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2020 VCE �ल�खत पर��ा �दने �वद्याथ�हरूको 
ला�ग मागर्दशर्न 
2020 VCE पर��ा ने�भगेटर (2020 VCE Exams Navigator) मा रहेको VCE �ल�खत पर��ा सम्बन्ध 

सुझावको ला�ग तपा�ले यो सूचना पढ्नहुोस।् �बषेशतः बाह्य मूल्यांकनका ला�ग अनुमो�दत सामग्री र उपकरणहरू 
(Approved materials and equipment for VCE external assessments), VCAA �नयमहरु (VCAA 

rules), पर��ा समय ता�लका (2020 VCE examination timetable) र �वशषे प्रावधान (Special 
Provision) खण्डमा कृपया ध्यान �दनुहोस।्  

यो जानकार� �वद्याथ�हरूलाई �नद��शत ग�रएको भएता प�न यसले प�रवार / हेरचाहकतार्हरूलाई प�न VCAA ले 
पर��ालाई  COVIDSafe वातावरणमा सञ्चालन गनर् अवलम्बन गरेको प्र�क्रया बारे जानकार� उपलब्ध गराउँछ।    

VCE �ल�खत पर��ा VCE को अिन्तम प�रणाम �नधार्रण गन� मह�वपूणर् आधार भएताप�न य�द कोरोनाभाइरस  

(COVID-19) को कारण तपा�ले कुनै VCE �ल�खत पर��ा �दन असमथर् हुनुहुन्छ भने तपा�ले (व्युत्पन्न पर��ा 
अंक)  (Derived Examination Score (DES) को ला�ग आवेदन �दन सक्नु हुनछे। 

तपा�को स्कूलमा-आधा�रत पर��ाहरूमा प्राप्त अंक, अध्ययन गदार् �दएको कुनै प�न बाह्य पर��ाहरूमा प्राप्त 

अंक, तपा�को सामान्य उपलिब्ध जाँच(General Achievement Test) (GAT) प�रणामहरू र तपा�को 
स्कूलद्वारा प्रदान ग�रएको अ�त�रक्त आंकडाको आधारमा DES गणना ग�रन्छ।  

तपा�ले �नष्प� र भरपद� नतीजाहरू प्राप्त गरेको सु�निश्चत गनर् VCAA ले प्र�क्रयाहरू बनाएको छ। 

 2020 को VCE �ल�खत पर��ामा के फरक हुनेछ? 

VCE �ल�खत पर��ाको मुख्य पर��ा अव�ध मंगलवार 10 नोभेम्बर दे�ख सुरु हुन्छ र मंगलबार 1 �डसेम्बर 2020 

मा समाप्त हुनेछ। कोरोनाभाइरस (COVID-19) माहामार�ले गदार् स्कूल संचालनमा आएको प�रवतर्नको कारण 

यी पर��ाका �म�तहरू पछा�ड सा�रएको हो। यद्य�प प्रत्येक पर��ाको अव�धमा प�रवतर्न भएको छैन।्  

तपा�को स्कूलले तपा�लाई �नम्न कुराहरू उपलब्ध गरेको सु�निश्चत गनुर्होस।् 

• तपा�को �नजीकृत �वद्याथ� पर��ा समय ता�लका (Student Examination/Assessment 

Timetable)  को एक प्र�त�ल�प। यसमा तपा�को प्रत्येक पर��ाको  �म�त, समय र स्थान सचूीबद्ध 

हुन्छ र जहाँ प्रासं�गक हुन्छ प्रत्येक पर��ाको ला�ग DES आवेदन �दन ेअिन्तम �म�तहरू उल्ले�खत 

हुन्छ। 

•  कुनै प�न पर��ाको ला�ग VCAA बाट �वशेष पर��ा व्यवस्था (Special Examination 

Arrangements) स्वीकृत भएको छ भने तपा�को �वशेष पर��ा व्यवस्था सूचना पच� (Special 

Examination Arrangements Advice slip) को एक प्र�त�ल�प। 

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/assessment/vce-assessment/materials/Pages/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
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VCE �ल�खत पर��ा COVIDSafe बनाउन के उपायहरू लगाईएका छन?्  

तपा�को �श�ा प्रदायकले जानकार� �दए अनुसार VCE �ल�खत पर��ाहरू तपा�को स्कूलमा वा अक� स्थानमा 
सञ्चालन ग�रनेछ। सबै �भक्टो�रयाका स्कूलहरू र अन्य उच्च माध्य�मक �श�ा प्रदायकहरूले COVIDSafe 

