Pashto
پښتو

د هغو زده کوونکو لپاره الرښود چې د VCE 2021
لیکلي ازموینې بشپړوي
تاسو باید الندې معلومات د  VCEپه لیکلي ازموینو پورې اړوند مشورو سره ولولئ چې په  2021 VCE Exams Navigatorکې شتون
لري .مهرباني وکړئ د  VCEبهرنۍ ارزونو لپاره د تصویب شوي توکو او تجهیزاتو اړوند برخو لکه ،د  VCAAمقررات ،د 2021 VCE
ازموینې مهال ویش او ځانګړي چمتووالی ته ډېره پاملرنه وکړئ.

په داسې حال کې چې دا معلومات زده کوونکو ته په واک کې ورکول کیږي ،دا د دې لپاره هم چمتو کیږي چې ډاډ ترالسه شي چې
کورنۍ/سرپرست له هغو کړنالرو څخه خبر دي کومې چې له کووېډ څخه په خوندي) (COVIDSafeچاپیلایر کې ارزونې ترسره کولو لپاره
اړینې بلل کیږي.
په داسې حال کې چې د  VCEلیکل شوي ازموینې د  VCEلپاره د نهایی پایلو په ټاکلو کې مهم رول لوبوي ،که تاسو نه شئ کولی د COVID-
 19له امله ستاسو د  VCEکومې لیکلي ازموینې بشپړې کړئ ،نو تاسو به وکولی شئ د اشتقاقي ازموینې نمرو (Derived Examination
)) Score (DESلپاره غوښتنه وکړئ.
یو  DESستاسو د ښوونځي له لوري د شویو ارزونو ،او په اړونده څېړنه کې د بهرنیو ارزونو ،ستاسو د عمومي السته راوړنې ازموینې
)) (General Achievement Test (GATپایلې ،او ستاسو د ښوونځي له لوري د چمتو شویو نورو معلوماتو د لړۍ په کارولو سره محاسبه
کیږي.
 VCAAدا پروسې ځکه په الره اچولي دي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې تاسو عادالنه او د باور وړ پایلې ترالسه کوئ.
تاسو باید ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو ښوونځي تاسو ته الندې مواد په واک کې در کړي دي:
•

ستاسو د زده کوونکي ازموینې/ارزونې ځانګړی مهال ویش یوه کاپي چې ستاسو د هرې ازموینې لپاره نیټه ،وخت او موقعیت پکې
درج شوی وي ،په ځانګړي توګه د هرې ازموینې لپاره د  DESغوښتنلیک سپارلو وروستۍ نیټه او نور هغه څه چې ورته اړتیا وي.

•

ستاسو د ځانګړي ازموینې ترتیباتو د مشورې کاپي د هرې ازموینې لپاره هغه چې  VCAAیې د ځانګړي ازموینې ترتیبات تصویب
کړي وي.

د  VCEلیکلي ازموینې  COVIDSafeکولو لپاره به کوم تدابیر په پام کې ونیول شي؟
د  VCEلیکلي ازموینې به لکه څنګه چې ستاسو د ښوونې د چمتو کوونکي له لوري مشوره ورکړل شوې ستاسو په ښوونځي یا بل ځای کې
ترسره شي .د ویکټوریا ټول ښوونځي او نور عالي ثانوي ښوونځیو چمتو کوونکي اړ دي چې  COVIDSafeپالن په الره واچوي.
د روغتیا ریاست ( )Department of Healthله لوري منل شوي چې په دې لړ کې به د خوندیتوب یو لړ ګامونه پورته شي ترڅو ډاډ ترالسه
شي چې د ازموینې چاپیلایر د ټولو زده کوونکو ،نظارت کوونکو او د ښوونځي کارکوونکو د خوندیتوب لپاره  COVIDSafeدی .د خوندیتوب
په دې تدابیرو کې الندې موارد شاملیږي:
•

له رارسېدو سره سم د نوم لیکنې پروسه پیلول؛

•

د ځای ترتیب کول په داسې طریقه چې د فزیکي واټن د شرایطو مالتړ پکې شوی وي ،په هر  4مربع متره کې د یوه زده کوونکي د
شتون د شرط ساتل؛ او

