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HỘI ĐỒNG NGHỀ LÀM TÓC VÀ THẨM MỸ TIỂU BANG TỔ CHỨC  

CUỘC GẶP ĐỐI THOẠI VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI BẮC VÀ NAM CALIFORNIA 
 
 

Hội đồng Nghề Làm tóc và Thẩm mỹ sẽ tổ chức hai sự kiện gặp đối thoại với công chúng để giáo dục 
những người được cấp phép của Hội đồng về quyền và trách nhiệm của họ.  
 
Ngày và địa điểm như sau: 

Nam California 
Ngày 24 Tháng Mười, 2017 

Bellus Academy 
13266 Poway Road 
Poway, CA 92064 
9 giờ sáng – trưa 

 
 Bắc California 

Ngày 6 Tháng Mười một, 2017 
Bộ Sự vụ Người tiêu dùng 
1747 North Market Blvd.  

HQ2-Phòng Điều trần 186, tầng 1  
Sacramento, CA 95834  

9 giờ sáng – trưa 
 
"Mục đích của quyền người lao động là để đảm bảo tất cả nhân viên đều được đối xử hợp 
pháp, được trả lương tối thiểu, và không bị quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào ở nơi làm việc", 
Giám đốc Hội đồng Kristy Underwood phát biểu. "Sứ mệnh của Hội đồng là đảm bảo sức khỏe 
và sự an toàn của người tiêu dùng California bằng việc đẩy mạnh các tiêu chuẩn đạo đức và 
thực thi các luật lệ trong ngành thẩm mỹ và làm đẹp, để chúng ta chia sẻ mạng lưới thông tin 
đi xa." Phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ được cung cấp trong các phiên hỏi 
và trả lời. Sự kiện cũng sẽ được quay phim để xem lại trên trang web của hội đồng. 
 
Các sự kiện song hành cùng chiến dịch truyền thông trên toàn bang của hội đồng mang tên 
"CASafeSalon" (#CASafeSalon) nhằm giáo dục công chúng và những người được cấp phép 
về an toàn của các tiệm và kiểm soát lây nhiễm. Hội đồng sẽ tóm tắt về chiến dịch và giới 
thiệu ấn phẩm "Hiểu biết các Quyền của Người Lao động" và giải thích nơi người lao động có 
thể tìm hiểu thêm thông tin.  
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Các chủ đề khác bao gồm hiểu về phân loại người lao động và thông tin và trả lương hợp lý 
cho nhân viên của quý vị, do Văn phòng Ủy viên Lao động, Sở Quan hệ Lao động California 
cùng với Sở Phát triển Việc làm California trình bày. Phòng An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp 
của Sở Quan hệ Lao động sẽ thảo luận về cách để tạo nên một nơi làm việc an toàn và lành 
mạnh. Một phiên thảo luận với tất cả cán bộ tham gia sẽ đề cập đến năm điều hàng đầu chủ 
cơ sở cần biết để tuân thủ đúng luật lao động.   
 
Chương trình cuộc gặp đối thoại được đính kèm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
www.barbercosmo.ca.gov.  

 
 

Hội đồng Nghề Làm tóc và Thẩm mỹ quản lý các cá nhân (chuyên viên thẩm mỹ, chuyên viên làm tóc, chuyên viên chăm sóc 

móng, chuyên viên chăm sóc da, chuyên viên điện phân và người học việc) cung cấp các dịch vụ cũng như các cơ sở mà các 

dịch vụ này được tiến hành. Hội đồng cũng giáo dục cho người tiêu dùng và người được cấp phép về những nguy hiểm tiềm 

tàng mà người tiêu dùng phải đối mặt trong khi nhận những dịch vụ này. Tìm hiểu thêm tại www.barbercosmo.ca.gov/.  

Sở Sự vụ Người tiêu dùng (DCA) xúc tiến và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng California trong khi đảm bảo một thị trường 

cạnh tranh và bình đẳng. DCA giúp người tiêu dùng học cách tự bảo vệ mình khỏi những cá nhân thiếu đạo đức và không đủ 

trình độ. Sở cũng bảo vệ các chuyên gia (người được cấp phép) khỏi những cạnh tranh không lành mạnh từ những người 

hành nghề không có giấy phép. Người tiêu dùng có thể nộp khiếu nại trực tuyến về người được cấp phép tại www.dca.ca.gov 

hoặc bằng cách liên hệ với DCA theo số (800) 952-5210.  
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