
 

HỘI ĐỒNG CẤP BẰNG HÀNH NGHỀ CẮT TÓC VÀ  
THẨM MỸ TIỂU BANG ALABAMA 

 
THÔNG TIN VỀ KỲ THI VIẾT 

 

CÁC KỲ THI DO PSI SERVICES LLC 

ĐIỀU HÀNH  

 
Hội Đồng Cấp Bằng Hành Nghề Cắt Tóc và Thẩm Mỹ Tiểu 
Bang Alabama phụ trách cấp bằng hành nghề và quản lý 
ngành nghề thẩm mỹ ở Tiểu Bang Alabama. Hội Đồng ký hợp 
đồng với PSI Services, LLC (PSI) để tổ chức các kỳ thi của hội 
đồng.  
 
Ứng viên PHẢI có điểm thi viết đạt yêu cầu trước khi nộp đơn 
xin thi thực hành.  Mỗi lần hội đủ điều kiện bạn sẽ được dự thi 
một lần.   Nếu thi trượt, bạn phải nộp lại hồ sơ xin dự thi với 
Hội Đồng. 

THỦ TỤC LẤY HẸN 

 
Sau khihồ sơ dự thi của bạn được Hội Đồng Cấp Bằng Hành 
Nghề Cắt Tóc và Thẩm Mỹ Tiểu Bang Alabama phê chuẩn, 
bạn có trách nhiệm liên lạc với PSI để lấy hẹn tới dự thi.  PSI 
sẽ cố gắng hết sức để thu xếp địa điểm và ngày giờ thi thuận 
tiện nhất cho bạn.   
 
Mọi thắc mắc và yêu cầu thông tin về kỳ thi vui lòng chuyển 
đến: 
  

PSI Services LLC 
3210 E Tropicana 

Las Vegas, NV  89121 

(833) 333-4751•  Fax (702) 932-2666 
www.psiexams.com 

ĐĂNG KÝ QUA INTERNET 

 
Để lấy hẹn thi nhanh chóng và thuận tiện nhất, PSI khuyên các 
ứng viên nên đăng ký dự thi trên Internet.  Ứng viên có thể 
đăng ký trực tuyến bằng cách truy cập website đăng ký của 
PSI tại www.psiexams.com.  Có thể đăng ký qua Internet 24 
giờ trong ngày.   Thực hiện các bước sau đây để đăng ký dự 
thi qua internet:  
 
1. Đăng nhập vào website của PSI, chọn đường liên kết 

dành cho các kỳ thi của Tiểu Bang Alabama.  Điền mẫu 
đơn đăng ký trực tuyến và nộp thông tin của bạn cho PSI 
qua Internet.   

2. Sau khi điền xong mẫu đơn đăng ký trực tuyến, bạn sẽ 
được cung cấp các địa điểm và ngày giờ thi hiện có để lấy 
hẹn cho buổi thi của bạn.  Chọn ngày giờ và địa điểm thi 
mà bạn muốn. 

 

ĐĂNG KÝ QUA ĐIỆN THOẠI 

 

Các nhân viên đăng ký thí sinh của PSI sẵn lòng giúp đỡ bạn tại 
số (800) 733-9267, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 6:30 sáng đến 9:00 
tối, và thứ Bảy/Chủ Nhật, từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều, Giờ khu 
vực miền Trung để giúp bạn lấy hẹn dự thi. 

HỦY BUỔI HẸN THI 

 

Bạn có thể hủy và dời lại buổi hẹn thi sang ngày khác mà 
không bị mất lệ phí đã nộp nếu thông báo hủy của bạn nhận 
được 2 ngày trước ngày thi dự kiến.  Bạn có thể gọi PSI tại số 
(800) 733-9267 hoặc sử dụng Website của PSI.   
 
Lưu ý:  Không chấp nhận hủy buổi thi qua tin nhắn để lại 
trong hộp thư thoại.  Vui lòng sử dụng Website của PSI 
hoặc gọi PSI để nói chuyện với Đại Diện Ban Dịch Vụ 
Khách Hàng. 

LỠ HẸN HOẶC HỦY TRỄ 

 

Hồ sơ đăng ký dự thi của bạn sẽ không hợp lệ, bạn sẽ không 
thể dự thi như lịch trình và sẽ bị mất lệ phí dự thi, nếu bạn: 
▪ Không hủy hẹn 2 ngày trước ngày thi dự kiến; 
▪ Không tới buổi hẹn thi; 
▪ Tới sau khi buổi thi đã bắt đầu; 
▪ Không xuất trình giấy tờ nhận dạng thích hợp khi tới dự thi. 

ĐỊA ĐIỂM THI ĐÓNG CỬA TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN 

CẤP 

 
Trong trường hợp thời tiết xấu hoặc có tình huống khẩn cấp 
khác nên phải đóng cửa địa điểm thi vào ngày thi dự kiến, buổi 
thi của bạn sẽ được dời sang ngày giờ khác.  Nhân viên PSI 
sẽ cố gắng liên lạc với bạn trong trường hợp đó.  Tuy nhiên, 
bạn có thể kiểm tra tình hình lịch thi của bạn bằng cách gọi số 
(800) 733-9267.  Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức dời lại buổi thi 
của bạn sang ngày giờ khác thuận tiện ngay khi có thể. 
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CÁC ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM TỔ CHỨC 
THI TRÊN MÁY TÍNH 

 
Các kỳ thi cấp bằng hành nghề được tổ chức tại các trung tâm 
khảo thí của PSI sau đây. 
 

