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คูม่ อื สาหรับนักเรียนทีส่ อบข้อเขียนของ VCE ประจาปี 2021
คุณควรอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้ควบคูก่ บั คาแนะนาเกีย่ วกับการสอบข้อเขียนของ VCE ทีอ่ ยู่ใน 2021 VCE Exams Navigator โปรดใส่ใจส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
เอกสารและอุปกรณ์ทไ่ี ด้รบั อนุมตั สิ าหรับการประเมินภายนอกของ VCE กฎระเบียบของ VCAA ตารางสอบ 2021 VCE และข้อกาหนดพิเศษเป็ นพิเศษ

ถึงแม้วา่ ข้อมูลนี้จะมีไว้สาหรับนักเรียน แต่กม็ ขี น้ึ เพื่อรับประกันว่าครอบครัว/ผูด้ ูแลจะตระหนักถึงกระบวนการเพื่อรับประกันว่ามีการประเมินในสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยจากโรคโควิด (COVIDSafe)
ถึงแม้วา่ การสอบข้อเขียนของ VCE จะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดผลลัพธ์ขนั ้ สุดท้ายของ VCE แต่หากคุณไม่สามารถสอบข้อเขียนใดๆ ของ VCE ได้เนื่องจาก
COVID-19 คุณก็จะสามารถขอคะแนนสอบแบบแปลงรูป (Derived Examination Score (DES)) ได้
มีการคานวณ DES โดยใช้การประเมินทีโ่ รงเรียนทีเ่ ป็ นธรรม ผลการประเมินการเรียนจากทีอ่ ่นื ผลการสอบวัดความรูท้ วไป
ั ่ (General Achievement Test
(GAT)) ของคุณ รวมถึงข้อมูลเพิม่ เติมต่างๆ ทีท่ างโรงเรียนให้
VCAA มีขนั ้ ตอนเพื่อรับประกันว่าผลคะแนนของคุณจะเป็ นธรรมและน่าเชื่อถือ
คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รบั เอกสารดังต่อไปนี้จากโรงเรียน:
•

สาเนาตารางสอบ/การประเมินของนักเรียนสาหรับคุณโดยเฉพาะ ทีม่ วี นั ที่ เวลาและสถานทีส่ อบแต่ละครัง้ ของคุณ รวมถึงวันหมดเขตส่งคาขอ DES
สาหรับการสอบแต่ละครัง้ และในกรณีทเ่ี กีย่ วข้อง ก็จะรวมถึง

•

สาเนาเอกสารทีม่ คี าแนะนาเกีย่ วกับการจัดการสอบพิเศษสาหรับการสอบที่ VCAA อนุมตั ใิ ห้จดั ขึน้ เป็ นพิเศษ

มีการใช้มาตรการใดเพือ่ รับประกันว่าการสอบข้อเขียนของ VCE จะ COVIDSafe
จะมีการจัดการสอบข้อเขียนของ VCE ทีโ่ รงเรียนของคุณหรือสถานทีอ่ ่นื ทีส่ ถาบันการศึกษาของคุณแจ้งให้ทราบ
โรงเรียนในรัฐวิคตอเรียทัง้ หมดและสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอื่นๆ จาเป็ นต้องมีแผน COVIDSafe
จะมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ทีก่ ระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) อนุมตั เิ พื่อรับประกันว่ามีการจัดการสอบอย่าง
COVIDSafe เพื่อความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องนักเรียน ผูค้ ุมสอบและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ได้แก่:
•

ขัน้ ตอนการลงทะเบียนเมื่อเดินทางมาถึง

•

การจัดสถานทีท่ เ่ี ป็ นไปตามข้อกาหนดในการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ข้อกาหนดด้านความหนาแน่นของนักเรียนหนึ่งคนต่อพืน้ ที่ 4 ตารางเมตรและ

•

การฆ่าเชือ้ โต๊ะและเก้าอีก้ ่อนและหลังการสอบแต่ละครัง้ รวมถึงพืน้ ผิวทีม่ กี ารสัมผัสบ่อยอื่นๆ เป็ นประจาตลอดทัง้ วัน

ฉันต้องทาอะไรจึงจะ COVIDSafe
คุณจะต้อง:
•

สวมหน้ากากอนามัยทีป่ ิ ดจมูกและปาก ตามแนวทางของโรงเรียนในรัฐวิคตอเรียฉบับปั จจุบนั
เว้นเสียแต่วา่ คุณได้รบั การยกเว้นเนื่องจากเป็ นคนทุพพลภาพหรือป่ วยเป็ นโรค คุณจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเสมอ รวมถึงตอนทีค่ ุณเดินทางมาถึง
ระหว่างการสอบและออกจากสถานทีส่ อบด้วย

•

ล้างมืออย่างสม่าเสมอ รวมถึงเมื่อเดินทางมาถึงและออกจากสถานทีส่ อบตลอดจน

•

เว้นระยะห่างทางกายภาพและอยู่ห่างจากผูอ้ ่นื อย่างน้อย 1.5 เมตร
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เอกสารทางการ
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่
สรุปข ้อมูลสำคัญ - คู่มอ
ื สำหรับนักเรียนทีสอบข
้อเขียนของ VCE