•

د هرې ازموینې څخه وړاندې او وروسته په منظم ډول ،په ځانګړي توګه د ورځې په اوږدو کې د نورو لوړ تماس سطحو سربېره د
میزونو او څوکیو له ککړتیا څخه پاکول.
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زه د  COVIDSafeکېدو لپاره څه کولو ته اړتیا لرم؟
تاسو باید:
•

د ویکټورین د ښوونځیو لپاره د اوسني الرښود سره سم ،پرته له دې چې د معلولیت یا طبي حالت له امله معافیت ولرئ ،تاسو باید د مخ
ماسک وکاروئ چې ستاسو پوزه او خوله پوښي .تاسو باید کله چې تاسو راځئ ،د ازموینې په جریان کې ،او کله چې تاسو ځئ په ټولو
حاالتو کې تل د مخ ماسک اغوستی وساتئ.

•

اړونده ځای ته د ننوتلو ،او وتلو په شمول د السونو منظم پاکوالي ته پام وکړئ؛ او

•

فزیکي واټن وساتئ ،تل د نورو خلکو څخه لږترلږه  1.5متره لیرې واوسئ.

زه باید څه وکړم که زه معلولیت ،ناروغي یا نور حاالت ولرم چې ما د  COVID-19وړاندې له زیان سره مخ کوي؟
که تاسو معلولیت ،ناروغي یا نور حاالت ولرئ چې تاسو د  COVID-19سره د ډېر ناروغ کیدو له خطر سره مخ کوي ،تاسو باید له خپل
ښوونځي سره د ځانګړي ازموینې د ترتیباتو په اړه خبرې وکړئ .دا کېدای شي تاو ته اجازه درکړي چې خپله لیکلې ازموینې د ښوونځي په انګړ
کې په مناسب ځای کې د مناسب روغتیا او خوندیتوب له کنترولونو سره ترسره کړئ.

زه باید څه وکړم که زه په اوونۍ کې ،یا د ازموینې په ورځ ناروغه وم؟
که تاسو د ناروغۍ احساس کوئ یا د  COVID-19کومې نښې ولرئ ،که څه هم کمې هم وي تاسو باید په ازموینه کې برخه وانه خلئ ،چې په
دې کې الندې موارد شاملیږي:
• د بویولو او خوند احساس له السه ورکول یا پکې بدلون؛
• تبه ،زکام یا خوله کېدل؛
• ټوخی ،د ستوني درد یا د پوزې بهېدل؛
• د ساه بندېدل؛ او
• په ځینو حاالتو کې سر درد ،د غړو درد ،زړه بدوالی ،کانګې او اسهال هم د نښو په توګه په ګوته کېدای شي.
که تاسو پورته نښې لرئ په اړه یې د نورو مشورو لپاره له خپل ښوونځي سره اړیکه ونیسئ .ژر تر ژره د  COVID-19ازموینه ورکړئ او تر
هغې پورې چې پایله یې معلومه شوې نه وي په کور کې پاتې شئ .د ازموینې ساحوي ډلې یا برابروونکي ته خبر ورکړئ چې تاسو د  VCEزده
کوونکی یاست ،ځکه چې د  VCEزده کوونکو ته د ازموینې لومړیتوب واک ورکړل شوی ترڅو د ګړندۍ پایلې پر مهال د امکان تر حده اجازه
ورکړل شي.
که تاسو د نښو لرونکي  COVID-19ازموینې پایلې ته انتظار یاست نو باید چې په کور کې پاتې شئ
که تاسو د رارسیدو پرمهال د  COVID-19کومې نښې ښکاره کړئ یا که تاسو د معاینې پرمهال ناروغه شئ ،نو له تاسو څخه به وغوښتل شي
چې په یوه جال ساحه کې انتظار وکړئ او ستاسو والدین یا سرپرست ته به بلنه ورکړل شي چې تاسو بوځي.
که تاسو د ازموینې په ورځ د COVID-19د نښو په درلودلو سره ناروغه یاست ،نو تاسو باید خپلې ازموینې ته حاضر نه شئ.
تاسو باید ازموینه ورکړئ او په کور کې پاتې شئ تر څو پورې چې تاسو خپلې پایلې نه وي ترالسه کړي .که تاسو نه شئ کولی چې په ازموینه
کې برخه واخلئ ،نو تاسو به د  DESلپاره د غوښتنې کولو وړ وګڼل شئ.
د  VCEپه لیکلي ازموینې کې په برخه اخیستو سره ،تاسو تاییدوئ چې تاسو  COVID-19نه لرئ او له  COVID-19سره تطابق لرونکې
نښې هم نه لرئ.
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زه باید د کومو نورو شرایطو الندې په ازموینه کې برخه وانخلم؟
د ازموینې په ورځ د ناروغۍ احساس کولو سربیره ،تاسو باید په لیکلي ازموینه کې برخه وانخلئ که ستاسو د  COVID-19ازموینه مثبته ټاکل
شوي وي یا که تاسو د نښه لرونکي  COVID-19ازموینې پایلې ته انتظار یاست .په داسې حاالتو کې ،به تاسو د  DESلپاره غوښتنې کولو وړ
واوسئ.

