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Bài thi Thực hành Thẩm mỹ học Quốc gia của NIC là bài thi cấp giấy phép về Thẩm mỹ học 
do Hội đồng Thẩm mỹ Liên tiểu bang (NIC) phát triển. 

 
Bản tin này chứa THÔNG TIN QUAN TRỌNG về nội dung Bài thi Thực hành Thẩm mỹ 

học Quốc gia của NIC và về việc quản lý các dịch vụ Thẩm mỹ chính cùng các phần bổ sung. 
 
Đối với mỗi Bài thi Thực hành Quốc gia của NIC, tất cả Bản tin Dành cho Thí sinh (CIB) đều có 
nhiều phần được lưu thành các tài liệu riêng: Truy cập www.nictesting.org để xem tài liệu hiện hành 
có thể tải xuống của từng mục sau: 

• Hướng dẫn Quan trọng và Nội dung về Phạm vi Chính của Bài thi – Mục này chứa 
thông tin và hướng dẫn liên quan tới việc quản lý bài thi Thực hành và thông tin về phạm 
vi nội dung trong các phần chính của bài thi Thực hành. 

• Dịch vụ Bổ sung – Mục này cung cấp thông tin về các phần bổ sung mà NIC cung cấp 
cho bài thi. Kiểm tra với cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị quản lý thi tại Tiểu bang của 
bạn để xác định những phần nào trong số này là phần bắt buộc trong bài thi Thực hành 
của họ.  

• Tài liệu tham khảo – Đây là danh sách tài liệu tham khảo dùng để phát triển và hỗ trợ 
nội dung trong các bài thi của NIC. 
Các tài liệu tham khảo dành cho cả bài thi Lý thuyết và Thực hành sẽ luôn giống nhau. 

  
HÃY ĐẢM BẢO BẠN TẢI XUỐNG VÀ/HOẶC IN ĐỒNG THỜI XEM LẠI TẤT CẢ TÀI 

LIỆU HÌNH THÀNH NÊN CIB CỦA KỲ THI NIC. 
 

VUI LÒNG XEM KỸ LẠI TẤT CẢ THÔNG TIN! 
 
 

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG 
• Thí sinh không được ra khỏi khu vực thi nếu không được cho phép.  Để ra khỏi khu vực thi vì bất kỳ 

lý do gì, kể cả đi vệ sinh hay khi hoàn thành bài thi, thí sinh đều phải xin phép. Thí sinh phải có thẻ 
căn cước dán ảnh mới được vào lại phòng thi. 

• Thí sinh phải mang theo bộ dụng cụ để dùng riêng.  
o Thí sinh có trách nhiệm đảm bảo rằng mình có đầy đủ dụng cụ đã được vệ sinh, khử trùng 

đúng cách và rằng các dụng cụ được sắp xếp theo trình tự làm việc hợp lý. 
o Bộ dụng cụ sẽ được sử dụng trong khi thi như một tủ đồ khô và được coi như một phần của 

khu vực làm việc. Bộ này phải được đóng kín (ví dụ: kéo hết khóa hoặc đóng chặt nắp) trừ 
khi thí sinh lấy ra các vật liệu cho dịch vụ cụ thể.   

o Thí sinh có thể lấy các vật dụng, đồ dùng... ra khỏi bộ dụng cụ bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, 
không được để lại vào bộ dụng cụ. 

o Tất cả bài thi đều được quản lý trong môi trường sát hạch.  
o Thí sinh được đánh giá trong toàn bộ thời gian.  Hãy tiếp tục làm việc tới khi bạn đã hoàn 

thành toàn bộ phần kiểm tra hoặc tới khi hết giờ.   

http://www.nictesting.org/
http://www.nictesting.org/
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• Do tính chuẩn hóa trong các Bài thi Quốc gia của NIC, giám thị và người chấm thi phải tuân thủ 
các tiêu chuẩn sau: 
o Với mỗi phần thi, hướng dẫn bằng lời nói sẽ được đọc hai lần. 
o Trừ các hướng dẫn bằng lời nói, giám thị không được phép giao tiếp với thí sinh.  
o Người chấm thi không được phép nói chuyện với thí sinh. 

