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BẢN TIN DÀNH CHO THÍ SINH (CIB) 
 
 

NỘI DUNG KỲ THI VÀ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ QUAN TRỌNG 

 
Vui lòng truy cập trang web của nhà cung cấp kỳ thi HOẶC www.nictesting.org, để biết bản tin mới nhất trước khi dự thi.      

 
 

Kỳ Thi Thực Hành Về Thiết Kế Tóc Quốc Gia là kỳ thi cấp giấy phép cho Các Nhà 

Thiết Kế Tóc, được phát triển bởi Hội Đồng Thẩm Mỹ Liên Tiểu Bang (NIC). 

 

Bản tin này có chứa THÔNG TIN QUAN TRỌNG về nội dung và việc quản lý Kỳ Thi 
Thực Hành Về Thiết Kế Tóc Quốc Gia NIC. 
 

Đối với mỗi Kỳ Thi Thực Hành 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 Thực Hành cũng như thông tin và 

hướng dẫn liên quan đến việc quản lý kỳ thi Thực Hành này. 

 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 các nội dung được đề cập trong kỳ thi 

này.  Tài liệu tham khảo này luôn giống nhau đối với các kỳ thi Lý Thuyết và 

Thực Hành. 

  

HÃY ĐẢM BẢO VIỆC TẢI VỀ VÀ/HOẶC IN VÀ XEM XÉT CẢ HAI TÀI LIỆU 

TẠO THÀNH CIB CỦA KỲ THI NIC. 

 

VUI LÒNG XEM KỸ LẠI TẤT CẢ THÔNG TIN! 
 

 

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG 

 Không được rời khỏi khu vực thi khi chưa được phép.  Thí sinh phải xin phép để rời khỏi khu 

vực thi vì bất kỳ lý do gì, bao gồm đi vệ sinh hoặc khi hoàn thành bài thi. Yêu cầu có thẻ căn 

cước có hình 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 số lượng dụng cụ đã được vệ sinh 

và khử trùng đúng cách và các dụng cụ được sắp xếp đúng thứ tự làm việc. 

o Bộ đồ nghề sẽ được sử dụng trong kỳ thi như dụng cụ bảo quản khô và được xem 

như một phần của khu vực làm việc. Bộ dụng cụ phải được bọc kín (ví dụ: được 

bọc trong túi kéo khóa kín hoặc đậy nắp kín) trừ khi lấy ra các vật liệu nhằm sử 

dụng cho một dịch vụ cụ thể.  

o Thí sinh có thể lấy các vật dụng, dụng cụ, v.v. ra khỏi bộ dụng cụ bất cứ lúc nào, 

tuy nhiên không được để lại vào bộ dụng cụ. 

o Tất cả các kỳ thi đều được quản lý trong môi trường sát hạch.  

o Thí sinh luôn được giám sát.  Hãy tiếp tục làm việc cho đến khi bạn đã hoàn thành 

toàn bộ phần thi hoặc đến khi hết giờ.  

http://www.nictesting.org/
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 Hướng dẫn bằng lời sẽ được đọc hai lần cho mỗi phần thi của bài thi.  

o Ngoại trừ những hướng dẫn bằng lời, giám thị và giám khảo không được phép trao 

đổi với thí sinh.  Thí sinh cần bất kỳ thông tin nào trong khi thi sẽ được nhắc một 

trong những câu sau: 

o “Hãy làm điều tốt nhất bạn có thể làm với những kiến thức bạn có.” 

o “Hãy làm như bạn đã được dạy.”  

o Nếu bạn gặp tình huống khẩn cấp, vui lòng thông báo cho giám thị. 

 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. 

 Mỗi phần thi của bài thi cho phép thời gian tối đa, ngoại trừ các phần không quy định 

thời gian. 

o Khi bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong phần thi, vui lòng bước lùi lại 

hoặc đưa tay về phía giám khảo (trong trường hợp về dịch vụ làm móng) để thể 

hiện rằng bạn đã hoàn thành.  

o Trong trường hợp tất cả thí sinh đều hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian, 

giám khảo sẽ tiếp tục chuyển sang phần thi tiếp theo. 

o Nếu hết thời gian, bạn phải ngừng làm việc và bước lùi lại hoặc đưa tay về phía 

giám khảo (trong trường hợp về dịch vụ làm móng) NGAY LẬP TỨC. 

 Trong tất cả các giai đoạn của kỳ thi, thí sinh phải tuân theo tất cả các quy trình kiểm soát 

lây nhiễm và bảo vệ cộng đồng thích hợp và duy trì khu vực làm việc an toàn.  

o Trong trường hợp có sự cố tiếp xúc với máu, thí sinh sẽ phải tuân theo Tiêu chuẩn 

Sức khỏe và An toàn NIC.  

Việc không tuân thủ các tiêu chuẩn trên có thể khiến bạn bị đình chỉ thi.  

 Hãy chắc chắn liên hệ với nhà cung cấp kỳ thi của bạn để có được phiên bản 

mới nhất và bất kỳ phụ lục nào của Tiêu chuẩn Sức khỏe và An toàn NIC. 

o Nếu thí sinh không tuân theo quy trình kiểm soát lây nhiễm hoặc khiến khu 

vực làm việc trở nên và tiếp tục ở trạng thái không an toàn, thí sinh có thể 

nhận được điểm trượt cho kỳ thi đó. 

