SỞ NGOẠI VỤ BANG NEW YORK (NYS DEPARTMENT OF STATE) BỘ PHẬN DỊCH VỤ CẤP PHÉP (DIVISION OF LICENSING SERVICES)
DANH SÁCH CÔNG VIỆC THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN LÀM MÓNG
DÀNH CHO CÁC THỦ TỤC KIỂM TRA
Bài kiểm tra này kéo dài khoảng 2 ½ giờ. Mỗi thủ tục được cho phép một khoảng thời gian cụ thể như được ghi
bên dưới; các thủ tục này sẽ được thực hiện trực tiếp trên mẫu mà quý vị phải cung cấp. Người giám định sẽ
cung cấp hướng dẫn bằng miệng trước khi thực hiện mỗi thủ tục. Việc kiểm soát an toàn và lây nhiễm sẽ được
thực hiện xuyên suốt quá trình kiểm tra này. Điểm để qua đợt kiểm tra thực hành chuyên môn làm móng là 70
phần trăm.

Sắp Đặt Bàn (15 phút)
10 Nhiệm vụ được Đánh giá
Lời Hướng dẫn:
“Chào mừng tới bài Kiểm tra Thực hành Chuyên Môn Làm móng. Phần đầu tiên của bài kiểm tra là sắp đặt bàn.
Hãy bắt đầu bằng việc sắp đặt túi đựng các dụng cụ dùng một lần và khử trùng mặt bàn làm việc. Mẫu của quý
vị phải được đặt xuống sau khi quý vị đã khử trùng xong mặt bàn làm việc. Sau đó quý vị sẽ sắp xếp hai thùng
được đánh dấu là “sạch” (“clean” ) và “bẩn” (“dirty”) và tất cả các dụng cụ và nguyên liệu cần thiết để hoàn thành
phần kiểm tra này. Quý vị sẽ dùng nước từ bình xịt để phun nước vào bình nước rửa tay nhưng sẽ không bắt
đầu cho đến khi được hướng dẫn thực hiện. Vui lòng để mẫu xa bàn cho đến khi được cho phép đặt. Khi hoàn
thành, vui lòng lùi lại và trật tự đợi các hướng dẫn tiếp theo. Quý vị có 15 phút để hoàn thành thủ tục này và bây
giờ quý vị có thể bắt đầu.”
1) Ứng viên gọn gàng, sạch sẽ và ăn mặc phù hợp (yêu cầu mặc một áo khoác ngoài sạch, có thể rửa được)
2) Tay và móng tay của mẫu phải sạch và không mắc bệnh, rối loạn hay chấn thương về móng có thể thấy
được, những trường hợp nói trên phải bị cấm sử dụng dịch vụ
3) Khăn lau dùng một lần và một dung dịch khử trùng bề mặt công nghiệp, đã pha sẵn (có nhãn và nằm trong
bình xịt) được cung cấp
4) Dung dịch khử trùng bề mặt được dùng cho toàn bộ bề mặt của nơi làm việc và phải được lau khô hoàn
toàn trước khi tiến hành
5) Một túi nhựa bịt kín được để đựng rác được đặt cạnh bàn làm việc, trong tầm với và được dùng để đựng
tất cả các nguyên liệu dùng một lần đã bị bẩn trong quá trình khử trùng
6) Thuốc tẩy được chứng nhận bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (United States Environmental
Protection Agency (EPA)) đựng trong một túi có nhãn “bẩn” (“dirty”) (ghi nhãn rõ ràng và đúng là thuốc tẩy)
được cung cấp, với đủ lượng dung dịch để nhúng dụng cụ sau khi sử dụng
7) Các dụng cụ đã được vận chuyển đến khu vực kiểm tra trong hộp kín có ghi nhãn là “sạch” (“clean”)
8) Một túi nhựa bịt kín được và thùng nhựa cứng được cung cấp phòng khi nhiễm độc máu
9) Khăn lau chăm sóc móng phù hợp được cung cấp và được đặt ở chính giữa bàn
10) Nguyên vật liệu được sắp xếp theo thứ tự và có logic (ví dụ, được sắp xếp theo thứ tự/loại dùng); về phía
bên của bàn để đảm bảo an toàn và khách hàng dễ lấy được; các nguyên vật liệu KHÔNG được đặt trên
khăn; KHÔNG được đặt gần cạnh bàn vì có thể bị rơi
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Chăm sóc Móng Tay và Chuẩn bị Căn bản cho các Thủ tục Tiếp theo (20 phút)
20 Nhiệm vụ được Đánh giá
Lời Hướng dẫn:
“Phần tiếp theo của đợt kiểm tra là tác vụ chăm sóc móng tay và chuẩn bị căn bản cho các thủ tục tiếp theo.