Thí sinh nếu hỏi về thông tin trong khi thi sẽ được nghe một trong hai câu sau: 
• “Hãy làm tốt nhất trong khả năng của mình với những gì mà bạn có.” 
• “Hãy làm như bạn đã được dạy.”  

o Nếu thí sinh gặp phải tình huống khẩn cấp, vui lòng thông báo cho giám thị bằng cách giơ tay. 
• Thí sinh sẽ được cho thời gian để sắp xếp các dụng cụ đa năng (còn gọi là dụng cụ chung) mà họ 

sẽ sử dụng trong suốt bài thi. 
o Mỗi phần thi đều có một khoảng thời gian tối đa cho phép, ngoại trừ những phần có quy định 

là không hạn định giờ. 
o Sau khi thí sinh đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong phần thi, họ phải bước lùi lại hoặc 

giơ tay về phía người chấm thi (trong trường hợp thi về móng) để cho biết họ đã hoàn tất.   
o Nếu tất cả thí sinh hoàn thành một phần thi trước khi hết giờ, người chấm thi sẽ chuyển sang 

phần thi tiếp theo. 
o Khi đồng hồ bấm giờ kết thúc, tất cả thí sinh phải dừng làm việc và bước lùi lại hoặc giơ tay 

về phía người chấm thi (trong trường hợp dịch vụ móng) NGAY LẬP TỨC. 
• Trong tất cả các giai đoạn của bài thi, thí sinh phải tuân thủ tất cả các quy trình bảo vệ cộng đồng 

và kiểm soát lây nhiễm thích hợp đồng thời duy trì khu vực làm việc an toàn.   
o Nếu xảy ra sự cố tiếp xúc với máu, thí sinh cần phải tuân thủ Quy trình Tiếp xúc với Máu 

của NIC. 
Không tuân thủ các quy định trên có thể khiến bạn bị đình chỉ thi.  

 Hãy đảm bảo bạn liên hệ với đơn vị tổ chức kỳ thi của mình để nhận được phiên bản 
mới nhất và mọi phụ lục của Quy trình Tiếp xúc với Máu của NIC HOẶC truy cập 
www.nictesting.org để xem bản hiện hành có thể tải về. 

o Nếu thí sinh không tuân thủ quy trình kiểm soát lây nhiễm hoặc để khu vực làm việc 
trở nên và tiếp tục không an toàn, kết quả của họ có thể là không qua được bài thi. 

• Sau đây là ví dụ về các vật dụng và hành động bị cấm trong quá trình quản lý 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 hay ghi âm nào khác, các tài liệu in ấn hoặc ghi chú viết tay. 
o Ví, túi, áo khoác, mũ nón và bất kỳ vật dụng cá nhân nào khác không trực tiếp cần thiết để 

hoàn thành bài thi đều không được cho phép.  
o Có hành vi gây rối. 
o Trao đổi với các thí sinh khác hoặc bất kỳ người chấm thi 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.  

http://www.nictesting.org/
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 Mọi dụng cụ phải được dán nhãn tiếng Anh. Khi có yêu cầu về nhãn của nhà sản xuất gốc thì 
nhãn viết tay hay bất kỳ loại nhãn nào khác đều KHÔNG được phép đưa vào sử dụng. Nhãn của 
nhà sản xuất gốc phải bằng tiếng Anh và cũng có thể bao gồm các ngôn ngữ khác. Nhãn không 
phải do nhà sản xuất tạo ra chỉ được sử dụng tiếng Anh. 
o Trên tất cả thuốc khử trùng và nước sát trùng tay phải có nhãn của nhà sản xuất gốc.  
o Phải sử dụng thuốc khử trùng đã đăng ký với EPA và thể hiện rõ các đặc tính diệt khuẩn, 

diệt nấm, diệt vi rút.  Vui lòng tham khảo phần “Dụng cụ Thi Đề xuất” để xem thêm yêu 
cầu về dụng cụ và sản phẩm theo tiểu bang của bạn. 

o Không được phép sử dụng 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 sẽ làm tất cả các nhiệm vụ, sử dụng sản phẩm và dụng cụ, như đã học. Tuy nhiên, 

có một phần mang tên “Dụng cụ Thi Đề xuất” nằm sau phần “Phạm vi Nội dung” của bảng 
tin này dành cho các vật dụng mà thí sinh có thể sử dụng trong một phần thi. 

