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2020 VCE yazılı sınavlarını tamamlayan 
öğrenciler için rehberlik
Aşağıdaki bilgileri 2020 VCE Sınavları Kılavuzunda (2020 VCE Exams Navigator) yer alan VCE yazılı sınavları ile 
ilgili tavsiyelerle birlikte okumalısınız. VCE  dış değerlendirmeleri (Approved materials and equipment for VCE 
external assessments), VCAA kuralları (VCAA rules), 2020 VCE sınav takvimi (2020 VCE examination timetable) 
ve Özel Hüküm (Special Provision) ile ilgili bölümlere çok dikkat edin. 

Bu bilgiler öğrencilere yönelik olmakla birlikte, aynı zamanda ailelerin/bakıcıların VCAA'nın değerlendirmelerinin 
COVIDgüvenli (COVIDSafe) ortamda yapılmasını sağlamak için uygulayacağı prosedürlerden haberdar olmaları da 
sağlanır. 

VCE yazılı sınavları VCE için kesin sonuçların belirlenmesinde önemli bir rol oynarken , eğer koronavirüs (COVID-
19) nedeniyle VCE yazılı sınavlarınızı tamamlayamıyorsanız, Türetilmiş Sınav Puanı (DES) (Derived Examination 
Score (DES) için başvurabilirsiniz.  

DES puanı, ölçülü okul tabanlı değerlendirmeleriniz, öğrenimiz için yapılan diğer dış değerlendirmeler, Genel 
Başarı Testi (General Achievement Test) (GAT) sonuçları ve okul tarafından sağlanan bir dizi ek veriler kullanılarak 
hesaplanır. 

VCAA, adil ve güvenilir sonuçlar elde etmenizi sağlamak için süreçler oluşturmuştur.  

2020 yılında yapılan VCE yazılı sınavlarının farkı ne olacaktır? 
VCE yazılı sınavların ana dönemi 10 Kasım Salı günü başlar ve 1 Aralık 2020 Salı günü sona erer. Bu sınav 
tarihleri koronavirüs (COVID-19) salgınının sebep olduğu okul çalışmalarındaki değişiklikler nedeniyle ertelendi. 
Ancak, her bir sınavın süresinde değişiklik yoktur.  

Okulunuzun size aşağıdakileri sağladığından emin olmalısınız: 

• her bir sınavın tarih, saat ve yerini ve her sınav için DES başvurusunda bulunmak için son tarihleri ve ilgili 
yerleri listeleyen kişiselleştirilmiş Öğrenci Sınavı/Değerlendirmesi Takviminin (Student 
Examination/Assessment Timetable) bir kopyası ve ilgisi olduğunda 

• VCAA'nın Özel Sınav Düzenlemelerini (Special Examination Arrangements) onayladığı herhangi bir sınav 
için Özel Sınav Düzenleme Tavsiye fişinin (Special Examination Arrangements Advice slip) bir 
kopyası. 

VCE yazılı sınavlarını COVIDgüvenli (COVIDSafe) yapmak için ne gibi önlemler 
alınacaktır? 
VCE yazılı sınavları, eğitim sağlayıcınız tarafından tavsiye edilen okulda veya başka bir yerde yapılacaktır. Tüm 
Victoria okulları ve diğer üst düzey ortaöğretim sağlayıcılarının bir COVIDgüvenli Plan’a(COVIDSafe Plan) sahip 
olması gerekmektedir.  

Victoria Baş Sağlık Görevlisi tarafından onaylanan bir dizi güvenlik önlemi, sınav ortamlarının tüm öğrencilerin, 
denetçilerin ve okul personelinin esenliği için COVIDgüvenli (COVIDSafe) olduğundan emin olmak için uygulamaya 
konulacaktır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır: 

• sınav yarine varışta bir kayıt süreci; 

• mekanın, sandalyelerin en az 1,5 metre arayla yerleştirilmesi de dahil olmak üzere fiziksel mesafe 
gereksinimlerini karşılayan bir şekilde hazırlanması; ve 

