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CÁC KỲ THI ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI PSI SERVICES LLC
Bản tin cho thí sinh này cung cấp thông tin về quy trình thi và đăng ký để được cấp giấy phép làm chuyên viên thẩm mỹ tại Tiểu bang
Virginia. Sở Chuyên môn và Quản lý Nghề nghiệp (Sở) đã ký hợp đồng với PSI LLC (PSI) để tổ chức thi.
YÊU CẦU VỀ CẤP GIẤY PHÉP CỦA TIỂU BANG
Để nhận giấy phép Thợ cắt tóc chuyên nghiệp trong Khối thịnh vượng chung Virginia, bạn phải vượt qua cả hai phần thi Lý thuyết và thực
hành của NIC trong vòng một năm kể từ ngày thi đầu tiên của bạn và bạn phải đáp ứng được MỘT trong những yêu cầu sau:
1. Hoàn thành đầy đủ 400 giờ chương trình đào tạo cắt tóc chuyên nghiệp được phê duyệt từ một trường cắt tóc được cấp phép
ở Virginia được phê duyệt: Giấy tờ, tài liệu cần thiết: Đơn xác minh quá trình đào tạo và kinh nghiệm đã điền đầy đủ,
bạn có thể tải xuống mẫu đơn từ trang web của PSI, hoàn thành theo chỉ dẫn và tải lên tài khoản PSI của bạn.
2. Hoàn thành 1500 giờ trong một chương trình đào tạo thợ cắt tóc được phê duyệt hoặc một chương trình đào tạo thợ cắt tóc
chuyên nghiệp/thợ cắt tóc kép tại một trường đào tạo nghề cắt tóc được cấp phép tại Virginia hoặc trong chương trình đào
tạo nghề cắt tóc của một trường công lập tại Virginia được Sở Giáo dục Virgina phê duyệt. Giấy tờ, tài liệu cần thiết: Đơn
xác minh quá trình đào tạo và kinh nghiệm đã điền đầy đủ, bạn có thể tải xuống mẫu đơn từ trang web của PSI, hoàn
thành theo chỉ dẫn và tải lên tài khoản PSI của bạn.
3. Hoàn thành đầy đủ 1500 giờ đào tạo thợ cắt tóc chuyên nghiệp, tương đương với chương trình tại Virginia, bên ngoài Khối
thịnh vượng chung Virginia, nhưng trong phạm vi Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Giấy tờ, tài liệu cần thiết. Tải
lên tài khoản PSI của bạn bằng tốt nghiệp, bảng điểm chính thức hoặc văn bản xác minh từ Hội đồng Cấp phép tại Tiểu
bang nơi bạn hoàn thành 1500 giờ đào tạo, bất kỳ giấy tờ nào trong số đó phải cho thấy bạn đã hoàn thành đầy đủ
1500 giờ giảng dạy.
4. Hoàn thành khóa học thờ cắt tóc chuyên nghiệp tương đương (bao gồm ít hơn 1500 giờ đào tạo) và sáu tháng kinh nghiệm
làm thợ cắt tóc. Trải qua cả hai quá trình đào tạo và tích lũy kinh nghiệm ở bên ngoài Khối thịnh vượng chung Virginia,
nhưng vẫn trong phạm vi Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Giấy tờ, tài liệu cần thiết: Tải lên tài khoản PSI của
bạn chứng chỉ, bằng tốt nghiệp hoặc tài liệu khác của bạn để xác minh việc đã hoàn thành khóa học thợ cắt tóc chuyên
nghiệp VÀ Đơn xác minh quá trình đào tạo và kinh nghiệm đã điền đầy đủ ghi rõ kinh nghiệm làm thợ cắt tóc chuyên
nghiệp trong ít nhất sáu tháng, bạn có thể tải xuống mẫu đơn này từ trang web của PSI và hoàn thành theo chỉ dẫn.
5. Hoàn thành chương trình học việc cắt tóc chính Virginia. Giấy tờ, tài liệu cần thiết: Một mẫu Sở lao động và công nghiệp
có sẵn từ đại diện học việc của bạn. Tờ đơn gốc phải được gửi trực tiếp cho PSI qua đường bưu điện. Các bản sao sẽ
không được chấp nhận.
6. Chuyển viên thẩm mỹ được cấp phép ở Virginia với tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc. Thông tin bắt buộc: Vui lòng
chuẩn bị để điền số Giấy phép chuyên viên thẩm mỹ tại VA và Ngày hết hạn vào Đơn đăng ký thi và cấp giấy phép của
bạn. Giấy tờ, tài liệu cần thiết: Đơn xác minh quá trình đào tạo và kinh nghiệm đã điền đầy đủ, bạn có thể tải xuống
mẫu đơn từ trang web của PSI, hoàn thành theo chỉ dẫn và tải lên tài khoản PSI của bạn.
7. Chuyên viên thẩm mỹ được cấp phép tại Virginia có dưới hai năm kinh nghiệm làm việc và học viên thẩm mỹ đã ghi danh vào
một trường đào tạo nghề cắt tóc tại Virginia và đang hoàn thành tín chỉ học tập tại một trường thẩm mỹ. Thông tin bắt
buộc: Vui lòng chuẩn bị để điền số Giấy phép chuyên viên thẩm mỹ tại VA và Ngày hết hạn vào Đơn đăng ký thi và cấp
giấy phép của bạn. Giấy tờ, tài liệu cần thiết: Đơn xác minh quá trình đào tạo và kinh nghiệm đã điền đầy đủ, bạn có
thể tải xuống mẫu đơn từ trang web của PSI, hoàn thành theo chỉ dẫn và tải lên tài khoản PSI của bạn.
8. Được đào tào làm Thợ cắt tóc chuyên nghiệp tại bất kỳ Tổ chức nào tiểu ở bang Virginia. Giấy tờ, tài liệu cần thiết: Tải
Đơn xác minh quá trình đào tạo và kinh nghiệm đã điền đầy đủ lên tài khoản PSI của bạn, bạn có thể tải xuống mẫu đơn
từ trang web của PSI.
9. Hai năm kinh nghiệm làm cắt tóc chuyên nghiệp trong Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ Giấy tờ, tài liệu cần thiết: Tải một Đơn
xác minh quá trình đào tạo và kinh nghiệm đã điền đầy đủ lên tài khoản PSI của bạn, bạn có thể tải xuống mẫu đơn từ
trang web của PSI’s.
10. Đăng ký tham gia kỳ thi cho Giảng viên nghề cắt tóc. Thông tin bắt buộc: Vui lòng chuẩn bị để điền số Giấy phép hành
nghề cắt tóc tại VA và Ngày hết hạn vào Đơn đăng ký thi và cấp giấy phép của bạn.
11. Trước đây đã được cấp phép tại Virginia khi thi đỗ kỳ thi và qua thời gian gia hạn (hai năm trở lên kể từ khi giấy phép trước
của bạn hết hạn). Giấy tờ, tài liệu cần thiết: PSI sẽ lấy Tài liệu xác minh từ Hội đồng nghề Cắt tóc và Thẩm mỹ Virginia.
GIẤY PHÉP TẠM THỜI
Nếu bạn yêu cầu Hội đồng cấp Giấy phép tạm thời thay mặt cho bạn, bạn phải hoàn thành đầy đủ đơn đăng ký của mình với thông tin tài
trợ bắt buộc và có chữ ký. Sau khi đơn đăng ký của bạn được xem xét và phê duyệt, yêu cầu cấp giấy phép sẽ được xử lý và chuyển đến
Hội đồng để phê duyệt lần cuối và cấp giấy phép. Bạn có thể chờ giấy phép tạm thời được cấp khoảng năm ngày sau khi phê duyệt để
tham gia bài thi. Giấy phép tạm thời chỉ được cấp một lần và có hiệu lực trong 45 ngày sau ngày thi ban đầu của bạn.
TIỀN ÁN TIỀN SỰ
Bất kỳ Thí sinh nào có tiền án đều phải ghi rõ điều này trong đơn đăng ký của họ và nộp Đơn báo cáo tiền án tiền sự và Báo cáo của cảnh
sát tiểu bang được yêu cầu trong thời gian 3 tháng trước đó bằng cách tải lên trang chủ của họ. Không cần báo cáo trong đơn những tiền
án được xét xử khi còn là trẻ vị thành niên trong hệ thống tòa án vị thành niên.
Các cá nhân có tiền án tiền sự phải nộp Báo cáo tiền sử phạm tội của Cảnh sát Tiểu bang Virginia và đơn báo cáo tiền án tiền sự (bạn có
thể tải xuống mẫu đơn từ phần biểu mẫu trên trang web của PSI). Báo cáo phải bao gồm tất cả các trang (bao gồm cả trang bìa) và có
dấu đỏ. Báo cáo có thể được tải lên tài khoản PSI của bạn nếu là bản có màu, để thấy rõ dấu đỏ.
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GIẤY PHÉP HẾT HẠN
Làm thế nào để Gia hạn giấy phép hết hạn
1.
2.

Nếu giấy phép của bạn đã hết hạn trong khoảng thời gian chưa đến hai năm, hãy liên hệ với Hội đồng cấp phép theo số (804)
367-8509.
Nếu giấy phép của bạn đã hết hạn hơn hai năm, hãy nộp đơn ngay cho PSI và làm theo hướng dẫn. Bạn sẽ phải thi lại cả hai phần
thi lý thuyết và thực hành hiện tại.
YÊU CẦU GIẤY PHÉP CHỨNG THỰC

Nếu bạn có giấy phép ở một tiểu bang khác bên ngoài Virginia, hãy liên hệ với Hội đồng cấp phép theo số (804) 367-8509.

YÊU CẦU ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
Có đủ điều kiện để dự thi:
Hoàn thành Đơn đăng ký dự thi cấp giấy phép trực tuyến tại vacos.useclarus.com. LƯU Ý: Hệ thống trực tuyến cho phép tải lên các
tài liệu như Đơn xác minh quá trình đào tạo và kinh nghiệm, bằng chứng nhận dạng và bất kỳ tài liệu hỗ trợ cần thiết nào để hoàn
thành đơn đăng ký. Thanh toán đơn đăng ký trực tuyến phải được thực hiện bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.
Nếu bạn không thể gửi đơn đăng ký trực tuyến, bạn có thể gửi đơn đăng ký đã điền đầy đủ, kèm theo tất cả các tài liệu được yêu cầu,
qua đường bưu điện tới:
PSI/Virginia Barber Cosmetology Program
PO Box 887
Wheat Ridge, CO 80034
https://test-takers.psiexams.com/vabacos
vacos@psionline.com
va.cos.brighttrac.com
(855) 229-9302
▪
▪
▪
▪
▪

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn đăng ký, bạn sẽ được thông báo qua email rằng đơn đăng ký của bạn đã được phê
duyệt hoặc đơn đăng ký của bạn bị thiếu (có ghi rõ các yêu cầu chưa hoàn thành).
Sau khi phê duyệt, PSI sẽ gửi email thông báo xác nhận. Sau đó, bạnphải liên hệ với PSI để thanh toán và lên lịch thi.
Bạn phải vượt qua phần thi Lý thuyết và thực hành (nếu có) của NIC trong vòng một năm kể từ ngày thi ban đầu.
Nếu bạn không vượt qua bài thi đó, bạn có thể thi lại với số lần không giới hạn trong thời gian đủ điều kiện là một (1) năm.
Các đơn đăng ký còn hạn trong một (1) năm và bạn phải nộp đơn đăng ký mới và lệ phí nếu bạn không vượt qua cả hai phần của
bài thi. Bạn sẽ cần phải làm lại toàn bộ bài thi bao gồm cả phần đã thi qua trước đó.
LƯU Ý: Tất cả các khoản phí là không hoàn lại và không chuyển nhượng.
THÍ SINH THI LẦN ĐẦU

