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19. ĐẮP MÓNG (20 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 Đắp móng của bài thi này.”  

“Vui lòng không thực hiện bất kỳ thao tác nào cho đến khi bạn được hướng dẫn.” 

“Hãy giơ tay về phía trước phòng để thể hiện bạn đã hoàn thành bài thi.” 

 

(1) “Hướng dẫn sẽ được lặp lại.”   

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 
 

Giám thị – Lời hướng dẫn: Đọc nếu tất cả các thí sinh đã giơ tay để cho biết họ đã hoàn thành phần thi trước 

khi hết thời gian: 

“Tất cả các thí sinh đã thông báo hoàn thành phần thi này. Vui lòng không thao tác gì cho đến khi  

 có lời hướng dẫn 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. Vui lòng không thao tác gì cho đến khi có lời hướng dẫn tiếp theo.” 

 

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

(Lưu ý dành cho giám thị – Chọn bất kỳ ngón tay nào) 

“Bạn sẽ đắp móng tay trên ngón tay __________.” 

“Bạn phải sử dụng một sản phẩm ít mùi.” (Xem hướng dẫn thử nghiệm cụ thể của tiểu bang về các yêu cầu 

sản phẩm.) 

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

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

“Hãy giơ tay về phía trước phòng để thể hiện bạn đã hoàn thành bài 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: 

 

19.1    Chuẩn bị vật tư đắp móng tay. Polymer, chất đàn hồi monomer và sơn lót PHẢI đựng trong lọ 

chứa ban đầu và có nhãn của nhà sản xuất bằng tiếng Anh.  

19.2     Dụng cụ và vật tư phải thật sạch 

19.3     Chuẩn bị móng giả 

19.4     Đắp móng tay vượt ra ngoài rìa ngón tay được chỉ định 

 

Giám thị – Lời hướng dẫn: Đọc nếu tất cả các thí sinh đã giơ tay để cho biết họ đã hoàn thành phần thi trước 

khi hết thời gian: 

“Tất cả các thí sinh đã thông báo hoàn thành phần thi này. Vui lòng không thao tác gì cho đến khi có lời 

hướng dẫn 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. Vui lòng không thao tác gì cho đến khi có lời hướng dẫn tiếp theo.” 
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Giám khảo sẽ kiểm tra riêng từng móng tay đã đắp. 
 

 

 

19.5 Kết quả cuối cùng của dịch vụ đắp móng tay 

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

 

Giám khảo – Lời hướng dẫn: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi kiểm tra móng đắp: 

“Vui lòng không thao tác gì cho đến khi có lời hướng dẫn thêm.” 

 

Giám thị – Lời hướng dẫn: Đọc cho các thí sinh khi tất cả các giám khảo thông báo đã kiểm tra xong: 

“Tất cả các giám khảo cho biết họ đã sẵn sàng kiểm tra.” 

 

 

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 ĐẮP MÓNG TAY 
 cốc rửa bút 

 giũa/xốp giũa móng 

 tay ma-nơ-canh có gắn móng nhân tạo (Phải là tay liền; không có các phần có thể tháo rời). 

 móng tay giả 

 dung dịch rửa móng tay 

 dầu 

 chổi vẽ móng tay 

 sản phẩm đắp móng tay – chất đàn hồi monomer, polymer và sơn lót  

Chất đàn hồi monomer phải có mùi nhẹ/ít mùi hơn và chứa trong lọ còn niêm phong của nhà sản 

xuất.  

Polymer và sơn lót phải đựng trong lọ chứa ban đầu có dán nhãn của nhà sản xuất.  

(Vui lòng kiểm tra hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ thi cụ thể của từng Tiểu bang) 

 