Quý vị sẽ bắt đầu khử trùng tay của quý vị và tay của mẫu. Tiếp theo, tạo hình tất cả móng trên một tay, sau đó
làm ướt tay đó trong khi tạo hình móng của tay còn lại. (Lưu ý: Không được làm ướt tay thứ hai vì các móng tay
đó sẽ được tiến hành thủ tục nâng cao.) Làm mềm lớp da ngoài của tay đầu tiên và đẩy lớp da trên cả hai tay.
Khi được hướng dẫn, quý vị sẽ xoa bóp tay và cánh tay của bên tay đã làm ướt. Quý vị phải thực hiện ít nhất
hai động tác xoa bóp. Quý vị sẽ tiếp tục xoa bóp cho đến khi được hướng dẫn chuyển tiếp. Quý vị sẽ bỏ lớp bọc
trên móng của cả hai tay và xịt thuốc khử trùng cho tất cả các móng tay. Sau đó, đánh bóng móng tay của tay
ướt để có độ bóng và đánh bóng hoặc loại bỏ bụi từ móng của tay sẽ được thực hiện các thủ tục nâng cao để
loại bỏ độ bóng. Quý vị có thể sẽ cất các thiết bị không cần dùng nữa vào hộp đựng và sắp xếp các thiết bị cho
công đoạn bịt đầu và bọc của bài kiểm tra. Quý vị có thể đổ nước trong bát nước rửa tay vào khăn lau đã dùng
trong túi đựng đồ dùng một lần. Khi hoàn thành, vui lòng lùi lại và trật tự đợi các hướng dẫn tiếp theo từ giám thị
của quý vị. Quý vị có 20 phút để hoàn thành thủ tục này và bây giờ quý vị có thể bắt đầu.”
1) Một chất khử trùng da phù hợp, được dán nhãn và đóng gói nguyên bản được cung cấp
2) Ứng viên tự khử trùng tay của mình và tay của mẫu với chất khử trùng da theo chỉ dẫn của nhà sản xuất
3) Tất cả các nguyên liệu chăm sóc móng và dụng cụ phù hợp được cung cấp bởi người tham gia; các đồ
dùng chưa được sử dụng
4) Ứng viên tạo hình móng từ một bên của tay mẫu sang bên kia, giũa từ cạnh bên tới giữa của mỗi móng;
việc giũa cần được thực hiện với các động tác mềm mại, đều; KHÔNG giũa quá mạnh; tấm móng KHÔNG
được giũa trong quá trình tạo hình
5) Cả mười móng sau khi hoàn thiện phải mềm mại, không có cạnh lởm chởm; cả mười móng sau khi hoàn
thành phải có hình cân xứng và tương đồng về hình dáng và độ dài
6) Một bát đựng nước rửa tay được chuẩn bị sẵn một cách hợp vệ sinh với đủ nước và/hoặc xà phòng; tay
của mẫu được đặt vào bát; mẫu phải cảm thấy dễ chịu khi nhúng nước
7) Sau khi nhúng nước, tay được làm khô với một khăn sạch
8) Chất làm mềm da được dùng theo cách hợp vệ sinh (ví dụ, thìa, gậy gỗ đầu bông) và được dùng trên mỗi
móng của tay được chăm sóc với nước bằng các động tác nhẹ, vòng tròn, hướng tới da và trên tất cả các
vùng cần thiết
9) Dụng cụ ấn da được giữ phù hợp và vùng da được ấn nhẹ từ móng; mẫu không có dấu hiệu không thoải
mái; KHÔNG được cắt da
10) Ứng viên đổ kem thoa bóp hoặc dầu lên tay theo cách hợp vệ sinh (ví dụ, thìa, bình đựng)
11) Ứng viên sử dụng cả hai tay để thực hiện các động tác xoa bóp nhẹ nhàng (chỉ trên bề mặt)
12) Phải thực hiện ít nhất hai động tác xoa bóp khác nhau trên tay và cánh tay với tổng thời gian từ một đến
hai phút
13) Tất cả các tấm phim phải được loại bỏ khỏi móng và da bằng một gậy gỗ đầu bông lau không xơ với thuốc
làm khô hoặc dung dịch loại bỏ bóng, v.v.