 
 

YÊU CẦU CỦA NIC VỀ NGƯỜI MẪU HOẶC MANƠCANH 
Vui lòng tham khảo hướng dẫn theo tiểu bang của bạn để biết các yêu cầu về người mẫu 
hoặc manơcanh. 
Nếu tiểu bang của bạn yêu cầu bạn sử dụng đầu hoặc bàn tay manơcanh: 

• Thí sinh phải sử dụng đầu manơcanh có trách nhiệm đến chuẩn bị cho bài thi.  
• Đầu manơcanh được đánh dấu sẵn hoặc cắt sẵn không được phép dùng vào bất kỳ phần nào của 

bài thi thực hành.   
• Các thí sinh phải sử dụng bàn tay manơcanh có trách nhiệm đến chuẩn bị cho bài thi.  
• Ban tay manơcanh phải là bàn tay nguyên vẹn và không được có các chữ số có thể xóa.  
• Đầu và bàn tay manơcanh phải được tiểu bang/đơn vị tổ chức kỳ thi phê duyệt trước khi đưa vào 

bài thi. 
 

 
 

CHÚ Ý ĐẶC BIỆT! 
Các thông tin sau là vô cùng quan trọng và dành riêng cho  

Bài thi Thực hành Thẩm mỹ học Quốc gia: 
 
 Thí sinh sẽ được đánh giá về khả năng bố trí hợp lý các vật liệu được xử lý.  Bạn phải mang theo 

và sử dụng các dụng cụ sau để xử lý vật liệu đúng cách: 
o Thùng chứa dán nhán “cần khử trùng” 
o Thùng chứa dán nhán “khăn bẩn” 
o Thùng chứa dán nhán “rác” 

 Theo quy định, phải có ít nhất hai khách hàng đại diện để phục vụ cho mục đích của bài thi này.  
Một khách hàng mới được giới thiệu và phải được chuẩn bị trong quá trình thi (xem Phần Phạm vi 
Nội dung Bài thi Thực hành Thẩm mỹ học). Tất cả các dịch vụ bổ sung (thay đổi theo tiểu bang) 
sẽ được tiến hành trên Khách hàng thứ 2. 

 Thí sinh không được phép dán nhãn sản phẩm là vật dụng dùng một lần.  
 Sử dụng sản phẩm dùng một lần có thể dẫn đến kết quả là không qua được bài thi. 
• Thí sinh cần phải hết sức tập trung mỗi khi làm việc xung quanh khu vực mắt và miệng. 
• Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đeo găng tay là việc BẮT BUỘC trong quy trình khử 

trùng. 



Bài thi Thực hành Thẩm mỹ học Quốc gia của NIC 
 

______________________________________________________________________________
NIC CIB Thẩm mỹ học                      (1/1/2020)      4 
© Bản quyền 2019 NIC Bảo lưu mọi quyền 
 

 

 

 
BÀI THI THỰC HÀNH THẨM MỸ HỌC  

PHẦN PHẠM VI NỘI DUNG 
Phạm vi của Bài thi Thực hành Thẩm mỹ học Quốc gia bao gồm 6 (sáu) dịch vụ chính.  Phần 
Phạm vi Chính dựa trên phân tích nghề nghiệp quốc gia. 

 
1. Chuẩn bị Khu vực Làm việc và Sắp xếp Dụng cụ (Cho khách hàng đầu tiên) (10 phút) 
2. Chuẩn bị Khách hàng và Chăm sóc Da mặt Cơ bản (25 phút) 
3. Chuẩn bị Khu vực Làm việc cho Khách hàng Mới và Sắp xếp Dụng cụ (Khách hàng thứ 

hai) (10 phút) 
4. Chuẩn bị Khách hàng Mới và Tỉa Lông mày bằng Sáp lỏng Mô phỏng và Nhíp (5 phút 

sắp xếp, quy trình Không hạn định giờ) 
5. Trang điểm Mặt (20 phút)  
6. Quy trình Tiếp xúc với Máu (10 phút) 
7. Điều trị Siêu mài mòn da bằng hạt trên Trán (10 phút) +PHẦN BỔ SUNG (Tiến hành 

trên Khách hàng thứ 2)+ 
8. Dán Mi giả (10 phút) +PHẦN BỔ SUNG (Tiến hành trên Khách hàng thứ 2)+ 
9. Tẩy Ria mép Trên bằng Sáp cứng (10 phút) +PHẦN BỔ SUNG (Tiến hành trên 

