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VỀ VIỆC: Đổi Mới Giấy Phép Kinh Doanh 

Kính thưa Ông Bà, 
Đây là thông báo về việc đổi mới giấy phép kinh doanh trong hạn định từ ngày 1 tháng 9 năm 2017 đến 31 tháng 8 
năm 2019. 

Giấy phép của Ông Bà sẽ mất hiệu lực sau ngày 31 tháng 8 năm 2017. Sẽ không có thời gian ân hạn, và sẽ không 
nhận các loại đơn gửi bằng bưu điện. Tất cả các loại đơn đều phải điền trên mạng trực tuyến tại 
boardofbarbershairdressers.alaska.gov. Làm kinh doanh không giấy phép hợp lệ đều là bất hợp pháp. 

Vui lòng xem lại thông tin đính kèm về những điều thay đổi quan trọng đối với giấy phép kinh doanh hành nghề làm 
móng của Alaska. 

Mọi thắc mắc về giấy phép kinh doanh và những điều thay đổi mới xin trực tiếp liên lạc với 
BoardOfBarbersHairdressers@alaska.gov để được giải đáp sớm nhất. Do khối lượng công việc hiện tại của chúng 
tôi, các yêu cầu qua điện thoại có thể nhận được phản hồi rất chậm. 

Chân thành cảm tạ, 

Nhân viên Cấp Phép 
Hội Đồng Quản Trị Ngành Cắt Tóc và Làm Tóc 

Đính Kèm: Các Thay Đổi Pháp Lý Đối Với Yêu Cầu Cấp Phép Kinh Doanh Ngành Làm Móng 
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ĐÂY LÀ THÔNG BÁO ĐỔI MỚI GIẤY PHÉP CỦA ÔNG BÀ: 
Những Thay Đổi Quan Trọng Đối Với Giấy Phép Làm Móng Alaska 

Đọc chi tiết đầy đủ tại ProfessionalLicense.Alaska.Gov/BoardOfBarbersHairdressers 
Vào ngày 17 tháng 6, luật đã ban hành sẽ quay lại một vài yêu cầu cấp phép liên quan các tiêu chuẩn trước năm 2016. Bảng dưới đây giải thích những thay đổi đối với loại 

giấy phép làm móng. Văn bản đầy đủ của Dự luật số 51 và bản tóm tắt các giấy phép và cấp phép về sự thay đổi được thông tin trên trang web của chúng tôi. 

 Kỹ Thuật viên Làm Móng với Giấy Phép Hành Nghề hiện thời sẽ được chuyển đổi thành Chuyên viên Làm Móng với Giấy Phép Chuyên Nghiệp Cao

Cấp và phải nộp đơn xin đổi mới giấy phép đó trước ngày 31 tháng 8 năm 2017.

 Người đã có giấy phép Nhân viên Làm Móng trước đây nhưng chưa hoàn thành các yêu cầu của giấy phép dành cho Kỹ thuật viên trước ngày 1 tháng 1

năm 2016, có thể nộp đơn xin đổi mới giấy phép và nộp kèm lệ phí cũng như phải hoàn trả tất cả các phí liên quan đến các khoảng thời gian mà giấy

phép đã hết hiệu lực.

 Người nào đã trải qua một khóa huấn luyện 12 giờ làm móng được hội đồng quản trị chấp thuận có thể xin được cấp phép là Nhân Viên làm móng.

 Người nào đã trải qua một khóa huấn luyện cao cấp bao gồm 250 giờ và đậu kỳ thi kỹ thuật viên làm móng quốc gia có thể nộp đơn xin cấp phép như

Chuyên viên với Giấy Phép Chuyên viên Làm Móng Cao Cấp.

Thông tin về những thay đổi này có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôiProfessionalLicense.Alaska.Gov/BoardOfBarbersHairdressers. Vui lòng gửi trực 
tiếp tất cả các thắc mắc liên quan đến những thay đổi này lên trang web boardofbarbershairdressers@alaska.gov để có phản hồi nhanh nhất. Do khối lượng 
công việc hiện tại của chúng tôi, các yêu cầu qua điện thoại có thể nhận được hồi âm rất chậm. 

Loại Giấy Phép Các Yêu Cầu kể từ ngày 1 tháng Giêng, năm 2016 đến ngày 17 tháng Sáu, năm 
2017 

Các Thay Đổi bắt đầu ngày 17 tháng Sáu  năm 2017 

Nhân viên Làm 
Móng 

 Được gọi "Kỹ Thuật viên Làm Móng"

 Hội đủ 250 giờ kinh nghiệm hành nghề

 Đậu kỳ thi kỹ thuật viên quốc gia

 Các đương đơn mới phải chứng minh được 250 giờ học tập hoặc thực
tập

• Đương đơn phải hoàn thành khoá học 12 giờ về sức khỏe,
an toàn, và vệ sinh được hội đồng quản trị chấp thuận. 
• Đương đơn không phải dự thi kỹ thuật viên làm móng/móng
tay để được cấp phép 
• Đương đơn không phải dự khóa học 250 giờ để xin giấy phép
làm móng tay. 
• Một người có giấy phép hợp lệ hiện tại từ tiểu bang khác có
thể xin giấy phép nếu yêu cầu đào tạo và thi ở tiểu bang khác 
tương đương với các yêu cầu trong tiểu bang này. 

Chuyên viên 
Làm Móng 

 Không phải là loại giấy phép từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 17 tháng 6 
năm 2017. 

• Giấy Phép Chuyên viên Cao Cấp dành cho các ứng viên đã
hoàn thành khóa học 250 giờ được Hội Đồng Quản Trị chấp 
thuận và thi đậu kỳ thi viết. 
• Một người có giấy phép hợp lệ hiện tại từ tiểu bang khác có
thể xin giấy phép nếu sự đào tạo và thi ở tiểu bang khác tương 
đương với các yêu cầu trong tiểu bang này. 
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