NYS रा य िवभाग - अनुमितपत्र सेवा शाखा
नङ िविश टता प्रयोगा मक
परीक्षा जानकारी
NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001

प्रयोगा मक परीक्षा तािलका
नोट: तपाईंले आ नो प्रयोगा मक परीक्षाको तािलका िलिखत परीक्षाको जाँच पूरा हुनु पिहले वा पिछ बनाउन सक्नुहु छ।
प्रयोगा मक परीक्षाको तािलका अनलाइनमा बनाउनुपछर् । तपाईंको आवेदनलाई वीकृत गिरएपिछ आवेदनमा उपल ध गराइएको इमेल ठे गानामा
इमेल पठाइनेछ। इमेलमा िलङ्क हुनेछ जहाँ तपाईंले आ नो तािलका बनाउन सक्नह
ु ु छ।
तपाईंले आ नो तािलका बनाउदा $15 डलर िफतार् नहुने शु क लाग्छ। तपाईंलाई आ नो परीक्षाको पुन: तािलका बनाउनु आव यक छ भने जिरवाना
लाग्न ($15 डलरको शु क जफत हुन) बाट जोिगन तपाईंले आ नो िनधार्िरत परीक्षाको क तीमा छ िदन अगािड यसो गनर् सक्नुहु छ। तपाईंले
आ नो अपोइ टमे ट र गनभ
ुर् यो वा िनधार्िरत परीक्षामा िढला आउनभ
ु यो वा िनधार्िरत परीक्षामा सहभागी हुनभ
ु एन भने तपाईंको परीक्षा शु क
जफत हुनेछ।
नोट: तपाईंले िवशेष परीक्षण यव थाह को लािग अनुरोध गनर् उपयुक्त कागजात बझ
ु ाउनुभयो भने अनुमितपत्र सेवा शाखाको प्रितिनिधले
तपाईंलाई तपाईंको परीक्षा तािलका सिहत स पकर् गनछन ्।

प्रयोगा मकमा प्रवेश
यस परीक्षामा प्रवेशका लािग तपाईंले फोटो सिहतको सरकार वारा जारी गिरएको ह ताक्षर सिहतको पिरचय पत्र याउनप
ु छर् । तपाईंको पिरचय
पत्र हालको ( याद समा त नभएको) र तलको सूचीबाट हुनुपछर् :










चालक अनम
ु ित पत्र
रा य वारा जारी गिरएको पिरचय पत्र (पूवर् गैर-सावरी चालक आइडी)
IDNYC काडर् (NYC पिरचय पत्र)
फौजी आइडी
संयक्
ु त रा य अमेिरकाको पासपोटर्
संयुक्त रा य अमेिरका INS वारा जारी आइडी
संयुक्त रा य अमेिरकी नागिरकता प्रमाणपत्र
िवदे शी पासपोटर्
मेक्सीको र इक्वेडरको क सल
ु र आइडी

अपोइ टमे टह तपाईंको पिरचय पत्रमा भएकै नाममा िलइएको हुनुपछर् । यसमा बीचका नाम वा प्रथामक्षारह समावेश हुँदैनन ्। तपाईंको पिछ लो
नाम समास गिरएको छ भने, कृपया आ नो पूरा नाम समावेश गनर् सुिनि चत हुनुहोस ्। तपाईंको नाम आइडीमा भएको नामसँग याक्कै मेल
खाँदैन भने तपाईंलाई परीक्षामा पहुँच गनर्मा अ वीकार गन हामीसँग अिधकार रह छ।
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तपाईंको प्रयोगा मकको लािग तयारी
तपाईं आ नो परीक्षामा नङ िविश टता सेवाह उपल ध गराउनको लािग उपयुक्त पोशाकमा आउनुपछर् । सौ दयर् र यावसाियकतालाई
राखी, तपाईंले िन न िनयमनह को पालना गन अपेक्षा गिर छ:

