SỞ NGOẠI GIAO TIỂU BANG NEW YORK - BỘ PHẬN DỊCH VỤ CẤP PHÉP
QUY TRÌNH BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH
NGHỀ VẼ MÓNG NGHỆ THUẬT
Dưới đây là mô tả quy trình bài kiểm tra bạn sẽ phải thực hiện.
Bạn sẽ được hướng dẫn và thông báo về thời gian phân bổ cho mỗi phần của bài kiểm tra. Không bắt đầu bất
kỳ quy trình nào cho tới khi bạn nhận được hướng dẫn bắt đầu. Không cho phép các thí sinh nói chuyện.
Mỗi thí sinh sẽ nhận được một bàn tay để vẽ một móng ướt và mát xa bề mặt móng nhẹ; và một bàn tay khác
để vẽ móng khô và áp dụng quy trình vẽ móng tiên tiến. Việc sử dụng bàn tay nào để vẽ móng ướt và bàn tay
còn lại để vẽ móng khô và áp dụng quy trình tiên tiến hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Dưới đây là tóm tắt quy trình
vẽ móng tiên tiến yêu cầu:



Sử dụng móng típ cho ba móng bất kỳ trên bàn tay lựa chọn vẽ móng khô:
·
hai móng với típ sẽ được đắp móng lụa và móng thủy tinh
·
móng còn lại với típ sẽ được phủ một lớp acrylic
Móng tay tự nhiên còn lại trên bàn tay sẽ được phủ lớp acrylic tạo dáng móng

HÃY LƯU Ý: Quy trình vệ sinh và khử trùng phù hợp luôn phải được đảm bảo thực hiện trong mọi thời
điểm của bài thi phù hợp với quy chế và quy định về nghệ thuật chăm sóc vẻ đẹp bên ngoài.

PHẦN I - CHUẨN BỊ BÀN VẼ MÓNG (15 phút)
Khi nhận được hướng dẫn bắt đầu, bạn sẽ phải:
Bước 1

Lấy dung dịch khử trùng bề mặt pha sẵn và các nguyên liệu liên quan ra khỏi hộp và khử trùng
bề mặt thao tác được phân công cho bạn theo quy trình bắt buộc. Hãy đảm bảo bạn mang theo
túi để bỏ vật dụng dùng một lần trên bàn làm việc của mình trong bước này.

Bước 2

Chuẩn bị khay/bình khử trùng để sau đó ngâm dụng cụ đã nhiễm bẩn. Hãy đảm bảo chuẩn bị
riêng bình chứa vật dụng dính máu trong bước này.

Bước 3

Bày biện tất cả các dụng cụ và vật tư cần thiết trong Phần II của bài thi một cách an toàn và có
trật tự. Đổ nước từ bình xịt vào tô ngâm tay.

PHẦN II - LÀM MÓNG CƠ BẢN VÀ CHUẨN BỊ CHO QUY TRÌNH TIẾP THEO (20 phút)
Sau khi giám khảo kiểm tra việc chuẩn bị bàn thao tác của bạn và bạn nhận được hướng dẫn bắt đầu, bạn nên:
Bước 1

Rửa sạch tay bạn và vệ sinh bàn tay mẫu sử dụng để vẽ móng.

Bước 2

Định hình toàn bộ móng trên bàn tay đầu tiên bằng dũa giấy hoặc dũa sắt. (Bàn tay này sẽ được
ngâm, bôi kem hoặc dầu biểu bì, được mát xa nhẹ và KHÔNG được sử dụng cho quy trình tiếp
theo.)

Bước 3

Đặt bàn tay đầu tiên vào tô ngâm tay để ngâm và định hình toàn bộ móng trên bàn tay thứ hai
bằng dũa giấy hoặc dũa sắt. Bàn tay này sẽ được sử dụng để thực hiện quy trình vẽ móng tiên
tiến.

Bước 4

Lấy bàn tay đầu tiên ra khỏi tô ngâm tay và sấy khô hoàn toàn.
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Bước 5

Bôi kem hoặc dầu biểu bì lên móng tay và biểu bì của bàn tay thứ nhất trong 10-15 giây.

Bước 6

Sử dụng sủi da để đẩy phần da dày còn bám trên cả hai bàn tay. Hãy Lưu ý: KHÔNG cho phép
cắt da.

Bước 7

Thoa kem dưỡng da, dầu hoặc kem và mát xa nhẹ trên bề mặt da lên cánh tay và bàn tay để vẽ
móng nước trong 1-2 phút bằng cách mát xa TỐI THIỂU hai lần.

Bước 8

Gỡ bỏ màng bọc từ thân móng và phần da giữa các ngón tay bằng khăn lau móng không bụi
hoặc que orangewood bọc đầu bằng bông ngâm trong hóa chất chùi móng hoặc dung dịch sát
khuẩn.

Bước 9

Phun dung dịch sát khuẩn lên móng tay của cả hai bàn tay.

