एन वाई एस िनवेश िवभाग (NYS Department of State) -

लाइसे स प्रदान गन शाखा (Division of Licensing Services)
नङग िवशेषज्ञता प्रेिक्टकल

परीक्षा प्रिक्रयाह िनि त कायर्ह को सच
ू ी
यो परीक्षाको अविध हो, लगभग 2 ½ घ टा। हरे क प्रिक्रयाको लािग एक िनि चत समय िनधार्िरत गिरएको हु छ जसको बारे मा तल
बताइयको छः यी प्रिक्रयाह को प्रदशर्न एक जीिवत मोडलमािथ गिरनेछ अिन सो मोडलको यव था अिनवायर् पमा तपाईंले

गनुप
र् नछ। हरे क प्रिक्रयाको प्रदशर्न गनर्भ दा पिहले परीक्षकले मौिखक पमा िनदश िदनेछन ्। यस परीक्षाका सबै प्रिक्रयाह मा सुरक्षा
एवम ् सङ्क्रमण िनय त्रणका तिरकाह अपनाइने छन ् भनी अपेक्षा रािखएको छ। नङग िवशेषज्ञता प्रेिक्टकल परीक्षाको पास माक्सर्

हो, 70 प्रितशत।

टे बल िमलाउनु (15 िमनट)

10 कायर्ह को मू याङ्कन गिरनेछ
मौिखक िनदशह ः
“नङग िवशेषज्ञता प्रेिक्टकल परीक्षामा

वागत छ। यस परीक्षाको प्रथम िह सा हो, टे बल िमलाउनु। सबैभ दा पिहले याँक्ने
सामग्रीह को लािग आ नो यागलाई तयार पानुह
र् ोस ् अिन काम गन सतहलाई सङ्क्रमणरहीत बनाउनु होस ्। तपाईंले काम गन
सतहलाई सङ्क्रमणरहीत बनाउनु भएपिछ तपाईंको मोडललाई ब नको लािग भिननेछ। यसपिछ तपाईंले “सफा” (“clean”) अिन
“फोहोर” (“dirty”) लेिखएका दइु पात्रह लाई साथै ती सबै उपकरणह र सामग्रीह लाई उिचत थानह मा राख्नुपनछ जो परीक्षाको
यस िह सालाई पूरा गनर्को लािग तपाईंलाई आव यक छ। तपाईंले आ नो िफङ्गरबोल अथार्त ् औंलाह डुबाउने बटुको भनर्को लािग
आ नो प्रे बोटलको पानीको उपयोग गनुप
र् नछ तर िनदश निदएस म तपाईंले मेिनक्योर प्रिक्रयालाई सु गनर्हुँदैन। कृपया आ नो
मोडललाई ब नको लािग नभिनएस म उसलाई टे बलदे िख टाडै राख्नुहोस ्। यी सबै कामह गिरसकेपिछ केही पाइलो पछािड आउनुहोस ्
अिन आगामी िनदशह को शाि तपूवक
र् प्रतीक्षा गनुह
र् ोस ्। यस प्रिक्रयालाई पूरा गनर्को लािग तपाईंिसत 15 िमनटको समय छ अिन
अब तपाईंले आ नो काम सु गनर् सक्नुहु छ।”
1)
2)

आवेदक सफा, सुग्घर छ अिन उसले सही व त्रह पिहरे को छ (एक सफा, धुन सिकने बा य व त्र आव यक छ)

मोडलका हातह अिन नङगह सफा छन ् अिन नङस ब धी प्र यक्ष रोग, िवकार वा चोटदे िख मुक्त छन ्। य तो नभएको ख डमा

सेवालाई रोिकनेछ

3)

साफ सफाइको - लािग िड पोजेबल अथार्त ् उपयोग प चात ् याँक्नसिकने तौिलया अिन अगावै िमसाइएको उ योगिसत स बद्ध
सतहलाई सङ्क्रमणरहीत बनाउने घोल (लेबल लगाइएको र प्रे बोटलमा) उपल ध गराइने छन ्

4)

सतहलाई सङ्क्रमणरहीत बनाउने घोलको उपयोग गिर छ अिन यो कायर् गन स पूणर् सतहमा लगाइ छ तथा प्रिक्रया था नअिघ

सतहलाई पूणर् पमा सुक्खा बनाइ छ
5)

