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TIẾT LỘ DANH MỤC
Ngày xuất bản: Ngày 15 tháng 09 năm 2021
Trường Thẩm Mỹ Jasmine là một cơ sở giáo dục tư nhân nằm ở 5911 University Ave, Ste 318-319, San Diego, CA 92115.
Danh mục này được xuất bản bằng tiếng Việt dành cho sinh viên tìm kiếm các chương trình giáo dục được cung cấp bằng
tiếng Việt; sinh viên ghi danh vào các chương trình được cung cấp bằng tiếng Anh được cung cấp một danh mục được xuất
bản bằng tiếng Anh. Sinh viên muốn đăng ký vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh sẽ có tất cả các biểu mẫu và tài
liệu được cung cấp bằng tiếng Anh.
Trong Danh mục này, các từ "Sinh viên", "Tôi", "tôi" và "của tôi" có nghĩa là người đã nộp đơn, đã được chấp nhận và / hoặc
đang theo học Trường Thẩm mỹ Jasmine trong một trong các chương trình giáo dục được mô tả trong danh mục này. Từ
“School” có nghĩa là Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Danh mục này được xuất bản để thông báo cho sinh viên và những người khác về các chương trình học, chính sách, lịch,
học phí, lệ phí, quản lý và giáo viên hướng dẫn của Trường Thẩm mỹ Jasmine. Thông tin được cung cấp là hiện tại và chính
xác kể từ ngày xuất bản. Trường Thẩm mỹ Jasmine không thể đảm bảo rằng những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến thông
tin này.
Thông tin trong danh mục này là chính xác tại thời điểm xuất bản. Sau khi xuất bản, bất kỳ thông tin danh mục nào có thể
thay đổi mà không cần thông báo, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về học phí, lệ phí, chi phí, lịch học, lịch sinh
viên, đề cương chương trình, mô tả khóa học, chương trình giảng dạy, người hướng dẫn, ủy ban tư vấn, dịch vụ sinh viên,
hành chính chính sách, mục tiêu chương trình và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp chương trình. Các khóa học
mới cũng như các thay đổi về khóa học được bao gồm trong ấn bản này của danh mục.
Trường Thẩm mỹ Jasmine có quyền thực hiện các thay đổi trong thời hạn của danh mục này, có thể ảnh hưởng đến bất kỳ
thông tin nào được công bố và thực hiện các thay đổi đó, nếu cần, mà không cần thông báo trước cho từng học sinh. Vì
những thay đổi như vậy có thể xảy ra, những thay đổi này sẽ được xuất bản trong một phụ lục danh mục, cần được coi là
một phần không thể thiếu của danh mục này.
Trường Thẩm mỹ Jasmine hy vọng học sinh của mình sẽ đọc và hiểu thông tin được xuất bản trong danh mục này và trong
bất kỳ phụ lục nào tiếp theo được xác định là thuộc danh mục này. Việc không đọc và hiểu danh mục này sẽ không miễn
cho bất kỳ sinh viên nào áp dụng bất kỳ yêu cầu hoặc quy định nào được công bố ở đây. Hơn nữa, trách nhiệm của mỗi sinh
viên là phải tuân theo các yêu cầu tốt nghiệp hiện tại của chương trình của mình.
Sự kết hợp của danh mục trường và thỏa thuận ghi danh là một tài liệu pháp lý và ràng buộc. Tất cả các trang của danh mục
này là một phần của hợp đồng của bạn với trường. Là một sinh viên tương lai, bạn được khuyến khích xem lại danh mục
này trước khi ký thỏa thuận ghi danh.
Tờ Thông tin về Thành tích của trường là bản công bố thông tin bắt buộc trước khi ghi danh theo Đạo luật Giáo dục Sau
Trung học Tư thục của California năm 2009, Điều 11, § 94910. Quy định này yêu cầu Trường Thẩm mỹ Jasmine cung cấp Tờ
Thông tin Thành tích của Trường cho mỗi học sinh tương lai trước khi nhập học. Tờ thông tin này bao gồm các thông tin
sau: tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ xếp lớp, tỷ lệ vượt qua kỳ thi cấp giấy phép, và thông tin về tiền lương hoặc tiền công. Các tỷ lệ
này được tính toán tuân theo Đạo luật Giáo dục Tư thục Sau Trung học California. Bạn được khuyến khích xem lại Tờ Thông
tin Thành tích của Trường và hỏi bất kỳ câu hỏi nào về các chỉ số Thành tích này của Trường trước khi ký kết thỏa thuận ghi
danh.
Trường Thẩm mỹ Jasmine đưa ra tất cả các quyết định liên quan đến tuyển dụng, tuyển dụng, thăng chức và tất cả các điều
khoản và điều kiện tuyển dụng khác mà không phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da, tín ngưỡng hoặc tôn giáo, giới
tính hoặc khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, thông tin di truyền, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, thể chất hoặc bất lợi về
tinh thần, hoặc các yếu tố khác, không thể là cơ sở hợp pháp cho một quyết định tuyển dụng.
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Trường Thẩm mỹ Jasmine khẳng định chính sách quản lý tất cả các chương trình giáo dục và các dịch vụ hỗ trợ liên quan và
lợi ích theo cách không phân biệt đối xử vì chủng tộc, màu da, tín ngưỡng hoặc tôn giáo, giới tính hoặc khuynh hướng tình
dục, bản dạng giới, thông tin di truyền, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác.
Trường Thẩm mỹ Jasmine không tuyển sinh viên đang theo học tại một trường khác cung cấp các khóa học tương tự.
Trường Thẩm mỹ Jasmine không được phép tham gia vào bất kỳ chương trình hỗ trợ tài chính nào của tiểu bang hoặc liên
bang.
Tiết lộ Bắt buộc của Cục Giáo dục Sau Trung học Tư thục California Các tuyên bố sau đây được cung cấp tuân theo Đạo luật
Giáo dục Sau Trung học Tư thục của California năm 2009, Điều 11, §94909 (3) (A-C), (11) và (15).
“Bất kỳ câu hỏi một học sinh có thể có liên quan đến cửa hàng này đã không được trả lời thỏa đáng bởi cơ sở giáo dục có
thể được dẫn đến Bureau for Private Postsecondary Education at Bureau for Private Postsecondary Education,
P.O. Box 980818; West Sacramento, CA 95798-0818 (địa chỉ gửi thư)
or Bureau for Private Postsecondary Education, 1747 North Market Blvd., Suite 225; Sacramento, CA 95834 (địa chỉ),
www.bppe.ca.gov, (916) 574-8900, fax (916) 263-1897.”
“Là một sinh viên tương lai, bạn được khuyến khích xem lại danh mục này trước khi ký thỏa thuận ghi danh. Bạn cũng được
khuyến khích xem lại Bảng Thành tích của Trường, Bảng này phải được cung cấp cho bạn trước khi ký kết thỏa thuận ghi
danh.”
“Một sinh viên hoặc bất kỳ thành viên của công chúng có thể nộp đơn khiếu nại về cơ sở giáo dục này với Văn phòng giáo
dục tư nhân sau trung học bằng cách gọi gọi số miễn phí (888) 370-7589 hoặc bằng cách hoàn thành một mẫu đơn khiếu
nại, mà có thể được lấy trên trang web của cục dưới đây (https://www.bppe.ca.gov).”
Trường Thẩm mỹ Jasmine không có đơn yêu cầu phá sản đang chờ xử lý, không hoạt động như một con nợ đang sở hữu,
đã không nộp đơn yêu cầu trong vòng năm năm trước đó, cũng như không có đơn yêu cầu phá sản bị nộp lại trong vòng
năm năm trước đó dẫn đến kết quả trong việc tổ chức lại theo Chương 11 của Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ.
“THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CÁC TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG ĐÃ KIẾM ĐƯỢC TẠI CƠ CHẾ CỦA
CHÚNG TÔI
Khả năng chuyển nhượng của các tín chỉ bạn kiếm được tại Trường Thẩm mỹ Jasmine hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định
của cơ sở giáo dục mà bạn có thể muốn chuyển đến. Việc chấp nhận làm theo giờ đồng hồ hoặc bằng tốt nghiệp bạn kiếm
được về Cắt tóc, Thẩm mỹ, Chăm sóc da mặt, Nghề làm móng cũng hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của cơ sở giáo dục
mà bạn có thể muốn chuyển đến. Nếu giờ đồng hồ hoặc bằng tốt nghiệp mà bạn kiếm được tại cơ sở này không được chấp
nhận tại cơ sở mà bạn muốn chuyển đến, bạn có thể được yêu cầu học lại một số hoặc tất cả các môn học của bạn tại cơ
sở đó. Vì lý do này, bạn nên chắc chắn rằng việc theo học tại cơ sở giáo dục này sẽ đáp ứng các mục tiêu giáo dục của bạn.
Điều này có thể bao gồm việc liên hệ với một cơ sở mà bạn có thể muốn chuyển đến sau khi theo học tại Trường Thẩm mỹ
Jasmine để xác định xem giờ đồng hồ hoặc bằng tốt nghiệp của bạn sẽ chuyển tiếp hay không.”
Bảo lưu quyền
Trường Thẩm mỹ Jasmine bảo lưu quyền:
• Sửa đổi các chương trình hiện có hoặc mới bằng cách thêm, xóa hoặc biến thể
• Sắp xếp lại hoặc hợp nhất các lớp học
• Thay đổi người hướng dẫn bằng cách thay thế
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GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THẨM MỸ JASMINE
Chào mừng đến với Trường Thẩm Mỹ Jasmine. Chúng tôi cảm ơn bạn đã chọn chúng tôi để hỗ trợ bạn trong việc có được đào tạo
thẩm Mỹ mong muốn của bạn. Trường Thẩm Mỹ Jasmine phấn đấu để làm việc với bạn, các sinh viên, để mà họ có thể tìm thấy sự
thành công và thực hiện ước mơ của họ như là một chuyên gia thực sự trong ngành công nghiệp thẩm Mỹ.

Báo Cáo Nhiệm Vụ
Nhiệm vụ của Trường Thẩm Mỹ Jasmine là cung cấp cho sinh viên có chất lượng chương trình giáo dục, và để cung cấp hướng dẫn
thích hợp mà sẽ chuẩn bị cho việc làm trong nghệ thuật thẩm Mỹ và khoa học, và/hoặc các lĩnh vực liên quan khác. Đồng thời, chúng
tôi sẽ tiếp tục giám sát nghề nghiệp để được Cập Nhật với các xu hướng hiện tại, thiết kế, và kỹ thuật yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mục Đích Và Mục Tiêu Giáo Dục
Mục tiêu chính của chúng tôi tại Trường Thẩm Mỹ Jasmine là:
1. Cung cấp các chương trình giáo dục cho những người đang tìm kiếm một sự nghiệp hoàn thành trong nghề thẩm Mỹ.
2. Để dạy các môn học liên quan đến thẩm Mỹ bao gồm tóc và các phương pháp điều trị da đầu, nghề làm móng, chăm sóc da
mặt, phong cách, và tất cả các lý thuyết liên quan.
3. Để chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi để trở thành thành công trong ngành công nghiệp thẩm Mỹ bằng cách cung cấp cho
họ với các thông tin cần thiết và giáo dục để vượt qua Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ thi cho cấp phép thích hợp.
4. Để dạy cho học sinh các khía cạnh nhất định của thẩm Mỹ chuyên nghiệp và thông minh kinh doanh thực hành.

Báo Cáo Không Phân Biệt
Trường Thẩm Mỹ Jasmine là một cơ sở giáo dục sau trung học nhận học sinh đủ điều kiện về mặt học tập mà không phân biệt giới
tính, tuổi tác, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật và dành cho họ tất cả các quyền, đặc quyền, chương trình và các cơ hội
khác thường dành cho học sinh. Trường không phân biệt đối xử dựa trên giới tính, tuổi tác, chủng tộc, màu da, khuynh hướng tình
dục, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật trong tuyển sinh, dịch vụ việc làm hoặc tiếp cận các chương trình và hoạt động của mình.

CÔNG NHẬN
Tại thời điểm xuất bản này, Trường Thẩm Mỹ Jasmine không được công nhận bởi một cơ quan kiểm định được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ
công nhận.
Jasmine Beauty School hiện đang trong tình trạng ứng cử viên để được công nhận với cơ quan kiểm định sau:
Ủy ban Kiểm định Quốc gia về Khoa học & Nghệ thuật Nghề nghiệp (NACCAS)
3015 Colvin Street
Alexandria, VA 22314
www.naccas.org
Phone (703)600-7600, fax (703)379-2200

Sự Chấp Thuận
Văn phòng giáo dục tư nhân sau trung học (BPPE)
Nhà trường đã được cấp chấp thuận thể chế hoạt động của Văn phòng giáo dục tư nhân sau trung học (BPPE) và Bộ môn tiêu
dung của California (DCA).
Bureau for Private Postsecondary Education
1747 N. Market Blvd. Ste 225, Sacramento, CA 95834
www.bppe.ca.gov
Phone (916) 574-8900, fax (916) 263-1897
Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ
Trường Thẩm Mỹ Jasmine đã được cấp chấp thuận thể chế hoạt động của Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ
(“Hội đồngHội đồng có trách nhiệm phê duyệt các trường dạy cắt tóc, thẩm mỹ và điện học cung cấp các khóa học trong phạm vi
quyền hạn của Hội đồng (cắt tóc, thẩm mỹ, điện học, chuyên gia thẩm mỹ và làm móng). Để một trường được Hội đồng phê duyệt,
trường đó phải đáp ứng các yêu cầu về chương trình giảng dạy tối thiểu của Hội đồng. Các khóa học được giảng dạy bởi các trường
không được Hội đồng phê duyệt sẽ không được Hội đồng công nhận và bất kỳ giờ nào đạt được khi tham gia các khóa học này và bất
kỳ chứng chỉ nào nhận được sẽ không đủ điều kiện cho bạn tham gia kỳ thi Hội đồng.
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Học sinh phải hoàn thành các yêu cầu của Tiểu bang California, Bộ Tiêu dùng và Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ và hoàn thành tốt Kỳ thi
của Hội đồng Tiểu bang để được cấp phép cung cấp dịch vụ tại California.
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ
Số điện thoại:
(916) 323-9020.
Địa chỉ gửi thư:
P.O. Box 944226, Sacramento, CA 94244-2260.
Office street address:
400 R Street, Sacramento, CA 95814
Trang mạng:
https://www.barbercosmo.ca.gov/

Nhân Viên Hành Chính & Hướng Dẫn Viên Trường Thẩm Mỹ Jasmine sử dụng một đội ngũ quản lý và giảng viên được đào
tạo bài bản và có kiến thức, những người được giao phó để hoàn thành sứ mệnh của Trường. Tất cả các giảng viên đều có bằng chuyên
môn trong (các) chương trình mà họ giảng dạy.
Nhân Viên Quản Lý
Giám đốc và Chủ tịch/CFO/CEO
Giám đốc Học vụ
Trợ Lý Tổng Giám Đốc
Học tập & Accounting
Nhập học
Nhân Viên Tiếp Khách
Giảng viên
Tên giảng viên
Tina T. Le

Mr. Hung Vi La
Tina T. Le
Minh Tam Kieu
Sandy Le
Hung La
Nguyet Le

Chương trình

Adrian Hill
Cindy Wong

Người hướng dẫn thẩm mỹ
đầu
Giảng viên hớt tóc nam
Giảng viên hớt tóc nam

Trung Duc Nguyen
Martha Vasquez
Thi Hang Ha Mai

Kinh nghiệm
hướng dẫn
24 năm

Giấy phép

2 năm
13 năm

Thợ thẩm mỹ, thợ cắt tóc và thợ trị liệu xoa
bóp
Thợ thẩm mỹ và thợ cắt tóc
Thợ thẩm mỹ và thợ cắt tóc

Giảng viên làm móng
Giảng viên làm móng
Giảng viên làm móng

11 năm
1 năm
2 năm

Thợ làm móng và thợ trị liệu xoa bóp
Thợ làm móng
Thợ làm móng

Heidy Sassady
Christina Nguyen
YenMinh Le

Giảng viên chăm sóc da mặt
Giảng viên chăm sóc da mặt
Giảng viên chăm sóc da mặt

2 năm
2 năm
13 năm

Thợ thẩm mỹ
Thợ thẩm mỹ
Thợ thẩm mỹ và thợ cắt tóc

Alina Pham

Giảng viên Microblading

2 năm

Thợ chăm sóc da mặt

Lịch & Bản Đóng Cửa Khẩn Cấp
Trường được đóng cửa mỗi thứ bảy và chủ nhật và vào những ngày lễ sau đây:
• Ngày đâu năm
• Ngày lao động
• Memorial Day
• Ngày Lễ Tạ ơn
• Ngày độc lập
• Ngày Giáng sinh
• Martin Luther King Jr. Day
• Ngày cựu chiến binh
Ngày lễ của niềm tin tôn giáo được tôn trọng và cho phép. Họ là một phần của thời gian bổ sung cho sinh viên về hợp đồng đăng ký
của họ. Trong trường hợp trường học phải đóng một lý do khẩn cấp hoặc bất ngờ, học sinh sẽ được thông báo bằng một thông cáo
được đăng trên cửa trước của trường hoặc điện thoại.
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Lịch Trình & Đăng Ký Lớp

Giờ mỗi tuần

Các lớp học trong ngày được tổ chức từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:
LỊCH HỌC +
TOÀN THỜI GIAN (33 giờ mỗi tuần)
Tất cả các chương trình
Chương trình nghề làm
khác
móng
Thứ hai
8:30 a.m. to 5:00 p.m.
9:30 a.m. to 6:00 p.m.
Thứ ba
8:30 a.m. to 5:00 p.m.
9:30 a.m. to 6:00 p.m.
Thứ tư
8:30 a.m. to 5:00 p.m.
7:30 a.m. to 3:00 p.m.
Thứ năm
8:30 a.m. to 5:00 p.m.
7:30 a.m. to 3:00 p.m.
Thứ sáu
8:30 a.m. to 5:00 p.m.
7:30 a.m. to 3:00 p.m.

BÁN THỜI GIAN (25 giờ mỗi tuần)
Tất cả các chương trình
Chương trình nghề làm
khác
móng
8:30 a.m. to 3:00 p.m.
9:30 a.m. to 4:00 p.m.
8:30 a.m. to 3:00 p.m.
9:30 a.m. to 4:00 p.m.
8:30 a.m. to 3:00 p.m.
7:30 a.m. to 1:00 p.m.
8:30 a.m. to 3:00 p.m.
7:30 a.m. to 1:00 p.m.
8:30 a.m. to 3:00 p.m.
7:30 a.m. to 1:00 p.m.

Các lớp học trong ngày bắt đầu vào thứ Hai hàng tuần. Các hoạt động ghi danh phải được hoàn thành một tuần trước ngày
khai giảng mong muốn. Sinh viên đăng ký và hoàn thành sớm các thủ tục giấy tờ cần thiết sẽ được ưu tiên ghi danh trong
trường hợp lớp học mong muốn của họ được lấp đầy.
Lớp học ban đêm
Các lớp học ban đêm không được cung cấp vào thời điểm này. Các lớp học ban đêm được tổ chức từ thứ hai đến thứ sáu
4:30 p.m. đến 9:30 p.m., và chủ nhật 9:00 a.m. đến 5:30 p.m.

Cơ Sở Hướng Dẫn
Trường Thẩm Mỹ Jasmine chiếm khoảng 3.968 feet vuông, được chia thành khu vực tiếp tân, lý thuyết và lớp học thực
hành, phòng khám, phòng sinh viên, thư viện và văn phòng. Trường được đặt tại 5911 University Ave, Ste 318, San Diego,
ca 92115. Bàn và ghế đẩu, máy sấy, người giả, nhân đôi các trạm, và các thiết bị khác được trang bị cho lợi ích của sinh
viên. Thiết bị lớp học giáo dục bao gồm TV và DVD thiết bị, hỗ trợ trực quan, và máy giảng dạy cho việc sử dụng các sinh
viên. Một bộ bao gồm tất cả các thiết bị cần thiết để hoàn thành khóa học là để được mua bởi các sinh viên. Các cơ sở vật
chất có thể được thảo luận với quản trị viên trường trước khi đăng ký.
Cơ sở của chi nhánh nằm tại 5360 University Avenue, San Diego, CA 92105. Sinh viên có thể được yêu cầu học các môn học
tại chi nhánh, cách cơ sở chính chưa đến 1,6 km.

Hướng Dẫn Viên: Tỷ Lệ Học Sinh
Trong lớp Hướng dẫn có tỷ lệ Giảng viên trên Học viên là 1:25.

Thư Viện Và Các Nguồn Học Tập Khác
Thư viện sẽ tổ chức các bản sao sách giáo khoa được phê duyệt và nghiên cứu tài liệu cho thuê tạm thời của sinh viên.
Những sinh viên mượn sách giáo khoa phải đăng nhập và trả lại thư viện vào ngày hôm sau. Thiết bị trong lớp giáo dục bao
gồm thiết bị truyền hình và VCR Máy tính Visual AIDS, giảng dạy máy và băng ghi âm, mà là dành cho việc sử dụng các sinh
viên. Đối với những học sinh không nhận được chỉ dẫn lớp học do các lý do chính đáng khác nhau như bệnh tật, hoặc để
lại sự vắng mặt, và tập tin máy tính sẽ được lưu cho mỗi bài học dạy. Mỗi tập tin cũng sẽ được in ra trên giấy. Học sinh có
thể truy cập các tập tin theo yêu cầu của người quản trị trường. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp truy cập Internet cho những
sinh viên muốn thực hiện nghiên cứu bổ sung on-line về vấn đề mà họ đang học tập. Tiếp tục công cụ hỗ trợ sẽ có sẵn cho
sinh viên tốt nghiệp những người muốn tận dụng lợi thế của nó.
Các ứng viên tương lai được khuyến khích đến thăm cơ sở vật chất của trường trước khi nhập học hoặc ký kết hợp đồng
tuyển sinh.

Quyền sở hữu
Trường Thẩm Mỹ Jasmine thuộc sở hữu của Hùng Vi La, có thể liên hệ tại 5911 University Avenue, Suite 318
San Diego, CA 92115.
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Giới Thiệu Về Chuyên Nghiệp Thẩm Mỹ & Xoa bóp trị liệu
Nhu cầu về thể chất và yêu cầu về an toàn của các chương trình của Trường Thẩm Mỹ Jasmine
Các chuyên gia trong thẩm Mỹ và liệu pháp xoa bóp lĩnh vực phải có sức khỏe thể chất tốt cho anh/cô ấy sẽ được làm việc
liên lạc trực tiếp với khách hàng. Trong hầu hết các khía cạnh của thẩm Mỹ và liệu pháp xoa bóp lĩnh vực, có rất nhiều đứng,
đi bộ, uốn, và chuyển động tay lặp đi lặp lại. Một người phải xem xét anh /cô ấy giới hạn về thể chất của việc thực hiện một
sự lựa chọn nghề nghiệp có liên quan đến đào tạo sâu rộng. Các chuyên nghiệp cũng phải được nhận thức của nhiều hóa
chất anh/cô ấy sẽ được liên hệ trực tiếp trên cơ sở hàng ngày. Mang găng tay bảo hộ và quần áo thích hợp là cần thiết.
Kiến thức và xử lý đúng đắn của vật liệu độc hại là phải. Xin được nhận thức của bất kỳ dị ứng bạn có thể có với hóa chất
và/hoặc Latex trước khi vào trường của Cosmetology và liệu pháp xoa bóp.
Yêu cầu giấy phép cho các chương trình Thẩm mỹ, Cắt tóc, Chuyên gia thẩm mỹ và Thợ làm móng
Hội đồng Cắt tóc & Thẩm mỹ California (BBC) quy định những cá nhân cung cấp dịch vụ cắt tóc, thẩm mỹ và điện học và các
cơ sở thực hiện dịch vụ này.
Các chương trình của Trường Thẩm Mỹ Jasmine đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của BBC, như sau: Thợ thẩm mỹ = 1000
giờ, Thợ cắt tóc = 1000 giờ, Thợ chăm sóc da mặt = 600 giờ và Thợ làm móng = 400 giờ.
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo chính thức, bạn cần phải vượt qua kỳ kiểm tra viết và thực hành và được cấp giấy phép
để thực hiện các dịch vụ cắt tóc và trang điểm với một khoản phí. Không ai được phép tham dự kỳ kiểm tra cho đến khi họ
đã hoàn thành tất cả số giờ cần thiết cho lĩnh vực nghiên cứu của họ. Hội đồng không yêu cầu tín chỉ giáo dục thường xuyên
để duy trì giấy phép.
Thông tin về Kỳ thi Viết và Thực hành
Kỳ thi bao gồm hai (2) phần, viết và thực hành. Tất cả các ứng cử viên đều tham dự kỳ thi viết và thực hành của Hội đồng
Thẩm mỹ Liên bang (NIC). Các thí sinh dự kiến thi thực hành và thi viết ngay trong ngày. Hội đồng có hai địa điểm kiểm tra
cố định; một ở Bắc California (Fairfield) và một ở Nam California (Glendale). Sau khi bạn đã lên lịch, thí sinh có tùy chọn sắp
xếp lại lịch thi viết sang một ngày khác tại một trong 15+ địa điểm thi của PSI (nhà cung cấp bài thi viết trên máy tính). Thời
gian thi thực hành không được dời lại. Thông tin về điều này được bao gồm trong thư nhập học được gửi cho các ứng viên
sau khi họ đã được xếp lịch kiểm tra của họ.
Các bài kiểm tra có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Xin lưu ý: các bài kiểm tra được dịch
sang phiên bản phổ thông nhất hoặc trung tính nhất của mỗi ngôn ngữ để có thể chấp nhận được cho nhiều đối tượng nhất
có thể. Nếu thí sinh không thể đọc, nói hoặc viết bằng tiếng Anh ở cấp lớp 10 và bài kiểm tra không có ngôn ngữ mẹ đẻ của
họ, thí sinh có thể yêu cầu chấp thuận sử dụng thông dịch viên cho một hoặc cả hai phần của bài thi. Vui lòng tham khảo
hướng dẫn Phiên dịch hoặc Phiên dịch / Mô hình tại: https://www.barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/forms/interpreter.pdf
Phần thi viết, không kể phần thi cắt tóc, có 100 câu hỏi và thí sinh được phép hoàn thành 120 phút; Phần thi viết về thợ cắt
tóc có 50 câu hỏi và thí sinh được phép hoàn thành 90 phút. Lưu ý: Bài thi viết cho tất cả các loại giấy phép có thể có thêm
10 hạng mục đẹp nhất. Các mục này được đặt ngẫu nhiên trong suốt kỳ thi và sẽ không được tính vào hoặc đối với điểm
của thí sinh. Các kỳ thi thực hành có độ dài khác nhau. Kỳ thi chuyên viên thẩm mỹ có thể mất khoảng 4 giờ, thợ cắt tóc 3
giờ; Thợ làm móng, Thợ chăm sóc da mặt và chuyên viên điện có thể mất tới 1 tiếng rưỡi. Thí sinh được nghỉ 15 phút trong
phần thi thực hành cắt tóc và thẩm mỹ.
Có thể tìm thêm thông tin tại trang web của Hội đồng cắt tóc & thẩm mỹ California, https://www.barbercosmo.ca.gov/
Yêu cầu thực hành đối với liệu pháp xoa bóp
Kể từ tháng 8 năm 2021, California không yêu cầu cấp phép của tiểu bang cho các nhà trị liệu xoa bóp; tuy nhiên, họ có
chứng nhận tự nguyện cho các chuyên gia xoa bóp đáp ứng các tiêu chuẩn của Hội đồng Trị liệu Xoa bóp California (CAMTC).
Chứng nhận của CAMTC không được yêu cầu bởi tiểu bang nhưng có thể được yêu cầu bởi các thành phố hoặc quận riêng
lẻ đối với các nhà trị liệu Xoa bóp hành nghề tại đó. Chỉ những chuyên gia trị liệu Xoa bóp được chứng nhận được Hội đồng
Trị liệu Xoa bóp California chứng nhận mới có thể sử dụng chỉ định CAMTC.
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Danh Sách Chương Trình, Với Mã CIP, SOC Và O NET
Trường Thẩm Mỹ Jasmine hiện đã được chấp thuận để tổ chức các khóa học sau đây bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
Khóa học
Hớt tóc nam nâng cao
Hớt tóc nam
Thẩm Mỹ nâng cao
Thẩm Mỹ
Chăm sóc da mặt
Nghề làm móng
Nghề làm móng
Xoa bóp trị liệu
Thẩm Mỹ Crossover
Hớt tóc nam Crossover
Microblading lông mày
Khóa học
Thẩm Mỹ 1500
Thẩm Mỹ 1000
Hớt tóc nam 1500
Hớt tóc nam 1000
Chăm sóc da mặt
Nghề làm móng
Xoa bóp trị liệu
Microblading lông
mày

Giờ đồng hồ
1500
1000
1500
1000
600
400
600
700
300
200
24

Tháng
10
6
10
6
4
3
4
5
2.5
2
3 ngày

Tuần
38
25
38
25
15
12
15
18
10
8
3 ngày

Giải thưởng
Văn bằng
Văn bằng
Văn bằng
Văn bằng
Văn bằng
Văn bằng
Văn bằng
Văn bằng
Văn bằng
Văn bằng

CIP
12.0401

SOC
39-5012

O net
39-5012.00

12.0402

39-5011

39-5011.00

Nghề
Thiết kế và tạo mẫu tóc, Chuyên gia về
ngành thẩm mỹ
Thiết kế và tạo mẫu tóc, cắt tóc nam

12.0409
12.0410
51.3501
12.0411

39-5094
39-5092
31-9011
39-9099

39-5094.00
39-5092.00
31-9011.00
39-9099.00

Chuyên gia chăm sóc da
Làm móng tay, móng chân
Nhà xoa bóp trị liệu
Chuyên gia microblading

