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12. QUẤN LÔ (10 phút) 
+ PHẦN BỔ SUNG + 

 

Giám thị – Lời hướng dẫn: Đọc cho tất cả các thí sinh: 

“Bạn có 2 phút để chuẩn bị các vật tư cho phần Quấn lô của bài thi này.” “Vui lòng không bắt 

đầu thực hiện quy trình vào lúc này.”  

“Hãy lùi lại để thể hiện bạn đã hoàn thành phần thi.” 

 

 (1) “Hướng dẫn sẽ được lặp lại.”   

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

Giám thị – Lời hướng dẫn: Đọc cho tất cả các thí sinh: 

“Bạn sẽ trình bày Quấn lô.”  

“Bạn sẽ quấn lô đầu tiên sát chân tóc (on base), lô thứ 2 quấn cách chân tóc nửa vòng (half 

base) và lô thứ 3 cách chân tóc một vòng (off base) .”  

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

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

“Hãy lùi lại để thể hiện bạn đã hoàn thành phần thi.” 

 

(1) “Hướng dẫn sẽ được lặp lại.”   

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

Các thí sinh sẽ được đánh giá theo các nhiệm vụ sau: 

 

12.1 Vật tư dùng để quấn lô phải được dán nhãn bằng tiếng Anh  

12.2 Dụng cụ và vật tư phải thật sạch 

12.3 Phần tóc nhỏ để quấn lô 

12.4 Quấn tóc quanh lô 

12.5 Vẫn đeo khăn choàng trong toàn bộ phần thi  

 

Giám thị – Lời hướng dẫn: Đọc nếu tất cả các thí sinh đã lùi lại khi họ hoàn thành phần thi 

trước khi hết thời gian: 

“Tất cả các thí sinh đã thông báo hoàn thành phần thi này của bài thi, chúng ta sẽ tiếp tục phần 

thi tiếp theo.” 
 

Giám thị – Lời hướng dẫn: Đọc nếu hết giờ mà các thí sinh vẫn chưa hoàn thành phần thi:  

“Hãy dừng thao tác.” 

 

Giám thị – Lời hướng dẫn: Đọc cho tất cả các thí sinh: 

“Bạn sẽ có 2 phút để gỡ tất cả các lô và chải tóc thẳng trở lại.” 

“Hãy lùi lại để thể hiện bạn đã hoàn thành phần thi.” 

 

(1) “Hướng dẫn sẽ được lặp lại.”   

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 
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Các thí sinh sẽ được đánh giá theo các nhiệm vụ sau: 

 

12.6 Bỏ các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác vào đúng chỗ trong suốt phần thi 
 

Giám thị– Lời hướng dẫn Đọc nếu tất cả các thí sinh đã lùi lại khi họ hoàn thành phần thi trước 

khi hết thời gian: 

 “Tất cả các thí sinh đã thông báo hoàn thành phần thi này của bài kiểm tra, chúng ta sẽ tiếp tục 

phần thi tiếp theo.” 

 

Giám thị – Lời hướng dẫn: Đọc nếu hết giờ mà các thí sinh vẫn chưa hoàn thành phần thi:  

“Hãy dừng thao tác.” 

 

VẬT TƯ GỢI Ý DÙNG CHO BÀI THI 

Thông tin liên quan đến việc ghi nhãn vật tư: 

 TẤT CẢ các vật tư phải được dán nhãn bằng tiếng Anh  

 Không được ghi bất kỳ ngôn ngữ nào khác trừ khi là nhãn gốc của nhà sản xuất  

 Nhãn gốc của nhà sản xuất PHẢI có tiếng Anh và có thể bằng nhiều ngôn ngữ   

 Tất cả các nhãn không phải của nhà sản xuất phải được viết bằng tiếng Anh. 

 

VẬT TƯ DÙNG ĐỂ QUẤN LÔ 
 lược cứng  

 lược mềm 

 kẹp tóc và/hoặc cặp tóc 

 lô 

 bình xịt có nước 

 


