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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG	  

NIÊN KHÓA 2015 & 2016 
	  

	  

Thẩm mỹ toàn khoa - 1600 giờ 
Tỷ lệ thời gian hoàn thành (mức tốt nghiệp) (Bao gồm các dữ liệu trong hai năm trước khi 
báo cáo) 

 
Niên 
khóa 

Số lượng 
học sinh 
đầu vào 

Học sinh đủ 
điều kiện 
tốt nghiệp 

Số lượng 
học sinh 
tốt nghiệp 

Tỷ lệ hoàn thành 

2015 67 67 16 24% 
2016 78 78 14 18% 

	  
Học sinh xác nhận đã đọc và hiểu các thông tin nêu trên. Họ tên viết tắt của học sinh:     Ngày:                         
 

Học sinh hoàn thành trong vòng 150% chiều dài chương trình được công bố 
	  

Niên 
khóa 

Số lượng học sinh 
đầu vào 

Học sinh đủ 
điều kiện 
tốt nghiệp 

Số lượng 
học sinh 

tốt nghiệp 

Tỷ lệ hoàn thành 

2016 78 78 52 67% 
2015 67 67 38 57% 

*2014 54 54 34 63% 
*2013 70 70 50 71% 

*Đối với chương trình dài hơn một năm * 

	  
Học sinh xác nhận đã đọc và hiểu các thông tin nêu trên. Họ tên viết tắt của học sinh:     Ngày:                         
 
Tỷ lệ theo vị trí công việc (bao gồm dữ liệu trong hai năm trước khi báo cáo) 
Because of the change in the Bureau’s reporting regulations, which became effective on July 14, 2016, this 
institution was not required to collect the data for its 2016 and prior graduates. On the annual report, you will 
report zeros (0) for Job Placement data and for Salary/Wage data. 
	  

Niên 
khóa 

Số lượng học 
sinh đầu vào 

Số lượng 
học sinh tốt 
nghiệp 

Học sinh tốt 
nghiệp 

sẵn sàng cho 
việc làm 

Học 
sinh 
tốt 

nghiệp 
làm 
việc 
đúng 

ngành  
 

Tỷ lệ vị trí làm việc 
đúng ngành 

2015 67 38 38 17 45% 
2016 78 52 52 29 56% 

Học sinh có thể có được danh sách các vị trí việc làm trong ngành từ nhà trường sau khi học sinh đã được đào tạo 
theo quy định của trường. 
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Các thể loại việc làm theo đúng ngành (bao gồm dữ liệu trong hai năm trước khi báo cáo) 
Việc làm bán thời gian so với toàn thời gian 
 

Niên khóa Học sinh tốt nghiệp làm 
việc trong thời gian 20-29 

giờ mỗi tuần 

Học sinh tốt 
nghiệp làm việc ít 
nhất 30 giờ mỗi 

tuần 

Tổng số học sinh tốt 
nghiệp làm việc 

2015 4 12 17 
2016 10 18 29 

	  
Vị trí làm việc duy nhất so với đồng thời tổng hợp nhiều vị trí 
 

Niên khóa Học sinh tốt nghiệp 
làm việc trong một vị 

trí duy nhất 

Học sinh tốt nghiệp làm 
việc đồng thời hoặc 

tổng hợp nhiều vị trí 

Tổng số học sinh tốt 
nghiệp làm việc 

2015 17 0 17 
2016 29 0 29 

Vị trí tự làm chủ/tự do 
	  
	  

Niên 
khóa 

Học sinh tốt nghiệp tự làm 
chủ hoặc 

làm việc tự do 

Tổng số học sinh tốt nghiệp làm 
việc 

2015 7 38 
2016 27 78 

	  
Vị trí làm việc tại các Tổ chức tuyển dụng 
	  
	  

Niên khóa Học sinh tốt nghiệp làm việc trong các 
cơ sở giáo dục, tại nhà trường, hoặc 

một nhà tuyển dụng những người chia 
sẻ quyền sở hữu 

với cơ sở giáo dục. 

Tổng số học sinh 
tốt nghiệp làm 

việc 

2015 0 38 
2016 0 78 

	  
Học sinh xác nhận đã đọc và hiểu các thông tin nêu trên. Họ tên viết tắt của học sinh:     Ngày:                         
 
Nếu phần lớn các học sinh tốt nghiệp từ chương trình này có được công việc làm và tự tạo việc làm hoặc tự do 
công việc thêm:  Chương trình này có thể tạo tự do hay tự tạo việc làm. 