सामग्रीह

याँक्नको लािग काम गन थानको एकपिट्ट हात पुग्नसक्ने थानमा लाि टकको एक थैलोलाई मजबुतीका साथ

रािख छ अिन शीलब द गनर्सिकने यो थैलोको उपयोग, प्रिक्रयाको बेलामा मैला भएका सबै िड पोजेबल सामग्रीह

लािग गिर छ
6)

याँक्नको

अगावै िमसाइएको, संयुक्त रा य पयार्वरण सरु क्षा एजे सी, ई पी ए (United States Environmental Protection Agency
(EPA))- वारा अनुमोिदत सङ्क्रमण नाशक (सङ्क्रमण नाशक भनी प ट अिन उपयुक्त ढङ्गमा लेबल लगाइएको) एक ब द

साथै “फोहोर” (“dirty”) भनी लेबल लगाइएको पात्रमा उपल ध गराइ छ अिन यसमा उपयोग प चात ् उपकरणह लाई डुबाउनको

लािग पयार् त घोल हु छ
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7)
8)
9)

उपकरणह लाई “सफा” (“clean”) भनी लेबल लगाइएको एक ब द पात्रमा परीक्षा थल पुरयाइ छ

रक्त दष
ू णको मािमलामा शीलब द गनर्सिकने लाि टकको एक थैलो अिन लाि टकको एक द ो पात्र उपल ध गराइ छ

मेिनक्योरको लािग उपयुक्त तौिलया उपल ध गराइ छ अिन यसलाई टे बलको बीचमा सही तिरकामा रािख छ

10) आव यक सामग्रीह लाई टे बलको कुनाको छे उछाउमा यवि थत एवम ् तकर्सङ्गत तिरका (क्रम / उपयोगको प्रकारको आधारमा

समूह बनाइएको)-ले रािख छ जसमा क्लाइ टले यसलाई सुरिक्षत तथा सहज ढङ्गमा प्रा त गनर् सकोस ्; यी सामग्रीह लाई
तौिलयामा रािखँदैन; टे बलको िकनारको निजकमा पिन रािखँदैन जहाँबाट यी सिजलैिसत भुइँमा ख न सक्छन ्

मल
ू भत
ू मेिनक्योर अिन आगामी प्रिक्रयाह को लागी त तयारी (20 िमनट)
20 कायर्ह को मू याङ्कन गिरनेछ

मौिखक िनदशह ः
“परीक्षाको अक िह सा हो, मूलभूत मेिनक्योर अिन आगामी प्रिक्रयाह को लािग त तयारी। तपाईंले प्रार भमा आ ना हातह अिन

आ नो मोडलका हातह लाई सङ्क्रमणबाट मुक्त गनुह
र् ु नेछ। यसपिछ, एक हातका सबै नङगह लाई आकार िदनुहोस ् अिन यो
हातलाई िभजाउनुहोस ् तथा दो ो हातका नङगह लाई आकार िदनुहोस ्। (िट पणीः दो ो हातलाई निभजाउनुहोस ् िकनभने ती
नङह मािथ पिछ एडभा ड अथार्त ् उ नत प्रिक्रयाह गिरनेछन ्।) पिहलो हातको कयूिटकल अथार्त बा य चमर्लाई नरम बनाउनुहोस ्
अिन दव
ु ै हातह का बा य चमर्ह लाई पछािड ठे नुहोस ्। िनदश प्रा त भएपिछ तपाईँले िभजाइएको हात र यस हातको पाखुरोको
मािलस गनुह
र् ु नेछ। तपाईंले क तीमा पिन मािलसका दइु मुभमे स अथार्त ् गितह लाई प्रदिशर्त गनुर् अिनवायर् छ। तपाईंलाई रोक्नको
लािग िनदश निदएस म तपाईंले मािलस जारी राख्नुपनछ। ससपिछ तपाईँले दव
ु ै हातह का नङगह बाट सबै िफ मलाई हटाउनु
हुनेछ अिन सबै नङगह मा एि टसेि टकको प्रे गनुह
र् ु नेछ। यसपिछ िभजाइएको हातका नङह लाई दलेर यसलाई चि कलो
बनाउनुहोस,् अिन एहभा ड अथार्त ् उ नत प्रिक्रयाह गिरने हातका नङ्ह बाट चि कलोपनलाई हटाउनको लािग यसलाई द नुहोस ्
वा पु नुहोस ्। यसपिछ तपाईंले अनाव यक सामग्रीह लाई आ नो िकट अथार्त ् सामग्रीह राख्ने पात्रमा राख्नुपनछ अिन परीक्षाको
िटप अिन रयाप एि लकेशन िह साको लािग चािहने सामग्रीह लाई तयार पानुप
र् नछ। तपाईंले औंलाह डुबाउने बोलमा भएको
पानीलाई िड पोजेबलह को यागमा याँिकएको तौिलयामा ख याउन सक्नुहु छ। यी सब गिरसकेपिछ केही पाइलो पछािड
आउनुहोस ् अिन आ नो परीक्षकका आगामी िनदशह को प्रतीक्षा गनुह
र् ोस ्। यो प्रिक्रयालाई पूरा गनर्को लािग तपाईंिसत 20 िमनटको
समय छ अिन अब तपाईंले सु गनर् सक्नुहु छ।”
1)
2)