Mã CIP: Quy định của sở giáo dục Hoa Kỳ như của ngày 01 tháng 7, 2011, yêu cầu các trường đại học để xác định các
chương trình bằng việc phân loại các chương trình giảng dạy (CIP) mã, với các liên kết đến bộ lao động Hoa Kỳ/tuyển dụng
và đào tạo nghề nghiệp của hành chính mạng thông tin. Để biết thêm thông tin về mã CIP, vui lòng truy cập
https://NCES.Ed.gov/pubs2002/cip2000/index.asp.
Mã SOC: Hệ thống phân loại nghề nghiệp tiêu chuẩn (SoC) được sử dụng bởi các cơ quan thống kê liên bang để phân loại
công nhân vào danh mục nghề nghiệp.
Để biết thêm thông tin về mã soc, xin vui lòng ghé thăm
https://www.BLS.gov/soc/2018/major_groups.htm.
O NET: Chương trình O NET là nguồn thông tin nghề nghiệp chính của quốc gia. Trung tâm của dự án là cơ sở dữ liệu O
NET, chứa thông tin về hàng trăm tiêu chuẩn hóa và mô tả cụ thể nghề nghiệp. Sử dụng các mã soc, O NET cung cấp dễ đọc
báo cáo nghề nghiệp mà bao gồm các quan trọng nhất on-the-nhiệm vụ công việc và kỹ năng. Người tìm việc làm cũng có
thể tìm thấy thông tin lương cơ hội đào tạo.
Để biết thêm thông tin về O NET, xin vui lòng ghé thăm https://www.onetcodeconnector.org/find/Family/title#39.
Đạo luật California yêu cầu một học sinh thành công hoàn tất khóa học sẽ được trao một văn bằng hoặc chứng chỉ thích
hợp xác minh hoàn tất khóa học như vậy.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Thẩm Mỹ Nâng Cao 1500
Mô tả chương trình
Thuật ngữ thẩm mỹ đề cập đến hoạt động chuyên môn làm đẹp cho khuôn mặt, tóc và da. Thợ thẩm mỹ khác với chuyên
gia thẩm mỹ ở chỗ thợ thẩm mỹ có thể thực hiện các quy trình làm đẹp liên quan đến tóc, da và móng tay. Sau khi kết thúc
liệu trình, bạn sẽ được làm quen với hầu hết các quy trình làm đẹp. Khóa học bao gồm các chủ đề như tạo kiểu tóc, nhuộm
màu, cắt, cân nhắc sức khỏe và an toàn, giải phẫu học, vệ sinh và an toàn, chăm sóc da mặt khác nhau, làm đẹp lông mày,
chăm sóc móng và quản lý tiệm - trong số những môn học khác.
• 1,500 giờ hướng dẫn đồng hồ
• 38-60 tuần
• Văn bằng được trao khi hoàn thành thành công
Chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên đi làm với tư cách là các thợ thẩm mỹ được cấp phép của Hội đồng
cắt tóc và thẩm mỹ. Mã SOC 39-5012-( Thẩm Mỹ).
Mục tiêu hiệu suất
• Có được kiến thức về luật pháp và quy định điều lệ các cơ sở vũ trụ học của California ' thực hành
• Thu được kiến thức về vệ sinh và khử trùng như liên quan đến tất cả các giai đoạn của tóc, da, và móng tay
• Có được kiến thức về lý thuyết tổng quát tương đối với thẩm Mỹ bao gồm cả giải phẫu, sinh lý học và hóa lý
• Có được kỹ thuật quản lý kinh doanh chung cho thẩm Mỹ
Kỹ năng Để Được phát triển
1. Tìm hiểu sử dụng thích hợp của thực hiện tương đối với tất cả các dịch vụ thẩm Mỹ. .
2. Có được những kiến thức về phân tích da đầu, mặt, và bàn tay trước khi tất cả các dịch vụ để xác định bất kỳ rối
loạn.
3. Bạn sẽ được học các thủ tục và thuật ngữ được sử dụng trong việc thực hiện tất cả các dịch vụ thẩm Mỹ.
4. Tìm hiểu các ứng dụng trang điểm của ban ngày và buổi tối để bao gồm các ứng dụng của cá nhân và dải lông mi.
5. Tìm hiểu các thủ tục thích hợp của làm móng tay để bao gồm các nước và làm móng dầu và làm móng chân.
6. Tìm hiểu các ứng dụng của ĐÁNH VÀO móng tay, gói móng tay và móng tay.
Thái độ Và Quân Để Được phát triển
Có thể đánh giá cao tay nghề tốt phổ biến để thẩm Mỹ, có một thái độ tích cực đối với công nhân và đồng bào, đánh giá
cao sự trung thực và tính toàn vẹn và có cải thiện nhân cách trong giao dịch với người bảo trợ và đồng nghiệp.
Phương pháp giảng dạy
• Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ. Bài tập lý thuyết đã chọn có thể được cung cấp
thông qua hình thức đào tạo từ xa diễn ra trong thời gian thực qua Zoom hoặc nền tảng lớp học tương tự trên máy
tính, máy tính bảng và điện thoại di dộng.
• Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
• Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.
Định nghĩa giờ đồng hồ
Một giờ đồng hồ được định nghĩa là 50 phút hướng dẫn trong khoảng thời gian 60 phút.
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Chương trình giảng dạy
Chương trình học cho sinh viên ghi danh vào khóa học thẩm Mỹ bao gồm 1500 (1.500) đồng hồ giờ giảng dạy kỹ thuật và
các hoạt động thực hành bao gồm tất cả các thực tiễn tạo thành nghệ thuật thẩm Mỹ theo phần 7316 của các đạo luật
Hớt tóc và Thẩm Mỹ.
Khu vực giảng dạy
CÂN NHẮC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN: Sẽ bao gồm đào tạo về các chất độc hại, an toàn
hóa chất, bảng dữ liệu an toàn, bảo vệ khỏi hóa chất nguy hiểm, ngăn ngừa thương tích
do hóa chất, các luật và quy định về sức khỏe và an toàn, và ngăn ngừa các bệnh truyền
nhiễm
BAN CHẤP THUẬN KHÓA HỌC AN TOÀN & SỨC KHỎE (B&P 7389(a)): Bao gồm hướng dẫn
về các chất độc hại, luật lao động cơ bản và nhận thức về tấn công tình dục và thể chất
KHỬ TRÙNG VÀ VỆ SINH: Phải bao gồm các thủ tục sau đây: đúng thủ tục để bảo vệ sức
khỏe và an toàn của người tiêu dùng cũng như các kỹ thuật viên. Các thủ tục khử trùng
thích hợp cho các thiết bị được sử dụng trong cơ sở. Các thủ tục khử trùng sẽ được nhấn
mạnh trong suốt thời gian đào tạo toàn bộ và sẽ được thực hiện trước khi sử dụng tất cả
các dụng cụ và thiết bị.
TẠO KIỂU TÓC: Sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sắp xếp, sấy khô, làm sạch, uốn
tóc, mặc quần áo, phân tích tóc, gội đầu, uốn tóc, duỗi tóc phi hóa học và cắt tóc. Bao gồm
việc sử dụng kéo cắt, dao cạo, tông đơ và tông đơ điện, và kéo cắt mỏng, để cắt ướt và
khô
DỊCH VỤ TÓC BẰNG HÓA CHẤT: Sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhuộm màu,
duỗi tóc, uốn tóc, tẩy trắng, phân tích tóc, kiểm tra khuynh hướng và sợi, các biện pháp
phòng ngừa an toàn, trộn công thức và sử dụng chất tẩy màu
CHĂM SÓC DA MẶT: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các kỹ thuật và quy trình sau:
Chăm sóc da mặt bằng hóa chất và thủ công và xoa bóp, kích thích, tẩy tế bào chết, làm
sạch hoặc làm đẹp da mặt, da đầu, cổ hoặc cơ thể bằng cách sử dụng tay, thiết bị thẩm
mỹ, sản phẩm mỹ phẩm, thuốc sát trùng, kem dưỡng da, thuốc bổ hoặc kem không dẫn
đến việc cắt bỏ hoặc phá hủy các mô sống
TẨY LÔNG VÀ LÀM ĐẸP VÀ LÔNG MI: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các kỹ thuật và
quy trình sau: Làm màu và làm đẹp lông mi và lông mày và dán lông mi cho bất kỳ người
nào, và bao gồm việc loại bỏ lông thừa trên cơ thể của bất kỳ người nào bằng cách sử dụng
thuốc tẩy lông, nhíp, tẩy lông, hóa chất không kê đơn, hoặc tẩy lông, hoặc bằng cách sử
dụng các thiết bị và thiết bị dưới bất kỳ hình thức hoặc mô tả nào, ngoại trừ việc sử dụng
tia la-de hoặc sóng ánh sáng, thường được gọi là tia
LÀM MÓNG TAY, MÓNG CHÂN: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Làm móng bằng
nước và dầu, bao gồm phân tích móng tay, và massage tay / chân và cánh tay / mắt cá
chân. Dịch vụ làm móng tay giả: Móng tay nhân tạo bao gồm acrylic: cọ dạng lỏng và bột,
đầu móng nhân tạo, bọc và sửa móng
QUẢN LÝ THẨM MỸ, ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
TỔNG GIỜ CHO MỖI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
TỔNG GIỜ CHO CHƯƠNG TRÌNH BẰNG CẤP THẨM MỸ NÂNG CAO

GIỜ ĐỒNG
HỒ KỸ THUẬT

GIỜ ĐỒNG
HỒ THỰC
HÀNH

HOẠT ĐỘNG
TIẾN HÀNH
THỰC HÀNH

90

10

10

90

10

10

85

310

310

85

320

160

50

200

200

20

60

60

35

110

135

25
480

0
n/a
1020
885
1,500 tổng số giờ

Học từ xa
Vui lòng xem phần Học từ xa kết hợp trong danh mục này để biết thêm thông tin về tính khả dụng của học tập từ xa kết
hợp trong chương trình Thẩm mỹ.
Quy trình chấm điểm:
• Các lớp lý thuyết sẽ được đo lường bằng cách có các bài kiểm tra cho môn học được giảng dạy trong tuần. Học
sinh có thể làm bài kiểm tra trực tuyến
• Các lớp học thực hành sẽ được đo lường bằng cách cho học sinh thực hiện dịch vụ trong một lớp học trực tiếp.
Người hướng dẫn sẽ có thể đánh giá, hướng dẫn và sửa chữa học sinh nếu cần.
Chính sách tiến độ
Các trường luôn xem xét năng lực học tập khác nhau của cá nhân sinh viên một số có thể tiến bộ từ một giai đoạn đào tạo
khác với một tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, tất cả học sinh phải hoàn thành tất cả các vấn đề trước khi tốt nghiệp, trừ khi
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tín dụng đã được cho phép để đào tạo trước hoặc kinh nghiệm trong một lĩnh vực chủ đề cụ thể. Sinh viên tốt nghiệp thành
công sẽ được trao một văn bằng phù hợp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của họ.
Yêu cầu tốt nghiệp
Để tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp từ Trường Thẩm Mỹ Jasmine, học viên phải đáp ứng tất cả những điều sau:
1. Duy trì ít nhất điểm trung bình 2.0;
2. Đã hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của Trường Thẩm mỹ Jasmine và Hội đồng Cắt tóc & Thẩm mỹ California
về Thẩm mỹ; và
3. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được hỗ trợ hoàn thành các giấy tờ cần thiết để đăng ký tham gia kỳ kiểm tra thích hợp của
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California.
Yêu cầu cấp phép
Để có được giấy phép của Hội đồng cắt tóc và thẩm mỹ California, người nộp đơn phải:
(1) được 17 tuổi trở lên;
(2) Đã hoàn thành lớp 10 trường công lập hoặc tương đương;
(3) Hoàn thành thành công và tốt nghiệp chương trình thẩm mỹ, như được mô tả ở trên;
(4) Thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng thể của 75%, và
(5) Không có hành vi hoặc tội phạm nào cấu thành cơ sở từ chối cấp phép theo Mục 480 của Bộ luật Kinh doanh và
Nghề nghiệp.
Căn cứ để Từ chối Giấy phép
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California có thể từ chối cấp phép cho người nộp đơn theo Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp,
Phần 1.5. Từ chối, Đình chỉ và Thu hồi Giấy phép 480. Tóm lại, nếu người nộp đơn đã bị kết án phạm tội trong vòng bảy năm
trước đó kể từ ngày nộp đơn có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn đang tìm kiếm và / hoặc người nộp đơn
đã bị để kỷ luật chính thức bởi một hành động của hội đồng cấp phép có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn
đang tìm kiếm, Hội đồng có thể từ chối cấp phép.
Học sinh có trách nhiệm hỏi Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California nếu họ đáp ứng một trong hai trường hợp trên. Hội
đồng xem xét và đánh giá các đơn xin cấp phép từ các ứng viên đã bị kết án phạm tội theo từng trường hợp cụ thể.
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Người tốt nghiệp của chương trình này được chuẩn bị cho các vị trí đầu vào với các chức danh như: Thợ thẩm mỹ, Thợ tạo
mẫu tóc, Thợ làm tóc, Thợ làm móng, Thợ nhuộm màu và những người khác, trong các tiệm, spa hoặc cơ sở dịch vụ thẩm
mỹ trong các khu nghỉ dưỡng, tàu du lịch, spa sân bay hoặc câu lạc bộ đồng quê.

Thẩm Mỹ 1000
Mô tả chương trình
Thuật ngữ thẩm mỹ đề cập đến hoạt động chuyên môn làm đẹp cho khuôn mặt, tóc và da. Thợ thẩm mỹ khác với chuyên
gia thẩm mỹ ở chỗ thợ thẩm mỹ có thể thực hiện các quy trình làm đẹp liên quan đến tóc, da và móng tay. Sau khi kết thúc
liệu trình, bạn sẽ được làm quen với hầu hết các quy trình làm đẹp. Khóa học bao gồm các chủ đề như tạo kiểu tóc, nhuộm
màu, cắt, cân nhắc sức khỏe và an toàn, giải phẫu học, vệ sinh và an toàn, chăm sóc da mặt khác nhau, làm đẹp lông mày,
chăm sóc móng và quản lý tiệm - trong số những môn học khác.
• 1,000 giờ hướng dẫn đồng hồ
• 25-40 tuần
• Văn bằng được trao khi hoàn thành thành công
Chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên đi làm với tư cách là các thợ thẩm mỹ được cấp phép của Hội đồng
cắt tóc và thẩm mỹ. Mã SOC 39-5012-( Thẩm Mỹ).
Mục tiêu hiệu suất
• Có được kiến thức về luật pháp và quy định điều lệ các cơ sở vũ trụ học của California ' thực hành
• Thu được kiến thức về vệ sinh và khử trùng như liên quan đến tất cả các giai đoạn của tóc, da, và móng tay
• Có được kiến thức về lý thuyết tổng quát tương đối với thẩm Mỹ bao gồm cả giải phẫu, sinh lý học và hóa lý
• Có được kỹ thuật quản lý kinh doanh chung cho thẩm Mỹ
Jasmine Beauty School

Catalog

Page 11

Kỹ năng Để Được phát triển
7. Tìm hiểu sử dụng thích hợp của thực hiện tương đối với tất cả các dịch vụ thẩm Mỹ. .
8. Có được những kiến thức về phân tích da đầu, mặt, và bàn tay trước khi tất cả các dịch vụ để xác định bất kỳ rối
loạn.
9. Bạn sẽ được học các thủ tục và thuật ngữ được sử dụng trong việc thực hiện tất cả các dịch vụ thẩm Mỹ.
10. Tìm hiểu các ứng dụng trang điểm của ban ngày và buổi tối để bao gồm các ứng dụng của cá nhân và dải lông mi.
11. Tìm hiểu các thủ tục thích hợp của làm móng tay để bao gồm các nước và làm móng dầu và làm móng chân.
12. Tìm hiểu các ứng dụng của ĐÁNH VÀO móng tay, gói móng tay và móng tay.
Thái độ Và Quân Để Được phát triển
Có thể đánh giá cao tay nghề tốt phổ biến để thẩm Mỹ, có một thái độ tích cực đối với công nhân và đồng bào, đánh giá
cao sự trung thực và tính toàn vẹn và có cải thiện nhân cách trong giao dịch với người bảo trợ và đồng nghiệp.
Phương pháp giảng dạy
• Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ. Bài tập lý thuyết đã chọn có thể được cung cấp
thông qua hình thức đào tạo từ xa diễn ra trong thời gian thực qua Zoom hoặc nền tảng lớp học tương tự trên máy
tính, máy tính bảng và điện thoại di dộng.
• Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
• Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.
Định nghĩa giờ đồng hồ
Một giờ đồng hồ được định nghĩa là 50 phút hướng dẫn trong khoảng thời gian 60 phút.
Chương trình giảng dạy
Chương trình học cho sinh viên ghi danh vào khóa học thẩm Mỹ bao gồm 1000 (1.000) đồng hồ giờ giảng dạy kỹ thuật và
các hoạt động thực hành bao gồm tất cả các thực tiễn tạo thành nghệ thuật thẩm Mỹ theo phần 7316 của các đạo luật
Hớt tóc và Thẩm Mỹ.

Khu vực giảng dạy
CÂN NHẮC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN: Sẽ bao gồm đào tạo về các chất độc hại, an toàn
hóa chất, bảng dữ liệu an toàn, bảo vệ khỏi hóa chất nguy hiểm, ngăn ngừa thương tích
do hóa chất, các luật và quy định về sức khỏe và an toàn, và ngăn ngừa các bệnh truyền
nhiễm
BAN CHẤP THUẬN KHÓA HỌC AN TOÀN & SỨC KHỎE (B&P 7389(a)): Bao gồm hướng dẫn
về các chất độc hại, luật lao động cơ bản và nhận thức về tấn công tình dục và thể chất
KHỬ TRÙNG VÀ VỆ SINH: Phải bao gồm các thủ tục sau đây: đúng thủ tục để bảo vệ sức
khỏe và an toàn của người tiêu dùng cũng như các kỹ thuật viên. Các thủ tục khử trùng
thích hợp cho các thiết bị được sử dụng trong cơ sở. Các thủ tục khử trùng sẽ được nhấn
mạnh trong suốt thời gian đào tạo toàn bộ và sẽ được thực hiện trước khi sử dụng tất cả
các dụng cụ và thiết bị.
TẠO KIỂU TÓC: Sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sắp xếp, sấy khô, làm sạch, uốn
tóc, mặc quần áo, phân tích tóc, gội đầu, uốn tóc, duỗi tóc phi hóa học và cắt tóc. Bao gồm
việc sử dụng kéo cắt, dao cạo, tông đơ và tông đơ điện, và kéo cắt mỏng, để cắt ướt và
khô
DỊCH VỤ TÓC BẰNG HÓA CHẤT: Sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhuộm màu,
duỗi tóc, uốn tóc, tẩy trắng, phân tích tóc, kiểm tra khuynh hướng và sợi, các biện pháp
phòng ngừa an toàn, trộn công thức và sử dụng chất tẩy màu
CHĂM SÓC DA MẶT: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các kỹ thuật và quy trình sau:
Chăm sóc da mặt bằng hóa chất và thủ công và xoa bóp, kích thích, tẩy tế bào chết, làm
sạch hoặc làm đẹp da mặt, da đầu, cổ hoặc cơ thể bằng cách sử dụng tay, thiết bị thẩm
mỹ, sản phẩm mỹ phẩm, thuốc sát trùng, kem dưỡng da, thuốc bổ hoặc kem không dẫn
đến việc cắt bỏ hoặc phá hủy các mô sống
Jasmine Beauty School

Catalog

GIỜ ĐỒNG
HỒ KỸ THUẬT

GIỜ ĐỒNG
HỒ THỰC
HÀNH

HOẠT ĐỘNG
TIẾN HÀNH
THỰC HÀNH

90

10

10

90

10

10

60

160

160

85

170

85

50

100

100

Page 12

TẨY LÔNG VÀ LÀM ĐẸP VÀ LÔNG MI: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các kỹ thuật và
quy trình sau: Làm màu và làm đẹp lông mi và lông mày và dán lông mi cho bất kỳ người
nào, và bao gồm việc loại bỏ lông thừa trên cơ thể của bất kỳ người nào bằng cách sử dụng
thuốc tẩy lông, nhíp, tẩy lông, hóa chất không kê đơn, hoặc tẩy lông, hoặc bằng cách sử
dụng các thiết bị và thiết bị dưới bất kỳ hình thức hoặc mô tả nào, ngoại trừ việc sử dụng
tia la-de hoặc sóng ánh sáng, thường được gọi là tia
LÀM MÓNG TAY, MÓNG CHÂN: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Làm móng bằng
nước và dầu, bao gồm phân tích móng tay, và massage tay / chân và cánh tay / mắt cá
chân. Dịch vụ làm móng tay giả: Móng tay nhân tạo bao gồm acrylic: cọ dạng lỏng và bột,
đầu móng nhân tạo, bọc và sửa móng
QUẢN LÝ THẨM MỸ, ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
TỔNG GIỜ CHO MỖI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
TỔNG GIỜ CHO CHƯƠNG TRÌNH BẰNG CẤP THẨM MỸ
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Học từ xa
Vui lòng xem phần Học từ xa kết hợp trong danh mục này để biết thêm thông tin về tính khả dụng của học tập từ xa kết
hợp trong chương trình Thẩm mỹ.
Quy trình chấm điểm:
• Các lớp lý thuyết sẽ được đo lường bằng cách có các bài kiểm tra cho môn học được giảng dạy trong tuần. Học
sinh có thể làm bài kiểm tra trực tuyến
• Các lớp học thực hành sẽ được đo lường bằng cách cho học sinh thực hiện dịch vụ trong một lớp học trực tiếp.
Người hướng dẫn sẽ có thể đánh giá, hướng dẫn và sửa chữa học sinh nếu cần.
Chính sách tiến độ
Các trường luôn xem xét năng lực học tập khác nhau của cá nhân sinh viên một số có thể tiến bộ từ một giai đoạn đào tạo
khác với một tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, tất cả học sinh phải hoàn thành tất cả các vấn đề trước khi tốt nghiệp, trừ khi
tín dụng đã được cho phép để đào tạo trước hoặc kinh nghiệm trong một lĩnh vực chủ đề cụ thể. Sinh viên tốt nghiệp thành
công sẽ được trao một văn bằng phù hợp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của họ.
Yêu cầu tốt nghiệp
Để tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp từ Trường Thẩm Mỹ Jasmine, học viên phải đáp ứng tất cả những điều sau:
4. Duy trì ít nhất điểm trung bình 2.0;
5. Đã hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của Trường Thẩm mỹ Jasmine và Hội đồng Cắt tóc & Thẩm mỹ California
về Thẩm mỹ; và
6. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được hỗ trợ hoàn thành các giấy tờ cần thiết để đăng ký tham gia kỳ kiểm tra thích hợp của
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California.
Yêu cầu cấp phép
Để có được giấy phép của Hội đồng cắt tóc và thẩm mỹ California, người nộp đơn phải:
(6) được 17 tuổi trở lên;
(7) Đã hoàn thành lớp 10 trường công lập hoặc tương đương;
(8) Hoàn thành thành công và tốt nghiệp chương trình thẩm mỹ, như được mô tả ở trên;
(9) Thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng thể của 75%, và
(10) Không có hành vi hoặc tội phạm nào cấu thành cơ sở từ chối cấp phép theo Mục 480 của Bộ luật Kinh doanh và
Nghề nghiệp.
Căn cứ để Từ chối Giấy phép
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California có thể từ chối cấp phép cho người nộp đơn theo Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp,
Phần 1.5. Từ chối, Đình chỉ và Thu hồi Giấy phép 480. Tóm lại, nếu người nộp đơn đã bị kết án phạm tội trong vòng bảy năm
trước đó kể từ ngày nộp đơn có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn đang tìm kiếm và / hoặc người nộp đơn
đã bị để kỷ luật chính thức bởi một hành động của hội đồng cấp phép có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn
đang tìm kiếm, Hội đồng có thể từ chối cấp phép.
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Học sinh có trách nhiệm hỏi Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California nếu họ đáp ứng một trong hai trường hợp trên. Hội
đồng xem xét và đánh giá các đơn xin cấp phép từ các ứng viên đã bị kết án phạm tội theo từng trường hợp cụ thể.
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Người tốt nghiệp của chương trình này được chuẩn bị cho các vị trí đầu vào với các chức danh như: Thợ thẩm mỹ, Thợ tạo
mẫu tóc, Thợ làm tóc, Thợ làm móng, Thợ nhuộm màu và những người khác, trong các tiệm, spa hoặc cơ sở dịch vụ thẩm
mỹ trong các khu nghỉ dưỡng, tàu du lịch, spa sân bay hoặc câu lạc bộ đồng quê.

Hớt Tóc Nam Nâng Cao 1500
Mô tả chương trình
Khóa học này sẽ dạy bạn cách cắt, nhuộm và cạo tóc. Bạn sẽ học các kỹ thuật và phong cách cắt tóc khác nhau và cách tốt
nhất để thực hiện chúng. Đây là một trong những chương trình dài hơn của chúng tôi vì nó cũng sẽ bao gồm những điều cơ
bản của việc sở hữu một doanh nghiệp - như định giá, quản lý doanh nghiệp, v.v. Nếu bạn là người mới tham gia vào ngành
làm đẹp, việc tìm hiểu những kiến thức cơ bản là điều cần thiết.
Chương trình học bao gồm tạo kiểu tóc (phân tích tóc, gội đầu, uốn tóc, v.v.), vẫy tóc dài hạn và duỗi tóc bằng hóa chất,
nhuộm và tẩy tóc, cắt tóc, cạo râu (chuẩn bị, đánh giá da, cạo râu, ứng dụng sau cạo râu, xoa bóp), tính chuyên nghiệp, luật,
cân nhắc sức khỏe, giải phẫu và vệ sinh.
•
1,500 đồng hồ giờ giảng dạy
•
40 – 97 tuần
•
Văn bằng được trao khi hoàn thành thành công
Mục tiêu hiệu suất
Mục tiêu của khóa học Hớt tóc nam là phát triển trong học sinh các kỹ năng thực hành, kiến thức lý thuyết, và thái độ
chuyên nghiệp cần thiết cho sự thành công trong nghề nghiệp, và để đủ điều kiện và trang bị cho sinh viên để vượt qua
cuộc thi của Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ của California. Sau khi tốt nghiệp đã được thông qua thành công của
mình/kiểm tra nhà nước, họ có đủ điều kiện để làm việc như một thợ cắt tóc được cấp phép trong bất kỳ cơ sở được cấp
phép trong tiểu bang California.
Kỹ năng để Được phát triển
Các chương trình Hớt tóc nam huấn luyện các sinh viên để cạo râu và tỉa tóc của mặt/cổ tóc và râu, cắt tóc và sửa soạn đầu
tóc, phù hợp với miếng tóc, xoa bóp cho da mặt, áp dụng điều trị thẩm mỹ, và chuẩn bị các sinh viên để được cấp giấy phép
làm thợ cắt tóc chuyên nghiệp ở các cấp độ khác nhau.
Thái độ và đáng để được phát triển
Có thể biết rỏ tay nghề tốt thông thường đối với nghề cắt tóc, có một thái độ tích cực đối với công nhân và đồng bào, đánh
giá cao sự trung thực và tính toàn vẹn và có cải thiện nhân cách trong giao dịch với các bảo trợ và đồng nghiệp.
Phương pháp giảng dạy
Hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là hướng dẫn được đưa ra bằng trình diễn, bài giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra. Hoạt
động thực tế có nghĩa là sinh viên thực hiện một dịch vụ hoàn chỉnh trên người khác hoặc hình nộm.
•
•
•

Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ.
Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.

Định nghĩa giờ đồng hồ
Một giờ đồng hồ được định nghĩa là 50 phút hướng dẫn trong khoảng thời gian 60 phút.
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Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy cho sinh viên ghi danh vào một khóa học Hớt tóc nam sẽ bao gồm 1500 (1,500) giờ đồng hồ giảng
dạy kỹ thuật và các hoạt động thực hành bao gồm tất cả các thực hành Hớt tóc nam.
GIỜ ĐỒNG HỒ KỸ
GIỜ ĐỒNG HỒ
HOẠT ĐỘNG TIẾN
Khu vực giảng dạy
THUẬT
THỰC HÀNH
HÀNH THỰC HÀNH
Luật Và Quy Định
CÂN NHẮC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các
kỹ thuật và quy trình sau: Huấn luyện hóa chất và sức khỏe trong cơ sở, bảng dữ
liệu an toàn vật liệu, bảo vệ khỏi hóa chất nguy hiểm và ngăn ngừa thương tích
hóa học, luật và cơ quan an toàn và sức khỏe, các bệnh truyền nhiễm bao gồm cả
HIV/AIDS và Viêm Gan B
KHỬ TRÙNG VÀ VỆ SINH: Phải bao gồm các thủ tục sau đây: đúng thủ tục để bảo
vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng cũng như các kỹ thuật viên. Các thủ
tục khử trùng thích hợp cho các thiết bị được sử dụng trong cơ sở. Các thủ tục
khử trùng sẽ được nhấn mạnh trong suốt thời gian đào tạo toàn bộ và sẽ được
thực hiện trước khi sử dụng tất cả các dụng cụ và thiết bị
GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỌC: Bao gồm nhưng không giới hạn trong nghiên cứu
của con người giải phẫu và sinh lý con người
Khóa Học Về Sức Khỏe Và An Toàn Được Phê Duyệt Của Hội Đồng Quản Trị
TẠO KIỂU TÓC: Phải bao gồm nhưng không giới hạn để phân tích tóc, gội, ngón
tay vẫy, quăn pin, chải tóc ra, làm thẳng tóc, vẫy kẹp, quăn với lược nóng, uốn sắt
nóng và thổi kiểu dáng
VẪY TÓC DÀI HẠN VÀ LÀM THẲNG TÓC BẰNG HÓA CHẤT: Sẽ bao gồm nhưng
không giới hạn, phân tích tóc, Vẫy tóc dài hạn bằng axit và kiềm, làm thẳng tóc
bằng hóa chất, bao gồm việc sử dụng Natri Hidroxit và các giải pháp cơ bản khác
MÀU TÓC VÀ TẨY TRẮNG: Sẽ bao gồm nhưng không giới hạn để phân tích tóc,
khuynh hướng thử nghiệm sợi tóc, biện pháp phòng ngừa an toàn, công thức pha
trộn, tô màu, tẩy trắng, đèn cao và thấp, và sử dụng các thuốc nhuộm tẩy. Các
loại màu sắc sẽ bao gồm việc sử dụng vĩnh viễn, bán vĩnh viễn, Demi-vĩnh viễn, và
màu sắc tạm thời
CẮT TÓC: Bao gồm nhưng không giới hạn các kỹ thuật và thủ tục sau đây: việc sử
dụng kéo, dao cạo (Shaper), cắt điện/ tông đơ, và kéo cắt mỏng (giảm dần) cho
cắt ẩm ướt và khô
CẠO RÂU-CHUẨN BỊ VÀ HIỆU SUẤT: Sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các kỹ
thuật sau đây và thủ tục: chuẩn bị tóc của khách hàng cho cạo râu, đánh giá các
điều kiện của da của khách hàng, thực hiện các kỹ thuật cạo râu, áp dụng sau khi
cạo chất khử trùng sau các dịch vụ trên khuôn mặt, xoa bóp mặt của khách hàng
và xoa bóp kem lăn.
CHUYÊN NGHIỆP: Sẽ bao gồm nhưng không giới hạn trong kinh doanh thẩm mỹ
viện và những gì mong đợi. Mở tiệm kinh doanh cho mình. Quản lý khách hàng
của bạn và xây dựng một cơ sở khách hàng. Tìm kiếm việc làm - Chuẩn bị cho sinh
viên cấp giấy phép và việc làm. Chuẩn bị hồ sơ xin việc
Tổng Giờ Cho Mỗi Phương Pháp Hướng Dẫn
Tổng giờ cho chương trình bằng cấp Hớt Tóc Nam Nâng Cao
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10
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40

345

115

60

180

60

20

160
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100

30

55

10

5

5

490

1,010
1,500 tổng số giờ
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Yêu cầu tốt nghiệp
Để tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp từ Trường Thẩm Mỹ Jasmine, học viên phải đáp ứng tất cả những điều sau:
1. Duy trì ít nhất điểm trung bình 2.0;
2. Đã hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của Trường Thẩm mỹ Jasmine và Hội đồng Cắt tóc & Thẩm mỹ
California về Hớt Tóc Nam; và
3. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được hỗ trợ hoàn thành các giấy tờ cần thiết để đăng ký tham gia kỳ kiểm tra thích hợp của
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California.
Yêu cầu cấp phép
Để có được giấy phép của Hội đồng cắt tóc và thẩm mỹ California, người nộp đơn phải:
(1) được 17 tuổi trở lên;
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(2)
(3)
(4)
(5)

Đã hoàn thành lớp 10 trường công lập hoặc tương đương;
Hoàn thành thành công và tốt nghiệp chương trình thẩm mỹ, như được mô tả ở trên;
Thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng thể của 75%, và
Không có hành vi hoặc tội phạm nào cấu thành cơ sở từ chối cấp phép theo Mục 480 của Bộ luật Kinh doanh và
Nghề nghiệp.

