SỞ NGOẠI GIAO TIỂU BANG NEW YORK - BỘ PHẬN DỊCH VỤ CẤP PHÉP
THÔNG TIN BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH
NGHỀ VẼ MÓNG NGHỆ THUẬT
NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001

Đăng ký Bài kiểm tra Thực hành
LƯU Ý: Bạn có thể đăng ký tham gia bài thi thực hành trước hoặc sau khi hoàn thành tốt bài thi viết lý thuyết.
Bài thi thực hành PHẢI được đăng ký trực tuyến. Sau khi đơn đăng ký của bạn được duyệt, một email sẽ được
gửi tới địa chỉ email của bạn cung cấp theo đơn đăng ký. Nội dung email sẽ bao gồm liên kết bạn có thể đăng
ký thời gian tham gia bài kiểm tra của mình.
Bạn sẽ phải trả một khoản lệ phí không hoàn lại là 15 USD vào thời điểm bạn đăng ký tham gia bài kiểm tra.
Nếu bạn cần đăng ký lại thời gian làm bài kiểm tra của mình, bạn PHẢI đăng ký lại tối thiểu sáu ngày trước ngày
thi dự kiến để tránh bị phạt (tịch thu khoản phí 15 USD). Nếu bạn hủy lịch hẹn, đến tham dự bài thi đã đăng ký
muộn, hoặc không đến tham dự bài thi, bạn sẽ bị tịch thu khoản lệ phí thi đã nộp.
Lưu ý: Nếu bạn gửi hồ sơ phù hợp để yêu cầu sắp xếp bài kiểm tra đặc biệt, một nhân viên đại diện của Bộ
phận Dịch vụ Cấp phép sẽ liên hệ với bạn để thông báo lịch kiểm tra của bạn.

Thủ tục vào Phòng thi
Để vào phòng thi, bạn PHẢI mang theo một loại giấy tờ tùy thân có chữ ký do chính phủ cấp có dán ảnh đóng
dấu giáp lai. Giấy tờ tùy thân của bạn PHẢI CÓ HIỆU LỰC HIỆN HÀNH (không hết hạn) và thuộc một trong số
giấy tờ sau đây:










Bằng lái xe
Giấy tờ tùy thân do Tiểu bang cấp (ngoại trừ Thẻ ID của người không lái xe)
Thẻ IDNYC (Thẻ Căn cước NYC)
Thẻ ID Quân đội
Hộ chiếu Hoa Kỳ
Thẻ ID INS Hoa Kỳ
Giấy chứng nhận Công dân Hoa Kỳ
Hộ chiếu ngoại quốc
Thẻ ID Ngoại giao Mexico và Ecuador

Tất cả thủ tục đăng ký dự thi PHẢI được thực hiện theo ĐÚNG họ tên trên giấy tờ tùy thân của bạn. Trong đó
không bao gồm tên đệm và tên viết tắt. Nếu họ của bạn có dấu gạch nối, hãy chắc chắn bạn ghi rõ họ tên đầy
đủ của mình. Nếu tên của bạn không giống với thẻ ID, chúng tôi có toàn quyền từ chối bạn tham gia bài kiểm
tra.
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Chuẩn bị cho Bài kiểm tra thực hành của Bạn
Bạn nên đến phòng thi với trang phục thích hợp để cung cấp dịch vụ làm móng nghệ thuật. Về ngoại hình và
tính chuyên nghiệp, bạn nên tuân thủ các quy định sau đây:
1) Quần áo mặc ngoài sạch và có thể giặt sạch với chiều dài tay áo tối thiểu bằng 1/4 chiều dài thân áo.
2) Giày mũi và gót kín che toàn bộ bàn chân (không sử dụng giày vải bố).
3) Tránh đeo đồ trang sức cồng kềnh hoặc lủng lẳng.
4) KHÔNG nhai kẹo cao su hoặc sử dụng điện thoại di động.
5) Rửa tay bằng xà phòng và nước trước khi đến.
Bạn phải mang người mẫu đi cùng khi đến làm bài kiểm tra này. Người mẫu có thể là người mẫu nam hoặc
nữ và phải từ 16 tuổi trở lên, đồng ý thực hiện tất cả các thao tác bắt buộc và các quy trình yêu cầu trong bài
kiểm tra. Người mẫu của bạn phải có đủ 10 móng tay tự nhiên sạch sẽ và khỏe mạnh, không sử dụng sản
phẩm nhân tạo, cạnh móng tay đều từ 1/8’’ đến 1/4’’ để đảm bảo kết quả tốt nhất. Hãy đảm bảo người mẫu của
bạn đã rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi đến khu vực dự thi.
Bạn phải mang vật tư và dụng cụ kiểm tra của mình theo yêu cầu trong danh mục vật tư. Việc bạn không mang
đầy đủ vật tư và dụng cụ cần thiết có thể khiến bạn không được phép thực hiện một số phần thi.