Các yêu cầu của đơn đăng ký
Là một phần của đơn đăng ký, các mục sau đây phải được tải lên tài khoản PSI của bạn:
▪

▪
▪
▪
▪
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Một ảnh màu hộ chiếu 2” x 2” được chụp trong vòng sáu tháng gần đây thể hiện diện mạo hiện tại của bạn. Ảnh phải có kích
thước sao cho phần đầu của bạn dài khoảng 1 inch tính từ đáy cằm đến đỉnh đầu. Ảnh phải được chụp ở nền trắng, trơn và
nhìn toàn bộ mặt, mặt nhìn thẳng vào máy ảnh với biểu cảm khuôn mặt bình thường. Không chấp nhận ảnh tự chụp. Nếu
không đáp ứng được các yêu cầu này, bạn sẽ nhận được thông báo rằng cần gửi ảnh mới và đơn đăng ký của bạn chưa hoàn
thành cho đến khi ảnh đáp ứng được các yêu cầu trên.
Mọi tài liệu bắt buộc trùng với phương thức nộp đơn đang ký Cấp phép của bạn (tức là giáo dục Virginia yêu cầu Đơn xác
minh quá trình đào tạo và kinh nghiệm).
Tiền sử phạm tội (nếu có).
Một bản sao Thẻ an sinh xã hội hoặc ID có ảnh do Sở Phương tiện Cơ giới Virginia (VA DMV) cấp (Giấy phép lái xe). Vui lòng
tải lên tài liệu phù hợp với những điều bạn nêu trên đơn đăng ký DPOR.
Phiếu thoả thuận dự thi: Vui lòng chọn một địa điểm thực hành và ký vào phần Chấp thuận tham gia và thỏa thuận miễn trừ.
Sau khi hoàn thành, vui lòng tải Thỏa thuận này lên tài khoản của bạn. Có thể tìm đơn này trong phần Biểu mẫu của Virginia
trực tuyến.
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Nếu bạn không được chấp thuận vì đơn đăng ký chưa hoàn chỉnh, có sai xót, thiếu giấy tờ, bao gồm cả chữ ký, bạn sẽ được PSI liên hệ
lại và đơn đăng ký của bạn sẽ chờ xử lý cho đến khi bạn thực hiện các chỉnh sửa cần thiết và được yêu cầu.
Nếu bất kỳ tài liệu nào được liệt kê ở trên có tên khác với tên được cung cấp trong đơn đăng ký của bạn, thì giấy tờ pháp lý về việc
thay đổi tên (ví dụ giấy chứng nhận kết hôn, quyết định ly hôn, kiến nghị thay đổi tên) phải được tải lên tài khoản PSI của bạn.

QUY TRÌNH LÊN LỊCH THI
Sau khi được Sở chấp thuận, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ PSI. Bạn phải liên hệ với PSI để thanh toán và lên lịch thi.

LỆ PHÍ THI
Phần thi thực hành
Phần thi lý thuyết

$86
$86

Phần thi thực hành (Thi lại)
Phần thi lý thuyết (Thi lại)

$86
$86

LƯU Ý: LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG. LỆ PHÍ DỰ THI CÓ GIÁ TRỊ TRONG MỘT NĂM TỪ
NGÀY NỘP.
ON-LINE (https://test-takers.psiexams.com/vabacos)
Để có quy trình lên lịch thi nhanh và thuận tiện nhất, các thí sinh nên đăng ký làm bài thi qua Internet. Các thí sinh đăng ký trực
tuyến bằng cách truy cập trang web đăng ký của PSI tại địa chỉ https://test-takers.psiexams.com/vabacos. Tính năng đăng ký qua
Internet được cung cấp 24/7.
▪

▪

Các thí sinh sẽ cần Đăng nhập vào trang web của PSI, và tạo một tài khoản. Bắt buộc cung cấp địa chỉ email cùng với họ tên.
Thông tin được cung cấp phải khớp chính xác với thông tin mà PSI có trong hồ sơ. Đối với các thí sinh có thể đã đăng ký trước
đó, hãy chọn ô bên cạnh “Check here to attempt to locate existing records for you in the system” (Đánh dấu vào đây để xác
định vị trí các hồ sơ hiện có của bạn trong hệ thống).
Các thí sinh sẽ được yêu cầu chọn bài thi và nhập số ID PSI của họ được bao gồm trong email ủy quyền kiểm tra do PSI gửi sau
khi đơn đăng ký được xác định là đã hoàn tất. Hồ sơ sẽ được tìm thấy và lúc này thí sinh sẽ có thể nộp lệ phí và lên lịch thi. Các
thí sinh sẽ nhập mã zip của họ và danh sách các địa điểm thi gần nhất với mã zip đã nhập sẽ xuất hiện. Thí sinh sẽ chọn địa điểm
thi mong muốn và những ngày thi sẽ xuất hiện. Nếu có các vấn đề về lên lịch thi, hãy liên hệ với PSI theo số (833) 310-6427 để
được hỗ trợ.
ĐIỆN THOẠI (833-310-6427 )

Để đăng ký qua điện thoại, bạn sẽ cần có thẻ tín dụng hiện còn hiệu lực (Visa, MasterCard, American Express hoặc Discover). Các nhân
viên đăng ký PSI làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7:30 sáng đến 10:00 tối, và Thứ Bảy-Chủ Nhật từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều, theo
Giờ Miền Đông.

HẸN LẠI LỊCH THI/HỦY LỊCH THI
Bạn có thể hủy và hẹn lại lịch thi mà không mất lệ phí thi nếu PSI nhận được thông tin hủy ít nhất 2 ngày trước ngày thi đã sắp xếp. Ví
dụ, đối với lịch hẹn ngày thứ Hai, thông báo hủy phải được nhận vào thứ Bảy tuần trước. Bạn có thể gọi PSI theo số (833) 310-6427.
Lưu ý: Không chấp nhận tin nhắn qua hộp thư thoại hoặc tin nhắn email để hủy lịch thi. Vui lòng truy cậptrang Web của PSI hoặc
gọi cho PSI để trao đổi trực tiếp với Đại diện dịch vụ khách hàng của PSI.

THI LẠI BÀI THI ĐÃ TRƯỢT
Không thể hẹn buổi thi mới vào cùng ngày bạn đã thực hiện bài thi; điều này là do quy trình xử lý và báo cáo kết quả. Một thí sinh thi
không thành công vào thứ Tư có thể gọi vào ngày hôm sau, Thứ năm và thi lại ngay vào ngày thứ sáu, tùy thuộc vào việc có chỗ trống
hay không. Bạn có thể truy cập vào mẫu đơn đăng ký tại https://test-takers.psiexams.com/vabacos. Bạn cũng có thể gọi PSI theo số
(833) 310-6427.

WWW.

3

ĐI MUỘN HOẶC HỦY THI MUỘN
Nếu bạn bỏ lỡ buổi thi, bạn sẽ không thể làm bài thi theo lịch. Hơn nữa, bạn sẽ mất lệ phí thi nếu:
▪
▪
▪
▪

Không hủy lịch thi ít nhất hai ngày trước ngày thi đã sắp xếp;
Không xuất hiện để làm bài thi;
Không vào thi trước thời gian bắt đầu thi theo lịch của bạn;
Không xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp khi đến dự thi.
SẮP XẾP ĐẶC BIỆT TRONG KỲ THI

Tất cả các trung tâm thi đều được trang bị để cung cấp lối ra vào phù hợp với Đạo luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) năm 1990 và
chúng tôi sẽ thực hiện các sắp xếp đặc biệt hợp lý để đáp ứng nhu cầu của thí sinh. Các thí sinh khuyết tật hoặc những người cần sự sắp
xếp đặc biệt hợp lý và phù hợp không được đảm bảo sẽ cải thiện hiệu suất hoặc hoàn thành được bài thi.
Những thí sinh bị khuyết tật hoặc gặp trở ngại khi tham gia thi cần phải yêu cầu các sắp xếp thay thế bằng cách Nhấp vào đây.
Điều kiện bắt buộc để yêu cầu sắp xếp đặc biệt trong kỳ thi:
Bạn phải nộp các giấy tờ từ cơ quan y tế hoặc tổ chức đào tạo cung cấp chẩn đoán. Tài liệu xác minh gửi cho PS phải in trên văn phòng
phẩm có chứa tiêu đề đầu của cơ quan thẩm quyền hoặc chuyên gia và bao gồm các nội dung sau:





Mô tả về khuyết tật và các hạn chế liên quan đến kỳ thi
Sắp xếp/thay đổi đề xuất
Tên, chức danh và số điện thoại của cơ quan hoặc chuyên gia y tế
Chữ ký của cơ quan hoặc chuyên gia y tế

Nếu bạn đang yêu cầu những điều sau đây, vui lòng chọn Khác.


Sắp xếp đặc biệt về ESL (Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của bạn và bạn đang tham gia làm bài thi bằng tiếng Anh),
bạn có thể đủ điều kiện để có thêm thời gian thi bằng cách yêu cầu cho phép về ESL từ PSI, cụ thể là gấp rưỡi thời gian. Vui
lòng bao gồm:
Một thư cá nhân yêu cầu cho phép; và
Một thư từ giảng viên tiếng Anh hoặc công ty tài trợ của bạn (trên tiêu đề thư của công ty), xác nhận rằng tiếng Anh
không phải là ngôn ngữ chính của bạn.
ĐỊA ĐIỂM THI ĐÓNG CỬA DO TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

Trong trường hợp vì thời tiết khắc nghiệt hoặc tình trạng khẩ
n cấp buộc phải đóng cửa địa điểm thi vào ngày thi đã sắp xếp, kỳ thi của
bạn sẽ được sắp xếp lại. Nhân sự PSI sẽ liên lạc với bạn trong trường hợp này. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra trạng thái đặt lịch thi của
mình bằng cách gọi đến số (833) 310-6427. Chúng tôi sẽ cố gắng để sắp xếp lại kỳ thi cho bạn vào thời gian thuận tiện sớm nhất. Bạn
cũng có thể kiểm tra trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ https://test-takers.psiexams.com/vabacos.

CÁC ĐỊA ĐIỂM THI LÝ THUYẾT
Sau đây là các trung tâm thi nơi bạn có thể tham gia kỳ thi cấp giấy phép Virginia. Các thí sinh ở Virginia chỉ có thể thi tại các
trung tâm thi được liệt kê dưới đây. Họ không được phép thi ở bên ngoài tiểu bang.
ALEXANDRIA AREA
205 S. Whiting St
Tòa nhà Landmark, Suite 608
Alexandria, VA 22304
Trung tâm thi Brainseed nằm tại 205 S. Whiting Street, Suite 608 (6th floor), Alexandria, VA 22304. Trung tâm nằm trong Tòa nhà Landmark và có thể
vào dễ dàng từ phía I-395. Từ phía Bắc hoặc Nam, đi theo Lối ra 3A(Duke/Landmark. Rẽ phải vào S. Walker, rẽ phải tiếp vào đại lộ Stevenson Avenue và
rẽ trái vào đường S. Whiting Street. Bãi đỗ xe miễn phí có trên mặt đất và ở dưới hầm để xe.
Từ phía Đông, đi theo Capital Beltway (I-95 South) đến I-395 North. Rẽ phải vào S. Walker, rẽ phải tiếp vào đại lộ Steven Avenue và rẽ trái vào đường S.
Whiting Street. Bãi đỗ xe miễn phí có trên mặt đất và ở dưới hầm để xe. Gọi 703-825-3036 nếu cần hỗ trợ chỉ đường.
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KHU VỰC ASHBURN
44075 Pipeline Plaza No. 115
Ashburn, VA 20147
Hướng dẫn đi từ Sân bay Dulles: Đi theo Đường 28 North. Đi theo đường dốc VA-625 W vào đại lộ Pacific. South/Ashburn Tiếp tục đi thẳng theo Đường
Farmwell khoảng 3/4 dặm. Rẽ trái vào Pipeline Plaza, nằm ở ngay trước Ngân hàng PNC, trước ngã tư đại lộ Ashburn Village & đường Farmwell
Chỉ dẫn từ Đường Rt.28. Từ Rt 28. đi tiếp đến CARMAX / WEGMANS Đi vào đường dốc VA-625 W đến đường Waxpool Road, đại lộ Pacific South/Ashburn
Đi tiếp đến đường Farmwell, khi đến đại lộ Ashburn Village & đường Farmwell Rd Rẽ trái vào Pipeline Plaza. Nằm bên cạnh đến Ngân hàng PNC.