14) Một dụng cụ đánh bóng ba chiều (hoặc các dụng cụ đánh bóng phù hợp khác) được dùng để đánh bóng
các móng tay được chăm sóc với nước để có được độ bóng; dụng cụ đánh bóng được giữ chính xác và
các động tác được thực hiện từ gốc cho tới cạnh theo hình chữ “X”; đánh bóng nhẹ để không gây ra khó
chịu do ma sát/nhiệt
15) Công đoạn này làm bóng tất cả năm ngón tay được chăm sóc bằng nước
16) Một cây giũa phù hợp được dùng để làm mất độ bóng ở năm móng tay của tay sẽ được thực hiện các thủ
tục nâng cao; không ấn quá mạnh trong quá trình loại bỏ độ bóng
17) Độ bóng được loại bỏ từ năm móng tay của tay sẽ được thực hiện các thủ tục nâng cao
18) Chất khử trùng móng được dùng theo cách hợp vệ sinh (ví dụ, sử dụng một gậy gỗ đầu bông hoặc bình xịt)
trước hoặc sau khi làm bóng
19) Trong toàn bộ quá trình chăm sóc móng, các công đoạn xoa bóp và làm bóng, tay của mẫu được giữ chắc
chắn nhưng dễ chịu; mẫu phải luôn cảm thấy dễ chịu trong suốt các công đoạn
20) Kiểm soát an toàn và lây nhiễm phải được tuân thủ trong suốt quá trình chăm sóc móng
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Đắp móng và Tạo hình (25 phút)
10 Nhiệm vụ được Đánh giá
Lời Hướng dẫn:
“Phần tiếp theo của bài kiểm tra là đắp móng và tạo hình. Quý vị sẽ chọn và đắp ba đầu cho ba ngón tay bất kỳ
nào trên bàn tay KHÔNG nhúng nước. Quý vị có thể thay đổi hình dạng của đầu để phù hợp với kích cỡ móng
tay mẫu của quý vị. Một khi đã đắp móng, chỉnh và hoàn thành tạo hình mỗi đầu. Khi hoàn thành, vui lòng lùi lại
và trật tự đợi nhận các hướng dẫn tiếp theo. Quý vị có 25 phút để hoàn thành thủ tục này và bây giờ quý vị có
thể bắt đầu.”
1) Tất cả các thiết bị và dụng cụ đầu móng tay cần thiết để đắp móng và tạo hình được cung cấp bởi ứng
viên
2) Mỗi đầu móng tay được đắp với góc 45 độ và được ấn chắc nhưng nhẹ nhàng vào móng tay trong khoảng
10 giây cho đến khi chắc chắn; đầu không được chiếm hơn một nửa móng tay
3) Đầu móng tay phải vừa cả ba móng tay từ bên này đến bên kia chứ không nằm trên bất kỳ phần da nào;
hình của một đầu phải phù hợp, hoặc phải chỉnh để phù hợp với móng tự nhiên
4) Keo dính phải được phủ khắp thân móng hoặc móng theo cách hợp vệ sinh (dùng đầu dụng cụ đựng, gậy
gỗ, v.v…); ứng viên phải làm chủ được keo trong mỗi lần bôi (keo KHÔNG rơi, vương trên da của mẫu
hoặc của ứng viên, lớp nền KHÔNG bị dính keo do dùng quá nhiều keo, v.v.)