Quy trình Bài kiểm tra Thực hành
Bài kiểm tra thực hành nghề làm móng nghệ thuật bao gồm một loạt nhiệm vụ bạn phải thực hiện trong khung
thời gian cho phép áp dụng cho từng quy trình. Bạn phải thể hiện các quy trình sau đây trong khoảng thời gian
quy định:
Chuẩn bị Bàn vẽ móng (15 phút)
Làm móng Cơ bản và Chuẩn bị cho Quy trình Tiếp theo (20 phút)
Làm móng Típ và Tạo hình móng (25 phút)
Làm móng Bọc (30 phút)
Làm móng Phủ Acrylic (30 phút)
Phủ Sơn bóng và Vệ sinh (15 phút)
Bạn có thể xem các nhiệm vụ trong quy trình bài kiểm tra thực hành trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ
www.dos.ny.gov. Bài thực hành vẽ móng nghệ thuật có thể kéo dài khoảng 2,5 giờ. Quy trình an toàn và kiểm
soát lây nhiễm phải được tuân thủ đầy đủ trong suốt quá trình dự thi. Bạn phải đạt điểm từ 70% trở lên để đủ
điều kiện đỗ bài thi này.

Thông tin Liên hệ
Bạn có thể liên hệ Đơn vị Kiểm tra Thực hành của Sở Ngoại giao qua số điện thoại (518) 473-2740 hoặc gọi số
(518) 453-8130 tới Bộ phận Dịch vụ Cấp phép để tìm hiểu thông tin chung. Để biết thêm thông tin về cấp phép,
vui lòng truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.dos.ny.gov. Trong trường hợp thời tiết xấu, vui lòng
truy cập trang web của chúng tôi để xác nhận bài kiểm tra có được tổ chức hay không.
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Vật tư và Dụng cụ Yêu cầu
Bạn phải mang một bộ dụng cụ bao gồm các vật dụng cụ thể được liệt kê dưới đây. Tất cả các dụng cụ phải được
làm sạch và khử trùng trước. Tất cả sản phẩm và vật tư không cần mới nhưng phải được đặt trong bình kín có nắp
đậy và dán nhãn (nhãn phải viết bằng tiếng Anh). Khuyến khích nhưng không bắt buộc sử dụng trang thiết bị
bảo hộ cá nhân (cụ thể là mặt nạ, găng tay, kính an toàn, v.v.).
1.