योजना बनाउनु आवश्यक छ।  

सबै �वद्याथ�, पयर्वे�क र स्कूल कमर्चार�हरूको �हतको ला�ग पर��ा स्थलको वातावरण COVIDSafe रहेको 
सु�निश्चत गनर्का ला�ग �भक्टो�रयका प्रमुख स्वास्थ्य अ�धकार�ले अनुमोदन गरेका �व�वध सुर�ा उपायहरू 

पालना ग�रनछे। यी सुर�ा उपायहरू मध्ये: 

• पर��ा स्थल आईपुग्दा दतार् गन� प्र�क्रया; 

• शार��रक दरू�को ला�ग सबै कुस�हरू किम्तमा 1.5. �मटर टाढा राखेर पर��ा स्थल तयार गन�; र  

• हरेक पर��ाको अ�घ र पछा�ड डसे्क र कुस�हरू तथा  �दनभर बारम्वार छोईरहने सतहहरू क�टनाशकले 

पुछ्ने। 

COVIDSafe हुन मैले के गनुर् पछर्? 

तपा�ले गनुर् पन� अ�नवायर् कुराहरू:  

• तपा�को अशक्तता वा मे�डकल अवस्थाको कारणले छुट �दएको अवस्थामा बाहेक, �भक्टो�रयाको 
स्कूलहरूको ला�ग हालको मागर्�नद�शन अनुरूप तपा�ले अनुहारमा नाक र मुख छोप्ने मास्क लगाउनुपछर्। 
तपा�ले आफ्नो अनुहारको मास्क सध� लगाइ रा�ु पन�छ- तपा�को पर��ा स्थलमा आइपुग्दा, पर��ा 
�दइरहदा र पर��ा सकाएर फ�कर् दा। अनुहार ढाक्न ेढाल (Face shields) मात्र लगाएर सावर्ज�नक 

स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गद�न। 

• पर��ा स्थल �भत्र प्रवेश गदार् र बा�हर �नस्कदा �नय�मतरूपमा हात सफा गनुर्होस,् र 

• सध� 1.5 �मटरको दरू�मा बसेर शार��रक दरू� कायम गनुर्होस।् 

के मेरो तापक्रम जाँच गनर् आवश्यक हुन्छ?  

स्कूल र अन्य पर��ा स्थानहरूमा आइपुग्दा �वद्याथ�हरूको तापक्रम जाँच गनर् आवश्यक छैन।् 

कायर्वाहक उप-प्रमुख स्वास्थ्य अ�धकार�को सुझाव अनुसार, �भक्टो�रयामा हालको समुदाय प्रसारणको स्तरलाई 

ध्यानमा राख्दै, यो सत्र 4 मा स्कूलमा आउने सबै �वद्याथ�हरूको तापक्रम जाँच गनर् आवश्यक छैन।्  

य�द मलाई कोरोनाभाइरस (COVID-19) को संक्रमण हुने सक्ने अशक्तता, �बमार� वा अन्य प�रिस्थ�तहरू छन ्

भने मैले के गनुर्पछर्?  

य�द तपा�मा कोरोनाभाइरस (COVID-19) लाग्न सक्ने अशक्तता, �बरामी वा अन्य प�रिस्थ�त छन ्भन ेतपा�ले 

�वशेष पर��ा व्यवस्था (Special Examination Arrangements) को ला�ग तपा�को स्कूलसंग छलफल 

गनुर्होस।् यसले गदार् तपा�लाई उ�चत स्वास्थ्य र सुर�ा उपाय स�हतको स्कूलको छुट्टै स्थानमा राखेर �ल�खत 

पर��ाहरू �दन अनुम�त �दनेछ।  
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य�द म पर��ाको �दनमा वा हप्तामा अस्वस्थ भएमा के गन�? 