ฉันควรทาอย่างไร หากฉันเป็ นคนทุพพลภาพ เจ็บป่ วยหรือมีสถานการณ์อ่นื ๆ ทีท่ าให้ฉนั เสีย่ งต่อการเป็ นโรค COVID-19
หากคุณเป็ นคนทุพพลภาพ เจ็บป่ วยหรือมีสถานการณ์อ่นื ๆ ทีท่ าให้คุณเสีย่ งต่อการป่ วยเป็ นโรค COVID-19 มากๆ มากขึน้
คุณก็ควรปรึกษาเรื่องการจัดสอบพิเศษกับโรงเรียนคุณ ซึง่ อาจทาให้คุณสามารถสอบข้อเขียนแยกภายในโรงเรียน
โดยมีมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม

ฉันควรทาอย่างไร หากฉันไม่สบายในสัปดาห์หรือวันทีม่ กี ารสอบ
คุณจะต้องไม่มาสอบ หากคุณรูส้ กึ ไม่สบายหรือมีอาการใดๆ ของโรค COVID-19 ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม รวมถึง:
•

การเปลีย่ นแปลงหรือการสูญเสียความสามารถในการรับรูก้ ลิน่ หรือรส

•

มีไข้ หนาวสันหรื
่ อเหงื่อออก

•

ไอ เจ็บคอหรือมีน้ามูกไหล

•

หายใจไม่อมิ่ และ

•

หากคุณรูส้ กึ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียนและท้องเสีย ก็อาจจะถือว่าคุณมีอาการได้ในบางกรณี

ติดต่อขอคาแนะนาเพิม่ เติมจากโรงเรียนของคุณ หากคุณมีอาการเหล่านี้ เข้ารับการตรวจ COVID-19 โดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้และพักอยู่บา้ น
ขณะทีก่ าลังรอผลตรวจอยู่ แจ้งให้สถานทีต่ รวจหรือผูเ้ ก็บตัวอย่างทราบว่าคุณเป็ นนักเรียนของ VCE เนื่องจากจะมีการให้ความสาคัญกับการตรวจของนักเรียนของ
VCE ก่อนเพื่อให้นักเรียนได้รบั ผลตรวจโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
คุณจะต้องพักอยู่บา้ น หากกาลังรอผลตรวจโรคCOVID-19 แบบแสดงอาการ
หากคุณมีอาการของโรค COVID-19 ขณะเดินทางมาถึงสถานทีส่ อบหรือรูส้ กึ ไม่สบายระหว่างการสอบ เราจะขอให้คณ
ุ แยกไปอยู่อกี ส่วนหนึ่ง จากนัน้
ก็จะมีการโทรติดต่อให้พ่อแม่หรือผูด้ ูแลของคุณมารับคุณกลับไป
หากคุณรูส้ กึ ไม่สบายและมีอาการของโรค COVID-19 ในวันสอบ คุณก็จะต้องไม่เข้าสอบ
คุณควรเข้ารับการตรวจและพักอยูบ่ า้ นจนกว่าผลตรวจจะออก หากคุณไม่สามารถมาสอบได้ คุณก็จะมีสทิ ธิขอ
์ DES
หากคุณเข้าสอบข้อเขียนของ VCE คุณก็ยนื ยันว่าตนเองไม่ได้ป่วยเป็ นโรค COVID-19 และไม่มอี าการของโรค COVID-19 อีกด้วย

ฉันไม่ควรเข้าสอบในกรณีใด
นอกเหนือจากในกรณีทค่ี ณ
ุ ไม่สบายในวันสอบแล้ว คุณก็ตอ้ งไม่เข้าสอบข้อเขียน หากผลตรวจโรค COVID-19
ของคุณออกมาเป็ นบวกหรือหากคุณกาลังรอผลตรวจโรค COVID-19 แบบแสดงอาการ ในกรณีเหล่านี้ คุณจะมีสทิ ธิยื์ ่นขอ DES

จะเกิดอะไรขึน้ หากมีการระบุว่าฉันเป็ นผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ หลัก (Primary Close Contact (PCC))
กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) ได้ยนื ยันว่านักเรียนทีถ่ ูกระบุว่าเป็ นผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ หลัก (Primary Close Contact)
จะมีสทิ ธิเข้
์ าสอบข้อเขียนในห้องทีก่ าหนดในโรงเรียนของตนเอง
หากคุณถูกระบุว่าเป็ นผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ หลัก (Primary Close Contact) คุณก็จะต้องปฏิบตั ติ ามคาสังของกระทรวงสาธารณสุ
่
ข (Department of
Health) และโรงเรียนก็จะติดต่อคุณเพื่อรับประกันว่าคุณเข้าใจในสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องปฏิบตั ติ าม รวมถึง:
•

