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TUYÊN BỐ PHÊ DUYỆT CÔNG BỐ 
 
Văn phòng giáo dục tư nhân sau trung học 
 
Trường Thẩm Mỹ Jasmine là một cơ sở giáo dục tư nhân nằm ở 5911 University Ave, Ste 318, San Diego, 
CA 92115.  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).  Sự chấp thuận của cục có nghĩa là các cơ sở 
giáo dục và hoạt động của nó tuân thủ các Tối thiểu Tiêu chuẩn được thành lập theo luật hướng dẫn nghề 
nghiệp bởi các cơ quan tư nhân đăng trung học.  Sự chấp thuận này không có nghĩa là: (1) các cơ sở giáo 
dục hoặc các chương trình đào tạo của nó được xác nhận hoặc khuyến cáo của nhà nước hoặc của văn 
phòng. Cũng không phải là (2) việc phê duyệt để hoạt động chỉ ra rằng các cơ sở giáo dục vượt quá tiêu 
chuẩn nhà nước tối thiểu như được quy định trong chương này.  Cơ sở giáo dục hiện được chấp thuận để 
tiến hành các khóa học sau:  Thẩm Mỹ 1600 giờ đồng hồ, Hớt tóc nam 1500 giờ đồng hồ, Nghề làm móng 
400 giờ đồng hồ, Nghề làm móng 102 600 giờ đồng hồ, Chăm sóc da mặt 600 giờ đồng hồ, Xoa bóp trị 
liệu 700 đồng hồ giờ, Hớt tóc nam Crossover 200 giờ đồng hồ, Thẩm Mỹ Crossover 300 giờ đồng hồ, 
Microblading lông mày 24 giờ đồng hồ. 
 

Khóa học Giờ đồng hồ Tháng Tuần Giải thưởng 

Hớt tóc nam 1500 11,26 50 Văn bằng 

Thẩm Mỹ 1600 12 54 Văn bằng 

Chăm sóc da mặt 600 7 30 Văn bằng 

Nghề làm móng 400 5 20 Văn bằng 

Xoa bóp trị liệu 700 7 30 Văn bằng 

Thẩm Mỹ 
Crossover 

300 2.5 10 Văn bằng 

Hớt tóc nam 
Crossover 

200 2 8 Văn bằng 

Microblading lông 
mày 

24 3 ngày 3 ngày Văn bằng 

 

Khóa học CIP SOC O net Nghề 

Thẩm Mỹ 12.0401 39-5012 39-5012.00 Thiết kế và tạo mẫu tóc, 
Chuyên gia về ngành thẩm mỹ 

Hớt tóc nam 12.0402 39-5011 39-5011.00 Thiết kế và tạo mẫu tóc, cắt 
tóc nam 

Chăm sóc da mặt 12.0409 39-5094 39-5094.00 Chuyên gia chăm sóc da 

Nghề làm móng 12.0410 39-5092 39-5092.00 Làm móng tay, móng chân 

Xoa bóp trị liệu 51.3501 31-9011 31-9011.00 Nhà xoa bóp trị liệu 

Microblading lông 
mày 

12.0411 39-9099 39-9099.00 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. 

https://nces.ed.gov/pubs2002/cip2000/index.asp
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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. 
 
Giảng dạy diễn ra tại nơi cư trú với mức độ suất phòng có sức chứa 25 học sinh tại một thời điểm.  Người 
đăng ký tiềm năng được khuyến khích đến thăm các cơ sở vật lý của trường và để thảo luận về cá nhân, 
các kế hoạch giáo dục và nghề nghiệp với nhân viên học trước khi ghi danh hoặc ký kết các thỏa thuận 
tuyển sinh.   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--  
Văn phòng giáo dục tư nhân sau trung học (BPPE) tại 1747 N. Market Blvd. Ste 225 Sacramento, CA 

95834, www.bppe.ca.gov, (916) 574-8900, www.bppe.ca.gov, , hoặc bằng Fax (916) 263-1897 
 
Tại thời điểm xuất bản này, Trường Thẩm Mỹ Jasmine không được công nhận bởi một cơ quan công 
nhận được sở giáo dục Hoa Kỳ. 
 
Chương trình hỗ trợ tài chính 
Trường này hiện không có chương trình tài trợ có sẵn, chính phủ hoặc bằng cách khác, để cung cấp tài trợ 
hoặc trả tiền cho các phần của học phí và lệ phí.  Chúng tôi không tham gia vào liên bang và/hoặc các 
chương trình viện trợ tài chính nhà nước tại thời điểm này. 
 
Các văn phòng nhà nước sau đây, các bộ phận hoặc cơ quan đặt tiêu chuẩn tối thiểu cho chương trình 
học của bạn. 
 
Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ 
 

Học sinh phải hoàn tất các yêu cầu của tiểu bang California, Bộ môn tiêu dung của California, và 

Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ.  Địa chỉ gửi thư của Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ là P.O. 

Box 944226, Sacramento, ca 94244-2260.  Địa chỉ đường phố là 400 R Street, Sacramento, ca 

95814.  Số điện thoại (916) 323-9020.   

 
Tất cả các thông tin trong các nội dung của danh mục trường học này là đúng và đúng, được chứng nhận 
bởi:  Ông La Vi Hung – Tổng thống/ Hiệu Trưởng 
 
Nhà ở 
Hiện nay, trường học của chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại nhà ở cũng do chúng tôi cung cấp bất kỳ 
loại trợ giúp nhà ở, chẳng hạn như nhà ở giới thiệu, hỗ trợ vị trí hoặc hỗ trợ nhà ở tài chính.  Nhà trường 
không có một cơ sở ký túc xá dưới sự kiểm soát của chúng tôi.  Có nhà ở có sẵn trong cơ sở trường học 

https://www.bls.gov/soc/2018/major_groups.htm
https://www.onetcodeconnector.org/find/family/title#39
http://www.bppe.ca.gov/
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ngay lập tức mà thay đổi chi phí từ $500,00 đến $2.500,00 tùy thuộc vào số lượng cư dân cho mỗi căn hộ 
hoặc nhà để mua. 
 
Các kết hợp của danh mục trường học và thỏa thuận ghi danh đại diện cho một tài liệu pháp lý và ràng 
buộc.  Tất cả các trang của cửa hàng này là một phần của hợp đồng của bạn với các trường học.  Là một 
sinh viên tương lai, bạn được khuyến khích để xem lại các cửa hàng này trước khi ký kết một thỏa 
thuận ghi danh.  Bạn cũng được khuyến khích xem xét các tờ thực tế hiệu suất của trường, mà phải 
được cung cấp cho bạn trước khi ký kết một thỏa thuận ghi danh. 
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Nhân viên 
Trường Thẩm Mỹ Jasmine 

 
Giám đốc và Chủ tịch/CFO/CEO 

Ông La Vi Hung 
 

Trợ Lý Tổng Giám Đốc 
Kiều Minh Tam 

 
Nhập học:  Hung La 
Học tập & Accounting:  Sandy Le 
Nhân Viên Tiếp Khách:  Nguyet Le 
Trợ Lý Tổng Giám Đốc:  Kiều Minh Tam 
 
Giảng viên:  Tina T. Lê/CAO Nguyễn Trung Đức, Cindy Wong, Heidy Sassady, Adrian Hill, YenMinh Le, 
Alina Pham, Martha Vasquez, Thi Hang Ha Mai 
 

Danh sách giảng viên 
 

  Nguyễn Trung Đức                     Hướng dẫn 
Giấy phép manicurist    11 năm 
 
Tina T. Lê                                                                 Hướng dẫn 
Giảng viên thẩm Mỹ                                                     24 năm 

    
   Cindy Wong                                                              Hướng dẫn 
   Giảng viên thẩm Mỹ                                                     13 năm 
 
   Adrian Hill                                                                Hướng dẫn 
   Giảng viên hớt tóc nam                                                 2 năm  
 
   Heidy Sassady                                                         Hướng dẫn 
   Giảng viên chăm sóc da mặt                                         2 năm 
 
   YenMinh Le                                                             Hướng dẫn 
   Giảng viên chăm sóc da mặt                                       13 năm  
    

Alina Pham                                                              Hướng dẫn 
   Giảng viên Microbladin                                                  1 năm 
 

 Thi Hang Ha Mai                     Hướng dẫn 
Giảng viên manicurist         2 năm 

 
Martha Vasquez                     Hướng dẫn 
Giảng viên manicurist         1 năm 
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Tuyên bố nhiệm vụ/mục tiêu giáo dục 
 
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. 
 
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 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. 

 
Phương tiện giảng dạy 
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. 
 
