Kǣ THI VIӂT QUӔC GIA Vӄ
MӺ DUNG HӐC
BҦN TIN DÀNH CHO THÍ SINH

+m\WKĈPWUDQJwww.nictesting.org ĀӇ có bҧn tin mӟi nhҩt trѭӟc khi dӵ thi.  
KǤ thi Quӕc gia vӅ Mӻ dung hӑc là kǤ thi cҩp phép quӕc gia vӅ Mӻ dung hӑc, do HӝLÿӗng Liên TiӇu bang gӗm các HӝLÿӗng Mӻ dung hӑc TiӇu bang
(NIC) soҥn và tә chӭc. Bҧn tin dành cho Thí sinh này gӗPFyÿҥLFѭѫQJQӝi dung cҫn nҳPÿѭӧc trong kǤ thi Quӕc gia vӅ Mӻ dung hӑc cӫa NIC, các câu
hӓi và trҧ lӡi mүu. Thӡi gian thi viӃt Mӻ dung hӑc là 120 phút.
C Á C K H Á I N IӊM K H O A HӐC
30 %
K iӇm soát T ruyӅn nhiӉm
Vi sinh vұt
Vi khuҭn
Virút
sinh trùng
MiӉn dӏch
ngӯa
&iFSKѭѫQJNLӇm soát truyӅn
nhiӉm
Làm vӋ sinh
Tҭy uӃ
Vô trùng hóa
4X\ÿӏnh cӫa liên bang
Nguyên tҳc cӫa OSHA
Tӡ dӳ liӋu an toàn vӅ
chҩt liӋu (MSDS)
&ѫTXDQEҧo vӋ môi
WUѭӡng (EPA)
Cөc quҧn lý thӵc phҭm
YjGѭӧc phҭm (FDA)
/ѭXêFKXQJ
6ѫFӭu
Chҧy ít máu
Bӓng nhҽ
+ѫLVѭQJPҳt
G iҧi phүXQJѭӡi
TӃ bào
Mô
&ѫTXDQ
Tim
Phәi
Da
6LQKOêFѫEҧn (hӋ FѫWKӇ)
HӋ [ѭѫQJ

HӋ Fѫ
&ѫGDÿҫu
&ѫQKDL
&ѫPLӋng
&ѫPҳWYjPǊL
&ѫEjQWD\YjFiQKWD\
&ѫEjQFKkQYjFҷng
chân
&ѫFә
&ѫYDLYjOѭQJWUrQ

&+Ă06Ï&9¬C Á C DӎC H VӨ
Vӄ T Ó C
40 %
Môn hӑc nghiên cӭu vӅ lông, tóc
Thuӝc tính và cҩu trúc cӫa tóc
YjGDÿҫu
Thân tóc
Gӕc tóc
Sӵ hóa sӯng

Các loҥi khӟp nӕi
HӋ tuҫn hoàn

Phân tích tóc và chҩWOѭӧng tóc

HӋ mҥch máu hoһc hӋ
tim mҥch
HӋ mҥch bҥch huyӃt

Xӕp
ĈjQKӗi
KӃt cҩu
Ĉӝ dày

HӋ nӝi tiӃt
HӋ hô hҩp
HӋ da
HӋ thҫn kinh
HӋ bài tiӃt

&iFJLDLÿRҥn phát triӇn cӫa
tóc
Rөng tóc
&iFÿLӅu kiӋn cӫDGDÿҫu và
tóc

Công thái hӑFĈӏnh vӏ FѫWKӇ
Nguyên tҳFFѫEҧn vӅ hóa hӑc
Vұt chҩt
Ĉӝ pH
'LQKGѭӥng
'ѭӧc phҭm
Hӧp chҩt
HӛQGѭӧc
Thành phҫn sҧn phҭm
Dán nhãn sҧn phҭm
An toàn sҧn phҭm
C ác Nguyên l &ѫVӣ cӫDĈLӋn
DòQJÿLӋn
ĈLӋn trong khoa mӻ dung