 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 in hoặc ghi chú 

viết tay.   

o Thể hiện hành vi gây rối. 

o Nói chuyện với các thí sinh khác hoặc bất kỳ giám khảo nào.   

 Các mục hoặc hành động nêu trên không phải là danh sách đầy đủ. Nếu 

không tuân thủ theo bất kỳ điều kiện nào hoặc thể hiện 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 chức năng thích hợp.  

 Mọi dụng cụ phải được dán nhãn bằng tiếng Anh. Khi được yêu cầu nhãn gốc của 

hãng 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 bao gồm các ngôn ngữ 

khác. Tất cả nhãn không phải của nhà sản xuất chỉ được phép viết bằng tiếng Anh. 

o Nhãn gốc của nhà sản xuất là bắt buộc đối với một số sản phẩm chẳng hạn như 

thuốc khử trùng và nước sát trùng tay.  

o Phải sử dụng thuốc khử trùng đạt tiêu chuẩn cấp bệnh viện, đã đăng ký EPA 

thể hiện rõ các đặc tính diệt khuẩn, diệt nấm và diệt vi rút.  
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Vui lòng tham khảo phần “Dụng Cụ Được Đề Nghị Cho Kỳ Thi” để xem các yêu 

cầu cụ thể cho dụng cụ và sản phẩm.  

o KHÔNG được phép sử dụng các sản phẩm mô phỏng cho thuốc khử trùng và nước 

sát trùng tay.  

o KHÔNG được phép sử dụng bình phun (aerosol) trong môi trường sát hạch. 

o Đề mục “Dụng Cụ Được Đề Nghị Cho Kỳ Thi” được cung cấp sau phần “Lĩnh Vực 

Nội Dung” của bản tin này. 

 

 

 

YÊU CẦU CỦA NIC VỀ MANƠCANH HOẶC NGƯỜI MẪU 
 

Tùy thuộc vào yêu cầu của tiểu bang, thí sinh sẽ sử dụng tay manơcanh, đầu manơcanh hoặc 

người mẫu thật cho kỳ thi.  

 

* Vui lòng tham khảo hướng dẫn của tiểu bang hoặc hướng dẫn của nhà cung cấp 

kỳ thi để biết các yêu cầu về manơcanh và người mẫu. 
 

Nếu tiểu bang của bạn yêu cầu bạn sử dụng đầu hoặc tay manơcanh: 

Nếu bạn được yêu cầu phải sử dụng tay manơcanh thì thí sinh 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.  

Nếu bạn được yêu cầu phải sử dụng tay manơcanh thì thí sinh có trách nhiệm chuẩn bị trước khi 

đến tham gia kỳ thi.  

Tay manơcanh phải là toàn bộ bàn tay và không được có ngón tay có thể tháo rời.  

 

Đầu và tay manơcanh phải được nhà cung cấp kỳ thi phê duyệt trước khi cho vào kỳ thi. 

 

*Nếu tiểu bang của bạn yêu cầu bạn sử dụng người mẫu thật: 

 Người mẫu phải từ 15 tuổi trở lên và không phải là người có giấy phép hay học viên 

trong nghề.  

 Bất kỳ cá nhân nào đã được đào tạo hoặc tham gia vào việc phát triển hoặc quản lý bất kỳ 

dịch vụ mỹ dung, dịch vụ cắt tóc, hoặc ngành nghề nào có liên quan đều bị cấm làm 

người mẫu.  

 Người mẫu phải có mặt cùng thí sinh vào đầu giờ thi thực hành.  

 Người mẫu phải trình giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước hợp lệ của tiểu bang thì mới 

được vào thi.  

 Người mẫu phải phù hợp với các mục đích của kỳ thi.  

 Người mẫu phải đồng ý cho bạn làm mọi lĩnh vực/phần thi mà kỳ thi thực hành yêu cầu.  

 Người mẫu không được phép nói chuyện hoặc hỗ trợ thí sinh trong suốt kỳ thi. Người 

mẫu không được nói chuyện với giám khảo hoặc giám thị trong suốt kỳ thi. 
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CHÚ Ý ĐẶC BIỆT 
Thông tin sau đây rất quan trọng và dành riêng cho  

Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc Quốc Gia NIC: 
 

 Thí sinh sẽ được đánh giá trong việc chỉ định các vật liệu phù hợp sẽ được vứt bỏ.  Bạn 

bắt buộc phải mang theo và sử dụng các dụng cụ sau để vứt bỏ vật liệu phù hợp: 

o Hộp đựng có dán nhãn “to be disinfected” (cần được khử trùng) 

o Hộp đựng có dán nhãn “soiled linens” (khăn bẩn) 

o Hộp đựng có dán nhãn “trash” (rác) 

 Cụ thể là 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 Thiết Kế Tóc). 

 Các phần sau đều là nội dung mới của Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc:  

o Kiểm tra dị ứng bẩm sinh và Kiểm tra tóc sơ bộ với Sản phẩm mô phỏng (Phần 

Lĩnh Vực Nội Dung 9) 

o Nhuộm tóc bằng giấy bạc, Nhuộm tóc lần đầu với Sản phẩm mô phỏng có màu 

(Phần Lĩnh Vực Nội Dung 10) 

o Quy trình khi tiếp xúc với máu (Phần Lĩnh Vực Nội Dung 13) 

 Thí sinh không được phép dán nhãn sản phẩm là mặt hàng sử dụng một lần.  

 Việc sử dụng các sản phẩm sử dụng một lần có thể khiến thí sinh bị điểm trượt cho kỳ 

thi đó.  