Thư viện  và các nguồn tài nguyên 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. 
 
Phá sản  

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 khởi kiện trong vòng năm năm trước đó hoặc không có 



6 
 

đơn yêu cầu phá sản trong vòng năm năm trước đó dẫn đến việc tái tổ chức Chương 11 của Bộ 

luật Phá sản Hoa Kỳ. 

Tuyên bố không phân biệt đối xử 
Nhà trường không phân biệt đối xử trong việc làm, nhập học, giảng dạy, hoặc các chính sách tốt nghiệp 
dựa trên giới tính, tuổi tác, chủng tộc, màu sắc, tôn giáo, hoặc nguồn gốc dân tộc.  Nhà trường không 
tuyển sinh các học viên đã tham dự một trường khác cung cấp cùng một khóa học. 
 
Nhu cầu vật lý và an toàn 
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/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. 
 
Đăng ký & Lớp lịch 
Việc ghi danh phải được hoàn tất tuần trước ngày bắt đầu mong muốn.  Những sinh viên đăng ký và hoàn 
thành công việc giấy cần thiết sớm sẽ nhận được ưu tiên cho ghi danh trong trường hợp lớp mong muốn 
của họ là đầy. 
 
Lịch học 
Các lớp học bắt đầu mỗi thứ ba cho tất cả các lớp 
 
Thời khoá biểu  
Các lớp học ban ngày được tổ chức thứ bađến thứ bảy: 8:30 a.m. to 5:00 PM 
 
Toàn thời gian lớp: 8:30 a.m. đến 5:00 p.m. 
Bán thời gian lớp: 8:30 a.m. đến 3:00 p.m. 
 
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.  
 
Yêu cầu nhập học 
 
Nhà trường yêu cầu mỗi học viên ghi danh vào bất kỳ chương trình nào được cung cấp phải: 
 

A) Điền đơn xin đăng ký 
B) 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. 

C) Nếu học sinh không có bằng tốt nghiệp trung học, và trên 18 tuổi, anh/cô ấy phải có ít nhất là 
hoàn thành 10Th lớp được thừa nhận là một sinh viên thường xuyên và đáp ứng các yêu cầu của 
trường khả năng-lợi ích (ATB). 
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D) 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. 

E) 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. 
 

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. 
 
Chương trình GED:  Để biết thông tin về việc có một văn bằng giáo dục tổng quát (GED), xin vui lòng tham 
khảo các trường cao đẳng cộng đồng và vị trí của người lớn trong khu vực của bạn. 
 
Chính sách Cho Chuyển sinh viên 

A)  Học sinh trước đây ghi danh vào một trường học được công nhận của thẩm Mỹ có thể gửi hồ sơ 
học tập của họ để Jasmine Beauty School để xem xét và có thể chuyển giao tín dụng.  Nếu các hồ 
sơ học tập được từ trường thẩm Mỹ của các tiểu bang khác, chỉ có Hội đồng quản trị tóc và thẩm 
Mỹ có thể cấp cho những tín dụng học sinh của giờ và hoạt động.  Nhà trường sẽ chỉ chấp nhận 
giờ tín dụng từ một tiểu bang khác với các tài liệu thích hợp từ Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ. 
Trường Thẩm Mỹ Jasmine sẽ không chấp nhận học sinh để ghi danh vào các khóa học sau đây cho 
bất kỳ giờ nào ít hơn: 
Hớt tóc nam 400, Thẩm Mỹ 400, Chăm sóc da mặt 300, và Nghề làm móng 200.  Điều này bao gồm 
các sinh viên với các khoản tín dụng nhà nước và một lá thư giới thiệu từ các chương trình 
barbering và thẩm Mỹ.  Tất cả ra khỏi ứng viên nhà nước phải yêu cầu đầu tiên và nhận được một 
"thư đánh giá" từ chương trình barbering California và thẩm Mỹ.  Trường học chúng tôi không 
đảm bảo rằng chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ của người nộp đơn trước khi giờ.  Bản sao của tất cả 
các tài liệu trên sẽ được giữ lại trong các tập tin sinh viên sau khi đăng ký.  Trường Thẩm Mỹ 
Jasmine sẽ chỉ chấp nhận giờ tín dụng trước từ một thẩm Mỹ được công nhận California Trường 
hoặc một lá thư giới thiệu từ Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ.  Nhà trường không chấp nhận bất 
kỳ giờ học tập kinh nghiệm (giờ nhận được thông qua trải nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. 

B) 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.  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. 
Đó là theo ý của giám đốc trường, trước khi đăng ký, để xác định rằng tất cả các giờ còn lại của 
các hướng dẫn và hoạt động sẽ được hoàn thành bởi các sinh viên chuyển giao trong khung thời 
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gian được phân bổ.  Một học sinh chuyển giao có thể được yêu cầu để hoàn thành thêm giờ tại 
các trường học theo quyết định. 

C)  "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. 

D)  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.  
 

Anh như ngôn ngữ thứ hai 
Nhà trường không cung cấp hướng dẫn cho tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, và cũng không cung cấp 
dịch vụ cho việc thu thập Visa.  Mặc dù lớp học sẽ được tiến hành song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt), tất 
cả học sinh phải thành thạo tiếng Anh .  Các danh mục nhà trường và tất cả các yêu cầu tiết lộ bao gồm cả 
hiệp định ghi danh học sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt.  Sinh viên từ nước ngoài và sinh 
viên không có bằng tốt nghiệp trung học phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng-lợi ích của trường.  
 Yêu cầu khả năng-lợi ích (ATB) đòi hỏi học sinh thừa nhận theo các tiêu chí này để vượt qua một trong 
những xét nghiệm khả năng-lợi ích của bộ giáo dục Hoa Kỳ được quản lý bởi một giám thị độc lập.  Trường 
của chúng tôi sẽ sử dụng các thử nghiệm của Celsa khả năng-lợi ích.  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 học sinh thất bại trong kỳ thi đầu tiên, tái thử nghiệm có sẵn sau một 
thời gian chờ đợi tuần và các giám thị  độc lập sẽ giải thích và cung cấp cho cô ấy/anh ta với các thủ tục 
tái thử nghiệm. 
Đối với sinh viên từ Việt Nam, 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. 
 
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.  (xem chương trình giáo dục bắt đầu từ trang 12).  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.  Những giờ chi tiêu trong lớp năm nhất là như sau:  
Thẩm Mỹ 200-400 giờ.  Hớt tóc nam 200-300 giờ. Chăm sóc da mặt 60-100 giờ.  Nghề làm móng 40-70 
giờ, và Xoa bóp trị liệu 60-200 giờ. 
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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. 
 
Lớp học định hướng 
Định hướng các lớp học cho tất cả các sinh viên được tổ chức vào sáng thứ sáu của mỗi tuần từ 8:30 a.m. 
đến 10:00 a.m. trước khi bất kỳ lớp học mới bắt đầu.  Tất cả sinh viên mới, chuyển và học sinh tái ghi danh 
được yêu cầu tham dự trước khi nhập viện. 
 
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 
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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. 
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. 

4) 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 
Bộ giáo dục Hoa Kỳ 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5901 

 
Các dịch vụ và vị trí của sinh viên 
Hỗ trợ vị trí công việc được cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp và sinh viên không tính thêm phí.  Trong khi 
nhà trường không thể đảm bảo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, nhà trường sẽ làm cho mọi nỗ lực để 
giúp họ có được việc làm.  Các trường học duy trì một mạng lưới các mối quan hệ với các chuyên gia và 
người sử dụng lao động trong suốt San Diego County thường xuyên tìm kiếm sinh viên tốt nghiệp của 
chúng tôi.  Xin vui lòng gọi đăng ký của chúng tôi cho cơ hội việc làm và tư vấn nghề nghiệp. 
 
Kỳ nghỉ và đóng cửa khẩn cấp 
Trường được đóng cửa mỗi chủ nhật và vào những ngày lễ sau đây: 

• Ngày đâu năm  

• Ngày Giáng sinh 

• Ngày Lễ Tạ ơn 

• Memorial Day 

• Ngày độc lập 

• Ngày Lao động 
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. 
 
Quy trình khiếu nại:  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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6. 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 và Fax (916) 263-1897.  Hoặc Uỷ 
ban Quốc gia công nhận của nghề nghiệp nghệ thuật & khoa học, 4401 Ford Ave., Suite 1300, 
Alexandria, va 22302, và703) 600-7600. 