Khách hàng thứ 2)+ 
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PHẠM VI NỘI DUNG 
 

1. CHUẨN BỊ KHU VỰC LÀM VIỆC VÀ SẮP XẾP DỤNG CỤ  
(10 phút)  

 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc cho tất cả thí sinh:  
“Bạn sẽ chuẩn bị KHU VỰC LÀM VIỆC của mình cho khách hàng.”  
“Bạn sẽ sắp xếp các dụng cụ đa năng mà mình sẽ sử dụng trong suốt bài thi.”  
“Bạn cũng sẽ sắp xếp dụng cụ cho phần Chăm sóc Da mặt Cơ bản của bài thi.”  
“Bạn cần phải tuân thủ tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm 

soát lây nhiễm.”  
“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần thi này.”  
“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”  
“Không thực hiện bất kỳ quy trình nào cho tới khi chúng tôi đọc hướng dẫn và yêu cầu 

bạn bắt đầu.”  
“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn tất.”  
 
(1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.”  
(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 
 Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 

  
1.1 Khử trùng hết tất cả các khu vực làm việc với sản phẩm dán nhãn bằng tiếng 

Anh là thuốc khử trùng đã đăng ký với EPA có tính diệt vi-rút, diệt khuẩn và 
nấm 

1.2 Dụng cụ đa năng được dán nhãn bằng tiếng Anh  
1.3 Sát trùng tay với sản phẩm dán nhãn bằng tiếng Anh 
1.4 Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác được xử lý đúng cách trong 

suốt phần thi 
 

Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho thấy 
họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết giờ:  
“Tất cả thí sinh đã cho biết họ đã hoàn thành phần thi này, bây giờ, chúng ta sẽ tiếp 
tục.”  

   
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc nếu đồng hồ bấm giờ kết thúc trước khi tất 
cả thí sinh đã bước lùi lại:  
“Vui lòng dừng làm việc.”  
  

 
  



Bài thi Thực hành Thẩm mỹ học Quốc gia của NIC 
 

______________________________________________________________________________
NIC CIB Thẩm mỹ học                      (1/1/2020)      6 
© Bản quyền 2019 NIC Bảo lưu mọi quyền 
 

 

 

2. CHUẨN BỊ KHÁCH HÀNG VÀ CHĂM SÓC DA MẶT CƠ BẢN  
(25 phút)  

 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc cho tất cả thí sinh:  
“Bạn sẽ chuẩn bị KHÁCH HÀNG của mình cho dịch vụ.” 
“Bạn sẽ tiến hành Chăm sóc Da mặt Cơ bản.” 
“Quy trình chăm sóc da mặt cơ bản bao gồm làm sạch, tẩy da chết thủ công, xông hơi 
bằng khăn ấm, mát xa và đắp mặt nạ.” 

“Bạn cần phải tuân thủ tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm 
soát lây nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 25 phút để hoàn thành phần thi này.” 
“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 12 phút.” 
“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn tất.” 
 
(1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.”   
(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 
 

 Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
 

2.1 Dụng cụ chăm sóc da mặt cơ bản được dán nhãn bằng tiếng Anh 
2.2 Đồ dùng và dụng cụ phải sạch 
2.3 Làm sạch toàn bộ khuôn mặt 
2.4 Tiến hành tẩy da chết trên toàn bộ khuôn mặt, trừ mắt và môi với sản phẩm 

tẩy da chết thủ công bằng đồ dùng hoặc vật liệu  
2.5 Xông hơi mặt bằng khăn ấm và loại bỏ hết các sản phẩm còn sót lại 
2.6 Thực hiện quy trình mát xa mặt bằng 4 kiểu chuyển động mát xa mặt khác 

nhau 
2.7 Thực hiện bước đắp mặt nạ và kết thúc dịch vụ 
2.8 Giữ khăn quấn trong suốt phần thi  
2.9 Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác được xử lý đúng cách trong 

suốt phần thi  
 

Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết 
họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết giờ:  
“Tất cả thí sinh đã cho biết họ đã hoàn thành phần thi này, bây giờ, chúng ta sẽ tiếp 
tục.”  