CIB KỲ THI THỰC HÀNH THIẾT KẾ TÓC QUỐC GIA NIC 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

CIB Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc Quốc Gia NIC  5 

(Sửa đổi ngày 01/04/2016, có hiệu lực ngày 01/05/2016) 

© Bản quyền 2016 NIC Bảo lưu mọi quyền 

CÁC PHẦN LĨNH VỰC NỘI DUNG  

KỲ THI THỰC HÀNH THIẾT KẾ TÓC 

Phạm vi của Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc Quốc Gia bao gồm 10 (mười) dịch vụ lĩnh vực chính.  

Các dịch vụ lĩnh vực chính dựa trên phân tích nghề nghiệp quốc gia và được lưu ý bằng chữ in đậm. 
 

1. Chuẩn bị khu vực làm việc và khách hàng, Sắp xếp dụng cụ  
(Khách hàng đầu tiên, 15 phút) 

2. + Tạo Kiểu Sấy Khô (10 phút) 

3. Uốn Xoăn Bằng Nhiệt (10 phút) 

4. Cắt Tóc (30 phút) 

5. + Quấn Lô Uốn (10 phút) 

6. + Tạo Sóng Bằng Tay và Tạo Lọn Tóc Xoăn – Tạo Sóng Nhanh (10 phút) 

7. Chuẩn bị khu vực làm việc và khách hàng mới, Sắp xếp dụng cụ  
(Khách hàng thứ hai, 15 phút) 

8. Làm Xoăn Bằng Hóa Chất (20 phút) 

9. Kiểm Tra Dị Ứng Bẩm Sinh và Kiểm Tra Tóc Sơ Bộ với Sản Phẩm Mô Phỏng 
(Không quy định thời gian) 

10. Nhuộm Tóc Bằng Giấy Bạc, Nhuộm Tóc Lần Đầu với Sản Phẩm Mô Phỏng Có 

Màu (15 phút) 

11. Nhuộm Lại Màu Tóc Bằng Sản Phẩm Mô Phỏng Có Màu (10 phút) 

12. Duỗi Tóc Lần Đầu Bằng Sản Phẩm Mô Phỏng Có Màu (Không quy định thời 

gian) 

13. Quy Trình Khi Tiếp Xúc Với Máu (Không quy định thời gian) 

 

+Thể hiện các Phần Bổ Sung cho tiểu bang chọn sát hạch (những) phần này. Xác 

nhận yêu cầu của tiểu bang. Việc quản lý bất kỳ phần nào trong số những phần này 

phải được thực hiện theo thứ tự đã đánh số.  
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PHẦN LÀM BÀI THI THỰC HÀNH LÀM TÓC QUỐC GIA NIC 

VÀ HƯỚNG DẪN BẰNG LỜI 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. CHUẨN BỊ KHU VỰC LÀM VIỆC VÀ KHÁCH HÀNG, SẮP 

XẾP DỤNG CỤ (15 phút) 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: 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 các phần thi sau: 

+Sấy Khô 

Uốn Xoăn Bằng Nhiệt, 

Cắt Tóc, 

+Quấn Lô Uốn,  

+Tạo Sóng Bằng Tay và Tạo Lọn Tóc Xoăn – Tạo Sóng Nhanh” 

“Hãy cắm máy uốn xoăn vào lúc này.” *Vui lòng kiểm tra với tiểu bang hoặc nhà cung 

cấp của bạn để biết các yêu cầu về máy uốn xoăn. 

“Bạn cũng sẽ chuẩn bị khách hàng của mình cho các dịch vụ.” 

 

“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 15 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 8 phút.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”   

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.1 Khử trùng toàn bộ khu vực làm việc hoàn toàn bằng sản phẩm có nhãn bằng 

tiếng Anh (nhãn của nhà sản xuất) là thuốc khử trùng đạt tiêu chuẩn cấp bệnh 

viện, đã đăng ký EPA 

1.2 Sát trùng tay bằng sản phẩm có nhãn bằng tiếng Anh (nhãn của nhà sản xuất) 

+Thể hiện các Phần Bổ Sung cho tiểu bang chọn sát hạch (những) phần này. 

Xác nhận yêu cầu của tiểu bang. Việc quản lý bất kỳ phần nào trong số 

những phần này phải được thực hiện theo thứ tự. 

 



CIB KỲ THI THỰC HÀNH THIẾT KẾ TÓC QUỐC GIA NIC 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

CIB Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc Quốc Gia NIC  7 

(Sửa đổi ngày 01/04/2016, có hiệu lực ngày 01/05/2016) 

© Bản quyền 2016 NIC Bảo lưu mọi quyền 

Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Chuẩn bị khu vực làm việc và khách hàng, sắp xếp dụng 

cụ (tiếp) 

 

1.3 Các dụng cụ chung có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của nhà sản 

xuất, nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng. Các nhãn tự tạo 

khác chỉ được có tiếng Anh.) 

1.4 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách 

trong suốt phần thi 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.” 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc.” 

2. TẠO KIỂU SẤY KHÔ (10 phút) 
+PHẦN BỔ SUNG+ 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện tạo kiểu sấy khô.”  

“Bạn sẽ chỉ sấy khô phần đỉnh đầu và một bên đầu bằng cách sử dụng lược tạo kiểu.” 

“Tóc phải ướt.” 