� Công việc dành cho học sinh tốt nghiệp của chương trình này thường là cho tự do hoặc tự tạo việc 
làm. 
� Đây là loại công việc có thể không phù hợp. 
� Thời gian làm việc có thể nằm trong khoảng từ một ngày đến vài tuần hay đến vài tháng 
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� Giờ làm việc trong một ngày hay một tuần có thể nhiều hơn hoặc ít hơn so với truyền thống 8 
giờ/ngày hoặc làm việc 40 giờ/tuần. 

� Bạn có thể sử dụng thời gian chưa làm việc để mở rộng mạng lưới của bạn, quảng cáo, quảng bá dịch 
vụ của bạn hoặc làm tăng thêm kỹ năng của bạn. 

� Khi học sinh tốt nghiệp bắt đầu làm việc tự do hoặc đang tự làm chủ, họ sẽ được yêu cầu cung cấp tài 
liệu mà họ đang làm việc, do đó họ có thể được xem như đặt cho công việc của chúng tôi một vị trí. 

� Học sinh ký tắt trên thông tin này hiểu rằng đa số hoặc tất cả các học sinh tốt nghiệp trường này đang 
làm việc theo nhiều cách và hiểu những gì bao gồm phong cách làm việc. 

 
Học sinh xác nhận đã đọc và hiểu các thông tin nêu trên. Họ tên viết tắt của học sinh:     Ngày:                          
 
*Tỷ lệ vượt qua kỳ thi lấy giấy phép (bao gồm dữ liệu trong hai năm trước khi báo cáo) 
	  

	  
Niên khóa Số lượng 

học sinh 
đủ điều 
kiện thi 

Số 
lượng 
học 
sinh 
đạt 
kết 
quả 

trong 
kỳ thi 

Số lượng học 
sinh vượt qua 
trong lần thi 
đầu tiên 

Số lượng học 
sinh không 
vượt qua 

trong lần thi 
đầu tiên 

Tỷ lệ 
vượt qua 

kỳ thi 

2015 36 30 2
4 

4 80% 
2016 54 40 3

2 
5 80% 

	  
Học sinh xác nhận đã đọc và hiểu các thông tin nêu trên. Họ tên viết tắt của học sinh:     Ngày:                         
	  
Thông tin lương và tiền lương (bao gồm dữ liệu cho hai lịch năm trước khi báo cáo)  
Vì sự thay đổi trong quy định báo cáo của Cục, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 14 tháng 7 năm 2016, quy định này 
không được yêu cầu để thu thập dữ liệu cho các học sinh tốt nghiệp 2016 và trước đó.  Trong báo cáo hàng năm, 
bạn sẽ báo cáo “không” (0) cho dữ liệu vị trí công việc và tiền lương/lương dữ liệu. 
	  
	  
Tiền lương hàng năm và thông tin lương cho học sinh tốt nghiệp làm việc trong ngành. 
 
	  

Niên khóa Học sinh 
tốt nghiệp 
đủ điều 
kiện cho 
việc làm 

Học sinh 
tốt nghiệp 
làm việc 

trong 
ngành 

Từ 
$15,000 
đến 

$20,000 

Từ 
$25,000 
đến 

$30,000 

Từ 
$35,000 
đến 

$40,000 

Không có 
báo cáo 

thông tin 
mức lương 2015 38 17 5 5 4 0 

2016 0 0 0 0 0 0 
Nguồn	  được	  sử	  dụng	  để	  tham	  khảo	  về	  mức	  lương	  có	  được	  từ	  quản	  lý	  trường	  học.	  
Học sinh xác nhận đã đọc và hiểu các thông tin nêu trên. Họ tên viết tắt của học sinh:     Ngày:                         
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Chi phí của chương trình giáo dục 
 
Tổng chi phí cho các chương trình dành cho học sinh hoàn thành đúng thời gian trong năm 2016:  $10,500.  00, chi 
phí bổ sung có thể phát sinh Nếu chương trình không  hoàn thành vào đúng thời gian. 
	  