 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc nếu đồng hồ bấm giờ kết thúc trước khi tất 
cả thí sinh đã bước lùi lại:  
“Vui lòng dừng làm việc.”  
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3. CHUẨN BỊ KHU VỰC LÀM VIỆC CHO KHÁCH HÀNG MỚI VÀ SẮP XẾP DỤNG CỤ  
(10 phút) 

 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc cho tất cả thí sinh:  
“Bạn sẽ thu dọn khu vực làm việc của mình và loại bỏ dụng cụ dùng trong các phần 
trước của bài thi này.” 

“Bạn sẽ chuẩn bị KHU VỰC LÀM VIỆC của mình cho khách hàng MỚI.” 
“Bạn sẽ sắp xếp các dụng cụ đa năng mà mình sẽ sử dụng cho phần còn lại của bài thi.”  
“Bạn cũng sẽ sắp xếp cho các phần sau của bài thi:  

Tỉa lông mày bằng Sáp lỏng Mô phỏng và Nhíp, Trang điểm Mặt.” 
“Bạn cần phải tuân thủ tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm 
soát lây nhiễm.”  

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần thi này.”  
“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”  
“Không thực hiện bất kỳ quy trình nào cho tới khi chúng tôi đọc hướng dẫn và yêu cầu 
bạn bắt đầu.” 

“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn tất.”  
 

Hướng dẫn bổ sung bằng lời nói theo hướng dẫn của từng tiểu bang về tẩy lông bằng sáp 
cứng:  
“Lúc này, hãy cắm điện máy tẩy lông của bạn.” (Nếu thực hiện thêm phần tẩy lông bằng 
sáp cứng) 

 
(1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.”  
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”  

 
 Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 

  
3.1 Khử trùng hết tất cả các khu vực làm việc với sản phẩm dán nhãn bằng tiếng 

Anh là thuốc khử trùng đã đăng ký với EPA có tính diệt vi-rút, diệt khuẩn và 
nấm 

3.2 Dụng cụ đa năng được dán nhãn bằng tiếng Anh  
3.3 Sát trùng tay với sản phẩm dán nhãn bằng tiếng Anh 
3.4 Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác được xử lý đúng cách trong 

suốt phần thi  
 

Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết 
họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết giờ:  
“Tất cả thí sinh đã cho biết họ đã hoàn thành phần thi này, bây giờ, chúng ta sẽ tiếp 
tục.”  

 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc nếu đồng hồ bấm giờ kết thúc trước khi tất 
cả thí sinh đã bước lùi lại:  
“Vui lòng dừng làm việc.”  
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4. CHUẨN BỊ KHÁCH HÀNG MỚI VÀ TỈA LÔNG MÀY BẰNG SÁP LỎNG MÔ 
PHỎNG VÀ NHÍP  

(5 phút sắp xếp, quy trình Không hạn định giờ) 
 

Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc cho tất cả thí sinh:  
“Bạn có 5 phút để chuẩn bị KHÁCH HÀNG cho các phần sau của bài thi:  

Tỉa lông mày bằng Sáp lỏng Mô phỏng và Nhíp, Trang điểm Mặt.” 
“Vui lòng không thực hiện bất kỳ quy trình nào cho tới khi chúng tôi đọc hướng dẫn và 
yêu cầu bạn bắt đầu.”  

“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn tất.” 
 
(1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.”  
(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết 
họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết giờ: 
“Tất cả thí sinh đã cho biết họ đã hoàn thành phần thi này, bây giờ, chúng ta sẽ tiếp 
tục.” 

 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc nếu đồng hồ bấm giờ kết thúc trước khi tất 
cả thí sinh đã bước lùi lại:  
“Vui lòng dừng làm việc.” 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc cho tất cả thí sinh:  
“Bạn sẽ tiến hành tỉa lông mày bằng sáp lỏng mô phỏng và nhíp.”  
“Bạn sẽ chọn một bên lông mày để tiến hành quy trình tẩy lông bằng sáp lỏng mô phỏng 
và nhíp.”  

“Bạn cần phải tuân thủ tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm 
soát lây nhiễm.”  

“Người chấm thi sẽ yêu cầu từng thí sinh tiến hành quy trình tỉa lông bằng sáp lỏng và 
nhíp.”  

