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THỐNG ĐỐC CUOMO THÔNG BÁO CÁC YÊU CẦU TRÁI PHIẾU LƯƠNG DÀNH 

CHO CÁC CHỦ MỸ VIỆN CHĂM SÓC MÓNG VÀ HIỆN CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG 
KÝ MỚI CHO TẬP SỰ VIÊN CHUYÊN NGÀNH CHĂM SÓC MÓNG DÀNH CHO 

NHÂN VIÊN 
  

Các Đơn Xin Đăng Ký Tập Sự Viên Hiện Có bằng 10 Ngôn Ngữ như là Các Cộng 
Tác Viên Tiểu Bang với Những Nhóm Biện Hộ Chính để Giáo Dục và Thông Báo 

Cho Nhân Viên 
  

  
Hôm nay, Thống Đốc Andrew M. Cuomo đã thông báo rằng các chủ mỹ viện chăm sóc 
móng sẽ phải bảo đảm một trái phiếu lương trong vòng 60 ngày tới hoặc họ sẽ đương 
đầu với số tiền phạt và các hình phạt mới ban hành, có thể bao gồm hình thức chấm 
dứt kinh doanh của họ vì không tuân hành. Thêm vào đó là các nhân viên chăm sóc 
móng không có phép sẽ có thể đăng ký miễn phí chương trình tập sự viên chuyên 
ngành móng ngay bây giờ. Yêu cầu trái phiếu lương và chương trình tập sự viên là hai 
phần đầy đủ của trọn gói cải tổ ngành được giới thiệu mới đây bởi Thống Đốc Cuomo 
để bảo vệ nhân viên chăm sóc móng. 
  
“Chúng tôi sẽ không ủng hộ hành vi bóc lột nhân viên ở tiểu bang New York, đơn giản 
và dễ hiểu,” Thống Đốc Cuomo đã phát biểu. “Chính quyền này sẽ không dung thứ 
hành vi lạm dụng trong bất kỳ ngành nghề nào – đơn giản không phải là những ai ở 
New York – và ngày hôm nay chúng tôi đang thực hiện một bước tiến lên khác để bảo 
vệ phẩm giá và quyền lợi của nhân viên chăm sóc móng khắp tiểu bang.” 
 
Các chủ mỹ viện có thể truy cập thông tin về yêu cầu trái phiếu lương trực tuyến ở 
đây. Một hệ thống tính toán trái phiếu lương tại chỗ sẽ giúp các chủ mỹ viện dễ dàng 
xác định yêu cầu trái phiếu nào được dựa vào số nhân viên trong cơ sở của họ. 
  
Các đơn xin đăng ký chương trình tập sự viên chuyên ngành chăm sóc móng hiện có 
trực tuyến bằng 10 ngôn ngữ ở đây. Việc đăng ký chương trình giúp các đương đơn 
làm việc trong thời hạn một năm như là một tập sự viên chăm sóc móng, với sự chọn 
lựa cho một lần gia hạn đăng ký. 
  
Vào Tháng Năm, Thống Đốc Cuomo đã thông báoĐội Đặc Nhiệm Ngành Chăm Sóc 
Móng sẽ dẫn đầu quá trình nỗ lực nhiều mặt để cải cách ngành công nghiệp chăm sóc 
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móng ở Tiểu Bang New York. Các quá trình nỗ lực đã bao gồm những thay đổi theo 
luật pháp, quy định và hành chánh. 
  
Cưỡng Bách Yêu Cầu Mới Về Trái Phiếu Lương 
  
Mới đây Thống Đốc đã ký pháp lệnh bao gồm số tiền phạt và các hình phạt nâng cao 
đối với các chủ mỹ viện không tuân theo các yêu cầu mới về trái phiếu lương. Theo các 
điều khoản của luật, Bộ Ngoại Giao sẽ thi hành các hình phạt này kể từ ngày 6 Tháng 
Mười, 2015 -- tiếp theo ngày thứ 60 là ban hành thư của Bộ Dịch Vụ Tài Chánh xác 
nhận việc hiện có sẵn trái phiếu. Một bản sao thư này có thể được tìm thấy ở đây. 
  
