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رھنمایی بلدی شاگردا کھ امتحان نوشتاری را مکمل مونھ 
VCE2020 بلدی 

استھ را  )VCE   2020 ( )Navigator 2020 VCE Exams(رھنما امتحان  کھ د بین  VCEشمو باید معلومات پایین را قنجغھ مشوره د باره 
             ) استھ  VCEمواد درسی تایید شده و مواد درسی کھ بلدی امتحان بیرونی ( لطفا توجھ کنید د بخشھای کھ مربوط بھ.بخوانین 

)Approved materials and equipment for VCE external assessments(، ) قانونVCAA( )VCAA rules( ،) تقیسم اوقات امتحان
VCE  2020( )2020 VCE examination timetable ( و)وانین خاصق( )Special Provision(.  

ن شونھ کھ کھ دنظر گرفتھ تا مطمی  VCAAروش  ای بلدی والدین/سرپرستا ھم استھ کھ اونا ازای معلومات مربوط بھ شاگردا استھ،  ھبااینک
   .استھ )COVIDSafe ( امتحان دیک فضای محفوظ از وایرس کرونا

خو را بخاطر   VCEدیره، اگر شمو نمیتنین کھ اوگو امتحان   VCE سالنتیجھ آخر یک رول عمده د تخمین   VCEبااینکھ امتحان نوشتاری 
 بیدین.    Derived Examination Score (DES)بلدی  بیدین، شمو میتنین کھ درخواستی  )  (COVID-19)وایریس کرونا ( 

، و General Achievement Test (GAT)را از روی امتحانات کھ د مکتب دیده ، یا کدام امتحان دیگھ مربوط بھ درس، نتیجھ  DESنتیجھ  
 . حساب مونھافھ کھ از طرف مکتب شیم دیده موشھ اطالعات اض

VCAA   ار را بیگرین. عادالنھ و قابل اعتبیک طریق را جور کیده تا مطمین شونھ کھ شمو یک نتیجھ 

 

  ه؟ امد  VCE  2020چی تغیرات د امتحان نوشتاری 

تاریخ ھای خالص موشھ. ای  2020دسمبر  1نوامبر شروع موشھ و د سھ شنبھ تاریخ  10از سھ شنبھ تاریخ   VCEدوران امتحان نوشتاری 
 . بھ ھرحال، دوران ھر امتحان تغیر نکیده. (COVID-19)شده بخاطر تغیرات کھ د مکتب امده بخاطرپاندمیک وایرس کرونا امتحان تاخر 

 یم اینا را دیده:  شمو بایید مطمین باشین کھ مکتب از شمو بلدی ش

کھ تاریخ، )  Student Examination/Assessment Timetableیک کاپی از تقسیم اوقات شخصی شاگرد/تقسیم اوقات امتحان ( •
 درخواستی بیدی بلدی ھرامتحان کھ اگرمربوط باشھ.   DESوقت و جای بلدی ھر امتحان، ھمچنان تاریخ آخرکھ بلدی 

بلدی ھر )  Special Examination Arrangements Advice slipتنظیمات امتحان مخصوص (یک کاپی از درخواست  •
 ).  Special Examination Arrangementsتایید کیده بلدی تنظمیات امتحان مخصوص (  VCAAامتحان کھ 

  ؟)COVIDSafe( کھ از وایرس کرونا محفوظ باشی  VCE چی روش مدنظر گرفتھ شده بلدی امتحان نوشتاری
بلدی شیم گفتھ موشھ. تمام مکتب ھای ویکتوریا و دیگھ مکتب  رف مکتببا کدام جای دیگھ گرفتھ موشھ کھ ازط د مکتب  VCEامتحان نوشتاری 

   ) داشتھ باشھ. COVIDSafe Plan(وایرس کرونا پالن محفوظ از  ھای لیسھ باید

موشھ تا مطمیین باشی کھ فضای امتحان از وایرس کرونا محفوظ روشھای محتلف کھ از طرف افسر ارشد صحی تایید شده اجرا 
)COVIDSafe  .استھ بخاطر سالمتی تمام شاگردا، ناییب ھا و کارمندای مکتب ( 

 ای روش محفوظی شامل: 

 ثبت نام کیدو د وقت امدون؛ •

 اشتھ شونھ؛ و  متر را د بین چوکیھا 1.5جای امتحان را طوری جورکنی کھ فاصلھ  •

 غفونت چوکیھا و میزھا پیش از و بعد از امتحان، و ھمچنان ھرجایکھ د تمام روز د اونجی دست زده موشھ.  پاککاری از •

 

 

 

 

 

https://www.vcaa.vic.edu.au/studentguides/ExamsNavigator/Pages/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/materials/Pages/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx


VCE written examination guidance for students - Factsheet 

 

© VCAA             
  Page 2 

 ) باشوم؟ COVIDSafe( مھ چیز کار کنوم کھ از وایرس کرونا محفوظ

 :  شمو باید

استھ، تانا د صورتیکھ بخاطر معیوبیت  ماسک بپوشین کھ روی و بینی شیم را بیگره، مطابق رھنمایی کھ فعال بلدی مکتبھای ویکتوریا •
یا کدام مشکل صحی نمیتنین بپوشین. شمو باید ماسک خوھمھ وقت بپوشین، وقتی کھ داخل شدین، ددوران امتحان، و وقتی کھ بور 

 شودین.  مطابق دستورات صحی تانا پوشش محفوظ رویی بس نیھ. 