“Đây là phần không hạn định giờ.”  
“Không bắt đầu tiến hành quy trình tỉa lông bằng sáp và nhíp. Người chấm thi sẽ yêu cầu 
từng thí sinh làm như vậy.” 

 
(1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 

 
 Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 

  
4.1 Dụng cụ tỉa lông mày được dán nhãn bằng tiếng Anh 
4.2 Đồ dùng và dụng cụ phải sạch 

 
 Người chấm thi – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc riêng cho từng thí sinh:  

“Vui lòng tiến hành tỉa lông mày bằng sáp lỏng mô phỏng dọc theo toàn bộ chiều dài một 
bên lông mày.”  
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4.3 Tiến hành quy trình tẩy lông bằng sáp lỏng mô  phỏng dọc theo toàn bộ 
chiều dài của lông mày 

 
 Người chấm thi – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc riêng cho từng thí sinh:  

“Vui lòng nhổ ba sợi lông từ cùng một bên lông mày và kết thúc dịch vụ.”  
  
4.4 Tiến hành quy trình nhổ 
4.5 Giữ khăn quấn trong suốt phần thi  
4.6 Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác được xử lý đúng cách trong 

suốt phần thi 
 
 Người chấm thi – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi kiểm 

tra xong quy trình tỉa lông mày bằng sáp lỏng và nhíp:  
“Vui lòng bước lùi lại và không làm gì tới khi chúng tôi đọc hướng dẫn tiếp theo.”  
 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc cho tất cả thí sinh sau khi người chấm thi đã 
hoàn thành việc đánh giá cho phần này:  
“Tất cả người chấm thi đã cho biết họ đã sẵn sàng tiếp tục.”  
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5. TRANG ĐIỂM MẶT  
(20 phút) 

 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc cho tất cả thí sinh:  
“Bạn sẽ tiến hành Trang điểm mặt.” 
“Bạn cần phải áp dụng quy trình trang điểm mặt theo thứ tự sau: phấn nền, phấn phủ, 
phấn má, phấn mắt, bút kẻ mắt, mascara và son.” 

“Bạn cần phải hết sức tập trung mỗi khi làm việc xung quanh khu vực mắt và miệng.”  
“Bạn cần phải tuân thủ tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm 
soát lây nhiễm.”  

“Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành phần thi này.”  
“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 10 phút.”  
“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn tất.”  
 
Hướng dẫn bổ sung bằng lời nói theo hướng dẫn của từng tiểu bang về Tẩy lông bằng 
sáp cứng: 
“Vui lòng kiểm tra nhiệt độ lúc này của máy tẩy lông bằng sáp của bạn.” (nếu thực hiện 
thêm phần Tẩy lông bằng Sáp cứng) 

 
(1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.”  
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”  
 
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 

 
5.1 Dụng cụ trang điểm mặt được dán nhãn bằng tiếng Anh 
5.2 Đồ dùng và dụng cụ phải sạch 
5.3 Bôi kem nền cho toàn bộ khuôn mặt 
5.4 Đánh phấn nền 
5.5 Đánh phấn má 
5.6 Đánh phấn mắt 
5.7 Kẻ mắt 
5.8 Chải mascara 
5.9 Tô son 
5.10 Giữ khăn quấn trong suốt phần thi  
5.11 Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác được xử lý đúng cách trong 

suốt phần thi  
 

Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết 
họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết giờ:  
“Tất cả thí sinh đã cho biết họ đã hoàn thành phần thi này, bây giờ, chúng ta sẽ tiếp 
tục.”  

 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc nếu đồng hồ bấm giờ kết thúc trước khi tất 
cả thí sinh đã bước lùi lại:  
“Vui lòng dừng làm việc.”  
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6. QUY TRÌNH TIẾP XÚC VỚI MÁU (10 phút)  
 

Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc cho tất cả thí sinh:  
“Bạn sẽ tiến hành quy trình phơi nhiễm máu.”  
 
“Bạn sẽ tưởng tượng ra tình huống sau: Trong quá trình tiến hành dịch vụ, khách hàng 
của bạn bị một vết cắt nhỏ ở cằm. Vết thương ở mức bạn có thể tiếp tục dịch vụ. Bạn 
chưa tiếp xúc với vết máu đó và khu vực làm việc của bạn chưa bị bẩn. Bạn cần phải 
tiến hành đúng quy trình dành cho trường hợp tiếp xúc với máu.”  