Rӕi loҥn
BӋnh
Q uy trình quҩQNKăQ
GӝLÿҫu
Cҳt tóc
Dӏch vө hóa chҩt
NhiӋt
Q uy trình gӝLÿҫu, bôi dҫu xҧ,
mát xa và chҧi tóc
Phân tích tóc
3KkQWtFKGDÿҫu
GӝLÿҫu
Lӵa chӑn sҧn phҭm
Quy trình

ĈLӋn liӋu pháp
Quang liӋu pháp

;ѭѫQJVӑ
;ѭѫQJPһt
;ѭѫQJFә
;ѭѫng vai
;ѭѫQJEjQWD\YjFiQK
tay
;ѭѫQJEjQFKkQYjFҷng
chân
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Bôi dҫu xҧ
Lӵa chӑn sҧn phҭm
Quy trình
¸

ĈLӅu trӏ GDÿҫu
0iW[DGDÿҫu

Nguyên l T hiӃt kӃ K iӇu tóc
Các yӃu tӕ cӫa kiӇu tóc
Dҥng
Ĉѭӡng thҷQJKѭӟng

Dҥng mӑc
KӃt cҩu
Màu
Nguyên tҳc cân bҵng và thiӃt
kӃ
Hình dҥng khuôn mһt
Q uy trình cҳt tóc
7ѭYҩn cӫa khách hàng
DiӋn mҥo mong muӕn
Hình dҥng khuôn mһt
Lӕi sӕng và/hoһc khí hұu
Phân tích tóc
Nguyên tҳc cҳt tóc
9QJÿҫu
Nâng hoһc chiӃu
Ĉѭӡng thҷng và góc
KiӇm tra chéo
KӃt cҩu
Dөng cө và an toàn
ĈLӋn
Thӫ công
CҳWWyFFѫEҧn
KiӇu cӭng hoһc kéo cҳt
tóc cùn
KiӇXFKLDÿӝ
KiӇu theo lӟp
KiӇu kӃt hӧp
Q uy trình tҥo kiӇu tóc
7ѭYҩn cӫa khách hàng
Tҥo kiӇXѭӟt
Tҥo kiӇu bҵng nhiӋt
TӃt tóc
Tóc giҧ, làm dày tóc hoһc nӕi tóc
7ѭYҩn cӫa khách hàng
Tóc giҧ và làm dày tóc
Thành phҫn tóc giҧ (ví
dөWyFQJѭӡi hoһc tóc
tәng hӧp)
Cҩu trúc tóc giҧ (ví dө:
ÿӝLPǊYjNK{QJÿӝLPǊ
&KăPVyFWyFJLҧ
Làm dày tóc và thêm tóc
7ѭYҩn dӏch vө hóa chҩt
Phân tích tóc
3KkQWtFKGDÿҫu
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KiӇm tra dӏ ӭng bҭm sinh (áp
da)
KiӇPWUDWyFVѫEӝ
KӃt quҧ mong muӕn
Dӏch vө hóa chҩt
Tҥo sóng bҵng hóa chҩt
Ĉӝ cân bҵng pH cӫa tҥo
sóng hóa chҩt
Quy trình tҥo sóng bҵng
hóa chҩt
Chҩt duӛi tóc bҵng hóa chҩt
Cân bҵQJÿӝ pH cӫa chҩt
duӛi tóc bҵng hóa chҩt
Quy trình duӛi tóc bҵng
hóa chҩt
Q uy trình nhuӝm tóc
Quy luұt màu sҳc
Loҥi màu tóc
Màu tóc tҥm thӡi
Màu tóc bán và mӝt phҫn
YƭQKYLӉn
9ƭQKYLӉn
Chҩt nhuӝm sáng
Nhuӝm tóc
LҫQÿҫu
Nhuӝm lҥi
Sӱa màu
DӎC H VӨ &+Ă06Ï&'$
15 %
Mô hӑc Da
KӃt cҩu da
Các lӟp da
Thҫn kinh trên da
Các tuyӃn trên da
Các loҥi da
Màu da
Tình trҥng da
Rӕi loҥn
BӋnh
ChӭFQăQJGD
7ѭYҩn dӏch vө FKăPVyFGD
Phân tích da
TiӅn sӱ sӭc khӓe
Q uy trình quҩQNKăQÿӇ thӵc
hiӋn dӏch vө dành cho mһt
Q uy trình nhә lông mày tҥm thӡi
Cҥo
Nhә
Bôi sáp
Làm rөng lông
Se chӍ
PhӃWÿѭӡng