“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”   

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 
 

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

2.1 Các dụng cụ tạo kiểu sấy khô có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của nhà sản 

xuất, nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng, các nhãn khác chỉ được có 

tiếng Anh) 

2.2 Các phương tiện và dụng cụ phải sạch 

2.3 Sử dụng máy sấy thật an toàn 

2.4 Điều chỉnh tóc bằng lược tạo kiểu 

2.5 Kết quả tạo kiểu sấy khô cuối cùng 

2.6 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi 
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Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Tạo kiểu sấy khô  (tiếp) 

 

2.7 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.” 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc.” 

3. UỐN XOĂN BẰNG NHIỆT (10 phút) 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện uốn xoăn bằng nhiệt.”  

“Bạn sẽ tạo hai lọn xoăn trên đỉnh đầu và hai lọn xoăn ở một bên đầu.” 

“Một lọn xoăn hoàn chỉnh phải được tạo từ gốc đến ngọn tóc.” 

“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.” 

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

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

3.1 Các dụng cụ uốn xoăn bằng nhiệt có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của nhà 

sản xuất, nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng, các nhãn khác chỉ 

được có tiếng Anh) 

3.2 Các phương tiện và dụng cụ phải sạch 

3.3 Kiểm tra nhiệt độ của máy uốn xoăn 

3.4 Chia tóc để uốn xoăn bằng nhiệt 

3.5 Sử dụng máy uốn xoăn thật an toàn 

3.6 Hình dạng bốn lọn xoăn sau khi uốn  

3.7 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi 

3.8 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi 



CIB KỲ THI THỰC HÀNH THIẾT KẾ TÓC QUỐC GIA NIC 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

CIB Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc Quốc Gia NIC  9 

(Sửa đổi ngày 01/04/2016, có hiệu lực ngày 01/05/2016) 

© Bản quyền 2016 NIC Bảo lưu mọi quyền 

Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Uốn Xoăn Bằng Nhiệt  (tiếp) 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.” 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc.” 

4. CẮT TÓC (30 phút) 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện cắt tóc.” 

“Bạn sẽ hoàn thành cắt tóc theo lớp cơ bản bằng kéo và dao cạo.” 

“Bạn sẽ cắt tối thiểu 1 inc tóc trong quá trình cắt tóc.” 

“Không lấy kẹp tóc ra khỏi khu vực làm việc 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, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 15 phút.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”   

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

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

4.1 Các dụng cụ cắt tóc có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của nhà sản xuất, 

nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng, các nhãn khác chỉ được có 

tiếng Anh) 

4.2 Các phương tiện và dụng cụ phải sạch 

4.3 Sử dụng dao cạo thật an toàn 

4.4 Sử dụng kéo thật an toàn 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng không làm gì cho đến khi có 

hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc. Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp 

theo.” 
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Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Cắt Tóc (tiếp) 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Giám khảo sẽ thực hiện kiểm tra từng người sau 

khi TẤT CẢ thí sinh trong phòng đã cắt tóc Xong hoặc khi hết thời gian: 

“Tôi có thể sử dụng lược của bạn để kiểm tra kiểu tóc cắt không?” 

 

4.5 Cắt đường gáy với độ dài như nhau 

4.6 Cắt hai bên với độ dài như nhau 

4.7 Tỉa tóc 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá: 

“Vui lòng dọn sạch tóc của bạn vào lúc này. Khi hoàn thành, vui lòng không làm gì cho 

đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 
 

4.8 Dọn sạch tóc khỏi khu vực làm việc 

4.9 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi 

4.10 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho thí sinh khi tất cả giám khảo thể hiện rằng 

họ đã hoàn thành đánh giá của mình: 

“Tất cả giám khảo thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.” 

5. QUẤN LÔ UỐN (10 phút) 
+ DỊCH VỤ BỔ SUNG + 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện quấn lô uốn.”  

“Bạn sẽ quấn lô uốn đầu tiên trên chân tóc, lô uốn thứ hai quãng giữa chân tóc và lô uốn 

thứ ba cách xa khỏi chân tóc.” 

“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.” 

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 
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Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Quấn Lô Uốn (tiếp) 

 

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

5.1 Các dụng cụ quấn lô uốn có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của nhà sản 

xuất, nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng, các nhãn khác chỉ 

được có tiếng Anh) 

5.2 Các phương tiện và dụng cụ phải sạch 

5.3 Chia tóc thành các phần để quấn lô uốn 

5.4 Cuộn tóc quanh lô uốn 

5.5 Hình dạng lô sau khi uốn 

5.6 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.” 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc.” 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ có 2 phút để tháo tất cả lô uốn và chải tóc thẳng lại.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

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

 

5.7 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.” 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc.” 
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6. TẠO SÓNG BẰNG TAY VÀ TẠO LỌN TÓC XOĂN – TẠO 

SÓNG NHANH (10 phút) 
+ DỊCH VỤ BỔ SUNG + 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện tạo sóng nhanh bằng cách sử dụng kết hợp tạo sóng bằng ngón tay và 

tạo các lọn tóc xoăn.” 

“Bạn sẽ chia tóc lệch ngôi.” 

“Bạn sẽ thực hiện tạo sóng nhanh với ít nhất bốn lọn tóc xoăn ở bên phần tóc dày.” 