5) Các vết trắng hoặc bong bóng khí KHÔNG được xuất hiện trên bất kỳ đầu nào
6) Các đầu móng được cắt chính xác, từ bên này sang bên kia bằng cắt móng tay to hoặc từ trên xuống với
dụng cụ cắt đầu; đầu được giũa với động tác hiệu quả (cưa/trước và sau)
7) Khi chỉnh mỗi đầu, giũa được giữ bằng phẳng với móng để KHÔNG làm tổn thương móng
8) Sau khi chỉnh mỗi đầu, không được để lại các vệt; KHÔNG được dùng một sản phẩm trộn dung dịch
9) Cả ba móng sau khi hoàn thiện phải mềm mại, không có cạnh lởm chởm và phải có hình cân xứng và
tương đồng về hình dáng và độ dài
10) Kiểm soát an toàn và lây nhiễm phải được tuân thủ trong suốt quá trình đắp móng

Bọc Móng (30 phút)
10 Nhiệm vụ được Đánh giá
Lời Hướng dẫn:
“Phần tiếp theo của kỳ thi là bọc móng trong đó bao gồm bọc móng lụa và bọc móng sợi thủy tinh cho 2 móng
có đầu. Quý vị sẽ bắt đầu bằng việc cắt cả 2 bọc móng thành các hình dạng cơ bản được yêu cầu và đắp một
bọc móng lụa lên một móng tay. Trong khi bọc móng đầu tiên đang khô, hãy bọc móng sợi thủy tinh. Quý vị
PHẢI sử dụng chất hoạt hóa trong quá trình bọc móng sợi thủy tinh. Quý vị KHÔNG thể sử dụng chất hoạt hóa
trong quá trình bọc móng lụa. Quý vị sẽ hoàn thành phần kiểm tra này bằng cách tạo hình và đánh bóng cả hai
móng tay được bọc. Sau khi hoàn thành, vui lòng lùi lại để cho biết rằng quý vị đã hoàn thành và yên lặng chờ
các hướng dẫn tiếp theo. Quý vị có 30 phút để hoàn thành thủ tục này và bây giờ quý vị có thể bắt đầu.”
1) Các loại vải, chất kết dính, và chất hoạt hóa phù hợp (chỉ dành cho bọc móng sợi thủy tinh), kéo và dũa
được cung cấp
2) Cả hai loại vải được cắt theo chiều rộng và hình dạng giống như tấm móng tay trước khi gắn
3) Trong tất cả các quá trình đắp móng, chỉ phủ lớp chất kết dính mỏng lên toàn bộ bề mặt móng tay, làm việc
từ giữa về phía lớp da, sử dụng đầu bọc; chất kết dính KHÔNG bám trên lớp biểu bì hoặc da của mẫu hoặc
ứng viên tại bất kỳ lúc nào trong khi đắp móng
4) Cả hai loại vải được đặt một cách phù hợp lên móng tay (sử dụng ngón tay, nhíp, giấy bóng kính, v.v.) và
vải thừa được cắt khỏi móng khoảng 1/16 inch từ bên và cạnh
5) Chất hoạt hóa CHỈ được sử dụng trong khi gắn sợi thủy tinh
6) Khi sử dụng chất hoạt hóa trong bọc móng sợi thủy tinh, chất hoạt hóa được giữ khoảng cách thích hợp
theo hướng dẫn của nhà sản xuất và KHÔNG được dùng quá nhiều; trong khi sử dụng chất hoạt hóa, mẫu
KHÔNG cảm thấy nỗi lo lắng không cần thiết
7) Cả 2 bọc móng phải nhẵn, không có các vết gấp và bong bóng khí
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8) Một loại chất mài mòn thích hợp được sử dụng để tạo hình và làm gọn các móng tay được bọc; các giũa