Căn cứ để Từ chối Giấy phép
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California có thể từ chối cấp phép cho người nộp đơn theo Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp,
Phần 1.5. Từ chối, Đình chỉ và Thu hồi Giấy phép 480. Tóm lại, nếu người nộp đơn đã bị kết án phạm tội trong vòng bảy năm
trước đó kể từ ngày nộp đơn có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn đang tìm kiếm và / hoặc người nộp đơn
đã bị để kỷ luật chính thức bởi một hành động của hội đồng cấp phép có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn
đang tìm kiếm, Hội đồng có thể từ chối cấp phép.
Học sinh có trách nhiệm hỏi Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California nếu họ đáp ứng một trong hai trường hợp trên. Hội
đồng xem xét và đánh giá các đơn xin cấp phép từ các ứng viên đã bị kết án phạm tội theo từng trường hợp cụ thể.
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Người tốt nghiệp của chương trình này được chuẩn bị cho các vị trí đầu vào với các chức danh như: Thợ thẩm mỹ, Thợ tạo
mẫu tóc, Thợ làm tóc, Thợ làm móng, Thợ nhuộm màu và những người khác, trong các tiệm, spa hoặc cơ sở dịch vụ thẩm
mỹ trong các khu nghỉ dưỡng, tàu du lịch, spa sân bay hoặc câu lạc bộ đồng quê.

Hớt Tóc Nam 1000
Mô tả chương trình
Khóa học này sẽ dạy bạn cách cắt, nhuộm và cạo tóc. Bạn sẽ học các kỹ thuật và phong cách cắt tóc khác nhau và cách tốt
nhất để thực hiện chúng. Đây là một trong những chương trình dài hơn của chúng tôi vì nó cũng sẽ bao gồm những điều cơ
bản của việc sở hữu một doanh nghiệp - như định giá, quản lý doanh nghiệp, v.v. Nếu bạn là người mới tham gia vào ngành
làm đẹp, việc tìm hiểu những kiến thức cơ bản là điều cần thiết.
Chương trình học bao gồm tạo kiểu tóc (phân tích tóc, gội đầu, uốn tóc, v.v.), vẫy tóc dài hạn và duỗi tóc bằng hóa chất,
nhuộm và tẩy tóc, cắt tóc, cạo râu (chuẩn bị, đánh giá da, cạo râu, ứng dụng sau cạo râu, xoa bóp), tính chuyên nghiệp, luật,
cân nhắc sức khỏe, giải phẫu và vệ sinh.
•
1,000 đồng hồ giờ giảng dạy
•
25 – 40 tuần
•
Văn bằng được trao khi hoàn thành thành công
Mục tiêu hiệu suất
Mục tiêu của khóa học Hớt tóc nam là phát triển trong học sinh các kỹ năng thực hành, kiến thức lý thuyết, và thái độ
chuyên nghiệp cần thiết cho sự thành công trong nghề nghiệp, và để đủ điều kiện và trang bị cho sinh viên để vượt qua
cuộc thi của Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ của California. Sau khi tốt nghiệp đã được thông qua thành công của
mình/kiểm tra nhà nước, họ có đủ điều kiện để làm việc như một thợ cắt tóc được cấp phép trong bất kỳ cơ sở được cấp
phép trong tiểu bang California.
Kỹ năng để Được phát triển
Các chương trình Hớt tóc nam huấn luyện các sinh viên để cạo râu và tỉa tóc của mặt/cổ tóc và râu, cắt tóc và sửa soạn đầu
tóc, phù hợp với miếng tóc, xoa bóp cho da mặt, áp dụng điều trị thẩm mỹ, và chuẩn bị các sinh viên để được cấp giấy phép
làm thợ cắt tóc chuyên nghiệp ở các cấp độ khác nhau.
Thái độ và đáng để được phát triển
Có thể biết rỏ tay nghề tốt thông thường đối với nghề cắt tóc, có một thái độ tích cực đối với công nhân và đồng bào, đánh
giá cao sự trung thực và tính toàn vẹn và có cải thiện nhân cách trong giao dịch với các bảo trợ và đồng nghiệp.
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Phương pháp giảng dạy
Hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là hướng dẫn được đưa ra bằng trình diễn, bài giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra. Hoạt
động thực tế có nghĩa là sinh viên thực hiện một dịch vụ hoàn chỉnh trên người khác hoặc hình nộm.
•
•
•

Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ.
Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.

Định nghĩa giờ đồng hồ
Một giờ đồng hồ được định nghĩa là 50 phút hướng dẫn trong khoảng thời gian 60 phút.
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy cho sinh viên ghi danh vào một khóa học Hớt tóc nam sẽ bao gồm 1000 (1.000) giờ đồng hồ giảng
dạy kỹ thuật và các hoạt động thực hành bao gồm tất cả các thực hành Hớt tóc nam.
Khu vực giảng dạy
CÂN NHẮC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN: Sẽ bao gồm đào tạo về các chất độc hại, an toàn
hóa chất, bảng dữ liệu an toàn, bảo vệ khỏi hóa chất nguy hiểm, ngăn ngừa thương tích
do hóa chất, các luật và quy định về sức khỏe và an toàn, và ngăn ngừa các bệnh truyền
nhiễm
BAN CHẤP THUẬN KHÓA HỌC AN TOÀN & SỨC KHỎE (B&P 7389(a)): Bao gồm hướng dẫn
về các chất độc hại, luật lao động cơ bản và nhận thức về tấn công tình dục và thể chất
KHỬ TRÙNG VÀ VỆ SINH: Phải bao gồm các thủ tục sau đây: đúng thủ tục để bảo vệ sức
khỏe và an toàn của người tiêu dùng cũng như các kỹ thuật viên. Các thủ tục khử trùng
thích hợp cho các thiết bị được sử dụng trong cơ sở. Các thủ tục khử trùng sẽ được nhấn
mạnh trong suốt thời gian đào tạo toàn bộ và sẽ được thực hiện trước khi sử dụng tất cả
các dụng cụ và thiết bị.
TẠO KIỂU TÓC: Sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sắp xếp, sấy khô, làm sạch, uốn
tóc, mặc quần áo, phân tích tóc, gội đầu, uốn tóc, duỗi tóc phi hóa học và cắt tóc. Bao gồm
việc sử dụng kéo cắt, dao cạo, tông đơ và tông đơ điện, và kéo cắt mỏng, để cắt ướt và
khô
DỊCH VỤ TÓC BẰNG HÓA CHẤT: Sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhuộm màu,
duỗi tóc, uốn tóc, tẩy trắng, phân tích tóc, kiểm tra khuynh hướng và sợi, các biện pháp
phòng ngừa an toàn, trộn công thức và sử dụng chất tẩy màu
CẠO RÂU-CHUẨN BỊ VÀ HIỆU SUẤT: Sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các kỹ thuật sau
đây và thủ tục: chuẩn bị tóc của khách hàng cho cạo râu, đánh giá các điều kiện của da của
khách hàng, thực hiện các kỹ thuật cạo râu, áp dụng sau khi cạo chất khử trùng sau các
dịch vụ trên khuôn mặt, xoa bóp mặt của khách hàng và xoa bóp kem lăn.
TỔNG GIỜ CHO MỖI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
TỔNG GIỜ CHO CHƯƠNG TRÌNH BẰNG CẤP HỚT TÓC NAM

GIỜ ĐỒNG
HỒ KỸ THUẬT

GIỜ ĐỒNG
HỒ THỰC
HÀNH

HOẠT ĐỘNG
TIẾN HÀNH
THỰC HÀNH
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10
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10

10
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220
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450

550
415
1,000 tổng số giờ

Yêu cầu tốt nghiệp
Để tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp từ Trường Thẩm Mỹ Jasmine, học viên phải đáp ứng tất cả những điều sau:
1. Duy trì ít nhất điểm trung bình 2.0;
2. Đã hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của Trường Thẩm mỹ Jasmine và Hội đồng Cắt tóc & Thẩm mỹ
California về Hớt Tóc Nam; và
3. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được hỗ trợ hoàn thành các giấy tờ cần thiết để đăng ký tham gia kỳ kiểm tra thích hợp của
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California.
Yêu cầu cấp phép
Để có được giấy phép của Hội đồng cắt tóc và thẩm mỹ California, người nộp đơn phải:
(6) được 17 tuổi trở lên;
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(7) Đã hoàn thành lớp 10 trường công lập hoặc tương đương;
(8) Hoàn thành thành công và tốt nghiệp chương trình thẩm mỹ, như được mô tả ở trên;
(9) Thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng thể của 75%, và
(10) Không có hành vi hoặc tội phạm nào cấu thành cơ sở từ chối cấp phép theo Mục 480 của Bộ luật Kinh doanh và
Nghề nghiệp.
Căn cứ để Từ chối Giấy phép
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California có thể từ chối cấp phép cho người nộp đơn theo Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp,
Phần 1.5. Từ chối, Đình chỉ và Thu hồi Giấy phép 480. Tóm lại, nếu người nộp đơn đã bị kết án phạm tội trong vòng bảy năm
trước đó kể từ ngày nộp đơn có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn đang tìm kiếm và / hoặc người nộp đơn
đã bị để kỷ luật chính thức bởi một hành động của hội đồng cấp phép có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn
đang tìm kiếm, Hội đồng có thể từ chối cấp phép.
Học sinh có trách nhiệm hỏi Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California nếu họ đáp ứng một trong hai trường hợp trên. Hội
đồng xem xét và đánh giá các đơn xin cấp phép từ các ứng viên đã bị kết án phạm tội theo từng trường hợp cụ thể.
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Người tốt nghiệp của chương trình này được chuẩn bị cho các vị trí đầu vào với các chức danh như: Thợ thẩm mỹ, Thợ tạo
mẫu tóc, Thợ làm tóc, Thợ làm móng, Thợ nhuộm màu và những người khác, trong các tiệm, spa hoặc cơ sở dịch vụ thẩm
mỹ trong các khu nghỉ dưỡng, tàu du lịch, spa sân bay hoặc câu lạc bộ đồng quê.

Chăm sóc da mặt
Mô tả chương trình
Nghề này là một nghề quan trọng vì các chuyên gia thẩm mỹ làm việc trong lĩnh vực chăm sóc da và có thể chuyên về các
phương pháp điều trị da và tẩy lông mà những người khác (nghệ sĩ trang điểm, chuyên gia thẩm mỹ, v.v.) không được phép
hành nghề. Khóa học rất thú vị và sẽ đào tạo cho bạn cách thực hiện các thủ tục một cách chuyên nghiệp. Nó không bao
gồm những điều cơ bản về kinh doanh.
Khóa học chuyên gia thẩm mỹ sẽ bao gồm các chủ đề như chuẩn bị, chăm sóc da mặt, lông mày, luật và quy định, sức khỏe
và an toàn, vệ sinh, giải phẫu và sinh lý học, trang điểm, và một số nội dung khác. Vì bạn sẽ học cách thực hiện các liệu pháp
tẩy lông và chăm sóc da tiên tiến, trọng tâm sẽ tập trung nhiều vào sức khỏe và an toàn cũng như các quy định khác để đảm
bảo bạn tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.
•
600 đồng hồ giờ giảng dạy
•
15-38 tuần giảng dạy (toàn thời gian / bán thời gian)
•
Văn bằng được trao khi hoàn thành thành công
Mục tiêu hiệu suất
• Có được kiến thức về luật và quy tắc điều chỉnh các hoạt động của Cơ sở Thẩm mỹ California;
• Có được những kiến thức về vệ sinh và khử trùng như liên quan đến tất cả các giai đoạn của da;
• Có được những kiến thức về lý thuyết chung tương đối với esthetics bao gồm cả giải phẫu, sinh lý, hóa học, và lý
thuyết; và
• Có được kỹ thuật quản lý kinh doanh chung cho Thẩm mỹ.
Kỹ năng để Được phát triển
Tìm hiểu việc sử dụng thích hợp của thực hiện tương đối với tất cả Chăm sóc da dịch vụ, có được những kiến thức về phân
tích da trước khi tất cả các dịch vụ để xác định bất kỳ rối loạn da; Tìm hiểu các thủ tục và thuật ngữ được sử dụng trong
thực hiện tất cả Chăm sóc da dịch vụ tìm hiểu các ứng dụng trang điểm của ban ngày và buổi tối để bao gồm các ứng dụng
của cá nhân và dải lông mi giả; và tìm hiểu các thủ tục thích hợp của đồng bằng và chăm sóc da mặt.

Thái độ và đáng để được phát triển
Có thể đánh giá cao tay nghề tốt phổ biến để thẩm định/chăm sóc da, có một thái độ tích cực đối với công nhân và đồng
nghiệp, đánh giá cao sự trung thực và tính toàn vẹn và có cải thiện nhân cách trong giao dịch với người bảo trợ và đồng sự.
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Phương pháp giảng dạy
• Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ.
Bài tập lý thuyết đã chọn có thể được cung cấp thông qua hình thức đào tạo từ xa diễn ra trong thời gian thực qua
Zoom hoặc nền tảng lớp học tương tự trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di dộng.
Vui lòng xem phần Học từ xa kết hợp của danh mục này để biết thêm thông tin về tính khả dụng của chương trình
học từ xa kết hợp.
•
•

Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.

Định nghĩa giờ đồng hồ
Một giờ đồng hồ được định nghĩa là 50 phút hướng dẫn trong khoảng thời gian 60 phút.
Chương trình giảng dạy
Các chương trình giảng dạy cho sinh viên ghi danh vào các khóa học Chăm sóc da mặt/sẽ bao gồm 600 (600) giờ đồng hồ
của giảng dạy kỹ thuật và các hoạt động thực tế bao gồm tất cả các khía cạnh thực tế của chăm sóc da, căn cứ vào phần
7354 của đạo luật Thẩm Mỹ.
GIỜ ĐỒNG HỒ
KỸ THUẬT

GIỜ ĐỒNG HỒ
THỰC HÀNH

HOẠT ĐỘNG
TIẾN HÀNH THỰC
HÀNH

GIẢI PHẪU HỌC & SINH LÝ HỌC: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn trong các vấn đề
sau: Giải phẫu người, Sinh lý con người, Vi khuẩn học, phân tích da và các điều kiện.
LÀM ĐẸP LÔNG MÀY: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau: Lông mày và
triệt lông, bao gồm sử dụng sáp, nhíp, điện hoặc bằng tay, và thuốc tẩy lông để loại bỏ
lông thừa.
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TRANG ĐIỂM: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau: phân tích da, trang
điểm hoàn chỉnh và chỉnh sửa, áp dụng lông mi giả, và lông mi và lông mày.
CHUẨN BỊ: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau: Tư vấn khách hàng,
quy trình tiếp nhận, chống chỉ định, tính chuyên nghiệp, lưu trữ hồ sơ khách hàng, chăm
sóc trước và sau phẫu thuật, CPR / AED, kỹ năng thẩm mỹ viện và spa.
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THẨM MỸ: CHĂM SÓC DA MẶT- BẰNG TAY, CHĂM SÓC DA MẶT-ĐIỆN, CHĂM SÓC DA
MẶT-HÓA CHẤT: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các kỹ thuật và quy trình sau:
Chăm sóc da mặt bằng tay bao gồm làm sạch, thao tác khoa học, gói và mặt nạ. Chăm
sóc da mặt điện bao gồm việc sử dụng các phương thức điện, đèn da và thiết bị điện,
cho mục đích chăm sóc da mặt và da; tuy nhiên, các máy có khả năng tạo ra dòng điện
sẽ không được sử dụng để kích thích để co bóp, hoặc cho mục đích co bóp, các cơ của
cơ thể hoặc khuôn mặt. Khẩu trang hóa học bao gồm lột da hóa học, gói, mặt nạ và tẩy
tế bào chết. Đào tạo sẽ nhấn mạnh rằng chỉ có các lớp da mặt không sống, trên cùng,
được gọi là lớp biểu bì, có thể được loại bỏ, và chỉ cho mục đích làm đẹp.
CÂN NHẮC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các kỹ
thuật và quy trình sau: Huấn luyện hóa chất và sức khỏe trong cơ sở, bảng dữ liệu an
toàn vật liệu, bảo vệ khỏi hóa chất nguy hiểm và ngăn ngừa thương tích hóa học, luật
và cơ quan an toàn và sức khỏe, các bệnh truyền nhiễm bao gồm cả HIV/AIDS và Viêm
gan B. Thành phần hóa học và mục đích của việc chuẩn bị mỹ phẩm và chăm sóc da.
Trang điểm hóa học cơ bản, lột da hóa học, thay đổi vật lý và hóa học của vật chất. Dòng
điện, nguyên tắc vận hành thiết bị điện và các biện pháp phòng ngừa an toàn khác nhau
được sử dụng khi vận hành thiết bị điện.
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Khu vực giảng dạy:

Jasmine Beauty School

Catalog

Page 19

KHỬ TRÙNG VÀ VỆ SINH: Phải bao gồm các thủ tục sau đây: đúng thủ tục để bảo vệ sức
khỏe và an toàn của người tiêu dùng cũng như các kỹ thuật viên. Các thủ tục khử trùng
thích hợp cho các thiết bị được sử dụng trong cơ sở. Các thủ tục khử trùng sẽ được
nhấn mạnh trong suốt thời gian đào tạo toàn bộ và sẽ được thực hiện trước khi sử dụng
tất cả các dụng cụ và thiết bị.
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PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau:
Đạo luật và Quy định của Hội đồng Nghề Làm tóc và Thẩm mỹ
KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổng Giờ Cho Mỗi Phương Pháp Hướng Dẫn
Tổng giờ cho chương trình bằng cấp Chăm sóc da mặt
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Chính sách Tiến độ
Nhà trường luôn xem xét năng lực học tập đa dạng của từng học sinh; một số có thể tiến triển từ giai đoạn huấn luyện này
sang giai đoạn huấn luyện khác với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, tất cả sinh viên phải hoàn thành tốt tất cả các môn học
trước khi tốt nghiệp trừ khi tín chỉ đã được phép đào tạo trước đó hoặc kinh nghiệm trong một lĩnh vực chủ đề cụ thể. Sinh
viên tốt nghiệp thành công sẽ được cấp bằng tốt nghiệp phù hợp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của họ.
Yêu cầu tốt nghiệp
Để tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp từ Trường Thẩm Mỹ Jasmine, học viên phải đáp ứng tất cả những điều sau:
1. Duy trì ít nhất điểm trung bình 2.0;
2. Đã hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của Trường Thẩm mỹ Jasmine và Hội đồng Cắt tóc & Thẩm mỹ California
về Chăm sóc da mặt; và
3. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được hỗ trợ hoàn thành các giấy tờ cần thiết để đăng ký tham gia kỳ kiểm tra thích hợp của
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California..
Yêu cầu cấp phép
Để có được giấy phép của Hội đồng cắt tóc và thẩm mỹ California, người nộp đơn phải:
(1) được 17 tuổi trở lên;
(2) Đã hoàn thành lớp 10 trường công lập hoặc tương đương;
(3) Hoàn thành thành công và tốt nghiệp chương trình thẩm mỹ, như được mô tả ở trên;
(4) Thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng thể của 75%, và
(5) Không có hành vi hoặc tội phạm nào cấu thành cơ sở từ chối cấp phép theo Mục 480 của Bộ luật Kinh doanh và
Nghề nghiệp.
Căn cứ để Từ chối Giấy phép
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California có thể từ chối cấp phép cho người nộp đơn theo Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp,
Phần 1.5. Từ chối, Đình chỉ và Thu hồi Giấy phép 480. Tóm lại, nếu người nộp đơn đã bị kết án phạm tội trong vòng bảy năm
trước đó kể từ ngày nộp đơn có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn đang tìm kiếm và / hoặc người nộp đơn
đã bị để kỷ luật chính thức bởi một hành động của hội đồng cấp phép có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn
đang tìm kiếm, Hội đồng có thể từ chối cấp phép.
Học sinh có trách nhiệm hỏi Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California nếu họ đáp ứng một trong hai trường hợp trên. Hội
đồng xem xét và đánh giá các đơn xin cấp phép từ các ứng viên đã bị kết án phạm tội theo từng trường hợp cụ thể.
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp khóa học này được chuẩn bị cho các vị trí chuyên viên thẩm mỹ đầu vào trong các thẩm mỹ viện, spa
hoặc cơ sở dịch vụ làm móng tại các khu nghỉ dưỡng, tàu du lịch, spa sân bay hoặc câu lạc bộ đồng quê.
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Nghề làm móng
Mô tả chương trình
Làm móng tay và nghệ thuật làm móng luôn có nhu cầu vì móng tay đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp
làm đẹp. Hơn nữa, xu hướng làm móng thay đổi nhanh hơn những xu hướng khác, vì vậy ngành này là một ngành rất năng
động. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một nghệ sĩ làm móng hoặc thợ làm móng, thì khóa học làm móng của chúng
tôi là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.
Khóa học ngắn hạn này sẽ dạy bạn cách làm móng tay và móng chân, sử dụng các loại sơn mở rộng và acrylic, sửa chữa
móng tay và tạo các thiết kế móng tay. Một số môn học quan trọng khác được đề cập trong khóa học bao gồm tính chuyên
nghiệp, luật và quy định, cân nhắc về sức khỏe và an toàn (sử dụng an toàn hóa chất, bệnh tật), khử trùng và vệ sinh, vi
khuẩn học, giải phẫu và sinh lý học.
•
400 đồng hồ giờ giảng dạy
•
10-16 tuần
•
Văn bằng được trao khi hoàn thành thành công
Mục tiêu hiệu suất
Có được kiến thức về luật pháp và quy định điều lệ California thực tiễn thiết lập vũ trụ, hiểu các thủ tục khử trùng, thu được
kiến thức về lý thuyết tổng quát tương đối với Nghề làm móng, trong đó có giải phẫu, sinh lý học và hóa lý và có được kỹ
thuật quản lý kinh doanh thông thường đối với thợ làm nghề móng tay.
Kỹ năng để Được phát triển
Sử dụng thực hiện đúng so với tất cả các móng tay, móng chân, và móng tay nhân tạo. Phát triển kiến thức để nhận ra các
điều kiện da và các rối loạn khác nhau. Thu được kiến thức về phân tích bàn tay và bàn chân trước khi tất cả các dịch vụ để
xác định bất kỳ rối loạn. Phát triển các kiến thức về biện pháp phòng ngừa an toàn sử dụng các móng tay, móng chân và
nhân tạo.
Thái độ và đáng để được phát triển
Có thể đánh giá cao tay nghề tốt phổ biến để chăm sóc móng tay, có một thái độ tích cực đối với công nhân và đồng nghiệp,
đánh giá cao sự trung thực và toàn vẹn và đã được cải thiện nhân cách trong giao dịch với người bảo trợ và đồng nghiệp.
Phương pháp giảng dạy
• Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ.
Bài tập lý thuyết đã chọn có thể được cung cấp thông qua hình thức đào tạo từ xa diễn ra trong thời gian thực qua
Zoom hoặc nền tảng lớp học tương tự trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di dộng.
• Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
• Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.
Định nghĩa giờ đồng hồ
Một giờ đồng hồ được định nghĩa là 50 phút hướng dẫn trong khoảng thời gian 60 phút.
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Chương trình giảng dạy
Các chương trình giảng dạy cho các sinh viên ghi danh vào một ngành và khóa học Nghề làm móng bao gồm 400 giờ đồng
hồ của giảng dạy kỹ thuật và các hoạt động thực tế bao gồm tất cả các thực hành của một ngành làm móng tay, móng chân.
GIỜ ĐỒNG
GIỜ ĐỒNG HỒ
HOẠT ĐỘNG TIẾN
Khu vực giảng dạy:
HỒ KỸ THUẬT
THỰC HÀNH
HÀNH THỰC HÀNH
KHỬ TRÙNG VÀ VỆ SINH: Sẽ bao gồm các thủ tục để bảo vệ sức khỏe và an toàn của
người tiêu dùng cũng như các kỹ thuật viên. Mười yêu cầu hoạt động tối thiểu sẽ gây
thực hiện tất cả các chức năng cần thiết cho chất khử trùng thiết bị, dụng cụ như quy
định. Khử trùng cần được nhấn mạnh thông qua các giai đoạn đào tạo toàn bộ và
phải được thực hiện trước khi sử dụng tất cả các thiết bị và máy móc
LÀM MÓNG TAY, MÓNG CHÂN: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Làm móng bằng
nước và dầu, bao gồm phân tích móng tay, và massage tay / chân và cánh tay / mắt
cá chân, Móng tay nhân tạo bao gồm acrylic: bàn chải dạng lỏng và bột, đầu móng tay
nhân tạo và bọc móng tay và sửa chữa

10

5

60

40

N/A

60
(Manicures)

180

170

(pedicures)

CHUYÊN NGHIỆP: Cung cấp đào tạo trong lĩnh vực kỹ năng giao tiếp bao gồm đạo đức
nghề nghiệp, bán hàng, trang trí, lưu trữ hồ sơ, thẻ hồ sơ dịch vụ khách hàng, trách
nhiệm thuế cơ bản liên quan đến nhà thầu độc lập, người thuê gian hàng, nhân viên
và chủ nhân

15

15

N/A

LUẬT VÀ QUY ĐỊNH
Khóa Học về Sức Khỏe Và An Toàn Được Phê Duyệt Của Hội Đồng Quản Trị
SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN: Chất độc hại, (đào tạo trong hóa chất và cơ sở y tế, vật liệu
an toàn tấm dữ liệu, bảo vệ từ các hóa chất độc hại, và ngăn ngừa thương tích hóa
học, sức khỏe và an toàn của pháp luật và các cơ quan, Thái, truyền bệnh tật như
HIV/AIDS và viêm gan B)
VI KHUẨN HỌC, GIẢI PHẪU, VÀ SINH LÝ HỌC
Tổng Giờ Cho Mỗi Phương Pháp Hướng Dẫn
Tổng giờ cho chương trình bằng cấp Nghề làm móng

10
15
40

10
0
0

N/A
N/A
N/A

10
160

0
N/A
240
240
400 tổng số giờ

Học từ xa
Vui lòng xem phần Học từ xa kết hợp trong danh mục này để biết thêm thông tin về tính khả dụng của học tập từ xa kết
hợp trong chương trình Thẩm mỹ.
Yêu cầu tốt nghiệp
Để tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp từ Trường Thẩm Mỹ Jasmine, học viên phải đáp ứng tất cả những điều sau:
1. Duy trì ít nhất điểm trung bình 2.0;
2. Đã hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của Trường Thẩm mỹ Jasmine và Hội đồng Cắt tóc & Thẩm mỹ California
về Nghề làm móng; và
3. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được hỗ trợ hoàn thành các giấy tờ cần thiết để đăng ký tham gia kỳ kiểm tra thích hợp của
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California.
Yêu cầu cấp phép
Để có được giấy phép của Hội đồng cắt tóc và thẩm mỹ California, người nộp đơn phải:
(1) được 17 tuổi trở lên;
(2) Đã hoàn thành lớp 10 trường công lập hoặc tương đương;
(3) Hoàn thành thành công và tốt nghiệp chương trình thẩm mỹ, như được mô tả ở trên;
(4) Thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng thể của 75%, và
(5) Không có hành vi hoặc tội phạm nào cấu thành cơ sở từ chối cấp phép theo Mục 480 của Bộ luật Kinh doanh và
Nghề nghiệp.
Căn cứ để Từ chối Giấy phép
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California có thể từ chối cấp phép cho người nộp đơn theo Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp,
Phần 1.5. Từ chối, Đình chỉ và Thu hồi Giấy phép 480. Tóm lại, nếu người nộp đơn đã bị kết án phạm tội trong vòng bảy năm
trước đó kể từ ngày nộp đơn có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn đang tìm kiếm và / hoặc người nộp đơn
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đã bị để kỷ luật chính thức bởi một hành động của hội đồng cấp phép có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn
đang tìm kiếm, Hội đồng có thể từ chối cấp phép.
Học sinh có trách nhiệm hỏi Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California nếu họ đáp ứng một trong hai trường hợp trên. Hội
đồng xem xét và đánh giá các đơn xin cấp phép từ các ứng viên đã bị kết án phạm tội theo từng trường hợp cụ thể.
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp khóa học này được chuẩn bị cho các vị trí chuyên viên làm móng đầu vào trong các thẩm mỹ viện, spa
hoặc cơ sở dịch vụ làm móng tại các khu nghỉ dưỡng, tàu du lịch, spa sân bay hoặc câu lạc bộ đồng quê.

