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Sở Quan hệ Lao động Ngành, 
Phòng Tiêu chuẩn Đào tạo nghề 

Phòng Tiêu chuẩn Đào tạo nghề (DAS) thực hiện các tiêu chuẩn theo luật California đối với tiền lương, số 
giờ, điều kiện làm việc và đào tạo yêu cầu đối với tất cả các nhân viên tập sự đăng ký tại tiểu bang, hướng 
đến chứng nhận hoàn thành được tiểu bang cấp khi tất cả các khía cạnh đào tạo nhân viên tập sự đã được 
hoàn thành đạt yêu cầu. DAS làm việc với các nhà tài trợ chương trình và giám sát việc đào tạo tại chỗ của 
họ cùng với hướng dẫn có liên quan nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do phòng đề ra. 
DAS hàng năm trao chứng nhận hoàn thành cho các nhân viên thực tập tốt nghiệp của 1.433 chương trình 
học nghề hiện đang hoạt động trong hơn 200 ngành nghề. Mục tiêu của DAS gồm hai phần: đáp ứng nhu 
cầu của người lao động về các kỹ năng nhằm đạt được và duy trì công việc được trả lương xứng đáng với 
những người sử dụng lao động để người lao động có động lực với các kỹ năng để thực hiện công việc; và 
nhằm tăng cường mối liên kết học nghề giữa ngành, lao động, giáo dục và chính phủ đối với việc tuyển 
dụng lao động và giảng dạy các kỹ năng họ và người sử dụng lao động cần. 
Vui lòng liên hệ DAS và Hội đồng nếu quý vị có những vấn đề với: 

• Mức lương
• Tiền bồi thường cho người lao động của quý vị
• Số giờ dự kiến của quý vị tại cơ sở
• Được yêu cầu thuê một trạm hoặc gian hàng trong cơ sở
• Những vấn đề về số giờ Hướng dẫn Bổ sung Có liên quan (RSI) hoặc số giờ Đào tạo Tại chỗ (OJT)

của quý vị.
• Những vấn đề về Chứng chỉ Hoàn thành của quý vị

Thông tin Liên hệ văn phòng DAS 

Fresno 
2550 Mariposa Mall, Room 3080 
Fresno, CA 93721 
(559) 445-5431

Los Angeles 
320 West 4 Street, Room 950 
Los Angeles, CA 90013 
(213) 576-7750

Sacramento 
160 Promenade Circle, Suite 320 
Sacramento, CA 95834 
(916) 928-6800

San Jose 
100 Paseo de San Antonio, Room 125 
San Jose, CA 95113 
(408) 277-1273

San Diego 
7575 Metropolitan Drive, Suite 209 
San Diego, CA 92108 
(619) 767-2045

San Francisco 
455 Golden Gate Avenue, 9th Floor 
San Francisco, CA 94102 
(415) 703-1128

Địa chỉ email Phòng Học nghề DASdir.ca.gov 
Ngày Sửa đổi 02/2019 
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