Q uy trình dành cho mһt
Dөng cө FKăPVyFGD
ThiӃt bӏ
Dөng cө
Sҧn phҭm và dөng cө

&KăPVyFPyQJWLrQWLӃn
Quy trình tiӅn và hұu phөc vө
MҽRFKăPVyFPyQJ
Bao móng và phӫ móng

NghӋ thuұt vӁ móng

LiӋXSKiSÿLӋn
Thao tác mát xa
Bôi ngoài da

&ѫEҧn
Chuyên môn
Sӱa chӳa

Các câu hӓi mүXVDXÿk\JLӕQJQKѭ
FiFFkXWURQJÿӅ Thi ViӃt Mӻ dung
hӑc cӫa NIC. Mӛi câu có kèm theo
bӕn lӵa chӑQÿӇ trҧ lӡi. ChӍ có mӝt
lӵa chӑQ ÿ~QJ Các câu trҧ lӡi
ÿ~QJÿѭӧc liӋt kӃ sau phҫn câu hӓi
mүu.
1.

Nhuӝm lông mày và lông mi
2.

3.

4.

ThiӃt bӏ
Dөng cө
Sҧn phҭm và dөng cө

Cҳt sӱa móng tay và
FKăPVyFPyQJFKkQFѫ
bҧn
Cҳt sӱa móng tay và
FKăPVyFPyQJFKkQÿһc
biӋt
Quy trình mát xa
Mát xa bàn tay và cánh
tay
Mát xa bàn chân và cҷng
chân
Quy trình kiӇm soát lây nhiӉm
cho bӗQFKăPsóc móng chân
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ChҩWăQGD
Chҩt khӱ mùi
Chҩt khӱ trùng
Kem tҭy trҳng

/ѭӧc và bàn chҧi WUѭӟc khi tҭy
trùng cҫQÿѭӧc
a.
b.
c.
d.

Rӕi loҥn
BӋnh

Các loҥi cҳt sӱa móng tay và
FKăPVyFPyQJFKkQ

Màu kim loҥi
Màu hӛn hӧp
Màu thӵc vұt
Màu ôxy hóa

Nên bôi VDXÿk\OrQGDVDX
khi tҭy mөQÿҫu trҳng?
a.
b.
c.
d.

7ѭYҩn dӏch vө FKăPVyFPyQJ

Q uy trình cҳt sӱa móng tay và
FKăPVyFPyQJFKkQ
Dөng cө FKăPVyFPyQJ

Mӻ phҭm lӓQJWKѭӡng có chҩt
VDXÿk\"
a.
b.
c.
d.

KiӇm tra dӏ ӭng bҭm sinh
Bôi

Cҩu trúc móng
Thành phҫn móng
Sӵ phát triӇn cӫa móng
Tình trҥng móng

8.

ChӭFQăQJFӫa chҩt nhӡn là
gì?

C Á C C Â U HӒI MҮU

Lông mi giҧ

DӎC H VӨ &+Ă06Ï&0Ï1*
15 %

Móng mӑc tӯ phҫn nào?
a. NӃp móng.
b. Gӕc móng
c. LiӅm móng
d. BiӇu .

Acrylic
Gel

ĈLӅu trӏ mһt

7UDQJÿLӇm mһt
Lý thuyӃt vӅ màu sҳc trong
WUDQJÿLӇm
Quy trình bôi mӻ phҭm

7.

lau bҵQJNKăQ
lau bҵng giҩy vӋ sinh
rӱDQѭӟc lҥnh.
rӱa bҵng xà phòng và
Qѭӟc ҩm.
Quá
làm thon và mӓng
bҵng kéo gӑi là ?
a.
b.
c.
d.

5.

9.

Làm khô da.
Làm cӭng da.
Làm sҥch da.
/jPWUѫQGD

Tҭy trùng là quá trình
a.
b.
c.
d.

Giӳ vi khuҭn sӕng.
Khӱ mùi khó chӏu.
ChӍ diӋt các vi sinh vұt có
ích.
DiӋt cҧ vi khuҭn có ích
và có hҥi.