 شدین از جای امتحان، و نظافت را دایم مراعات کنین، وقتی کھ داخل شدین و خارج •

 متر از دیگھ نفرا دورباشین.  1.5فاصلھ فزیکی خوراحفظ کنین، تمام وقت حداقل بھ فاصلھ  •

 

 آیا نیاز استھ  درجھ حرارت بدن از مھ آزمایش شونھ؟ 

 . کھ گرفتھ شونھ درجھ حرارت بدن شاگردا وقتی کھ مکتب مین و یا د دیگھ جاھای امتحان مورن نیاز نیستھ

مطابق مشوره معاون رئیس ارشد صحی، بخاطروضعیت فعلی و مقدار خطرانتقال وایریس توسط کمیونتی د ویکتوریا، آزمایش اجباری شاگردا 
 نیاز نیستھ.   4وقتی کھ دمکتب مین د ترم 

بل وایریس کرونا مھ چیز کار کنوم اگر مھ کدام معیوبیت دیروم، مریضی یا کدام وضعیت دیگھ کھ مرا د مقا
 ؟ (COVID-19)ضعیف مونھ 

، شمو باید د باره زیاد استھ  )COVID-19گره (دیگھ کھ احتمال مریضی کرونا بی ، مریضی یا کدام وضعیتمعیوبیت دیریناگر شمو کدام 
اجازه بیدیھ کھ   شموشاید بلدی از ای ) قنجغھ مکتب خو توره بوگین. Special Examination Arrangementsتنظیمات امتحان مخصوص (

 شمو امتحان نوشتاری خو بھ تانایی د داخل خود مکتب انجام بیدین با دنظر داشت کنترول صحی و تندرستی. 

 

 ؟ روز امتحان مریض شنوممھ چیز کارکنوم اگر مھ د ھفتھ، یا د

 اگر خفیف استھ بھ شامیل:  حتیرا دیرین، و COVID)-19اگر شمو مریض استین و یا کدام عالیم وایرس کرونا ( نباید بلدی امتحان بیشینشمو 

 ازدست دیدو یا تغیرکیدو احساس بویایی و مزه •

 تاو، یخ یا عرق •

 سلفھ، کتوک دردی یا ریزش •

 نفس تنگی •

 باشھ.  کرونا الیمد بعضی از وقتھا سردردی، جان دردی، دل بدی، استفراق و پیچیش ھم شاید ع •

 شمو باید قنجغھ مکتب خو دتماس شونین و تاوقتی کھ بلدی شیم مشوره ندیده د خانھ بیشین. 

را دیرین وقتی د داخلی مکتب موشین، شمورا د یک گوشھ ایستاد مونھ و والدین یا سرپرست از  COVID-19)اگر شمو عالیم وایریس کرونا (
 خانھ بوبره. شمورا بلدی شی زنگ میزنھ کھ شمورا 

شمورا د یک اطاق تانا میلھ و اجازه میدیھ کھ امتحان خو ادامھ بیدین با درنظر داشت کنترول مناسب  اگر شمو د دوران امتحان مریض شونین،
ھ شمورا صحی و تندرستی. اگر شمو غدر مریض استین کھ امتحان خو مکمل کنین، شمورا گوشھ مونھ تا وقتی کھ والدین یا سرپرست شیم بایھ ک

 بوبره.

امتحان بایین. شمو باید معاینھ شونین و دخانھ بلدی  مریض استین د روز امتحان، شمو نباید COVID-19)عالیم وایرس کرونا (بخاطراگر شمو 
 درخواستی بیدین.    DESبیشین تاوقتی کھ نتیجھ شیم مالوم نشده. شمو مستحق استین کھ بلدی 
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 مطابق دیگھ چی حالت ھا مھ نمیتنوم کھ بلدی امتحان بایوم؟ 

 بلدی امتحان اگر:   نباید بایینبھ عالوه ازیکھ شمو د روز امتحان مریض استین، شمو 

 شودین و منتظر نتیجھ شی استین.  COVID-19)شمو معاینھ بلدی وایرس کرونا ( •

 (مثال. بخاطر کھ شمو عالیم شی دیرین) قرنطین کدینخود خو  COVID-19)شمو پیش از معاینھ وایرس کرونا( •

 ، یا   COVID-19)شمو معاینھ شیم مثبت نیشو میدیھ بلدی وایرس کرونا ( •

 یا) رھنمایی شدین  Department of Health and Human Services (DHHS)شمو از طرف وزازت صحت و خدمات عامھ ( •
بودین، ، کھ شامل موشھ تماس نزدیک قنجغھ نفر کھ   دییشتھ  COVID-19)کھ وایرس کرونا (شمو یک نفر نزدیک قنجغھ یک نفر دیگھ 