HỌC SINH PHẢI HỦY BỎ 
Học sinh có quyền hủy bỏ thỏa thuận đăng ký học và được hoàn lại khoản phí đã thanh toán thông qua buổi họp 
đầu tiên của lớp (ngày đầu tiên của lớp học), hoặc ngày thứ bảy sau khi đăng ký (bảy ngày làm việc từ ngày đăng 
ký), tùy theo ngày nào đến sau. Thông báo hủy bỏ phải bằng văn bản và gửi trực tiếp đến văn phòng trợ giúp tài 
chính. Rút tiền có thể được bắt đầu bằng văn bản thông báo của học sinh hoặc của nhà trường gửi đến học sinh 
hoặc người đại của học sinh, bao gồm, nhưng không giới hạn việc vắng mặt của học sinh. Một khoản phí đăng ký 
$100,00 là một khoản không thể hoàn trả. 
(Xem thoả thuận ghi danh của bạn để biết thêm thông tin) 
 
Học sinh xác nhận đã đọc và hiểu các thông tin nêu trên. Họ tên viết tắt của học sinh:     Ngày:                     	  
	  
Những thông tin thực tế này được phát hành bởi Cục Giáo dục sau trung học.  Bạn có thể có được bất kỳ thông tin 
nào khác liên quan đến tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ theo vị trí việc làm, tiền lương bắt đầu, hoặc tỷ lệ thi đỗ được cấp 
giấy phép. Tuy nhiên, tờ thông tin này chứa thông tin theo tính toán căn cứ theo luật tiểu bang. 
 
Bất kỳ câu hỏi học sinh có liên quan đến tờ thực tế này nếu không được đáp ứng trả lời của nhà trường thì có thể 
đến các văn phòng riêng của Cục Giáo dục sau trung học tại 2535 Capitol Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 
95833, www.bppe.ca.gov, số điện thoại miễn phí (888) 370-7589 hoặc bằng fax (916) 263-1897. 
 
 
 
 
  Họ tên của học sinh 
 
 
 
Chữ ký học sinh Ngày  

	  
	  
	  
Đại diện của trường Ngày 
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Definitions 
	  

	  
�  “Number of Students Who Began the Program” means the number of students who began a program who 

were scheduled to complete the program within 100% of the published program length within the reporting 
calendar year and excludes all students who cancelled during the cancellation period. 

�  “Students Available for Graduation” is the number of students who began the program minus the number 
of students who have died, been incarcerated, or been called to active military duty. 

�  “Number of On-time Graduates” is the number of students who completed the program within 100% of the 
published program length within the reporting calendar year. 

�  “On-time Completion Rate” is the number of on-time graduates divided by the number of students 
available for graduation. 

�  “150% Graduates” is the number of students who completed the program within 150% of the program 
length (includes on-time graduates). 

�  “150% Completion Rate” is the number of students who completed the program in the reported calendar 
year within 150% of the published program length, including on-time graduates, divided by the number of 
students available for graduation. 

�  “Graduates Available for Employment” means the number of graduates minus the number of graduates 
unavailable for employment. 

�  “Graduates Unavailable for Employment” means the graduates who, after graduation, die, become 
incarcerated, are called to active military duty, are international students that leave the United States or do 
not have a visa allowing employment in the United States, or are continuing their education in an accredited 
or bureau-approved postsecondary institution. 

�  “Graduates Employed in the Field” means graduates who beginning within six months after a student 
completes the applicable educational program are gainfully employed, whose employment has been 
reported, and for whom the institution has documented verification of employment. For occupations for 
which the state requires passing an examination, the six months period begins after the announcement of 
the examination results for the first examination available after a student completes an applicable 
educational program. 

�  “Placement Rate Employed in the Field” is calculated by dividing the number of graduates gainfully 
employed in the field by the number of graduates available for employment. 

�  “Number of Graduates Taking Exam” is the number of graduates who took the first available exam in the 
reported calendar year. 

�  “First Available Exam Date” is the date for the first available exam after a student completed a program. 
�  “Passage Rate” is calculated by dividing the number of graduates who passed the exam by the number of 

graduates who took the reported licensing exam. 
�  “Number Who Passed First Available Exam” is the number of graduates who took and passed the first 

available licensing exam after completing the program. 
�  “Salary” is as reported by graduate or graduate’s employer. 
�  “No Salary Information Reported” is the number of graduates for whom, after making reasonable attempts, 

the school was not able to obtain salary information. 


