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ததர்வுகள்

ததாடர்பான

உள்ை VCE எழுத்துத்

அறிவுளரகளுடன் பின்வரும் தகவல்களை நீங்கள் படிக்க

தவண்டும். VCE தவைிப்புற மதிப்பீடுகளுக்கான அங்கீ கரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும்

உபகரணங்கள் (Approved materials and equipment for VCE external assessments), VCAA விதிகள்
(VCAA rules) , 2021 VCE ததர்வு கால அட்டவணை (2021 VCE examination timetable)
(Special

முன்தேற்பாடுகள்

Provision)

ததாடர்பான

பிரிவுகைில்

, விதேஷட

தயவுதெய்து

கவனம்

தெலுத்துங்கள்

இந்தத் தகவல் மாணவர்களை தநாக்கியதாக இருந்தாலும், தகாவிட் பாதுகாப்பான (COVIDSafe) சூழலில்
மதிப்பீடுகள் நடத்தப்படுவளத உறுதி தெய்யும் நளடமுளறகள் குறித்து குடும்பங்கள்/பராமரிப்பாைர்கள்
அறிந்திருக்கிறார்கள் என்பளத உறுதிப்படுத்தவும் இது வழங்கப்படுகிறது.

VCE க்கான இறுதி முடிவுகளை நிர்ணயிப்பதில் VCE எழுத்துத் ததர்வுகள் முக்கிய பங்கு
வகிக்கும் அதத தவளையில், நீங்கள் COVID-19 காரணமாக உங்கள் VCE எழுத்துமூல
ததர்வுகள்

எளதயும்

முடிக்க

முடியாவிட்டால்,

நீங்கள்

ஒரு

ததர்வு

மதிப்தபண்

கணக்கீ டுக்கு (Derived Examination Score) DES) விண்ணப்பிக்க முடியும்.

ஒரு DES ஆனது உங்கள் மிதமான பள்ைி அடிப்பளடயிலான மதிப்பீடுகள், கல்வியில்
தவறு எந்த தவைிப்புற மதிப்பீடுகள், உங்கள் தபாது ொதளன ததர்வு (General Achievement
Test

(GAT))

தரவுகளைப்
நீங்கள்

முடிவுகள்

மற்றும்

உங்கள்

பள்ைியால்

வழங்கப்படும்

தமலதிகத்

பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது.

நியாயமான

மற்றும்

நம்பகமான

முடிவுகளைப்

தபறுவளத

உறுதி

தெய்வதற்காக VCAA தெயல்முளறகளைச் தெய்துள்ைது.
© VCAA
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மாணவர்களுக்கான VCE எழுத்து ததர்வு வழிகாட்டுதல் - தகவல்கள்

உங்கள் பள்ைி உங்களுக்கு பின்வருவனவற்ளற வழங்கியிருப்பளத உறுதி தெய்ய
தவண்டும்:
•

ஒவ்தவாரு ததர்வுக்கும் தததி, தநரம் மற்றும் ெரியான இடம் பட்டியலிடப்பட்ட
உங்கள் தனிப்பட்ட மாணவர் ததர்வு/மதிப்பீட்டு கால அட்டவணணயின் நகல்,
அத்துடன் ஒவ்தவாரு ததர்வுக்கும் ஒரு DES விண்ணப்பத்ளத ெமர்ப்பிப்பதற்கான
இறுதி தததிகள், மற்றும் தபாருத்தமுள்ைதாயின்

•

எந்ததவாரு ததர்வுக்கும் VCAA ெிறப்புத் ததர்வு ஏற்பாடுகளை அங்கீ கரித்துள்ை
உங்கள் சிறப்புத் ததர்வு ஏற்பாடுகளின் அறிவுணைச் சீட்டின் நகல்.