Nghề làm móng 102
Mô tả chương trình
Làm móng tay và nghệ thuật làm móng luôn có nhu cầu vì móng tay đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp
làm đẹp. Hơn nữa, xu hướng làm móng thay đổi nhanh hơn những xu hướng khác, vì vậy ngành này là một ngành rất năng
động. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một nghệ sĩ làm móng hoặc thợ làm móng, thì khóa học làm móng của chúng
tôi là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.
Khóa học ngắn hạn này sẽ dạy bạn cách làm móng tay và móng chân, sử dụng các loại sơn mở rộng và acrylic, sửa chữa
móng tay và tạo các thiết kế móng tay. Một số môn học quan trọng khác được đề cập trong khóa học bao gồm tính chuyên
nghiệp, luật và quy định, cân nhắc về sức khỏe và an toàn (sử dụng an toàn hóa chất, bệnh tật), khử trùng và vệ sinh, vi
khuẩn học, giải phẫu và sinh lý học.
Thêm 200 giờ đào tạo chuyên sâu về trị liệu spa để học viên có đủ tự tin và chuyên môn để thực hiện các dịch vụ spa.
•
600 đồng hồ giờ giảng dạy
•
15-38 tuần
•
Văn bằng được trao khi hoàn thành thành công
Mục tiêu hiệu suất
Có được kiến thức về luật pháp và quy định điều lệ California thực tiễn thiết lập vũ trụ, hiểu các thủ tục khử trùng, thu được
kiến thức về lý thuyết tổng quát tương đối với Nghề làm móng, trong đó có giải phẫu, sinh lý học và hóa lý và có được kỹ
thuật quản lý kinh doanh thông thường đối với thợ làm nghề móng tay.
Kỹ năng để Được phát triển
Sử dụng thực hiện đúng so với tất cả các móng tay, móng chân, và móng tay nhân tạo. Phát triển kiến thức để nhận ra các
điều kiện da và các rối loạn khác nhau. Thu được kiến thức về phân tích bàn tay và bàn chân trước khi tất cả các dịch vụ để
xác định bất kỳ rối loạn. Phát triển các kiến thức về biện pháp phòng ngừa an toàn sử dụng các móng tay, móng chân và
nhân tạo.
Thái độ và đáng để được phát triển
Có thể đánh giá cao tay nghề tốt phổ biến để chăm sóc móng tay, có một thái độ tích cực đối với công nhân và đồng nghiệp,
đánh giá cao sự trung thực và toàn vẹn và đã được cải thiện nhân cách trong giao dịch với người bảo trợ và đồng nghiệp.
Phương pháp giảng dạy
• Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ.
Bài tập lý thuyết đã chọn có thể được cung cấp thông qua hình thức đào tạo từ xa diễn ra trong thời gian thực qua
Zoom hoặc nền tảng lớp học tương tự trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di dộng.
• Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
• Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.
Định nghĩa giờ đồng hồ
Một giờ đồng hồ được định nghĩa là 50 phút hướng dẫn trong khoảng thời gian 60 phút.
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Chương trình giảng dạy
Các chương trình giảng dạy cho các sinh viên ghi danh vào một ngành và khóa học Nghề làm móng bao gồm 400 giờ đồng
hồ của giảng dạy kỹ thuật và các hoạt động thực tế bao gồm tất cả các thực hành của một ngành làm móng tay, móng chân.
Thêm 200 giờ đào tạo chuyên sâu về trị liệu spa để học viên có đủ tự tin và chuyên môn để thực hiện các dịch vụ spa.
GIỜ ĐỒNG
GIỜ ĐỒNG HỒ
HOẠT ĐỘNG TIẾN
Khu vực giảng dạy:
HỒ KỸ THUẬT
THỰC HÀNH
HÀNH THỰC HÀNH
KHỬ TRÙNG VÀ VỆ SINH: Sẽ bao gồm các thủ tục để bảo vệ sức khỏe và an toàn của
người tiêu dùng cũng như các kỹ thuật viên. Mười yêu cầu hoạt động tối thiểu sẽ gây
thực hiện tất cả các chức năng cần thiết cho chất khử trùng thiết bị, dụng cụ như quy
định. Khử trùng cần được nhấn mạnh thông qua các giai đoạn đào tạo toàn bộ và
phải được thực hiện trước khi sử dụng tất cả các thiết bị và máy móc
LÀM MÓNG TAY, MÓNG CHÂN: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Làm móng bằng
nước và dầu, bao gồm phân tích móng tay, và massage tay / chân và cánh tay / mắt
cá chân, Móng tay nhân tạo bao gồm acrylic: bàn chải dạng lỏng và bột, đầu móng tay
nhân tạo và bọc móng tay và sửa chữa

10

5

60

40

N/A

60
(Manicures)

180

170

(pedicures)

CHUYÊN NGHIỆP: Cung cấp đào tạo trong lĩnh vực kỹ năng giao tiếp bao gồm đạo đức
nghề nghiệp, bán hàng, trang trí, lưu trữ hồ sơ, thẻ hồ sơ dịch vụ khách hàng, trách
nhiệm thuế cơ bản liên quan đến nhà thầu độc lập, người thuê gian hàng, nhân viên
và chủ nhân
Luật Và Quy Định
Khóa Học về Sức Khỏe Và An Toàn Được Phê Duyệt Của Hội Đồng Quản Trị
SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN: Chất độc hại, (đào tạo trong hóa chất và cơ sở y tế, vật liệu
an toàn tấm dữ liệu, bảo vệ từ các hóa chất độc hại, và ngăn ngừa thương tích hóa
học, sức khỏe và an toàn của pháp luật và các cơ quan, Thái, truyền bệnh tật như
HIV/AIDS và viêm gan B)
Vi Khuẩn Học, Giải Phẫu, Và Sinh Lý Học
Tổng Giờ Cho Mỗi Phương Pháp Hướng Dẫn
Tổng giờ cho chương trình bằng cấp Nghề làm móng
Đào tạo bổ sung sau chương trình giảng dạy 400 giờ:
Milady® DVD tập trung vào các khía cạnh thực tế của việc cắt sửa móng tay và móng
chân Chuẩn bị cấp phép trực tuyến cho Milady®
Thực tập
Kinh nghiệm thực tế
Đạo đức nghề nghiệp, bao gồm đào tạo về kỹ năng kinh doanh và giao tiếp
Đào tạo về trang trí tiệm, lưu trữ hồ sơ và hồ sơ dịch vụ khách hàng
Tổng Giờ Cho Mỗi Phương Pháp Hướng Dẫn
Tổng giờ cho chương trình bằng cấp Nghề làm móng 102

15

15

N/A

10
15
40

10
0
0

N/A
N/A
N/A

10
160

16

0
N/A
240
240
400 total clock hours
16

60
60
10
20
8
10
34
166
600 tổng số giờ

Yêu cầu tốt nghiệp
Để tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp từ Trường Thẩm Mỹ Jasmine, học viên phải đáp ứng tất cả những điều sau:
1. Duy trì ít nhất điểm trung bình 2.0;
2. Đã hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của Trường Thẩm mỹ Jasmine và Hội đồng Cắt tóc & Thẩm mỹ California
về Nghề làm móng; và
3. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được hỗ trợ hoàn thành các giấy tờ cần thiết để đăng ký tham gia kỳ kiểm tra thích hợp của
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California.
Yêu cầu cấp phép
Để có được giấy phép của Hội đồng cắt tóc và thẩm mỹ California, người nộp đơn phải:
(1) được 17 tuổi trở lên;
(2) Đã hoàn thành lớp 10 trường công lập hoặc tương đương;
(3) Hoàn thành thành công và tốt nghiệp chương trình thẩm mỹ, như được mô tả ở trên;
(4) Thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng thể của 75%, và
(5) Không có hành vi hoặc tội phạm nào cấu thành cơ sở từ chối cấp phép theo Mục 480 của Bộ luật Kinh doanh và
Nghề nghiệp.
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Căn cứ để Từ chối Giấy phép
Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California có thể từ chối cấp phép cho người nộp đơn theo Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp,
Phần 1.5. Từ chối, Đình chỉ và Thu hồi Giấy phép 480. Tóm lại, nếu người nộp đơn đã bị kết án phạm tội trong vòng bảy năm
trước đó kể từ ngày nộp đơn có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn đang tìm kiếm và / hoặc người nộp đơn
đã bị để kỷ luật chính thức bởi một hành động của hội đồng cấp phép có liên quan cơ bản đến giấy phép mà người nộp đơn
đang tìm kiếm, Hội đồng có thể từ chối cấp phép.
Học sinh có trách nhiệm hỏi Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California nếu họ đáp ứng một trong hai trường hợp trên. Hội
đồng xem xét và đánh giá các đơn xin cấp phép từ các ứng viên đã bị kết án phạm tội theo từng trường hợp cụ thể.
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp khóa học này được chuẩn bị cho các vị trí chuyên viên làm móng đầu vào trong các thẩm mỹ viện, spa
hoặc cơ sở dịch vụ làm móng tại các khu nghỉ dưỡng, tàu du lịch, spa sân bay hoặc câu lạc bộ đồng quê.

Xoa bóp trị liệu
Mô tả chương trình
Xoa bóp trị liệu là một lĩnh vực phức tạp với những ranh giới nghiêm ngặt và cân nhắc về sức khỏe, và trong khóa học này,
bạn sẽ tìm hiểu về tất cả những điều đó và hơn thế nữa. Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ thuật cũng như các bài học thực tế.
Chương trình giảng dạy bao gồm giải phẫu con người và 10 hệ thống, đạo đức, bệnh lý học, động học, lý thuyết xoa bóp, kỹ
thuật xoa bóp và thực tập. Sẽ được đào tạo thêm về quản lý salon, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, lưu trữ hồ sơ, người
mẫu và một số môn học liên quan khác.
•
700 đồng hồ giờ giảng dạy
•
15-44 tuần
•
Văn bằng được trao khi hoàn thành thành công
Tiết lộ về 700 giờ đồng hồ
Tại California, một đồng hồ 500 giờ xoa bóp trị liệu chương trình là đủ để chuẩn bị cho sinh viên chứng nhận nhà nước và
việc làm xoa bóp trị liệu khi tốt nghiệp từ chương trình.
Luật Trị liệu Xoa bóp của California yêu cầu tối thiểu 100 giờ hướng dẫn về giải phẫu và sinh lý, chống chỉ định, sức khỏe và
vệ sinh, kinh doanh và đạo đức. Trường Thẩm Mỹ Jasmine cung cấp 260 giờ trong các môn học liên quan đến giải phẫu và
sinh lý học, đạo đức và tính chuyên nghiệp, bệnh học và động học. Ngoài ra, có 300 giờ dành cho lý thuyết và kỹ thuật mátxa, cung cấp hướng dẫn về các phong cách và kỹ thuật xoa bóp trị liệu khác nhau. Công việc lâm sàng được giám sát hoàn
thành chương trình với 140 giờ.
Trường đã chọn cung cấp một chương trình xoa bóp trị liệu trên mức tối thiểu và mang lại những lợi thế và lợi ích đáng kể
cho những sinh viên hoàn thành chương trình này. Chương trình này vững chắc về lý thuyết và thực hành và sẽ giúp sinh
viên tốt nghiệp có được một sự nghiệp xoa bóp trị liệu hoàn hảo.
Đào tạo bổ sung sẽ được cung cấp In Các vấn đề sau đây
Quản lý thẩm Mỹ viện, kỹ năng giao tiếp bao gồm đạo đức nghề nghiệp, người bán hàng, nghi thức, lưu trữ hồ sơ, dịch vụ
máy khách ghi thẻ, chuẩn bị một lý lịch nghề nghiệp, phát triển việc làm, mô hình, Bàn và tiếp nhận, và chăm sóc và các đối
tượng khác liên quan đến các lĩnh vực.
Mục tiêu hiệu suất
Thu được kiến thức về luật pháp và quy định xoa bóp trị liệu thực hành của California, hiểu các thủ tục khử trùng, có được
những kiến thức về lý thuyết chung tương đối với xoa bóp trị liệu, bao gồm giải phẫu, sinh lý, hóa học, và lý thuyết tương
đối so với thủ tục thực hành, và thu được kỹ thuật quản lý kinh doanh chung cho xoa bóp trị liệu.
Kỹ năng để được phát triển
Sử dụng thực hiện đúng so với tất cả các Thủ tục xoa bóp. Phát triển kiến thức để nhận ra các điều kiện da và các rối loạn
khác nhau. Thu được kiến thức về phân tích bàn tay và bàn chân trước khi tất cả các dịch vụ để xác định bất kỳ rối loạn
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Thái độ và đáng để được phát triển
Có thể đánh giá cao tay nghề tốt phổ biến để xoa bóp trị liệu, có một thái độ tích cực đối với công nhân và đồng nghiệp,
đánh giá cao sự trung thực và toàn vẹn và đã được cải thiện nhân cách trong giao dịch với người bảo trợ và đồng nghiệp.
Yêu cầu đối với hoàn tất khóa học thỏa đáng
Học sinh phải có hoàn thành lý thuyết và hoạt động với mức trung bình của "C" (70%) hoặc tốt hơn.
Phương pháp giảng dạy
• Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ.
• Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
• Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.
Định nghĩa giờ đồng hồ
Một giờ đồng hồ được định nghĩa là 50 phút hướng dẫn trong khoảng thời gian 60 phút.
Chương trình giảng dạy
Học sinh ghi danh vào một khóa học trị liệu massage sẽ bao gồm các thậm chí 700 giờ đồng hồ giảng dạy kỹ thuật và các
hoạt động thực hành bao gồm tất cả các thực tiễn của một chuyên gia xoa bóp trị liệu.
GIỜ ĐỒNG
GIỜ ĐỒNG HỒ
Khu vực giảng dạy:
HỒ KỸ
THUẬT

GIẢI PHẪU SINH LÝ HỌC
Sinh lý học là nghiên cứu về chức năng của các bộ phận cơ thể và cơ thể như một toàn bộ.
Giải phẫu học là nghiên cứu các bộ phận cơ thể có thể nhìn thấy với mắt thường, chẳng hạn như
tim hay xương.

THỰC HÀNH

138

Mối quan hệ của giải phẫu và sinh lý cho cơ thể xoa bóp làm việc, bệnh tật, căng thẳng, đau, co
thắt, đau chu kỳ, chữa bệnh cơ chế của cơ thể, nhiễm trùng, viêm, mô hình sức khỏe, y tế và giải
phẫu thuật ngữ, mức độ phức tạp của vấn đề sống, tế bào, chất men, mô, vị trí giải phẫu của cơ
thể, các thuật ngữ nguyên tử và ý nghĩa của cơ thể sâu răng và các cơ quan, các khu vực của cơ
thể con người. Cấu trúc của cơ thể con người và 10 hệ thống:
1. Cơ bắp-cơ bắp hệ thống sản xuất chuyển động trong các bộ phận thân thể và nội tạng
của chúng tôi (nội bộ cơ quan.)
2. Xương-cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho cơ thể, bảo vệ cho cơ quan nội bộ, và tạo ra tất cả
các tế bào máu.
3. Tuần hoàn/hệ thống miễn dịch – tham gia vào việc vận chuyển các chất dinh dưỡng,
nước, khí, kích thích tố, máu, và các tế bào; cung cấp bảo vệ khỏi các sinh vật xâm nhập.
4. Thần kinh-cho phép cơ thể để đáp ứng với cả hai bên ngoài và nội bộ kích thích. Quy
định và phối hợp cơ thể.
5. Hệ thống vảy của động vật -ngăn ngừa mất nước dư thừa và quy định nhiệt độ
6. Tiêu hóa-chức năng để phá vỡ thức ăn thông qua phát hành các chất men để cho phép
dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng.
7. Hô hấp – cho phép trao đổi khí.
8. Tiết niệu -loại bỏ chất thải cơ thể từ máu và quy định cân bằng nội môi
9. Sinh sản-sản xuất tế bào tình dục.
10. Nội tiết-quy định sự phát triển của cơ thể thông qua tiết kích thích tố.
BỆNH LÝ: các dịch của các hệ thống 10. Vật lý thay đổi trong bệnh
KINESIOLOGY là thăm dò của phong trào của con người và tích hợp ba môn học: giải phẫu cơ
xương (hình thức), thần kinh cơ và sinh lý học (chức năng) và Cơ chế sinh học. Kinesiology là khu
vực mà trong đó có ba môn cắt giao điểm với nhau. Một giới thiệu về Kinesiology như liên quan
đến trên/hạ cơ thể. Khóa học này sẽ khám phá nguồn gốc, chèn và hành động của các cơ quan
trên/thấp hơn cơ thể liên quan đến liệu pháp xoa bóp. Palle của các cơ bắp sẽ được chứng minh
và thực hành.
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ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP
Ranh giới, mã của đạo đức, đạo đức liên lạc, các mối quan hệ điều trị, đạo đức liên lạc giám sát,
thực tiễn kinh doanh đạo đức, kỹ năng giao tiếp, xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp, lĩnh vực
kinh doanh thực hành, giấy phép, giáo dục yêu cầu, y tế yêu cầu đối với các học viên, giấy phép
so với chứng nhận.

36.5

445.5
LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT XOA BÓP: lý thuyết xoa bóp: hiệu ứng/lợi ích, chỉ dẫn và chống chỉ định,
thiết bị và sản phẩm, vệ sinh và an toàn thực tiễn, tư vấn và tài liệu, các phong trào xoa bóp cổ
điển, ứng dụng của các kỹ thuật xoa bóp, thủ tục cho xoa bóp toàn bộ cơ thể, thủy liệu pháp, xoa
bóp trong Spa, kỹ thuật xoa bóp lâm sàng, xoa bóp bạch huyết, điều trị thủ tục thuộc về thể thao,
xoa bóp thể thao, massage cho dân số đặc biệt, xoa bóp trong y học, bổ sung phương thức điều
trị.
KINH NGHIỆM LÂM SÀNG ĐƯỢC GIÁM SÁT
− Vệ sinh, khử trùng
− Bấm huyệt: Xoa bóp tay và chân
− Thụy Điển
− Xoa bóp thể thao
− Phân loại các phong trào xoa bóp
− Ung dụng của sự vuốt ve của xoa bóp
− Sáu loại chính: Chạm, trượt, nhào trộn, ma sát, bộ gõ, phong trào chung
Tổng Giờ Cho Mỗi Phương Pháp Hướng Dẫn
Tổng giờ cho chương trình bằng cấp Nghề xoa bóp trị liệu

80

620
80
700 tổng số giờ

Yêu cầu tốt nghiệp
Để tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp từ Trường Thẩm Mỹ Jasmine, học viên phải đáp ứng tất cả những điều sau:
1. Duy trì ít nhất điểm trung bình 2.0;
2. Đã hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của Trường Thẩm mỹ Jasmine về Nghề xoa bóp trị liệu; và
3. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Yêu cầu cấp phép
Tại thời điểm này, hoàn thành khóa học này không dẫn giấy phép trong tiểu bang California. Tại thời điểm này, việc hoàn
thành khóa học này không dẫn đến việc cấp phép tại Bang California. Hội đồng Trị liệu Massage California cấp các chứng
nhận tự nguyện cho các chuyên gia massage đáp ứng các yêu cầu trong Luật Tiểu bang California. Chứng nhận là tự nguyện.
Chứng nhận CAMTC không bắt buộc theo Luật Nhà nước để một chuyên gia massage thực hành nghề nghiệp của họ tại
Bang. Tuy nhiên, một số thành phố và quận tại địa phương yêu cầu Chứng nhận CAMTC cho các chuyên gia massage. Jasmine
Beauty School không được CAMTC chấp thuận và giáo dục hoàn thành tại trường không thể được sử dụng để đáp ứng bất
kỳ yêu cầu nào về chứng nhận CAMTC như một nhà trị liệu mát xa hoặc học viên massage mà bạn muốn thực hành. Giấy
phép địa phương có thể cần thiết cho mỗi thành phố hoặc quận nơi bạn thực tập trừ khi bạn được chứng nhận CAMTC.
Nếu bạn đang ở trong một khu vực chưa hợp nhất, vui lòng kiểm tra với quận.
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp khóa học này được chuẩn bị cho các vị trí chuyên viên trị liệu xoa bóp vào trong các thẩm mỹ viện, spa
hoặc cơ sở dịch vụ làm móng tại các khu nghỉ dưỡng, tàu du lịch, spa sân bay hoặc câu lạc bộ đồng quê.

Chương trình Cắt tóc chuyển khoản
Mô tả chương trình
Chương trình Cắt tóc chuyển khoản dành cho các thợ thẩm mỹ được cấp phép, những người đang tìm cách mở rộng kỹ
năng của mình và tìm hiểu cách cạo lông bằng các kỹ thuật và kiểu cạo khác nhau cũng như cách tốt nhất để thực hiện
chúng. Chương trình học bao gồm cạo râu (chuẩn bị, đánh giá da, cạo râu, ứng dụng sau cạo râu, xoa bóp).
• 200 đồng hồ giờ giảng dạy
• 6 – 8 tuần
• Văn bằng được trao khi hoàn thành thành công
Mục tiêu hiệu suất
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Mục tiêu của khóa học cắt tóc chuyển khoản là phát triển trong học sinh các kỹ năng thực hành, kiến thức lý thuyết, và thái
độ chuyên nghiệp cần thiết cho sự thành công trong nghề nghiệp, và để đủ điều kiện và trang bị cho sinh viên để vượt qua
cuộc thi của Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ của California. Sau khi tốt nghiệp đã được thông qua thành công của
mình/kiểm tra nhà nước, họ có đủ điều kiện để làm việc như một thợ cắt tóc được cấp phép trong bất kỳ cơ sở được cấp
phép trong tiểu bang California.
Kỹ năng để được phát triển
Chương trình Barbers Crossover đào tạo học sinh cách cạo và tỉa lông mặt / cổ và râu đúng cách và chuẩn bị cho học sinh
giấy phép trở thành thợ cắt tóc chuyên nghiệp ở các cấp độ khác nhau.
Chương trình chuyển đổi từ thẩm mỹ sang cắt tóc được thiết kế cho các chuyên gia thẩm mỹ được cấp phép muốn nâng
cao kiến thức và kỹ năng của họ để học thêm các kỹ thuật cắt tóc và lấy giấy phép cắt tóc của tiểu bang.
Phương pháp giảng dạy
• Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ.
• Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
• Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.
Định nghĩa giờ đồng hồ
Một giờ đồng hồ được định nghĩa là 50 phút hướng dẫn trong khoảng thời gian 60 phút.
Chương trình giảng dạy
Để đủ điều kiện cho kỳ thi cắt tóc, một chuyên viên thẩm mỹ hoặc một cá nhân đã hoàn thành khóa học thẩm mỹ sẽ cần
phải hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật và thao tác thực hành trong 200 giờ đồng hồ sẽ bao gồm các hoạt động cắt tóc
không được đề cập trong các khóa học thẩm mỹ.
Khu vực giảng dạy:

CẠO RÂU-CHUẨN BỊ VÀ HIỆU SUẤT-sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các kỹ thuật sau đây
và thủ tục: chuẩn bị tóc của khách hàng cho cạo râu, đánh giá các điều kiện của da của khách
hàng, thực hiện các kỹ thuật cạo râu, áp dụng sau khi cạo chất khử trùng sau các dịch vụ trên
khuôn mặt, xoa bóp mặt của khách hàng và xoa bóp kem lăn.
Tổng giờ cho chương trình bằng cấp Cắt tóc chuyển khoản

GIỜ
ĐỒNG HỒ
KỸ THUẬT

GIỜ
ĐỒNG HỒ
THỰC
HÀNH

HOẠT
ĐỘNG TIẾN
HÀNH
THỰC
HÀNH

100

100

40

200 tổng số giờ

Yêu cầu tốt nghiệp
Để tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp từ Trường Thẩm Mỹ Jasmine, học viên phải đáp ứng tất cả những điều sau:
1. Duy trì ít nhất điểm trung bình 2.0;
2. Đã hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của Trường Thẩm mỹ Jasmine về Chương trình Cắt tóc chuyển
khoản; và
3. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường Thẩm mỹ Jasmine

Chương trình Thẩm Mỹ chuyển khoản
Mô tả chương trình
Chương trình Thẩm Mỹ chuyển khoản dành cho thợ cắt tóc được cấp phép, những người đang muốn mở rộng kỹ năng của
mình và học nghệ thuật làm tóc, trang điểm và làm móng để trở thành một chuyên gia làm đẹp toàn diện. Thuật ngữ thẩm
mỹ đề cập đến hoạt động chuyên môn làm đẹp cho khuôn mặt, tóc và da. Thợ thẩm mỹ khác với chuyên gia thẩm mỹ ở
chỗ thợ thẩm mỹ có thể thực hiện các quy trình làm đẹp liên quan đến tóc, da và móng tay. Sau khi kết thúc liệu trình, bạn
sẽ được làm quen với hầu hết các quy trình làm đẹp. Khóa học bao gồm các chủ đề như chăm sóc da mặt, làm đẹp lông
mày, chăm sóc móng và quản lý tiệm - trong số những môn học khác.
• 300 đồng hồ giờ giảng dạy
• 8 – 10 tuần
• Văn bằng được trao khi hoàn thành thành công
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Mục tiêu hiệu suất
1. Có được kiến thức về luật pháp và quy định điều lệ các cơ sở vũ trụ học của California ' thực hành
2. Thu được kiến thức về vệ sinh và khử trùng như liên quan đến tất cả các giai đoạn của tóc, da, và móng tay
3. Có được kỹ thuật quản lý kinh doanh chung cho thẩm Mỹ
Kỹ năng để được phát triển
1. Tìm hiểu sử dụng thích hợp của thực hiện tương đối với tất cả các dịch vụ thẩm Mỹ. .
2. Có được những kiến thức về phân tích da đầu, mặt, và bàn tay trước khi tất cả các dịch vụ để xác định bất kỳ rối
loạn.
3. Bạn sẽ được học các thủ tục và thuật ngữ được sử dụng trong việc thực hiện tất cả các dịch vụ thẩm Mỹ.
4. Tìm hiểu các ứng dụng trang điểm của ban ngày và buổi tối để bao gồm các ứng dụng của cá nhân và dải lông mi.
5. Tìm hiểu các thủ tục thích hợp của làm móng tay để bao gồm các nước và làm móng dầu và làm móng chân.
6. Tìm hiểu các ứng dụng của ĐÁNH VÀO móng tay, gói móng tay và móng tay.
Thái độ và đáng để được phát triển
Có khả năng đánh giá cao tay nghề tốt thường gặp đối với nghề chăm sóc móng tay, có thái độ tích cực đối với công chúng
và đồng nghiệp, đánh giá cao sự trung thực và chính trực và cải thiện nhân cách trong giao dịch với khách hàng và đồng
nghiệp.
Phương pháp giảng dạy
• Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ.
• Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
• Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.
Định nghĩa giờ đồng hồ
Một giờ đồng hồ được định nghĩa là 50 phút hướng dẫn trong khoảng thời gian 60 phút.
Chương trình giảng dạy
Để đủ điều kiện cho kỳ thi thẩm mỹ, thợ cắt tóc hoặc một cá nhân đã hoàn thành khóa học cắt tóc sẽ cần phải hoàn thành
tổng cộng 300 giờ đồng hồ như sau:
GIỜ ĐỒNG
GIỜ ĐỒNG
HOẠT
Khu vực giảng dạy:

THẨM MỸ: CHĂM SÓC DA MẶT- BẰNG TAY, CHĂM SÓC DA MẶT-ĐIỆN, CHĂM SÓC DA
MẶT-HÓA CHẤT: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các kỹ thuật và quy trình sau:
Chăm sóc da mặt bằng tay bao gồm làm sạch, thao tác khoa học, gói và mặt nạ. Chăm sóc
da mặt điện bao gồm việc sử dụng các phương thức điện, đèn da và thiết bị điện, cho
mục đích chăm sóc da mặt và da; tuy nhiên, các máy có khả năng tạo ra dòng điện sẽ
không được sử dụng để kích thích để co bóp, hoặc cho mục đích co bóp, các cơ của cơ
thể hoặc khuôn mặt. Khẩu trang hóa học bao gồm lột da hóa học, gói, mặt nạ và tẩy tế
bào chết. Đào tạo sẽ nhấn mạnh rằng chỉ có các lớp da mặt không sống, trên cùng, được
gọi là lớp biểu bì, có thể được loại bỏ, và chỉ cho mục đích làm đẹp.
LÀM ĐẸP LÔNG MÀY VA TRANG ĐIỂM:
Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau: Lông mày và triệt lông, bao gồm sử
dụng sáp, nhíp, điện hoặc bằng tay, và thuốc tẩy lông để loại bỏ lông thừa.
Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau: phân tích da, trang điểm hoàn chỉnh
và chỉnh sửa, áp dụng lông mi giả, và lông mi và lông mày, nếu một sản phẩm tồn tại mà
không bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý An toàn và Sức
khỏe Nghề nghiệp hoặc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ từ chối, cấm hoặc bị cấm.
Tổng Giờ Cho Phương Pháp Hướng Dẫn Chăm sóc da mặt
Hướng dẫn tổng thể về thẩm mỹ
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HỒ KỸ
THUẬT

HỒ THỰC
HÀNH

ĐỘNG TIẾN
HÀNH
THỰC
HÀNH

25

110

100

25

40

40

50

150
200 clock hours
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LÀM MÓNG TAY, MÓNG CHÂN: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Làm móng bằng
nước và dầu, bao gồm phân tích móng tay, và massage tay / chân và cánh tay / mắt cá
chân.
Móng tay nhân tạo bao gồm acrylic: bàn chải dạng lỏng và bột, đầu móng tay nhân tạo
và bọc móng tay và sửa chữa.
Hướng dẫn tổng thể về làm móng tay, móng chân
Tổng Giờ Cho Phương Pháp Hướng Dẫn về làm móng tay, móng chân
Tổng giờ cho chương trình bằng cấp Thẩm Mỹ chuyển khoản

10

50

50

15

25

35

25

75
100 clock hours
300 clock hours

0

Yêu cầu tốt nghiệp
Để tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp từ Trường Thẩm Mỹ Jasmine, học viên phải đáp ứng tất cả những điều sau:
1. Duy trì ít nhất điểm trung bình 2.0;
2. Đã hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của Trường Thẩm mỹ Jasmine về Chương trình Thẩm Mỹ chuyển
khoản; và
3. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường Thẩm mỹ Jasmine

Khóa học Microblading
Mô tả chương trình
Microblading là một phương pháp bán vĩnh viễn sẽ mang lại cho khách hàng vẻ tự nhiên hơn so với tô đặc hay tô mềm vì
lông mày trông giống như sợi tóc thật thay vì một màu đồng nhất. Khóa học này dành cho bất kỳ ai muốn trở thành một
nghệ sĩ microblading thành công có / không có kinh nghiệm microblading trước đó. Khi bắt đầu lớp học, học sinh phải được
chứng nhận tác nhân gây bệnh qua đường máu. Chương trình kéo dài 3 ngày (đào tạo thực hành trên lớp) bao gồm các bài
giảng và thực hành.
•
24 đồng hồ giờ giảng dạy
•
3 ngày
•
Văn bằng được trao khi hoàn thành thành công
Mục tiêu hiệu suất
Sau khi hoàn thành chương trình microblading, sinh viên sẽ hiểu lý thuyết màu sắc, màu da, sắc tố và cách chúng sẽ xuất
hiện một khi chúng được chữa lành bên dưới da. Ngoài ra, sinh viên sẽ biết kỹ về thiết kế lông mày, đối xứng và vị trí.
Kỹ năng để được phát triển
Sau khi hoàn thành chương trình microblading, sinh viên sẽ có được khả năng và kỹ năng để
tham khảo ý kiến khách hàng, xử lý đúng cách các thiết bị microblading như kim, đo lông mày
và có được kiến thức về pha chế và pha màu. Ngoài ra, học sinh sẽ học các kỹ thuật thích hợp
để khử trùng và khử trùng thiết bị.
Thái độ và đáng để được phát triển
Có thể đánh giá cao tay nghề tốt phổ biến của Microblading, có thái độ tích cực đối với công chúng và đồng nghiệp, đánh
giá cao sự trung thực và chính trực và cải thiện nhân cách trong giao dịch với khách hàng và đồng nghiệp.
Phương pháp giảng dạy
• Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ.
• Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
• Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.
Định nghĩa giờ đồng hồ
Một giờ đồng hồ được định nghĩa là 50 phút hướng dẫn trong khoảng thời gian 60 phút.
Chương trình giảng dạy
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Các chương trình giảng dạy cho các sinh viên ghi danh vào một ngành và khóa học Nghề Microblading bao gồm 24 giờ đồng
hồ của giảng dạy kỹ thuật và các hoạt động thực tế bao gồm tất cả các thực hành của một ngành Microblading.
GIỜ ĐỒNG
HỒ KỸ
THUẬT

Khu vực giảng dạy:

GIỜ ĐỒNG
HỒ THỰC
HÀNH

HOẠT ĐỘNG
TIẾN HÀNH
THỰC HÀNH

Ngày một:
Giới thiệu về Microblading
Tư vấn
Xử lý đúng cách các thiết bị, kim và sắc tố
Đo lông mày
Ngày hai:
Lý thuyết màu sắc và sắc tố
Cài đặt trạm làm việc
Thủ tục thực hiện, từng bước
Khử trùng và khử trùng

2

6

Ngày ba:
Cài đặt trạm làm việc
Sau quá trình chăm sóc và chữa bệnh - Thủ tục sau
Những sai lầm thường gặp cần tránh
Hình ảnh trước và sau
Total hours for each instructional method
MICROBLADING – TOTAL CLOCK HOURS