वचालाई रोगाणरु हीत पान लेबल लगाइएको एक उपयुक्त सेिनटे शन एजे टलाई यसको मल
याकेिजङ्का साथ उपल ध
ू
गराइ छ
सेिनटे शन एजे टका िनमार्ताका िनदशह को पालन गद आवेदकले वचा सेिनटे शन एजे टको उपयोग गरी आ ना हातह
यसपिछ मोडलका हातह लाई सङ्क्रमणरहीत बनाउँ छ

3)
4)

र

मेिनक्योरका सबै उपयुक्त सामग्री एवम ् उपकरणह आवेदन वारा उपल ध गराइ छ; िड पोजेबलह को उपयोग गिरएको छै न
आवेदकले मोडलको हातको एकपिट्टबाट नङह लाई आकार िदन सु गछर् अिन यसरी अक पिट्टस म पुग्छ; मोडलको हरे क नङको

र् अिन एकनाशे गितका साथ परू ा गनप
बािहरी कुनाबाट फाइिलङ्ग सु गद बीचमा पग्ु नप
ु छर् ; फाइिलङ्ग सुगमतापव
ू क
ुर् छर् ;
फाइिलङ्ग अ यािधक रफ अथार्त ् ख त्रो हुनुहुँदैन; नङलाई आकार िदँ दा नङ लेटको फाइिलङ्ग गनुह
र् ु ँवैन
5)

काम समा त गिरएका सबै दश नङह सोझो छन ्, यहाँ धािरला िकनारह छै नन ्; काम समा त गिरएका सबै दश नङह सुडौल

छन ् अिन एकसमान आकार र ल बाइका छन ्

6)
7)
8)

एक औंलाह

डुबाउने बोल उपल ध गराइ छ अिन यसमा व छ तिरकाले उिचत मात्रामा पानी अिन / अथवा साबुन िलएर
घोल तयार गिर छ; िफङ्गर बोलमा सही थानमा मोडलका हातह रािख छन ्; हात िभजाउँ दा मोडललाई कुनै असुिवधा हुंदैन
हात िभजाएपिछ हातलाई एक सफा तौिलया वारा पछ
ु े र सक्
ु खा बनाइ छ

व छ तिरकाले क्यिू टकल अथार्त ् बा य चमर् नरम बनाउने पदाथर् लगाइ छ (उदाहरण, पैचल
ु ा, टु पोमा ई लगाइएको
अरे जवुड काठ) अिन यो पानी वारा मेिनक्योर गिरने हातको प्र येक नङमा ह का पाराले, व ृ ताकार गितका साथ, क्युिटकलतफर्
ब दै अिन सबै आव यक क्षेत्रह मा लगाइ छ
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9)

क्यूिटकल पूशरलाई सही तिरकाले समाित छ अिन क्यूिटकलह लाई नङ लेटबाट िव तारै ठे िल छ; मोडललाई कुनैप्रकारको
असुिवधा हुँदैन, क्यूिटकलह कािटएका हुँदैनन ्

10) आवेदकले व छ तिरकाले आ ना हातह मा मािलसको लोशन अथवा तेल हा छ (उदाहरण, पैचुला, क्वीज बोटल)