• masa ve sandalyelerin her sınavdan önce ve sonra dezenfekte edilmesinin yanı sıra, çok dokunulan diğer 
yüzeylerin de gün boyunca düzenli olarak dezenfekte edilmesi. 

https://www.vcaa.vic.edu.au/studentguides/ExamsNavigator/Pages/index.aspx
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/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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COVIDgüvenli (COVIDSafe) olmak için ne yapmam gerekiyor? 
Şunları yapmalısınız:  

• Eğer bir engellilik veya tıbbi sorun nedeniyle bir muafiyetiniz yoksa, Victoria okulları için mevcut rehberlik 
doğrultusunda, burun ve ağzı örten bir yüz maskesi takın. Yüz maskenizi sınava gelirken, sınav süresi 
boyunca ve sınavdan ayrılırken dahil, her zaman takmalısınız. Yüz kalkanları tek başlarına halk sağlığı 
gereksinimlerini karşılamaz. 

• Sınav mekanına giriş ve çıkış anları dahil, düzenli olarak el hijyeni uygulayın, ve 

• Her zaman diğer insanlardan en az 1,5 metre uzak kalarak fiziksel mesafenizi koruyun. 

Isı kontrolü yaptırmam gerekecek mi?  
Öğrencilerin okullara ve diğer sınav yerlerine varışta ısı kontrolü gerekli olmayacaktır. 

Baş Sağlık Görevlisi Yardımcısı vekilinin tavsiyesine dayanarak, Victoria'daki toplum içi virüs bulaşmasının mevcut 
seviyeleri göz önüne alındığında, okullara gelen tüm öğrencilere 4’üncü dönemde zorunlu ısı kontrolü yapılması 
gerekmeyecektir. 

Beni koronavirüse (COVID-19) karşı savunmasız kılan bir engellilik, hastalık veya diğer 
koşullar varsa ne yapmalıyım? 
Eğer bir engellilik, hastalık veya diğer koşullarınız nedeniyle koronavirüsün (COVID-19) sizi ağır hasta yapma 
olasılığı yüksekse, okulunuzla Özel Sınav Düzenlemelerini (Special Examination Arrangements) görüşmeniz 
gerekir. Bu, yazılı sınavınıza uygun sağlık ve güvenlik kontrolleri altında okul binalarında tek başınıza katılmanıza 
olanak verebilir.  

Sınav haftası içinde veya sınav günü rahatsız isem ne yapmalıyım? 
Eğer kendinizi rahatsız hissediyorsanız veya aşağıdakiler de dahil koronavirüs (COVID-19) belirtilerinden herhangi 
biri, ne kadar hafif olursa olsun, varsa sınava katılmamalısınız. 

• koku veya tat alma duyusunda kayıp veya değişim 
• ateş, titreme veya terleme 
• öksürük, boğaz ağrısı veya burun akıntısı,  
• nefes darlığı 
• bazı durumlarda baş ağrısı, kas ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal de belirti olarak kabul edilebilir. 

Okulunuzla iletişime geçmeli ve bir tavsiye gelene kadar evde kalmalısınız. 

Sınav mekanına geldiğinizde herhangi bir koronavirus (COVID-19) belirtisi gösteriyorsanız, ayrı bir alanda 
beklemeniz istenecek ve ebeveyniniz veya bakıcınız sizi alması için çağrılacaktır. 

Sınav sırasında rahatsızlanırsanız, ayrı bir odada tecrit edilecek ve uygun sağlık ve güvenlik kontrolleri altında 
devam etmenize izin verilecektir. Sınavı tamamlayamayacak kadar rahatsız iseniz, bir ebeveyn veya bakıcı 
tarafından alınmayı beklerken tecrit edileceksiniz. 

Eğer sınav günü koronavirus (COVID-19) belirtileri ile rahatsız iseniz, sınava katılmamalısınız. Test yaptırmalı ve 
sonuçlarını alana kadar evde kalmalısınız. DES için başvurma hakkınız olabilir. .  

Başka hangi şartlar altında sınava katılmamalıyım?  
Sınav günü kendinizi rahatsız hissetmenin yanı sıra, aşağıdaki durumlarda da yazılı sınava katılmamalısınız:  

• bir koronavirüs (COVID-19) testi yaptırdınız ve tecrit altında sonuçlarınızı bekliyorsunuz. 