Nói chung, cỡ trái phiếu lương mà một chủ mỹ viện phải có sẽ tùy thuộc vào số giờ dịch 
vụ chăm sóc móng do các tập sự viên cung cấp trong mỹ viện chăm sóc móng, như 
được phản ánh dưới đây: 

• Ít nhất $25,000, nếu một cơ sở tuyển dụng tương đương hai đến năm cá nhân 
làm việc toàn thời gian cung cấp các dịch vụ chuyên ngành móng  

• Ít nhất $40,000, nếu một cơ sở tuyển dụng tương đương sáu đến mười cá nhân 
làm việc toàn thời gian cung cấp các dịch vụ chuyên ngành móng  

• Ít nhất $75,000, nếu một cơ sở tuyển dụng tương đương 11 đến 25 cá nhân làm 
việc toàn thời gian cung cấp các dịch vụ chuyên ngành móng  

• Ít nhất $125,000, nếu một cơ sở tuyển dụng tương đương từ 26 cá nhân làm 
việc toàn thời gian trở lên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành móng.  

 
Bằng chứng về bảo hiểm trách nhiệm đầy đủ và về trái phiếu lương phải được duy trì 
bởi các chủ mỹ viện chăm sóc móng và tất cả nhân viên được quyền sử dụng mọi lúc 
mà cơ sở bắt đầu hoạt động. 
  
Tất cả chủ mỹ viện chăm sóc móng nên xem xét lại các trường hợp bắt buộc phải có 
một trái phiếu lương. Các chủ mỹ viện cho rằng họ phải có một trái phiếu lương có thể 
in ra một bản sao trái phiếu lương đã được chấp thuận của Bộ Ngoại Giao ở đây và 
mang mẫu đơn đến đại lý bảo hiểm hiện thời.  
  
Trong trường hợp mà đại lý bảo hiểm của chủ mỹ viện không thể trợ giúp việc mua trái 
phiếu, thì chủ mỹ viện nên tìm kiếm sự trợ giúp của một đại lý đã có kinh nghiệm về trái 
phiếu bảo đảm. Một danh sách các chuyên viên trái phiếu bảo đảm, được thiết lập bởi 
khu vực, có thể có được bằng cách truy cập vào trang web của Hiệp Hội Các Nhà Cung 
Cấp Trái Phiếu Bảo Đảm Toàn Quốc tại www.nasbp.org. Thêm vào đó là một danh 
sách các đại lý và môi giới bán trái phiếu lương được liệt kê ở trang web Bộ Dịch Vụ 
Tài Chánh, www.dfs.ny.gov. 
  
Cơ Hội Mới Cho Tập Sự Viên Chuyên Ngành Móng 
  
Các đơn xin đăng ký tập sự viên chuyên ngành móng sẽ được giải quyết miễn phí cho 
đương đơn và hiện có ở đây bằng các ngôn ngữ sau đây: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban 
Nha, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Creole Haiti, Tiếng Ý, Tiếng Việt, Tiếng Nepal và 
Tiếng Tây Tạng. 
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Chương trình đăng ký mới dành cho tập sự viên, được giám thị bởi Bộ Ngoại Giao Tiểu 
Bang New York, cho phép các cá nhân làm việc và được đào tạo thực hành các dịch vụ 
chuyên ngành móng trong khi học để thi kiểm tra về chuyên viên chăm sóc móng. Một 
tập sự viên chăm sóc móng cung cấp các dịch vụ móng trong một mỹ viện dưới sự 
giám sát của một chuyên viên chăm sóc móng có phép. Các chủ cơ sở có trách nhiệm 
chi trả cho tập sự viên chăm sóc móng ít nhất mức lương tối thiểu và bảo đảm họ được 
giám sát đầy đủ trong thời gian tập sự viên. 
  
Bất kỳ người nào sẽ làm việc hoặc hiện đang làm việc dưới sự giám sát của một 
chuyên viên chăm sóc móng có phép để cung cấp các dịch vụ chăm sóc móng được 
quyền hưởng một khoản lệ phí để đăng ký tập sự viên chuyên ngành móng, bất kể tình 
trạng công dân hoặc cư trú. 
  