यानमा

1) सफा, क तीमा एक चौथाइ लामो बाहुला भएको धुन िम ने बािहरी कपडा आव यक हु छ।
2) पैतालाको मािथस म ढाक्ने खुट्टाको औंला र पछािडको भाग ढाक्ने जु ता (क्यानभास होइन)।
3) धेरै र हि लने खालकका गरगहना नलगाउनह
ु ोस ्।
4) चुइङ्गम चपाउने र सेल फोनको प्रयोग गनर् अनुमित िदइएको हुँदैन।
5) आफू आगमन पिहले हातलाई साबुन र पानीले धोइएको हुनप
ु छर् ।
तपाईंले यो परीक्षामा आफूसँग लाइम मोडेल याउनुपछर् । मोडेल पु ष वा मिहला जोकोही पिन हुनसक्छ र क तीमा 16 वषर्को, आव यक सबै
स चालनह पेश गनर् सहमत हुने र परीक्षा सिहत सबै कायर्िविधह प्रा त गनर् सक्षम हुने हुनुपछर् । तपाईंको मोडेलको दशवटा सफा र व थ
प्राकृितक नङह भएको, कुनै कृित्रम उ पादन नभएको हुनुपछर् ; उ कृ ट पिरणामह को सुिनि चत गनर् 1/8” दे िख 1/4” स म वत त्र िकनारा
भएको िसफािरश गिर छ। कृपया तपाईंको मोडेल परीक्षा क्षेत्रमा आउनुपूवर् आ नो हात साबुन र पानीले धोएको छन ् भनी सुिनि चत गनह
ुर् ोस ्।
तपाईंले आ नै परीक्षा आपूितर् र सामग्रीह आपूितर् सूचीमा उ लेख गिरए अनुसार याउनुपछर् । आव यक कुनैपिन आपूितर् र सामग्रीह उपल ध
गराउन असफल भएमा यसले तपाईंलाई केही परीक्षा कायर्िविधह स पादन गनर् सक्षम हुनबाट रोक्न सक्नेछ।

प्रयोगा मक परीक्षाका कायर्िविधह
नङ िविश टता प्रयोगा मक परीक्षामा कायर्ह का ङ्
ृ खला समावेश छन ् जसलाई तपाईंले प्र येक कायर्िविधलाई बाँडफाँड गिरएको समय-सीमा
िभत्रमा स पादन गनप
ुर् छर् । तपाईंले िनिदर् ट समयाविध िभत्र िन न कायर्िविधह प्रदशर्न गनप
ुर् छर् :
तािलका तय गन (15 िमनेट)
आधारभूत नङ िचिक सा (Manicure) र थप कायर्िविधह को तयारी (20 िमनेट)
िटप एि लकेसन र आकार िदने (25 िमनेट)
र्याप एि लकेसन (30 िमनेट)
एक्रेिलक एि लकेसन (30 िमनेट)
पोिलश एि लकेसन र सफाइ (15 िमनेट)
परीक्षा कायर्िविधका कायर्ह हाम्रो यस www.dos.ny.gov वेबसाइटमा उपल ध छन ्। नङ िविश टता प्रयोगा मक पूरा हुन लगभग 2 1/2 घ टा
लाग्नेछ। स पण
ू र् परीक्षा अविधमा सुरक्षा र संक्रमण िनय त्रण कायर्िविधह को पालना गनप
ुर् छर् । तपाईंले यो परीक्षा उ तीणर् गनर्को लािग 70
प्रितशत अंक हािसल गनुप
र् छर् ।