11) आवेदकले मािलस गनर्को लािग दव
ु ाउँ छ (केवल सतह)
ु ै हातह को उपयोग गछर् अिन मािलस गदार् िव तारै -िव तारै हातह घम
12) ज मा एकदे िख दइु िमनटको अविधमा हात वा पाखुरोमा क तीमा पिन मािलसका दइु िभ ना-िभ नै तिरकाह प्रदिशर्त गिर छन ्

13) िलनेन नभएको वाइप, पिलश िरमुभर वा य तै औषधीयुक्त र टु पोमा ई भएको अरे जवुड ि टकको उपयोग वारा नङ अिन
क्यूिटकलह बाट सबै िफ मह हटाइ छन ्
14) पानी वार मेिनक्योर गिरएका नङह लाई चि कलो पानर् नङह लाई तीनतफ बफर (वा अ य उपयुक्त बफर)-को उपयोग गरी
बफ गिर छ; बफरलाई सही तिरकाले समाित छ अिन बेसबाट खुला एजतफर् “X” शैलीमा अगािड बढाइ छ; बिफङ्ग प्रिक्रया
ह का हातले गिर छ जसमा घषर्ण/तापको कारण असिु वधा नहोस ्

15) बिफङ्गले पानीको मेिनक्योर प्रा त गन हातका सबै पाँच नङह लाई चि कलो बनाउँ छ

ड प्रिक्रयाह प्रा त गन हातका सबै पाँच नङह बाट चि कलोपनलाई हटाउनको लािग उपयुक्त फाइल अथार्त ् रे तीको
उपयोग गिर छ; चि कलोपन हटाउने यस प्रिक्रयामा अ यािधक दबाउको उपयोग गिरँ दैन

16) एडभा

17) एडभा

ड प्रिक्रया प्रा त गन हातका सबै पाँच नङह बाट चि कलोपनलाई हटाइएको छ

18) नङ ए टीसेि टकलाई व छ तिरकाले लगाइएको छ (उदाहरण, टु पोमा ई लगाइएको अरे जवुड ि टक वा प्रे) बिफङ्ग अगािड
वा पछािड

19) मेिनक्योर, मािलस अिन बिफङ्गका समग्र प्रिक्रयाभिर मोडलका हातह लाई ढतापव
र् तर सिु वधाजनक ढङ्गमा समाित छ;
ू क
प्रिक्रयाह को अिवधमा मोडललाई कुनैप्रकारको असुिवधा हुँदैन
20) मेिनक्योर प्रिक्रया गदार् हर समय सुरक्षा एवम ् सङ्क्रमण िनय त्रमािथ यान रािख छ

िटप एि लकेशन अिन शेिपङ्ग (25 िमनट)
10 कायर्ह को मू याङ्कन गिरनेछ

मौिखक िनदशह ः
“परीक्षाको आगामी िह सा िटप एि लकेशन अिन शेिपङ्ग हो। तपाईंले निभजाइएको हातका कुनै तीन औंलाह छानेर यसमा तीन

िटपह ए लाइ गनुह
र् ु नेछ। तपाईंले मोडलका नङह का आकारिसत िमलाउनको लािग िटपह को आकारलाई ब िलन सक्नुहु छ।
िटपह लाई एकप ट ए लाइ गिरसकेपिछ, ले ड गनुह
र् ोस र हरे क िटपको शेिपङ्गको कामलाई पूरा गनुह
र् ोस ्। तपाईंले काम
सक्नुभएपिछ िव तारै पछािड आउनुहोस ् अिन शाि तपूवक
र् आगामी िनदशह को प्रतीक्षा गनुह
र् ोस ्। प्रिक्रया पूरा गनर्को लािग तपाईंिसत
25 िमनटको समय छ अिन अब तपाईं सु गनर् सक्नुहु छ।”
1)
2)
3)

िटप एि लकेशन अिन शेिपङ्गको लािग आव यक नेल िटपका सबै सामग्रीह अिन औजारह आवेदकले उपल ध गराउनेछ

हरे क िटप 45 िडग्रीको कोणमा ए लाइ गिर छ अिन लगभग 10 सेके डस म नङलाई ढतापव
र् तर ह का पाराले िथिच छ
ू क
जसमा िटप सुरिक्षत बसोस ्; िटपह ले नङ लेटको आधाभ दा अिधक थान ओग दै नन ्
िटपह साइडवालदे िख साइडवालस म सबै तीन नङह मा सही तिरकाले िफट हु छन ् अिन यो वचाको कुनैपिन भागमा हुँदैन;
हरे क िटपको आकार प्राकृितक नङको आकारिसत मेल खा छ, अथवा सही तिरकाले यसमा पिरवतर्न गरे र मेल खाने बनाइ छ