7. 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 

 
Kế toán giờ học và hoạt động của sinh viên 
Toàn thời gian: bất kỳ học sinh dự kiến tham dự 40 giờ hoặc hơn mỗi tuần được coi là học sinh toàn thời 
gian.  Đăng ký bán thời gian được định nghĩa là ít nhất 16 nhưng ít hơn 24 giờ mỗi tuần.  Ít hơn 16 giờ mỗi 
tuần là ít hơn một nửa thời gian.  Một nửa thời gian ghi danh yêu cầu tối thiểu là 12 giờ mỗi tuần.  Tất cả 
sinh viên đều chịu trách nhiệm về tính chính xác của tờ thời gian.  Học sinh phải bật đồng hồ vào và ra tại 
thời điểm bắt buộc và ghi lại tất cả các giờ học tham dự và các hoạt động hoàn thành trên tờ thời gian 
trong không gian phù hợp.  Học sinh phải trình bày các tờ thời gian hoàn thành cho một người hướng dẫn 
để xác minh tính chính xác và chữ ký của người hướng dẫn vào cuối mỗi ngày của lớp.  Nếu tờ thời gian 
không được ký bởi một người hướng dẫn, học sinh sẽ không nhận được tín dụng cho những ngày hoạt 
động.  Học sinh không được để loại bỏ tờ thời gian từ tiền đề của trường bất cứ lúc nào.  Giả mạo hoặc 
thẻ thời gian thay đổi là căn cứ cho trục xuất ngay lập tức. 
 
Tất cả đồng hồ thời gian giờ, giờ trong lớp, và giờ hoạt động được đăng hàng tuần bằng cách sử dụng hệ 
thống tham gia máy vi tính của trường.  Các tờ thời gian sau đó được nộp trong thư mục thời gian biểu 
của sinh viên.  Học sinh muốn xem xét tờ thời gian của họ với giám đốc trường phải thực hiện các yêu cầu 
của họ bằng văn bản.  Một cuộc hẹn để xem lại các tờ thời gian sẽ được lập biểu trong vòng năm ngày. 
 
Chính sách đồng hồ giờ học sinh 
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 ky ́tên thay đổi. 

http://www.bppe.ca.gov/
mailto:bppe@dca.ca.gov
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Bạn phải bật đồng hồ vào trong và ngoài cho nghỉ ăn trưa, và bạn phải rời khỏi thẻ thời gian của bạn trong 
khu vực được định danh.  Không bật đồng hồ vào trong và ngoài để nghỉ ăn trưa sẽ phải chịu hành động 
kỷ luật.  Nếu một học sinh không thể mất/ăn trưa của mình nghỉ tại thời điểm (11:30 a.m.-1:30 p.m.), 
anh/cô ấy phải báo cáo cho người hướng dẫn để được chỉ định một thời gian ăn trưa khác nhau.  Thẻ thời 
gian phải được ký kết bởi các sinh viên và người hướng dẫn hàng ngày. 
 
Thẻ tín dụng thời gian 
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, scalp điều trị = ½ đến 1 giờ, vĩnh viễn sóng = 2 đến 2 ½ giờ, mặt = 1 ½ đến 2 giờ, làm móng = ½ 
giờ, và cắt tóc = ½ đến 1 giờ.  Sử dụng các ví dụ nhất định, nó là dễ hiểu nếu hội đồng quản trị của 
barbering và thẩm Mỹ sẽ không xem xét một học sinh có khả năng thực hiện hơn ba sóng thường trực 
mỗi ngày. 
 
Chính sách tham dự 
Sự vắng mặt được coi là sử dụng trong các trường hợp sau: bệnh tật, sinh hoặc chết trong gia đình ngay 
lập tức, và các lý do hợp lệ khác.  Được miễn tuy nhiên, không có nghĩa là bạn sẽ nhận được giờ cho thời 
gian bạn đã đi từ lớp.  Được miễn chỉ có nghĩa là bạn sẽ được phép trở lại trường học.  Tất cả các sự vắng 
mặt được miễn được bằng văn bản, và sẽ được chấp nhận theo ý của giám đốc trường.  Nếu học sinh cần 
phải tham dự một sự kiện đặc biệt, xin vui lòng cung cấp bằng văn bản thông báo hai tuần.  Nếu học sinh 
vắng mặt ở trường cho 21 ngày lịch liên tiếp, anh/cô ấy sẽ được hủy bỏ từ chương trình trên  ngày 21 
. 
 
Nghỉ phép (LOA) 
Nếu một sinh viên thấy nó cần thiết phải vắng mặt từ trường trong ba tuần hoặc hơn, anh/cô ấy phải đầu 
tiên có được sự cho phép của giám đốc trường.  Chỉ có một để lại vắng mặt sẽ được cho phép cho mỗi 
mười hai tháng khoảng thời gian.  A để lại sự vắng mặt sẽ được cấp cho tối thiểu là 21 ngày lịch liên tiếp 
và tối đa là 120 ngày lịch liên tiếp.  Học phí vẫn còn do vào thời gian để tránh bất kỳ khoản phí trễ trong 
thời gian của học sinh để lại vắng mặt. 
Để làm cho công việc hoặc các lớp học bị mất, xin vui lòng kiểm tra lịch trình lớp học cho các lớp học có 
sẵn tiếp theo sẽ được đưa ra về chủ đề bạn đã bỏ qua, và yêu cầu sự cho phép của giám đốc trường học 
để tham dự các lớp học cụ thể.  Học sinh được yêu cầu phải thực hiện bất kỳ bài học hoặc kỳ thi nào bị 
mất do anh/cô ấy vắng mặt.  Đây là trách nhiệm của học sinh để lịch trình cho công việc bị mất. 
 
Đi học trễ 
Bất kỳ học sinh trễ cho lớp 15 phút sẽ không được phép đồng hồ trong ngày hôm đó. 
 
 
Thay đổi trạng thái 
Nếu một sinh viên thấy rằng anh/cô ấy không thể tham dự của mình giờ theo lịch trình (toàn thời gian 
hoặc bán thời gian), sau đó học sinh phải yêu cầu một sự thay đổi tình trạng từ các giám đốc trường trước 
khi tham dự nhiều giờ hơn hoặc ít hơn.  Một $35,00 phí xử lý sẽ được thêm vào tài khoản học phí của học 
sinh cho bất kỳ thay đổi tình trạng. 
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Chương trình giảng dạy cho khóa học Thẩm Mỹ (1.600 giờ đồng hồ) 
Chương trình học cho sinh viên ghi danh vào khóa học thẩm Mỹ bao gồm 1600 (1.600) 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.  Hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là hướng dẫn được đưa 
ra bởi trình diễn, bài giảng, tham gia lớp học, hoặc kiểm tra.  Hoạt động thực tế có nghĩa là thực tế hiệu 
suất của sinh viên của một dịch vụ đầy đủ về người khác hoặc người giả.  Hướng dẫn kỹ thuật và các hoạt 
động thực hành bao gồm: 
 

Chủ đề lý thuyết Giờ 

TẠO KIỂU TÓC: Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Phân tích tóc, gội đầu, vẫy ngón tay, 
uốn tóc, chải tóc, duỗi thẳng, vẫy, uốn bằng lược nóng và uốn xoăn nóng và tạo kiểu tóc 

65 

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 

40 

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 

60 

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 

20 

LUẬT VÀ QUY ĐỊNH 20 

Cân nhắc về sức khỏe và an toàn - Sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Hóa học thẩm mỹ 
bao gồm thành phần hóa học và mục đích của các chế phẩm chăm sóc mỹ phẩm, làm 
móng, tóc và da. Trang điểm hóa học cơ bản, lột da hóa học và thay đổi hóa học và vật lý 
của vật chất. Các chất độc hại bao gồm đào tạo về hóa chất và sức khỏe trong các cơ sở, 
bảo vệ khỏi các hóa chất độc hại và ngăn ngừa thương tích hóa học, công thái học, lý 
thuyết điện trong ngành thẩm mỹ, vi khuẩn học, các bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả 
HIV/AIDS, Viêm gan B, và Bảng dữ liệu vật liệu 

90 

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 

20 

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 

50 

KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 15 

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 

25 
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LÀM ĐẸP LÔNG MÀY & TRANG ĐIỂM - Chủ đề của 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. 
Chủ đề của 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, nếu một 
sản phẩm tồn tại không bị từ chối, bị cấm hoặc bị cấm Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ, Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp hoặc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa 
Kỳ 

25 

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 

10 

NHÂN TẠO MÓNG TAY & QUẤN LẠI: 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 