móng tay được sử dụng một cách an toàn
9) Một giũa đánh bóng 3 chiều hoặc giũa và/hoặc dầu được sử dụng luân phiên trên cả hai móng tay được
bọc để tạo độ bóng cao; giũa đánh bóng KHÔNG được sử dụng quá mạnh mà có thể làm mòn và làm yếu
bọc móng
10) Kiểm soát độ an toàn và sự nhiễm trùng được áp dụng nghiêm ngặt trong toàn bộ quá trình gắn bọc móng

Đắp móng Bột Acrylic (30 phút)
15 Nhiệm vụ được Đánh giá
Lời Hướng dẫn:
“Phần tiếp theo của kỳ thi là đắp móng bột acrylic trong đó bao gồm một lớp phủ bột acrylic hai màu đắp lên một
móng tay bịt đầu và một móng được trang trí qua khuôn móng. Móng được trang trí có thể một màu hoặc hai
màu. Bắt đầu bằng việc bỏ bất kỳ vật liệu cung cấp nào không còn cần thiết vào bộ làm móng và chuẩn bị các
vật dụng cho việc đắp bột acrylic của quý vị. Sau đó quý vị sẽ chuẩn bị các sản phẩm dạng lỏng và bột và phủ
lớp sơn lót lên 2 móng. Trang trí lên móng tự nhiên đầu tiên; trong khi móng vẽ nghệ thuật đang khô, hãy đắp
lớp phủ bột acrylic 2 màu lên móng được bịt đầu. Bỏ khuôn tạo móng và tạo hình móng tay được trang trí; sau
đó tạo hình móng đã được đắp lớp phủ bột acrylic. Đánh bóng và thoa dầu lên các móng đắp bột acrylic và
chuẩn bị công việc đánh bóng. Sau khi hoàn thành, vui lòng lùi lại để cho biết rằng quý vị đã hoàn thành và yên
lặng chờ các hướng dẫn tiếp theo. Quý vị có 30 phút để hoàn thành thủ tục này và bây giờ quý vị có thể bắt đầu.”
1) Tất cả các lớp sơn lót, bột và chất lỏng acrylic, bát, khuôn móng tay, bàn chải, v.v., được cung cấp
2) Các sản phẩm arcrylic dạng lỏng và bột được cho vào 3 hộp riêng biệt mà không được làm đổ và sử dụng
lượng thích hợp cho hai móng tay
3) Hộp chứa các sản phẩm acrylic dạng lỏng và bột được đậy nắp khi không sử dụng
4) Dùng dụng cụ sơn lấy một lượng sơn lót cực ít, và KHÔNG được dính vào quần áo, da hoặc lớp biểu bì
của mẫu hoặc ứng viên
5) Sơn lót được giữ cách xa cạnh bàn khi không được cầm bằng tay; chai sơn lót được đóng kín khi không
sử dụng
6) Sơn phủ ở cả hai móng được để khô hoàn toàn (trắng phấn, bóng tuỳ thuộc vào sản phẩm)
7) Mẫu móng tay dành cho móng điêu khắc vừa khít với cạnh, bằng với móng tự nhiên và KHÔNG cắt vào da
8) Bi có kích cỡ nhỏ, vừa và lớn được hình thành bằng cách nhúng chổi vào dung dịch, sau đó phủ bột; tất cả
bi acrylic phải bằng nhau để chúng dính chặt vào chổi/không rơi khỏi chổi chi đưa chổi đến móng tay
9) Bi acrylic đầu tiên được đặt tại cạnh của đầu và từ cạnh đến gốc móng tay; các bi acrylic tiếp theo từ giữa
móng tay đến các bên và da; khi sơn acrylic, chổi phải giữ song song với đầu và chấm nhẹ hoặc xoa nhẹ
thay vì quét
10) Acrylic KHÔNG vương vào vùng da non hoặc da