4)

व छ तिरकाले नङ लेट वा नङ वेलमा ए हीिसभ अथार्त टाँ ने पदाथर् लगाइ छ (पात्रको टु पो, अरे जवुड ि टकको
उपयोग वारा); हरे कप ट टाँ ने पदाथर् लगाउदा यस पदाथर्मािथ आनेदकको पूणर् िनय त्रण हु छ (टाँ ने पदाथर् कतै चुहुदैन,
मोडल वा आवेदकको क्यूिटकल वा वचामा लाग्दै न, टाँ ने पदाथर् अिधक लगाएको पिरणाम व प िसमह मा यो पदाथर् भिरने
काम यहाँ हुँदैन, आिद)

5)
6)
7)

कुनैपिन िटपमा सेतो दाग वा हावाको फोको हुँदैन
नङका िटपह सही तिरकाले िट्रम गिर छन ्, ठूला िक्लपरह को सहायताले एकपिट्टदे िख अक पिट्टस म, वा िटप कटसर्को
सहायताले हे ड अन पोिजशनमा; िटपह को फाइिलङ्ग प्रभावकारी (आरा चलाएज तो/अगािड र पछािड) तिरकाले गिर छ
हरे क िटपलाई लेि डङ्ग गदार् फाइल अथार्त ् रे तीलाई नङ लेटको सीधा रािख छ जसमा लेट क्षितग्र त नहोस ्
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8)
9)

हरे क िटपलाई ले ड गिरसकेपिछ, िसमह दे िखँदैनन; तरल लेि डङ्ग उ पादको उपयोग गिरँ दैन

काम पूरा गिरएका सबै तीन िटपह स म र िच लो छन ् अिन यहाँ धािरला िकनारह छै नन ् अिन सबै सुडौल छन ् र एकसमान
आकार र ल बाइका छन ्

10) एि लकेशन प्रिक्रया गदार् हर समय सरु क्षा एवम ् सङ्क्रमण िनय त्रणमािथ यान रािख छ

रयाप एि लकेशन (30 िमनट)

10 कायर्ह को मू याङ्कन गिरनेछ
मौिखक िनदशह ः
“परीक्षाको आगामी िह सा रयाप एि लकेशन हो जसमा िटपह लगाइएका दइु नङह मा िस क र फाइबरग्लास रया स लगाउनु सामेल

छ। दव
र् ु नेछ। प्रथम
ु ै रयापह लाई आव यक मूलभूत आकारमा काटे र अिन एक नङमा एक िस क लगाएर तपाईंले काम सु गनुह
रयाप सुक्दै गदार्, फाइबरग्लास रयाप लगाउनुहोस ्। फाइबरग्लास प्रिक्रयाको बेलामा तपाईंले एिक्टभेटरको उपयोग गनुर् अनुवायर् छ।
िस क रयाप प्रिक्रयाको बेलामा तपाईंले एिक्टभेटरको उपयोग नगनर् सक्नुहु छ। रयाप गिरएका दव
ु ै नङह लाई शेिपङ्ग एवम ् बिफङ्ग
गरे पिछ तपाईंले परीक्षाको यस िह सालाई पूरा गनुह
र् ु नेछ। काम पूरा भएपिछ, तपाईंले काम पूरा गनुभ
र् एको सङ्केत िदन कृपया केही
पाइलो पछािड आउनुहोस ् अिन शाि तपूवक
र् आगामी िनदशह को प्रतीक्षा गनुह
र् ोस ् यो प्रिक्रयालाई पूरा गनर्को लागी तपाईंिसत 30
िमनटको समय छ अिन अब तपाईंले सु गनर् सक्नुहु छ।”
1)
2)
3)

उपयुक्त यािब्रक, ए हीिसभ, अिन एिक्टभेटर (केवल फाइबरग्लास एि लकेशनको लािग), कची र एब्रेिसभह
गराइ छन ्