“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”   

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 
 

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

6.1 Dụng cụ tạo sóng bằng tay và tạo lọn tóc xoăn có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn 

gốc của nhà sản xuất, nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng, các nhãn 

khác chỉ được có tiếng Anh) 

6.2 Các phương tiện và dụng cụ phải sạch 

6.3 Tạo dáng gợn sóng 

6.4 Tạo các lọn tóc xoăn 

6.5 Hình dạng sóng tóc sau khi uốn 

6.6 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi 

6.7 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.” 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc.” 
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7. CHUẨN BỊ KHU VỰC LÀM VIỆC VÀ KHÁCH HÀNG MỚI, 

SẮP XẾP DỤNG CỤ (15 phút) 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ dọn dẹp khu vực làm việc và vứt bỏ các dụng cụ đã sử dụng trong phần trước 

của bài 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 các phần thi sau: 

Tạo Sóng Bằng Hóa Chất, 

Kiểm Tra Dị Ứng Bẩm Sinh và Kiểm Tra Tóc Sơ Bộ, 

Nhuộm Tóc Bằng Giấy Bạc, Nhuộm Tóc Lần Đầu, 

Nhuộm Lại Màu Tóc, 

Duỗi Tóc Lần Đầu” 

“Bạn cũng sẽ chuẩn bị khách hàng của mình cho các dịch vụ hóa chất.” 

“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 15 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được 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.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.” 

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

  

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

7.1 Khử trùng toàn bộ khu vực làm việc hoàn toàn bằng sản phẩm có nhãn bằng tiếng 

Anh (nhãn của nhà sản xuất) là thuốc khử trùng đạt tiêu chuẩn cấp bệnh viện, đã 

đăng ký EPA 

7.2 Sát trùng tay bằng sản phẩm có nhãn bằng tiếng Anh (nhãn của nhà sản xuất) 

7.3 Các dụng cụ chung có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của nhà sản xuất, nhãn 

đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng. Các nhãn tự tạo khác chỉ được có 

tiếng Anh.) 

7.4 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.” 
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Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Chuẩn bị khu vực làm việc và khách hàng, sắp xếp dụng 

cụ (tiếp) 
 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc.” 

8. LÀM XOĂN BẰNG HÓA CHẤT (20 phút) 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện làm xoăn bằng hóa chất.”  

“Bạn sẽ quấn toàn bộ phần giữa phía sau của đầu, từ đỉnh đầu đến sau gáy.”  

“Sau khi bạn đã quấn xong, vui lòng lùi lại và chờ đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp 

theo.” 

“Không thực hiện quy trình pha chế, kiểu tóc uốn thử hoặc tháo lô cho đến khi giám 

khảo hướng dẫn từng người làm như vậy.” 

“Không tháo những lô còn lại cho đến khi bạn được hướng dẫn làm như vậy.” 

“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 10 phút.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”   

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

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

8.1 Dụng cụ làm xoăn bằng hóa chất có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của 

nhà sản xuất, nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng, các nhãn 

khác chỉ được có tiếng Anh) 

8.2 Các phương tiện và dụng cụ phải sạch 

8.3 Chia tóc thành các phần cho dịch vụ làm xoăn bằng hóa chất 

8.4 Quấn tóc 

8.5 Chỉnh sửa vị trí đặt lô đã sử dụng trong suốt toàn bộ phần thi  

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng chờ cho đến khi 

có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 
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Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Làm Xoăn Bằng Hóa Chất  (tiếp theo) 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Giám khảo sẽ thực hiện kiểm tra từng người sau 

khi TẤT CẢ thí sinh trong phòng đã làm xoăn bằng hóa chất xong hoặc khi hết thời 

gian: 
“Vui lòng thực hiện pha chế” 

 

8.6 Thực hiện quá trình pha chế  

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh: 

“Hãy thực hiện kiểu tóc uốn thử.” 

 

8.7 Thực hiện kiểu tóc uốn thử 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh: 

“Vui lòng tháo một lô ra khỏi tóc.” 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Sau khi đã tháo một lô ra khỏi tóc, hãy đọc cho 

từng thí sinh: 

“Không tháo những lô còn lại cho đến khi bạn được giám thị hướng dẫn làm như vậy.” 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc khi tất cả giám khảo đã cho thấy họ sẵn sàng để 

tiếp tục: 

“Tất cả giám khảo thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.” 

“Bạn sẽ có 5 phút để tháo những lô còn lại ra khỏi đầu và tạo 5 phần cho các dịch vụ 

hóa chất còn lại.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

(1) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

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

8.8 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi 

8.9 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.” 
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Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Làm Xoăn Bằng Hóa Chất  (tiếp theo) 
 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc.” 

9. KIỂM TRA DỊ ỨNG BẨM SINH VÀ KIỂM TRA TÓC SƠ BỘ 

VỚI SẢN PHẨM MÔ PHỎNG (Không quy định thời gian) 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện kiểm tra dị ứng bẩm sinh và kiểm tra tóc sơ bộ đối với màu tóc vĩnh 

viễn.” 

“Bạn sẽ thực hiện kiểm tra dị ứng bẩm sinh sau tai.” 

“Bạn sẽ thực hiện quá trình kiểm tra tóc sơ bộ trên bất kỳ phần tóc đơn lẻ nào.”  

“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Giám khảo sẽ hướng dẫn từng người một để thực hiện quá trình kiểm tra dị ứng bẩm 

sinh và kiểm tra tóc sơ bộ” 

“Đây là phần không quy định thời gian.”  