CHARLOTTESVILLE
2114 Angus Road, Suite #105-B
Charlottesville, VA 22901
Nếu đi về phía Tây trên US-250, rẽ phải vào US-29N/N Emmet St. Đi tiếp đến đường Emmet Street và rẽ trái vào đường Angus.
Nếu đi về phía Đông trên US-250, rẽ trái vào US-29N/N Emmet St. Đi tiếp đến đường Emmet Street và rẽ trái vào đường Angus.

KHU VỰC FREDERICKSBURG
2217 Princess Anne Street, Suite 105-11
Fredericksburg, VA 22401
Từ Richmond: Từ 95S ra lối 130A, SR-3E 1,5 dặm, rẽ phải vào US-1N. Đi tiếp 1,7 dặm, rẽ phải ở Princess Anne St., đi tiếp 0,3 dặm. Rẽ trái vào Trung tâm
điều hành chung Washington đối diện Carl’s Ice Cream. Từ Washington DC: Từ 95S ra lối 133A về phía Falmouth. Đi khoảng 2 dặm, rẽ phải ở Đường 1S. Đi
qua cầu và rẽ trái vào đường Princess Anne, đi tiếp 0,3 dặm. Rẽ trái vào Trung tâm điều hành chung Washington, đối diện Carl’s Ice Cream.

KHU VỰC HARRISONBURG
2322 Blue Stone Hills Drive, Suite 280
Harrisonburg, VA 22801
Đường Chestnut Ridge Road và rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên vào Blue Stone Hills Drive. Trung tâm là tòa nhà thứ hai ở bên phải.

KHU VỰC HERNDON
205 Van Buren St., Ste 140
Herndon, VA 20170
Bắt đầu từ Saarinen Cir đi về phía đường Dulles Access. Nhập làn vào đường VA-267 E/Dulles Access Toll về phía Herndon/Chantilly/Fairfax Co Pkwy. Đi
theo lối ra EXIT 10, về phía Herndon/Chantilly. Rẽ trái vào đường VA-228/Centreville. Tiếp tục đi trên VA-228. Rẽ phải vào Herndon Pkwy. Rẽ phải tiếp
vào Van Buren St.

KHU VỰC NORFOLK
861 Glenrock Rd., Ste 105
Norfolk, VA 23502
Đi Đường dốc vào US-13 (North Military Hwy)-0,6 dặm và sau đó Rẽ PHẢI (phía Đông) vào Poplar Hall Dr-0,5 dặm, sau đó rẽ trái (phía Bắc) vào Glenrock
Rd-(lái xe qua khoảng 1/2 toà nhà)-0,1 dặm. Đi đến Tòa nhà Circle East ở bên trái tại Lối vào trung tâm thương mại (Bãi đỗ xe). Khi bạn đến sảnh đợi, rẽ
vào hành lang thứ nhất ở bên phải, cửa đầu tiên ở bên phải.

RICHMOND
Moorefield VI Building
620 Moorefield Park Drive, Suite 205
Richmond, VA 23236
Từ I-64E, đi vào lối ra Parham Rd và rẽ phải. N Parham Rd/VA-73 S thành VA-150 S/Chippenham Pkwy. Nhập làn vào VA-76 S/Powhite Pkwy. Nhập làn
vào Midlothian Turnpike West. Rẽ trái ở Moorefield Park Dr.

ROANOKE AREA
5115 Bernard Dr, Suite 104
Roanoke, VA 24018
Từ VA-419 – Tiến về phía đông nam ở VA-419 dẫn đến Springwood Park Dr. Rẽ phải vào Bernard Dr. Văn phòng sẽ ở bên trái. Nếu bạn đến đại lộ Penn
Forest, tức là bạn đã đi quá xa. Khi bạn đi vào lối vào chính, đi cầu thang hoặc thang máy xuống tầng một.
Từ US-220 S – Đi vào đường dốc bên phải để vào US-220BR/VA-419 North dẫn đến Salem. Rẽ phải vào đường VA-419N/Electric Road. Rẽ trái vào Bernard
Dr. Văn phòng sẽ ở bên trái. Nếu bạn đến đại lộ Penn Forest, tức là bạn đã đi quá xa. Khi bạn đi vào lối vào chính, đi cầu thang hoặc thang máy xuống
tầng một.

KHU VỰC VIENNA
1919 Gallows Rd, Suite 360
Vienna, VA 22182
Từ I-495 S – Ra theo lối 47 A-B để nhập làn VA-7 W/Leesburg Pike về phía Tyson’s Corner. Sử dụng làn trái để rẽ trái vào Gallows Rd. Rẽ trái ở ngã tư
đầu tiên vào Boone Blvd. Tòa tổ hợp sẽ ở phía bên phải của bạn. Tòa nhà có trung tâm thi ở phía bên trái của đường vòng cung. Đi thang máy lên tầng
ba. Trung tâm thi ở phòng 360.
Có sẵn bãi đỗ xe mặt đất và trong hầm tại địa điểm. Giờ đỗ xe đầu tiên được miễn phí. Phí đỗ xe là $4 cho 1-2 giờ đầu và $6 từ 2 giờ trở lên. Bãi đỗ xe
sẽ được xác nhận. Vui lòng dành thêm chút thời gian để đỗ xe khi bạn đến thi.
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VIRGINIA BEACH
484 Viking Dr, Suite 105
Virginia Beach, VA 23452
Từ I-264E – ra theo lối 19A để vào Lynnhaven Pkwy S. Nhập làn vào Lynnhaven Pkwy S. Đi khoảng ½ dặm, rẽ phải vào Viking Dr. Văn phòng nằm trong tòa
nhà thứ hai bên phải.
Từ VA-615/Princess Anne Rd đi về phía bắc – rẽ trái vào Seaboard Plaza. Đi khoảng 2,5 dặm rồi rẽ trái vào VA-149/Princess Anne Rd. Đi tiếp 1 dặm rồi rẽ
phải vào VA-410/Holland Rd. Đi thêm khoảng 4 dặm, rẽ phải vào VA-414N/Lynnhaven Pkwy. Tiếp khoảng 2,5 dặm, rẽ trái vào Viking Dr. Văn phòng nằm
trong tòa nhà thứ hai bên phải.
Phòng 105 ở tầng một. Để vào thuận tiện nhất, đỗ xe ở bên trái bãi đỗ xe. Nếu bạn vào từ lối vào phía nam (đây sẽ là lối vào ở bên trái của toà nhà khi
nhìn thẳng vào tòa nhà), trung tâm thi PSI ở phía sau cửa đầu tiên bên trái khi bạn bước vào.

CÁC ĐỊA ĐIỂM THI THỰC HÀNH
CHESAPEAKE
Hampton Inn & Suites
1421 North Battlefield Blvd
Chesapeake, VA 23320
Đi trên I-95 S và I-64 E đến Chesapeake. Đi theo lối ra 290A-290B từ I-64 E. Nhập làn vào đại lộ N Battlefield Blvd. Quay đầu theo hình chữ U vào Volvo
Pkwy. Rẽ phải vào Coastal Way, sau đó rẽ trái.

SPRINGFIELD
Comfort Inn
6560 Loisdale Court
Springfield, VA 22150

Đi về phía nam trên VA-617 CÁC / Amherst Ave về phía Cumberland Ave. Rẽ trái vào VA-789 / thương Mại St. Giữ thẳng vào Loisdale Thứ.

RICHMOND
DoubleTree
by Hilton Richmond Airport
445 International Center Drive
Sandston, VA 23150
LYNCHBURG
Hampton Inn & Suites
3600 Liberty Mountain Dr
Lynchburg, VA 24502
Đi trên US-29 S về phía Danville. Rẽ trái vào Liberty Mountain Dr.

ROANOKE
Holiday Inn
4468 Starkey Road
Roanoke, VA 24018

TRÌNH DIỆN TẠI ĐỊA ĐIỂM THI
Vào ngày thi, bạn nên đến trước giờ hẹn ít nhất 30 phút. Thời gian thêm này dành cho việc đăng ký, xác nhận danh tính và giúp bạn làm
quen với quá trình thi. Nếu bạn đến muộn, bạn sẽ không được cho vào địa điểm thi và sẽ bị mất phí đăng ký thi.
Vì những mục đích an ninh và xác định danh tính, tất cả các thí sinh phải lấy dấu vân tay trong quá trình làm thủ tục thi.
GIẤY TỜ NHẬN DẠNG BẮT BUỘC TẠI ĐỊA ĐIỂM THI
Bạn phải cung cấp 2 hình thức nhận dạng HỢP LỆ (chưa hết hạn). Một phải là một dạng nhận dạng HỢP LỆ do chính phủ cấp
(Giấy phép Lái xe, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Căn cước Quân đội) có chữ ký của bạn và có ảnh của bạn HOẶC ID trường trung
học công lập HIỆN TẠI có ảnh, tên của bạn và là của năm học hiện tại. Nếu bạn đã tốt nghiệp cấp 3, giấy tờ tùy thân của bạn chỉ có
giá trị đến ngày 1 tháng 9 của năm đó. ID thứ hai phải có chữ ký của bạn và tên pháp lý in sẵn. Tất cả giấy tờ tùy thân được cung cấp
phải khớp với tên hợp pháp mà bạn đã đăng ký để tham gia kỳ thi. Nếu tên trong hệ thống PSI không khớp với tên trên ID do chính
phủ cấp và mẫu ID thứ hai của bạn, bạn sẽ không được phép tham gia kỳ thi và lệ phí thi sẽ bị mất.
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THỦ TỤC AN NINH
Các thủ tục an ninh sau sẽ được áp dụng trong kỳ thi:
▪
▪