څه به وشي که زه د لومړني نږدې تماس )) (Primary Close Contact (PCCپه توګه وپیژندل شوم؟
د روغتیا څانګې( )Department of Healthتایید کړې چې هغه زده کوونکي کوم چې د لومړني نږدې تماس ( Primary Close
 )Contactپه توګه پیژندل شوي وي د دې وړتیا لري چې خپلې لیکلي ازموینې د دوی په ښوونځي کې په یوه ځانګړې خونه کې ورکړي.
که تاسو د لومړني نږدې تماس ( )Primary Close Contactپه توګه پیژندل شوي یاست ،نو تاسو به اړتیا ولرئ د روغتیا ریاست
( )Department of Healthالرښوونې تعقیب کړئ او ستاسو ښوونځی به له تاسو سره اړیکه ونیسي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې تاسو په هغه
ترتیباتو پوهیږئ چې تاسو یې باید تعقیب کړئ ،په دې کې الندې موارد شاملیږي:
•

د قرنطین او  COVID-19ازموینې شرایط حتی که په بشپړ ډول واکسین شوي وئ یا په بشپړ ډول واکسین شوي نه وئ او

•

هره هغه ورځ چې تاسو لیکلې ازموینې لرئ د سفر او روغتیا او خوندیتوب د شرایطو پوره کول.

زه د COVID-19له امله د  DESپه موخه د غوښتنې کولو لپاره کومو شواهدو ته اړتیا لرم؟
تاسو به د هغه مهال  DESلپاره غوښتنې کولو وړ واوسئ کله چې تاسو د ازموینې بشپړولو څخه ډډه وکړئ یا ستاسو فعالیت د  COVID-19له
امله د پام وړ اغیزمن شوی وي.
د دغو شواهدو شرایط عبارت دي له:
•

د اړونده ښوونځي څخه د مالتړ لیک/پیښې راپور او

•

د  COVID-19لپاره د ازموینې شواهد-لکه د خپلواک روغتیا مسلکي طبي سند چې د یادې ازموینې سپارښتنه کوي.

د  COVID-19له امله د ښوونځي تړل
که ستاسو ښوونځی د  COVID-19له امله په لنډمهاله ډول تړل شوی وي او د پایلې په توګه یو یا څو ازموینې نه شي اخېستل کېدای ،نو ستاسو
ښوونځی به د  VCAAسره همکاري وکړي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې تاسو زیانمن شوي نه یاست .تاسو باید د  DESلپاره غوښتنه ونه کړئ
که چېرې الندې حاالت پېښ شي.