“Không được bắt đầu thực hiện cho đến khi từng người một được giám khảo hướng dẫn 

làm như vậy.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”   

 

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

9.1 Dụng cụ kiểm tra dị ứng bẩm sinh và kiểm tra tóc sơ bộ có nhãn bằng tiếng Anh 

(Nếu có nhãn gốc của nhà sản xuất, nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ 

tiếng. Các nhãn tự tạo khác chỉ được có tiếng Anh) 

9.2 Các phương tiện và dụng cụ phải sạch 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh: 

“Vui lòng thực hiện kiểm tra dị ứng bẩm sinh” 

 

9.3 Thực hiện kiểm tra dị ứng bẩm sinh bằng sản phẩm mô phỏng phía sau tai 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh: 

“Vui lòng thực hiện quá trình kiểm tra tóc sơ bộ” 

 

9.4 Thực hiện quá trình kiểm tra tóc sơ bộ bằng sản phẩm mô phỏng 
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Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Kiểm Tra Dị Ứng Bẩm Sinh và Kiểm Tra Tóc Sơ Bộ (tiếp) 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá: 

“Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 

 

9.5 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi 

9.6 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho thí sinh khi tất cả giám khảo thể hiện rằng 

họ đã hoàn thành đánh giá của mình: 

“Tất cả giám khảo thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.” 

10. NHUỘM TÓC BẰNG GIẤY BẠC, NHUỘM TÓC LẦN ĐẦU 

VỚI SẢN PHẨM MÔ PHỎNG CÓ MÀU (15 phút) 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện nhuộm tóc bằng giấy bạc, nhuộm tóc lần đầu.”  

“Bạn sẽ đặt bốn tờ giấy bạc trên đỉnh đầu từ đường chân tóc trước đến đỉnh.” 

“Bạn sẽ bôi sản phẩm nhuộm màu mô phỏng từ mép trên của giấy đến đuôi tóc.” 

“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 15 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 8 phút.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.” 

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

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

10.1 Dụng cụ nhuộm tóc bằng giấy bạc có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của nhà 

sản xuất, nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng, các nhãn khác chỉ 

được có tiếng Anh) 

10.2 Các phương tiện và dụng cụ phải sạch 

10.3 Chia tóc thành các phần để nhuộm tóc bằng giấy bạc 

10.4 Sử dụng vị trí đặt giấy bạc phù hợp 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng chờ cho đến khi 

có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 
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Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Nhuộm Tóc Bằng Giấy Bạc, Nhuộm Tóc Lần Đầu (tiếp) 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 

 

10.5 Kết quả cuối cùng sau khi nhuộm bằng sản phẩm mô phỏng 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá: 

“Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 

 

10.6 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi 

10.7 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi  

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho thí sinh khi tất cả giám khảo thể hiện rằng 

họ đã hoàn thành đánh giá của mình: 

“Tất cả giám khảo thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.” 

11. NHUỘM LẠI MÀU TÓC BẰNG SẢN PHẨM MÔ PHỎNG 

CÓ MÀU (10 phút) 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện nhuộm lại màu tóc.”  

“Bạn sẽ bôi sản phẩm nhuộm màu tóc mô phỏng cho một phần phía sau đầu.” 

“Khách hàng có 1 inc tóc mọc lại.” 

“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 

“Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.” 

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

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

11.1 Dụng cụ nhuộm lạimàu tóc có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của nhà sản 

xuất, nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng, các nhãn khác chỉ được có 

tiếng Anh) 

11.2 Các phương tiện và dụng cụ phải sạch 

11.3 Chia tóc thành các phần  

11.4 Bôi sản phẩm nhuộm màu tóc mô phỏng 

11.5 Kết quả cuối cùng sau khi nhuộm lại màu tóc 
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Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Nhuộm Lại Màu Tóc (tiếp) 

 

11.6 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi 

11.7 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện 

rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.” 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước 

lùi lại:  

“Vui lòng ngừng làm việc.” 

12. DUỖI TÓC LẦN ĐẦU BẰNG SẢN PHẨM MÔ PHỎNG CÓ 

MÀU (Không quy định thời gian) 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện duỗi tóc lần đầu.” 

“Bạn sẽ bôi sản phẩm duỗi tóc mô phỏng trên một phần tóc đơn lẻ.”  

“Bạn sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Giám khảo sẽ hướng dẫn từng người một để thực hiện duỗi tóc lần đầu” 

“Đây là phần không quy định thời gian.”  

“Không bắt đầu thực hiện duỗi tóc lần đầu cho đến khi từng người một được giám khảo 

hướng dẫn làm như vậy.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”   

 

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

12.1 Dụng cụ duỗi tóc lần đầu có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của nhà sản xuất, 

nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng, các nhãn khác chỉ được có 

tiếng Anh) 

12.2 Các phương tiện và dụng cụ phải sạch 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh: 

“Vui lòng thực hiện quy trình duỗi tóc lần đầu.” 

 

12.3 Chia tóc thành các phần để bôi chất duỗi tóc 

12.4 Bôi sản phẩm duỗi tóc mô phỏng 
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Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc NIC – Duỗi Tóc Lần Đầu (tiếp) 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá: 

“Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 

 

12.5 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi 

12.6 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho thí sinh khi tất cả giám khảo thể hiện rằng 

họ đã hoàn thành đánh giá của mình: 

“Tất cả giám khảo thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.” 

13. QUY TRÌNH KHI TIẾP XÚC VỚI MÁU  

(Không Quy Định Thời Gian) 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 

“Bạn sẽ thực hiện quy trình khi tiếp xúc với máu.” 