-

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Không được phép sử dụng các từ điển dịch từng từ.
Không được sử dụng máy tính.
Tất cả vật dụng cá nhân của thí sinh phải được cất trong tủ chứa đồ an toàn tại mỗi địa điểm thi trước khi vào phòng thi. Vật
dụng cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn các vật dụngsau:
Các loại thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, thiết bị ghi âm, đồng hồ điện tử, camera, máy nhắn tin, laptop,
máy tính bảng (như iPad), máy nghe nhạc (như iPod), đồng hồ thông minh, radio hoặc trò chơi điện tử.
Tragn phục hoặc áo choàng rộng hoặc to có thể được sử dụng để che giấu thiết bị ghi âm hoặc ghi chú. Vì những mục
đích an ninh, không được phép mặc áo khoác ngoài chẳng hạn như, nhưng không giới hạn: áo khoác len, áo cardigan, khăn
choàng, khăn quàng cổ, áo nỉ có mũi, áo vest, áo khoác, áo choàng ngoài trong phòng thi. Trong trường hợp bạn được
yêu cầu cởi áo khoác ngoài, bạn phải mặc các trang phục phù hợp, chẳng hạn như áo sơ mi hoặc áo cánh bên trong.
Mũ hoặc khăn trùm đầu, trừ các loại được mang theo tín ngưỡng hoặc trang phục tôn giáo, bao gồm mũ, mũ bóng chày
hoặc lưỡi trai.
Các vật dụng cá nhân khác, bao gồm ví, sổ tay, tài liệu tham khảo hoặc tài liệu đọc, cặp, ba lô, ví cầm tay, bút, bút chì,
thiết bị ghi khác, thực phẩm, đồ uống và các loại bùa may mắn.
Mặc dù tại mỗi địa điểm thi có các tủ chứa đồ cá nhân an toàn để thuận tiện cho bạn, song PSI không chịu trách nhiệm cho bất kỳ
thiệt hại, mất mát, hoặc trộm cắp nào đối với các vật dụng cá nhân hoặc các vật dụng cấm mà thí sinh mang đến, cất giữ hoặc bị bỏ
lại ở địa điểm thi. PSI không có trách nhiệm trông coi đối với những vật dụng như vậy và không tuyên bố rằng tủ chứa đồ an toàn sẽ
có tác dụng trong việc bảo vệ những vật dụng như vậy. Nếu bạn để lại bất kỳ vật dụng nào ở địa điểm thi sau khi thi và không nhận
lại trong vòng 30 ngày, những vật dụng này sẽ bị hủy hoặc được quyên góp, theo quyết định của PSI.
Người nhà đi cùng thí sinh không được phép chờ ở trung tâm thi, bao gồm trong tòa nhà hoặc khuôn viên tòa nhà. Điều này cũng áp
dụng cho tất cả khách, bao gồm lái xe, con cái, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hoặc người hướng dẫn.
Không được phép hút thuốc, ăn uống tại trung tâm thi.
Trong quá trình kiểm tra, tất cả thí sinh sẽ được hỏi xem họ có còn mang bất kỳ vật dụng nào bị cấm không. Giám thị cũng có thể
yêu cầu thí sinh bỏ hết đồ khỏi túi và lộn trái túi quần áo để đảm bảo túi hoàn toàn rỗng. Giám thị cũng có thể yêu cầu thí sinh lật
các gấu tay áo và gấu quần để đảm bảo không giấu tài liệu hoặc thiết bị ghi âm trong đó.
Giám thị cũng sẽ kiểm tra cẩn thận gọng kính, kẹp cà vạt hoặc các trang phục khác có thể được sử dụng để giấu thiết bị ghi âm.
Giám thị cũng sẽ yêu cầu kiểm tra các vật dụng trong túi quần áo của thí sinh.
Nếu phát hiện các vật dụng bị cấm trong quá trình kiểm tra, thí sinh phải cất chúng vào tủ chứa đồ được cung cấp hoặc cất vào xe
của mình. PSI không chịu trách nhiệm đối với an toàn của đồ dùng cá nhân hoặc vật dụng bị cấm.
Thí sinh mang các vật dụng bị cấm vào phòng thi sẽ lập tức bị hủy kết quả thi và PSI sẽ thông báo sự việc cho đơn vị tổ chức thi.
Bất kỳ thí sinh nào bị phát hiện trợ giúp hoặc nhận trợ giúp trong quá trình thi, mang theo tài liệu trái phép hoặc vi phạm các thủ
tục an ninh sẽ bị yêu cầu trả lại tất cả tài liệu thi và rời khỏi trung tâm thi. Tất cả những trường hợp này sẽ được báo cáo cho đơn vị
tổ chức thi.
Khi thí sinh đã ngồi vào vị trí và bắt đầu làm bài thi, thí sinh chỉ được phép ra khỏi phòng thi để vào nhà vệ sinh sau khi được giám
thị cho phép. Thí sinh sẽ không được gia hạn thêm thời gian hoàn thành bài thi.

LÀM BÀI THI LÝ THUYẾT
(TRÊN MÁY TÍNH)
Bạn sẽ thi trên máy tính. Bạn sẽ sử dụng con chuột và bàn phím máy tính.

MÀN HÌNH DANH TÍNH
Bạn sẽ được đưa đến trạm thi bán riêng tư để làm bài thi. Khi ngồi vào trạm thi, bạn sẽ được nhắc xác nhận tên, số thẻ căn cước và chủ
đề thi mà bạn đã đăng ký.

HƯỚNG DẪN
Trước khi bạn bắt đầu bài thi, trên màn hình máy tính sẽ hiển thị một bài hướng dẫn giới thiệu. Thời gian hướng dẫn là tối đa 15 phút sẽ
KHÔNG tính vào thời gian làm bài thi của bạn. Các câu hỏi mẫu sẽ được cung cấp sau phần hướng dẫn để bạn có thể thực hành trả lời
câu hỏi và xem lại câu trả lời.
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MÀN HÌNH HIỂN THỊ CÂU HỎI THI
“Thanh công cụ” ở trên cùng của câu hỏi thi cho phép bạn nhấp chuột để truy cập các tính năng có sẵn khi làm bài thi.
Mỗi lần sẽ có một câu hỏi hiển thị trên màn hình. Trong thời gian thi, số phút còn lại sẽ được hiển thị ở trên cùng của màn hình và được
cập nhật khi bạn ghi câu trả lời.

QUAN TRỌNG: Sau khi đã nhập câu trả lời, bạn vẫn có thể quay lại bất kỳ câu hỏi nào và thay đổi câu trả lời nếu chưa hết thời gian thi.

PHÚC KHẢO BÀI THI
Trong khi làm bài thi lý thuyết, các thí sinh sẽ có cơ hội đưa ra nhận xét cho bất kỳ câu hỏi nào. Bạn có thể nêu nhận xét bằng cách
nhấp vào đường dẫn Comment (Nhận xét) trên thanh công cụ của màn hình hiển thị câu hỏi.
Nhân viên thiết lập bài thi của PSI sẽ phân tích ý kiến của bạn. Mặc dù PSI không trả lời những ý kiến cá nhân của thí sinh nhưngtất cả ý
kiến quan trọng đều sẽ được xem xét. Đây là quá trình xem xét duy nhất đối với tài liệu thi được cung cấp cho thí sinh.

THÔNG BÁO ĐIỂM SỐ
Bạn sẽ được thông báo kết quả thi lý thuyết và thực hành ngay sau khi kết thúc bài thi. Điểm tối thiểu bắt buộc để vượt qua cả bài thi lý
thuyết và thực hành là 75. Khi bạn hoàn thành bài thi, bạn sẽ nhận được phiếu điểm cho biết “TRƯỢT” hoặc “ĐỖ”.

BẢN SAO PHIẾU ĐIỂM
Bạn có thể yêu cầu một bản sao của phiếu điểm sau khi thi bằng cách gửi email đến scorereport@psionline.com hoặc gọi đến số (833)
310-6427.

LỜI KHUYÊN CHUẨN BỊ CHO BÀI THI LÝ THUYẾT
Những gợi ý sau đây sẽ giúp bạn chuẩn bị cho bài thi.
▪
▪
▪
▪
▪

Việc chuẩn bị có kế hoạch sẽ tăng khả năng đỗ của bạn.
Bắt đầu với bản sao Bản tin cho thí sinh này và sử dụng bản tóm lược nội dung thi làm điểm bắt đầu của bạn.
Ghi chú về điều bạn học được. Viết ra các thông tin giúp bạn có thể ghi nhớ và cũng là một cách thực hành tuyệt vời. Gạch chân
hoặc đánh dấu các ý tưởng quan trọng sẽ giúp ích trong việc xem lại sau này.
Thảo luận các thuật ngữ hoặc khái niệm mới với đồng nghiệp thường xuyên nhất có thể. Việc này sẽ giúp kiểm tra kiến thức của bạn
và củng cố các ý tưởng.
Việc học sẽ có hiệu quả nhất nếu bạn học thường xuyên, trong khoảng thời gian từ 45 đến 60 phút. Khả năng tập trung thường giảm
khi bạn học trong khoảng thời gian dài hơn.
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BẢN TÓM LƯỢC NỘI DUNG THI VÀ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUY TẮC TRANG PHỤC KHI LÀM PHẦN THI THỰC HÀNH
Bạn nên mặc một cách chuyên nghiệp, giống như khi bạn đang làm việc trong một cửa tiệm. Bạn không được phép ghi tên của bạn,
tên trường, hoặc tên một cửa tiệm trên bộ trang phục hoặc bộ dụng cụ tác nghiệp của mình.
PHẦN THI LÝ THUYẾT
Bài thi lý thuyết Virginia NIC bao gồm các Quy đinh và luật pháp tiểu bang Virginia.
▪

10 câu hỏi của Tiểu bang Virginia được bao gồm trong Phần thi lý thuyết của NIC Virginia.

Có thể tìm tài liệu tham khảm cho những câu hỏi này trong Hội đồng Quy định Thợ cắt tóc & Nhân viên thẩm mỹ Virginia:
http://www.dpor.virginia.gov/Boards/BarberCosmo/. Nhấp vào tab “Laws and Regulations” (Luật và quy định). Tiếp theo là quy
định đúng cho mỗi ngành nghề.
▪
Thẩm mỹ, cắt tóc, kỹ thuật làm móng, kỹ thuật tẩy lông - 18 VAC 41-20
▪
Chuyên viên thẩm mỹ, chuyên viên thẩm mỹ chuyên nghiệp - 18 VAC 41-70
▪
Thợ xăm, thợ xăm thẩm mỹ vĩnh viễn (PCT), Chuyên gia PCT - 18 VAC 41-50
▪
Xỏ khuyên cơ thể - 18 VAC 41-60
Vui lòng lưu ý rằng các câu hỏi về Luật pháp tiểu bang Virginia chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.
TÓM LƯỢC NỘI DUNG KỲ THI CỦA NIC
Vui lòng xem các trang Bản tóm lược nội dung của NIC chi tiết sau đây để biết bạn sẽ được kiểm tra những gì trong cả phần thi lý
thuyết và thực hành, một danh sách kiểm tra các vật dụng cần thiết cho phần thi thực hành, và tài liệu tham khảo được sử dụng cho
cả hai phần thi.
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NHÀ TẠO MẪU TÓC QUỐC GIA KỲ THI LÝ THUYẾT
BẢN TIN DÀNH CHO THÍ SINH (CIB)
NỘI DUNG KỲ THI VÀ HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG
Vui lòng truy cập trang web của nhà tổ chức cuộc thi để cập nhật bản tin mới nhất trước khi thi.
Kỳ Thi Lý Thuyết Dành Cho Nhà Tạo Mẫu Tóc Quốc Gia là kỳ thi Lý thuyết cấp phép dành cho
Nhà Tạo mẫu Tóc, được phát triển bởi National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology (NIC).
Bản tin này có chứa THÔNG TIN QUAN TRỌNG về kỳ thi, bao gồm cả đề cương nội dung được đề cập
trong kỳ thi lý thuyết, câu hỏi và câu trả lời mẫu, và tài liệu tham khảo. Thời gian cho phép đối với
Kỳ Thi Lý Thuyết Dành Cho Nhà Tạo mẫu Tóc là 90 phút.
VUI LÒNG XEM KỸ TẤT CẢ THÔNG TIN.
Đối với mỗi Kỳ Thi Lý Thuyết Quốc Gia NIC, có HAI (2) phần cho mỗi Bản Tin Dành Cho Thí Sinh (CIB) được lưu thành các tài
liệu riêng biệt:
•
•

Nội Dung Kỳ Thi và Hướng Dẫn Quan Trọng – Tài liệu này cung cấp thông tin về phạm vi nội dung được đề cập trong kỳ
thi Lý Thuyết cũng như thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc quản lý kỳ thi Lý Thuyết.
Tài Liệu Tham Khảo – Tài liệu này cung cấp danh sách các tài liệu tham khảo được sử dụng để phát triển và hỗ trợ nội dung
được đề cập trong kỳ thi. Tài liệu tham khảo này luôn giống nhau trong các kỳ thi Lý Thuyết và Thực Hành.

HÃY NHỚ TẢI XUỐNG VÀ/HOẶC IN VÀ XEM LẠI CẢ HAI
TÀI LIỆU TẠO THÀNH CIB CỦA KỲ THI NIC.