25 

QUẢN LÝ THẨM MỸ, ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 25 

Tổng số lý thuyết giờ 490 

Hoạt động thực hành  

TẠO KIỂU TÓC 240 

VẪY TÓC DÀI HẠN VÀ LÀM THẲNG TÓC BẰNG HÓA CHẤT 120 

CẮT TÓC 90 

MÀU TÓC VÀ TẨY TRẮNG 70 

KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 

THẨM MỸ: CHĂM SÓC DA MẶT- BẰNG TAY, CHĂM SÓC DA MẶT-ĐIỆN, CHĂM SÓC DA MẶT-
HÓA CHẤT 

50 

LÀM ĐẸP LÔNG MÀY & TRANG ĐIỂM 40 

LÀM MÓNG TAY, MÓNG CHÂN 30 

NHÂN TẠO MÓNG TAY & QUẤN LẠI 125 

Tổng số hoạt động thực hành 775 

 
 
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 kiến thức về lý thuyết tổng quát tương đối với thẩm Mỹ bao gồm cả giải phẫu, sinh lý 
học và hóa lý 

4. Có được kỹ thuật quản lý kinh doanh chung cho thẩm Mỹ 
 
Kỹ năng Để Được phát triển 
Tìm hiểu sử dụng thích hợp của thực hiện tương đối với tất cả các dịch vụ thẩm Mỹ.  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.  Bạn sẽ 
được học các thủ tục và thuật ngữ được sử dụng trong việc thực hiện tất cả các dịch vụ thẩm Mỹ; 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; Tìm hiểu các thủ tục thích hợp của làm móng tay để bao gồm các nước và làm móng dầu và làm móng 
chân và tìm hiểu các ứng dụng của ĐÁNH VÀO móng tay, gói móng tay và móng tay. 
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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. 
 
Yêu cầu Cho Hoàn tất khóa học đạt yêu cầu 
Một học sinh sẽ có hoàn thành lý thuyết và các hoạt động theo yêu cầu của Hội đồng quản trị tóc và thẩm 
Mỹ với một mức trung bình của "C" (70%) hoặc tốt hơn. 
 
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 
Khi sinh viên đã hoàn tất các giờ học lý thuyết cần thiết và hoạt động thực hành trong thẩm Mỹ với mức 
trung bình của "C" (70%) hoặc tốt hơn và tất cả các chi phí được trả đầy đủ, anh/cô ấy sẽ được trao một 
văn bằng xác nhận của ông/cô ấy tốt nghiệp.  Học sinh được hỗ trợ hoàn thành các văn bản cần thiết để 
đệ trình cho phù hợp kiểm tra thẩm Mỹ. 
 
Yêu cầu cấp phép 
Người nộp đơn phải được 17 tuổi trở lên và đã hoàn thành 10Th Lớp.  Một giấy phép thẩm Mỹ sẽ được 
cấp bởi nhà nước California chỉ sau khi học sinh đã hoàn thành và tốt nghiệp các khóa học thẩm Mỹ như 
mô tả ở trên và thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng thể của 75%. 
 
Chương trình giảng dạy cho học viện Chăm sóc da mặt (600 giờ) 
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.  Với mục đích của phần này, hướng dẫn 
kỹ thuật có nghĩa là chỉ dẫn bằng trình diễn, giảng dạy, tham gia lớp học, hoặc kiểm tra.  Hoạt động thực 
tế có nghĩa là hiệu suất thực tế của sinh viên của một dịch vụ đầy đủ về một người khác.  Hướng dẫn kỹ 
thuật và các hoạt động thực hành bao gồm 
 

Hoạt động thực hành  

THẨM MỸ: CHĂM SÓC DA MẶT- BẰNG TAY, CHĂM SÓC DA MẶT-ĐIỆN, CHĂM SÓC DA 
MẶT-HÓA CHẤT 

150 

LÀM ĐẸP LÔNG MÀY 50 

TRANG ĐIỂM 
 

40 

KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

10 

Tổng số các hoạt động thực hành 250 

Lý thuyết chỉ dẫn Giờ đồng 
hồ 
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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 

20 

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 

70 

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 

100 

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 

40 

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. 

20 

KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 15 

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. 

25 

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 

20 

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 

15 

Tổng số lý giờ thuyết  325 

 
 
Mục tiêu hiệu suất 
Có được kiến thức về luật pháp và quy định điều lệ California thực tiễn thiết lập vũ trụ, 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. 
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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 đánh giá cao 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. 
 
Yêu cầu cho hoàn thành thỏa đáng của khóa học 
Một học sinh sẽ có hoàn thành lý thuyết và các hoạt động theo yêu cầu của Hội đồng quản trị tóc và thẩm 
Mỹ với một mức trung bình của "C" (70%) hoặc tốt hơn. 
 
Yêu cầu tốt nghiệp 
Khi sinh viên đã hoàn tất các giờ học lý thuyết cần thiết và các hoạt động thực hành trong chăm sóc da với 
mức trung bình của "C" (70%) 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.  Học sinh được hỗ trợ trong việc hoàn thành các tài liệu cần 
thiết để tập cho việc kiểm tra thích hợp Hớt tóc /thẩm Mỹ. 
 
Yêu cầu cấp phép 
Người nộp đơn phải được 17 tuổi trở lên và đã hoàn thành Lớp 10.  Chuyên gia thẩm mỹ giấy phép sẽ 
được cấp bởi nhà nước California chỉ sau khi học sinh đã hoàn thành và tốt nghiệp thành công từ khóa 
học Chăm sóc da mặt như mô tả ở trên và thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng thể 
là 75%. 
 
Chương trình giảng dạy cho khóa học Nghề làm móng (400 giờ đồng hồ) 
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.  Hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là hướng dẫn bằng cách trình diễn, 
bài giảng, tham gia lớp học, hoặc kiểm tra.  Hoạt động thực tế có nghĩa là hiệu suất thực tế của sinh viên 
của một dịch vụ đầy đủ về một người khác.  Hướng dẫn kỹ thuật và các hoạt động thực hành bao gồm: 
 

Tối thiểu quy định hoạt động thực hành  

KHỬ TRÙNG VÀ VỆ SINH 10 

HOÀN THÀNH LÀM MÓNG TAY 60 

HOÀN THÀNH LÀM MÓNG CHÂN 180 

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 

KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 

Môn kỹ thuật Giờ 

LUẬT VÀ QUY ĐỊNH 10 

KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 15 
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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) 

40 

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 

25 

VI KHUẨN HỌC, GIẢI PHẪU, VÀ SINH LÝ HỌC 10 

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 

60 

 
Đào tạo bổ sung sẽ được đưa ra trong các vấn đề sau đây 
Quản lý thẩm Mỹ, kỹ năng giao tiếp bao gồm đạo đức nghề nghiệp,  người bán hàng, trang trí, lưu giữ hồ 
sơ, máy khách dịch vụ ghi thẻ, chuẩn bị một ly ́lịch nghề nghiệp, phát triển việc làm, mô hình, bàn và tiếp 
nhận, và chăm sóc và các đối tượng khác liên quan đến lĩnh vực thẩm Mỹ. 
 
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. 
 
Yêu cầu đối với hoàn tất khóa học thỏa đáng 
Một học sinh sẽ có hoàn thành lý thuyết và các hoạt động theo yêu cầu của Hội đồng quản trị tóc và thẩm 
Mỹ với một mức trung bình của "C" (70%) hoặc tốt hơn. 
 
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 làm móng 
với mức trung bình của "C" (70%) 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.  Học sinh được hỗ trợ trong việc hoàn thành các tài liệu 
cần thiết để tập cho việc kiểm tra thích hợp Hớt tóc /thẩm Mỹ. 
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Yêu cầu cấp phép 
Người nộp đơn phải được 17 tuổi trở lên và đã hoàn thành 10Th Lớp.  A Ngành giấy phép sẽ được cấp bởi 
nhà nước California chỉ sau khi học sinh đã hoàn thành và tốt nghiệp thành công từ Manichữa khóa học 
như mô tả ở trên và thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng thể là 75%. 
 