य�द तपा� अस्वस्थ महससु गनुर्हुन्छ वा तपा�मा कोरोनाभाइरस (COVID-19) को �नम्न कुनै ल�णहरू छन ्

भने, हल्कै भएप�न, तपा� पर��ा �दन उपिस्थत हुनु हँुदैन : 

• स्वाद वा गन्धको चेतानामा ह्रास वा प�रवतर्न 

• ज्वरो, �चसो वा प�सना आउन े

• खोक� लाग्ने, घाँट� द�ु ेवा नाकबाट �सगंान बग्ने  

• सास फेनर् गाह्रो हुन े

• केह� अवस्थाहरूमा टाउको द�ु,े मांसपेशी द�ु,े वाकवाक आउने, बान्ता र पखालालाई ल�णको रूपमा 
�लन स�कन्छ। 

तपा�ले आफ्नो स्कूललाई सम्पकर्  गनुर्पन�छ र थप सल्लाहको ला�ग घरमा बस्नुपन�छ। 

य�द तपा� आईपुग्दा कोरोनाभाइरस (COVID-19) को कुनै ल�ण दे�खएमा तपा�लाई छुट्टै �ेत्रमा प�खर्न 

लगाइनेछ र तपा�लाई  �लन आउन तपा�को अ�भभावक वा हेरचाहकतार्लाई  बोलाइनेछ। 

य�द तपा� पर��ाको समयमा अस्वस्थ हुनुभयो भने तपा�लाई अलग कोठामा छुट्टै रा�खनेछ र उ�चत स्वास्थ्य र 
सुर�ा उपायहरूका साथ पर��ा �दन लागइनेछ। य�द तपा� पर��ा �दन अस्वस्थ हुनहुुन्छ भने तपा�को 
अ�भभावक वा हेरचाहकतार्ले �लन नआएसम्म तपा�लाई अलग्गै रा�खनेछ।  

य�द पर��णको �दन तपा� कोरोनाभाइरस (COVID-19) का ल�णहरूबाट अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने तपा� 

पर��ामा उपिस्थत हुनु सक्नु हुन्न। तपा�ले प�र�ण गराउनु पछर्  र तपा�को प�र�णको प�रणाम नआएसम्म 

घरमा बस्न ुपछर्। तपा�  DES को ला�ग आवेदन �दन योग्य हुनुहुनेछ।  

अरू कुन अवस्थामा मैले पर��ा �दन आउनु हँुदैन?  

पर��ाको �दनमा अस्वस्थ हुनुको अ�त�रक्त तपा� �ल�खत पर��ा �दन उपिस्थत हुन ुहँुदैन य�द:  

• तपा�ले कोरोनाभाइरस (COVID-19) प�र�ण गराउनु भयो र प�र�णको प�रणामको पखार्ईमा घरमा 
अग्गै ब�सरहनु भएको छ 

• तपा�  कोरोनाभाइस (COVID-19) पर��ण गराउनु अ�घ नै अलग ब�सरहन ुभएको �थयो (जस्तै, 

तपा�मा ल�णहरू दे�खएको कारण) 

• कोरोनाभाइरस (COVID-19) प�र�ण गदार् तपा� संक्र�मत भएको दे�खन ुभयो, वा 

• तपा�लाई स्वास्थ्य र मानव सेवा �वभाग (Department of Health and Human Services) 

(DHHS) ले �नद�शन �दएको छ वा कोरोनाभाइरस (COVID-19) लागेको पुिष्ट भएको मा�नसको �नकट 

सम्पकर् मा आएको ठह�रएको छ वा �नकट सम्पकर् मा आएको मा�नसको �नकट सम्पकर् मा आउनुभएको छ।  

यी अवस्थाहरूमा तपा�ले DES का ला�ग आवेदन �दन योग्य हुनुहुनेछ।  
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कोरोनाभाइरस (COVID-19) का कारण DES आवेदन �दन मलाई के प्रमाणहरू आवश्यक पछर्? 

य�द तपा�लाई पर��ा पूरा गनर्बाट रो�कन्छ वा कोरोनाभाइरस (COVID-19) को कारण तपा�को पर��ामा ठूलो 
प्रभाव परेको छ भने तपा�ले DES को ला�ग आवेदन �दन योग्य हुनहुनेछ । 

�नम्न प्रमाणहरूको आवश्यकता पछर् : 

• स्कूलबाट समथर्न पत्र / घटना प्र�तबेदन। 

• कोरोनाभाइरस (COVID-19) को पर��णको प्रमाण - जस्तै स्वतन्त्र पेशेवर स्वास्थ्यकम�ले पर��ण गनर् 
�सफा�रस ग�रएको मे�डकल प्रमाणपत्र वा COVID-19 पुिष्ट भएको मा�नसको सम्पकर् मा आएको 
प�हचान गर�एको कारण अलग आइसोलेसनमा बस्न �दइएको �नद�शन। 

