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Bản tin trong Ngành ngày 4 tháng 4 năm 2014 –
Chuyển giao Tín chỉ và các Điều kiện để Thi tuyển
Chuyển giao Tín chỉ
Board of Barbering and Cosmetology (Ủy ban) muốn làm rõ số giờ đào tạo/hoạt động có thể
được chuyển đổi từ một khóa giảng dạy này sang khóa khác.
Mục 7367 của Bộ luật Kinh doanh và Ngành nghề có nêu:
“Đối với các sinh viên chuyển đổi từ một chương trình giảng dạy này sang chương trình
khác, ủy ban sẽ cấp tín chỉ đào tạo có được trong một khóa học trùng với chương trình
đào tạo bắt buộc ở khóa học khác.”
Vì vậy, trong thẩm quyền của Ủy ban, một trường học có thể chấp nhận bất kỳ thời gian/hoạt
động trùng với chương trình đào tạo đã hoàn thành trong khóa học khác. Tuy nhiên, trường học
có thể tùy quyết việc trường sẽ chấp nhận thời gian/hoạt động chuyển đổi hay không.
Cần lưu ý rằng sinh viên phải hoàn thành số giờ học kỹ thuật và thực hành tối thiểu của Ủy ban
bắt buộc đối với khóa học mà sinh viên đang chuyển đổi theo các mục 950.1, 950.2, 950.3, 950.4,
và 950.5 của Bộ luật Quy chế California.
Các điều kiện để Thi tuyển
Ngoài ra, để biết thêm các điều kiện để tham gia thi tuyển do Ủy ban của Tiểu bang tổ chức, xem
mục 7321, 7321.5, 7324, 7326, và 7330 trong Bộ luật Kinh doanh và Ngành nghề dưới đây:
“7321. Ủy ban sẽ cho phép thi tuyển để được cấp phép làm chuyên gia mỹ dung nhằm
hành nghề thẩm mỹ cho bất kỳ cá nhân nào đã nộp hồ sơ theo mẫu chính xác lên ủy ban,
trả phí theo quy định trong chương này và đáp ứng đủ các điều kiện sau:
(a) Không dưới 17 tuổi.
(b) Đã hoàn thành lớp 10 tại các trường công lập của tiểu bang này hoặc tương đương.
(c) Không bị từ chối theo Mục 480.
(d) Đã thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:
(1) Hoàn thành khóa học thẩm mỹ tại một trường được ủy ban phê duyệt.
(2) Hành nghề thẩm mỹ theo quy định tại chương này ngoài phạm vi tiểu bang trong một
khoảng thời gian tương đương với việc học tập và đào tạo của một người có trình độ đã
hoàn thành một khóa học thẩm mỹ tại một trường học mà chương trình giảng dạy trong đó
tuân thủ các yêu cầu được ủy ban thông qua. Mỗi ba tháng thực hành sẽ được coi là
tương đương với 100 giờ đào tạo trình độ chuyên môn theo đoạn (1) của tiểu phần này.
(3) Có giấy phép hành nghề làm tóc trong tiểu bang này và đã hoàn thành một khóa học
thẩm mỹ chuyển đổi tại trường đã được ủy ban phê duyệt.

Bản tin trong Ngành, ngày 4 tháng 4 năm 2014
Trang 2

(4) Hoàn thành một khóa học làm tóc tại một trường đã được ủy ban phê duyệt và đã
hoàn thành một khóa học thẩm mỹ tại trường đã được ủy ban phê duyệt.
(5) Hoàn thành chương trình học nghề thẩm mỹ theo quy định tại Điều 4 (bắt đầu tại Mục
7332).
7321.5. Ủy ban sẽ cho phép thi tuyển để được cấp phép làm thợ làm tóc nhằm hành nghề
làm tóc cho bất kỳ cá nhân nào đã nộp hồ sơ theo mẫu chính xác lên ủy ban, trả phí theo
quy định trong chương này và đáp ứng đủ các điều kiện sau:
(a) Không dưới 17 tuổi.
(b) Đã hoàn thành lớp 10 tại các trường công lập của tiểu bang này hoặc tương đương.
(c) Không bị từ chối theo Mục 480.
(d) Đã thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:
(1) Hoàn thành khóa học làm tóc tại một trường được ủy ban phê duyệt.
(2) Hoàn thành một chương trình học nghề làm tóc đã được ủy ban phê duyệt thực hiện
theo quy định của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Học nghề Shelley-Maloney năm 1939,
Chương 4 (bắt đầu tại Mục 3070) Phân đoạn 3 của Bộ luật Lao động.
(3) Thực hành làm tóc theo quy định tại chương này ngoài phạm vi tiểu bang trong một
khoảng thời gian tương đương với việc học tập và đào tạo của một người có trình độ đã
hoàn thành một khóa học làm tóc từ một trường học có chương trình giảng dạy tuân thủ
các yêu cầu mà ủy ban đã thông qua. Theo đoạn (1), mỗi ba tháng thực hành sẽ được tính
tương đương với 100 giờ đào tạo trình độ chuyên môn.