Giáo trình làm móng 2 (600 giờ đồng hồ) 
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 sinh viên có đủ 
tự tin và chuyên môn để thực hiện các dịch vụ spa.  Hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là hướng dẫn bằng cách 
trình diễn, bài giảng, tham gia lớp học, hoặc kiểm tra.  Hoạt động thực tế có nghĩa là hiệu suất thực tế của 
sinh viên của một dịch vụ đầy đủ về một người khác.  Hướng dẫn kỹ thuật và các hoạt động thực hành 
bao gồm: 
 

Tối thiểu quy định hoạt động thực hành  

KHỬ TRÙNG VÀ VỆ SINH 10 

HOÀN THÀNH LÀM MÓNG TAY 60 

HOÀN THÀNH LÀM MÓNG CHÂN 180 

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 

KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 

Môn kỹ thuật Giờ 

LUẬT VÀ QUY ĐỊNH 10 

KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 15 

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) 

40 

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 

25 

VI KHUẨN HỌC, GIẢI PHẪU, VÀ SINH LÝ HỌC 10 

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 

60 

 
Hướng dẫn và đào tạo bổ sung - 200 giờ 
Chúng tôi sẽ kết hợp các quy trình đào tạo sau trong suốt chương trình: 
1. Milady chuẩn bị kiểm tra 
2. DVD Milady tập trung vào các khía cạnh thực tế của làm móng tay và móng chân 
3. Thực tập 
4. Đạo đức nghề nghiệp, bao gồm đào tạo về kỹ năng kinh doanh và giao tiếp 
5. Đào tạo về thẩm mỹ viện, lưu trữ hồ sơ và hồ sơ dịch vụ khách hàng 
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Đào tạo bổ sung sẽ được đưa ra trong các vấn đề sau đây 
Quản lý thẩm Mỹ, kỹ năng giao tiếp bao gồm đạo đức nghề nghiệp,  người bán hàng, trang trí, lưu giữ hồ 
sơ, máy khách dịch vụ ghi thẻ, chuẩn bị một ly ́lịch nghề nghiệp, phát triển việc làm, mô hình, bàn và tiếp 
nhận, và chăm sóc và các đối tượng khác liên quan đến lĩnh vực thẩm Mỹ. 
 
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. 
 
Yêu cầu đối với hoàn tất khóa học thỏa đáng 
Một học sinh sẽ có hoàn thành lý thuyết và các hoạt động theo yêu cầu của Hội đồng quản trị tóc và thẩm 
Mỹ với một mức trung bình của "C" (70%) hoặc tốt hơn. 
 
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 làm móng 
với mức trung bình của "C" (70%) 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.  Học sinh được hỗ trợ trong việc hoàn thành các tài liệu 
cần thiết để tập cho việc kiểm tra thích hợp Hớt tóc /thẩm Mỹ. 
 
Yêu cầu cấp phép 
Người nộp đơn phải được 17 tuổi trở lên và đã hoàn thành 10Th Lớp.  A Ngành giấy phép sẽ được cấp bởi 
nhà nước California chỉ sau khi học sinh đã hoàn thành và tốt nghiệp thành công từ Manichữa khóa học 
như mô tả ở trên và thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng thể là 75%. 
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Chương trình Xoa bóp trị liệu (700 Giờ đồng hồ) 
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.  
Hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài giảng, tham gia lớp học, hoặc kiểm 
tra.  Hoạt động thực tế có nghĩa là hiệu suất thực tế của học sinh của một dịch vụ đầy đủ về người khác: 
 

Chủ đề của hướng dẫn kỹ thuật Giờ 

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. 
 
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. 

100 

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. 

60 

Bệnh lý: các dịch của các hệ thống 10.  Vật lý thay đổi trong bệnh 50 

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 

 
50 
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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 vê ̀thể thao, xoa bóp thể thao, massage cho dân số đặc biệt, xoa bóp trong y học, bổ 
sung phương thức điều trị. 

300 

Hoạt động thực hành  

Không được thanh toán và giám sát lâm sàng hoặc kinh nghiệm thực tập (100 giờ) 
-vệ sinh, khử trùng 
-bấm huyệt: Xoa bóp tay và chân 
-Thụy Điển 
- Xoa bóp thể thao 
-phân loại các phong trào xoa bóp 
-ứng dụng của sự vuốt ve của xoa bóp 
-sáu loại chính: Chạm, trượt, kneading, ma sát, bộ gõ, phong trào chung 

140 

 
Tiết lộ về 700 giờ đồng hồ: 
Tại California, một đồng hồ 600 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.  Phụ vào, những sinh viên đã 
hoàn thành thành công 600 giờ xoa bóp trị liệu sẽ đáp ứng các yêu cầu để có thể có được Hội đồng xoa 
bóp trị liệu của California chứng nhận liệu pháp xoa bóp và để ngồi cho kỳ thi chứng nhận quốc gia cho 
xoa bóp điều trị.  Chúng tôi, tại Trường Thẩm Mỹ Jasmine, cảm thấy đó là nó để lợi thế và lợi ích cho sinh 
viên tại trường học của chúng tôi để hoàn thành một 700 giờ mát xoa bóp chương trình trị liệu bởi vì họ 
sẽ có thể tìm hiểu nhiều hơn các kỹ năng cơ bản xoa bóp, và chủ nhất trong nhu cầu tiên tiến phương 
thức.  Ngoài ra, đồng hồ 700 giờ xoa bóp trị liệu chương trình sẽ cho phép học sinh không chỉ đạt được 
một sự nghiệp xoa bóp trị liệu thành công ở California, nhưng trong các tiểu bang khác là tốt. 
 
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 nghê ̀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 
 
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. 
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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. 
Yêu cầu tốt nghiệp 
Khi sinh viên đã hoàn tất các giờ học lý thuyết cần thiết và các hoạt động thực hành trong xoa bóp trị liệu 
với mức trung bình của "C" (70%) 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 
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. 
 
Chương trình giảng dạy cho khóa học Hớt tóc nam (1,500  giờ) 
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.  
Hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là hướng dẫn được đưa ra bởi trình diễn, bài giảng, tham gia lớp học, hoặc 
kiểm tra.  Hoạt động thực tế có nghĩa là thực tế hiệu suất của sinh viên của một dịch vụ đầy đủ về người 
khác hoặc người giả.  Hướng dẫn kỹ thuật và các hoạt động thực hành bao gồm: 
 

Chủ đề Giờ tối thiểu 
giảng dạy kỹ 
thuật 

Hoạt động 
tối thiểu 
thực hành 

LUẬT VÀ QUY ĐỊNH 20 0 

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 

90 0 

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 

50 0 

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 

20 0 

KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ 

15 10 
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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 

65 280 

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 

40 115 

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 

60 60 

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 

20 160 

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. 

 
100 

 
55 

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 

10 5 

Giờ đã dành trên sàn phòng khám 490 1010 

Tổng số giờ cần thiết 1500  

 
Đào tạo bổ sung sẽ được đưa ra trong 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 nghê ̀nghiệp, phát triển việc làm, mô hình, tiếp 
nhận, và chăm sóc và các đối tượng khác liên quan đến các lĩnh vực. 
 
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 toć, 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. 
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Thái độ và đáng để được phát triển 
Có thể biêt́ 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. 
 
Yêu cầu đối với hoàn tất khóa học thỏa đáng 
Một học sinh sẽ có hoàn thành lý thuyết và các hoạt động theo yêu cầu của Hội đồng quản trị tóc và thẩm 
Mỹ với một mức trung bình của "C" (70%) hoặc tốt hơn. 
 
Yêu cầu tốt nghiệp 
Khi một học sinh đã hoàn thành các giờ lý thuyết cần thiết và các hoạt động thực tế trong khóa học Hớt 
tóc nam với một mức trung bình của "C" (70%) hoặc tốt hơn và tất cả các chi phí được trả đầy đủ, anh/cô 
ấy sẽ được trao một văn bằng cấp giấy xác nhận tốt nghiệp của mình.  Học sinh được hỗ trợ trong việc 
hoàn thành các tài liệu cần thiết để tập cho cuộc thi thích hợp của nghề cắt tóc /thẩm Mỹ. 
 
Yêu cầu cấp phép 
Người nộp đơn phải được 17 tuổi trở lên và đã hoàn thành lớp 10.  Một giấy phép Hớt tóc nam sẽ được 
cấp bởi nhà nước California chỉ sau khi học sinh đã hoàn thành và tốt nghiệp thành công  
khóa học nghề cắt tóc như mô tả ở trên và thông qua các kỳ thi cấp giấy phép với mức trung bình tổng 
thể là 75%. 
 
Hớt tóc nam Crossover 200 giờ đồng hồ: 
Để đủ điều kiện kiểm tra thợ cắt tóc, một chuyên gia thẩm mỹ hoặc một cá nhân đã hoàn thành khóa học 
thẩm mỹ sẽ cần phải hoàn thành 200 giờ như sau: 
 

Chủ đề Giờ tối 
thiểu giảng 
dạy kỹ 
thuật 

Hoạt động 
tối thiểu 
thực hành 

Tổng số 
giờ học 

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. 