VCE எழுத்துமூல ததர்வுகணள COVID பாதுகாப்பானதாக்க (COVIDSafe) என்ன
நடவடிக்ணககள் எடுக்கப்படும்?
VCE

எழுத்துமூல

வழங்குநரின்

ததர்வுகள்

உங்கள்

ஆதலாெளனப்படி

பள்ைியிதலா

தவறு

அல்லது

இடத்திதலா

உங்கள்

நளடதபறும்.

கல்வி

அளனத்து

விக்தடாரியன் பள்ைிகளும் மற்றும் பிற முதுநிளல இரண்டாம் நிளல வழங்குநர்களும்
ஒரு COVID பாதுகாப்பு (COVIDSafe) திட்டத்ளத ளவத்திருக்க தவண்டும்
அளனத்து மாணவர்கள், தமற்பார்ளவயாைர்கள் மற்றும் பள்ைி ஊழியர்கைின் நலன்
தபணுதலுக்காக
உறுதிப்படுத்த
பாதுகாப்பு

பரீட்ளெ
சுகாதாரத்

சூழல்

தகாவிட்

துளறயால்

நடவடிக்ளககள்

பாதுகாப்பானது

(Department

தமற்தகாள்ைப்படும்.

of

Health)

இந்த

(COVIDSafe)

என்பளத

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

பாதுகாப்பு

பல

நடவடிக்ளககள்

உள்ைடங்கும்:
•

வந்தவுடன் ஒரு பதிவு தெயல்முளற

•

4

ெதுர மீ ட்டருக்கு ஒரு மாணவர் என்ற இளடதவைிளய நளடமுளறளய

தபணுதல்,

உடல்

தூரத்

ததளவகளை

ஆதரிக்கும்

வளகயில்

மண்டபத்ளத

அளமத்தல்; மற்றும்
•

ஒவ்தவாரு ததர்வுக்கும் முன்னும் பின்னும் தமளெகள் மற்றும் நாற்காலிகளை
கிருமி நீக்கம் தெய்தல்,அதத தபால் மற்ற அதிகம் ததாடப்படும்

தமற்பரப்புகள்

நாள் முழுவதும் அடிக்கடி கிருமி நீக்கம் தெய்தல்,

தகாவிட் பாதுகாப்பாக (COVIDSafe) இருக்க நான் என்ன சசய்ய தவண்டும்?
நீ ங்கள் கண்டிப்பாக:
•

விக்தடாரியன் பள்ைிகளுக்கான
இயலாளம

© VCAA

அல்லது

மருத்துவ

தற்தபாளதய வழிகாட்டுதலின் படி,
நிளல

காரணமாக

உங்களுக்கு

உங்கள்
விலக்கு
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மாணவர்களுக்கான VCE எழுத்து ததர்வு வழிகாட்டுதல் - தகவல்கள்

இல்ளலதயன்றால், உங்கள் மூக்கு மற்றும் வாளய மளறக்கும் முகமூடிளய
அணியுங்கள்.

நீங்கள்

வரும்

தபாது,

ததர்வு

முழுவதும்,

மற்றும்

நீங்கள்

தவைிதயறும்தபாது உட்பட, எப்தபாதும் உங்கள் முகமூடிளய அணிய தவண்டும்.
•

நுளழயும்

தபாதும்,

மண்டபத்தினுள்ளும்

வழக்கமான ளக சுகாதாரத்ளதச்
•

மற்றும்

தவைிதயறும்

தபாதும்

தெய்யவும்; மற்றும்

உடல் ரீதியான தூரத்ளத பராமரிக்கவும், மற்றவர்கைிடமிருந்து குளறந்தபட்ெம்
1.5 மீ ட்டர் தூரத்தில் இருக்கவும்

எனக்கு இயலாணம, தநாய் அல்லது பிற சூழ்நிணல இருப்பதனால், நான்
தகாவிட் -19 (COVID-19) க்கு தாக்குதலுக்காளாகக்கூடிய ஆளாக இருந்தால்
நான் என்ன சசய்ய தவண்டும்?
உங்களுக்கு இயலாளம, தநாய் அல்லது பிற சூழ்நிளல இருந்தால், நீங்கள் தகாவிட்19