 

“Bạn sẽ tưởng tượng những tình huống sau: Trong suốt một dịch vụ, bạn có một vết cắt 

nhỏ trên ngón tay trỏ. Chấn thương ở mức độ bạn vẫn có thể tiếp tục thực hiện dịch vụ 

này. Khu vực làm việc hoặc khách hàng không bị nhiễm 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, an toàn và kiểm soát lây 

nhiễm.” 

“Không lấy vật dụng ra khỏi bộ dụng cụ sơ cứu cho đến khi bạn được giám khảo yêu cầu 

bắt đầu quy trình.” 

“Bạn sẽ được giám khảo hướng dẫn riêng để thực hiện quy trình tiếp xúc với máu.” 

“Đây là phần không quy định thời gian.” 

“Không bắt đầu thực hiện quy trình tiếp xúc với máu cho đến khi giám khảo hướng dẫn 

riêng cho bạn.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”   

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh: 

“Vui lòng thực hiện quy trình tiếp xúc với máu cho tình huống này.” 

 

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

13.1 Dụng cụ tiếp xúc với máu có nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của nhà sản 

xuất, nhãn đó phải có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng, các nhãn khác chỉ được có 

tiếng Anh) 

13.2 Lấy vật dụng ra khỏi bộ dụng cụ sơ cứu 
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13.3 Các vật dụng và dụng cụ phải sạch 

13.4 Làm sạch vùng bị thương bằng chất khử trùng (ví dụ: cồn và nước sát trùng tay) 

13.5 Dán băng gạc có thể thấm nước và chắc chắn 

13.6 Thí sinh đeo găng tay hoặc bảo vệ ngón tay 

13.7 Vứt bỏ tất cả dụng cụ bị lây nhiễm 

 

Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá: 

“Vui lòng không làm gì cho đến khi có thêm hướng dẫn.” 

 

13.8 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong 

suốt phần thi 

 

 

 

THÍ SINH DỌN DẸP VÀ TỔNG KẾT 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh khi kết thúc kỳ thi: 

“Tất cả giám khảo thể hiện rằng họ đã hoàn thành đánh giá của mình.” 

“Vui lòng đảm bảo rằng bạn mang theo tất cả bộ dụng cụ và các vật dụng dùng một 

lần”. 

“Đây là phần cuối Kỳ Thi Thực Hành Thiết Kế Tóc Quốc Gia, Hội Đồng Thẩm Mỹ Liên 

Tiểu Bang.” 

“Cảm ơn bạn đã tham gia.”  
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DỤNG CỤ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHO KỲ THI 

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 của nhà sản xuất ban 

đầu  

 Nhãn gốc của nhà sản xuất PHẢI có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng   

 Tất cả nhãn khác chỉ được có tiếng Anh 

 

+Thể hiện các Phần Bổ Sung cho tiểu bang chọn sát hạch (những) phần này. Xác 

nhận yêu cầu của tiểu bang. Việc quản lý bất kỳ phần nào trong số những phần này 

sẽ được thực hiện theo thứ tự đã đánh số. 

 

DỤNG CỤ CHUNG CỦA KỲ THI 

 bộ dụng cụ của thí sinh phải là dụng cụ sử dụng tại nơi khô ráo (phải đóng được)* 

 nước sát trùng tay (phải có nhãn của nhà sản xuất ban đầu) 

 thuốc khử trùng bệnh viện (phải có nhãn của nhà sản xuất ban đầu) 

 hộp đựng có dán nhãn “items to be disinfected” (dụng cụ cần được khử trùng) 

 hộp đựng có dán nhãn “soiled linens” (khăn bẩn) 

 hộp đựng có dán nhãn “trash” (rác) 

 dụng cụ/bộ dụng cụ sơ cứu 

 khăn giấy 

 

CHĂM SÓC TÓC – DỤNG CỤ CHUNG 

 đầu manơcanh và đế kẹp vào bàn hoặc giá ba chân* * (KHÔNG chấp nhận đầu 

manơcanh đánh dấu sẵn) 

 băng quấn cổ 

 áo choàng bảo vệ (kích cỡ dành cho trẻ em phù hợp với manơcanh) 

 khăn vải 

 kẹp tóc 

 lược  

 bàn chải tóc 

 chai xịt có nước 

 kem bảo vệ 

 bàn xẻng 

 bông bảo vệ 

 găng tay bảo vệ 

 

+TẠO KIỂU SẤY KHÔ + 

 máy sấy có dây điều chỉnh được 

 

UỐN XOĂN BẰNG NHIỆT  

 máy uốn xoăn bằng nhiệt có dây điều chỉnh được 

 vật dụng để kiểm tra nhiệt độ của máy uốn 
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DỤNG CỤ CẮT TÓC  

 kéo cắt tóc 

 dao cạo  

 

+DỤNG CỤ QUẤN LÔ UỐN + 

 lô uốn 

 

+DỤNG CỤ TẠO SÓNG BẰNG TAY VÀ TẠO LỌN TÓC XOĂN – TẠO SÓNG 

NHANH + 

 kem tạo sóng hoặc gel tạo kiểu 

 

DỤNG CỤ TẠO SÓNG BẰNG HÓA CHẤT 

 lô uốn hóa chất 

 giấy lót 

 chai bôi chứa kem (nước) uốn tóc mô phỏng 

 