उपल ध

एि लकेशन अगािड दव
ु ै यािब्रकह लाई लगभग नङ लेटको चौडाइ र आकारमा कािट छ

ए लाइका सबै प्रिक्रयाह मा ए हीिसभको पातलो कोटलाई नङह को समग्र सतहमा लगाइ छ, यसो गदार् म यदे िख

क्यूिटकलतफर् कायर् गिर छ, अिन यसको लािग एि लकेशन िटपको उपयोग गिर छ; ए हीिसभ अथार्त ् टाँ ने पदाथर् लगाउँ दा
कुनैपिन समयमा यो पदाथर् मोडल वा आवेदकको क्यूिटल वा वचामा लाग्दै न
4)

दव
ु ै

यािब्रकह लाई सही तिरकाले नङह मािथ रािख छ (औंलाह , वीजरह , सेलोफेन आिदको उपयोग वारा) अिन बेसी

भएको यािब्रकलाई साइडवालह अिन खुला िकनारबाट लगभग 1/16 इ चको दरू ी राखेर िट्रम गिर छ
5)
6)
7)
8)

एिक्टभेटरको उपयोग केवल फाइबरग्लास एि लकेशनको लािग गिर छ

फाइबरग्लास रयापको लािग एिक्टभेटरको उपयोग गदार् िनमार्ताका िनदशह

अनु प यसलाई उिचत दरू ीमा, रािख छ अिन
यसको अ यािधक उपयोग गिरँ दैन; एिक्टभेटरको उपयोग गिरएको बेलामा मोडलले अनाव यक असुिवधाको अनुभव गदन
दव
ु ै रयापह स म र िच लो छन ्, यी खुि चएका छै नन ् अिन हावाका फोकाह बाट मुक्त छन ्
रयाप गिरएका नङह लाई आकार िदन र द ु

ढङ्गमा गिर छ
9)

त बनाउनको लािग सही एब्रेिसभको उपयोग गिर छ; फाइलह को उपयोग सुरिक्षत

अिधक चि कलो बनाउनको लािग रयाप गिरएका दव
ु ै नङ्ह मा एक तीनतफ वा बलक बफर अिन/अथवा तेलको पािल पािलले

उपयोग गिर छ; बफरको उपयोग रयापलाई या ने वा कमजोर बनाउने गरी जोरिसत गिरँ दैन

10) रयाप एि लकेशनको स पूणर् प्रिक्रयामा सुरक्षा एवम ् सङ्क्रमण िनय त्रणमािथ यान रािख छ

एिक्रिलक एि लकेशन (30 िमनट)
15 कायर्ह को मू याङ्कन गिरनेछ

मौिखक िनदशह ः
“परीक्षाको आगामी िह सा एिक्रिलक एि लकेशन हो जसमा दइु रङ्गको एिक्रिलक ओभरले िट ड नङ अिन कुनै आकारमा रहे को

क चडर् नङमा ए लाइ गनुर् सामेल छ। क चडर् नङ एक वा दइु रङ्गको हुन सक्छ। नचािहने सामग्रीह लाई आ नो िकटमा राखेर
तथा एिक्रिलक एि लकेशनको लािग आव यक सामग्रीह को चाँजो िमलाएर काम सु गनुह
र् ोस ्। ससपिछ तपाईंले आ नो तरल र
Nail Specialty Practical Task List for Examination Procedures – NE (Rev. 03/16)

पाउडर उ पादह लाई तयार पानुह
र् ु नेछ अिन दव
र् ोस;् क चडर्
ु ै नङह मा प्राइमर लगाउनुहुनेछ। पिहले प्राकृितक नङलाई क पट गनुह
नङ सुक्दै गदार्, िट ड नङमा दइु रङ्गको एिक्रिलक ओभरले ए लाइ गनह
ुर् ोस ्। फमर्लाई हटाउनुहोस ् अिन क चडर् नङलाई आकार
िदनुहोस;् यसपिछ एिक्रिलक ओभरले ए लाइ गरे को नङलाई आकार िदनुहोस ्। दव
र् ोस ् अिन यसमािथ
ु ै एिक्रिलक नङह लाई बफ गनुह
तेल लगाउनुहोस ् अिन पिलश एि लकेशनको लािग आ नो काम गन क्षेत्रलाई तयार पानुह
र् ोस ्। काम पूरा भएपिछ, तपाईंले काम पूरा
गनुभ
र् एको सङ्केत िदन कृपया केही पाइलो पछािड आउनुहोस ् अिन शाि तपूवक
र् आगामी िनदशह को प्रतीक्षा गनुह
र् ोस ्। यो प्रिक्रयालाई
पूरा गनर्को लािग तपाईंिसत 30 िमनटको समय छ अिन अब तपाईंले सु गनर् सक्नुहु छ।”
1)
2)