(COVID-19)

உடன்

மிகவும்

தநாய்வாய்ப்பட

வாய்ப்புள்ைது

என்றால்,

ஏததனும்

ெிறப்புத் ததர்வு ஏற்பாடுகளை பற்றி உங்கள் பள்ைியுடன் கலந்தாதலாெிக்க தவண்டும்.
இது

உங்கள்

எழுத்துமூலத்

ததர்ளவ(வுகளை)

பள்ைி

வைாகத்தில்

தனித்தனியாக

தகுந்த ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடுகளுடன் தெய்ய அனுமதிக்கும்.

ததர்வு நாள் ஒன்றில் அல்லது அந்த வாைத்தில்
எனக்கு உடல்நிணல
சரியில்லாமல் இருந்தால் நான் என்ன சசய்ய தவண்டும்?
உங்களுக்கு உடல்நிளல ெரியில்லாமல் இருந்தால் அல்லது தகாவிட் -19 (COVID-19)
இன் பின்வரும் அறிகுறிகள் ஏததனும் இருந்தால், அது இதலொனதாக இருந்தாலும்,
நீங்கள் ததர்வில் கலந்து சகாள்ளக் கூடாது.
•
•
•
•
•

வாெளனத் திறன் அல்லது சுளவத் திறன் இழப்பு
காய்ச்ெல், குைிர்க்காய்ச்ெல் அல்லது வியர்த்தல்

இருமல் அல்லது ததாண்ளட வலி அல்லது மூக்கு ஒழுகுதல்
மூச்சுத்திணறல்

ெில சூழ்நிளலகைில் தளலவலி, தளெப்புண்,

குமட்டல், வாந்தி

மற்றும்/அல்லது வயிற்றுப்தபாக்கு தபான்றளவயும் ஆகியளவ
அறிகுறிகைாகக் கருதப்படலாம்.

இந்த அறிகுறிகள் ஏததனும் இருந்தால் தமலதிக ஆதலாெளனக்கு உங்கள்
பள்ைிளயத் ததாடர்பு தகாள்ளுங்கள். ெீக்கிரம் தகாவிட் -19 (COVID-19) க்கு

பரிதொதளன தெய்து முடிவு வரும்வளர வட்டிதலதய
ீ
இருங்கள். நீங்கள் ஒரு VCE
மாணவர் என்று பரிதொதளன தைத்தில் அல்லது பரிதொதளன தெய்பவரிடம்
ததரிவிக்கவும், ஏதனனில் VCE மாணவர்களுக்கு முன்னுரிளம தொதளன
© VCAA
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மாணவர்களுக்கான VCE எழுத்து ததர்வு வழிகாட்டுதல் - தகவல்கள்

தெயலாக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ைது, இது ொத்தியமான தவகமான பரிதொதளன முடிவு
தநரத்ளத அனுமதிக்கிறது

தகாவிட் -19 (COVID-19) தநாய்க் குறி சார்ந்த தொதளனயின் முடிவுக்காக நீங்கள்
காத்திருந்தால்

வட்டில்
ீ
இருக்க தவண்டும்

நீங்கள் வரும்தபாழுது ஏததனும் தகாவிட் -19 (COVID-19) அறிகுறிகளைக் காண்பித்தால்
அல்லது ததர்வின் தபாது உங்களுக்கு உடல்நிளல ெரியில்லாமல் இருந்தால், நீங்கள்
ஒரு தனிப் பகுதியில் இருக்கும்படி தகட்கப்படுவர்கள்,
ீ
தமலும் உங்களை அளழத்துச்
தெல்ல உங்கள் தபற்தறார் அல்லது பராமரிப்பாைர் அளழக்கப்படுவார்.