2

18

7

6

18
24

19

2
6

Yêu cầu đối với hoàn tất khóa học thỏa đáng
Một sinh viên phải hoàn thành Lý thuyết và Thao tác thực hành với điểm trung bình là “B” (80%) trở lên và vượt qua bài
kiểm tra mầm bệnh qua đường máu, hoàn thành quy trình xử lý vi mô trên mô hình trực tiếp.
Yêu cầu tốt nghiệp
Khi sinh viên đã hoàn tất các giờ học lý thuyết cần thiết và các hoạt động thực hành trong Nghề Microblading với mức trung
bình của "B" (80%) hoặc tốt hơn và tất cả các chi phí được trả đầy đủ, anh/cô ấy sẽ được trao một văn bằng xác nhận tốt
nghiệp của mình
Yêu cầu cấp phép
Ứng viên phải từ 18 tuổi trở lên và đã học xong lớp 10. Bằng tốt nghiệp Chuyên gia Microblading sẽ chỉ được cấp sau khi
sinh viên đã hoàn thành và tốt nghiệp thành công khóa học Microblading như được mô tả ở trên với điểm trung bình tổng
thể là 80%. Ngoài ra, học sinh phải có giấy chứng nhận Tác nhân gây bệnh trong máu và Giấy phép Y tế để Hoạt động tại
quận của mình.
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp khóa học này được chuẩn bị cho các vị trí các chuyên gia về microblading vào trong các thẩm mỹ viện,
spa hoặc cơ sở dịch vụ làm móng tại các khu nghỉ dưỡng, tàu du lịch, spa sân bay hoặc câu lạc bộ đồng quê.
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TUYỂN SINH
Chúc mừng bạn đã quyết định theo đuổi một chương trình giáo dục trong một chương trình của chúng tôi. Các chương
trình này có tính chuyên môn cao và chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cho bạn về các chương trình của chúng tôi và các thủ
tục ghi danh khi bạn làm việc trong quá trình tuyển sinh.
Yêu cầu tuyển sinh
Để đăng ký vào Trường Thẩm mỹ Jasmine, mỗi ứng viên phải:
• Nộp một đơn đăng ký đã được điền đầy đủ thông tin.
• Nộp lệ phí đăng ký không hoàn lại $75.
• Cung cấp bằng chứng về việc hoàn thành trung học hoặc GED hoặc hoàn thành bài kiểm tra Khả năng Hưởng lợi.
Tài liệu về Hoàn thành Trung học, GED và Khả năng Hưởng lợi
Trường Thẩm mỹ Jasmine sẽ chấp nhận các tài liệu sau đây để chứng minh việc hoàn thành trung học, GED hoặc Khả năng
Hưởng lợi:
Trung học
Học sinh phải cung cấp một bản sao của bằng tốt nghiệp trung học, GED, hoặc tương đương của nó. Trường Thẩm
Mỹ Jasmine sẽ xác minh tính xác thực của văn bằng trước khi ghi danh. Nếu chúng tôi không thể xác nhận bằng
tốt nghiệp, chúng tôi sẽ yêu cầu học sinh để cung cấp một bảng điểm trường trung học cuối cùng.
GED
A student must request that the official GED transcripts must be sent directly to the Admissions Office from each
issuing institution. For information on obtaining a General Education Diploma (GED), please refer to the
Community Colleges and Adult School location in your area.
Học bạ Trung học Quốc tế
Học sinh đã học trung học bên ngoài Hoa Kỳ phải cung cấp bằng chứng về việc hoàn thành trung học phổ thông và
tương đương với nền giáo dục trung học ở Hoa Kỳ. Đối với bảng điểm không được chuẩn bị bằng tiếng Anh, cần
phải có bản dịch sang tiếng Anh của bảng điểm và văn bằng giáo dục chính thức. Ngoài ra, đánh giá phải xác nhận
rằng nền giáo dục quốc tế tương đương với bằng tốt nghiệp trung học ở Hoa Kỳ. Sinh viên tương lai phải cung cấp
bản dịch và đánh giá chứng chỉ chính thức cho Trường Thẩm mỹ Jasmine từ một cơ quan được Hiệp hội Dịch vụ
Đánh giá Chứng chỉ Quốc gia (NACES) phê duyệt. Chi phí cho bản dịch thông tin xác thực chính thức và đánh giá
bảng điểm và bằng tốt nghiệp sau trung học, không thuộc Hoa Kỳ là trách nhiệm của người nộp đơn.
Các hình thức chứng minh tương đương trung học khác sẽ được xem xét tùy từng trường hợp.
Khả năng-lợi ích (ATB)
Yêu cầu về khả năng-lợi ích (ATB) yêu cầu học sinh được thừa nhận theo các tiêu chí để vượt qua một trong các kiểm tra
khả năng để lợi ích được sự chấp thuận của bộ giáo dục Hoa Kỳ quản lý bởi một giám thị độc lập. Trường của chúng tôi sẽ
sử dụng các khả năng của CELSA khả năng-lợi ích thử nghiệm. Nhân viên nhà trường sẽ cung cấp cho sinh viên các thông
tin bổ sung như thế nào để sắp xếp để kiểm tra khả năng-lợi ích.
Tất cả các sinh viên có khả năng-lợi ích phải có và vượt qua các bài kiểm tra trước khi được nhận vào trường. Điểm qua là
97 cho mẫu 1 hoặc mẫu 2. Nếu người học sinh thất bại các kỳ thi đầu tiên, tái thử nghiệm có sẵn sau một thời gian chờ đợi
một tuần và giám thị độc lập sẽ giải thích và cung cấp cho cô ấy/anh ta với các thủ tục tái thử nghiệm.
Kỹ năng ngôn ngữ thành thạo (tiếng Anh và tiếng Việt)
Các khóa học Hớt tóc nam, Thẩm Mỹ, Chăm sóc da mặt, Nghề làm móng, Xoa bóp trị liệu, các khóa học Crossover được
giảng dạy bằng tiếng Anh và Việt Nam. Trường của chúng tôi thuê giảng viên thông thạo các ngôn ngữ tiếng Anh và Việt
Nam. Danh mục nhà trường, trường học thực tế hiệu suất và thỏa thuận ghi danh là bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
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Tiếng Việt: Đối với những sinh viên đang tham gia lớp học bằng tiếng Việt, chúng tôi sẽ thực hiện bài kiểm tra Khả năng lợi
ích LPAT-V. Điểm tối thiểu là 17 được yêu cầu trong bài kiểm tra đọc và điểm tối thiểu là 14 được yêu cầu trong bài kiểm
tra toán. Nếu người học sinh thất bại các kỳ thi đầu tiên, tái thử nghiệm có sẵn sau một thời gian chờ đợi một tuần và giám
thị độc lập sẽ giải thích và cung cấp cho cô ấy/anh ta với các thủ tục tái thử nghiệm.
Tiếng Anh: Mặc dù các lớp học sẽ được thực hiện bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng tất cả học sinh phải thông thạo
tiếng Anh. Trường không cung cấp chương trình giảng dạy tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai.
Quyết định nhập học
Ứng viên được đánh giá trên cơ sở cá nhân để xác định khả năng hoàn thành khóa học của họ. Trường Thẩm mỹ Jasmine
tiếp nhận những sinh viên chứng minh được động lực để hoàn thành chương trình, thái độ phù hợp, khả năng học tập được
hưởng lợi từ sự hướng dẫn được cung cấp, tiềm năng việc làm và thái độ tích cực đối với ngành thẩm mỹ.
Từ chối nhập học
Các ứng viên bị từ chối nhập học được thông báo ngay lập tức và mọi khoản phí đã nộp đều được hoàn lại, ngoại trừ phí
đăng ký không hoàn lại.
Trường Thẩm mỹ Jasmine có quyền đưa ra các ngoại lệ đối với bất kỳ quyết định Tuyển sinh nào và các trường hợp ngoại
lệ là theo quyết định riêng của Giám đốc Trường và tùy từng trường hợp cụ thể. Trường có quyền yêu cầu thêm thông tin
để xác định tính đủ điều kiện nhập học cho bất kỳ ứng viên nào. Việc không cung cấp thêm tài liệu có thể ảnh hưởng đến
việc nhập học của bạn vào Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Nhập học lại / Nhập học lại
Những học sinh tự ý gián đoạn việc học hoặc bị Nhà trường chấm dứt hợp đồng có thể bị được xem xét cho vào lại nếu các
tài liệu hỗ trợ được nộp cho Trường Thẩm mỹ Jasmine. Mục tiêu của Nhà trường là đảm bảo rằng tất cả các sinh viên trở
về đều có đủ điều kiện và khả năng hoàn thành khóa đào tạo của họ và tìm kiếm và duy trì việc làm toàn thời gian. Tuy
nhiên, Trường Thẩm mỹ Jasmine không có nghĩa vụ phải nhận lại học sinh cũ.
Để bắt đầu quá trình nhập lại:
1. Gửi bằng văn bản mô tả về các vấn đề dẫn đến việc bạn rời khỏi chương trình đào tạo. Thư của bạn phải bao gồm
địa chỉ gửi thư và số điện thoại hiện tại của bạn, và thư phải trả lời các câu hỏi sau:
a. Tại sao bạn nghỉ học;
b. Bạn đã giải quyết bất kỳ vấn đề nào khiến bạn phải rời khỏi trường học như thế nào; và
c. Tại sao bạn nên được xem xét cho phép đọc lại?
Vui lòng gửi thư của bạn bằng văn bản tới:
Ông Hùng Vi La, Giám đốc / Hiệu trưởng Nhà trường
Jasmine Beauty School
5911 University Avenue, Suite 3108
San Diego, CA 92115
2. Gặp anh Hùng Vi La để phỏng vấn đăng ký lại.
3. Gặp cô Tina Le để được đánh giá học tập để đăng ký lại.
4. Gặp cô Sandy Le để giải quyết mọi vấn đề tài chính trước đây, tìm hiểu các lựa chọn hỗ trợ tài chính và thảo luận
về kế hoạch thanh toán học phí.
Người nộp đơn sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định.
Chính sách Cho Chuyển sinh viên
Trường Thẩm mỹ Jasmine chào đón những ứng viên đăng ký nhập học đã hoàn thành các khóa học tương tự tại các cơ sở
khác. Tất cả các tài liệu mà Trường nhận được cùng với các đơn xin nhập học như vậy sẽ trở thành tài sản của Trường Thẩm
mỹ Jasmine và sẽ không được trả lại cho học sinh.
Theo quyết định của Giám đốc Trường, trước khi ghi danh, xác định rằng tất cả các giờ hướng dẫn và hoạt động còn lại sẽ
được hoàn thành bởi học sinh chuyển trường trong khung thời gian đã phân bổ. Học sinh chuyển trường có thể được yêu
cầu hoàn thành các giờ bổ sung theo quyết định của nhà trường.
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Trường không trao tín chỉ chuyển tiếp cho kinh nghiệm sống có được hoặc kinh nghiệm học tập hoặc làm việc trước đó
trong lĩnh vực này.
Các yêu cầu sau của khóa học phải được đáp ứng để được xét chuyển:
• Người nộp đơn ở California: Những sinh viên đã đăng ký học tại một trường Thẩm mỹ được công nhận trước đây
có thể nộp bảng điểm chính thức của quá trình học tập của họ cho Trường Thẩm mỹ Jasmine để xem xét và có thể
chuyển tín chỉ.
• Người nộp đơn ngoài Tiểu bang: Nếu hồ sơ học tập đến từ một trường Thẩm mỹ ở bất kỳ tiểu bang nào khác,
trước tiên người nộp đơn phải yêu cầu và nhận được “Thư Đánh giá” từ Chương trình Cắt tóc và Thẩm mỹ
California. Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California là tổ chức duy nhất có thể đánh giá bảng điểm ngoài tiểu bang
và cấp cho những sinh viên đó tín chỉ thích hợp về số giờ và hoạt động thực tế. Trường Thẩm mỹ Jasmine sẽ chỉ
chấp nhận số giờ tín chỉ trước của một ứng viên ngoài tiểu bang nếu nó được gửi kèm theo thư giới thiệu từ Hội
đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California.
Ít nhất 25% tổng số giờ của chương trình phải kiếm được thông qua các môn học hoàn thành tại Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Khóa học Microblading không chấp nhận giờ chuyển.
Học phí, lệ phí và trang thiết bị cho sinh viên chuyển tiếp
Học phí sẽ dựa trên tỷ lệ giờ hiện tại số giờ cần để hoàn tất khóa học. Học sinh sẽ chỉ bị tính phí cho số lượng giờ cần thiết
để hoàn tất chương trình.
Phí và thiết bị cho Học sinh Chuyển tiếp
Học sinh phải có tất cả các thiết bị như được liệt kê trong bộ danh sách hiện tại của trường hoặc mua các bộ từ trường.
Học sinh đòi hỏi nhiều hơn 300 giờ giáo dục sẽ được yêu cầu để mua các bộ của trường giáo dục.
THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG CÁC KHOẢN TÍN DỤNG VÀ ỦY NHIỆM TẠI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI
Việc chuyển nhượng các khoản tín dụng/giờ bạn kiếm được tại Trường Thẩm Mỹ Jasmine là hoàn toàn theo ý của một cơ
sở giáo dục mà bạn có thể tìm kiếm để truyền. Chấp nhận bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận bạn kiếm được trong khóa
Thẩm Mỹ, Hớt tóc nam, Nghề làm móng, Nghề làm móng 102, Chăm sóc da mặt, Xoa bóp trị liệu, Hớt tóc nam Crossover,
Thẩm Mỹ, Microblading lông mày của bạn cũng theo quyết định hoàn toàn của cơ sở giáo dục mà bạn có thể tìm cách
chuyển giao. Nếu bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ mà bạn kiếm được tại cơ sở giáo dục này không được chấp nhận tại cơ
sở giáo dục mà bạn tìm cách chuyển giao, bạn có thể được yêu cầu lặp lại một số hoặc tất cả các khóa học của bạn tại cơ sở
giáo dục đó. Vì lý do này, bạn nên chắc chắn rằng sự tham dự của bạn tại cơ sở giáo dục này sẽ đáp ứng các mục tiêu giáo
dục của bạn. Điều này có thể bao gồm liên hệ với một cơ sở giáo dục mà bạn có thể tìm cách chuyển giao sau khi tham dự
Trường Thẩm Mỹ Jasmine để xác định xem văn bằng hoặc chứng chỉ của bạn sẽ chuyển.
Cơ sở giáo dục đã không nhập vào một phát âm hoặc thỏa thuận chuyển giao với bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học khác.
Lớp học định hướng
Định hướng cho sinh viên trong tất cả các khóa học tiếng Anh được tổ chức vào sáng thứ Sáu hàng tuần từ 8:30 sáng đến
10:00 trước khi bắt đầu bất kỳ lớp học mới nào. Buổi định hướng cho học sinh trong tất cả các khóa học tiếng Việt được tổ
chức vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần. Tất cả sinh viên mới, sinh viên chuyển trường và tái đăng ký đều phải tham dự
trước khi nhập học.
Sinh viên năm nhất -lớp tuyển sinh
Các chương trình giảng dạy năm nhất cho mỗi khóa học đòi hỏi một số cụ thể của giờ học bài giảng, các cuộc biểu tình, và
thực hành học sinh. Các lớp năm nhất dạy bạn từ đầu và giới thiệu những điều cơ bản cho những khu vực mà bạn sẽ cần
phải biết để vượt qua các kỳ thi cấp phép. Từ này giới thiệu ban đầu, học sinh sẽ được học tất cả các nguyên tắc cơ bản đó
là nền tảng cơ sở cho sự nghiệp trong tương lai của họ.
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Số giờ tối thiểu trong kỳ đăng ký của sinh viên năm nhất bằng 10% tổng số giờ của chương trình. Thời gian nhập học cụ
thể của sinh viên năm nhất như sau:
Thẩm Mỹ nâng cao
150 giờ đồng hồ
Thẩm Mỹ
100 giờ đồng hồ
Hớt tóc nam nâng cao
150 giờ đồng hồ
Hớt tóc nam
100 giờ đồng hồ
Chăm sóc da mặt
60 giờ đồng hồ
Nghề làm móng
40 giờ đồng hồ
Nghề làm móng 102
60 giờ đồng hồ
Xoa bóp trị liệu
70 giờ đồng hồ
Sinh viên có thể được yêu cầu hoàn thành nhiều giờ hơn để thiết lập năng lực và không được phép làm việc trong Salon của
Trường cho đến khi Kỳ Ghi danh của Sinh viên năm nhất hoàn tất. Ngoài ra, sinh viên không được phép cung cấp dịch vụ
cho người bảo trợ trả tiền cho một dịch vụ cho đến khi sinh viên đã hoàn thành hướng dẫn kỹ thuật (phần lý thuyết của
chương trình bao gồm hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra) và đào tạo thực hành về
dịch vụ cho mà một người bảo trợ đang trả tiền (hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là học viên thực hiện một dịch vụ hoàn chỉnh
trên người khác hoặc trên một hình nộm).
Sách giáo khoa và vật tư
Sách giáo khoa và bộ dụng cụ sẽ được phát hành vào đầu lớp năm nhất. Tất cả các nguồn cung cấp và thiết bị cần thiết sẽ
được duy trì trong lớp học năm nhất. Quý vị có thể chọn mua sách của mình và Kits ở nơi khác, và bạn phải có được một
bộ danh sách kiểm tra hoàn chỉnh từ các văn phòng hành chính và kit của bạn phải được hoàn thành trong bảy ngày đầu
của lớp học. Kit này chứa các thiết bị cần thiết để hoàn thành thỏa đáng của khóa học. Học sinh dự kiến sẽ duy trì các bộ
bằng cách thay thế các bài viết bị mất hoặc bị hỏng. Trường không chịu trách nhiệm về thiết bị của sinh viên, hoặc bị mất
hoặc bị đánh cắp. Học sinh phải học để chịu trách nhiệm về các công cụ của thương mại của họ.
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CHÍNH SÁCH HỌC TẬP
Sự không trung thực trong học tập, gian lận, và ăn cắp ý tưởng
Gian lận được định nghĩa là nỗ lực, dù thành công hay không, cung cấp hoặc có được viện trợ và / hoặc thông tin bất
hợp pháp để đáp ứng bất kỳ yêu cầu học tập nào, bao gồm cả các kỳ thi. Gian lận bao gồm làm sai lệch các báo cáo và
tài liệu. Đạo văn được định nghĩa là việc sử dụng, mà không có sự thừa nhận thích hợp, các ý tưởng, cụm từ, câu hoặc
các đơn vị diễn ngôn lớn hơn từ một nhà văn hoặc diễn giả khác. Đạo văn bao gồm việc sao chép trái phép phần mềm
và vi phạm luật bản quyền.
Một sự cố về Gian lận hoặc Đạo văn mà Người hướng dẫn có thể thực hiện hành động sẽ là sự kiện mà Người hướng
dẫn chứng kiến hoặc có bằng chứng bằng văn bản để hỗ trợ. Người hướng dẫn phải quan sát trực tiếp bằng chứng
này và không được thực hiện hành động chỉ dựa trên báo cáo của bên khác.
Hành vi Sai trái trong Học tập đề cập đến bất kỳ hình thức gian lận và thông đồng nào trong học tập. Những ví dụ bao
gồm:
• Đạo văn (trình bày tác phẩm của người khác như thể nó là của riêng bạn);
• Nộp bài tập tải về từ internet;
• Giao cho người khác sản xuất một tác phẩm mà không được công nhận;
• Gian lận trong thi cử;
• Thông đồng với người khác để nộp bài (kể cả bạn bè hoặc gia đình).
• Đạo văn là hình thức gian lận phổ biến nhất và được định nghĩa là ăn cắp ý tưởng của người khác và trình bày
chúng như thể chúng là của riêng bạn. Một số ví dụ bao gồm:
• Sao chép từ sách giáo khoa, bài báo, luận án, tiểu luận hoặc trang web mà không cung cấp đầy đủ tài liệu
tham khảo cho tác giả;
• Sao chép tác phẩm nghệ thuật, thiết kế, phim, âm thanh hoặc màn trình diễn gốc và trình bày chúng như
thể chúng là của riêng bạn;
• Sao chép chương trình, cơ sở dữ liệu, trang web hoặc bản trình bày đa phương tiện của người khác mà
không xác nhận công việc của họ.
Trong suốt quá trình học, sinh viên sẽ được khuyến khích tham khảo công việc của người khác. Người hướng dẫn sẽ
mong đợi tìm được tham chiếu đến các nguồn ý tưởng của bạn trong tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như sách phác thảo
hoặc bản nháp ban đầu. Đây là một phần thiết yếu và có giá trị trong giáo dục của bạn. Miễn là nguồn của các ý tưởng
được thừa nhận, đây không phải là đạo văn. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện việc này, ví dụ:
• Trong một bài luận hoặc bài tập, khi trích dẫn lời nói của người khác, hãy “đặt lời nói của họ trong dấu ngoặc
kép” và tham chiếu chính xác tác giả trong văn bản và trong thư mục;
• Trong phần mềm máy tính, hiển thị thông tin đến từ đâu trong các xác nhận hoặc tín dụng, ví dụ: ‘Thiết kế
chương trình - A. Brown’, hoặc ‘đồ họa - J. Smith’;
• Khi sử dụng một đồ tạo tác, hãy đặt chú thích chống lại đồ vật đó, ví dụ: ‘Bức ảnh gốc của Cartier-Bresson’•
• Nếu trình bày một tác phẩm gốc dựa trên thiết kế hoặc tác phẩm nghệ thuật hiện có, hãy trích dẫn nguồn, ví
dụ: ‘Sau Rodin’, ‘sau Eckersley’;
• Nếu sử dụng chiến lược ‘chiếm đoạt’ (tức là sử dụng có chủ ý và có ý thức phong cách và hình ảnh của nghệ
sĩ khác), hãy đảm bảo rằng bạn cho Khoa của mình biết bạn đang làm gì và tại sao cũng như thừa nhận chiến
lược đó khi gửi tác phẩm để đánh giá;
• Trong một dự án nhóm, hãy đảm bảo rằng tất cả các thành viên của nhóm đều được liệt kê. Nếu các cá nhân
đảm nhận công việc cụ thể trong dự án, hãy đảm bảo rằng điều này được thừa nhận; • Trong các kỳ thi, không
sao chép tác phẩm của người khác.
• Không trích dẫn các đoạn trong sách giáo khoa hoặc tạp chí mà không ghi nhận nguồn.
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Việc không thừa nhận việc sử dụng ý tưởng của người khác trong công việc của bạn có thể bị coi là vi phạm Quy chế
học tập của Trường Thẩm mỹ Jasmine; nó cũng có thể cấu thành sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ: bản quyền.
Một hành vi vi phạm như vậy có thể dẫn đến việc không thực hiện được nhiệm vụ và / hoặc đơn vị đó và vi phạm
nghiêm trọng hoặc nhiều lần có thể dẫn đến việc không đạt được toàn bộ giai đoạn của khóa học, bị đình chỉ hoặc
thậm chí bị đuổi học. Ngoài ra, vi phạm bản quyền có thể dẫn đến hành động pháp lý.
Quy trình xử lý gian lận và đạo văn
Bất kỳ Giáo viên hướng dẫn nào phát hiện ra trường hợp nghi ngờ gian lận hoặc đạo văn phải nỗ lực có trách nhiệm
để cung cấp bằng chứng cho học sinh trong vòng năm (5) ngày làm việc. Nếu học sinh có thể giải thích sự việc với sự
hài lòng của người hướng dẫn, thì không có hành động nào khác được đảm bảo.
Nếu học sinh phủ nhận gian lận và Người hướng dẫn tiếp tục tin rằng gian lận đã xảy ra, người hướng dẫn sẽ gửi Biểu
mẫu không trung thực trong học tập cho người đứng đầu Chương trình (hoặc Giám đốc Học vụ) của lĩnh vực nghiên
cứu thích hợp. Mẫu đơn này có sẵn tại văn phòng của Giám đốc Học vụ. Giám đốc Học vụ sẽ tổ chức một buổi điều
trần, trong đó người hướng dẫn sẽ trình bày bằng chứng chống lại học sinh, học sinh cũng sẽ có mặt tại cuộc họp.
Giám đốc Học vụ sẽ quyết định ai, ngoài những người trên, có thể có mặt tại phiên điều trần. Giám đốc Học vụ sẽ xác
định xem có hay không bằng chứng chỉ ra rằng gian lận / đạo văn đã diễn ra.
Nếu học sinh đã thừa nhận hoặc bị kết tội gian lận hoặc đạo văn, các hồ sơ sau đây sẽ được lưu giữ:
• Người hướng dẫn sẽ gửi bản tóm tắt sự kiện cho Giám đốc Học vụ.
• Giám đốc Học vụ sẽ thông báo bằng văn bản cho sinh viên rằng báo cáo này đã được gửi.
• Hồ sơ về sự cố sẽ được lưu giữ trong Văn phòng của Giám đốc Học vụ.
Hồ sơ này sẽ bị hủy khi tốt nghiệp hoặc các hình thức tách khỏi Trường Thẩm mỹ Jasmine nếu không có thêm sự cố
gian lận hoặc đạo văn nào xảy ra.
Nếu hồ sơ, trong văn phòng của Giám đốc Học vụ, chỉ ra rằng học sinh đã phạm hai tội, cả hai sự cố sẽ trở thành một
phần trong hồ sơ học tập vĩnh viễn của học sinh.
Người hướng dẫn sẽ quyết định học sinh sẽ được xếp loại như thế nào cho khóa học có gian lận hoặc đạo văn. Học sinh có
thể được yêu cầu nộp lại bài tập hoặc làm bài kiểm tra mới. Học sinh có thể bị điểm không cho bài tập hoặc bài kiểm tra
được đề cập. Học sinh có thể bị điểm trượt cho khóa học.
Nếu vi phạm lần thứ hai hoặc tiếp theo, học sinh sẽ bị đình chỉ hoặc đuổi khỏi Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Sinh viên có thể khiếu nại bất kỳ quyết định nào ở trên bằng văn bản cho Giám đốc Học vụ trong vòng mười (10) ngày
làm việc.
Trách nhiệm của Học sinh Liên quan đến Sự Không trung thực trong Học tập
Học sinh có trách nhiệm biết các chính sách liên quan đến gian lận và đạo văn cũng như các hình phạt cho hành vi đó.
Việc một giáo viên hướng dẫn không nhắc nhở học sinh về điều gì cấu thành hành vi gian lận và đạo văn không làm
giảm trách nhiệm này của học sinh. Học sinh phải cẩn thận để không tạo cơ hội cho người khác gian lận. Học sinh phải
thông báo cho Người hướng dẫn nếu gian lận hoặc đạo văn đang diễn ra.

Sự tham dự
Giờ học: Thứ Hai - Thứ Sáu, 7:30 sáng đến 6:00 chiều, giờ học của từng chương trình khác nhau.
Học sinh phải được nhắc nhở và tham gia lớp học đúng giờ. Để được coi là đã ghi danh, học sinh phải tham gia lớp học toàn
thời gian, ba phần tư (3/4) hoặc nửa thời gian. Sinh viên sẽ chỉ nhận được tín chỉ trong thời gian được ghi lại đúng cách.
1) Thẻ chấm công của sinh viên phải dễ đọc
2) Đồng hồ được tính đến sẽ được làm tròn thành ¼ giờ tiếp theo và hết thời gian sẽ được làm tròn thành ¼ giờ cuối
cùng
3) Học sinh phải bấm giờ trên thẻ thời gian của riêng mình và báo cáo sự vắng mặt hàng ngày
4) Những học sinh không đúng giờ trước 8:37 sáng sẽ không được phép bấm giờ cho đến 10:00 sáng.
5) Học sinh phải hẹn giờ ăn trưa trừ những học sinh tham gia lớp học từ sáu giờ trở xuống.
Jasmine Beauty School
Catalog
Page 37

6) Cần có sự bào chữa của bác sĩ đối với những trường hợp vắng mặt có lý do vì bệnh tật. Học sinh vắng mặt quá ba
lần không phép hoặc đi học muộn trong vòng 30 ngày sẽ được tư vấn
7) Nhiều hơn ba lần tư vấn trong ba tháng có thể dẫn đến việc kiểm soát, đình chỉ hoặc chấm dứt chương trình.
Học sinh vắng mặt hơn hai tuần liên tục (14 ngày theo lịch) sẽ bị đuổi học. Tiêu chuẩn này sẽ áp dụng cho tất cả các học sinh
trừ những học sinh đang nghỉ học đã được phê duyệt. Những học sinh muốn vắng mặt từ 14 ngày trở lên cho đến 180 ngày
được khuyến khích yêu cầu nghỉ học.
Các Yếu Tố Đặc Biệt Về Sự Tham Dự
Trường Thẩm mỹ Jasmine xác định các yếu tố đặc biệt là một căn bệnh nghiêm trọng hoặc nguyên nhân vắng mặt đặc
biệt và không thể đoán trước khác có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của học sinh liên quan đến
việc tham dự hoặc đánh giá của học sinh.
Tuy nhiên, được miễn không có nghĩa là bạn sẽ nhận được hàng giờ cho thời gian bạn đã rời khỏi lớp học. Được miễn
chỉ có nghĩa là bạn sẽ được phép quay lại trường học. Tất cả các trường hợp vắng mặt có lý do phải được lập thành
văn bản và sẽ được chấp thuận theo quyết định của Giám đốc Nhà trường. Nếu học sinh cần tham dự một sự kiện
đặc biệt, vui lòng cung cấp thông báo trước hai tuần bằng văn bản.
Ví dụ về các yếu tố ngoại lệ (Vắng mặt có phép):
• Bệnh tật nghiêm trọng, chấn thương, nhập viện của học sinh
• Mất người thân (họ hàng gần)
• Nạn nhân của một tội ác
• Bắt buộc tham dự phiên tòa
Cuộc sống hàng ngày có những khó khăn và các vấn đề gây ra các bệnh nhỏ theo mùa mà học sinh phải đối phó trong
quá trình học của mình vì chúng cũng có thể xảy ra ở nơi làm việc hoặc ở nhà. Học sinh nên thực hiện các biện pháp
thích hợp để giảm bớt ảnh hưởng của những căn bệnh nhỏ theo mùa như vậy, vì những sự kiện đó sẽ không được
chấp nhận là Yếu tố Đặc biệt hợp lệ.
Các yếu tố ngoại lệ KHÔNG BAO GỒM (vắng mặt không lý do):
•
Các vấn đề về quản lý thời gian (thiếu thời hạn, ngủ quên)
•
Không có sách hoặc các tài nguyên khác
•
Mất đồ học
•
Vấn đề tài chính
•
Chuyển nhà, lễ kỷ niệm của gia đình, cuộc hẹn khám bệnh, ngày lễ hoặc các sự kiện khác mà học sinh có thể
lên kế hoạch trước
•
Các vấn đề về bưu điện
•
Cam kết công việc
•
Hiểu sai về thời khóa biểu của kỳ thi
•
Cảm lạnh, nhức đầu và các tình trạng nhỏ khác
•
Các vấn đề về giao thông hàng ngày
Nếu học sinh không thể đánh giá liệu một sự kiện đã xảy ra có thể được chấp nhận là Yếu tố Đặc biệt hợp lệ hay không,
học sinh có thể tham khảo ý kiến của Giám đốc Học vụ.
Đi học trễ
Một học sinh được coi là đi muộn nếu học sinh đến lớp muộn 5 phút hoặc rời khỏi lớp trước khi hết giờ học. Nếu học sinh
có ba (3) lần đi trễ trong 30 ngày, học sinh sẽ được tư vấn. Mục tiêu của cuộc tư vấn là phát triển và thực hiện một chương
trình can thiệp để giúp học sinh học những cách mới để quản lý thời gian.
Việc đến trễ các lớp học, hướng dẫn, hội thảo, buổi kiểm tra, hướng dẫn và bất kỳ cuộc hẹn nào khác mà nhà trường cho là
cần thiết sẽ được coi là “hành vi thiếu chuyên nghiệp”. Trong các phương pháp giảng dạy hiện đại, vài phút đầu tiên của
một bài học thường được dành cho việc phác thảo các nhiệm vụ của buổi học hoặc kế hoạch bài học của lớp học; do đó
điều cần thiết là tất cả học sinh phải đến kịp thời. Thường xuyên quản lý thời gian kém có thể bị coi là hành vi sai trái trong
học tập. Quản lý thời gian là một kỹ năng được yêu cầu bởi tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp làm đẹp. Vì đây là
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một trong những mục tiêu của chúng tôi là tạo ra các chuyên gia trong ngành ở cấp độ cao nhất, nên chúng tôi yêu cầu thể
hiện kỹ năng cần thiết này.
Môn học bù
Học sinh có thể được phép hoàn thành các môn học bù khi vắng mặt. Học sinh phải tham khảo ý kiến của Giáo viên trưởng
hoặc Giám đốc Học vụ để sắp xếp công việc học bù.