Các nhóm biện hộ và cộng đồng sẽ trợ giúp việc phân phát đơn xin và thông tin và toàn 
bộ quá trình tiếp cận dựa vào năng lực này.  
  
Bất kỳ người nào quan tâm về mức lương thích hợp và điều kiện làm việc an toàn nên 
truy cập vào www.ny.gov/nailsalonsafety hoặc liên hệ với Đường Dây Nóng Đội Đặc 
Nhiệm theo số (888) 469-7365. 
  
Để giải đáp các thắc mắc cụ thể về việc đăng ký tập sự viên chuyên ngành móng, xin 
truy cập vào http://www.dos.ny.gov/nailspectrainee.html hoặc liên hệ Nha Dịch Vụ Cấp 
Phép theo số (518) 474-4429. 
  
Trọn Gói Cải Cách 
 
Các quy định cải cách khác về ngành chăm sóc móng của Thống Đốc Cuomo bao gồm: 
  

• Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân and Các Yêu Cầu Thông Gió: Các chủ mỹ viện phải 
cung cấp đầy đủ thiết bị bảo vệ thích hợp, chẳng hạn như khẩu trang và găng 
tay.  Các quy định về tiêu chuẩn thông gió mới dành cho mỹ viện chăm sóc 
móng đã được đăng để công luận.  

• Kiểm Tra Tác Nhân Hóa Chất Ảnh Hưởng Đến Sức Khỏe: Việc bổ sung các thay 
đổi của quy định liên quan đến những sản phẩm được sử dụng trong Các Mỹ 
Viện Chăm Sóc Móng, Bộ Y Tế sẽ bàn bạc và tái xét thông tin khoa học từ các 
cơ quan liên bang, bao gồm cơ quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, cơ quan Quản 
Trị An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Viện Sức Khỏe và An Toàn Nghề 
Nghiệp Quốc Gia để xác định toàn bộ phạm vi kiến thức về tác dụng phụ tiềm 
năng của các hóa chất nguy hiểm tiềm ẩn được sử dụng trong mỹ viện chăm sóc 
móng và các mức độ phơi nhiễm đã được cho thấy khi xảy ra.  

• Tuyên Ngôn Nhân Quyền: Các Mỹ Viện Chăm Sóc Móng phải đăng, ở một nơi 
mà tất cả nhân viên và công chúng có thể nhìn thấy, Tuyên Ngôn Nhân Quyền 
Của Nhân Viên Chăm Sóc Móng, bằng ngôn ngữ dễ hiểu, thông báo cho nhân 
viên các quyền lợi của họ về một mức lương chính thức và môi trường làm việc 
an toàn.  



Vietnamese 

• Dán Thông Báo Ngưng và Chấm Dứt: Quy định này yêu cầu bất kỳ cơ sở nào 
nhận được một thông báo tòa “Ngưng và Chấm Dứt” để dán thông báo này ở 
cửa sổ của cơ sở để công chúng dễ nhìn thấy.  

  
Đội Đặc Nhiệm Phòng Chống Bóc Lột Nhân Viên 
  
Việc trợ giúp nhân viên chăm sóc móng là bước đầu tiên trong quá trình nỗ lực của 
Thống Đốc Cuomo nhằm bài trừ tận gốc hành vi bóc lột nhân viên trong nhiều ngành 
khắp Tiểu Bang New York. Đội Đặc Nhiệm Của Thống Đốc Chống Hành Vi Bóc Lột 
Nhân Viên, gồm có 10 cơ quan Tiểu Bang, sẽ tập trung mọi nỗ lực cưỡng bách các 
ngành có tỷ lệ nhân viên không tuân hành cao nhất và nơi nhân viên ít có khả năng 
đứng ra, vì sợ trả thù. 
  
Các ngành đã được chọn dựa vào sự cách ly về địa lý hoặc cộng đồng của lực lượng 
lao động trong ngành; mối nguy nghề nghiệp dựa vào tỷ lệ tử vong đã báo cáo; các trải 
nghiệm của điều tra viên tiểu bang; tình trạng tuyển dụng bí mật phổ biến; và phần trăm 
nhân viên nhập cư. 
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