ததர்வு நாளில் உங்களுக்கு தகாவிட் -19 ( COVID-19)அறிகுறிகளுடன் உடல்நிணல
சரியில்லாமல் இருந்தால், நீ ங்கள் உங்கள் ததர்வில் கலந்து சகாள்ளக்கூடாது.
நீங்கள் பரிதொதளன தெய்து உங்கள் முடிவுகளைப் தபறும் வளர வட்டிதலதய
ீ
இருக்க
தவண்டும். நீங்கள் ஒரு ததர்வில் கலந்து தகாள்ை முடியாவிட்டால், நீங்கள் ஒரு DES
க்கு விண்ணப்பிக்க தகுதி தபறுவர்கள்.
ீ
VCE எழுத்துத் ததர்வில் கலந்துதகாள்வதன் மூலம், உங்களுக்கு COVID-19 இல்ளல
என்பளதயும்,

COVID-19

உடன்

ஒத்த

எந்த

அறிகுறிகளும்

இல்ளல

என்பளதயும்

உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள்.

தவறு எந்த சூழ்நிணலயில் நான் ஒரு ததர்வில் கலந்து சகாள்ளக் கூடாது?
பரீட்ளெ நாைில் உடல்நிளல ெரியில்லாமல் இருப்பளதத் தவிர, நீங்கள்
பரிதொதளன

தெய்து

தகாவிட்

-19 (COVID-19)

இருப்பதாக

COVID-19 க்கு

அறிவிக்கப்பட்டிருந்தால்

அல்லது தகாவிட் -19 (COVID-19) தநாய்க்குறி சார்ந்த தொதளனயின் முடிவுக்காகக்
காத்திருந்தால் எழுத்துத் ததர்வில் கலந்து சகாள்ளக்கூடாது. இந்த சூழ்நிளலகைில்,
நீங்கள் ஒரு DES க்கு விண்ணப்பிக்க தகுதி தபறுவர்கள்.
ீ

நான் ஒரு முக்கிய சநருங்கிய சதாடர்புணடயவர் (Primary Close Contact (PCC))
என அணடயாளம் காணப்பட்டால் என்ன சசய்வது?
முக்கிய தநருங்கிய ததாடர்புளடயவராக (Primary Close Contact) அளடயாைம் காணப்பட்ட
மாணவர்கள் தங்கள் பள்ைியில் உள்ை ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு அளறயில் தங்கள் எழுத்துத்
ததர்வுகளை

எழுத

முடியும்

என்று

சுகாதாரத்

துளற

(Department

of

Health)

உறுதிப்படுத்தியுள்ைது.
நீங்கள்

ஒரு

அளடயாைம்
© VCAA

முக்கிய

தநருங்கிய

காணப்பட்டால்,

நீங்கள்

ததாடர்புளடயவராக
சுகாதாரத்

துளறயின்

(Primary

Close

(Department

Contact)
of

Health)
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வழிகாட்டுதல்களைப்

பின்பற்ற

தவண்டும்,

தமலும்

நீங்கள்

பின்பற்ற

தவண்டிய

பின்வரும் ஏற்பாடுகளை நீங்கள் புரிந்துதகாள்வளத உறுதிப்படுத்த உங்கள் பள்ைி
உங்களைத் ததாடர்பு தகாள்ளும்:
•

முழுளமயாக

தடுப்பூெி

தபாடப்படாவிட்டாலும்

தபாடப்பட்டாலும்
தனிளமப்படுத்தல்

அல்லது

முழுளமயாக

தடுப்பூெி

மற்றும்

தகாவிட்

(COVID-19)

-19

பரிதொதளன ததளவகள் ; மற்றும்
•

எழுத்துமூலம் ததர்வுகள் தெய்யும் ஒவ்தவாரு நாளும் உங்கள் பயணம் மற்றும்
உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு ததளவகள்

COVID-19 காைணமாக
ததணவ?

DES க்கு

.