Birmingham (Vestavia Hills) 
100 Centerview Drive, Suite 100 

Vestavia Hills, AL  35216 
After you exit I-65 at Hwy 31, turn North on Highway 31 toward 
Vestavia Hills.  Turn right at first traffic light onto Vestavia 
Parkway.  Turn right at the first street onto Centerview Drive.  Turn 
left into the first parking lot. 

Huntsville 
4900 University Square, Suite 4 

Huntsville, AL  35816 
From Memorial Parkway (US-431/231), take the University Dr (US-72 
W) exit.  Turn right on The Boardwalk. You will come to a dead end, 
facing 4900 University Square. 

Mobile 
Dorsey Center 

6051-B Airport Blvd. 
Mobile, AL  36608 

From East or West, take I-10 to I-65. From I-65 take Airport Blvd 
West exit. The site is approximately 3 miles ahead on Airport 
Blvd. Dorsey Center is a small red brick office complex on the left 
side of the road. You have to make a U-turn at the next traffic light 
to get to the complex. Office is in the corner of the "L". 

Montgomery 
500 Interstate Park Drive, Suite 530 

Montgomery, Alabama, 36104 
From I-85, take the Perry Hill Road exit (#4).  Proceed north on Perry 
Hill Road for little less than ¼ mile.  Interstate Park Drive is located on 
the right (east) side of Perry Hill Road.  Turn right on Interstate Park 
Road and proceed east for approximately ¼ mile.  The office is located 
on the main road. 

 
Ngoài ra PSI còn có các trung tâm khảo thí tại nhiều khu vực 
khác trên toàn Hoa Kỳ.  Bạn có thể dự kỳ thi viết tại bất kỳ địa 
điểm nào trong số này bằng cách gọi số (800) 733-9267.  Bạn 
sẽ cần phải nói chuyện với một Đại Diện Ban Dịch Vụ Khách 
Hàng để lấy hẹn dự thi bên ngoài Alabama. 

 

TỚI TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

Vào ngày thi, bạn nên đến sớm ít nhất 30 phút trước giờ hẹn.  
Thời gian dự phòng là để làm thủ tục nhận diện và giúp bạn làm 
quen với quy trình thi.  Nếu tới trễ, bạn có thể không được 
vào trung tâm khảo thí và sẽ bị mất lệ phí đăng ký dự thi. 

GIẤY TỜ NHẬN DẠNG BẮT BUỘC 
 
Ứng viên cần cung cấp hai (2) dạng giấy tờ nhận dạng.  
 
Ứng viên phải đăng ký dự thi với tên họ và tên gọi HỢP PHÁP 
đúng nguyên văn ghi trong giấy tờ nhận dạng do chính phủ 
cấp. Tất cả các giấy tờ nhận dạng bắt buộc dưới đây đều phải 
có tên gọi và tên họ khớp với tên mà ứng viên sử dụng để 
đăng ký dự thi. Ứng viên phải mang theo hai (2) loại giấy tờ 
nhận dạng có chữ ký hợp lệ (chưa hết hạn) tới địa điểm thi. 
 
GIẤY TỜ NHẬN DẠNG CHÍNH - Lựa Chọn Một Loại  

 Bằng lái xe do tiểu bang cấp 

 Thẻ căn cước do tiểu bang cấp 

 Hộ Chiếu do Chính Phủ Hoa Kỳ cấp 

 Thẻ Quân Nhân do Chính Phủ Hoa Kỳ cấp 

 Thẻ Đăng Ký Ngoại Kiều do Chính Phủ Hoa Kỳ cấp 
 
GIẤY TỜ NHẬN DẠNG PHỤ - Lựa Chọn Một Loại  

 Thẻ Tín Dụng (phải có chữ ký) 

 Thẻ An Sinh Xã Hội 

 Giấy Khai Sinh do Chính Phủ Hoa Kỳ cấp và có dấu 
nổi 

 
*LƯU Ý:  Thẻ học sinh và thẻ nhân viên KHÔNG phải là giấy 
tờ nhận dạng được chấp nhận. 
 
Ứng viên phải đăng ký bằng họ tên đầy đủ hợp pháp như ghi 
trong giấy tờ nhận dạng do chính phủ cấp.  Tên ghi trên giấy 
tờ nhận dạng phải khớp với tên sử dụng để đăng ký dự thi.   
Nếu ứng viên không mang theo giấy tờ nhận dạng hợp lệ hoặc 
tên của ứng viên không khớp nhau, ứng viên sẽ không được 
phép dự thi và sẽ không được hoàn lại lệ phí dự thi.  
 