Thực tập
Thực tập là bắt buộc trong chương trình Manicuring 102 và là tùy chọn cho mỗi chương trình khác. Thời gian thực tập
không được vượt quá 10% tổng số giờ của chương trình.
Trước khi bắt đầu thực tập, sinh viên phải hoàn thành 60% các thao tác thực hành tối thiểu bắt buộc và hướng dẫn kỹ thuật.
Học sinh bị cấm sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc quy trình nào, bao gồm cả việc chuẩn bị và / hoặc ứng dụng sản phẩm, làm
thay đổi hoặc thay đổi cấu trúc phân tử của tóc, da hoặc móng tay thông qua các phương pháp xử lý hóa học mà không có
người được cấp phép được chỉ định để giám sát quy trình làm việc. Các nhiệm vụ được thực hiện bởi học viên phải nằm
trong phạm vi thực hành của người được cấp phép được chỉ định, người đang giám sát học viên đó.
Sinh viên nhập cư phải được cung cấp một id có ảnh nhiều lớp của trường mà sinh viên đó phải đeo mọi lúc khi đến địa
điểm thực tập.

Hệ thống chấm điểm
Hệ thống chấm điểm
Học sinh được đánh giá trên cơ sở thường xuyên về lý thuyết, thực tế, và công tác lâm sàng. Các đánh giá được đo trên cơ
sở một phần trăm tiêu chuẩn mà tương đương với một lá thư cấp. Tất cả các bản sao của các hình thức đánh giá được phát
hành cho sinh viên sau khi hoàn thành mỗi tăng của khóa học như đã giải thích ở trên để xem xét học sinh. Hình thức đánh
giá này phản ánh tổng thể tham gia và tiến độ học tập của học sinh. Học sinh phải duy trì tối thiểu là "C" (70%) tích lũy cấp
trung bình hoặc đánh giá thực tế để duy trì tình trạng tiến bộ học tập đạt yêu cầu. Số lớp được xem là theo quy mô sau:
90%-100% A.... Tuyệt vời
80%-89% B..... Trên trung bình
70%-79% C.... trung bình
60%-69% D.... không đạt yêu cầu
00%-59% F.... Thất bại

Chính sách tốt nghiệp
Đây là những tiêu chuẩn dành cho sinh viên có đủ điều kiện để tốt nghiệp:
• Sinh viên duy trì mức trung bình "C" hoặc 70% điểm
• Học sinh đã phát triển một thái độ chuyên nghiệp
• Học sinh có năng lực trong các thủ tục thực hành, và đã hoàn thành tất cả các giờ đồng hồ cần thiết của cả hai thực
hành và lý thuyết đào tạo
• Học sinh đã hoàn tất tất cả các yêu cầu/tập khác do nhà trường trong quá trình học tập
Sau khi tốt nghiệp, giấy chứng nhận hoàn thành sẽ được trao cho sinh viên. Chứng chỉ hoặc văn bằng xác nhận rằng các
sinh viên đã hoàn tất các yêu cầu của khóa học mà họ đã đăng ký.
Khi nhận được văn bằng, học sinh bây giờ đủ điều kiện để áp dụng và thực hiện kỳ thi cấp phép nhà nước. Nhà nước sẽ lên
lịch một ngày thi dành cho sinh viên. Xin lưu ý rằng nếu một sinh viên có một hành vi phạm tội liên bang, nhà nước có thể
từ chối anh ta/cô ấy một giấy phép nhà nước. Nếu học sinh đã bị kết án của một tội phạm liên bang, nhà nước sẽ yêu cầu
thông tin bổ sung từ các sinh viên và sẽ đưa thông tin đó vào xem xét trong việc đưa ra một quyết định để phát hành một
giấy phép học sinh. Một giấy phép sẽ được phát hành thông qua nhà nước cho các ứng viên đã thông qua thành công các
kỳ thi. Nhà trường sẽ giúp đỡ từng học sinh nộp đơn xin kiểm tra nhà nước của họ. Tất cả các sinh viên tốt nghiệp phải tổ
chức giấy phép nhà nước hợp lệ trước khi vào trường công việc.
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Học Khoảng Cách Hybrid
Có hiệu lực 28/7/2020
Trường Thẩm mỹ Jasmine sẽ cung cấp chương trình Giáo dục Từ xa cho những học sinh hiện đang ghi danh đăng ký học các
phần được chọn trong chương trình của họ và được Giám đốc chấp nhận học phần đó với tư cách là Học viên Từ xa.
Giáo dục từ xa như được định nghĩa trong phần 94834 của Bộ luật California, không yêu cầu sự hiện diện thực tế của sinh
viên và giảng viên tại cùng một địa điểm nhưng cung cấp sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên bằng các phương tiện
như viễn thông, thư tín, dịch vụ giáo dục tăng cường điện tử và máy tính, bưu điện dịch vụ và truyền fax.
Chương trình Đào tạo Từ xa tại Trường Thẩm mỹ Jasmine sẽ diễn ra trong thời gian thực thông qua Zoom hoặc nền tảng
tương tự trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh.
Sự tham dự và tương tác với giảng viên trong các buổi thuyết trình trực tuyến sẽ được giảng viên xác nhận là giờ đồng hồ.
Tất cả các bài đánh giá sẽ được sử dụng để tính điểm trung bình của học sinh phải được hoàn thành trong khi học sinh đang
ở trong khuôn viên trường.
Học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động học tập trong khi có mặt thực tế ít nhất một lần sau mỗi 5 ngày làm việc trong suốt
thời gian của một ngày học theo lịch trình, 5 giờ đồng hồ, như được nêu trong thỏa thuận ghi danh.
Để đánh giá xem học sinh có phải là ứng cử viên khả thi cho Học từ xa hay không, học sinh phải xuất trình thiết bị sẽ được
sử dụng để xem các bài học về Học từ xa và tải lên tất cả các ứng dụng khi đang học tại Trường Thẩm mỹ Jasmine để chứng
minh rằng thiết bị tương thích với các chương trình sẽ được sử dụng và để xác định xem học sinh có thể đăng nhập, xem
và trò chuyện trên (các) nền tảng hiện hành hay không. Nếu sinh viên dự định sử dụng máy tính để bàn cho các lớp học,
Giám đốc sẽ điều phối thời gian để kiểm tra khả năng tương thích của sinh viên và máy tính với nền tảng trước khi chấp
nhận sinh viên làm Học viên Từ xa.
Tất cả bảng điểm và Bằng chứng đào tạo (chính thức và không chính thức), liệt kê thành tích học tập nhận được sẽ xác định
thành phần đào tạo từ xa; và trước khi ghi danh, sinh viên được cung cấp tuyên bố từ chối trách nhiệm rằng thành tích học
tập đạt được thông qua giáo dục từ xa có thể không được chấp nhận để có đi có lại hoặc giấy phép đủ điều kiện ở các tiểu
bang khác. Một bản sao có chữ ký và ghi ngày tháng của tiết lộ sẽ được tìm thấy trong hồ sơ của học sinh.
Trong trường hợp ngừng hoạt động khẩn cấp (tức là COVID-19), tất cả học sinh sẽ được phép hoàn thành các bài học trực
tuyến và nộp bài đánh giá Lý thuyết cho người hướng dẫn và / hoặc Giám đốc qua email. Các bài đánh giá thực hành sẽ
được hoàn thành bằng cách sử dụng các trình diễn thời gian thực qua Zoom hoặc các nền tảng tương tự bởi sinh viên sẽ
lên lịch thời gian đánh giá với người hướng dẫn cho bài đánh giá thực hành. Kết quả đánh giá Lý thuyết và Thực hành sẽ
được cung cấp cho học sinh trong vòng 5 ngày học sau khi hoàn thành bài đánh giá. Nếu học sinh không cảm thấy thoải mái
với Học từ xa, học sinh có thể yêu cầu Nghỉ học hoặc rút khỏi chương trình cho đến khi nhà trường tiếp tục hướng dẫn trực
tiếp.
Các chương trình cung cấp Giáo dục từ xa

Tổng số giờ theo chương trình

Tổng số giờ giáo dục từ xa

Thẩm Mỹ nâng cao 1500

1500

750

Thẩm Mỹ 1000
Hớt tóc nam nâng cao 1500
Hớt tóc nam 1000
Chăm sóc da mặt
Nghề làm móng
Nghề làm móng 102

1000
1500
1000
600
400
600

330
750
330
300
160
240
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Lịch trình cho Giáo dục Từ xa
Chương trình
Tiếng Anh:
Thẩm Mỹ nâng cao 1500
Thẩm Mỹ 1000
Hớt tóc nam nâng cao 1500
Hớt tóc nam 1000
Tiếng Việt:
Thẩm Mỹ nâng cao 1500
Thẩm Mỹ 1000
Hớt tóc nam nâng cao 1500
Hớt tóc nam 1000

Trực tuyến

Ở trường

Thứ hai và Thứ tư
9:00 a.m. đến 2:00 p.m.

Thứ ba, Thứ năm và Thứ sáu
8:30 a.m. đến 5:00 p.m.

Thứ ba và Thứ năm
9:00 a.m. đến 2:00 p.m.

Thứ hai, Thứ tư, và Thứ sáu
8:30 a.m. đến 5:00 p.m.

Chăm sóc da mặt – tiếng Anh

Thứ hai, Thứ ba, và Thứ năm
9:00 a.m. đến 3:00 p.m.

Thứ tư và Thứ sáu
8:30 a.m. đến 5:00 p.m.

Chăm sóc da mặt – Tiếng Việt

Thứ hai, Thứ tư, và Thứ sáu
9:00 a.m. đến 4:00 p.m.

Thứ ba và Thứ năm
8:30 a.m. đến 5:00 p.m.

Nghề làm móng – tiếng Anh

Thứ tư và Thứ sáu
9:00a.m. đến 4:30 p.m.

Thứ hai, Thứ ba, và Thứ năm
9:30 a.m. đến 6:00 p.m.

Nghề làm móng - Tiếng Việt

Thứ ba, năm, và Thứ sáu
9:00 a.m. đến 3:00 p.m.

Thứ hai và Thứ tư
8:30 a.m. đến 5:00 p.m.

Phương Pháp Hướng Dẫn
Các phương pháp giảng dạy trong trường học và giáo dục từ xa bao gồm bài giảng, thảo luận, hỏi và trả lời, trình diễn của
người hướng dẫn, học hợp tác, giải quyết vấn đề, hướng dẫn cá nhân và thuyết trình của sinh viên. Các hoạt động giờ đồng
hồ được trao thưởng dựa trên những điều sau đây:
• Hướng dẫn kỹ thuật (lý thuyết) được định nghĩa là hướng dẫn do giảng viên hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài
giảng, tham gia lớp học hoặc kiểm tra, được tính bằng giờ đồng hồ.
• Hướng dẫn thực hành là tổng số giờ đồng hồ được chỉ định cho hiệu suất thực tế của một dịch vụ hoàn chỉnh (hoạt
động thực tế), bởi sinh viên, trên một người hoặc hình nộm, được đo bằng giờ đồng hồ.
• Các hoạt động Hoạt động Thực hành đại diện cho số lượng tối thiểu các hoạt động sẽ được thực hiện bởi học sinh.

Giấy Phép: Đăng Ký Kỳ Thi Nhà Nước
Nhà trường sẽ giúp đỡ từng học sinh nộp đơn xin kiểm tra nhà nước của họ. Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu nhất định
trước khi trường nộp đơn xin hoàn thành hội đồng nhà nước.
Học sinh phải chứng minh những việc sau đây:
• Hoàn thành tất cả các giờ và hoạt động
• Hoàn thành tất cả các yêu cầu của trường
• Hoàn tất tất cả các yêu cầu cho từng danh sách kiểm tra "yêu cầu"
• Có số dư không còn nợ cho trường học
• Đã gửi tất cả các tài liệu cần thiết đến văn phòng tài chính trường

Chính Sách Rời Khỏi (LOA)
Yêu cầu nghỉ việc phải được gửi bằng văn bản, có chữ ký và ghi ngày tháng. Yêu cầu bằng văn bản nên được đưa ra trước
khi nghỉ việc và phải bao gồm lý do yêu cầu. Thời gian nghỉ phép cho các chương trình cấp bằng có thể được cấp tối thiểu
là 14 ngày và không được vượt quá 180 ngày theo lịch. Nghỉ phép sẽ không được cấp dưới hai tuần (14 ngày theo lịch). Học
sinh chỉ được phép nghỉ một lần trong khoảng thời gian 12 tháng. Bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào đối với thời gian nghỉ
phép tối đa hoặc số lần nghỉ phép trong thời gian 12 tháng sẽ được thực hiện bằng văn bản thông qua Giám đốc Nhà trường.
Nếu có nhiều hơn một lần nghỉ phép được cho phép, thì tổng thời gian nghỉ phép gộp lại không được vượt quá 180 ngày
trong bất kỳ khoảng thời gian 12 tháng nào. Sinh viên phải thông báo cho Giám đốc Học vụ về ngày, lý do và thời gian nghỉ
phép dự kiến bằng văn bản trước ngày bắt đầu của kỳ nghỉ được yêu cầu. Thời gian nghỉ phép có thể không bắt đầu cho
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đến khi học sinh nộp hồ sơ, và Jasmine Beauty School đã chấp thuận đơn xin phép nghỉ học được chấp thuận bằng văn bản
và ký tên, trừ những trường hợp không lường trước được sẽ khiến học sinh không thể gửi yêu cầu trước.
Trong trường hợp bất khả kháng, yêu cầu và (các) lý do xin nghỉ học, cùng với tài liệu chứng minh rằng việc nghỉ phép không
thể được yêu cầu và chấp thuận trước, phải được nộp chậm nhất là ngày học sinh trở lại. Trong những trường hợp này,
ngày bắt đầu thời gian nghỉ phép không được sớm hơn ngày mà hoàn cảnh đã ngăn cản học sinh đi học.
Có thể xin nghỉ vì những lý do sau:
• Y tế (bản thân hoặc gia đình trực tiếp) - cần phải có giấy tờ của bác sĩ hoặc bệnh viện, xác định rằng học sinh không
thể đi học. LOA được chấp thuận cho các trường hợp y tế yêu cầu giấy ghi chú của bác sĩ xóa học sinh để trở lại lớp
học mà không có hạn chế.
• Quân đội - giấy tờ về lệnh nghĩa vụ quân sự là bắt buộc.
• Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn - cần phải có tài liệu về nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.
• Các trường hợp nghiêm trọng theo sự chấp thuận của Giám đốc Trường - cần phải có tài liệu hỗ trợ về trường hợp
nghiêm trọng.
Nếu nhà trường xác định rằng có một kỳ vọng hợp lý rằng học sinh sẽ trở lại trường và lịch học trong tương lai cho phép
học sinh đăng ký vào cùng một chương trình trước khi nghỉ phép, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ học được chấp thuận. .
Một sinh viên được chấp thuận cho một LOA không được coi là rút lại và không có tính toán hoàn trả sẽ được xử lý. Các
khoản thanh toán học phí vẫn phải đến hạn đúng hạn để tránh bất kỳ khoản phí trễ nào trong thời gian học sinh Nghỉ học.
Nếu nhà trường xác định rằng việc xin nghỉ học theo yêu cầu là không hợp lý hoặc nếu nó sẽ xảy ra vào thời điểm quan
trọng của chương trình, yêu cầu đó có thể bị từ chối và học sinh có thể bị yêu cầu rời khỏi chương trình và nộp đơn xin vào
lại tại một ngày sau. Nếu một sinh viên nghỉ phép mà không có sự chấp thuận thích hợp của cơ quan hành chính, việc nghỉ
phép sẽ được coi là rút khỏi chương trình. Trong trường hợp này, ngày rút tiền của học sinh với mục đích tính tiền hoàn trả
sẽ là ngày tham dự cuối cùng của học sinh.
Sau khi nghỉ phép trở lại, học sinh được phép hoàn thành các môn học đã bắt đầu trước khi nghỉ phép. Tất cả các bài học
bị bỏ lỡ do nghỉ phép phải được hoàn thành vào một thời gian được cả hai bên thống nhất trước ngày kết thúc tối đa của
lớp học. Để bù lại bài tập hoặc các lớp học bị bỏ lỡ, học sinh phải kiểm tra Lịch học cho ngày học tiếp theo sẽ được đưa ra
về (các) môn học bị bỏ lỡ và yêu cầu Giám đốc trường cho phép tham dự lớp học cụ thể. Học sinh được yêu cầu học bù bất
kỳ bài học hoặc bài kiểm tra nào bị bỏ lỡ do vắng mặt. Học sinh có trách nhiệm sắp xếp lịch trình và hoàn thành tốt tất cả
các công việc bị bỏ lỡ.
Nếu học sinh không tiếp tục tham dự vào hoặc trước khi kết thúc thời gian nghỉ học đã được chấp thuận, nhà trường sẽ coi
học sinh đó như một người rút lui khỏi chương trình và áp dụng chính sách hoàn trả của trường phù hợp với các yêu cầu
được công bố hiện hành. Trong trường hợp này, ngày rút tiền của học sinh với mục đích tính tiền hoàn trả sẽ là ngày tham
dự cuối cùng của học sinh.
Chỉ những lần nghỉ học được chấp thuận sẽ không liên quan đến bất kỳ khoản phí bổ sung nào đối với học sinh. Thỏa thuận
ghi danh của học sinh sẽ được gia hạn bằng cùng số ngày được nghỉ trong thời gian nghỉ học và phải được ký tắt bởi học
sinh và viên chức của Trường. Khung thời gian tối đa của học sinh trong chính sách Tiến bộ Học tập Đạt yêu cầu sẽ được
kéo dài thêm bằng cùng số ngày được nghỉ phép.

Chính Sách Tiến Độ Học Tập Đạt Yêu Cầu (SAP)
Chính sách SAP được xuất bản trong Danh mục của Trường để đảm bảo rằng tất cả học sinh đều nhận được một bản sao
của chính sách trước khi nhập học.
Chính sách Tiến độ Học tập Đạt yêu cầu áp dụng nhất quán cho mọi học sinh ghi danh tại Trường Thẩm mỹ Jasmine bất kể
tình trạng hoặc lịch trình của học sinh. Chính sách SAP bao gồm cả yếu tố định lượng (tham dự và khung thời gian tối đa) và
định tính (kết quả học tập) được đánh giá tại các điểm cụ thể và trên cơ sở tích lũy trong suốt quá trình của chương trình,
như được giải thích trong chính sách.
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Chính sách SAP bao gồm các tiêu chí sau đây mà học sinh phải được đáp ứng để được coi là đạt được tiến bộ học tập đạt
yêu cầu. Học sinh không đáp ứng tiêu chí này tại bất kỳ điểm nào nêu dưới đây sẽ không đạt tiêu chuẩn về Tiến độ Học tập
Đạt yêu cầu và sẽ bị cảnh cáo học tập, quản chế hoặc chấm dứt chương trình.
Trường Thẩm mỹ Jasmine không cung cấp các khóa học phụ đạo, do đó chỉ đánh giá các môn học trong chương trình học.
Tiêu chí SAP: Định tính
Sinh viên được đánh giá một cách thường xuyên về lý thuyết, thực hành và công việc lâm sàng. Các đánh giá được đo lường
trên cơ sở phân vị tiêu chuẩn tương đương với điểm chữ cái. Học sinh phải duy trì điểm trung bình tích lũy tối thiểu là “C”
(70%) đối với các bài đánh giá lý thuyết và thực hành (hoạt động) để duy trì tình trạng tiến bộ học tập đạt yêu cầu. Trường
Thẩm mỹ Jasmine sử dụng Thang điểm sau:
Hệ thống chấm điểm
Các cấp số được xét theo thang điểm sau:
90%-100% A.... Tuyệt vời
80%-89% B..... Trên trung bình
70%-79% C.... trung bình
60%-69% D.... không đạt yêu cầu
00%-59% F.... Thất bại
Các biểu mẫu đánh giá được cấp cho học sinh sau khi hoàn thành mỗi phần gia tăng của giờ học để học sinh xem xét. Biểu
mẫu đánh giá này phản ánh sự chuyên cần và tiến bộ trong Học tập của học sinh.
Tiêu chí SAP: Định lượng
1. Sự chuyên cần: Học sinh được yêu cầu tham dự 67% số giờ theo lịch trình trong toàn bộ chương trình và sẽ được
đánh giá về sự chuyên cần cho mỗi kỳ đánh giá
Bằng cách duy trì mức độ chuyên cần trung bình tích lũy ít nhất 67% số giờ dự kiến được ghi trong hợp đồng ghi danh của
sinh viên, vào cuối mỗi kỳ đánh giá, việc đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên cần này đảm bảo rằng sinh viên có thể hoàn thành
khóa học trong vòng 150% của khóa học theo lịch trình. chiều dài. Xem khung thời gian tối đa bên dưới.
Thí dụ:
Một học sinh được lên kế hoạch tham dự / hoàn thành 300 giờ đồng hồ cho thời gian đánh giá. Học sinh phải tham
dự / hoàn thành 200 giờ đồng hồ trong 300 giờ theo lịch trình. (67% x 300 giờ đồng hồ)
Tình huống 1: Học sinh tham dự 200 giờ trở lên trong kỳ đánh giá, học sinh đáp ứng yêu cầu này
Tình huống 2: Học sinh tham dự / thi đấu dưới 200 giờ trong thời gian đánh giá, học sinh đó không đạt yêu cầu
này.
Ngoài các tiêu chuẩn chuyên cần liên quan đến SAP, học sinh cũng được yêu cầu tuân thủ một số chính sách thể chế chung
liên quan đến việc đi học và đi học muộn.
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2.

Hoàn thành khóa học trong vòng một lần rưỡi (150%) thời lượng của khóa học như được xác định trong danh mục.
Chương trình
Thẩm Mỹ nâng cao 1500
Thẩm Mỹ 1000
Hớt tóc nam nâng cao 1500
Hớt tóc nam 1000
Chăm sóc da mặt
Nghề làm móng
Nghề làm móng 102
Xoa bóp trị liệu
Hớt tóc nam chuyển khoản
Thẩm mỹ chuyển khoản

Tổng chương trình, tính theo giờ
đồng hồ
1,500 giờ đồng hồ
1,000 giờ đồng hồ
1,500 giờ đồng hồ
1,000 giờ đồng hồ
600 giờ đồng hồ
400 giờ đồng hồ
600 giờ đồng hồ
700 giờ đồng hồ
200 giờ đồng hồ
300 giờ đồng hồ

Khung thời gian tối đa để hoàn thành
chương trình, tính theo giờ đồng hồ
2,250 giờ đồng hồ
1,500 giờ đồng hồ
2,250 giờ đồng hồ
1,500 giờ đồng hồ
900 giờ đồng hồ
600 giờ đồng hồ
900 clock hours
1,050 giờ đồng hồ
300 giờ đồng hồ
450 giờ đồng hồ

Với mục đích xác định khung thời gian tối đa, giờ chuyển tiếp từ một tổ chức khác được chấp nhận đối với chương trình
giáo dục của học sinh được tính là giờ đã cố gắng và đã hoàn thành. Học sinh nghỉ phép được chấp thuận sẽ có khung thời
gian tối đa được kéo dài trong thỏa thuận ghi danh của học sinh và khung thời gian tối đa bằng cùng số ngày được nghỉ
phép.
Học sinh vượt quá khung thời gian tối đa sẽ bị chấm dứt khỏi chương trình.
Thời kỳ đánh giá
Học sinh được đánh giá về Tiến độ Học tập Đạt yêu cầu như sau:
Chương trình

Tổng số giờ đồng
hồ trong chương
trình
1,500

# Năm học

Điểm đánh giá (giờ đồng hồ đã hoàn thành /
tuần hoàn thành)

1 2/3 Năm học

Thẩm Mỹ 1000

1,000

1 1/3 Năm học

Hớt tóc nam nâng
cao 1500

1,500

1 2/3 Năm học

Hớt tóc nam 1000

1,000

1 1/3 Năm học

Chăm sóc da mặt

600

2/3 Năm học

Nghề làm móng

400

4/9 Năm học

Nghề làm móng 102

600

2/3 Năm học

Xoa bóp trị liệu

700

7/9 Năm học

Hớt tóc nam
chuyển khoản
Thẩm mỹ chuyển
khoản

200

2/9 Năm học

300

1/3 Năm học

450 giờ đồng hồ và 15 tuần
900 giờ đồng hồ và 30 tuần
1,200 giờ đồng hồ và 40 tuần
1,500 giờ đồng hồ và 50 tuần
450 giờ đồng hồ và 15 tuần
900 giờ đồng hồ và 30 tuần
450 giờ đồng hồ và 15 tuần
900 giờ đồng hồ và 30 tuần
1,200 giờ đồng hồ và 40 tuần
1,500 giờ đồng hồ và 50 tuần
450 giờ đồng hồ và 15 tuần
900 giờ đồng hồ và 30 tuần
300 giờ đồng hồ và 10 tuần
600 giờ đồng hồ và 20 tuần
200 giờ đồng hồ và 7 tuần
400 giờ đồng hồ và 14 tuần
300 giờ đồng hồ và 10 tuần
600 giờ đồng hồ và 20 weeks
350 giờ đồng hồ và 12 weeks
700 giờ đồng hồ và 24 tuần
100 giờ đồng hồ và 3.5 tuần
200 giờ đồng hồ và 7 tuần
150 giờ đồng hồ và 5 tuần
300 giờ đồng hồ và 10 tuần

Thẩm Mỹ nâng cao
1500
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Đánh giá để xác định tình trạng tiến độ
Trường Thẩm mỹ Jasmine đánh giá Tiến độ Học tập Đạt yêu cầu của học sinh vào cuối mỗi kỳ đánh giá. Việc đánh giá được
hoàn thành trong vòng bảy (7) ngày làm việc của trường sau khi đánh giá đã được thiết lập Chu kỳ. Học sinh sẽ nhận được
một bản cứng của Xác định Tiến độ Học tập Đạt yêu cầu của họ tại thời điểm mỗi đánh giá. Học sinh đáp ứng các yêu cầu
tối thiểu về học lực và có mặt tại điểm đánh giá được coi là có tiến bộ học tập đạt yêu cầu cho đến lần đánh giá theo lịch
trình tiếp theo.
Một học sinh không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu sẽ không đạt tiêu chuẩn về Tiến độ Học tập Đạt yêu cầu và sẽ bị
cảnh cáo học tập, quản chế hoặc chấm dứt chương trình.
Cảnh báo học thuật
Những sinh viên không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về chuyên cần hoặc tiến bộ học tập sẽ bị cảnh cáo và được coi
là có tiến bộ học tập đạt yêu cầu trong thời gian cảnh báo. Học sinh sẽ được thông báo bằng văn bản về các hành động cần
thiết để đạt được tiến bộ học tập đạt yêu cầu trong lần đánh giá tiếp theo. Nếu hết thời hạn cảnh cáo, sinh viên vẫn không
đạt yêu cầu cả về chuyên cần và học tập, sinh viên đó có thể bị quản chế.
Kiểm soát
Một sinh viên có thể bị quản chế, nếu những điều sau đây xảy ra:
1.
2.
3.

Trường đánh giá sự tiến bộ của học sinh và xác định rằng học sinh đã không đạt được tiến bộ trong học tập trong
thời gian cảnh báo hoặc đánh giá trước đó; và
Học sinh thắng thế khi khiếu nại về một xác định tiến bộ tiêu cực trước khi bị quản chế; và
Trường xác định rằng các tiêu chuẩn tiến bộ học tập đạt yêu cầu có thể được đáp ứng vào cuối kỳ đánh giá tiếp
theo; hoặc Trường phát triển một kế hoạch học tập cho học sinh, nếu được tuân theo, sẽ đảm bảo rằng học sinh
có thể đáp ứng các yêu cầu về tiến độ học tập thỏa đáng của tổ chức bằng một điểm cụ thể trong khung thời gian
tối đa được thiết lập cho cá nhân học sinh.