VUI LÒNG XEM KỸ TẤT CẢ THÔNG TIN!
HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG





Không được rời khỏi khu vực thi nếu không được phép. Thí sinh phải xin phép nếu muốn rời khỏi khu vực thi vì bất kỳ
lý do gì, kể cả khi đi vệ sinh hoặc khi đã hoàn thành bài thi. Thí sinh muốn vào lại phòng thi phải xuất trình thẻ căn
cước có ảnh.
Trừ trường hợp hướng dẫn bằng lời, giám thị và nhân viên quản lý kỳ thi không được phép trao đổi với thí sinh.
Nếu bạn gặp tình huống khẩn cấp, vui lòng thông báo cho giám thị.
Dưới đây là ví dụ về các tài liệu và hành động bị cấm trong khi quản lý kỳ thi:
o Mang theo điện thoại di động, máy nhắn tin, máy tính bảng, máy tính, máy chiếu, máy ảnh hoặc bất kỳ thiết bị
điện tử hoặc ghi âm nào khác, tài liệu dạng in hoặc ghi chú viết tay.
o Trao đổi với thí sinh khác.
o Có hành vi gây rối.
 Những tài liệu hoặc hành động nói trên không phải là danh sách đầy đủ. Việc không tuân thủ bất kỳ điều
kiện nào trong số này hoặc có BẤT KỲ hành vi nào cho thấy thí sinh tìm cách gian lận sẽ dẫn đến việc bị
đình chỉ thi ngay lập tức và hành động của bạn sẽ được báo cáo cho các cơ quan quản lý thích hợp.

Bản Quyền National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology, Inc. – Kỳ thi Lý thuyết về Nhà Tạo mẫu Tóc CIB
1
Có hiệu lực từ tháng 6 năm 2018

CIB KỲ THI LÝ THUYẾT DÀNH CHO NHÀ TẠO MẪU TÓC QUỐC GIA NIC

KỲ THI LÝ THUYẾT DÀNH CHO NHÀ TẠO MẪU TÓC
ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG
Phần dưới đây phác thảo phạm vi nội dung được đề cập trong Kỳ Thi Lý Thuyết Dành Cho Nhà Tạo Mẫu Tóc Quốc Gia NIC. Các tỷ lệ
phần trăm đại diện cho tỷ lệ phần trăm của các mục từ mỗi lĩnh vực. Kỳ thi gồm 110 mục, trong đó có 100 mục trọng tâm và góp phần
vào điểm số cuối cùng của thí sinh.

1. Các khái niệm khoa học - 35%

A. Thực hành an toàn và kiểm soát lây nhiễm
1. Xác định nguyên nhân và cách thức lây truyền bệnh dịch và nhiễm trùng
2. Áp dụng các nguyên tắc kiểm soát lây nhiễm
a. Vệ sinh/Làm sạch
b. Tẩy trùng
c. Khử trùng
d. Lây nhiễm và lây nhiễm chéo
3. Áp dụng quy trình tiếp xúc với máu
4. Xác định yêu cầu của các cơ quan chính phủ liên quan đến bảo vệ cộng đồng (ví dụ: CDC, OSHA, EPA)
B. Sinh lý học và giải phẫu ở người
1. Xác định chức năng và cấu trúc của
a. Tóc và da đầu
b. Da
2. Xác định xương liên quan đến
a. Đầu và mặt
b. Cổ, vai và lưng trên
3. Xác định các cơ và khớp và các chức năng của chúng liên quan đến:
a. Đầu và mặt
b. Cổ, vai và lưng trên
4. Hiểu biết các chức năng của các hệ thống trong cơ thể
a. Hệ thần kinh
b. Hệ tuần hoàn
c. Hệ nội tiết
d. Hệ da
C. Xác định các dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng, rối loạn và bệnh tật liên quan đến da
1. Loại
2. Điều trị
D. Xác định các dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng, rối loạn và bệnh tật liên quan đến tóc
1. Loại
2. Điều trị
E. Hóa học cơ bản của các sản phẩm được sử dụng trong quá trình làm tóc
1. Hiểu biết về độ pH hóa học
2. Hiểu biết mục đích và tác dụng của các sản phẩm, thành phần và sự tương tác giữa chúng
3. Hiểu biết sự tương tác giữa các hóa chất
4. Hiểu biết các phản ứng hóa học (ví dụ: tiếp xúc quá nhiều, bỏng hóa chất, hít phải)

2. Dụng cụ và Thiết bị - 10%

A. Xác định chức năng, mục đích và kiểm soát lây nhiễm của các công cụ được sử dụng trong dịch vụ làm tóc
1. Thiết bị (ví dụ: ghế, nơi làm việc)
2. Dụng cụ (ví dụ: dao cạo, kéo, lược/chổi)
3. Dụng cụ và nguyên liệu (ví dụ: khăn tắm, khăn trùm, băng quấn quanh cổ)
4. Dụng cụ điện (ví dụ: tông đơ, máy sấy tóc)
B. Hiểu biết và áp dụng cách thực hành an toàn và vệ sinh để sử dụng dụng cụ và thiết bị
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3. Dịch vụ Chăm sóc Tóc - 40%

A. Tư vấn khách hàng, phân tích và lập tài liệu cho dịch vụ chăm sóc tóc
1. Phân tích tình trạng tóc và da đầu của khách hàng (nghĩa là thẩm định)
2. Nhận biết các tình trạng cấm áp dụng dịch vụ (nghĩa là chống chỉ định)
3. Xác định các dịch vụ và/hoặc sản phẩm
4. Lập và duy trì hồ sơ khách hàng (ví dụ: thẻ khách hàng, lịch sử dịch vụ, tiền sử bệnh án)
B. Chăm sóc tóc
1. Áp dụng kiến thức về quấn khăn (ví dụ: hóa chất, dầu gội, cắt tóc)
2. Áp dụng kiến thức về các nguyên tắc và quy trình gội đầu và dùng dầu xả
3. Áp dụng kiến thức về các nguyên tắc và quy trình điều trị da đầu và mát xa/thao tác trên da đầu
C. Tạo mẫu tóc
1. Áp dụng kiến thức về các nguyên tắc, quy trình và an toàn khi cắt tóc
a. Tạo dáng tóc
b. Phác thảo
c. Cạo trên cổ
2. Áp dụng kiến thức về các nguyên tắc, quy trình và an toàn khi tạo kiểu tóc
a. Tạo kiểu ướt
b. Tạo kiểu sấy khô
c. Tạo kiểu bằng nhiệt
d. Tạo kiểu tóc tự nhiên (ví dụ: bện, buộc)
3. Áp dụng kiến thức về các lựa chọn làm dầy tóc
D. Áp dụng kiến thức về cách chuẩn bị, quy trình và an toàn khi cạo tóc trên đầu
E. Áp dụng kiến thức về các nguyên tắc, quy trình và an toàn cho các dịch vụ hóa chất
1. Hiểu các bước kiểm tra sơ bộ (ví dụ: mục đích, sử dụng, áp dụng):
a. Dị ứng bẩm sinh
b. Kiểm tra tóc
2. Nhuộm tóc (bao gồm cả râu)
3. Tẩy màu tóc
4. Nhuộm bằng giấy bạc
5. Duỗi/tái cấu trúc tóc bằng hóa chất và giảm xoăn
a. Hydroxit
b. Lưu huỳnh
c. Keratin
6. Tạo sóng/tạo kết cấu tóc bằng hóa chất:
a. Kiềm
b. Axit
c. Không có lưu huỳnh

4. Các dịch vụ Chăm sóc Da và Râu - 15%

A. Tư vấn khách hàng, phân tích và lập tài liệu cho dịch vụ chăm sóc da và râu
1. Đánh giá da của khách hàng (ví dụ: loại da, tình trạng)
2. Xác định chống chỉ định:
a. Rối loạn
b. Bệnh
3. Xác định các dịch vụ và/hoặc sản phẩm
4. Lập và duy trì hồ sơ khách hàng (ví dụ: thẻ khách hàng, lịch sử dịch vụ, tiền sử bệnh án)
B. Áp dụng kiến thức về các dịch vụ chăm sóc da và râu
C. Áp dụng kiến thức về nguyên tắc, quy trình và sự an toàn cho các dịch vụ chăm sóc da và râu
1. Dịch vụ cạo râu hoàn chỉnh với các thao tác bắt buộc
2. Tạo mẫu râu
3. Râu (ví dụ: làm sạch, đắp khăn hơi nước, mát xa)
4. Liệu pháp điện và liệu pháp ánh sáng
D. Áp dụng kiến thức về mục đích và các loại liệu pháp điện và liệu pháp ánh sáng
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KỲ THI LÝ THUYẾT DÀNH CHO NHÀ TẠO MẪU TÓC
CÁC CÂU HỎI MẪU
Các câu hỏi mẫu sau đây tương tự như các câu hỏi trong Kỳ Thi Lý Thuyết Dành Cho Nhà Tạo Mẫu Tóc NIC. Mỗi câu hỏi có bốn lựa
chọn trả lời, trong đó chỉ có một câu trả lời đúng. Đáp án (các từ khóa) được cung cấp phía dưới câu hỏi mẫu.
1 Bệnh than và dạng trực khuẩn uốn ván hình thành loại bào
tử nào?
a. Mitosis
b. Roi
c. Hình cầu
d. Nhiễm trùng

5.

Điều nào sau đây có thể làm giảm tình trạng tóc thường
xuyên chẻ ngọn?
a. Bôi dầu cho đuôi tóc
b. Sử dụng gel tạo kiểu cho đuôi tóc
c. Làm ẩm đuôi tóc
d. Cắt phần đuôi tóc

2.

Tất cả shears kiểu Pháp
a. là kim loại coban.
b. có một cú đúp ngón tay.
c. được sản xuất tại Pháp.
d. có những cái chốt chặt.

6.

Đường kính của một sợi tóc đơn lẻ cũng được gọi là
a. dạng mọc.
b. xốp.
c. độ dày.
d. kết cấu.

3.

Trước khi dịch vụ cạo râu, chỗ tựa đầu PHẢI được

7.

Điều gì nên được thực hiện ĐẦU TIÊN trước khi nhuộm
màu lâu phai cho tóc?
a. Kiểm tra tóc
b. Kiểm tra từng phần
c. Kiểm tra từng lọn
d. Kiểm tra kết cấu

8.

Trước khi xử lý natri hydroxit, tóc cần được phân tích để
xác định

a.
b.
c.
d.
4.

rửa sạch và sấy khô.
khử trùng và bọc lại.
rửa sạch và tháo ra.
khử trùng và tiệt trùng.

Để tránh tổn thương mô cơ, chuyển động của massage
được hướng
a.
b.
c.
d.

1. c
2. b
3. b

xa nguồn gốc của cơ bắp.
về phía gốc của cơ bắp.
xung quanh gốc của cơ bắp.
trên gốc của cơ bắp.

a.
b.
c.
d.

tính axit.
tính kiềm.
kết cấu, độ xốp và độ đàn hồi.
độ dày, màu sắc và phần đuôi.

Câu trả lời
4. B
5. d
6. d

7. b
8. c
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KỲ THI THỰC HÀNH TẠO KIỂU TÓC
TẠO KIỂU TÓC QUỐC GIA
BẢN TIN DÀNH CHO THÍ SINH (CIB)
NỘI DUNG KỲ THI VÀ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ QUAN TRỌNG
Vui lòng truy cập trang web chính thức của nhà tổ chức kỳ thi HOẶC www.nictesting.org, để biết bản tin mới nhất trước khi dự thi.

Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia là kỳ thi cấp giấy phép
về tạo kiểu tóc, được phát triển bởi
National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology (NIC).
Bản tin này chứa THÔNG TIN QUAN TRỌNG liên quan đến
Nội dung của Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC và tổ chức cho
Các dịch vụ chính về Tạo Kiểu Tóc và các phần bổ sung.
Đối với mỗi Kỳ Thi Thực Hành Quốc Gia NIC, có nhiều phần cho mỗi Bản Tin Dành Cho Thí Sinh (CIB)
được tạo thành các tài liệu riêng biệt:
• Hướng Dẫn Quan Trọng và Nội Dung Lĩnh Vực Chính của Kỳ Thi – Tài liệu này cung cấp
thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức Kỳ thi thực hành và thông tin về phạm vi nội
dung được đề cập trong các phần chính của Kỳ thi thực hành này.
• Các Dịch Vụ Bổ Sung – Phần này cung cấp thông tin về các phần bổ sung do NIC cung cấp cho
kỳ thi. Hãy hỏi cơ quan quản lý Tiểu bang của bạn hoặc đơn vị tổ chức thi để xác định xem Tiểu
bang của bạn yêu cầu các phần nào trong Kỳ thi thực hành.
• Tài Liệu Tham Khảo – Đây là danh sách các tài liệu tham khảo được sử dụng để phát triển và hỗ
trợ các nội dung được đề cập trong các kỳ thi NIC.
Tài liệu tham khảo này luôn giống nhau cho cả kỳ thi Lý Thuyết và Thực Hành.
HÃY NHỚ TẢI VỀ VÀ/HOẶC IN VÀ XEM KỸ TẤT CẢ TÀI LIỆU
NẰM TRONG CIB CỦA KỲ THI NIC.

VUI LÒNG XEM KỸ TẤT CẢ THÔNG TIN!
HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG






Thí sinh không được rời khỏi khu vực thi nếu không được phép. Thí sinh phải xin phép để rời khỏi khu vực thi vì
bất cứ lý do nào, kể cả đi vệ sinh hoặc khi đã hoàn thành phần thi. Thí sinh phải có thẻ căn cước có ảnh chụp
để vào lại phòng thi.
Thí sinh phải mang theo bộ dụng cụ riêng để sử dụng.
o
Thí sinh có trách nhiệm đảm bảo rằng họ có đủ dụng cụ đã được vệ sinh và khử trùng và các thiết
bị đang hoạt động tốt.
o
Bộ dụng cụ sẽ được sử dụng trong kỳ thi là dụng cụ sử dụng tại nơi khô ráo và là một phần trong khu
vực thao tác. Bộ dụng cụ phải được đậy kín trừ khi cần lấy vật liệu ra để dùng cho một dịch vụ cụ thể.
o
Thí sinh có thể lấy đồ, dụng cụ, v.v. ra khỏi bộ dụng cụ này vào bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, không được
để lại bất kỳ thứ gì vào bộ dụng cụ.
o
Tất cả các kỳ thi đều được quản lý trong môi trường sát hạch.
o
Thí sinh được đánh giá trong suốt thời gian thi. Tiếp tục làm việc cho đến khi bạn đã hoàn thành toàn
bộ phần thi hoặc đến khi hết giờ.
Do việc tiêu chuẩn hóa Các Kỳ Thi Quốc Gia NIC. Giám thị và giám khảo phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:
o
Đọc hướng dẫn hai lần cho mỗi phần thi.
o Trừ trường hợp đọc hướng dẫn hoặc trường hợp khẩn cấp, giám thị và giám khảo không được phép trao
đổi với thí sinh.

CIB Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC (Sửa đổi 21/9/18, Có hiệu lực từ 1/6/2018)
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o
o

o
•

▪



▪

Giám khảo không được phép nói chuyện với thí sinh.
Thí sinh nào hỏi bất kỳ thông tin gì trong khi thi sẽ được nhắc một trong những câu sau:
• “Hãy làm những gì tốt nhất có thể, tận dụng những gì bạn có.”
• “Hãy làm như bạn đã được dạy.”
Nếu thí sinh gặp tình huống khẩn cấp, vui lòng thông báo cho giám thị bằng cách giơ tay.

Thí sinh sẽ có thời gian để sắp xếp các dụng cụ phổ biến (còn được gọi là dụng cụ chung) mà họ sẽ sử dụng
trong suốt kỳ thi.
o
Mỗi phần thi đều có thời gian thi tối đa, ngoại trừ các phần không quy định thời gian.
o
Khi thí sinh hoàn thành tất cả các yêu cầu trong phần thi, vui lòng lùi lại hoặc giơ tay về phía giám
khảo (trong trường hợp phần thi làm móng) để thể hiện là đã hoàn thành.
o
Trong trường hợp tất cả thí sinh hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian, giám khảo sẽ chuyển sang
phần tiếp theo của bài thi.
o
Khi hết thời gian, tất cả thí sinh phải dừng tay và bước lùi lại hoặc đưa tay về phía giám khảo (trong
trường hợp về dịch vụ làm móng) NGAY LẬP TỨC.
Trong mọi giai đoạn của bài thi, thí sinh phải tuân thủ tất cả các quy trình phù hợp về bảo vệ mọi người,
kiểm soát nhiễm trùng và bảo vệ an toàn cho khu vực thao tác.
o
Trong trường hợp có sự cố tiếp xúc với máu, thí sinh sẽ phải tuân theo Thủ Tục Xử Lý Khi Tiếp Xúc
Với Máu của NIC.
Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu không tuân thủ các quy định trên.
o Hãy đảm bảo liên hệ với đơn vị tổ chức kỳ thi của bạn để có được phiên bản mới nhất và bất kỳ phụ
lục nào của Quy trình Xử Lý Khi Tiếp Xúc Với Máu của NIC, HOẶC truy cập www.nictesting.org
để xem bản mới nhất có thể tải về.
o
Nếu thí sinh không tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm trùng hoặc để cho khu vực thao tác
trở nên mất an toàn hoặc duy trì ở trạng thái mất an toàn, thí sinh đó có thể bị trượt kỳ thi.
Nội dung sau đây cung cấp các ví dụ về tài liệu và các hành động bị cấm trong quá trình tổ chức thi:
o
Mang theo điện thoại di động, máy nhắn tin, máy tính bảng, máy tính, máy chiếu, máy ảnh hoặc bất kỳ
thiết bị điện tử hoặc ghi âm nào khác, tài liệu in hoặc ghi chú viết tay.
o
Ví, túi xách, áo khoác, mũ và bất kỳ vật dụng cá nhân nào khác không trực tiếp cần thiết để hoàn thành
kỳ thi, đều không được phép.
o
Có hành vi gây rối.
o
Trao đổi với các thí sinh khác hoặc với bất kỳ giám khảo nào.
▪
Những tài liệu hoặc hành động nói trên không phải là danh sách đầy đủ. Việc không tuân thủ bất
kỳ điều kiện nào trong số này hoặc có BẤT KỲ hành vi nào cho thấy thí sinh tìm cách gian lận sẽ
dẫn đến việc bị đình chỉ thi ngay lập tức và hành động của thí sinh sẽ được báo cáo cho các cơ
quan chức năng thích hợp.
MỌI dụng cụ phải được dán nhãn bằng tiếng Anh. Khi được yêu cầu có nhãn gốc của nhà sản xuất,
KHÔNG được viết tay nhãn hay sử dụng bất kỳ hình thức dán nhãn nào khác. Nhãn gốc của nhà sản xuất
phải có tiếng Anh và cũng có thể có các ngôn ngữ khác. Tất cả nhãn khác không phải của nhà sản xuất chỉ
được phép bằng tiếng Anh.
o
Nhãn gốc của nhà sản xuất là bắt buộc đối với tất cả thuốc khử trùng và nước sát trùng tay.
o
Phải sử dụng thuốc khử trùng đã đăng ký với EPA, loại dùng trong bệnh viện, cho biết rõ các tính
chất diệt khuẩn, diệt nấm và diệt vi rút. Vui lòng tham khảo phần “Dụng Cụ Đề Xuất Cho Kỳ Thi”
để xem thêm mọi yêu cầu cụ thể của tiểu bang đối với dụng cụ và sản phẩm.
o
Không được phép sử dụng các sản phẩm mô phỏng thuốc khử trùng và nước sát trùng tay.
o
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG BÌNH PHUN trong môi trường sát hạch.
o
Thí sinh phải thực hiện tất cả các nhiệm vụ, sử dụng các sản phẩm, dụng cụ và thực hiện đúng như đã
được dạy. Tuy nhiên, mỗi phần thi sẽ có một phần có tiêu đề “Dụng Cụ Đề Xuất Cho Kỳ Thi”. Bạn có
thể tìm thấy Dụng Cụ Đề Xuất sau phần “Lĩnh Vực Nội Dung” của bản tin này.
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YÊU CẦU CỦA NIC VỀ MANƠCANH HOẶC NGƯỜI MẪU
Vui lòng tham khảo hướng dẫn cụ thể của tiểu bang để biết các yêu cầu về manơcanh và người mẫu.
Nếu tiểu bang của bạn yêu cầu bạn sử dụng đầu hoặc tay manơcanh:
• Với những thí sinh được yêu cầu phải sử dụng đầu manơcanh thì thí sinh đó có trách nhiệm chuẩn bị trước
khi đến tham gia kỳ thi.
• Không được phép sử dụng đầu manơcanh được đánh dấu trước hoặc được chia phần trước cho bất kỳ phần
thi thực hành nào.
• Tay manơcanh phải là toàn bộ bàn tay và không được có ngón tay có thể tháo rời.
• Đầu và tay manơcanh phải được tiểu bang hoặc nhà cung cấp kỳ thi phê duyệt trước khi đưa vào thi.

CHÚ Ý ĐẶC BIỆT
Thông tin sau đây rất quan trọng và dành riêng cho
Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC:





•






Thí sinh sẽ được đánh giá về việc phân loại vật liệu thải. Thí sinh bắt buộc phải mang theo và sử dụng các
dụng cụ sau đây để phân loại vật liệu thải thích hợp:
o Thùng đựng có nhãn “Cần được khử trùng”
o Thùng đựng có nhãn “Khăn bẩn”
o Thùng đựng có nhãn “Rác”
Quy định rằng có nhiều khách hàng sẽ có mặt để phục vụ cho mục đích của kỳ thi này. Một khách hàng mới
được giới thiệu và phải được chuẩn bị trong suốt kỳ thi (xem Phần Lĩnh Vực Nội Dung Kỳ Thi Thực Hành
Tạo Kiểu Tóc).
Các phần thi sau đều là nội dung mới của Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc:
o Quy Trình Khi Tiếp Xúc Với Máu (Phần Lĩnh Vực Nội Dung 5)
o Kiểm Tra Dị Ứng Bẩm Sinh và Kiểm Tra Tóc Sơ Bộ với Sản Phẩm Mô Phỏng (Phần Lĩnh Vực Nội
Dung 7)
Thí sinh phải hết sức tập trung khi làm việc quanh vùng mắt và miệng.
Thí sinh không được phép dán nhãn sản phẩm là hàng dùng một lần.
Thí sinh có thể bị trượt kỳ thi nếu dùng sản phẩm dùng một lần.
Tông đơ PHẢI có dây cắm, hoặc mô phỏng dây cắm.
PHẢI dùng dao cạo thẳng.
Kiểm tra các quy định dự thi của tiểu bang đối với yêu cầu về lưỡi dao cạo và người mẫu và/hoặc manơcanh.
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THI THỰC HÀNH LÀM TÓC
CÁC PHẦN LĨNH VỰC NỘI DUNG
Phạm vi của Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia bao gồm 9 (chín) phần lĩnh vực chính.
Các Phần Lĩnh Vực Chính dựa trên phân tích nghề nghiệp quốc gia.
1. Chuẩn Bị Khu Vực Thao Tác và Khách Hàng, Chuẩn Bị Dụng Cụ (Khách hàng đầu tiên, 10 phút)
2. Cắt Tóc (40 phút)
3. Chuẩn Bị Khu Vực Thao Tác và Khách Hàng Mới, và Chuẩn Bị Dụng Cụ (Khách hàng thứ 2, 15
phút)
4. Cạo bằng Dao Cạo Thẳng (Không quy định thời gian thi)
5. Quy Trình Xử Lý Khi Tiếp Xúc Với Máu (10 phút)
6. Làm Xoăn Bằng Hóa Chất (20 phút)
7. Kiểm Tra Dị Ứng Bẩm Sinh và Kiểm Tra Tóc Sơ Bộ với Sản Phẩm Mô Phỏng (10 phút)
8. Bôi Kem Duỗi Tóc Hóa Học - Dành Cho Tóc Tự Nhiên (15 phút)
9. Bôi Thuốc Nhuộm Màu Tóc (15 phút)
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LĨNH VỰC NỘI DUNG
1. CHUẨN BỊ KHU VỰC LÀM VIỆC VÀ KHÁCH HÀNG, VÀ BỐ TRÍ
DỤNG CỤ CHUNG (10 phút)
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh:
“Bạn sẽ chuẩn bị khu vực làm việc cho khách hàng của mình.”
“Bây giờ, bạn sẽ sắp xếp các dụng cụ chung mà bạn sẽ sử dụng trong thời gian thi.”
“Bạn cũng sẽ sắp xếp các dụng cụ cho phần thi Cắt tóc.”
“Bạn sẽ chuẩn bị cho khách hàng để thực hiện dịch vụ.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”
“Không thực hiện bất quy trình nào cho đến khi chúng tôi đọc hướng dẫn và yêu cầu bạn bắt đầu.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá trong các nhiệm vụ sau:
1.1
1.2
1.3
1.4