DỤNG CỤ KIỂM TRA DỊ ỨNG BẨM SINH VÀ KIỂM TRA TÓC SƠ BỘ VỚI 

SẢN PHẨM MÔ PHỎNG 

 chổi và bát nhuộm tóc hoặc chai bôi 

 sản phẩm tạo màu tóc mô phỏng 

 sữa rửa mặt 

 

DỤNG CỤ NHUỘM TÓC BẰNG GIẤY BẠC LẦN ĐẦU VỚI SẢN PHẨM MÔ 

PHỎNG CÓ MÀU 

 chổi và bát nhuộm tóc hoặc chai bôi 

 sản phẩm mô phỏng có màu  

 giấy bạc 

 

DỤNG CỤ NHUỘM LẠI MÀU TÓC BẰNG SẢN PHẨM MÔ PHỎNG CÓ MÀU 

 chổi và bát nhuộm tóc hoặc chai bôi 

 sản phẩm mô phỏng có màu 

 

DỤNG CỤ DUỖI TÓC LẦN ĐẦU BẰNG SẢN PHẨM MÔ PHỎNG CÓ MÀU 

 chổi, bát nhuộm tóc hoặc chai bôi 

 sản phẩm mô phỏng có màu  

 

DỤNG CỤ CỦA QUY TRÌNH KHI TIẾP XÚC VỚI MÁU 

 túi bổ sung chứa các vật liệu thải dính máu 



CHƯƠNG TRÌNH KỲ THI THIẾT KẾ TÓC QUỐC GIA 

 

BẢN TIN DÀNH CHO THÍ SINH (CIB) 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

Vui lòng truy cập trang web của nhà cung cấp kỳ thi để biết bản tin mới nhất trước khi dự thi.  

Bản quyền thuộc Hội Đồng Thẩm Mỹ Liên Tiểu Bang (National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology, Inc.) –  1 

Tài liệu tham khảo của Kỳ thi thiết kế tóc  
Sửa đổi ngày 31/12/2015 

Có hiệu lực tháng 5/2016 

 

Kỳ thi thiết kế tóc quốc gia là kỳ thi cấp giấy phép cho các Nhà thiết kế tóc, được phát triển bởi Hội Đồng Thẩm 

Mỹ Liên Tiểu Bang (NIC).  
 

Tài liệu này có chứa THÔNG TIN QUAN TRỌNG về Tài liệu tham khảo của Kỳ thi thiết 

kế tóc quốc gia NIC.  
 

VUI LÒNG LƯU Ý: CIB KỲ THI LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH ĐƯỢC CUNG CẤP THÀNH CÁC TÀI LIỆU 

RIÊNG BIỆT.  HÃY ĐẢM BẢO VIỆC TẢI VỀ VÀ/HOẶC IN VÀ XEM XÉT TẤT CẢ TÀI LIỆU TẠO THÀNH 

CIB CỦA KỲ THI NIC. 

 

VUI LÒNG XEM KỸ LẠI TẤT CẢ THÔNG TIN! 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA KỲ THI THIẾT KẾ TÓC QUỐC GIA 
 
Những nguồn tài liệu sau được NIC sử dụng để phát triển và hỗ trợ nội dung của Kỳ thi lý thuyết và thực hành thiết kế tóc 

quốc gia. Các tài liệu tham khảo được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái với ngày cấp bản quyền mới nhất được trình bày 

đầu tiên.  NIC sử dụng các phiên bản mới nhất để phát triển các mục và kỳ thi.  
  

CLiC INTERNATIONAL Cosmetology Career Concepts 

2014 

CLiC INTERNATIONAL 

396 Pottsville / Saint Clair Highway 

Pottsville, PA  17901 

www.clicusa.com 
 

 

 

Milady Standard Cosmetology 

2016 

Milady 

20 Channel Center Street 

Boston MA  02210 

www.milady.cengage.com 
 

 

Milady Standard Cosmetology 

2012 

Milady 

5 Maxwell Drive 

Clifton Park, NY  12065-2919 

www.milady.cengage.com 
 

 

Salon Fundamentals Cosmetology 

2014, 1st printing, 3rd Edition, September 2014 

Pivot Point International, Inc. 

World Headquarters 

1560 Sherman Avenue, Suite 700 

Evanston, IL  60201 

800-886-4247 

www.pivot-point.com 
 

 

Salon Fundamentals Cosmetology 

2011, 4
th
 printing, 2

nd
 Edition, December 2011 

Pivot Point International, Inc. 

World Headquarters 

1560 Sherman Avenue, Suite 700 

Evanston, IL  60201 

800-886-4247 

www.pivot-point.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.clicusa.com/
http://www.milady.cengage.com/
http://www.milady.cengage.com/
http://www.pivot-point.com/
http://www.pivot-point.com/


 CHƯƠNG TRÌNH KỲ THI THIẾT KẾ TÓC QUỐC GIA NIC – Tài liệu CIB R3 (Tài liệu tham khảo) 

Bản quyền thuộc Hội Đồng Thẩm Mỹ Liên Tiểu Bang (National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology, Inc.) –  2 

Tài liệu tham khảo của Kỳ thi thiết kế tóc  
Sửa đổi ngày 31/12/2015 

Có hiệu lực tháng 5/2016 

 

NIC Infection Control and Safety Standards 

Adopted 1998: Revised October 2002, Revised August 2014 

National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology 

http://nictesting.org/memberinfo/NIC_Health_&_Safety_Standards-_Aug_2014.pdf 

http://nictesting.org/memberinfo/NIC_Health_&_Safety_Standards-_Aug_2014.pdf
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