कोरोनाभाइरस (COVID-19) को कारण स्कूल बन्द 

य�द तपा�को स्कूल कोरोनाभाइरस  (COVID-19) को कारण अस्थायी रूपमा बन्द छ र प�रणाम स्वरूप एक वा 
बढ� पर��ाहरू सञ्चालन गनर् स�कँदैन भने यसको बारेमा तपा�को स्कूलले तपा�को बेफाईदा नहुने ग�र VCAA 

सँग समन्वय गन�छ। यस्तो अवस्थामा तपा�ले  DES को ला�ग आवेदन �दनु पद�न। 

मेरो मान�सक स्वास्थ्य र स्वस्थताको ला�ग कस्तो सहयोग उपलब्ध छ?  

VCE बाह्य पर��ाको अव�धमा तपा�ले सामान्य तनाव र �चन्ता अनुभव गरेको हुनसक्छ। य�द  तपा�लाई थप 

सहयोगको आवश्यक पछर्  भने तपा� आफ्नो स्कूल वा �वश्वस्त �श�कलाई �सधा सम्पकर्  गनर् सक्नुहुनछे। 
तपा�को स्कूलले यस चुनौतीपूणर् स्कूल वषर्मा तपा�लाई मद्दत गनर् सक्छ।  

कसैलाई प�रवार, साथी वा पेशेवर �च�कत्सा वा मान�सक स्वास्थ्यकम�बाट थप सहयोगको आवश्यक पदर्छ। य�द 

तपा�ले प�हले कुनै पेशेवर �च�कत्सा वा मान�सक स्वास्थ्यकम� देखाइरहनु भएको छ भने तपा�, तपा�को 
प�रवार, साथीहरु वा स्कूलको  कुनै प�न �चन्ताको �बषयलाई स�क्रय रपमा सामना गनर्  रणनी�त पुन�बर्चार गनर्  
देखाउन जान ेयो उपयुक्त समय हुन सक्छ।  

− ईहेडस्पेस eheadspace 

− �कड्स हेलपलाईन (Kids helpline) 

− लाईऐ लाईन Lifeline 

− �वयोन्ड ब्लू (Beyond Blue) 

− �रचआउट (ReachOut) - मान�सक स्वास्थ्य हेरचाह योजना बनाउने।  
 
अ�भभावक/ हेरचाहकतार्हरूको ला�ग कुन संसाधनहरू  उपलब्ध छन?्  

क�हलेकाँह� अ�भभावक र हेरचाहकतार्हरूलाई आफ्ना बच्चाहरूको ला�ग उ�म सहयोग कसर� गन� भनेर जान्न 

गाह्रो हुन सक्छ। अ�भभावक र हेरचाहकतार्हरूको ला�ग संसाधनहरू:  

• अ�भभावकलाई उनीहरूको बच्चाको स्वास्थ्य र स्वास्थ्यतालाई टेवा �दने सुझावहरू।  

https://headspace.org.au/eheadspace/
https://headspace.org.au/eheadspace/
https://kidshelpline.com.au/
https://kidshelpline.com.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://au.reachout.com/articles/part-1-getting-yourself-a-mental-health-care-plan
https://au.reachout.com/articles/part-1-getting-yourself-a-mental-health-care-plan
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home-learning-screentime-wellbeing.aspx
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• �सक्नेहरूलाई हुकार्उन ेपडकास्ट (Raising Learners Podcast ) श्रृंखला। 

मैले थप जानकार� कहाँ पाउन सक्छु?  

• तपा�को स्कूल वा अन्य माध्य�मक �श�ा प्रदायकले �लने VCE  �ल�खत पर��ाको सञ्चालन र 

प्रशासनको बारेमा जानकार� पाउन कृपया तपा�को स्कूल वा �श�ा प्रदायकलाई सम्पकर्  गनुर्होस।्   

• थप स्वास्थ्य सुझावका ला�ग तपा�ले COVID-19 हटलाइन 1800 675 398 मा 24 सै घण्टा सम्पकर्  
गनर् सक्नुहुन्छ, तपा�को GP लाई भेट्नुहोस ्वा DHHS को वेबसाइट 
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-
the-symptoms-of-coronavirus-covid-19 हेनुर्होस।् 

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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