
Ngành Thẩm mỹ, Tạo kiểu tóc,
Thợ cắt tóc, Thợ làm móng,  

Nhân viên Thẩm mỹ
Nhân viên Thẩm mỹ Cao  

cấp hoặc Giảng viên
Yêu cầu Giấy phép Không  

hoạt động
Quý vị có thể yêu cầu chuyển giấy phép hiện hành sang trạng thái không 
hoạt động hoặc yêu cầu gia hạn trạng thái giấy phép không hoạt động. 
Việc này khác với chuyển sang trạng thái không hoạt động quân sự.
Trực tuyến: https://professions.dol.wa.gov
Hoặc gửi yêu cầu hoàn chỉnh của quý vị qua đường bưu điện tới:
Cosmetology
Department of Licensing
PO Box 9026
Olympia, WA 98507-9026
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về ngôn ngữ, hãy gọi đến số: (360) 664-6626

RCW (Revised Code of Washington, Bộ luật Sửa đổi của Washington) 18.16.290 cho phép những người được cấp 
phép chuyển các giấy phép ngành thẩm mỹ, thiết kế tóc, thợ cắt tóc, thợ làm móng, nhân viên thẩm mỹ, nhân viên 
thẩm mỹ cao cấp hoặc giảng viên của họ sang trạng thái không hoạt động. Nếu ngày hết hạn của giấy phép không 
quá sáu tháng kể từ ngày có yêu cầu chuyển sang trạng thái không hoạt động, người được cấp phép có thể yêu 
cầu gia hạn hai năm. Có thể yêu cầu gia hạn thêm trạng thái không hoạt động tối đa một lần trong khoảng thời gian 
24 tháng và không quá sáu năm liên tiếp. Phải hoàn thành một yêu cầu mới cho mỗi lần gia hạn.
Nếu các yêu cầu về sức khỏe hoặc các yêu cầu khác áp dụng cho giấy phép đã thay đổi trong suốt thời gian 
giấy phép được chuyển sang trạng thái không hoạt động, Sở có thể yêu cầu người được cấp phép hoàn thành 
thành công một số giờ học tối thiểu được coi là điều kiện cần thiết để người được cấp phép cập nhật những 
thay đổi đó. Người được cấp phép phải hoàn thành số giờ học này tại một trường học được cấp phép tại Tiểu 
bang Washington và không được vượt quá bốn giờ cho mỗi năm giấy phép không hoạt động.
Trong trường hợp người được cấp phép không yêu cầu gia hạn hoặc không nộp phí gia hạn giấy phép chậm 
nhất vào ngày hết hạn của giấy phép không hoạt động thì giấy phép đó sẽ bị hủy. Để khôi phục giấy phép đã 
bị hủy, người được cấp phép sẽ phải nộp đơn đăng ký, nộp phí cấp phép, đáp ứng các yêu cầu cấp phép tại 
thời điểm đó và vượt qua mọi kỳ thi hiện hành.

ĐÁNH MÁY hoặc VIẾT IN HOA Tên Số giấy phép

Địa chỉ

Thành phố Tiểu bang Mã bưu điện

Email

Tham gia quân đội? (đánh dấu nếu có)
Hiện tại hoặc đã từng là:  Quân nhân  Vợ/chồng hoặc người cùng chung sống của quân nhân
Loại yêu cầu

Yêu cầu không hoạt động Gia hạn hai năm
Các loại giấy phép (chọn tất cả các phương án phù hợp)

Ngành thẩm mỹ  Thiết kế tóc  Thợ cắt tóc  Thợ làm móng  Nhân viên thẩm mỹ 
Nhân viên thẩm mỹ cao cấp  Giảng viên
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Chữ ký Ngày
X

https://professions.dol.wa.gov


Công chứng Tiểu bang , Quận 
Tôi chứng nhận rằng tôi biết hoặc có đầy đủ bằng chứng rằng 
là người xuất hiện trước mặt tôi và người này đã xác nhận là họ đã ký văn kiện này và xác nhận đó là hành 
động tự do và tự nguyện của họ cho việc sử dụng và các mục đích đã nêu trong văn kiện này.

Ngày ký bởi 
Chữ ký

(Đóng dấu hoặc đóng mộc) 
Tên viết in hoa hoặc đóng mộc

Chức danh Nhiệm kỳ của tôi hết hạn vào 
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