सबै एिक्रिलक प्राइमर, पाउडर र तरल, बोल, नङ फमर्, ब्रशह आिद उपल ध गराइ छन ्

तरल अिन पाउडर एिक्रिलक उ पादह लाई तीन िभ ना-िभ नै पात्रह मा यता उता नचुहाइकन हािल छ अिन हािलएको मात्रा
दइु नङह लाई िठक्क पुग्ने हु छ।

3)
4)
5)

उपयोगमा नहुँदा तरल र पाउडर एिक्रिलक उ पादका पात्रह लाई छोपेर रािख छ

प्राइमर अित नै फारो गरी उपयक्
ु त एि लकेटर वारा लगाइ छ, प्राइमर मोडल वा आवेदकको व त्र, वचा वा क्यिू टकलमा लाग्दै न

हातले समाितएको छै न भने प्राइमरलाई टे बलका िकनारह दे िख टाडा रािख छ; उपयोगमा नहुँदा प्राइमरको बोटलको िबक लाई

कसेर ब द गिर छ
6)
7)

दव
ु ै नङह को प्राइमरलाई पूणर् पमा सुक्न िदइ छ (उ पादमािथ िनभर्र चकज तो सेतो, चि कलो)
क

चडर् नङको लािग नङ फमर् खुला िकनारमिन राम्ररी िफट हु छ र यहाँ ि थर ब छ, प्राकृितक नङ र यसको लेभल एकसमान

रािख छ, अिन यो वचामा पुग्दै न
8)
9)

ब्रशलाई तरल, अिन फेिर पाउडरमा डुबाएर उपयक्
ु त आकारको सानो, म यम अिन ठूलो बल अथार्त ् ड लो बनाइ छ, एिक्रिलकका

सबै बलह उपयक्
ु त कि स टे सीका छन ् अिन नङमा ब्रश लगाउं दा ती ब्रशमा राम्ररी टाँि सएर ब छन ्। ब्रशबाट झरे र जाँदैनन ्
एिक्रिलकको प्रथम बललाई िटपको खुला िकनारमा रािख छ अिन खुला िकनारको क्षेत्रबाट नेल बेड अथार्त ् नङ श यातफर् काम
गिर छ; ससपिछ एिक्रिलक बलह लाई नङको म यबाट साइडवालह अिन क्यूिटकलतफर् लैजाने काम गिर छ; एिक्रिलकको

काम गदार् ब्रशलाई िटपको समाना तर रािख छ ब्रिशङ्ग ट्रोकह को सट्टा यािबङ्ग वा यािटङ्ग ट्रोकह को उपयोग गिर छ

10) एिक्रिलक क्यूिटकल क्षेत्र वा वचामा लाग्दै न
11) नङ पूणर् पमा सुकेपिछ क

चडर् नङबाट फमर्लाई हटाइ छ (सुकेपिछ िव तारै याप गदार् िक्लकको आवाज आउँ छ)

12) प्राकृितक प िदनको लािग नेचरल फ्री एज प चात ् िफिन ड फ्रे च ओभरले प्रिक्रया गिर छ
13) तेल लगाएर िन नतम बिफङ्ग गरे पिछ, काम पूरा गिरएका दव
ु ै नङह को स पूणर् सतह स म र एकसमान िच लो हु छ, अिन
यहाँ कुनैप्रकारका ड लो वा गराह तथा धािरला िकनारह हुँदैनन ्; प्राकृितक (सी-कभर्) प िदनको लािग यसलाई क्यूिटकल,
फ्री एज अिन साइडवालह तफर् मातलो बनाउँ दै लिग छ; यी अकार् दइु नङह को एकसमान हु छन ् तथा ल बाइ र आकारमा पिन
यी समान हु छन ् (शेिपङ्ग िनि त उपयुक्त मेिनक्योर फाइलको उपयोग गिर छ)