Khử trùng hoàn toàn tất cả khu vực thao tác bằng sản phẩm có nhãn tiếng Anh là thuốc
khử trùng có đăng ký với EPA, loại dùng trong bệnh viện
Vệ sinh bàn tay bằng sản phẩm có dán nhãn tiếng Anh
Dụng cụ thông dụng phải được dán nhãn bằng tiếng Anh
Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác cần được vứt bỏ đúng cách

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi
lại:
“Vui lòng dừng tay.”
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2. CẮT TÓC (40 phút)
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh:
“Bạn sẽ thực hiện cắt kiểu tóc Taper không có đường chấm ngang gáy.”
“Bạn sẽ thực hiện cắt tóc bằng tông đơ có và không có vỏ bảo vệ hoặc lưỡi dao có thể tháo rời.”
“Bạn sẽ thực hiện cách sử dụng kỹ thuật cắt trên lược.”
“Bạn sẽ thao tác cắt phối hợp dùng ngón tay.”
“Bạn sẽ cắt ít nhất ½ inch tóc cho kiểu cắt tóc này.”
“Bạn sẽ phải hoàn thành và kết hợp thao tác cắt tóc.”
“Bạn cũng sẽ được yêu cầu cạo cả hai bên cổ bằng dao cạo thẳng.”
“Không lấy kẹp tóc ra khỏi khu vực thao tác cho đến khi giám khảo hướng dẫn riêng cho bạn làm việc
này.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành phần này.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 20 phút.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá trong các nhiệm vụ sau:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Dụng cụ cắt tóc được dán nhãn bằng tiếng Anh
Thiết bị và dụng cụ đều phải sạch sẽ
Thực hiện phân tích da đầu
Thực hiện sử dụng an toàn tông đơ và lược mà không cần vỏ bảo vệ hoặc lưỡi dao có thể
tháo rời
Thực hiện sử dụng an toàn tông đơ có vỏ bảo vệ hoặc lưỡi dao có thể tháo rời
Thao tác an toàn với lược và kéo cắt tóc
Tạo đường viền quanh tai
Cạo các bên cổ sử dụng dao cạo thẳng để đưa đường cạo trái tay ngược chiều

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng chờ cho đến khi chúng tôi đọc
hướng dẫn tiếp theo.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi
lại:
“Vui lòng dừng tay. Vui lòng chờ cho đến khi chúng tôi đọc hướng dẫn tiếp theo.”
Giám Khảo – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho từng thí sinh:
“Tôi có thể sử dụng lược của bạn để kiểm tra kiểu tóc cắt không?”
2.9
2.10
2.11

Tóc ở trước tai có chiều dài đồng nhất (tóc mai)
Cắt tóc không có đường viền
Cắt ít nhất ½ inch tóc
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Giám Khảo – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho từng thí sinh sau khi đã kiểm tra hình dạng tóc sau cùng:
“Vui lòng dọn sạch tóc vào lúc này. Sau khi hoàn thành, xin đừng làm gì cho đến khi chúng tôi đọc
hướng dẫn tiếp theo.”
2.12
2.13
2.14

Dọn sạch tóc khỏi khu vực thao tác
Giữ khăn choàng phủ cho người mẫu trong suốt phần thi
Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác cần được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần
thi

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho thí sinh khi các giám khảo đã hoàn thành đánh giá phần này:
“Tất cả giám khảo cho biết là họ đã sẵn sàng tiếp tục.”
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3. CHUẨN BỊ KHU VỰC THAO TÁC VÀ KHÁCH HÀNG MỚI VÀ
SẮP XẾP DỤNG CỤ (15 phút)
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh:
“Bạn sẽ dọn dẹp khu vực thao tác và vứt bỏ các dụng cụ đã sử dụng trong các phần trước của kỳ thi này.”
“Bạn sẽ chuẩn bị khu vực làm việc cho một khách hàng MỚI.”
“Bạn sẽ sắp xếp các dụng cụ chung mà bạn sẽ sử dụng cho phần còn lại của kỳ thi.”
“Bạn cũng sẽ sắp xếp các dụng cụ cho phần thi Cạo Râu bằng Dao Cạo Thẳng.”
“Bạn sẽ chuẩn bị cho khách hàng để được cạo râu.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ có 15 phút để hoàn thành phần này.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 8 phút.”
“Không thực hiện bất kỳ quy trình nào cho tới khi chúng tôi đọc hướng dẫn và yêu cầu bạn bắt đầu.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá trong các nhiệm vụ sau:
3.1
3.2
3.3
3.4

Khử trùng toàn bộ khu vực thao tác hoàn toàn bằng sản phẩm có nhãn bằng tiếng Anh là
thuốc khử trùng đạt tiêu chuẩn cấp bệnh viện, đã đăng ký EPA
Vệ sinh bàn tay bằng sản phẩm có dán nhãn tiếng Anh
Dụng cụ thông dụng phải được dán nhãn bằng tiếng Anh
Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác cần được vứt bỏ đúng cách

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:
“Vui lòng dừng tay.”
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4. CẠO BẰNG DAO CẠO GẬP (Không quy định thời gian thi)
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh:
“Bạn sẽ thực hiện cạo bằng dao cạo thẳng.”
“Bạn sẽ thoa kem và xông hơi mặt của người mẫu để chuẩn bị.”
“Không bỏ khăn ấm ra cho đến khi được giám khảo hướng dẫn làm.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ có 5 phút để hoàn thành phần này.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 2 phút.”
“Không thực hiện bất kỳ quy trình nào cho tới khi chúng tôi đọc hướng dẫn và yêu cầu bạn bắt đầu.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá trong các nhiệm vụ sau:
4.1
4.2
4.3
4.4

Dụng cụ cạo phải được dán nhãn bằng Tiếng Anh
Sắp xếp các thiết bị đã được lau sạch
Thoa kem tạo bọt vùng râu và ria mép
Phủ khăn ấm

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng chờ cho đến khi chúng tôi đọc
hướng dẫn tiếp theo.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:
“Vui lòng dừng tay. Vui lòng chờ cho đến khi chúng tôi đọc hướng dẫn tiếp theo.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh sau khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là
họ đã hoàn thành bước chuẩn bị:
“Bạn sẽ thực hiện Cạo Bằng Dao Cạo Thẳng.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ được giám khảo hướng dẫn riêng khi nào cần bỏ khăn ra, thoa kem tạo bọt lần nữa, và bắt đầu cạo.”
“Đây là phần không quy định thời gian.”
“Không bỏ khăn ấm ra hay thực hiện bất kỳ thao tác nào cho đến khi được giám khảo làm như vậy.”
(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
Giám Khảo – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho từng thí sinh:
“Vui lòng lấy khăn ướt ra, thoa lại kem, và tiến hành 5 thao tác cạo.”
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Bỏ khăn ấm ra và thoa kem tạo bọt
Thoa kem tạo bọt lần nữa cho râu và ria mép
Thực hiện thao tác cạo thuận tay ở các vùng 1, 3 và 4 một cách an toàn
Thực hiện thao tác cạo trái tay ở vùng 2
Thực hiện biết thao tác thuận tay ngược chiều ở vùng 5
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Giám Khảo – Đọc Hướng Dẫn: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đã kiểm tra kết quả cạo bằng dao
cạo thẳng:
“Vui lòng chờ cho đến khi chúng tôi đọc hướng dẫn tiếp theo.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả các thí sinh sau khi đã đánh giá các thao tác thực hiện:
“Tất cả giám khảo cho biết là họ đã sẵn sàng tiếp tục.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh:
“Không thực hiện thêm bất kỳ thao tác cạo nào.”
“Bạn sẽ thực hiện các bước hoàn thiện của dịch vụ.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ có 5 phút để hoàn thành phần này.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 2 phút.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
4.10
4.11
4.12

Hoàn thành dịch vụ cạo râu
Giữ khăn choàng phủ cho người mẫu trong suốt phần thi
Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác cần được vứt bỏ đúng cách

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:
“Vui lòng dừng tay.”

CIB Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC (Sửa đổi 21/9/18, Có hiệu lực từ 1/6/2018)
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5. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI TIẾP XÚC VỚI MÁU (10 phút)
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh:
“Bạn sẽ thực hiện thủ tục Xử Lý Khi Tiếp Xúc Với Máu.”
“Bạn sẽ tưởng tượng tình huống sau đây: Khi thực hiện một dịch vụ, ngón trỏ của bạn bị một vết cắt
nhỏ. Vết cắt ở mức độ bạn vẫn có thể tiếp tục thực hiện dịch vụ này. Khu vực thao tác hoặc khách hàng
của bạn không bị bẩn. Bạn phải thực hiện quy trình phù hợp khi tiếp xúc với máu.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá trong các nhiệm vụ sau:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Dụng cụ xử lý khi tiếp xúc với máu được dán nhãn tiếng Anh
Lấy dụng cụ y tế ra khỏi bộ sơ cứu
Dụng cụ và nguyên liệu đều phải sạch sẽ
Làm sạch vùng bị thương bằng chất khử trùng
Dùng băng thấm và cố định
Thí sinh đeo găng tay hoặc bao bảo vệ ngón tay
Vứt bỏ tất cả dụng cụ bị bẩn

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:
“Vui lòng dừng tay.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc khi tất cả giám khảo cho biết họ đã sẵn sàng tiếp tục:
“Bạn sẽ dọn dẹp khu vực thao tác và vứt bỏ các dụng cụ đã sử dụng trong các phần trước của bài thi
này.”
“Bạn sẽ sắp xếp các dụng cụ cho các phần thi sau:
Làm Xoăn Bằng Hóa Chất
Kiểm tra dị ứng bẩm sinh và Kiểm tra tóc sơ bộ
Bôi Kem Duỗi Tóc Hóa Học - Dành Cho Tóc Tự Nhiên
Bôi Thuốc Nhuộm Màu Tóc”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ có 10 phút để sắp xếp.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”
“Không thực hiện bất quy trình nào cho đến khi chúng tôi đọc hướng dẫn và yêu cầu bạn bắt đầu.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
CIB Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC (Sửa đổi 21/9/18, Có hiệu lực từ 1/6/2018)
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(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:
“Vui lòng dừng tay.”