11) Khuôn được tháo từ móng điêu khắc chỉ khi đã biết chắc rằng móng đã khô hoàn toàn (phát ra tiếng nhấp
khi gõ nhẹ)
12) Lớp phủ pháp hoàn thiện phải theo cạnh tự nhiên để có vẻ ngoài tự nhiên
13) Sau khi đắp một lớp dầu và đánh bóng nhỏ, toàn bộ về mặt của cả hai móng hoàn thiện phải nhẵn mịn,
không lồi lõm hay có cạnh lởm chởm; mỏng dần về phía da, không có cạnh và bên để có vẻ ngoài (cong
chữ c) tự nhiên; cân đối và tương đồng về chiều dài và hình dáng cả hai móng (một cái giũa chăm sóc
móng phù hợp được dùng cho việc tạo hình)
14) Bụi và cặn phải được loại bỏ/làm sạch trước khi phủ bóng
15) Cần tôn trọng quy tắc kiểm soát an toàn và lây nhiễm trong suốt quá trình phủ acrylic
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Phủ Bóng và Dọn Dẹp (15 phút)
5 Nhiệm vụ được Đánh giá
Lời Hướng dẫn:
“Phần cuối của bài kiểm tra là phủ bóng và dọn dẹp. Quý vị sẽ bắt đầu bằng việc phủ lớp nền, lớp hai màu và
lớp trên cùng để làm bóng cả mười móng tay; hãy đảm bảo rằng đã loại bỏ bất kỳ chỗ bóng nào trên da và vùng
da non nếu cần. Khi đã hoàn thành phủ bóng, hãy dọn khu vực làm việc và cất đồ dùng. Sau khi hoàn thành,
vui lòng bước lùi lại để cho thấy quý vị đã làm xong và trật tự đợi chỉ dẫn tiếp theo. Quý vị sẽ được cho biết khi
nào phải rời khỏi khu vực làm việc và sau khi giải tán, sẽ được cho phép vứt túi dụng cụ dùng một lần trên đường
ra khỏi phòng kiểm tra. Quý vị có 15 phút để hoàn thành thủ tục này và bây giờ quý vị có thể bắt đầu.”
1)
2)
3)
4)
5)

Sơn bóng sẽ được cung cấp; phủ một lớp bóng nhẹ, đều với tối thiểu (3-5) lần quét bắt đầu từ giữa móng
tay; từ vùng da non đến cạnh
Nếu sơn bóng chạm vào da hoặc vùng da non, phải được loại bỏ bằng gậy gỗ orangewood đầu bông,
KHÔNG phải bằng ngón tay
Móng khi đã hoàn thành không được có các bóng khí, đường kẻ, phần lồi ra hay các vết không được phủ
bóng do phủ sai cách
Không được để lại sơn bóng trên da hoặc vùng da non khi phủ bóng xong
Tất cả các thiết bị và dụng cụ phải được cất vào và xử lý phù hợp (các dụng cụ bẩn đã được đặt vào thùng
“bẩn” (“dirty”)) và khu vực làm việc phải được dọn sạch và ngăn nắp

NÓI VỚI CÁC ỨNG VIÊN KHI HỌ RA VỀ:
Cảm ơn quý vị đã đến tham dự. Quý vị sẽ được thông báo qua email khi có kết quả kiểm tra. Quý vị phải
đăng nhập vào tài khoản của Trung tâm Cấp phép Bang New York (NYS License Center) để xem kết quả
trong mục Kiểm tra. Nếu quý vị đỗ bài kiểm tra ngày hôm nay và đã đỗ bài kiểm tra viết, quý vị sẽ nhận
được chứng chỉ qua thư. Nếu quý vị trượt bài kiểm tra hôm nay hoặc cần thực hiện bài kiểm tra viết,
quý vị sẽ được yêu cầu đặt lịch và trả phí trực tuyến cho bài kiểm tra lần tới. Chúc may mắn!
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