स पकर् जानकारी
तपाईंले प्रयोगा मक परीक्षा एकाइ रा य िवभागलाई (518) 473-2740 मा फोन गरी वा साधारण जानकारीको लािग अनम
ु ितपत्र सेवा शाखालाई
(518) 453-8130 मा फोन गरी स पकर् गनर् सक्नुहु छ। अनुमितपत्र स ब धी अतिरक्त जानकारीको लािग कृपया हाम्रो वेबसाइट
www.dos.ny.gov मा जान िनसंकोच हुनुहोस ्। प्रितकूल मौसमको बेलामा तपाईंको परीक्षा हुनेछ िक छै न भनी कृपया हाम्रो वेबसाइटमा हे नह
ुर् ोस ्।
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आव यक आपूितर् र सामग्रीह
तपाईंले तल सच
ू ीबद्ध गिरएका व तुह समावेश भएको िकट याउनुपछर् । सबै सामग्रीह पिहले सफा गिरएको र संक्रिमत नभएको हुनुपछर् । सबै
उ पादन र आपूितर्ह नयाँ हुनुपछर् भ ने छै न तर कभर गिरएको, भाँडोह मा लेबुल लगाइएको (अङ्ग्रेजीमा लेबल लगाइएको हुनुपछर् ) हुनुपछर् ।
यिक्तगत सरु क्षा मक उपकरण (ज तै, मा क, प जा, सरु क्षा मक च माह आिद) लाई प्रो सािहत गिर छ तर ऐि छक हुन ्।
पव
ू -र् िमि त, उ योगसँग स बि धत, सतह सफाइ एजे ट, उपयक्
ु त तिरकाले लेबल लगाइएको (उ पादनको नाम समावेश भएको) र प्रे
बोतल
2.
पूव-र् िमि त, अ पताल-ग्रेड, उ योगसँग स बि धत संक्रिमत नहुने सामग्री,
3.
सफाइ गन हाते क्रब वा हातको लािग प्रे-अन ( मौिलक, लेबल गिरएको याकेिजङ)
4.
पानीले भिरएको लाि टकको प्रे बोतल
5.
दई
ु वटा “सफा” र “फोहोर” िच ह लगाइएका कभर गिरएका भाँडोह । एउटा सफा सामग्रीह राख्न र ओसानर्; एउटा दिू षत सामग्रीह
ओसानर्को लािग
6.
एक्रेिलक प्राइमर
7.
एक्रेिलक पाउडर (सेतो र सफा/सेतो) र एक्रेिमक मोनोमर (4 oz.) र आइड्रपर
[कुनैपिन वाटर क्यरु े बल उ पादनह को अनम
ु ित छै न]
मह वपूण:र् प्रभावकारी नोभे बर 1, 2001, MMA वा MMA समावेश भएका अ य कुनैपिन उ पादनह लाई यूयोकर् रा यमा नङ सेवाह मा
प्रयोग गनर् कडाइका साथ िनषेिधत गिरएको छ र यस परीक्षामा प्रयोग गनर् अनुमित िदइने छै न।
8.
दई
ु वटा नङका आकारह (धातु वा कागजको)
9.
एक्रेिलक नङ ब्रस
10.
फाइलह (साधारण, म यम र राम्रो)
11.
थ्री-वे बफर र/वा बफर लक
12.
पण
ू र् राम्रो नङ िटपह (क तीमा - 12)
[कुनै Cutaways वा फ्रे च िटपह लाई अनम
ु ित िदइने छै न]
13.
नङ िच काउने(ह )
[कुनै ब्रस-अनको अनम
ु ित िदइने छै न]
14.
फाइबर ग्लास िस टम: र्याप (छ इ चको ि ट्रप; परीक्षा अगािड नङको आकारमा नका नह
ु ोस ्) रे िसन जेल र एिक्टभेटर/एक्सलेरेटर
एिक्टभेटर/एक्सलेरेटर
[कुनै ब्रस-अनको अनम
ु ित िदइने छै न]
15.
निचि कने िस क (छ इ चको ि ट्रप; परीक्षा अगािड नङको आकारमा नका नह
ु ोस ्)
16.
बनावटलाई नङमा धके नको लािग पाँच-पाँच इ चका लाि टकका िशटह (ऐि छक)
17.
पोिलश िरमुभर - 4 oz. (एसेटोन वा गैर एसेटोन)
18.
सु तलाको काठको लौरो (लगभग 2-5)
19.
एक्रेिलक तरल पदाथर् वा पाउडरको लािग तीनवटा (3) डापेन भाँडो वा साना भाँडाह
20.
रातो क्रेमी पोिलश
21.
आधार कोट र मािथको कोट ( प ट भएको अव थामा समान हुन सक्छन ्)
[कुनैपिन उठाइएको (ridge) िफलरको अनम
ु ित िदइएको छै न]
22.
िफङ्गरबोल (कुनै प्रित थापनको भाँडोको अनुमित छै न)
23.
कटन (सील गनर् योग्य भएको, लाि टकको झोला)
24.
िल ट-फ्री नेल वाइ स (ऐि छक)
25.
कपडा का ने कची र नेल िटप िक्लपरह
26.
क्युिटकल सोलभे ट वा स टनर
27.
या ड िक्रम वा तेल (मािलसको लािग)
28.
क्युिटकल तेल र/वा क्युिटकल िक्रम
29.
क्युिटकल पुशर
30.
कृित्रम िचिक सा नङ ब्रस
31.
कपडाको टावेल (ऐि छक)
32.
न ट गनर् सिकने कागजका टावेलह (लगभग 6)
33.
सील गनर् योग्य लाि टकको झोला र न ट गनर् सिकनेह का लािग टे प
34.
नेल ए टी सेि टक प्रे
35.
सील गनर् योग्य लाि टकको झोला र दघ
र् नाबाट आउन सक्ने रगतको लािग भाँडो
ु ट
36.
या ड-एडह (2-3)
37.
सेि टक पाउडर वा तरल पदाथर्
38.
याट्रीबाट च ने, िक्लप-अन लाइट (ऐि छक)*
1.
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*परीक्षण वातावरण