10. .KăQPӟi giһWOjQrQÿӇ ӣ
ÿkX"
a.
b.
c.
d.

1. d
2. c
3. d

Trên giá sҥch
Ӣ chӛ nào thuұn tiӋn.
Trong tӫ hoһFQJăQNpR
ÿyQJNtQ
ChӗQJQJăQQҳp cҥnh
chұu gӝLÿҫu.
4. b
5. d
6. c

7. b 10. c
8. d
9. d

www.nictesting.org
Ĉӆ TҰP
K IӆM
T R A T RӴC T U YӂN MӺ
D U N G HӐC T H E O B À I CӪA
NIC
(phҧi trҧ phí $30.00)

Chҩt duӛi tóc hóa hӑc khiӃn
cho tóc
a.
b.
c.
d.

6.

Xén
TӍa
Cҳt bҵng dao cҥo
Cҳt lӟp

a.
b.
c.
d.

Ngӯng mӑc.
Cӭng.
Tҥo gӧn sóng mӟi.
MӅm và phӗng lên.

Khi nào cҫn thӱ khuynh
Kѭӟng gen?
a.
b.
c.
d.

.KLGDÿҫu bӏ rách.
7Uѭӟc khi dùng ôxy già.
7Uѭӟc khi dùng màu ôxy
hóa.
7Uѭӟc khi dùng màu thӵc
vұt.
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T H A M K HҦO Vӄ MӺ D U N G HӐC
0LODG\¶V6WDQGDUG&RVPHWRORJ\
Milady
5 Maxwell Drive
Clifton Park, NY 12065
(800) 347-7707
www.Milady.com

S alon Funda mentals, Cosmetology, 2010
Pivot Point International, Inc.
Evanston, IL 60201
(800) 886-4247
www.pivot-point.com

Cosmetology Career Concepts, Haircutting,
Hairdesigning, Haircoloring, and Success Dyna mics,
2010
CLiC International
396 Pottsville-St. Clair Highway
Pottsville, PA 17901
(800) 207-5400
www.clicusa.com
NIC Health and Safety Standards
NIC, Inc., October 2002
NIC Cleaning and Disinfecting of Circulating and Non
&LUFXODWLQJ7XEVDQG6SD¶VIRU All Industry Modalities
NIC, Inc., August 2007
www.nictesting.org

T H A M K HҦO
THÊM
0LODG\¶V6WDQGDUG&RVPHWRORJ\ 
Milady
5 Maxwell Drive
Clifton Park, NY 12065
(800) 347-7707
www.Milady.com

S alon Funda mentals Cosmetology, 2006 & 2007
Pivot Point International, Inc.
Evanston, IL 60201
(800) 886-4247
www.pivot-point.com
0LODG\¶V6WDQGDUG1DLO7HFKQRORJ\
Milady
5 Maxwell Drive
Clifton Park, NY 12065
(800) 347-7707
www.Milady.com
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Làm s̩ch và Kh͵ trùng các B ͛n t̷m và Spa Có và Không có Sͯi
ÿ͙i vͣi M ͕i C ˯Vͧ trong Ngành*
C ác chuҭn nên tuân thӫ khi làm sҥch và khӱ trùng tҩt cҧ các bӗn tҳm và spa có và không có sӫi là: (nên dùng kính và găng bҧo hӝ
chӕng xianua và cҫn tránh không ÿӇ cho bàn chân hay các vùng da khác trên cѫ thӇ khách hàng tiӃp xúc vӟi các chҩt tҭy trùng).
1.
2.
3.
4.