Hóa chất khử trùng bề mặt trong ngành được pha sẵn, dán nhãn phù hợp (bao gồm tên sản phẩm) và đựng
trong chai xịt
2.
Dụng cụ và chất khử trùng trong ngành, theo tiêu chuẩn bệnh viện, pha trộn sẵn, dán nhãn phù hợp (bao
gồm tên sản phẩm) và đựng trong hộp thích hợp
3.
Bàn chải rửa tay vệ sinh hoặc bình xịt tay (sản phẩm gốc được đóng gói phù hợp, có dán nhãn)
4.
Bình xịt nhựa đổ đầy nước
5.
Hai bình có nắp được dán nhãn “sạch” và “bẩn”: một bình để chứa và di chuyển dụng cụ sạch; một bình dùng
để di chuyển dụng cụ đã nhiễm bẩn
6.
Lớp phủ Acrylic
7.
Chất bột Acrylic (màu trắng và sạch/tự nhiên) và monome acrylic (4 oz.) và thuốc nhỏ mắt
[KHÔNG cho phép sử dụng sản phẩm có pha nước]
QUAN TRỌNG: Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2001, việc sử dụng MMA hoặc sản phẩm có chứa MMA
hoàn toàn bị cấm trong dịch vụ làm móng nghệ thuật ở Tiểu bang New York và sẽ KHÔNG được phép sử
dụng trong bài kiểm tra này.
8.
Hai khuôn móng tay (kim loại hoặc giấy)
9.
Chổi móng Acrylic
10.
Dũa (thô, trung bình và nhỏ)
11.
Đũa đánh bóng ba chiều và/hoặc khối đánh bóng
12.
Móng típ đầy đủ (tối thiểu - 12)
[KHÔNG cho phép móng cắt hoặc móng típ kiểu Pháp]
13.
Sơn keo móng tay
[KHÔNG cho phép sử dụng chổi quét]
14.
Hệ thống móng thủy tinh: Móng bọc (miếng 6 inch; KHÔNG cắt trước móng bọc theo kích cỡ móng tay tự
nhiên trước khi dự thi) keo nhựa, và chất kích hoạt/chất làm nhanh khô
[KHÔNG cho phép sử dụng chổi quét]
15.
Móng lụa không dính (miếng 6 inch; KHÔNG cắt trước móng bọc theo kích cỡ móng tay tự nhiên trước khi
dự thi)
16.
Tấm nhựa dài 5 inch rộng 5 inch để ép vải lên móng tay (tùy chọn)
17.
Hóa chất chùi móng - 4 oz. (Acetone hoặc không phải acetone)
18.
Que Orangewood (khoảng 2-5)
19.
Ba (3) đĩa sâu lòng hoặc bình nhỏ để đựng dung dịch hoặc bột acrylic
20.
Sơn bóng màu đỏ
21.
Lớp sơn lót và lớp sơn phủ (chỉcó thể cùng một sản phẩm nếu phân biệt rõ ràng)
[KHÔNG được phép sử dụng chất làm đầy móng]
22.
Tô ngâm tay(không cho phép dùng bình đựng thay thế)
23.
Bông (đựng trong túi nhựa bịt kín)
24.
Khăn lau móng không bụi (tùy chọn)
25.
Kéo cắt vải và kẹp móng tay
26.
Dung môi hoặc chất làm mềm da
27.
Kem hoặc dầu dưỡng tay (để mát xa)
28.
Dầu bôi da và/hoặc kem bôi da
29.
Sủi da
30.
Chổi đánh móng tay nghệ thuật bằng sợi tổng hợp
31.
Khăn vải (tùy chọn)
32.
Khăn giấy dùng một lần (khoảng 6 tấm)
33.
Túi nhựa bịt kín và băng keo dán túi đựng vật dụng dùng một lần
34.
Bình xịt khử trùng móng
35.
Túi nhựa bịt kín và thùng cứng đựng vật dụng dính máu nếu có
36.
Băng cấp cứu (2-3)
37.
Bột cầm máu hoặc chất lỏng
38.
Đèn kẹp chạy bằng pin (tùy chọn)*
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*Môi trường kiểm tra
Xin lưu ý rằng do nhiều địa điểm trên toàn tiểu bang New York được sử dụng để tổ chức thi cho các thí sinh,
môi trường kiểm tra sẽ có sự khác biệt. Tất cả các thí sinh sẽ được bố trí bàn thao tác để thực hiện các quy
trình cần thiết; Tuy nhiên các điều kiện như ánh sáng có thể không giống nhau. Vì vậy, để đảm bảo rằng bạn có
đủ ánh sáng để thực hiện các quy trình cần thiết, bạn được phép mang theo đèn kẹp chạy bằng pin.

Kết quả Bài thi
Bạn sẽ được thông báo qua email ngay khi có kết quả bài thi. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Trung tâm Cấp
phép NYS để xem kết quả trong phần Kiểm tra. Thí sinh đã đỗ cả hai bài thi lý thuyết và thực hành sẽ được cấp
Giấy phép Hành nghề Vẽ móng nghệ thuật ở Tiểu bang New York qua thư. Nếu bạn không thi đỗ, bạn có thể
đăng nhập vào tài khoản Trung tâm Cấp phép NYS và đăng ký lịch kiểm tra khác. Kết quả sẽ KHÔNG được
công bố ngay sau bài kiểm tra hoặc qua điện thoại. Bạn không thể khiếu nại về kết quả bài kiểm tra của mình.

Yêu cầu nhận Bản Phân tích
Nếu bạn không đạt bài kiểm tra, bạn có thể yêu cầu nhận bản phân tích về bài kiểm tra thực hành của mình.
Bản phân tích là một báo cáo phân tích điểm bài thi thực hành của bạn nhằm giúp bạn xác định rõ điểm mạnh
và điểm yếu của mình. Bạn phải yêu cầu nhận Bản phân tích trong vòng 60 ngày kể từ ngày thi. Chúng tôi sẽ
không cung cấp Bản phân tích cho cá nhân đã đạt đủ điểm đỗ bài kiểm tra thực hành.
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