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10. RỬA MẶT MÁT XA (15 PHÚT) 
+ PHẦN BỔ SUNG + 

 

Giám Thị - Đọc Hướng Dẫn về Quy Trình Sắp Xếp:  Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn có 2 phút để sắp xếp dụng cụ cho phần thi Rửa Mặt Mát Xa này bài thi này.”  

“Không thực hiện bất kỳ quy trình nào trước 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.” 

 

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 cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện Rửa Mặt Mát Xa.” 

“Bạn sẽ chuẩn bị cho khách hàng để thực hiện dịch vụ.” 

“Bạn sẽ phải thực hiện ít nhất ba loại động tác mát xa.”  

“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: 

 

10.1 Sắp xếp khu vực thao tác với dụng cụ được dán nhãn bằng tiếng Anh  

10.2 Thiết bị và dụng cụ đều phải sạch sẽ  

10.3 Rửa mặt 

10.4 Đặt khăn ấm và sau đó bỏ ra 

10.5 Thực hiện mát xa  

10.6 Hoàn thành thao tác trên da mặt  

10.7 Giữ khăn choàng phủ cho người mẫu trong suốt phần thi  

10.8 Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác cần được vứt bỏ đúng cách 
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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 lúc này chuyển 

sang phần thi 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.” 

 

 
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 RỬA MẶT (Phần bổ sung) 

▪ băng đô hoặc khăn choàng 

▪ khăn choàng quanh người 

▪ bát và nước (nếu cần) 

▪ bọt xốp 4x4 inch, bông tròn  

▪ khăn ấm 

▪ sữa rửa mặt 

▪ sản phẩm mát xa 

▪ nước hoa hồng, bột tan, hoặc kem dưỡng ẩm  

 