14) पिलशको काम सु गनर्अघ धूलो र रहल पदाथर्लाई हटाइ छ/सफा गिर छ

15) एिक्रिलक एि लकेशनको स पण
ू र् प्रिक्रयामा सरु क्षा अिन सङ्क्रमण िनय त्रणमािथ यान रािख छ

पिलश एि लकेशन अिन िक्लन-अप (15 िमनट)
5 कायर्ह को मू याङ्कन गिर छ

मौिखक िनदशह ः
“परीक्षाको अि तम िह सा पिलश एि लकेशन अिन िक्लन-अप हो। तपाईंले सबै दश नङह मा क्रमैिसत बेस कोट, दइु कलर कोटह

अिन टप कोट लगाएर आ नो काम सु गनुह
र् ु नेछ; आव यक ठहिरएको ख डमा वचा वा क्यूिटकल क्षेत्रबाट पिलशलाई िनि चत
पले हटाउनुपनछ। पिलश गन कायर् समा त गिरसकेपिछ आ नो कायर्को थानलाई सफा गनुह
र् ोस ् अिन सबै सामग्रीह लाई याक
गनुह
र् ोस ् काम पूरा भएपिछ, काम पूरा भएको सङ्केत िदनको लािग कृपया केही पाइलो पछािड आउनुहोस ् अिन शाि तपूवक
र् आगामी
िनदशह को प्रतीक्षा गनुह
र् ोस ्। आ नो कायर् थलबाट किहले प्र थाल गनुप
र् नछ, सो तपाईंलाई भिननेछ अिन सतो भिनएरिछ
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तपाईंलाई परीक्षा कक्षबाट बािहर िनि कदा बाटोमा िड पोजेकलह को तपाईंको थैलोलाई याँक्ने अनुमित िदइनेछ। यो प्रिक्रया पूरा
गनर्को लािग तपाईंिसत 15 िमनटको समय छ अिन अब तपाईंले काम सु गनर् सक्नुहु छ।”
1)

सही पिलश उपल ध गराइनेछ; नङको म यबाट सु

गरे र िन नतम ट्रोकह

लगाइ छन ्; काम क्यूिटकलबाट सु गरे र खुला िकनारतफर् बिढ छ

2)
3)
4)
5)

(3-5)-को साथ पातलो र एकसमान कोटह

पिलश वचा वा क्यिू टकलमा लागेको ख डमा, यसलाई टु पोमा ई लगाइएको अरे टवड
ु ि टकले हटाइ छ, औंलोले होइन
काम पूरा गिरएका नङह मा अनुपयुक्त एि लकेशनले उ प न हुने हावाको फोको, धकार्, ड लो वा पिलश नलागेका दागह
हुँदैनन ्
पिलश लगाउने काम पूरा हुँदा वचा वा क्यूिटकलह मा पिलश लागेको हुँदैन
सबै सामग्रीह अिन औजारह

याक गिर छन ् अिन ियनीह लाई उपयुक्त ढङ्मा िन टाइ छ [दिू षत भएका औजारह “फोहोर”

(“dirty”) पात्रमा रािख छन ्] अिन कायर् गिरएको थानलाई सफा गरी यसलाई यवि थत पािर छ

परीक्षाथीर्ह प्र थान गदार् यसो भिननेछः
आउनुभएकोमा तपाईंलाई ध यवाद। तपाईंको परीक्षाका पिरणामह उपल ध भएपिछ तपाईंलाई यसबारे ईमेल वारा सूिचत गिरनेछ।
आ ना पिरणामह हे नक
र् ो लािग तपाईंले आ नो एन वाई एस लाइसे स के द्र (NYS License Center)-को एकाउ टमा लग इन
गनुप
र् छर् अिन इक्जािमनेशन सेक्शन अथार्त ् परीक्षा ख डमा हे नुप
र् छर् । यिद तपाईं आजको परीक्षामा पास हुनुभयो अिन िलिखत परीक्षामा
अगावै पास हुनुभएको छ भने, तपाईंले आ नो लाइसे स मेल माफर्त प्रा त गनुह
र् ु नेछ। यिद तपाईं आजको परीक्षामा फेल हुनुभयो
अथवा तपाईंले िलिखत परीक्षा िदनु बाँकी नै छ भने, तपाईंले यसको चाँजो िमलाउनुपनछ अिन आगामी अनलाइन परीक्षाको लािग
भुक्तानी गनुप
र् नछ।शभ
ु कामना!
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