• bir koronavirüs (COVID-19) testi yaptırmadan önce tecrit altındasınız (örneğin sizde belirtiler olduğu için). 

• koronavirüs (COVID-19) testiniz pozitif çıktı, veya 
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• Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı (DHHS) tarafından yönlendirildiniz veya yakın temas olarak da dahil 
olmak üzere, doğrulanmış bir koronavirüs (COVID-19)) vakasının yakın teması olarak tanımlandınız. 

Bu durumlarda, bir DES için başvuruda bulunabileceksiniz. .  

Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle DES'e başvurmam için gereken kanıtlar nelerdir? 
Koronavirüs (COVID-19)) nedeniyle bir sınavı tamamlamanız engellenirse veya performansınız önemli ölçüde 
etkilenirse DES'e başvurma hakkına sahipsiniz. 

Kanıt gereksinimleri şunlardır: 

• okuldan gelen destek mektubu/olay raporu. 

• koronavirüs (COVID-19) için test kanıtı - örneğin, doğrulanmış bir COVID-19 vakası ile yakın temas tespit 
edildiği için bağımsız bir sağlık profesyonelince verilen test yaptırma tavsiyesi veya tecrit talebini kapsayan 
bir tıbbi sertifika. 

Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle okulun kapanması  

Okulunuz koronavirüs (COVID-19) nedeniyle geçici olarak kapatılırsa ve sonuç olarak bir veya daha fazla sınav 
yapılamıyorsa, okulunuz zarar görmediğinizden emin olmak için VCAA ile birlikte çalışacaktır. Bu durumda DES'e 
başvurmanız gerekmez. 

Benim için ne gibi bir akıl sağlığı ve esenlik desteği var?  
VCE dış değerlendirmeler döneminde genel stres ve kaygı duyguları yaşayabilirsiniz. Ek desteğe ihtiyacınız 
olabileceğini düşünüyorsanız, okulunuzla veya güvendiğiniz bir öğretmeninizle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. 
Okulunuz bu zorlu öğretim yılı boyunca size yardımcı olabilecektir. 

Diğerleri aile, arkadaşlar veya bir tıp veya akıl sağlığı uzmanından ek destek ihtiyacı hissedebilir. Daha önce bir tıp 
veya ruh sağlığı uzmanı gördüyseniz, aktif olarak sizin, ailenizin, arkadaşlarınızın veya okulun olabilecek 
endişelerini yönetme konusundaki stratejileri yenilemek üzere bir "kontrol" için şimdi iyi bir zaman olabilir. 

  -     Ulusal yardım ve destek hattı (eheadspace) 
 
 -     Çocuk yardım hattı (Kids helpline) 

− Yaşam hattı (Lifeline) 

− Mavi Ötesinde (Beyond Blue) 

− Elini uzatma - bir akıl sağlığı bakım planı almak (ReachOut).  

Ebeveynler/bakıcılar için hangi kaynaklar vardır?  
Ebeveynler ve bakıcıların çocukları için en iyi desteği nasıl sağlayacaklarını bilmeleri bazen zor olabilir. Ebeveynler ve 
bakıcılar için kaynaklar şunlardır: 

• Ebeveynlerin çocuklarının sağlığını ve esenliğini desteklemeleri için ipuçları. 

• Öğrenmeye İstekli Çocuk Yetiştirme Podkast Serisi. 

Daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?  
• Okulunuz veya diğer ortaöğretim sağlayıcının VCE yazılı sınavların yürütülmesi ve yönetimi için 

düzenlemelerine özgü bilgiler için lütfen okulunuz veya eğitim sağlayıcınız ile temasa geçin.  

• Daha fazla sağlık tavsiyesi için 24 saat boyunca COVID-19 yardım hattı 1800 675 398, aile doktorunuz ile 
temasa geçebilir, veya DHHS internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-
public- korovirüs-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of- korovirüs-covid-19.  

https://kidshelpline.com.au/
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
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home-learning-screentime-wellbeing.aspx
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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