விண்ணப்பிக்க

எனக்கு

என்ன

ஆதாைம்

உங்கைின் ஒரு ததர்ளவ பூர்த்தி தெய்ய அனுமதிக்கப்படவில்ளல அல்லது தகாவிட்19 (COVID-19) காரணமாக உங்கள் தெயல்திறன் கணிெமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால்
நீங்கள் ஒரு DES க்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுளடயவராக இருப்பீர்கள்.
ததளவப்படும் ொன்றுகள் உள்ைடங்கும்:
•

பள்ைியில் இருந்து ஆதரவுக் கடிதம்/ெம்பவ அறிக்ளக; மற்றும்

•

தகாவிட்

-19 (COVID-19)

க்கான

தொதளனக்கான

ொன்றுகள் - ஒரு

சுயாதீன

சுகாதார நிபுணரின் மருத்துவச் ொன்றிதழ் தொதளனக்கு பரிந்துளர தபான்றளவ

தகாவிட் -19( COVID-19)காைணமாக பள்ளி மூடப்படல்
தகாவிட் -19 (COVID-19) காரணமாக உங்கள் பள்ைி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டு, அதன்
விளைவாக ஒன்று அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட ததர்வுகளை நடத்த முடியாவிட்டால்,
உங்களுக்கு பாதகமில்லாமல் இருப்பளத உறுதி தெய்ய உங்கள் பள்ைி VCAA உடன்
தெயல்படும். இது நடந்தால் நீங்கள் DES க்கு விண்ணப்பிக்க தவண்டியதில்ளல.

மன ஆதைாக்கியம்
உள்ளது?

மற்றும்

நல்வாழ்வுக்காக

எனக்கு

என்ன

ஆதைவு

VCE தவைிப்புற மதிப்பீடுகைின் தபாது தபாது மன அழுத்தம் மற்றும் கவளலயின்
உணர்வுகளை நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தினரும் உணரலாம். உங்கைில் ெிலர் இந்த
உணர்வுகைிலிருந்து

உந்துதல்

தபறலாம்,

ஆனால்

மற்றவர்களுக்கு

குடும்பம்,

நண்பர்கள், நம்பகமான ஆெிரியர் அல்லது மருத்துவ அல்லது மனநல நிபுணரின்
கூடுதல் ஆதரவு ததளவப்படலாம்.
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நீங்கள்

கடந்த

காலத்தில்

பணிபுரிந்திருந்தால்,
அல்லது

ஒரு

உங்களுக்கும்,

பள்ைிக்கும்

இருக்கும்

மருத்துவ
உங்கள்

ஏததனும்

அல்லது

மனநல

குடும்பத்தினருக்கும்,
கவளலளய

நிபுணருடன்

நண்பர்களுக்கும்

தீவிரமாக

நிர்வகிக்கவும்

உத்திகளை புதுப்பிக்கவும் இப்தபாது ஒரு நல்ல ெந்தர்ப்பமாக இருக்கலாம்.
உங்களுக்கு பலவிதமான ஆதரவுகள் பின்வருவன தபால உள்ைன:
•

Mental health toolkit மேநல கருவித்ததாகுப்பு (education.vic.gov.au)

•

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

எனது மதிப்பீட்டிற்கு
முடியும்?

முன்

நான்

தவறு

எப்படி

பாதுகாப்பாக

இருக்க

12 வயது மற்றும் அதற்கு தமற்பட்ட அளனத்து விக்தடாரியர்களும் இப்தபாது தகாவிட்
-19 (COVID-19) தடுப்பூெி தபற தகுதியுளடயவர்கள் eligible to receive a COVID-19 vaccine.
தடுப்பூெி

தபாடுவதத

உங்களையும்

உங்கள்

குடும்பத்ளதயும்

எங்கள்

பள்ைி

ெமூகத்ளதயும் தமலும் திடீதரன்று ததான்றிப் பரவுவதிலிருந்து மற்றும் தகாவிட் -19
(COVID-19) பரவுவதிலிருந்து பாதுகாக்க ெிறந்த வழியாகும்.