 
 

100 

 
 

40 

 
 

200 

 
Thẩm Mỹ Crossover 300 giờ đồng hồ: 
Để đủ điều kiện kiểm tra thẩm mỹ, một thợ cắt tóc hoặc một cá nhân đã hoàn thành khóa học cắt tóc sẽ 
cần hoàn thành 300 giờ như sau: 
 

Chủ đề Giờ tối 
thiểu giảng 
dạy kỹ 
thuật 

Hoạt động 
tối thiểu 
thực hành 

Tổng số 
giờ học 

200 giờ hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo thực hành về thẩm mỹ    

THẨM MỸ: CHĂM SÓC DA MẶT- BẰNG TAY, CHĂM SÓC DA MẶT-
ĐIỆN, CHĂM SÓC DA MẶT-HÓA CHẤT:  Sẽ bao gồm, nhưng không 

 
 

25 

 
 

50 

 
 

110 
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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 
 

25 40 90 

100 giờ hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo thực hành về làm móng 
tay và chăm sóc 

   

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.  

10 25 40 

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 

25 120 
Nails 

60 

 
Chương trình giảng dạy cho khóa học Microblading (3 Ngày, 24 giờ) 
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.  Hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài giảng, tham 
gia lớp học, hoặc kiểm tra.  Hoạt động thực tế có nghĩa là hiệu suất thực tế của sinh viên của một dịch vụ 
đầy đủ về một người khác.  Hướng dẫn kỹ thuật và các hoạt động thực hành bao gồm 
 

Chủ đề Giờ tối thiểu 
giảng dạy kỹ 
thuật 

Giờ tối 
thiểu thực 
hành 

Ngày một  

Giới thiệu về Microblading  
Tư vấn  

Xử lý đúng cách các thiết bị, kim và sắc tố  

Đo lông mày 

2 6 

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 

Day 3 1 7 
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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 

 
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 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. 
 
Yêu cầu đối với hoàn tất khóa học thỏa đáng 
Một học sinh sẽ có hoàn thành lý thuyết và các hoạt động với một mức trung bình của "B" (80%) hoặc tốt 
hơn. 
 
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 
Người nộp đơn phải được 18 tuổi trở lên và đã hoàn thành 10Th Lớp.  Bằng tốt nghiệp Chuyên gia 
Microblading sẽ chỉ được cấp sau khi sinh viên hoàn thành thành công và tốt nghiệp khóa học 
Microblading như mô tả ở trên với tổng điểm trung bình là 80%. 
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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 

Phí strf Tất cả Tuần 

Thẩm Mỹ $11.250,00 $75,00 $675,00 $6,00 $12.006,00 40-100 

Hớt tóc nam $8.275,00 $75,00 $650,00 $4,50 $9.004,50 40-97 

Chăm sóc da 
mặt 

$2.550,00 $75,00 $575,00 $2,00 $4.002,00 15-38 

Nghề làm móng $1.775,00 $75,00 $350,00 $1,00 $2.201,00 10-16 

Nghề làm móng 
102 

$2,775,00 $75,00 $350,00 $1,50 $3,201,50 15-38 

Xoa bóp trị liệu $5.750,00 $75,00 $550,00 $3,00 $6.003,00 15-44 

Thẩm Mỹ 
Crossover 

$2.925,00 $75,00 $0,00 $1,50 $3.001,50 8-10 

Hớt tóc nam 
Crossover 

$1.925,00 $75,00 $0,00 $1,00 $2.001,00 6-8 

MICROBLADING $1.625,00 $75,00 $500,00 $1,50 $3.001,50 Ba ngày 

 
* CHỈ CÓ HỌC PHÍ ĐƯỢC HOÀN LẠI 
*Phí đăng ký không được hoàn lại sau khi tham dự khóa học đầu tiên hoặc ngày thứ bảy sau khi ghi danh, 
nào là sau này. 
 
Nếu sinh viên có được một khoản vay để trả tiền cho một chương trình giáo dục, học sinh sẽ có trách 

nhiệm trả nợ đầy đủ số tiền vay cộng với lãi suất, ít hơn số tiền của bất kỳ hoàn lại tiền.  Nếu học sinh đã 

nhận được tiền viện trợ sinh viên liên bang, học sinh được hưởng một khoản hoàn lại của moneys không 

trả tiền từ các quỹ hỗ trợ sinh viên tài chính liên bang.  Nếu học sinh mặc định về một khoản vay liên 

bang hoặc nhà nước, cả hai sau đây có thể xảy ra: (a) chính phủ liên bang hoặc tiểu bang hoặc cơ quan 

bảo lãnh cho vay có thể hành động chống lại học sinh, bao gồm việc áp dụng bất kỳ khoản thuế thu nhập 

nào mà người đó có quyền làm giảm số dư nợ trên cho vay.  (b) học sinh có thể không đủ điều kiện cho 

bất kỳ trợ cấp tài chính cho sinh viên liên bang khác tại một cơ sở giáo dục hoặc hỗ trợ tài chính của 

chính phủ khác tại một cơ sở giáo dục cho đến khi khoản vay được hoàn trả. 

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. 
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Học bổng 
Trường Thẩm Mỹ Jasmine không có giải thưởng học bổng nào.  Đôi khi, nhà trường có thể có ưu đãi 
khuyến mại, và sẽ thông báo họ thông qua quảng cáo hoặc trang web của trường.  Học sinh gặp khó khăn 
tài chính hoặc khó khăn quá mức có thể tham khảo ý kiến văn phòng trợ giúp tài chính để tìm hiểu về sự 
trợ giúp có thể có sẵn cho họ. 
 
Phương thức thanh toán 
Trường chấp nhận tiền mặt, ghi nợ/thẻ tín dụng, đặt tiền, và kiểm tra. 
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  
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. 
 
Trường có quyền thay đổi học phí và lệ phí và thực hiện các thay đổi đối tượng mà không cần thông 
báo trước khi có.  Bất kỳ thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến việc tham dự học sinh. 
 
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. 
 
Đăng ký trước xin thi cấp giấy phép  
Học sinh sẽ được phép nộp đơn xin giấy phép cung cấp cho các kỳ thi đã được thanh toán đầy đủ tại giờ 
đồng hồ ứng dụng thích hợp và cung cấp cho họ đã duy trì 90% sự có mặt trong suốt chương trình học 
tập của họ và chưa nhận được bất kỳ đình chỉ.  Các sinh viên ngoài tiểu bang và học sinh chuyển trường 
sẽ không được phép áp dụng trước. 
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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. 
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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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Rút và Chính sách hoàn trả 
 
Quyền của học sinh để hủy bỏ 
Học sinh có quyền hủy bỏ các thỏa thuận ghi danh và có được hoàn lại tiền chi phí thông qua tham gia học 
tại phiên hạng nhất (ngày đầu tiên của lớp), hoặc ngày thứ bảy sau khi ghi danh (bảy ngày kể từ ngày thỏa 
thuận ghi danh đã được ký kết), nào là sau này.  Tất cả các khoản thanh toán sẽ được trả lại nếu học sinh 
bị từ chối đăng ký.  Việc hủy bỏ sẽ xảy ra khi bạn cung cấp thông báo bằng văn của huỷ tại địa chỉ của cơ 
sở giáo dục.  Bạn có thể làm điều này bằng thư hoặc giao hàng bằng tay.  Các thông báo bằng văn của hủy 
bỏ, nếu được gửi bằng thư, sẽ được chấp nhận khi nó được gửi trong thư và đúng địa chỉ với bưu phí trả 
trước.  Các thông báo bằng văn trình của hủy bỏ không cần phải đưa vào bất kỳ hình thức cụ thể, Tuy 
nhiên bày tỏ nó sẽ được chấp nhận chỉ khi gửi trực tiếp đến văn phòng tài chính nói rằng bạn không còn 
muốn bị ràng buộc bởi các thỏa thuận ghi danh.  Việc thu hồi cũng có thể được hiệu quả bởi trường học 
do tiến hành của học sinh, bao gồm, nhưng không nhất thiết phải giới hạn, thiếu sinh viên tham dự. 
 