Bước 10

Đánh bóng móng tay trên bàn tay được vẽ móng nước để tạo độ bóng.

Bước 11

Đánh bóng/lau bụi móng tay trên bàn tay sẽ tiếp tục thao tác vẽ móng tiên tiến để gỡ bỏ lớp sơn.

PHẦN III - LÀM MÓNG TÍP VÀ TẠO HÌNH MÓNG (25 phút)
Cất vật dụng không cần thiết cho bài thi vào hộp dụng cụ của bạn và chuẩn bị vật dụng cần thiết để hoàn thành
Phần III & IV.
Sau đó, bạn sẽ tiếp tục làm móng típ cho ba móng tay bất kỳ trên bàn tay KHÔNG vẽ móng nước trước đó. Mỗi
móng sau đó sẽ được phủ thêm một lớp bên ngoài: 1 móng lụa, 1 móng thủy tinh (có thể yêu cầu chất hoạt
hóa/chất khô nhanh), và 1 móng phủ acrylic.
Bước 1

Lựa chọn và làm ba móng típ; nếu cần thiết, sử dụng dũa để thay dáng móng phù hợp với kích
thước của móng tự nhiên trước khi làm. Hãy Lưu ý: KHÔNG được phép sử dụng móng típ kiểu
Pháp.

Bước 2

Cắt móng típ đến chiều dài yêu cầu để có thể thao tác phù hợp.

Bước 3

Kết hợp móng típ với thân móng tự nhiên. Hãy Lưu ý: KHÔNG cho phép sử dụng sản phẩm dung
dịch chất lỏng.

Bước 4

Dũa móng típ để tạo dáng móng cuối cùng.

PHẦN IV - LÀM MÓNG BỌC (30 phút) - Hai móng tay sẽ được bọc móng lụa.
Bước 1

Cắt móng lụa và móng thủy tinh thành dáng móng cơ bản.

Bước 2

Đặt móng thủy tinh qua một bên và phủ một lớp móng lụa lên một trong hai móng tay đã bọc típ,
cắt và phết sơn keo theo yêu cầu của quy trình.

Bước 3

Phủ móng thủy tinh lên một móng tay, cắt, phết sơn keo và sử dụng chất hoạt hóa theo yêu cầu
của quy trình.

Bước 4

Quay trở lại với móng tay đã bọc móng lụa; tạo hình cả hai móng tay đã bọc.

Bước 5

Đánh bóng và bôi dầu cho cả hai móng tay đã bọc.
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PHẦN V - LÀM MÓNG PHỦ ACRYLIC (30 phút)
Cất vật dụng không cần thiết cho bài thi vào hộp dụng cụ của bạn và chuẩn bị vật dụng cần thiết để hoàn thành
Phần V.
Móng tay đã bọc móng típ còn lại sẽ được phủ lớp acrylic hai màu (kiểu Pháp); móng tay không bọc móng típ
còn lại sẽ được tạo dáng móng nghệ thuật. Móng nghệ thuật có thể có một hoặc hai màu.
Bước 1

Chuẩn bị sản phẩm dạng chất lỏng và dạng bột.

Bước 2

Bôi lớp sơn lót lên phần da tự nhiên ở giữa hai móng tay.

Bước 3

Tạo hình móng tay tự nhiên sử dụng khuôn mẫu.

Bước 4

Phủ lớp acrylic hai màu lên móng với móng típ.

Bước 5

Gỡ khuôn mẫu và tạo hình móng tay nghệ thuật.

Bước 6

Tạo hình móng tay được phủ lớp acrylic.

Bước 7

Đánh bóng/bôi dầu cả hai móng đã phủ acrylic.

Bước 8

Chuẩn bị bàn thao tác phủ sơn bóng.

Bước 9

Chuẩn bị để phủ sơn bóng tất cả móng tay.

PHẦN VI - PHỦ SƠN BÓNG VÀ VỆ SINH (15 phút)
Cất vật dụng không cần thiết cho bài thi vào hộp dụng cụ của bạn và chuẩn bị vật dụng cần thiết để hoàn thành
Phần VI.
Phủ sơn bóng cho cả mười móng tay như sau:
Bước 1

Bôi nước sơn lót sạch. Hãy Lưu ý: KHÔNG được phép sử dụng chất làm đầy móng.

Bước 2

Bôi hai lớp sơn bóng màu đỏ.

Bước 3

Bôi lớp sơn phủ.

Bước 4

Lau sạch lớp sơn bóng trên da hoặc phần da xung quanh móng tay nếu cần thiết.

Bước 5

Khi đã hoàn tất lớp sơn bóng, vệ sinh bàn thao tác của bạn và đóng gói tất cả vật dụng. Trừ khi
có hướng dẫn khác, bạn có thể vứt bỏ vật dụng dùng một lần khi ra khỏi phòng thi.

Nail Specialty Practical Examination Procedures - VI (Rev. 03/16)

