Hội Đồng Quản Trị Ngành Thẩm Mỹ Tiểu Bang Nevada
Thông Báo về Thi Cử Luật Lệ Ngành Thẩm Mỹ
Ngày 19 tháng 8, 2013

______________________________________________________
Hội Đồng Quản Trị Ngành Thẩm Mỹ Tiểu Bang Nevada xin chào mừng các bạn đang
muốn trở thành một chuyên viên thẩm mỹ có bằng hành nghề tại tiểu bang Nevada.
Chúng tôi rất khích lệ việc bạn đã chủ động để trở thành một chuyên viên thẩm mỹ có
bằng hành nghề tại tiểu bang chúng tôi và ủng hộ kỳ vọng học hỏi luật lệ của bạn, không
chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi bạn sẽ bắt buộc phải thi, nhưng để luôn luôn thi hành đúng các
đòi hỏi của tiểu bang chúng ta trong việc hành nghề thẩm mỹ.
Khi bạn học điều lệ đă được sửa đổi Nevada Chương 644 và Luật Hành Chánh Nevada
644 chúng tôi đã làm bản thông tin này để cho bạn biết lĩnh vực quan trọng chính đối với
Hội Đồng Quản Trị Ngành Thẩm Mỹ Tiểu Bang Nevada. Nhiệm vụ của Hội Đồng là để
bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an toàn và ích lợi xă hội qua giáo dục và để bảo đảm chỉ có
những người đủ điều kiện mới được cấp giấy phép để hành nghề thẩm mỹ ở bang
Nevada, và tất cả các lĩnh vực của dịch vụ thẩm mỹ được giữ sạch sẽ, vệ sinh và an toàn.
(NRS 644 & NAC 644) này là thông báo tin tức về luật lệ khi đi thi lấy bằng hành nghề
để giúp đỡ Hội Đồng Quản Trị tiến triển trong nhiệm vụ của họ qua nguyên tắc giáo dục
với cố gắng của chúng tôi để tất cả mọi người có giấy phép hành nghề làm việc theo đúng
với các luật và quy định trong NRS 644 và NAC 644.
Một khi bạn đã là chuyên viên thẩm mỹ có bằng hành nghề trong tiểu bang Nevada,
chúng tôi khuyến khích bạn nên tham gia tích cực trong nghề nghiệp của bạn bằng cách
tham dự các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, hoặc ngay cả ra ứng cử làm việc một nhiệm
kỳ của Hội Đồng. Hội Đồng Quản Trị Ngành Thẩm Mỹ Tiểu Bang Nevada có mặt để trả
lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về việc cấp giấy phép và luật lệ của ngành thẩm mỹ.
Trân trọng,
Gary K. Landry
Giám Đốc Điều Hành
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CÁC LÃNH VỰC BẠN NÊN CHÚ TRỌNG
Tuy tất cả các luật và quy định trong NRS 644 và NAC 644 đều quan trọng, Hội Đồng đã
xác định các lĩnh vực của pháp luật được áp dụng nhiều nhất trong khả năng của bạn để
bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an toàn và ích lợi xã hội trong việc làm hàng ngày của một
chuyên viên thẩm mỹ. Chúng tôi liệt kê những phần dưới đây và khuyến khích bạn chú ý
nỗ lực học hỏi nhiều hơn trong các phần này:
Những điều lệ Nevada đã được sửa đổi (NRS)
Định nghĩa: 644.0220 - 644.0295
Hội Đồng Quản Trị Ngành Thẩm Mỹ Tiểu Bang: 644,030
Điều kiện vệ sinh: 644,120
Thực hành trái pháp luật: 644,190
Tập sự thẩm mỹ: 644,217
Bằng hành nghề: 644,280
Trưng bày bằng hành nghề: 644,290
Thay đổi địa điểm hành nghề: 644,300
Gia hạn bằng hành nghề: 644,325
Thành lập thẩm mỹ viện: 644,340
Trưng bày bằng hành nghề: 644,360
Giám sát bởi người có bằng hành nghề: 644,370
Biện pháp kỷ luật: 644,430
Ngoại lệ: 644,460
Những việc cấm làm: 644,470-644,476
Luật Hành Chánh Nevada (NAC)
Giám sát: 644,037
Thay đổi tên: 644.0466
Tập sự thẩm mỹ: 644,151-644,154
Cho thuê chỗ/ ghế: 644,307
Điều kiện và thủ tục hành nghề: 644,310-644,385
Tiền phạt vi phạm luật lần đầu: 644,700
Biện pháp kỷ luật: 644,711
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NHỮNG CÂU HỎI ĐỂ THỰC TẬP
ĐÂY CHỈ LÀ MỘT VÀI CHỦ ĐỀ TRONG BÀI THI,
BẠN PHẢI HỌC TOÀN BỘ TÀI LIỆU TRONG SÁCH LUẬT
ĐẠI CƯƠNG
o Sự khác biệt giữa vệ sinh và khử trùng là gì?
o Hội Đồng Thẩm Mỹ có bao nhiêu thành viên?
o Ai chấp thuận thiết bị dùng trong lĩnh vực thẩm mỹ?
o NRS và NAC là gì?
o Cách thức chọn lựa, bầu cử hội viên trong hội đồng?
BẰNG HÀNH NGHỀ VÀ THI CỬ
o bằng hành nghề trưng bày ở đâu?
o Người có bằng hành nghề phải làm việc ở đâu?
o Khi nào bằng hành nghề hết hạn?
o Một người hành nghề khi bằng hành nghề hết hạn bị phạt bao nhiêu tiền?
o Nếu sao chép hoặc sửa đổi bằng hành nghề thì có phạm luật không?
THỦ TỤC HÀNH NGHỀ
o Làm thế nào để làm sạch và bảo trì công cụ, dụng cụ, đồ nghề làm việc?
o Khi làm việc với một khách hàng, lúc nào phải rửa tay?
o Khi nào thì mới được quét dọn tóc rớt trên sàn tiệm?
o Thuốc diệt khuẩn, thuốc diệt nấm hoặc diệt vi rút phải đăng ký với cơ quan nào?
o Một người có bằng hành nghề làm việc tại nhà có được không?
TIỆM, CƠ SỞ, NƠI LÀM VIỆC
o Giấy phép hành nghề của tiệm trưng bày ở đâu?
o Khăn sạch để dùng cho khách hàng để ở đâu?
o Có cần bằng hành nghề để làm chủ một tiệm thẩm mỹ không?
o Ai phải có mặt khi tiệm mở cửa?
o Tiệm có được trưng bầy chim, cá không? Có cấm đoán, giới hạn gì không?

