NEVADA STATE BOARD OF COSMETOLOGY
Las Vegas Office
8945 West Russell Road, Suite 100
Las Vegas, Nevada 89148
702-508-0015

Reno Office
740 Del Monte Lane, Suite 12
Reno, Nevada 89511

702-508-0015

www.nvcosmo.com

Ngày 01 Tháng 6 Năm 2020

Kính gởi Người Được Cấp Phép, Người Đăng Ký, và Sinh Viên:

Trong suốt thời gian đóng cửa vì COVID-19, Ủy Ban Thẩm Mỹ Nevada làm việc hết sức để duy
trì các dịch vụ từ xa và để cung cấp các thông tin có liên quan để hỗ trợ các doanh nghiệp cho
việc tái mở cửa. Chúng tôi đã trả lời gần 6 ngàn (6,000) cuộc gọi với tỉ lệ hồi đáp là 85% và chúng
tôi đã gởi/ hồi đáp lại gần một trăm ngàn (100,00) thư điện tử từ các cá nhân đang muốn tìm hiểu
về thông tin giấy phép. Chúng tôi đã thiết lập Bảng Hướng Dẫn Các Hệ Thống Vệ Sinh Nâng
Cao trong việc đối phó với COVID-19 cùng với thông tin an toàn và sức khỏe bằng hình và bằng
video theo bốn (4) ngôn ngữ khác nhau mà đã được xem/ truy cập gần chín mươi ngàn (90,000)
lần. Gần hai trăm ngàn (200,000) thư điện tử đã được gởi đến những người có giấy phép và những
người có đăng ký để liên tục cập nhật các thông tin liên quan đến COVID-19.
Ủy Ban Thẩm Mỹ Nevada cam kết tiếp tục cung cấp cho những cá nhân làm trong ngành dịch
vụ làm đẹp các dịch vụ có chất lượng về cấp giấy phép, thi cử, kiểm tra, và giáo dục khi chúng tôi
tái mở cửa.
Bên dưới là Kế Hoạch Tái Mở Cửa của Chúng tôi
●

Tất cả các dịch vụ về cấp giấy phép, luật lệ, và thông tin sẽ tiếp tục chỉ được cung cấp
thông qua online và điện thoại.

●

Các văn phòng của chúng tôi sẽ tái mở cửa vào ngày 03 tháng 06 năm 2020, chỉ dành cho
các dịch vụ liên quan đến thi lý thuyết. Nếu quý vị đã được lên lịch thi thực hành hoặc lý
thuyết với Ủy Ban Thẩm Mỹ trước khi đóng cửa vì dịch COVID-19, chúng tôi sẽ liên lạc
với quý vị để thông báo ngày thi bằng điện thoại hoặc email. Nếu quý vị không nghe
thông tin gì từ chúng tôi trước thứ Hai ngày 08 tháng 06 năm 2020 về ngày thi mới, vui
lòng email cho chúng tôi tại vegastesting@nvcosmo.com.

●

Nếu quý vị là sinh viên của một trường thẩm mỹ tại Nevada và quý vị chưa được lên lịch
thi lý thuyết trước khi đóng cửa vì dịch COVID-19, quý vị phải liên hệ trường để được
lên lịch thi.

●

Thi thực hành đối với người nộp đơn đến từ tiểu bang khác hay quốc gia khác sẽ tái mở
cửa từ thứ Hai ngày 15 tháng 06 năm 2020. Chúng tôi sẽ thông báo ngày thi của quý vị
bằng điện thoại hay email trước thứ Năm ngày 11 tháng 06 năm 2020.

●

Các dịch vụ tại văn phòng như cấp giấy phép, luật lệ, và thông tin sẽ tái mở cửa từ thứ
Hai ngày 15 tháng 06 năm 2020.

●

Các dịch vụ thi cử sẽ tái mở cửa với 40% công suất để đáp ứng các đòi hỏi về giãn cách xã
hội.

Các Yêu Cầu Đối Với Khách Đến Văn Phòng
●

Khách hàng được yêu cầu phải thực hiện giãn cách xã hội.

●

Khách hàng phải đeo khẩu trang để thể hiện sự tôn trọng đối với nhân viên và các người
khách khác. Nếu quý vị không muốn đeo khẩu trang, chúng tôi khuyến khích quý vị đến
văn phòng sau khi Thống Đốc Sisolak thông báo rằng khẩu trang không còn được yêu
cầu tại các nơi công cộng.

●

Khách hàng không nên đến văn phòng Ủy Ban Thẩm Mỹ nếu họ có tiềm năng phơi
nhiễm đối với COVID-19 hoặc có sự tiếp xúc gần với bất kỳ người nào nhiễm COVID-19
trong vòng 2 tuần trở lại.

●

Khách hàng không nên đến văn phòng Ủy Ban Thẩm Mỹ nếu hiện tại họ đang bị nóng
sốt.

●

Khách hàng không nên đến văn phòng Ủy Ban Thẩm Mỹ nếu họ đang có các triệu chứng
của COVID-19.

●

Chỉ có những người nộp đơn đã được lên lịch thi được phép vào trong văn phòng từ ngày
03 đến ngày 11 tháng 06 năm 2020.

Nếu quý vị cần thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi www.nvcosmo.com
hoặc email cho chúng tôi info@nvcosmo.com.