Chấm dứt
Nếu một học sinh không trở lại “Trạng thái Tốt” khi kết thúc thời gian Thử việc và không kháng cáo thành công quyết định
đó, học sinh đó sẽ phải đối mặt với việc Chấm dứt Học tập. Trong trường hợp Kết thúc Học tập, ngày tham dự cuối cùng
(LDA) sẽ được sử dụng để tính toán khoản hoàn trả và / hoặc số dư đến hạn của học sinh.
Tái thiết lập Tiến độ Học tập Đạt yêu cầu
Sinh viên có thể thiết lập lại tiến độ học tập đạt yêu cầu bằng cách đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và học tập tối thiểu
vào cuối thời gian thử việc.
Gián đoạn, Hoàn thành khóa học, Rút tiền
Nếu việc ghi danh tạm thời bị gián đoạn do Nghỉ học, học sinh sẽ trở lại trường với tình trạng tiến bộ như trước khi Nghỉ
học. Số giờ trôi qua trong Thời gian Nghỉ học sẽ kéo dài thời gian hợp đồng của sinh viên và khung thời gian tối đa bằng
cùng số ngày đã nghỉ trong Thời gian Nghỉ học và sẽ không được tính vào phần trăm đi học tích lũy của sinh viên.
Những sinh viên rút lui trước khi hoàn thành khóa học và muốn đăng ký lại vào trường sẽ trở lại trong tình trạng Tiến độ
Học tập Đạt yêu cầu giống như tại thời điểm thu hồi.
Tất cả các môn học chưa hoàn thành hoặc bị rút lại sẽ được tính là đã cố gắng và có thể cấm học sinh hoàn thành trong
khung thời gian tối đa.
Học sinh có thể học lại một phần của khóa học để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy. Nếu một học sinh có điểm "F"
và học lại khóa học và nhận được điểm cao hơn, ví dụ: điểm "A", thì chỉ điểm "A" được tính trong phép tính điểm trung
bình tích lũy. Điểm cho số giờ đã cố gắng và kiếm được cho lần thử thứ hai được tính thay cho điểm đã kiếm được cho lần
thử đầu tiên. Mặc dù cả hai lần thử vẫn là một phần trong hồ sơ vĩnh viễn của học sinh, điểm trung bình tích lũy sẽ chỉ phản
ánh điểm đạt được trong lần thử thứ hai. Một sinh viên đạt điểm “F” trong bất kỳ phần nào của khóa học phải học lại khóa
học đó và hoàn thành thành công trước khi tham gia bất kỳ khóa học nào liên quan đến khóa học không đạt là điều kiện
tiên quyết và trước khi tốt nghiệp.
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Chuyển khoản tín dụng và SAP
Học viên chuyển giờ đồng hồ từ một cơ sở khác được chấp nhận sang khóa học Trường Thẩm mỹ Jasmine được tính là cả
giờ đã cố gắng và đã hoàn thành nhằm mục đích xác định khi nào hết khung thời gian tối đa cho phép. Thời gian đánh giá
SAP dựa trên số giờ thực tế đã ký hợp đồng tại Trường Thẩm mỹ Jasmine.
Thủ tục kháng nghị cho SAP
Những sinh viên muốn khiếu nại quyết định rằng họ không thực hiện tiến độ học tập thỏa đáng phải nộp một yêu cầu bằng
văn bản cho người quản lý của trường. Yêu cầu bằng văn bằng sẽ nhận được trong vòng mười ngày lịch của trường quyết
tâm. Yêu cầu viết phải mô tả lý do tại sao học sinh không đáp ứng được các tiêu chuẩn tiến bộ học tập, cùng với sự hỗ trợ
và tài liệu kiểm chứng về lý do tại sao việc xác định trường nên đảo ngược. Một số lý do mà sinh viên có thể kháng cáo một
quyết định tiến bộ tiêu cực là cái chết của một thân nhân, hoặc thương tích hoặc bệnh tật của học sinh. Không phải tất cả
kháng cáo sẽ được chấp thuận. Kháng cáo sẽ chỉ được xem xét cho những trường hợp đã vượt ra ngoài kiểm soát của học
sinh. Thông tin này cũng nên bao gồm những gì đã thay đổi về tình hình của học sinh mà sẽ cho phép anh ta/cô ấy để đạt
được thỏa đáng học tập theo giai đoạn đánh giá kế tiếp. Tài liệu khiếu nại/yêu cầu bằng văn bản sẽ được xem xét, và một
quyết định sẽ được thực hiện và báo cáo cho học sinh trong vòng 30 ngày. Các tài liệu khiếu nại và quyết định sẽ được giữ
lại trong tập tin học sinh. Nếu học sinh chiếm ưu thế khi kháng cáo, việc xác định tiến độ học tập đạt yêu cầu sẽ được đảo
ngược. Nếu một kết quả kháng cáo trong một sự từ chối và quyết tâm ban đầu là duy trì, học sinh sẽ không thể có thêm
hành động.
Tình Trạng Sinh Viên
Toàn thời gian: Bất kỳ sinh viên nào dự kiến tham gia 33 giờ hoặc hơn mỗi tuần được coi là sinh viên toàn thời gian.
Bán thời gian: Bất kỳ sinh viên nào dự kiến tham gia ít nhất 25 nhưng ít hơn 33 giờ mỗi tuần.
Nửa thời gian: Bất kỳ học sinh nào dự kiến tham gia tối thiểu 20 giờ mỗi tuần.
Thay đổi tình trạng
Nếu một học sinh nhận thấy rằng mình không thể tham dự các giờ đã định của mình (toàn thời gian hoặc bán thời gian), thì
học sinh phải yêu cầu Giám đốc trường thay đổi tình trạng trước khi tham gia nhiều hơn hoặc ít hơn số giờ. Một khoản phí
xử lý $ 35,00 sẽ được thêm vào tài khoản học phí của sinh viên cho bất kỳ thay đổi trạng thái nào.
Chính Sách Giờ Đồng Hồ Sinh Viên
Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ sẽ chỉ nhận ra thời gian đồng hồ giờ đấm của khán giả. Như là kết quả của yêu cầu này,
nhà trường chỉ có thể cung cấp cho đồng hồ tín dụng giờ cho các sinh viên ghi lại sự tham gia của họ bằng cách sử dụng
đồng hồ thời gian để bật trong và ngoài lúc bắt đầu và kết thúc của ngày lớp học và thời gian ăn trưa của họ. Bạn sẽ được
cung cấp lên đến bảy phút để bật đồng hồ trong và nhận được tín dụng cho quý (1/4) giờ. Thời gian này bảy phút áp dụng
để bắt đầu từ ngày lớp chỉ. Nếu bạn không đến nơi và bật đồng hồ bằng 8:38 sáng, bạn không có thể bật đồng hồ trong
ngày mà không cần sự cho phép.
Những sinh viên đi học trễ thường xuyên, (bốn lần trong một tháng), sẽ được cố vấn và nếu tiếp tục đi học trễ, học sinh có
thể bị đình chỉ hoặc được đặt trên quản chế cho đến khi hết đi học trễ. Một 30 phút nghỉ giải lao ăn trưa sẽ được thực hiện
cho các sinh viên tham dự một ngày sáu giờ lớp hoặc nhiều hơn.
Nếu bạn đang tham dự lớp ít hơn 6 giờ một ngày và mong muốn có một 30 phút nghỉ giải lao ăn trưa, sau đó 30 phút sẽ
được khấu trừ từ giờ tổng số hàng ngày của bạn và bạn phải bật đồng hồ trong và ngoài vào thẻ thời gian của bạn cho nghỉ
ăn trưa. Một khi các lớp học đã bắt đầu, không có một từ bên ngoài sẽ được nhận vào lớp học
Người hướng dẫn không có thể ký một học sinh vào hoặc ra ngoài. Nếu một lỗi được thực hiện trên thẻ thời gian sinh
viên, người hướng dẫn phải vẽ một đường thông qua các lỗi và thực hiện chỉnh thích hợp. Các sinh viên và người hướng
dẫn phải ký tên thay đổi.
Bạn phải bấm giờ ra vào cho giờ nghỉ trưa, và bạn phải để thẻ chấm công của mình ở khu vực được chỉ định. Không bấm
giờ ra vào trong giờ nghỉ trưa sẽ bị kỷ luật. Nếu học viên không thể nghỉ trưa vào thời gian đã định (11:15 a.m. - 12:15 p.m.),
học viên phải báo cáo với giảng viên để được ấn định thời gian ăn trưa khác. Thẻ chấm công phải có chữ ký của sinh viên và
người hướng dẫn hàng ngày.
Thời Gian Và Giờ Học Sinh
Tất cả học sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng chấm công của mình. Học sinh phải bấm giờ ra vào theo
giờ cần thiết và ghi lại tất cả số giờ tham gia lớp học và các hoạt động đã hoàn thành vào bảng thời gian trong không gian
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thích hợp. Sinh viên phải xuất trình bảng thời gian đã hoàn thành cho giáo viên hướng dẫn để xác minh tính chính xác và có
chữ ký của giảng viên vào cuối mỗi ngày học. Nếu bảng thời gian không có chữ ký của giảng viên, sinh viên sẽ không nhận
được tín chỉ cho những ngày hoạt động. Học sinh không được xóa bảng chấm công khỏi khuôn viên trường bất cứ lúc nào.
Thẻ chấm công giả mạo hoặc bị thay đổi là lý do để trục xuất ngay lập tức.
Tất cả giờ đồng hồ thời gian, giờ học và giờ hoạt động đều được đăng hàng tuần bằng hệ thống điểm danh máy tính của
trường. Bảng thời gian sau đó được lưu vào thư mục bảng thời gian của học sinh. Học sinh muốn xem lại bảng thời gian của
mình với Giám đốc nhà trường phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản. Cuộc hẹn xem lại bảng thời gian sẽ được lên
lịch trong vòng năm ngày.
Thời Gian Tín Dụng
Sau đây là một phương châm cho người hướng dẫn để phát hành các khoản tín dụng:
• Mỗi tín dụng lý thuyết phải được khởi xướng trong thể loại thích hợp. Nếu thể loại đó là hoàn thành, người hướng
dẫn có thể phát hành tín dụng trong một thể loại so sánh. Các phần của thẻ thời gian phản ánh giờ là trong giờ lý
thuyết kiếm được và bất kỳ lớp học người hướng dẫn đã dạy.
• Các một phần của thẻ thời gian hoạt động liên quan đến được áp dụng những nỗ lực của Sinh viên, như họ tự thực
hiện một chủ đề thực tế. Theo các sinh viên, một số hoạt động thực hành có thể mất nhiều thời gian hơn để thực
hiện.
• Lưu ý khung thời gian sau Hội đồng quản trị và thẩm Mỹ cho mỗi hoạt động:
Dầu gội đầu/Set = 1 ½ giờ
Điều trị da đầu = ½ đến 1 giờ
Vẫy tóc dài hạn = 2 đến 2 ½ giờ
Chăm sóc da mặt = 1 ½ đến 2 giờ
làm móng = ½ giờ
cắt tóc = ½ đến 1 giờ
Sử dụng các ví dụ đã cho, có thể hiểu được nếu Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ sẽ không xem xét một sinh viên có khả năng
thực hiện nhiều hơn ba Vẫy tóc dài hạn mỗi ngày.

CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TRƯỜNG
Trường học và doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn và quy tắc để hoạt động thành công. Để tuân thủ các kỳ vọng của Hội
đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ California, và trở nên chuyên nghiệp.
Học sinh phải tuân thủ tất cả các hướng dẫn, chỉ dẫn và mệnh lệnh do nhân viên nhà trường đưa ra liên quan đến các hoạt
động của trường. Không được chấp nhận việc không phối hợp, sử dụng ma túy hoặc rượu trong khuôn viên trường. Tất cả
các bài tập, bài kiểm tra và bài tập về nhà phải được bù trừ khi vắng mặt có lý do. Bất kỳ sai lệch nào so với chính sách phải
được văn phòng văn phòng ký tên và có chữ ký của nhân viên hành chính. Những hướng dẫn này có thể được sửa đổi bất
cứ lúc nào khi người quản lý trường cho là cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn nội bộ, tiểu bang và liên bang.
Diện mạo
1) Áo trắng sạch đồng phục được yêu cầu với quần đen hoặc màu xanh hoặc váy (dài đầu gối hoặc lâu hơn)
2) Phải có giày đóng ngón chân, không có giày gót cao
3) Học sinh phải cung cấp thiết bị riêng của họ và thực hiện cho các hoạt động hành nghề
4) Không có kẹo cao su, hút thuốc lá, thực phẩm, cà phê hoặc soda tại các trạm, hoặc trong lớp học
Thiết bị
Cung cấp dịch vụ cá nhân phải được trang bị tất cả học sinh. Bộ dụng cụ và thiết bị phải được giữ trong điều kiện vệ sinh ở
tất cả các lần theo hướng dẫn của Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ. Học sinh phải giữ sạch sẽ gương và trạm.
Quyền Và Trách Nhiệm Của Học Sinh
Quyền học sinh
Bạn có quyền, và nên yêu cầu các trường học các câu hỏi sau đây:
• Tên của các công nhận và các tổ chức cấp phép
• Về chương trình, phòng thí nghiệm, các cơ sở vật lý khác và các giảng viên
• Chi phí tham dự là gì, và chính sách hoàn trả cho những sinh viên thả ra
• Số liệu thống kê việc làm có ích
• Trường có thể là tín dụng chuyển giao giờ để một trường học khác?
• Cần bao nhiêu nhu cầu tài chính của bạn, theo quyết định của nhà trường, đã được đáp ứng
• Nhà trường có cung cấp chương trình nghiên cứu công tác hay không?
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•
•
•

Làm thế nào để các trường xác định xem bạn đang làm cho tiến độ học tập đạt yêu cầu, và những gì sẽ xảy ra nếu
bạn không?
Những gì các cơ sở và dịch vụ đặc biệt có sẵn cho học sinh tàn tật?
Sự sẵn có của các chương trình GED, nếu trường học thừa nhận những học sinh không có bằng tốt nghiệp trung
học hoặc tương đương.

Trách nhiệm của sinh viên
Đây là trách nhiệm của sinh viên:
• Xem xét và xem xét tất cả các thông tin về chương trình trường trước khi ghi danh
• Để đọc và hiểu toàn bộ danh mục của trường học
• Đọc, hiểu, và làm theo tất cả các chính sách và thủ tục trường học, kể cả những người tham dự và duy trì tiến độ
học tập thỏa đáng
• Thông báo cho trường thay đổi tên, địa chỉ, hoặc tình trạng tham gia (toàn thời gian hoặc bán thời gian)
• Hiểu chính sách hoàn trả của trường
• Hiểu và tuân thủ tình trạng ghi danh, chi phí tài chính, điều khoản tài chính, thời gian được phép hoàn tất khóa
học, chính sách hoàn trả và thủ tục chấm dứt theo quy định trong thỏa thuận ghi danh bạn sẽ được yêu cầu đăng
nhập
Một tuần đình chỉ
• Rời khỏi trường căn cứ mà không được phép giám sát
• Không đi đến trường mà không cần thiết bị cần thiết
• Không theo chỉ dẫn của người hướng dẫn lớp
• Sử dụng ngôn ngữ hôi, sắc tộc, chủng tộc, hoặc điều sỉ nhục tình dục
• Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ không tính phí trên vé dịch vụ, hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm không được thực
hiện bởi nhà trường
• Mang theo bất kỳ thẻ thời gian nào ngoài sân trường
• Hút thuốc hoặc ăn uống ngoài khu vực quy định
• Lan truyền tin đồn về một sinh viên hoặc nhân viên khác
• Trang phục không phù hợp (đồng phục) hoặc sử dụng các sản phẩm thay thế đồng phục trái phép
• Thực hành các biện pháp vệ sinh không đúng và khử trùng
• Thất bại trong hàng ngày làm sạch khu vực làm việc và được giao nhiệm vụ vào cuối ngày
• Không bấm đồng hồ trong và ngoài một cách thích hợp
• Được vào cuối lớp hoặc rời lớp/phòng khám mà không có đúng ủy quyền
Rút khỏi trường ngay lập tức
• Hành vi trộm cắp của bất kỳ đối tượng nào thuộc về một sinh viên, khách hàng và trường học
• Bấm thẻ thời gian của học sinh khác hoặc có một học sinh khác làm điều tương tự cho bạn
• Giả mạo bất kỳ thông tin nào về thẻ thời gian
• Sử dụng hoặc đang được dưới ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu trong trường học
• Gây ra sự gián đoạn lớp sau khi được cảnh báo cho cùng một vi phạm trong quá khứ
• Lạm dụng thể chất hoặc khiếm nhã của một cá nhân khác cam kết trên khuôn viên trường
• Cố tình không theo các quy tắc trường học hoặc hướng dẫn
• Sở hữu, bán hoặc được trang bị súng cầm tay, hoặc vũ khí nguy hiểm khác
• Cung cấp, sắp xếp hoặc thương lượng để bán bất kỳ chất kiểm soát, đồ uống có cồn hoặc làm say mê của bất kỳ
loại
• Bất hợp pháp có sở hữu, hoặc bất hợp pháp cung cấp, sắp xếp hoặc thương lượng để bán bất kỳ vật liệu ma túy
• Gây thiệt hại cho trường học hoặc tài sản tư nhân
• Cố ý nhận được trường bị đánh cắp hoặc tài sản tư nhân
• Cam kết hoặc cố gắng cam kết một cuộc tấn công tình dục hoặc cam kết một ắc quy tình dục
• Quấy rối, bị đe dọa hoặc đe dọa một người là một nhân chứng phàn nàn hoặc là nếu không tham gia vào một tiến
hành kỷ luật trường học
• Cam kết quấy rối tình dục
• Tham gia vào quấy rối, đe dọa hoặc đe dọa trường học hoặc cá nhân
• Thực hiện mối đe dọa khủng bố đối với các viên chức trường hoặc tài sản trường
• Bất kỳ hành vi sai trái khác của trường như là xứng đáng của rút ngay lập tức

Jasmine Beauty School

Catalog

Page 48

Nói chung, ba lần đình chỉ đủ là nguyên nhân dẫn đến việc rút khỏi trường. Các hướng dẫn trên không bao gồm tất cả các
vi phạm có thể xảy ra, và chúng không bao gồm tất cả và / hoặc hạn chế bất kỳ hành động nào của nhà trường dưới bất kỳ
hình thức nào.
Phòng ngừa lạm dụng ma túy và rượu
Phù hợp với đạo luật nơi làm việc không ma túy của 1988 (P.L. 100-690), các trường học miễn phí và hành động của
cộng đồng 1989 (P.L. 101-226) và 34 mã của Liên bang quy chế phần 85, subpart F, cơ sở giáo dục này cam kết duy trì
một nơi làm việc không có ma túy và một trường học không có thuốc ma túy. Lạm dụng ma túy và rượu có thể dẫn
đến gan, tim, và các bệnh mãn tính khác, chẳng hạn như trọng lượng sinh thấp, khuyết tật bẩm sinh, tử vong ở trẻ sơ
sinh ở các bà mẹ có thai và tử vong. Việc sản xuất trái pháp luật, phân phối, bào chế thuốc, sở hữu hoặc sử dụng
thuốc, rượu hoặc các chất kiểm soát khác tại cơ sở giáo dục này là nghiêm cấm. Học sinh và nhân viên được yêu cầu,
như một điều kiện tuyển sinh và/hoặc việc làm, tuân theo chính sách này.
Trong chừng mực được cho phép bởi luật pháp địa phương, tiểu bang và liên bang, cơ sở giáo dục này sẽ áp đặt hành
động kỷ luật chống lại bất kỳ nhân viên nào để vi phạm các tiêu chuẩn của tiến hành này. Những hành động này có
thể bao gồm đình chỉ, trục xuất và chấm dứt việc làm, giới thiệu cho truy tố và/hoặc yêu cầu hoàn thành một loại
thuốc và chương trình phục hồi chức năng rượu (hoặc tương tự).
Cơ sở giáo dục này, theo yêu cầu của quy chế liên bang (34 CFR 85,635 và phụ lục C), sẽ báo cáo tất cả các nhân viên
bị kết tội của một vi phạm tội phạm hình sự xảy ra tại nơi làm việc cho bộ giáo dục Hoa Kỳ. Phù hợp với các quy định
này cùng một nhân viên, như là một điều kiện của việc làm, được yêu cầu cung cấp một thông báo bằng văn bản cho
cơ sở giáo dục của họ trong niềm tin cho một tội phạm tội phạm xảy ra tại nơi làm việc trong vòng 5 ngày sau khi kết
án đó. Ngoài ra, sinh viên nhận được Pell Grants bị kết án về tội phạm hình sự trong thời gian ghi danh mà Pell Grant
đã được cấp theo yêu cầu của quy định liên bang để báo cáo rằng sự kết án bằng văn bản cho:
Giám đốc sở giáo dục và dịch vụ Hoa Kỳ
400 Maryland Ave. SW.
Room 3124, GSA Regional Office Bldg. # 3
Washington, DC 20202-4571
Báo cáo phải được thực hiện trong vòng 10 ngày sau khi kết án. Ngoài các biện pháp trừng phạt thể chế, sinh viên và
nhân viên bị kết tội bất hợp pháp hoặc phân phối các loại thuốc hoặc rượu có thể phải đối mặt với địa phương, tiểu
bang và liên bang hình phạt trong đó bao gồm việc mất đủ điều kiện để hỗ trợ tài chính liên bang, bị phạt tiền, bị cầm
tù, và thu giữ các tài sản liên quan đến thuốc.
Chương trình nhận thức về ma túy, tư vấn, điều trị, phục hồi chức năng và các dịch vụ liên quan khác có sẵn trên cơ
sở liên tục cho sinh viên và nhân viên của cơ sở giáo dục thông qua:
Đường dây nóng về lạm dụng rượu và ma túy 800-237-6237
Sinh viên và nhân viên tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc khắc phục một loại thuốc hoặc rượu liên quan đến vấn đề được
khuyến khích liên hệ với tổ chức này.
Cơ sở giáo dục này tiếp tục thực hiện một nỗ lực đức tin tốt để cung cấp một trường học và nơi làm việc miễn phí từ
việc sử dụng bất hợp pháp, sở hữu hoặc phân phối các loại thuốc và rượu.
Quy trình khiếu nại:
Chính sách này được cung cấp trong Danh mục này để sinh viên biết về chính sách này trước khi ghi danh.
Đây là chính sách của cơ sở giáo dục này để xử lý các khiếu kiện theo cách sau đây:
1. Điền vào mẫu khiếu nại và liệt kê tất cả các khiếu
2. Cung cấp tất cả các hình thức để giảng viên ngay lập tức
3. Nếu bạn không thể cung cấp các hình thức cho người hướng dẫn, bạn có thể gửi thư cho Giám đốc/ Hiệu Trưởng:
Ông La Vi Hung, Address- 5911 University Ave, Ste 318, San Diego, ca 92115
4. Tất cả các khiếu kiện bất kể bản chất sẽ được chuyển sang chủ sở hữu và xem xét lại
5. Chủ sở hữu sẽ đánh giá các khiếu nại và thiết lập một cuộc hẹn với người/sinh viên trong vòng năm ngày kể từ khi
nhận được đơn khiếu nại. Nếu khiếu nại là một trường hợp khẩn cấp, nó sẽ được giải quyết trong vòng 24 giờ.
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Một sinh viên hoặc bất kỳ thành viên của công chúng có thể nộp đơn khiếu nại về cơ sở giáo dục này với Văn phòng
giáo dục tư nhân sau trung học bằng cách gọi gọi số miễn phí (888) 370-7589 hoặc bằng cách hoàn thành một mẫu
đơn khiếu nại, mà có thể được lấy trên trang web của cục dưới đây.
Cũng có bất kỳ câu hỏi một học sinh có thể có liên quan đến các cửa hàng đó đã không được trả lời thỏa đáng bởi
cơ sở giáo dục có thể được dẫn đến Bppe:
Bộ tiêu dùng của tiểu bang California, và giáo dục tư nhân sau trung học
P.O. Box 980818, West Sacramento, CA 95798-0818.
Trang web: www.bppe.ca.gov
Email: bppe@dca.ca.gov
Toll Free Phone Number: (888)370-7589
Fax (916)263-1897

Rất khuyến khích nhưng không bắt buộc phải đưa tất cả các khiếu nại trước tiên đến sự chú ý của tổ chức. Trong hầu hết
các trường hợp, điều này sẽ giải quyết khiếu nại nhanh hơn và tạo ra kết quả khả quan. Chúng tôi đề nghị sinh viên sử dụng
quy trình nội bộ này trước, nhưng không bắt buộc và họ có thể liên hệ với Cục bất cứ lúc nào
Tiết lộ hồ sơ giáo dục
Sinh viên dành cho người lớn, cha mẹ của học sinh nhỏ, có quyền kiểm tra, xem xét, và thách thức thông tin chứa trong hồ
sơ giáo dục của họ. Tuy nhiên, một chính thức của trường phải có mặt. Hồ sơ giáo dục được định nghĩa là tập tin, tài liệu,
và các tài liệu có chứa thông tin liên quan trực tiếp đến học sinh và được duy trì bởi các institution. Trường sẽ duy trì các
hồ sơ về thể chế và sinh viên trong năm năm. Bảng điểm học sinh được duy trì vô thời hạn.- Học sinh không được quyền
kiểm tra các hồ sơ tài chính của cha mẹ. Văn bản chấp thuận là yêu cầu từ các sinh viên (hoặc người giám hộ của họ nếu
học sinh là một phụ thuộc nhỏ) trước khi các hồ sơ giáo dục có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba với ngoại lệ của công
nhận hoa hồng hoặc các cơ quan chính phủ được ủy quyền của pháp luật. Vui lòng tham khảo Thông báo ngay dưới FERPA.
Thông báo quyền dưới FERPA
Các quyền giáo dục gia đình và luật riêng tư (FERPA) đủ khả năng học sinh một số quyền đối với các hồ sơ giáo dục của họ.
Các quyền này bao gồm:
1) Các quyền kiểm tra và xem xét các hồ sơ giáo dục của học sinh trong vòng 45 ngày kể từ khi trường học nhận được
một yêu cầu để truy cập. Một học sinh nên nộp cho chính thức thích hợp của trường một yêu cầu bằng văn bản xác
định hồ sơ hoặc ghi lại các học sinh mong muốn kiểm tra. Văn phòng trường sẽ được sắp xếp để truy cập và thông báo
cho học sinh của thời gian và nơi mà các hồ sơ có thể được kiểm tra. Nếu các hồ sơ không được duy trì bởi chính thức
của trường cho người mà yêu cầu đã được gửi, mà chính thức sẽ tư vấn cho các sinh viên của chính thức chính xác cho
người mà yêu cầu cần được giải quyết.
2) Quyền yêu cầu sửa đổi các hồ sơ giáo dục của học sinh mà học sinh tin rằng sẽ không chính xác, gây hiểu lầm, hoặc nếu
không vi phạm quyền riêng tư của sinh viên dưới FERPA. Một sinh viên muốn yêu cầu các trường học để sửa đổi một
kỷ lục nên viết chính thức của trường chịu trách nhiệm về hồ sơ, xác định rõ một phần của hồ sơ mà học sinh muốn
thay đổi, và xác định lý do tại sao nó phải được thay đổi. Nếu nhà trường quyết định không sửa đổi hồ sơ theo yêu
cầu, nhà trường sẽ thông báo cho học sinh bằng văn bản của quyết định và quyền của học sinh đến một buổi điều trần
liên quan đến yêu cầu sửa đổi. Thông tin bổ sung về các thủ tục điều trần sẽ được cung cấp cho học sinh khi được
thông báo về quyền được xét xử.
3) Quyền cung cấp sự đồng ý bằng văn học trước khi nhà trường tiết lộ cá nhânlý thông tin nhận dạng từ các hồ sơ giáo
dục của học sinh, ngoại trừ trong phạm vi mà FERPA cho phép tiết lộ mà không có sự đồng ý. Các trường học tiết lộ hồ
sơ giáo dục mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của sinh viên theo ngoại lệ FERPA để tiết lộ cho các quan chức
trường với lợi ích giáo dục hợp pháp. Một chính thức của trường là một người làm việc của trường trong một hành
chính, giám sát, học tập hoặc nghiên cứu, hoặc nhân viên hỗ trợ vị trí (bao gồm cả nhân viên thực thi pháp luật nhân
sự và y tế); một người hoặc công ty mà trường học có ký hiệu là đại lý của mình để cung cấp một dịch vụ thay vì sử
dụng nhân viên của trường hoặc các quan chức (chẳng hạn như luật sư, kiểm toán, hoặc tác nhân bộ sưu tập); một
người phục vụ trên ban quản trị; hoặc một sinh viên phục vụ trên một ủy ban chính thức, chẳng hạn như một ủy ban
kỷ luật hoặc khiếu nại, hoặc hỗ trợ một chính thức của trường học trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Một chính
thức của trường có một quan tâm giáo dục hợp pháp nếu nhu cầu chính thức để xem xét một kỷ lục giáo dục để hoàn
thành trách nhiệm chuyên nghiệp của mình cho các nhà trường.
4) Theo yêu cầu, nhà trường cũng tiết lộ hồ sơ giáo dục mà không đồng ý với các quan chức của một trường khác, trong
đó một học sinh tìm kiếm hoặc dự định đăng ký.
1) Quyền nộp đơn khiếu nại với bộ giáo dục Hoa Kỳ liên quan đến thất bại bị cáo buộc bởi trường để tuân thủ các yêu cầu
của FERPA. Tên và địa chỉ của văn phòng quản lý FERPA là:
Văn phòng tuân thủ chính sách gia đình
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Bộ giáo dục Hoa Kỳ
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
Chính Sách Chống Quấy Rối Tình Dục
Mục đích của Trường Thẩm mỹ Jasmine là bảo vệ tất cả nhân viên và học sinh khỏi bị quấy rối tình dục. Quấy rối tình
dục không chỉ vi phạm Tiêu đề VII của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964, mà quấy rối tình dục còn làm suy yếu tính
toàn vẹn của môi trường việc làm và học tập, làm suy nhược tinh thần và cản trở hiệu quả của nhân viên và sinh viên.
Theo hướng dẫn đã xuất bản của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng, những tiến bộ không mong muốn về tình dục,
những yêu cầu không mong muốn để được ưu ái có tính chất tình dục và bất kỳ hành vi tình dục bằng lời nói hoặc thể
chất không mong muốn nào khác đều bị coi là quấy rối tình dục nếu: Explicit or implicit submission to sexual overtures
is made a term or condition of employment:
•
Các quyết định về việc làm được đưa ra dựa trên việc có tuân theo hay từ chối các hành vi công khai tình dục
hay không; và
•
Bầu không khí đe dọa tình dục, thù địch hoặc xúc phạm can thiệp một cách bất hợp lý vào hiệu quả công việc
của một cá nhân.
Tại Trường Thẩm mỹ Jasmine, quấy rối tình dục của hoặc bởi nhân viên bao gồm những điều sau đây:
• Những tiến bộ tình dục không đón tiếp hoặc không mong muốn. Điều này bao gồm tiếp xúc cơ thể không
được hoan nghênh hoặc các tiến bộ tình dục được coi là không thể chấp nhận bởi một cá nhân khác;
• Yêu cầu hoặc đòi hỏi về sự ủng hộ tình dục
• Điều này bao gồm các áp lực hoặc yêu cầu tinh vi hoặc trắng trợn đối với bất kỳ loại ưu đãi tình dục nào,
kèm theo một lời hứa có ngụ ý hoặc tuyên bố về đối xử ưu đãi hoặc hậu quả tiêu cực liên quan đến tình
trạng việc làm hoặc tình trạng sinh viên của một người;
• Lạm dụng bằng lời nói có khuynh hướng tình dục hoặc được coi là không thể chấp nhận được bởi một cá
nhân khác, cũng như các bình luận xúc phạm tình dục. Điều này bao gồm nhận xét về cơ thể hoặc ngoại
hình của một cá nhân khi những nhận xét đó xuất hiện hoặc những nhận xét vô vị khác có khuynh hướng
tình dục hoặc ám chỉ hoặc hành động xúc phạm người khác;
• Tham gia vào bất kỳ loại hành vi có khuynh hướng tình dục nào có thể gây cản trở một cách bất hợp lý
đến Hiệu suất công việc của người khác. Điều này bao gồm việc kéo dài sự chú ý tình dục không mong
muốn đến một người nào đó làm giảm năng suất cá nhân hoặc thời gian có sẵn để làm việc tại các nhiệm
vụ được giao; hoặc
• Tạo ra một môi trường làm việc có tính chất đe dọa, thù địch hoặc xúc phạm vì các cuộc trò chuyện, đề
xuất, yêu cầu, đòi hỏi, tiếp xúc cơ thể hoặc sự quan tâm không mong muốn hoặc không mong muốn.
• Tương tác bình thường, không ép buộc mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được thì không bị coi là quấy
rối tình dục.
Tại Jasmine Beauty School, hành vi quấy rối tình dục của hoặc của nhân viên đối với học sinh được định nghĩa
là hành vi tiến bộ tình dục không được hoan nghênh, yêu cầu hỗ trợ tình dục và hành vi bằng lời nói hoặc thể
chất khác có tính chất tình dục khi: Submission to such conduct is made to appear to be a term or condition
of enrollment, attendance, or participation in a class;
• Việc tuân theo hoặc từ chối hành vi đó ảnh hưởng đến các quyết định học tập;
• Hành vi đó có mục đích hoặc tác động can thiệp một cách bất hợp lý đến kết quả học tập của học sinh hoặc
tạo ra một môi trường học tập đáng sợ, thù địch hoặc xúc phạm;
• Tiếp xúc cơ thể không mong muốn, bao gồm nhưng không giới hạn ở, vỗ nhẹ, véo hoặc chạm vào; hoặc Những
nhận xét, trò đùa hoặc cử chỉ mang tính xúc phạm hoặc hạ thấp giới tính.
Học sinh bị hại do vi phạm chính sách này có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách báo cáo hành vi đó cho Giám đốc Nhà
trường. Tất cả các cáo buộc quấy rối tình dục của hoặc bởi học sinh, Giáo viên hướng dẫn, hoặc bất kỳ nhân viên nào
khác của Trường Thẩm mỹ Jasmine sẽ được Ban quản lý Trường Thẩm mỹ Jasmine điều tra kỹ lưỡng và nhanh chóng.
Trường Thẩm mỹ Jasmine thừa nhận quấy rối tình dục là một hành vi xảo quyệt và sẽ không dung thứ cho hành vi
quấy rối tình dục dưới bất kỳ hình thức hay hình thức nào. Những kẻ quấy rối tình dục người khác sẽ bị xử lý nhanh
chóng và mạnh mẽ. Bất kỳ cá nhân nào vi phạm bất kỳ phần nào của chính sách này sẽ phải chịu hình thức kỷ luật lên
đến và bao gồm cả việc sa thải.
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Việc giảng viên của Trường Thẩm mỹ Jasmine tham gia vào một mối quan hệ lãng mạn hoặc tình dục với một học sinh
ghi danh trong lớp của Giáo viên hoặc một nhân viên tham gia vào một mối quan hệ lãng mạn hoặc tình dục với một
học sinh dưới sự giám sát của nhân viên là hành vi không đúng.
Các mối quan hệ lãng mạn hoặc tình dục giữa bất kỳ Giáo viên hướng dẫn nào và học sinh sau đó đăng ký vào lớp học
của Giáo viên hướng dẫn (bao gồm các hoạt động học sinh được giám sát để cấp tín chỉ học tập) hoặc giữa bất kỳ
nhân viên nào của trường và học sinh ghi danh vào trường có thể bị ép buộc và không được khuyến khích. Ngay cả
khi không có sự ép buộc nào, các mối quan hệ như vậy tạo ra vẻ ngoài không đúng mực và thiên vị, có thể làm giảm
kinh nghiệm học tập của tất cả học sinh trong môi trường học đường. Tại Trường Thẩm Mỹ Jasmine, các mối quan hệ
lãng mạn và tình dục giữa một Giáo viên hướng dẫn hoặc một nhân viên và một học sinh bị cấm quấy rối tình dục.
Số An Sinh Xã Hội
Trường Thẩm Mỹ Jasmine cam kết đảm bảo quyền riêng tư và xử lý thích hợp thông tin bí mật liên quan đến học sinh và
nhân viên. Số An sinh Xã hội sẽ được yêu cầu đối với tất cả học sinh nhập học trong hồ sơ học sinh vĩnh viễn của họ. Một số
nhận dạng học sinh thay thế sẽ được chỉ định cho mỗi học sinh. Số nhận dạng này sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích
không yêu cầu số an sinh xã hội. Trong mọi trường hợp Trong mọi trường hợp, điểm sẽ không được đăng bằng số an sinh
xã hội.
Học sinh khuyết tật
Trường Thẩm mỹ Jasmine không phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật trong việc tiếp nhận hoặc tiếp cận,
hoặc hoạt động của các chương trình hoặc hoạt động của nó.
Thông báo này được cung cấp theo yêu cầu của Tiêu đề II của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ năm 1990. Chỗ ở
được cấp tùy theo từng trường hợp cho những sinh viên đủ điều kiện bằng cách xuất trình đủ giấy tờ về tình trạng
khuyết tật tuân thủ tất cả Luật Liên bang và Tiểu bang. Ban giám hiệu nhà trường sẽ xử lý các quy định về chỗ ở cho
học sinh khuyết tật tuân theo Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973 và Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ năm
1990.
Các chỗ ở hợp lý và cụ thể được phát triển với từng học sinh dựa trên tài liệu hiện tại của một chuyên gia được cấp
phép phù hợp. Tất cả các tiện nghi đều được cá nhân hóa, linh hoạt và bảo mật dựa trên bản chất của tình trạng
khuyết tật và môi trường học tập.
Trường hiện đang cung cấp quyền truy cập dành cho người khuyết tật. Các yêu cầu về chỗ ở khác phải được gửi cho
Giám đốc Học vụ. Đôi khi, Giám đốc Học vụ có thể làm việc cùng với Giám đốc Nhà trường để giải quyết các yêu cầu
liên quan đến điều chỉnh học tập.
Với mục tiêu thúc đẩy sự hòa nhập và bình đẳng giữa các học sinh, Trường cung cấp hỗ trợ cá nhân cho các học sinh
khuyết tật. Việc tiết lộ tình trạng khuyết tật là tự nguyện. Học sinh khuyết tật phải yêu cầu điều chỉnh hoặc các điều
kiện khác trước khung thời gian nhập học / ghi danh và cung cấp tài liệu thích hợp cho Giám đốc Học vụ. Tài liệu nhận
được có thể bị nghi ngờ nếu thông tin xác thực không được cung cấp hoặc nếu chẩn đoán không có dữ liệu hỗ trợ.
Trường giữ bí mật tất cả các hồ sơ.
Sau khi xem xét tài liệu, Giám đốc Học vụ sẽ soạn thảo một lá thư xác nhận tình trạng khuyết tật và các điều kiện thích
hợp sẽ được cung cấp cho học sinh. Giám đốc Học vụ sẽ liên hệ với các giáo sư của sinh viên để thông báo cho họ về
những điều chỉnh được ủy quyền. Trong trường hợp việc điều chỉnh không hiệu quả, sinh viên phải thông báo cho
Giám đốc Học vụ để đảm bảo sắp xếp kịp thời.
Sinh viên cần thêm thời gian để kiểm tra có thể làm bài kiểm tra dưới sự giám sát của Giám đốc Học vụ, với sự đồng
ý của giáo sư khóa học. Học sinh nên có hai đến ba tuần để xử lý các hỗ trợ bổ sung hoặc tài liệu giáo dục. Trường
cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ phụ trợ này trên cơ sở cá nhân. Những hỗ trợ và dịch vụ này có thể bao gồm, nhưng
không giới hạn ở: hỗ trợ đăng ký, phê duyệt giảm tải khóa học, thư cho người hướng dẫn nêu rõ nhu cầu về chỗ ở,
người ghi chú, chỗ ở thử nghiệm, chỗ ở trong lớp học và cơ sở vật chất khác, và hỗ trợ các vấn đề về khả năng tiếp
cận.
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Khiếu Nại Về Quyết Định Tài Liệu Về Người Khuyết Tật
Học sinh có thể khiếu nại bất kỳ quyết định nào liên quan đến chỗ ở được yêu cầu hoặc hỗ trợ phụ trợ cho Giám đốc
Trường, người sẽ trả lời kháng cáo của học sinh không muộn hơn mười (1O) ngày sau khi học sinh nộp đơn kháng cáo.
Khiếu nại như vậy phải được gửi bằng văn bản cho Giám đốc Trường không muộn hơn mười (1O) ngày sau quyết định
về một chỗ ở hoặc viện trợ được yêu cầu. Bất kỳ tài liệu vị trí nào, bản tóm tắt, tài liệu y tế, hoặc tài liệu bằng văn bản
khác, mà học sinh muốn được Giám đốc Nhà trường xem xét, sẽ được nộp cùng với thông báo kháng cáo. Giám đốc
Trường sẽ điều tra và trả lời thông báo kháng nghị bằng văn bản, nêu rõ quyết định, cùng với lý do khẳng định hoặc
hủy bỏ quyết định trước đó về chỗ ở hoặc viện trợ phụ trợ. Quyết định của Giám đốc Trường là quyết định cuối cùng.