Chính sách hoàn trả 
Sau thời gian hủy bỏ, cơ sở giáo dục cung cấp một khoản hoàn lại tiền chuyên nghiệp của tất cả các khoản 
trả tiền cho học phí tính cho những học sinh đã hoàn thành 60% hoặc ít hơn của thời kỳ tham dự.  Khi hơn 
60% thời gian ghi danh trong khóa học đã phát sinh (kể cả sự vắng mặt), sẽ không có hoàn lại tiền cho học 
viên.  Một khoản phí đăng ký của $75,00 là một mục không hoàn lại.  Thiết bị, sách, vật tư, công cụ, đồng 
phục, bộ dụng cụ và các mặt hàng khác phát hành và nhận được của học sinh không được hoàn lại.  Sau 
khi học sinh nhận được mục mô tả ở trên , họ là tài sản của học sinh và sẽ đại diện cho một trách nhiệm 
pháp lý cho sinh viên.  Nếu bạn hủy bỏ thỏa thuận, trường sẽ hoàn trả lại bất kỳ khoản tiền nào mà bạn 
đã trả, ít hơn bất kỳ khoản khấu trừ cho phí đăng ký và thiết bị nhận được.  Nếu bạn rút khỏi trường sau 
thời gian hủy bỏ, chính sách hoàn trả được mô tả ở trên sẽ được áp dụng.  Nếu số tiền mà bạn đã trả là 
nhiều hơn số tiền mà bạn nợ cho thời gian bạn đã tham dự, sau đó hoàn lại tiền sẽ được thực hiện trong 
vòng 45 ngày kể từ khi rút chính thức.  Nếu số tiền mà bạn nợ là nhiều hơn số tiền mà bạn đã trả tiền, sau 
đó bạn sẽ phải trả cho sự khác biệt còn nợ.  Ngày thu hồi chính thức là thông báo của học sinh hoặc quyết 
tâm của trường. 
 
*Sách, Đồng phục và Bộ dụng cụ sẽ được cung cấp sau thời gian hủy và sẽ không được hoàn trả nếu 
được sử dụng hoặc xóa khỏi bao bì 
 
Xác định rút khỏi trường học 
Ngày thu hồi sẽ là ngày cuối cùng của việc ghi nhận tham dự.  Học sinh sẽ được xác định là đã rút khỏi 
trường vào sớm nhất của: 

Ngày bạn thông báo cho văn phòng tài chính của ý định của bạn để rút khỏi trường học.   

Ngày trường chấm dứt việc đăng ký của bạn do sự thất bại về học tập hoặc vi phạm các quy tắc và 
chính sách của nó đã nêu trong danh mục 

Ngày bạn không tham dự các lớp học trong một khoảng thời gian hai tuần, và không thông báo cho 
các trường biết là bạn không được rút 

Ngày bạn thất bại khi trở lại theo lịch biểu từ một sự để lại được phê duyệt vắng mặt.  Ngày xác định 
thu hồi sẽ là ngày theo lịch trình trở về từ bỏ vắng mặt 
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Hủy khóa học 

Nếu một khóa học bị hủy bỏ sau khi đăng ký của học sinh và trước khi đăng ký và trước khi giảng dạy trong 

khóa học đã bắt đầu, trường sẽ lựa chọn của mình: 1. Cung cấp một khoản hoàn lại đầy đủ của tất cả tiền 

thanh toán; hoặc 2. Cung cấp để hoàn thành khóa học tại các trường học trong khu phố. 

 

Tính toán rút tiền 

Đây là một tính toán uỷ thác của cơ quan nhà nước, và cơ sở giáo dục chính nó.  Công thức này sẽ đưa vào 

tài khoản tỷ lệ phần trăm của khóa học đã hoàn thành và nó áp dụng rằng tỷ lệ phần trăm cho các trường 

học để xác định có bao nhiêu trường học kiếm được những chi phí, bao nhiêu đã được thanh toán về những 

chi phí và số tiền nợ, nếu có, bởi học sinh đến Trường 

Bảng sau vạch ra việc hoàn tiền do dựa trên phần trăm đào tạo đã hoàn thành, sử dụng giờ theo lịch trình 

(bao gồm cả sự vắng mặt): 

 

Tổng số học phí Trừ đi phí đăng 

ký  

Trừ đi sách và 

vật tư 

Trừ đi strf phí Học phí 

$12.006,00 $75,00 $670,00 $6,00 $11.250,00 

 

Học phí Giờ học Phí hàng 

giờ 

Học phí trả Giờ tham 

dự 

Học phí Hoàn trả 

do 

$11.250,00 1600 $7,03/giờ $11.250,00 700 $4.921,00 $6,329,00 
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Chính sách tiến độ học tập đạt yêu cầu (SAP) 
Trường Thẩm Mỹ Jasmine dự kiến tất cả học sinh để duy trì tiến độ học tập đạt yêu cầu (SAP) như được 
thành lập bởi tổ chức này, học sinh phải: 
 

A.  Duy trì mức trung bình học tập tích lũy "C" (70%) hoặc tốt hơn trên tất cả các kỳ thi, các dự án 
làm việc (hoạt động), và các khóa học cần thiết khác. 

B. Duy trì mức trung bình tích lũy của ít nhất hai phần ba (2/3) (67%) của giờ lập biểu được nêu trên 
hợp đồng ghi danh của họ.  Ví dụ, một học sinh theo lịch trình để hoàn thành 33 giờ mỗi tuần sẽ 
phải duy trì một lượng sự có mặt trung bình hàng tuần của ít nhất 22 giờ mỗi tuần (2/3 X 33 = 22). 
Bất kể mức trung bình của tham dự, những sinh viên có hơn hai tuần liên tiếp của sự vắng mặt 
(14 ngày lịch) sẽ được miễn nhiệm.  Tiêu chuẩn này sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên ngoại trừ 
những người trên được chấp thuận để lại sự vắng mặt.  Những sinh viên mong đợi để được vắng 
mặt 14 hoặc nhiều ngày đến 180 ngày được khuyến khích để yêu cầu một sự vắng mặt.  Ngoài các 
tiêu chuẩn tham gia liên quan đến SAP, học sinh cũng được yêu cầu tuân thủ các chính sách nói 
chung một số thể chế liên quan đến tham gia và tardiness.   

C.  Hoàn thành khóa học trong vòng một lần rưỡi (150%) chiều dài của khóa học theo quy định trong 
danh mục.  Ví dụ, một học sinh những người tuyển sinh trong một 600 giờ/30 tuần dài chương 
trình Chăm sóc da mặt phải hoàn thành chương trình trong vòng 45 tuần.  Với mục đích xác định 
khung thời gian tối đa, giờ chuyển giao từ một cơ sở giáo dục khác được chấp nhận về hướng 
chương trình giáo dục của học sinh được tính cả hai như cố gắng và hoàn thành giờ. 

D. Học sinh phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về học tập và tham dự cho mỗi giai đoạn đánh giá của 
khóa học để được xem xét như là thực hiện tiến độ học tập thỏa đáng cho đến khi đánh giá theo 
lịch trình kế tiếp. 

 
Thời kỳ đánh giá 
Sinh viên được đánh giá cho tiến độ học tập đạt yêu cầu như sau: 

• Thẩm Mỹ  Khi học sinh được lên kế hoạch để hoàn thành 450, 900, 1250, và 1600 giờ 

• Hớt tóc nam:  Khi học sinh được lên kế hoạch để hoàn thành 450, 900, 1250, và 1500 giờ 

• Chăm sóc da mặt:  Khi học sinh được lên kế hoạch để hoàn thành 300 và 600 giờ 

• Nghề làm móng:  Khi học sinh được lên kế hoạch để hoàn thành 200 và 400 giờ 

• Xoa bóp trị liệu:  Khi học sinh được lên kế hoạch hoàn thành 350 Và 700 Giờ 
 
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.... Không 
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Quản chế học tập 
Các sinh viên đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho việc tham gia và học tập được coi là đạt được tiến bộ học 
tập thỏa đáng cho đến khi đánh giá kế hoạch tiếp theo.  Những học sinh không đáp ứng các tiêu chuẩn 
SAP trong một thời gian đánh giá nhất định sẽ được đặt trên SAP quản chế cho một giai đoạn đánh giá bổ 
sung.  Nếu học sinh thành công kháng cáo sự tiến bộ tiêu cực xác định và nhà trường xác định rằng SAP 
có thể được đáp ứng vào cuối thời kỳ đánh giá tiếp theo hoặc trường học phát triển một kế hoạch học tập 
cho học sinh đảm bảo rằng anh/cô ấy có thể đáp ứng yêu cầu SAP của trường bởi một điểm cụ thể trong 
khung thời gian tối đa được thành lập cho các sinh viên cá nhân.   
Đối với các sinh viên theo SAP quản chế, đạt được sự tiến bộ học tập sẽ được phục hồi chỉ sau khi học sinh 
đã tái thiết lập SAP phù hợp với các tiêu chuẩn tham dự và chấm điểm được nêu trong các tiêu chuẩn A, 
B, C, & D của SAP, (xem trang 27 của cửa hàng trường).  Các sinh viên tập hợp đáp ứng tiêu chuẩn SAP 
theo kết luận của thời kỳ thử việc sẽ được gỡ bỏ khỏi quản chế học thuật và sẽ được xem xét là đạt được 
SAP.  Những sinh viên trong tập sự không đáp ứng SAP theo kết luận của thời kỳ thử việc sẽ được coi là 
không được thực hiện tiến độ học thuật thỏa đáng, và anh/cô ấy có thể bị chấm dứt theo ý của trường.  
Trong trường hợp đăng ký học sinh bị chấm dứt do không làm cho tiến độ học tập thỏa đáng, tất cả các 
chính sách liên quan đến chính sách hoàn trả của trường sẽ được áp dụng. 
 