له ما څخه د کومې رواني روغتیا او هوساینې مالتړ شتون لري؟
د عمومي فشار او وېرې احساسات ستاسو او ستاسو د کورنۍ له لوري د  VCEبهرني ارزونې دورې پرمهال لیدل شوي وي .له تاسو څخه ځینې
کېدای شي د دې احساساتو څخه ګټه ترالسه کړي ،خو ځینې نور کېدای شي د کورنۍ ،ملګرو ،یو باوري ښوونکي یا طبي او رواني روغتیا
مسلکي کسانو څخه نور اضافي مالتړ ته اړتیا ولري.
که تاسو په تېرو وختو کې د طبي یا رواني روغتیا له مسلکي کس سره پاتې شوي یاست ،اوس کېدای شي د 'کتنې' لپاره ښه وخت وي ترڅو
اړونده کړنالرې نوې کړئ ترڅو هر هغه اندیښنې چې تاسو ،ستاسو کورنۍ ،ملګري یا ښوونځي یې لرئ په ګټوره توګه مدیریت کړئ.
له تاسو څخه د مالتړ یوه لړۍ شتون لري ،چې موارد یې دی له:
•

د رواني روغتیا د وسایلو ټولګه ()education.vic.gov.au

•

https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quick-guide-tostudent-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf

څرنګه کولی شم د خپلې ارزونې څخه وړاندې خوندي پاتې شم؟
د وېکټوریا ټول وګړي چې عمرونه یې له  12کالو څخه ډېر دي اوس د  COVID-19واکسین ترالسه کولو وړ ګڼل شوي دي .د واکسین ترالسه
کول ترټولو غوره الره ده چې له مخې یې تاسو کولی شئ خپل ځان ،کورنۍ او زموږ د ښوونځي ټولنه د نورو وباوو او  COVID-19خپریدو
څخه وساتئ.
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واکسین ترسره کول د ازموینو لپاره حتمي نه دي ،خو د ترسره کولو یې زیاته سپارښتنه کیږي پرته له دې چې که ستاسو روغتیایي کارپوه تاسو
ته بل ډول مش وره درکړي .که تاسو د واکسین کولو او ستاسو خپل انفرادي روغتیا شرایطو په اړه کومه پوښتنه لرئ په مهربانۍ سره له خپل
ډاکټر سره خبرې وکړئ.
ټول زده کونکي هڅول کیږي چې د خپلو ازموینو څخه وړاندې د واکسین د لومړۍ دورې لپاره نوم لیکنه کړي .سپارښتنه کیږي چې تاسو د
از موینې په ورځ ،یا د ازموینې یوه ورځ وړاندې خپل لومړی واکسین مه ترسره کوئ  -ترڅو ستاسو د ازموینې پر مهال  -د عادي خو منځنیو
جانبي عوارضو لکه ستړیا ،سر درد ،د غړو درد ،تبه او زکام او/یا د مال درد څخه مخنیوی شوی وي.
د ال زیاتو معلوماتو لپاره ،د روغتیا له ریاست ( )Department of Healthله ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ :د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره
د واکسین کولو معلومات | کوروناویرس ویکتوریا .دلته ژباړل شوي معلومات شتون لري :د  COVID-19واکسینونو په اړه ژباړل شوي
معلومات | کوروناویرس ویکتوریا.
تاسو ته سپارښتنه کیږي چې د امکان تر حده په هغو ورځو او اوونیو کې چې ستاسو لیکلي ازموینو ته الر هواروي  COVIDSafeواوسئ،
ترڅو په  COVID-19باندې د اخته کېدو مخه ونیسئ .په دې کې د لوړې ګڼې ګوڼې لرونکو عامه ساحو ،بوختیا ځایونو ،یا د امکان په صورت
کې له دولتي ترانسپورت څخه ډډه کول شامل دي.

د والدینو/سرپرستاو لپاره کومې سرچینې شتون لري؟
ځینې و ختونه د والدینو لپاره ستونزمن وي ترڅو پوه شي چې څرنګه له خپلو ماشومانو څخه مالتړ وکړي .د والدینو او سرپرستاوو لپاره الندې
معلوماتي سرچینې شتون لري:
•

د والدینو لپاره هغه الرښوونې چې له مخې یې د خپل ماشوم له روغتیا او هوساینې څخه مالتړ کولی شي.

•

د با استعداده زده کوونکو غږیزه لړۍ.

په دې اړه نور معلومات چېرته موندلی شم؟
د نورو روغتیایي مشورو لپاره تاسو کولی شئ د  24ساعتونو  COVID-19له چټکې اړیکې سره په  1800 675 398شمېره اړیکه ونیسئ ،د
خپلې  GPیا د روغتیا ریاست ( )Department of Healthله ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ:
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of.coronavirus-covid-19
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