 
“Bạn cần phải tuân thủ tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm 
soát lây nhiễm.”  

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần thi này.”  
“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”  
“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn tất.”  
 
(1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.”  
(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 

 
6.1 Dụng cụ và vật liệu dành cho quy trình tiếp xúc với máu được dán nhãn 

bằng tiếng Anh 
 6.2 Lấy vật liệu từ bộ sơ cứu 
 6.3 Dụng cụ và vật liệu phải sạch 
 6.4 Thí sinh đeo găng tay 

6.5 Làm sạch vết thương bằng thuốc sát trùng 
 6.6 Dùng băng thấm và cố định 
 6.7 Loại bỏ tất cả dụng cụ bị nhiễm bẩn  
 

Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết 
họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết giờ:  
“Tất cả thí sinh đã cho biết họ đã hoàn thành phần này. Vui lòng không làm gì tới khi 
chúng tôi đọc hướng dẫn tiếp theo.”  

 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc nếu đồng hồ bấm giờ kết thúc trước khi tất 
cả thí sinh đã bước lùi lại:  
“Vui lòng dừng làm việc. Vui lòng không làm gì tới khi chúng tôi đọc hướng dẫn tiếp 
theo.” 
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DỤNG CỤ THI ĐỀ XUẤT 
 
Danh sách dụng cụ đề xuất: 

• Đây CHỈ là danh sách dụng cụ ĐỀ XUẤT cho bài thi Thực hành. 
• Thí sinh chịu trách nhiệm mang theo tất cả vật liệu cần thiết, kể cả vật liệu không nằm  

trong danh sách này. 
 
Thông tin liên quan tới việc dán nhãn dụng cụ: 

• TẤT CẢ sản phẩm mô phỏng phải được dán nhãn bằng tiếng Anh  
• Không sử dụng ngôn ngữ nào khác trừ khi ngôn ngữ đó nằm trên nhãn của nhà sản xuất 

gốc  
• Nhãn của nhà sản xuất gốc PHẢI bằng tiếng Anh và có thể có nhiều ngôn ngữ   
• Tất cả nhãn khác tự tạo phải bằng tiếng Anh 

 
DỤNG CỤ THI ĐA NĂNG/CHUNG 
 bộ dụng cụ của thí sinh dùng làm một khu vực lưu trữ đồ khô (phải đóng vào được) 
 Phải sử dụng thuốc khử trùng đã đăng ký với EPA có nhãn của nhà sản xuất thể hiện các 

đặc tính diệt khuẩn, nấm và vi-rút (phải là thuốc khử trùng thật) 
 nước sát trùng tay và nhãn của nhà sản xuất (phải là nước sát trùng tay thật) 
 túi hoặc thùng chứa dán nhãn “cần khử trùng”  
 túi hoặc thùng chứa dán nhãn “khăn bẩn”  
 túi hoặc thùng chứa dán nhãn “rác”  
 khăn quấn đầu và choàng quanh người 
 găng tay  
 bát nước hoặc vật dụng chứa nước (nếu dùng) 
 khăn giấy 
 giấy lau, gạc miếng, bông vòng, mút trang điểm 
 dụng cụ để bôi, bàn xẻng 
 bộ sơ cứu  
 túi dùng một lần để đựng vật liệu dính máu 

 
KHÁCH HÀNG THỨ 1  
 sữa rửa mặt 
 nước hoa hồng 
 sản phẩm tẩy da chết thủ công 
 đồ dùng hoặc vật liệu tẩy da chết 
 khăn xông hơi ẩm 
 sản phẩm mát xa 
 sản phẩm đắp mặt có màu (không rõ) 
 dụng cụ bôi mặt nạ 
 sản phẩm tạo độ ẩm/chống nắng 

 
KHÁCH HÀNG THỨ 2 
 nhíp 
 sản phẩm hỗ trợ nhổ lông mày 
 dụng cụ để bôi sáp 
 dải sáp 
 sáp lỏng mô phỏng 
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 sản phẩm dưỡng sau nhổ lông mày 
 bảng trang điểm trống 
 dụng cụ trang điểm dùng một lần 
 phấn nền 
 phấn phủ 
 phấn má 
 phấn mắt  
 bút kẻ mắt 
 dụng cụ chuốt chì 
 mascara 
 son 


