đ: Không. Một khi giấy phép đã hết hạn, bạn không thể tiếp tục làm việc. Giấy phép học nghề không thể được
gia hạn. Nếu bạn biết giấy phép học nghề của mình sắp hết hạn trước khi bạn tham dự kỳ thi, bạn có thể yêu cầu
nhà bảo trợ chương trình của mình nộp đơn xin thêm thời gian. Giấy phép học nghề của bạn sẽ được kéo dài
thêm 3 tháng. Bạn phải nộp đơn xin dự thi và lệ phí để đơn yêu cầu thêm thời gian của bạn được chấp thuận.
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