 .  دیشتھ بوده  COVID-19)وایرس کرونا (

 . درخواستی بیدین DESد ایتو حالت شمو مستحق استین کھ بلدی 

 

 درخواستی میدیم؟ COVID-19)بخاطر وایرس کرونا (  DESنیاز د چیز شواھد مھ دیروم اگر مھ بلدی 

از شمو بخاطر وایرس کرونا  ندرخواستی بیدین اگر شمو را بلدی امتحان دیدو نیشتھ ویا درس خواندو  DES شمو مستحق استین کھ بلدی 
)(COVID-19 .تغیر کیده 

 ثبوت کھ نیاز استھ شامل: 

 خط ثبوت/یا واقعھ کھ د مکتب رخ دیده.  •

کھ بلدی شیم مشوره معاینھ   مثل یک خط از طرف شخص بی طرف صحی –معاینھ شدین COVID-19)ثبوت کھ بلدی وایرس کرونا ( •
 .  دیشتھ بودین COVID-19)را دیده یا گفتھ خود خو قرنطین کنین چون یک نفر کھ د رابطھ نزدیک قنجغھ یک نفر کھ وایرس کرونا (

 COVID-19)( بستھ شدون مکتب بخاطر وایرس کرونا

بستھ شده و بخاطر ازی یک یا چندین امتحان دیده شده نمیتنھ، مکتب از شمو قنجغھ  COVID-19)بلدی وایرس کرونا (اگر مکتب از شمو موقتی 
VCAA   کار مونھ تا مطمین شونھ کھ شمو صدمھ ننگرنید. دای حالت شمو نیاز نیھ کھ بلدیDES   .درخواستی بیدین 

 استھ؟  موجود  چی کمک صحی و تندرستی بلدی از مھ 

دیشتھ باشین. اگر شمو احساس کدین کھ نیاز د کمک اضافھ دیرین، شمو   VCEد دوران امتحان  نگرانی و تشویش کھ معمولی را ایدشمو ش
 قابل اعتماد خو مستقیم د تماس شونید. مکتب از شمو میتنھ کھ شمورا قنجغھ ازی سال پوراز چالش کمک کنھ.  خو یا معلممیتنین کھ قنجغھ مکتب 

کمک اضافھ از فامیل، دوستا، یا کدام نفر حرفھ ای د بخش صحی وروانی نیاز دیشتھ باشھ. اگر شمو ازی پیش کدام نفرحرفھ ای د  دیگرا ممکنھ
بخش صحی و ورانی دیده باشین، امیالی شاید یک وفت خوب بلدی "برسی" تا استراتیژی را تازه کنی کھ بیتنین بھ صورت بھتر نگرانی کھ شمو 

 کنی.  ا مکتب دیره مدیریت میل یا دوست یفا

 ) eheadspace(  کمک روانی آنالین −

 ) Kids helpline( مخصوص کمک زوستو تیلفون −

 ) Lifeline( تیلفون نجات −

 )Beyond Blue( بیرون خط سوز −

 ). ReachOut( پالن صحت روانی –رسیدن بھ  −

 

 

https://headspace.org.au/eheadspace/
https://kidshelpline.com.au/
http://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://au.reachout.com/articles/part-1-getting-yourself-a-mental-health-care-plan
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  چی کمک (منبغ) بلدی والدین/سرپرستا موجود استھ؟

 ای بعضی وقتھا بلدی والدین و سرپرستا مشکل استھ کھ چطور قنجغھ زوستون خو کمک کنھ. 

 ) بلدی والدین وسرپرستا شامل: (موادکمک 

  ھ صحت وتندرستی شی کمک کنھغنکات بلدی والدین کھ زوستوخو قنج •

   لومات صوتی بلدی کیتھ کیدونمع •

 د کجا مھ میتنوم معلومات بیشتر پیدا کنوم؟ 

کھ کمک مونھ قنجغھ برگذارکیدون امتحان  د مکتب از شمو، یا کدام مکتب لیسھ دیگھموشھ مربوط کھ  بلدی معلومات مخصوص  •
 ، لطفا قنجغھ مکتب و جاھای دیگھ کھ شمو درس میخوانین د تماس شونین. VCEنوشتاری 

             د شماره) COVID-19زنگ بزنید د خط مخصوص کرونا ( ساعت 24بلدی مشوره اضافھ د باره صحت شمو میتین کھ  •
) : DHHS(  عامھ و خدمات ) د تماس شونید، یا سر بزنید د ویبسایت وزارت صحتGP، قنجغھ داکتر خانگی (398 675 1800

-of-symptoms-the-are-19#what-covid-disease-coronavirus-public-https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian
19-covid-coronavirus 

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home-learning-screentime-wellbeing.aspx
https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19
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