CÁC THỦ TỤC AN NINH 
 
Các thủ tục an ninh sau đây sẽ được áp dụng trong kỳ thi: 

▪ Các ứng viên KHÔNG được phép nói chuyện hoặc có bất 
kỳ hình thức giao tiếp nào sau khi đã vào khu vực thi. 

▪ Không được phép mang điện thoại di động, máy nhắn tin 
và trẻ em vào trong trung tâm khảo thí. KHÔNG được 
mang vật dụng cá nhân vào trung tâm khảo thí.  PSI sẽ 
không chịu trách nhiệm đối với tài sản cá nhân và đề nghị 
bạn nên để tài sản cá nhân trong thùng xe và khóa lại. 

▪ Không được phép hút thuốc hoặc ăn uống tại địa điểm thi. 

▪ Bạn không được phép rời tòa nhà trong thời gian thi. 

▪ Chép bài hoặc trao đổi nội dung bài thi là vi phạm chính 
sách về bảo mật của PSI và Luật Tiểu Bang.  Cả hai ứng 
viên vi phạm có thể sẽ không được công nhận kết quả thi 
và có thể bị kiện ra tòa. 



 
 

LÀM BÀI THI BẰNG MÁY TÍNH 

 
LÀM BÀI THI BẰNG MÁY TÍNH 
 
Bạn sẽ làm bài thi trên máy tính.   Bạn sẽ sử dụng con chuột 
điện tử và bàn phím máy tính. 

MÀN HÌNH NHẬN DẠNG 
 
Bạn sẽ được đưa đến một chiếc máy làm bài thi (không phải 
riêng tư hoàn toàn) để làm bài thi.  Khi ngồi tại máy làm bài thi, 
bạn sẽ được đề nghị xác nhận tên, số nhận dạng và kỳ thi mà 
bạn đã đăng ký. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI 
 
Trước khi bạn bắt đầu làm bài thi, màn hình máy tính sẽ hiển 
thị phần giới thiệu và hướng dẫn.  Bạn sẽ có tối đa 15 phút để 
đọc phần hướng dẫn này và thời gian này sẽ KHÔNG được 
tính vào thời gian thi của bạn.  Sau phần hướng dẫn làm bài 
thi sẽ là các câu hỏi mẫu để bạn tập trả lời các câu hỏi, và xem 
lại các câu trả lời của bạn.   
 

“Thanh Chức Năng” ở trên câu hỏi mẫu giúp bạn có thể bấm 

chuột vào các tính năng hiện có trong khi làm bài thi. 
 
 

Màn hình sẽ hiện ra từng câu hỏi một.  Trong thời gian thi, số 
phút còn lại sẽ được hiển thị ở trên đầu trang màn hình và cập 
nhật khi bạn ghi lại các câu trả lời.   
 
LƯU Ý QUAN TRỌNG:  Sau khi bạn nhập vào các câu trả lời, 
bạn có thể quay lại sau để thay đổi nội dung trả lời cho bất kỳ 
câu hỏi nào, với điều kiện là chưa hết giờ thi. 

CÁC CÂU HỎI THI THỬ 
 

Ngoài số câu hỏi thi ghi rõ trong “Đề Cương Nội Dung Thi”, một 

ít (5 đến 10) câu hỏi “thi thử” có thể được đưa ra cho ứng viên 

trong các buổi thi.  Các câu hỏi này sẽ không được tính điểm và 
thời gian trả lời các câu hỏi này sẽ không được tính vào thời 
gian làm bài thi.  Việc đưa ra các câu hỏi thi thử không tính điểm 
như vậy là bước vô cùng quan trọng để giúp chúng tôi biên soạn 
các bài thi cấp bằng hành nghề trong tương lai. 

XEM LẠI BÀI THI 
 
Hội Đồng Cấp Bằng Hành Nghề Cắt Tóc và Thẩm Mỹ Tiểu 
Bang Alabama sử dụng các bài thi của NIC.  NIC thường 
xuyên phân tích và xét duyệt các bài thi của họ để bảo đảm 
các bài thi đánh giá chính xác năng lực tối thiểu trong lĩnh vực 
kiến thức cần phải có. 

BÁO CÁO ĐIỂM THI 

 

Bạn sẽ biết điểm ngay sau khi hoàn thành bài thi.  Đây là báo 
cáo điểm không chính thức và sẽ được in ra tại địa điểm thi. 
 
 

ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG BÀI THI VIẾT 
CẤP BẰNG HÀNH NGHỀ THẨM MỸ 

QUỐC GIA VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

CÁC KỲ THI CẤP BẰNG HÀNH NGHỀ CẮT TÓC VÀ THẨM 

MỸ  
 
Kỳ thi Cấp Bằng Hành Nghề Thẩm Mỹ Quốc Gia là kỳ thi cấp 
bằng hành nghề quốc gia dành cho ngành Thẩm Mỹ, do Ủy 
Ban Quốc Gia-Liên Tiểu Bang Các Hội Đồng Cấp Bằng Hành 
Nghề Thẩm Mỹ Tiểu Bang (NIC) biên soạn.  Để biết thêm 
thông tin về đề cương nội dung bài thi và tài liệu tham khảo, 
truy cập website www.nictesting.org. 
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