CIB Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC (Sửa đổi 21/9/18, Có hiệu lực từ 1/6/2018)
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6. LÀM XOĂN BẰNG HÓA CHẤT (20 phút)
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh:
“Bạn sẽ thực hiện Làm Xoăn Bằng Hóa Chất.”
“Bạn sẽ chuẩn bị cho khách hàng để thực hiện dịch vụ.”
“Bạn sẽ quấn toàn bộ phần giữa phía sau của đầu, từ đỉnh đầu đến sau gáy.”
“Khi bạn đã quấn xong, vui lòng lùi lại và không thực hiện thao tác gì cho đến khi chúng tôi đọc hướng
dẫn tiếp theo.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành phần này.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 10 phút.”
“Không thực hiện quy trình pha màu, thử lọn tóc uốn hoặc tháo lô cho đến khi giám thị hướng dẫn từng
người làm như vậy.”
“Không tháo những lô còn lại cho đến khi bạn được hướng dẫn làm như vậy.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá trong các nhiệm vụ sau:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Dụng cụ làm xoăn bằng hóa chất được dán nhãn bằng tiếng Anh
Thiết bị và dụng cụ đều phải sạch sẽ
Thực hiện phân tích da đầu
Chia tóc thành các lọn để làm xoăn bằng hóa chất
Bọc tóc
Chỉnh sửa vị trí đặt lô đã sử dụng trong suốt toàn bộ phần thi

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng chờ cho đến khi chúng tôi đọc
hướng dẫn tiếp theo.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:
“Vui lòng dừng tay. Vui lòng chờ cho đến khi chúng tôi đọc hướng dẫn tiếp theo.”
Giám Khảo – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho từng thí sinh:
“Vui lòng thực hiện pha màu”
6.7

Thực hiện pha màu

Giám Khảo – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho từng thí sinh:
“Hãy thực hiện thử lọn tóc uốn.”
6.8

Thực hiện thử lọn tóc uốn

Giám Khảo – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho từng thí sinh:
“Vui lòng tháo một lô ra khỏi tóc.”
CIB Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC (Sửa đổi 21/9/18, Có hiệu lực từ 1/6/2018)
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Giám Khảo – Đọc Hướng Dẫn: Ngay khi tháo lô ra khỏi tóc, đọc cho từng thí sinh:
“Không tháo những lô còn lại cho đến khi chúng tôi hướng dẫn bạn.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc khi tất cả giám khảo cho biết họ đã sẵn sàng tiếp tục:
“Tất cả giám khảo cho biết là họ đã sẵn sàng tiếp tục.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh:
“Bạn sẽ tháo những lô còn lại ra khỏi đầu và tạo 4 phần tư cho các dịch vụ hóa chất còn lại.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ có 5 phút để hoàn thành phần này.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 2 phút.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
6.9
6.10

Giữ khăn choàng phủ cho người mẫu trong suốt phần thi
Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác cần được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần
thi

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi
lại:
“Vui lòng dừng tay.”

CIB Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC (Sửa đổi 21/9/18, Có hiệu lực từ 1/6/2018)
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7. KIỂM TRA DỊ ỨNG BẨM SINH VÀ KIỂM TRA TÓC SƠ BỘ BẰNG
SẢN PHẨM MÔ PHỎNG (10 phút)
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh:
“Bạn sẽ hoàn thành Kiểm tra dị ứng bẩm sinh và Kiểm tra tóc sơ bộ mô phỏng.”
“Bạn sẽ thực hiện kiểm tra dị ứng bẩm sinh sau tai.”
“Bạn sẽ thực hiện kiểm tra sơ bộ trên bất kỳ vùng nào trên đầu.”
“Không bắt buộc phải chờ kết quả.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá trong các nhiệm vụ sau:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Dụng cụ kiểm tra dị ứng bẩm sinh và kiểm tra tóc sơ bộ dán nhãn tiếng Anh
Thiết bị và dụng cụ đều phải sạch sẽ
Bạn sẽ thực hiện kiểm tra dị ứng bẩm sinh sau tai
Thực hiện kiểm tra sợi tóc
Giữ khăn choàng phủ cho người mẫu trong suốt phần thi
Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác cần được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:
“Vui lòng dừng tay.”

CIB Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC (Sửa đổi 21/9/18, Có hiệu lực từ 1/6/2018)
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8. BÔI KEM DUỖI TÓC HÓA HỌC - DÀNH CHO TÓC TỰ NHIÊN
(15 Phút)
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh:
“Bạn sẽ thực hiện Bôi Kem Duỗi Tóc Hóa Học - Dành Cho Tóc Tự Nhiên.”
“Bạn sẽ bôi sản phẩm kem duỗi tóc mô phỏng trên một phần tư tóc sau đầu.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn sẽ có 15 phút để hoàn thành phần này.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 8 phút.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ đọc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá trong các nhiệm vụ sau:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Dụng cụ duỗi tóc tự nhiên được dán nhãn tiếng Anh
Thiết bị và dụng cụ đều phải sạch sẽ
Chia tóc thành lọn để bôi kem duỗi tóc
Bôi sản phẩm kem duỗi tóc mô phỏng
Giữ khăn choàng phủ cho người mẫu trong suốt phần thi
Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác cần được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần
thi

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:
“Vui lòng dừng tay.”

CIB Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC (Sửa đổi 21/9/18, Có hiệu lực từ 1/6/2018)
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9. BÔI THUỐC NHUỘM MÀU TÓC (15 phút)
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh
“Bạn sẽ thực hiện Nhuộm Lại Màu Tóc.”
“Bạn sẽ bôi sản phẩm mô phỏng vào phần tư tóc phía sau đầu.”
“Khách hàng có 1 inch tóc mọc lại.”
“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, kiểm soát lây nhiễm và an toàn.”
“Bạn có 15 phút để hoàn thành phần này.”
“Sẽ có thông báo khi bạn chỉ còn 8 phút.”
“Hãy bước lùi lại để thể hiện là bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá trong các nhiệm vụ sau:
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Dụng cụ nhuộm lại màu tóc được dán nhãn tiếng Anh
Thiết bị và dụng cụ đều phải sạch sẽ
Chia tóc thành lọn để nhuộm lại màu tóc
Bôi sản phẩm màu tóc mô phỏng
Kết quả cuối cùng sau khi nhuộm lại màu tóc
Giữ khăn choàng phủ cho người mẫu trong suốt phần thi
Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác cần được vứt bỏ đúng cách

Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện là họ đã hoàn thành
phần thi trước khi hết thời gian:
“Tất cả thí sinh đều thể hiện là đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ điểm hết giờ trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:
“Vui lòng dừng tay.”

THÍ SINH DỌN DẸP VÀ TỔNG KẾT
Giám Thị – Đọc Hướng Dẫn: Đọc cho tất cả thí sinh khi kết thúc thi:
“Tất cả giám khảo cho biết rằng họ đã hoàn thành đánh giá của mình.”
“Vui lòng đảm bảo rằng bạn mang theo tất cả bộ dụng cụ và các nguyên liệu cần vứt bỏ.”
“Đây là kết luận của National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology, Kỳ Thi Thực Hành
Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia.”
“Xin cám ơn bạn đã tham gia.”

CIB Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC (Sửa đổi 21/9/18, Có hiệu lực từ 1/6/2018)
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DỤNG CỤ ĐỀ XUẤT CHO KỲ THI
Danh sách dụng cụ đề xuất:
• Đây là danh sách dụng cụ được đề xuất dùng cho kỳ thi thực hành.
• Thí sinh có trách nhiệm mang theo mọi dụng cụ cần thiết, ngay cả khi không có
trong danh sách này.
Thông tin liên quan đến việc dán nhãn dụng cụ:
• MỌI dụng cụ phải được dán nhãn bằng tiếng Anh
• Không được thể hiện bằng ngôn ngữ khác trừ khi có nhãn gốc của nhà sản xuất
• Nhãn gốc của nhà sản xuất PHẢI có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng
• Tất cả nhãn tự tạo khác phải bằng tiếng Anh
DỤNG CỤ THÔNG DỤNG/CHUNG CỦA KỲ THI
▪ bộ dụng cụ của thí sinh phải là dụng cụ sử dụng tại nơi khô ráo (phải đóng được)
▪ phải sử dụng thuốc khử trùng đã đăng ký với EPA, loại dùng trong bệnh viện có nhãn của nhà
sản xuất, cho biết rõ các tính chất diệt khuẩn, diệt nấm và diệt vi rút (phải là thuốc khử trùng
thực sự)
▪ nước sát trùng tay và nhãn của nhà sản xuất (phải là nước sát trùng tay thực sự)
▪ thùng đựng ghi nhãn “hàng cần được khử trùng” (khuyến nghị: bao giấy đứng được, có lớp nhựa
lót)
▪ thùng đựng ghi nhãn “khăn bẩn” (khuyến nghị: bao giấy đứng được, có lớp nhựa lót)
▪ thùng đựng ghi nhãn “rác” (khuyến nghị: bao giấy đứng được, có lớp nhựa lót)
▪ bộ sơ cứu
▪ khăn giấy
CHĂM SÓC TÓC – DỤNG CỤ CHUNG
▪ đầu manơcanh và đế kẹp vào bàn hoặc giá ba chân (không chấp nhận đánh dấu hoặc chia phần
đầu manơcanh từ trước)
▪ áo choàng bảo vệ (khuyến nghị: áo choàng cỡ trẻ em)
▪ băng quấn cổ
▪ khăn vải
▪ kẹp tóc
▪ lược
▪ bàn chải tóc
▪ kem cạo râu (không dùng bình phun)
▪ bình phun nước
▪ bàn xẻng
▪ găng tay
DỤNG CỤ CẮT TÓC
▪ áo choàng bảo vệ (khuyến nghị: áo choàng cỡ trẻ em)
▪ kéo cắt tóc
▪ tông đơ
▪ vỏ bảo vệ/lưỡi có thể tháo rời
▪ dao cạo thẳng
▪ kem cạo râu (không dùng bình phun)
CIB Kỳ Thi Thực Hành Tạo Kiểu Tóc Quốc Gia NIC (Sửa đổi 21/9/18, Có hiệu lực từ 1/6/2018)
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DỤNG CỤ CẠO
▪ áo choàng bảo vệ (khuyến nghị: áo choàng cỡ trẻ em)
▪ dao cạo thẳng
▪ kem cạo râu (không dùng bình phun)
▪ khăn ấm
▪ nước hoa hồng, bột tan, hoặc kem dưỡng ẩm
DỤNG CỤ XỬ LÝ KHI TIẾP XÚC VỚI MÁU
▪ túi bổ sung chứa các vật liệu thải dính máu
DỤNG CỤ TẠO SÓNG BẰNG HÓA CHẤT
▪ áo choàng bảo vệ (khuyến nghị: áo choàng cỡ trẻ em)
▪ lô uốn hóa chất
▪ bông
▪ kem bảo vệ
▪ giấy lót
▪ thuốc tạo sóng mô phỏng (nước)
DỤNG CỤ KIỂM TRA DỊ ỨNG BẨM SINH VÀ KIỂM TRA TÓC SƠ BỘ
▪ sữa rửa mặt
▪ lược bôi thuốc
▪ bát hoặc bình phun thuốc với sản phẩm mô phỏng màu
DỤNG CỤ DUỖI TÓC HÓA HỌC
▪ áo choàng bảo vệ (khuyến nghị: áo choàng cỡ trẻ em)
▪ kem bảo vệ
▪ lược bôi thuốc
▪ bát hoặc bình phun thuốc với sản phẩm mô phỏng màu
DỤNG CỤ NHUỘM MÀU TÓC
▪ áo choàng bảo vệ (khuyến nghị: áo choàng cỡ trẻ em)
▪ kem bảo vệ
▪ lược bôi thuốc
▪ bát hoặc bình phun thuốc với sản phẩm mô phỏng màu
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