Tái lập tiến độ học tập đạt yêu cầu 
Sinh viên có thể tái thiết lập tiến độ học tập thỏa đáng bằng việc đáp ứng các yêu cầu về học tập tối thiểu 
và tham gia vào cuối thời gian thi hành. 
 
Gián đoạn, hoàn tất khóa học, rút khỏi khóa học 
Nếu một ghi danh tạm thời bị gián đoạn do sự vắng mặt, học sinh sẽ trở lại trường trong cùng trạng thái 
tiến bộ như trước khi vắng mặt.  Giờ trôi qua trong khi rời khỏi sự vắng mặt sẽ mở rộng thời gian hợp 
đồng của học sinh, và khung thời gian tối đa của cùng một số ngày thực hiện trong khi nghỉ vắng mặt, và 
sẽ không được bao gồm trong tính toán tích lũy tỷ lệ phần trăm học sinh tham gia.  Những sinh viên đã 
rút lui trước khi hoàn tất khóa học, và muốn ghi danh lại trường sẽ trở lại cùng một tình trạng tiến bộ học 
tập thỏa đáng như tại thời điểm thu hồi. 
 
Thủ tục kháng cáo 
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. 
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YÊU CẦU CẤP PHÉP VÀ 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. 
 
Nộp đơn xin bài thi tiểu bang 
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 
Học sinh có thể nộp đơn xin cấp giấy phép nhà nước của họ một khi họ đã hoàn thành yêu cầu 75% trong 
giờ học.  Xin xem công ty đăng ký trường cho các quy tắc và yêu cầu bổ sung. 
 
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? 

• 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. 
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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 

 
Hướng dẫn học và hành động kỷ luật 
 
Quy tắc trường học 
Trường học và doanh nghiệp dựa vào các tiêu chuẩn và quy tắc để hoạt động thành công.  Để thực hiện 
theo những hy vọng từ Hội đồng quản trị tóc và thẩm Mỹ, và để được chuyên nghiệp. 
 
Tham dự 
Giờ học: thứ hai-thứ bảy, 8:30 a.m.-9:30 p.m.  Chủ nhật 9:00 a.m. đến 5:30 p.m 
Học sinh phải được nhắc nhở, và tham dự lớp học về thời gian.  Để được xem xét ghi danh, học sinh phải 
tham dự lớp toàn thời gian, ba quý (3/4) hoặc một nửa thời gian.  Học sinh sẽ nhận được tín dụng cho 
đúng thời gian tài liệu chỉ. 

1) Thẻ thời gian của học sinh phải rõ ràng 
2) Tốc độ vào sẽ được làm tròn đến ¼ giờ tiếp theo, và tốc độ ra sẽ được làm tròn đến cuối ¼ giờ 
3) Học sinh phải theo dõi thẻ thời gian của riêng mình và báo cáo sự vắng mặt hàng ngày 
4) Những học sinh không được bấm giờ vào lúc 8:37 sáng sẽ không được phép cho đến lúc 10:00 

sáng.  
5) Học sinh phải bấm đồng hồ ra cho bữa ăn trưa, ngoại trừ những người tham dự sáu giờ hoặc ít 

hơn của lớp học 
6) Các lý do của bác sĩ là cần thiết cho sự vắng mặt do bệnh tật. Học sinh có quá ba lần vắng mặt 

không có lý do hoặc vắng mặt trong vòng 30 ngày sẽ được tư vấn 
7) Hơn ba tư vấn trong ba tháng có thể dẫn đến việc quản chế, đình chỉ, hoặc chấm dứt từ chương 

trình 
 
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.  
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Rút khỏi trường ngay lập tức 

1) Hành vi trộm cắp của bất kỳ đối tượng nào thuộc về một sinh viên, khách hàng và trường học 
2) Bấm thẻ thời gian của học sinh khác hoặc có một học sinh khác làm điều tương tự cho bạn 
3) Giả mạo bất kỳ thông tin nào về thẻ thời gian 
4) Sử dụng hoặc đang được dưới ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu trong trường học 
5) Gây ra sự gián đoạn lớp sau khi được cảnh báo cho cùng một vi phạm trong quá khứ 
6) Lạm dụng thể chất hoặc khiếm nhã của một cá nhân khác cam kết trên khuôn viên trường 
7) Cố tình không theo các quy tắc trường học hoặc hướng dẫn 
8) Sở hữu, bán hoặc được trang bị súng cầm tay, hoặc vũ khí nguy hiểm khác 
9) 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 
10) 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 
11) Gây thiệt hại cho trường học hoặc tài sản tư nhân 
12) Cố ý nhận được trường bị đánh cắp hoặc tài sản tư nhân 
13) Cam kết hoặc cố gắng cam kết một cuộc tấn công tình dục hoặc cam kết một ắc quy tình dục 
14) 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 
15) Cam kết quấy rối tình dục 
16) Tham gia vào quấy rối, đe dọa hoặc đe dọa trường học hoặc cá nhân 
17) Thực hiện mối đe dọa khủng bố đối với các viên chức trường hoặc tài sản trường 
18) Bất kỳ hành vi sai trái khác của trường như là xứng đáng của rút ngay lập tức 

 
Một tuần đình chỉ 

1) Rời khỏi trường căn cứ mà không được phép giám sát 
2) Không đi đến trường mà không cần thiết bị cần thiết 
3) Không theo chỉ dẫn của người hướng dẫn lớp 
4) Sử dụng ngôn ngữ hôi, sắc tộc, chủng tộc, hoặc điêù sỉ nhục tình dục  
5) 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 
6) Mang theo bất kỳ thẻ thời gian nào ngoài sân trường 
7) Hút thuốc hoặc ăn uống ngoài khu vực quy định 
8) Lan truyền tin đồn về một sinh viên hoặc nhân viên khác 

 
Vi phạm dẫn đến một tuần đình chỉ 

1) Trang phục không phù hợp (đồng phục) hoặc sử dụng các sản phẩm thay thế đồng phục trái phép 
2) Thực hành các biện pháp vệ sinh không đúng và khử trùng 
3) Thất bại trong hàng ngày làm sạch khu vực làm việc và được giao nhiệm vụ vào cuối ngày 
4) Không bấm đồng hồ trong và ngoài một cách thích hợp  
5) Được vào cuối lớp hoặc rời lớp/phòng khám mà không có đúng ủy quyền  

 
Nói chung, ba đình chỉ chiếm đủ nguyên nhân để rút khỏi trường.  Các nguyên tắc trên không bao gồm tất 
cả các vi phạm có thể xảy ra, và họ không phải là tất cả và/hoặc giới hạn bất kỳ hành động của trường 
trong bất kỳ cách nào. 
 
Học sinh phải tuân thủ tất cả các hướng dẫn, chỉ dẫn, và đơn đặt hàng của nhân viên trường học tương 
đối với các hoạt động trường học.  Bất hòa, ma túy hoặc rượu sử dụng trên khuôn viên trường sẽ không 
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được dung thứ.  Tất cả các bài tập, bài kiểm tra và bài tập về nhà phải được thực hiện để nghỉ vắng mặt.  
Bất kỳ độ lệch nào từ chính sách phải được bằng văn bản từ văn phòng và ký kết bởi một thành viên của 
nhân viên hành chính.  Việc vắng mặt từ ba ngày trở lên mà không có thông báo sẽ bị đình chỉ.  Bất kỳ học 
sinh vắng mặt trong hơn 21 ngày mà không cần thông báo cho giám đốc trường sẽ được tự động chấm 
dứt từ ghi danh.  Những nguyên tắc này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào như người quản trị nhà trường 
cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn nội bộ, tiểu bang và liên bang.   
 
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, baò chê ́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. 
Phòng 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. 
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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. 

Chính sách Giáo dục Từ xa 
 
Có hiệu lực 28/7/2020  
 
Jasmine Beauty School 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 Jasmine Beauty School 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 
Jasmine Beauty School 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. 
 
  