कृपया यान िदनुहोस ् िक आवेदकह को परीक्षणको लािग सवर्त्र यूयोकर् रा य भरी िविभ न थानह को प्रयोग गिरने हुनाले िभ निभ न परीक्षणका वातावरणह िव यमान हुनेछन ्। सबै आवेदकह लाई आव यक कायर्िविधह को स पादन गनर् टे बल उपल ध गराइनेछ;
य यिप प्रकाश ज ता अव थाह िभ न हुन सक्नेछन ्। यसकारण, आव यक कायर्िविधह को स पादन गनर् तपाईंसँग पयार् त मात्रामा
प्रकाश हु छ भनी सुिनि चत गनर्का लािग तपाईंलाई याट्रीबाट च ने िक्लप अन लाइट याउन अनुमित िदइनेछ।

परीक्षाका नितजाह
परीक्षाका नितजाह उपल ध भएपिछ तपाईंलाई इमेल वारा सूिचत गिरनेछ। परीक्षा सेक्सनका तपाईंका नितजाह हे नक
र् ा लािग तपाईंले
आ नो NYS अनम
ितपत्र
से
टर
खातामा
लगइन
गन
प
र्
छर्
।
िलिखत
र
प्रयोगा
मक
परीक्षाह
मा
उ
तीणर्
भएका
आवे
द
कह
लाई पत्र वारा
ु
ु
यूयोकर् रा य नङ िविश टता अनुमितपत्र पठाइनेछ। तपाईं परीक्षामा अनु तीणर् हुनुभयो भने तपाईंले NYS अनुमितपत्र से टर खातामा
लगइन गरी अक परीक्षाको तािलका तय गनर् सक्नुहु छ। नतीजाह परीक्षामा वा टे लीफोनबाट िदइने छै न। तपाईंले आ नो परीक्षा
नितजाह मा अपील गनर् सक्नुहुने छै न।

िव लेषणको लािग अनुरोध
तपाईं आ नो परीक्षामा अनु तीणर् हुनभ
ु यो भने तपाईंले आ नो प्रयोगा मक परीक्षाको िव लेषण गनर्को लािग अनरु ोध गनर् सक्नु हुनेछ।
िव लेषण भनेको तपाईंका सबलता र कमजोरीह प ता लगाउनका लािग तपाईंलाई सहायता गनर् तपाईंको प्रयोगा मक परीक्षाका
अङ्कह को प्रितवेदन वा िव लेषण हो। तपाईंले आ नो परीक्षा िमितको 60 िदन िभत्रमा िव लेषणको लािग अनुरोध गनप
ुर् छर् । हामीले
प्रयोगा मक परीक्षामा उ तीणर् अङ्क हािसल गरे का यिक्तह लाई िव लेषण उपल ध गराउने छै न ।
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