DỊCH VỤ SINH VIÊN
Cố vấn học tập
Trường Thẩm mỹ Jasmine là một tổ chức không chỉ nhấn mạnh đến sự phát triển về học tập và nghề nghiệp, mà còn là sự
phát triển cá nhân và sự nuôi dưỡng của mỗi học sinh. Các giảng viên luôn sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn sinh viên về các
quyết định học tập và nghề nghiệp. Các giảng viên dễ tiếp thu để phát triển mối quan hệ nghề nghiệp với từng sinh viên.
Do đó, các học viên nên cảm thấy thoải mái, nếu cần thiết, để tìm kiếm lời khuyên của một Người hướng dẫn về các vấn đề
học tập và chuyên môn.
Tư vấn chuyên nghiệp
Những sinh viên có thể cần được tư vấn chuyên môn về bất kỳ mối quan tâm nào mà họ có thể có, chẳng hạn như căng
thẳng, lạm dụng rượu, các vấn đề gia đình và những vấn đề khác, có thể yêu cầu Giám đốc Trường hoặc Giám đốc Học vụ
liệt kê danh sách các dịch vụ tư vấn địa phương trong khu vực. Nhiều người trong số những thực hành này cung cấp mức
phí trượt theo quy mô.
Hỗ trợ vị trí việc làm
Hỗ trợ giới thiệu việc làm được cung cấp miễn phí cho sinh viên và sinh viên đã tốt nghiệp. Mặc dù trường không thể đảm
bảo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, nhưng trường luôn cố gắng để giúp họ có được việc làm. Trường duy trì một mạng
lưới quan hệ với các chuyên gia và nhà tuyển dụng trên toàn Quận San Diego, những người thường xuyên tìm kiếm sinh
viên tốt nghiệp của chúng tôi. Vui lòng gọi cho công ty đăng ký của chúng tôi để có cơ hội việc làm và tư vấn nghề nghiệp.
Nhà ở
Hiện tại, trường chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại hình nhà ở nào, cũng như không cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nhà
ở nào, chẳng hạn như giới thiệu nhà ở, hỗ trợ địa điểm hoặc hỗ trợ tài chính nhà ở. Trường không có cơ sở ký túc xá dưới
sự kiểm soát của chúng tôi. Có sẵn nhà ở trong cơ sở trường học ngay lập tức với chi phí thay đổi từ $ 500,00 đến $ 2,500,00
tùy thuộc vào số lượng cư dân trên mỗi căn hộ hoặc nhà sẽ được mua.
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CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ
Học phí
Học phí được tiết lộ và đồng ý vào thời điểm ghi danh. Tất cả các điều khoản và nghĩa vụ được phản ánh trong thỏa thuận
ghi danh. Lịch trình của tổng chi phí cho một thời gian tham dự và một lịch trình ước tính tổng chi phí cho toàn bộ chương
trình giáo dục là như nhau.

CHƯƠNG TRÌNH

HỌC PHÍ *

PHÍ ĐĂNG KÝ
**

SÁCH VÀ VẬT
TƯ ***

THẨM MỸ NÂNG CAO
1500
THẨM MỸ 1000
HỚT TÓC NAM NÂNG
CAO 1500
HỚT TÓC NAM 1000
CHĂM SÓC DA MẶT
NGHỀ LÀM MÓNG
NGHỀ LÀM MÓNG 102
XOA BÓP TRỊ LIỆU
MICROBLADING
THẨM MỸ CHUYỂN
KHOẢN
HỚT TÓC NAM
CHUYỂN KHOẢN

$11,250.00

$75.00

$190.00

BỘ
DỤNG
CỤ ***
$485.00

$9,250.00
$10,275.00

$75.00
$75.00

$190.00
$170.00

$8,775.00
$3,800.00
$1,775.00
$2,575.00
$5,375.00
$2,425.00
$1,925.00

$75.00
$75.00
$75.00
$75.00
$75.00
$75.00
$75.00

$2,925.00

$75.00

*
**
***

PHÍ STRF

TẤT CẢ

TUẦN

$5.50

$12,005.50

40-97

$485.00
$480.00

$4.50
$5.00

$10,004.50
$11,005.00

25-40
40-97

$170.00
$275.00
$140.00
$140.00
$550.00
$0
$0

$480.00
$480.00
$350.00
$210.00
$0
$500.00
$0

$4.50
$2.00
$1.00
$1.50
$2.50
$1.00
$1.00

$9,504.50
$4,632.00
$2,341.00
$3,001.50
$6,002.50
$3,001.00
$2,001.00

25-40
15-38
10-16
15-38
15-44
3 DAYS
8-10

$0

$0

$1.50

$3,001.50

6-8

Chỉ có học phí được hoàn lại
Phí đăng ký không được hoàn lại.
Sách và Nguồn cung cấp sẽ được cung cấp sau thời gian hủy và sẽ không được hoàn lại nếu đã sử dụng
hoặc loại bỏ khỏi bao bì.

NHÀ TRƯỜNG BẢO LƯU QUYỀN THAY ĐỔI HỌC PHÍ VÀ THAY ĐỔI ĐỐI TƯỢNG MÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO TRƯỚC KHI
CẦN THIẾT. BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌC SINH THAM DỰ.
Phí tùy chọn khác:
• Phí trả trễ: $ 10 mỗi phí trả trễ (gói thanh toán hàng tháng).
• Phí trả lại séc: $ 35 cho mỗi sự cố.
• Phí đăng ký lại: $ 50,00
• Thêm chỉ dẫn chi phí: Học sinh được dự kiến sẽ hoàn thành việc đào tạo của họ trong thời gian tối đa theo lịch trình
như quy định trong thỏa thuận ghi danh. Nếu học sinh vượt quá lịch trình ngày tốt nghiệp dự kiến như được nêu trong
thỏa thuận ghi danh, một khoản phí chỉ dẫn thêm sẽ được thực hiện cho sự cân bằng của giờ cần thiết cho việc hoàn
thành khóa học. Một phụ lục cho các hợp đồng ghi danh sẽ phản ánh những giờ để hoàn thành và tỷ lệ mỗi giờ như
sau: thẩm Mỹ-$6,00/giờ, Hớt tóc nam -$6,00/giờ, , Chăm sóc da mặt -$6,00/giờ, Nghề làm móng -$4,00/giờ, Xoa bóp
trị liệu-$6,00/giờ.
• Ôn tập cho Kỳ thi cấp phép: Học sinh yêu cầu chuẩn bị cho kỳ thi cấp giấy phép sẽ được lập hoá đơn theo giờ học, tùy
thuộc vào giấy phép mà họ đang áp dụng cho, và một khoản phí đăng ký $75,00. Học sinh phải cung cấp thiết bị riêng
của họ. Một số giờ tối thiểu sẽ được yêu cầu và phải được giám đốc nhà trường chấp thuận trước khi đăng ký.
Học Khoảng Cách Hybrid: Xin lưu ý rằng sinh viên tham gia đào tạo từ xa không có phí bổ sung liên quan đến nền tảng giáo
dục từ xa, cũng như bất kỳ khoản phí bổ sung nào được đánh giá để xác minh danh tính sinh viên trong nền tảng học tập
này.
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Tiết Lộ Của Quỹ Phục Hồi Học Phí Học Sinh
"Tiểu bang California đã thành lập quỹ phục hồi học sinh (strf) để giảm bớt sự mất mát kinh tế của một sinh viên trong một
chương trình giáo dục tại một trường đại học, người hoặc là một cư dân California trong khi ghi danh, hoặc được ghi danh
vào một chương trình cư trú, nếu học sinh đăng ký tại cơ sở giáo dục, học phí trả trước, và bị mất một kinh tế. Trừ khi có
nghĩa vụ phải làm như vậy, bạn phải trả các đánh giá áp đặt nhà nước cho các strf, hoặc nó phải được thanh toán thay mặt
cho bạn, nếu bạn là một sinh viên trong một chương trình giáo dục, một cư dân California, hoặc được ghi danh vào một
chương trình cư trú, và trả trước tất cả hoặc một phần của học phí.
Bạn không đủ điều kiện được bảo vệ từ strf và bạn không bắt buộc phải trả các đánh giá strf, nếu bạn không phải là một cư
dân California, hoặc không được ghi danh vào một chương trình cư trú. ""Điều quan trọng là bạn giữ bản sao của thỏa thuận
ghi danh của bạn, tài liệu hỗ trợ tài chính, biên lai, hoặc bất kỳ thông tin khác mà tài liệu số tiền trả cho nhà trường. Các
câu hỏi liên quan đến các strf có thể được dẫn đến Văn phòng giáo dục tư nhân sau trung học, 2535 Capitol Oaks Drive,
Suite 400, Sacramento, ca 95833, (916) 431-6959 hoặc (888) 370-7589.
Để có đủ điều kiện cho strf, bạn phải là một cư dân California hoặc được ghi danh vào một chương trình cư trú, học phí trả
trước, trả tiền hoặc coi là đã thanh toán đánh giá strf, và bị một tổn thất kinh tế như là kết quả của những điều sau đây:
1. Cơ sở giáo dục, một vị trí của cơ sở giáo dục, hoặc một chương trình giáo dục được cung cấp bởi cơ sở giáo dục đã được
đóng cửa hoặc ngưng, và bạn đã không chọn để tham gia một giảng dạy ra kế hoạch được chấp thuận của phòng hoặc
không hoàn thành một lựa chọn dạy-ra kế văn phòng.
2. Bạn đã đăng ký tại một cơ sở giáo dục hoặc một vị trí của cơ sở giáo dục trong thời gian 120 ngày trước khi đóng cửa của
cơ sở giáo dục hoặc vị trí của cơ sở giáo dục, hoặc đã được ghi danh vào một chương trình giáo dục trong khoảng thời gian
120 ngày trước khi chương trình được Ngưng.
3. Bạn đã đăng ký tại một cơ sở giáo dục hoặc một vị trí của các cơ sở giáo dục hơn 120 ngày trước khi đóng cửa của cơ sở
giáo dục hoặc vị trí của cơ sở giáo dục, trong một chương trình giáo dục được cung cấp bởi các cơ sở giáo dục như mà Cục
xác định có một giảm đáng kể về chất lượng hoặc giá trị của chương trình hơn 120 ngày trước khi đóng cửa.
4. Cơ sở giáo dục đã được lệnh phải trả tiền hoàn lại của cục nhưng đã không làm như vậy.
5. Cơ sở giáo dục đã không trả tiền hoặc hoàn trả tiền cho vay theo một chương trình cho vay học sinh liên bang theo yêu
cầu của pháp luật, hoặc đã không trả tiền hoặc hoàn trả tiền nhận được của cơ sở giáo dục vượt quá học phí và các chi phí
khác.
6. Bạn đã được trao giải thưởng, một khoản hoàn lại, hoặc giải thưởng tiền tệ khác của một trọng tài hoặc tòa án, dựa trên
một sự vi phạm của chương này bởi một cơ sở giáo dục hoặc đại diện của một cơ sở giáo dục, nhưng đã không thể thu thập
các giải thưởng từ các cơ sở giáo dục.
7. Bạn đã tìm cách tư vấn pháp lý dẫn đến việc hủy bỏ một hoặc nhiều khoản vay học sinh của bạn và có một hóa đơn cho
các dịch vụ trả lại và bằng chứng về việc hủy bỏ các khoản vay học sinh hoặc cho vay.
Để đủ điều kiện để bồi hoàn strf, ứng dụng phải được nhận trong vòng bốn (4) năm kể từ ngày của hành động hoặc sự kiện
mà thực hiện các sinh viên đủ điều kiện để phục hồi từ strf.
Một sinh viên có vay vốn được phục hồi bởi một người giữ cho vay hoặc thu nợ sau một thời gian không có thể thu thập,
bất cứ lúc nào, tập tin một ứng dụng bằng văn bản để phục hồi từ strf cho các khoản nợ mà có thể sẽ không đủ điều kiện
phục hồi. Nếu nó đã được hơn bốn (4) năm kể từ khi hành động hoặc sự kiện mà làm cho sinh viên đủ điều kiện, học sinh
phải có nộp một ứng dụng văn bản để phục hồi trong thời gian ban đầu bốn (4) năm, trừ khi thời kỳ đã được mở rộng bởi
một hành động của pháp luật.
Tuy nhiên, không có yêu cầu bồi thường có thể được trả cho bất kỳ học sinh mà không có số an sinh xã hội hoặc số nhận
dạng của người nộp thuế. "
Hiệu quả ngày 08 tháng 2 năm 2021, các học phí sinh viên Quỹ Phục hồi (STRF) Tỷ lệ đánh giá thay đổi từ zero ($ 0) cho mỗi
một ngàn đô la ($ 1,000) phí chế để năm mươi xu ($ .50) cho mỗi một ngàn đô la (1.000 $) phí chế
Lưu ý: thẩm quyền trích dẫn: phần 94803, 94877 và 94923, giáo dục mã. Tham khảo: phần 94923, giáo dục mã.
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Phương thức thanh toán
Trường chấp nhận tiền mặt, thẻ tín dụng, đặt tiền, và kiểm tra.
Thu học phí
Học sinh được dự kiến sẽ đóng góp từ các nguồn lực tài chính của họ về hướng chi phí của họ tham gia. Tại tùy chọn của
học sinh, trường có thể chấp nhận một khoản thanh toán đầy đủ cho học phí và lệ phí sau khi học sinh đã được chấp nhận
và ghi danh vào một khóa học làm móng tay. Đối với những học sinh được ghi danh vào thẩm Mỹ, Hớt tóc nam, Chăm sóc
da mặt, hoặc Xoa bóp trị liệu, các cán bộ tài chính sẽ phát triển một chương trình thanh toán cá nhân hoá, và họ sẽ có tùy
chọn để thanh toán bằng cách sử dụng lịch trình sau đây: hàng tuần, hàng tháng, hoặc hàng quý.
Nếu một sinh viên chọn sử dụng Gói Thanh toán Học phí, thì cần phải có Thỏa thuận Trả góp Bán lẻ. Kế hoạch Thanh toán
Học phí này tuân thủ các yêu cầu của Sự thật về Cho vay của Liên bang (Quy định Z). Thỏa thuận Trả góp Bán lẻ, nếu được
bầu chọn, được đưa vào Thỏa thuận Ghi danh của sinh viên, bằng cách tham khảo.
BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO TRONG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA SINH VIÊN PHẢI ĐƯỢC CẬP NHẬT VỚI MỖI SỰ THAY ĐỔI.
Quyền giữ lại bảng điểm và lớp để không thanh toán học phí
Một cơ sở giáo dục có thể giữ lại bảng điểm của học sinh hoặc lớp nếu học sinh là mặc định trong một hợp đồng học phí
học sinh. Nếu quá trình học tập bao gồm chỉ có một khóa học, cơ sở giáo dục có thể giữ lại các lớp hoặc bảng điểm cho đến
khi học phí được trả đầy đủ. Cec. Phần 94828 mỗi bppve cải cách đạo luật 1 tháng một, 1998. Trường Thẩm Mỹ Jasmine
không sử dụng thư từ bộ sưu tập như ngân hàng, các cơ quan bộ sưu tập, luật sư hoặc bất kỳ bên thứ ba đại diện cho
trường.

CHÍNH SÁCH HỦY & HOÀN LẠI TIỀN
Quyền của học sinh để hủy bỏ
Huỷ trước khi bắt đầu lớp học.
Một sinh viên có thể hủy đăng ký của họ, vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp sinh viên bị hủy đăng ký, tất cả số tiền mà
người nộp đơn đã trả, trừ đi phí ghi danh không hoàn lại, sẽ được hoàn lại trong vòng 45 ngày, nếu:
1. Học sinh và / hoặc phụ huynh / người giám hộ hợp pháp hủy bỏ hợp đồng trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ
khi ký kết thỏa thuận ghi danh, bất kể việc hướng dẫn đã bắt đầu hay chưa; hoặc
2. Học sinh và / hoặc phụ huynh / người giám hộ hợp pháp hủy bỏ sau ba (3) ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận
ghi danh, nhưng trước khi bắt đầu hướng dẫn; hoặc
3. Sinh viên hủy trong vòng ba (3) ngày làm việc theo các thủ tục định hướng được lên lịch thường xuyên; hoặc
4. Học sinh hủy sau ngày đầu tiên tham gia lớp học hoặc ngày thứ bảy sau khi ghi danh, tùy theo ngày nào muộn hơn;
hoặc
5. Đối với những sinh viên ghi danh trước khi đến thăm khuôn viên trường sẽ có cơ hội hủy đăng ký trong vòng ba
(3) ngày làm việc sau chuyến tham quan các cơ sở của Trường Thẩm Mỹ Jasmine và kiểm tra thiết bị.
Việc hủy bỏ sẽ xảy ra khi bạn gửi thông báo bằng văn bản về việc hủy bỏ tại địa chỉ của tổ chức. Việc hủy bỏ có thể được
thực hiện trực tiếp, bằng thư điện tử, bằng Thư được chứng thực. Văn bản thông báo về việc hủy bỏ, nếu được gửi qua
đường bưu điện, sẽ được chấp nhận khi nó được gửi qua đường bưu điện và được gửi đúng địa chỉ với bưu phí trả trước.
Tuy nhiên, văn bản thông báo hủy bỏ không cần phải có bất kỳ hình thức cụ thể nào; nó sẽ chỉ được chấp nhận khi nộp trực
tiếp cho Văn phòng Tài chính nói rằng bạn không còn muốn bị ràng buộc bởi thỏa thuận ghi danh.
Hủy sau khi bắt đầu lớp học
Nếu học sinh hủy bỏ sau ngày đầu tiên của lớp học, học sinh đó phải cung cấp thông báo bằng văn bản về việc rút lui cho
Trường Thẩm Mỹ Jasmine. Học sinh sẽ chịu trách nhiệm về những việc sau:
• Phí ghi danh không hoàn lại,
• Chi phí của bất kỳ sách giáo khoa hoặc tài liệu nào được chấp nhận trong quá trình ghi danh, và
• Học phí tính đến ngày tham dự cuối cùng của học sinh, dựa trên chính sách hoàn trả bên dưới.
Việc rút lui của học sinh có thể bị ảnh hưởng bởi thông báo bằng văn bản của học sinh hoặc bởi hạnh kiểm của học sinh,
bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn ở việc học sinh không đi học.
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Chính sách hủy bỏ: Quyền hủy bỏ của Trường Thẩm Mỹ Jasmine
Trường Thẩm Mỹ Jasmine có quyền hủy bỏ ngày khai giảng do bất kỳ trường hợp nào mà điều đó cho là có lợi nhất cho
học sinh. Việc hủy bỏ ngày bắt đầu lớp học đã lên lịch cho bất kỳ chương trình nào sẽ cho phép người ghi danh chọn
một trong hai:
• Đảm bảo giữ chỗ trong lớp học đã lên lịch tiếp theo cho chương trình đó, hoặc
• Hủy đăng ký với hoàn trả toàn bộ học phí và lệ phí đã đóng trước (trừ phí đăng ký không hoàn lại).
Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày theo lịch.
Huỷ / Chấm dứt Ghi danh Sinh viên
Trường Thẩm Mỹ Jasmine có thể chấm dứt ghi danh của học sinh vì một trong những lý do sau: Insufficient academic
progress, and/or
1. Không thanh toán chi phí học tập, và / hoặc
2. Không tuân thủ các quy tắc và chính sách do trường thiết lập như được nêu trong Danh mục và Thỏa thuận Ghi
danh này.
Ngày rút tiền sẽ được coi là ngày cuối cùng tham dự được ghi lại. Tất cả các khoản hoàn trả và trả lại tiền sẽ được
thực hiện trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày theo lịch kể từ ngày xác định.
Chính sách hoàn lại tiền
Hoàn lại tiền nếu Trường Thẩm Mỹ Jasmine từ chối ứng viên
Trường Thẩm Mỹ Jasmine sẽ thông báo bằng văn bản cho học sinh về việc chấp nhận hoặc từ chối của học sinh. Trong
trường hợp ứng viên bị Nhà trường từ chối, tất cả học phí, lệ phí và các khoản phí khác sẽ được hoàn lại và mọi khoản thanh
toán trước học phí và lệ phí (trừ phí đăng ký không hoàn lại) sẽ được hoàn lại. Việc hoàn trả sẽ được thực hiện trong vòng
30 ngày kể từ ngày kết thúc ghi danh của học sinh hoặc nhận được Thông báo hủy bỏ từ học sinh.
Chính sách hoàn lại tiền theo tỷ lệ
Sau thời gian hủy bỏ, tổ chức cung cấp một khoản hoàn trả theo tỷ lệ của tất cả các khoản tiền đã trả cho học phí đã tính
cho những sinh viên đã hoàn thành 60% thời gian tham dự hoặc ít hơn. Khi phát sinh hơn 60% thời gian ghi danh trong khóa
học (bao gồm cả nghỉ học), học viên sẽ không được hoàn lại tiền.
Những điều sau áp dụng cho chính sách hoàn lại tiền:
• Nếu số tiền bạn đã thanh toán nhiều hơn số tiền bạn nợ trong thời gian bạn đã tham dự, thì khoản hoàn trả sẽ
được thực hiện trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày theo lịch kể từ ngày rút tiền chính thức.
• Nếu số tiền bạn nợ nhiều hơn số tiền bạn đã trả, thì bạn sẽ phải trả cho phần chênh lệch còn nợ. Ngày rút chính
thức do học sinh thông báo hoặc trường quyết định.
• Phí đăng ký $ 75,00 là một khoản không hoàn lại.
•
Thiết bị, sách, vật tư, dụng cụ, đồng phục, bộ dụng cụ, và bất kỳ vật dụng nào khác do học sinh cấp và nhận đều
không được trả lại. Sau khi được học sinh nhận, chúng là tài sản của học sinh và sẽ đại diện cho trách nhiệm pháp
lý đối với học sinh.
Quyết định rút khỏi trường học
Ngày rút tiền sẽ là ngày cuối cùng tham dự được ghi nhận. Học sinh sẽ được xác định là sẽ rút khỏi trường học sớm nhất
trong số:
• Ngày bạn thông báo cho Văn phòng Tài chính về ý định rút tiền của bạn.
•
Ngày trường chấm dứt ghi danh của bạn do không đạt kết quả học tập hoặc do vi phạm các quy tắc và chính sách
của trường được nêu trong danh mục.
•
Ngày bạn không tham gia các lớp học trong khoảng thời gian hai tuần và không thông báo cho nhà trường rằng
bạn sẽ không rút lui.
• Ngày bạn không thể trở lại như đã hẹn kể từ ngày nghỉ phép đã được chấp thuận. Ngày xác định việc rút lui sẽ là
ngày dự kiến trở lại sau khi nghỉ phép
Tính toán rút tiền
Đây là một phép tính được yêu cầu bởi cơ quan cấp phép của Trường. Công thức xem xét tỷ lệ phần trăm của khóa học đã
hoàn thành và nó áp dụng tỷ lệ phần trăm đó cho các khoản phí của trường để xác định số tiền mà trường thu được từ các
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khoản phí đó, số tiền đã được trả cho các khoản phí đó và số tiền học sinh nợ trường, nếu có. . Bảng sau phác thảo khoản
hoàn trả dựa trên tỷ lệ phần trăm đào tạo đã hoàn thành, sử dụng số giờ đã lên lịch (bao gồm cả thời gian vắng mặt):
Tổng số học phí
$12,006.00

Trừ đi phí đăng ký
$75.00

Trừ đi sách và vật tư
$675.00

Trừ đi strf phí
$6.00

Học phí

Giờ học

Phí hàng giờ

Học phí trả

Giờ tham dự

$11,250.00

1,500

$7.50/hour

$11,250.00

700

Học phí
$11,250.00

Học phí sở
hữu
$5,250.00

Hoàn trả do
$6,000.00

Trong trường hợp hoàn trả này, Trường Thẩm Mỹ Jasmine sẽ hoàn lại $ 6,329,00 cho học sinh.
Để biết thêm thông tin hoặc ví dụ về hoàn phí, vui lòng liên hệ với Văn phòng Tài chính.
Chính sách Hủy bỏ Chương trình và Đóng cửa Trường học
Nếu một chương trình bị hủy bỏ sau khi học sinh đăng ký và sau khi chương trình đã bắt đầu hướng dẫn, nhà trường sẽ
hoàn trả đầy đủ tất cả các khoản tiền đã thanh toán, tuân theo Chính sách hoàn lại tiền của mình.
Nếu Trường hủy bỏ một chương trình và ngừng cung cấp chương trình giảng dạy trong chương trình đó sau khi học sinh
đã ghi danh và bắt đầu giảng dạy, trường sẽ hoàn lại tiền theo tỷ lệ cho tất cả học sinh chuyển sang trường khác dựa trên
số giờ được trường tiếp nhận chấp nhận hoặc sẽ cung cấp hoàn trả đầy đủ tất cả các khoản tiền đã thanh toán, tuân thủ
Chính sách hoàn lại tiền của nó.
Nếu một trường học đóng cửa vĩnh viễn và ngừng cung cấp chương trình giảng dạy sau khi sinh viên đã đăng ký, và việc
giảng dạy đã bắt đầu, trường học sẽ cung cấp một khoản hoàn trả theo tỷ lệ, tuân theo Chính sách Hoàn lại tiền của mình.
Cuối danh mục

www.jasminebeautyschool.com
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