(4) Có giấy phép hành nghề thẩm mỹ tại tiểu bang này và đã hoàn thành một khóa học
làm tóc chuyển đổi tại một trường được ủy ban phê duyệt.
(5) Hoàn thành một khóa học thẩm mỹ tại một trường được ủy ban phê duyệt và đã hoàn
thành một khóa học làm tóc chuyển đổi tại một trường được ủy ban phê duyệt.
(6) Hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự tương đương, kèm theo hồ sơ Xác
minh Đào tạo và Trải nghiệm Quân Sự (V-MET).
7324. Ủy ban sẽ cho phép thi tuyển để được cấp phép làm chuyên gia thẩm mỹ nhằm
hành nghề chăm sóc da cho bất kỳ cá nhân nào đã nộp hồ sơ theo mẫu chính xác lên ủy
ban, trả phí theo quy định trong chương này và đáp ứng đủ các điều kiện sau:
(a) Không dưới 17 tuổi.
(b) Đã hoàn thành lớp 10 tại các trường công lập của tiểu bang này hoặc tương đương.
(c) Không bị từ chối theo Mục 480.
(d) Đã thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:
(1) Hoàn thành một khóa học về chăm sóc da tại một trường được ủy ban phê duyệt.
(2) Thực hành chăm sóc da theo quy định tại chương này ngoài phạm vi tiểu bang trong
một khoảng thời gian tương đương với việc học tập và đào tạo của một người có trình độ
đã hoàn thành một khóa học chăm sóc da tại một trường học có chương trình giảng dạy
tuân thủ các yêu cầu được ủy ban thông qua. Theo đoạn (1), mỗi ba tháng thực hành sẽ
được tính tương đương với 100 giờ đào tạo trình độ chuyên môn.
(3) Hoàn thành một chương trình học nghề chăm sóc da theo quy định tại Điều 4 (bắt
đầu tại Mục 7332).
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7326. Ủy ban sẽ cho phép thi tuyển để được cấp phép làm thợ làm móng nhằm hành
nghề chăm sóc móng cho bất kỳ cá nhân nào đã nộp hồ sơ theo mẫu chính xác lên ủy
ban, trả phí theo quy định trong chương này và đáp ứng đủ các điều kiện sau:
(a) Không dưới 17 tuổi.
(b) Đã hoàn thành lớp 10 tại các trường công lập của tiểu bang này hoặc tương đương.
(c) Không bị từ chối theo Mục 480.
(d) Đã thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:
(1) Hoàn thành một khóa học về chăm sóc móng tại một trường được ủy ban phê duyệt.
(2) Thực hành chăm sóc móng theo quy định tại chương này ngoài phạm vi tiểu bang
trong một khoảng thời gian tương đương với việc học tập và đào tạo của một người có
trình độ đã hoàn thành một khóa học chăm sóc móng tại một trường học có chương trình
giảng dạy tuân thủ các yêu cầu được ủy ban thông qua. Theo đoạn (1), mỗi ba tháng thực
hành sẽ được tính tương đương với 100 giờ đào tạo trình độ chuyên môn.
(3) Hoàn thành một chương trình học nghề chăm sóc móng theo quy định tại Điều 4 (bắt
đầu tại Mục 7332).
7330. Ủy ban sẽ cho phép thi tuyển để được cấp phép làm thợ tẩy lông bằng điện nhằm
hành nghề tẩy lông bằng điện cho bất kỳ cá nhân nào đã nộp hồ sơ theo mẫu chính xác
lên ủy ban, trả phí theo quy định trong chương này và đáp ứng đủ các điều kiện sau:
(a) Không dưới 17 tuổi.
(b) Đã hoàn thành lớp 12 hoặc khóa học trung học phổ thông được chứng nhận tại
trường công lập tại tiểu bang này hoặc tương đương.
(c) Không bị từ chối theo Mục 480.
(d) Đã thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:
(1) Hoàn thành một khóa học đào tạo tẩy lông bằng điện tại trường được ủy ban phê
duyệt.
(2) Thực hành tẩy lông bằng điện theo quy định tại chương này ngoài phạm vi tiểu bang
trong một khoảng thời gian 18 tháng tương đương với việc học và đào tạo của một người
có trình độ đã hoàn thành một khóa học tẩy lông bằng điện tại một trường học có chương
trình giảng dạy tuân thủ các yêu cầu được ủy ban thông qua. Theo đoạn (1), mỗi ba tháng
thực hành sẽ được tính tương đương với 100 giờ đào tạo trình độ chuyên môn.
(3) Hoàn thành một chương trình học nghề tẩy lông bằng điện theo quy định tại Điều 4
(bắt đầu tại Mục 7332).
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