ததர்வுகளுக்கு தடுப்பூெி கட்டாயமில்ளல, ஆனால் உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு
தடுப்பூெி எடுக்க தவண்டாதமன அறிவுளர வழங்கி இருந்தாதல தவிர இது மிகவும்
ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. தடுப்பூெி மற்றும் உங்கள் தனிப்பட்ட சுகாதார சூழ்நிளலகள்
பற்றி ஏததனும் தகள்விகள் இருந்தால் தயவுதெய்து உங்கள் மருத்துவரிடம் தபசுங்கள்.
அளனத்து மாணவர்களும் தங்கள் ததர்வுக்கு முன் முதல் ஊெிக்கு முன்பதிவு தெய்ய
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். உங்கள் ததர்வின் தபாது தொர்வு, தளலவலி, தளெ வலி,
காய்ச்ெல் மற்றும் குைிர்க்காய்ச்ெல் மற்றும்/அல்லது மூட்டு வலி தபான்ற தபாதுவான
ஆனால் கடுளமயற்ற பக்கவிளைவுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக, பரீட்ளெ நளடதபறும்
நாள் அல்லது ததர்வுக்கு முந்ளதய நாள் முதல் தடுப்பூெி தபாட தவண்டாம் என
பரிந்துளரக்கப்படுகிறது.

தமலும்

தகவலுக்கு,

சுகாதாரத்துளற

இளணய

தைத்ளதப்

பார்ளவயிடவும்:

குழந்ளதகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான தடுப்பூெி தகவல் | தகாதரானா ளவரஸ்
விக்தடாரியா (Vaccination information for children and teenagers | Coronavirus Victoria). இதில்
தமாழிதபயர்க்கப்பட்ட

தகவல்கள்

அடங்கும்:

தகாவிட்

-19

தடுப்பூெிகள்

பற்றிய

தமாழிதபயர்க்கப்பட்ட தகவல் Translated information about COVID-19 vaccines | Coronavirus
Victoria.
© VCAA
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COVID-19 க்கு ஆைாகாமல் இருக்க, உங்கள் எழுத்துமூலத் ததர்வுகளுக்கு முந்ளதய
நாட்கள் மற்றும் வாரங்கைில் முடிந்தவளர COVID-Safe தகாவிட் பாதுகாப்பாக இருக்க
ஊக்குவிக்கப்படுகிறீர்கள். அதிக நடமாட்டம் உள்ை தபாது இடங்கள்

அல்லது தபாதுப்

தபாக்குவரத்ளத முடிந்தவளர தவிர்ப்பது இதில் அடங்கும்.

சபற்தறார்/பைாமரிப்பாளர்களுக்கு என்ன வழிகள் உள்ளன?
தபற்தறார்கள் தங்கள் குழந்ளதகளை எப்படி ெிறந்த முளறயில் ஆதரிப்பது என்பது
ெில தநரங்கைில் கடினமாக இருக்கலாம். தபற்தறார் மற்றும் பராமரிப்பாைர்களுக்கு
வழிகள் பின்வருமாறு:
•

தபற்தறார்கள்

தங்கள்

குழந்ளதயின்

ஆதராக்கியம்

மற்றும்

நல்வாழ்ளவ

ஆதரிக்க உதவிக்குறிப்புகள் (Tips for parents to support their child’s health and wellbeing)
•

கற்பவர்களை வைர்ப்பது பற்றிய வளலதயாைி (தபாட்காஸ்ட்) ததாடர் Raising
Learners Podcast Series.

தமலதிக தகவல்கணள நான் எங்தக பார்க்கலாம்?
தமலும்

சுகாதார

ஆதலாெளனகளுக்கு

ஹாட்ளலளன

1800 675 398, உங்கள்

அல்லது

சுகாதாரத்

24 மணி

தபாது

துளற

தநர

ளவத்தியளர

தகாவிட்
ததாடர்பு

இளணயதைத்ளதப்

-19 COVID-19
தகாள்ைலாம்
பார்க்கவும்

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