Sau mӛi khách hàng hoһc mӛi phҫn dӏch vө,
Tháo nѭӟc khӓi bӗn
Làm sҥch bӗQÿ~QJWKHRFKӍ dүn cӫa nhà sҧn xuҩt. Thұt cҭn thұn dӥ bӓ hӃt màng váng, nhҩt là ӣ ӕng dүQQѭӟc. Rӱa bӗn cҭn thұn.
Ĉә nѭӟc ÿҫy bӗn.
a. Cho chҩt tҭy trùng thích hӧp vào nѭӟc theo quy ÿӏnh sau ÿây:
i.
Ít nhҩt phҧi dùng loҥi chҩt tҭy vi trùng, vi rút, nҩm và trӵc khuҭn ÿm ÿăQJNý vӟi EPA (theo công thӭc dùng cho
bӋnh viӋn), ÿm ÿѭӧc pha và sӱ dөng theo chӍ dүn cӫa nhà sҧn xuҩt, T RӮ C Á C BӖ1ĈĂ7,ӂP X Ú C T RӴC
T IӂP VӞI M Á U H OҺC DӎC H CѪ T Hӆ.
ii.

b.
5.

ĈӇ cho chҩt tҭy trùng nҵm trong bӗn không sӫi, hoһc sӫi trong bӗn sӫLÿӫ khoҧng thӡLJLDQÿmÿѭӧc chӍ UѫWURQJKѭӟng dүn cӫa
nhà sҧn xuҩt.

V ào cuӕi ngày phҧi tháo mӑi bӝ phұn rӡi (màng lӑc, nút ӕng thoát, vòi, v.v) làm sҥch và tҭy trùng các bӝ phұn rӡLQKѭVDX
a.
b.
c.
d.
e.

6.

NӃu BӗQÿm7,ӂP X Ú C T RӴC T IӂP VӞI M Á U H A Y Dӎ&+&Ѫ7+ӆ, ít nhҩt phҧi dùng loҥi chҩt tҭ\WUQJÿm
ÿăQJNêYӟi EPA có khҧ QăQJGLӋt vi rút HIV-1 và Hepatitis B cӫDQJѭӡi hoһFWUQJODRÿmÿѭӧc pha và sӱ dөng
ÿ~QJWKHRFKӍ dүn cӫa nhà sҧn xuҩt.

Chà và chҧi bҵng xà phòng và chҩt tҭy cho sҥch các mҧnh vөn.
Rӱa sҥch.
Nhúng ngұp hҷn trong chҩt tҭy vi trùng, vi rút, nҩm và trӵc khuҭQÿã ÿăQJNý vӟi EPA (theo công thӭc dùng cho bӋnh viӋn), ÿm
ÿѭӧc pha và sӱ dөng theo chӍ dүn cӫa nhà sҧn xuҩt.
Rӱa sҥch.
Hong khô.

Lҳp các bӝ phұQÿã tҭy trùng vào bӗn. (ӕng xҧ, vòi,v.v) hoһc cҩt vào mӝt thùng chӭa khô, có nҳSNtQÿmNKӱ trùng và cách xa các
chҩt gây ô nhiӉm.

Mӝt sӕ mӻ viӋn chӑn cách mua thêm ӕng xҧ và các bӝ phұn rӡLÿӇ có thӇ thay ngay lұp tӭc bҵng các bӝ phұQÿmÿѭӧc tҭ\WUQJÿӇ tiӃt kiӋm
thӡi gian giӳa các khách hàng. NӃXQKѭWKӃ, mӑLÿӗ nghӅ ÿmT IӂP X Ú C VӞI M Á U H OҺC Dӎ&+&Ѫ7+ӆ phҧLÿѭӧc tҭy trùng tӕi thiӇu là
bҵng mӝt dung dӏch khӱ WUQJÿmÿăQJNêYӟi EPA và có khҧ QăQJGLӋt HIV-YjYLU~W9LrPJDQ%WUrQQJ˱ͥi ho̿c Lao ÿmÿѭӧc pha và dùng
ÿ~QJWKHRFKӍ dүn cӫa nhà sҧn xuҩt. Cách cҩt giӳ giӕQJQKѭWURQJPөFWUrQÿk\
Phê duyӋWYjRWKiQJQăP

/Ѭ8é&iFWKtVLQK&DOLIRUQLDQrQWKDPNKҧo CCR 980.1 - ĈLӅu 12 Sӭc khӓe và An toàn vӅ viӋc làm vӋ sinh và tҭy trùng bӗn spa
FKkQQѭӟc xoáy và không có ӕng dүQQѭӟc và bӗn hay bӇ VSDFKkQNK{QJFyQѭӟc xoáy.
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