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Thông tin Học nghề 
Chương trình Học nghề là chương trình đào tạo được chấp thuận bởi Phòng Tiêu chuẩn Đào tạo nghề (DAS) và Hội đồng Nghề 
làm tóc và Thẩm mỹ (Hội đồng) cho phép thực tập sinh, còn được gọi là nhân viên tập sự, được chi trả một khoản tiền lương 
trong khi học trở thành chuyên gia mỹ dung, thợ cắt tóc hoặc chuyên viên điện phân dưới sự hướng dẫn và giám sát của người 
đào tạo tại cơ sở được Hội đồng cấp phép. 
Những tiêu chuẩn để tham gia Chương trình Học nghề 

1. Đủ mười sáu (16) tuổi trở lên và đã hoàn thành chương trình học lớp 10 hoặc tương đương.
2. Có số an sinh xã hội (SSN) hoặc số nhận dạng người đóng thuế (TIN) hợp lệ.
3. Có ID kèm ảnh hợp lệ được chính phủ cấp.
4. Cam kết làm việc tối thiểu 32 giờ và không quá 42 ½ số giờ mỗi tuần trong số giờ Đào Tạo Tại Chỗ (OJT). Nhân viên

tập sự cần phải hoàn thành tối thiểu 3200 giờ OJT trong khoảng thời gian 2 năm.
5. Tham dự và hoàn thành các lớp học Hướng dẫn Bổ sung Có liên quan (RSI). Quý vị sẽ cần phải hoàn thành tối thiểu

220 giờ trong khoảng thời gian 2 năm.
Làm sao để trở thành Nhân viên tập sự 
Để bắt đầu quá trình trở thành nhân viên tập sự, quý vị cần tham gia chương trình học nghề được chấp thuận (hay còn gọi là 
nhà tài trợ chương trình). Quý vị có thể tìm thấy danh sách các chương trình học nghề được chấp thuận tại đây. 

1. Quý vị cần đóng một khoản phí để tham gia các chương trình học nghề. Quý vị nên liên hệ với nhiều chương trình học
nghề và hỏi về các khoản phí, mức phí đã bao gồm những gì và địa điểm các lớp RSI. Trừ khi nhà tài trợ chương trình
đã nộp đơn và nhận được sự miễn trừ từ Văn phòng Giáo dục Sau trung học Tư thục (Văn phòng), chương trình đào
tạo này KHÔNG THỂ vượt quá $2500,00. Nếu quý vị thấy nhà tài trợ chương trình thu phí nhiều hơn $2500,00 mà
không có sự miễn trừ này, hãy liên hệ với Văn phòng để giải đáp những thắc mắc của quý vị https://www.bppe.ca.gov/.

2. Hoàn thành Lớp Đào tạo Tiền tập sự 39 giờ với nhà tài trợ chương trình của quý vị. Lớp học này sẽ giải thích về quá
trình vệ sinh cơ bản và luật Sức khỏe và An toàn của California.

Sau khi hoàn thành Lớp Đào tạo Tiền tập sự 39 giờ, nhà tài trợ chương trình sẽ yêu cầu quý vị điền vào các mẫu đơn sau đây: 
1. “Đơn Đăng ký Giấy phép Tập sự và Chấp thuận Người đào tạo và Cơ sở”. Quý vị có thể được yêu cầu tự tìm người

đào tạo và cơ sở nơi quý vị sẽ làm việc. Người đào tạo phải có giấy phép hợp lệ để giám sát quá trình đào tạo của quý
vị và cơ sở phải có giấy phép hợp lệ nơi quý vị sẽ thực hiện quá trình đào tạo. Người đào tạo và cơ sở của quý vị
không thể bị phạt khoản tiền đáng kể, hiện đang hoặc đã từng bị kỷ luật trong 2 năm qua.

2. “Tuyên bố về Trách nhiệm của Người đào tạo”. Mẫu đơn này phải được duy trì trong khuôn viên của cơ sở quý vị làm
tập sự.

3. Các tài liệu bổ sung để quý vị đăng ký với DAS trở thành nhân viên tập sự tại California.
Tiền lương và Tiền bồi thường cho Người lao động 
Giấy phép tập sự của quý vị sẽ được cấp đến cơ sở quý vị liệt kê trong đơn đăng ký của mình. Khi quý vị đã nhận được giấy 
phép, quý vị có thể bắt đầu làm việc tại thẩm mỹ viện cùng với người đào tạo của mình*. Người sử dụng lao động của quý vị 
(chủ cơ sở) cần phải: 

1. Trả cho quý vị ít nhất bằng với mức lương tối thiểu. Khi là nhân viên thực tập, quý vị không thể làm việc để hưởng hoa
hồng hoặc thuê một trạm tại cơ sở quý vị đã đăng ký làm việc.

2. Thu Tiền bồi thường cho Người lao động cho quý vị.
Kỳ thi và Cấp phép 
Sau khi hoàn thành ít nhất 21 tháng của chương trình học nghề, số giờ OJT và RSI bắt buộc, quý vị sẽ đăng ký thi bằng cách 
gửi “Đơn đăng ký Thi” và lệ phí được liệt kê trong đơn đăng ký. Sau khi vượt qua cả hai phần của kỳ thi, quý vị sẽ nhận được 
giấy phép chuyên môn của mình và sẽ không còn phải làm việc dưới sự giám sát của người đào tạo với tư cách là nhân viên 
thực tập nữa. 
* Nhân viên tập sự không thể làm việc cho đến khi giấy phép tập sự được cấp và thuộc sở hữu của nhân viên tập sự. Nếu không có được tất cả các 
chấp thuận trước khi làm việc với tư cách là nhân viên tập sự, chủ cơ sở và người nộp đơn tập sự sẽ bị gọi hầu tòa và phạt hành chính lên tới
$1000,00. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng gửi email đến Hội đồng theo địa chỉ bbcapprentice@dca.ca.qov hoặc liên hệ nhà tài
trợ chương trình của quý vị.
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