ข้อกาหนดด้านการกักกันและการตรวจ COVID-19 ไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนครบแล้วหรือไม่ก็ตามและ

•

ข้อกาหนดด้านการเดินทาง สุขภาพและความปลอดภัยในแต่ละวันทีค่ ุณมีสอบข้อเขียน

ฉันต้องแสดงหลักฐานใด จึงจะสามารถยืน่ คาขอ DES เนื่องจากป่ วยเป็ นโรค COVID-19 ได้
คุณจะมีสทิ ธิยื์ น่ ขอ DES ได้ หากคุณไม่สามารถทาข้อสอบให้เสร็จหรือความสามารถในการทาข้อสอบของคุณได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากโรค COVID19
หลักฐานประกอบด้วย:
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•

หนังสือสนับสนุน/รายงานอุบตั กิ ารณ์จากโรงเรียนและ

•

หลักฐานการตรวจโรค COVID-19 – เช่น ใบรับรองแพทย์จากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพอิสระ ทีแ่ นะนาให้มกี ารตรวจ

โรงเรียนปิ ดเนื่องจากโรค COVID-19
หากโรงเรียนของคุณปิ ดชัวคราวเนื
่
่องจากโรค COVID-19 และทาให้ไม่สามารถจัดการสอบได้อย่างน้อยหนึ่งครัง้ โรงเรียนของคุณก็จะประสานงานกับ VCAA
เพื่อรับรองว่าคุณจะไม่เสียเปรียบ คุณไม่จาเป็ นต้องยื่นขอ DES ในกรณีน้ี

มีการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องฉันประเภทใดบ้าง
คุณและสมาชิกในครอบครัวอาจรูส้ กึ เครียดและวิตกกังวลทัวไประหว่
่
างการประเมินภายนอกของ VCE พวกคุณบางคนอาจได้รบั แรงจูงใจจากความรูส้ กึ เหล่านี้
แต่คนอื่นๆ อาจจะต้องการความช่วยเหลือเพิม่ เติมจากครอบครัว เพื่อน ครูทไ่ี ว้ใจ หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือสุขภาพจิต
หากคุณเคยร่วมงานกับผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือสุขภาพจิตมาแล้ว ก็ถอื เป็ นช่วงเวลาทีด่ ที ค่ี ณ
ุ จะ ‘พูดคุย’ เพื่อทบทวนกลยุทธ์ในการจัดการกับข้อกังวลทีค่ ุณ
ครอบครัว เพื่อนหรือโรงเรียนอาจมีในเชิงรุก
มีตวั ช่วยต่างๆ ให้คุณ เช่น:
•

ชุดเครื่องมือด้านสุขภาพจิต (education.vic.gov.au)

•

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

ฉันจะรักษาตัวให้ปลอดภัยก่อนเข้ารับการประเมินอย่างไร
ประชากรในรัฐวิคตอเรียทุกคนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 12 ปี ขน้ึ ไป มีสทิ ธิได้
์ รบั วัคซีนป้ องกันโรค COVID-19 การฉีดวัคซีนเป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ุดในการป้ องกันตนเอง
ครอบครัวและชุมชนโรงเรียนจากการแพร่ระบาดและการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ในอนาคต
เราไม่ได้บงั คับให้ผเู้ ข้าสอบต้องฉีดวัคซีนก่อน แต่เราส่งเสริมเป็ นอย่างยิง่ ให้ผเู้ ข้าสอบฉีดวัคซีนก่อน ยกเว้นในกรณีทแ่ี พทย์แนะนาเป็ นประการอื่น โปรดปรึกษาแพทย์
หากคุณมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการฉีดวัคซีนและเรื่องสุขภาพของตัวคุณเอง
เราส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนจองฉีดวัคซีนเข็มแรกก่อนสอบ เราไม่แนะนาให้คณ
ุ ฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันสอบ หรือหนึ่งวันก่อนสอบ
คุณจะได้ไม่ตอ้ งเจอผลข้างเคียงทีไ่ ม่รุนแรง แต่พบได้บ่อย เช่น รูส้ กึ เหนื่อย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เป็ นไข้และหนาวสันและ/หรื
่
อปวดข้อต่อระหว่างสอบ
อ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้ในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข: ข้อมูลเกีย่ วกับการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กและวัยรุน่ | Coronavirus Victoria
ซึง่ ก็รวมถึงข้อมูลทีม่ กี ารแปล: ข้อมูลเกีย่ วกับวัคซีนป้ องกันโรค COVID-19 ฉบับแปล | Coronavirus Victoria
เราส่งเสริมให้คณ
ุ COVID-Safe ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ในช่วงก่อนสอบข้อเขียน เพื่อหลีกเลีย่ งมิให้คณ
ุ เสีย่ งต่อการป่ วยเป็ นโรค COVID-19
ซึง่ ก็รวมถึงการหลีกเลีย่ งพืน้ ทีส่ าธารณะทีม่ คี นเข้าออกจานวนมาก สถานทีพ่ ลุกพล่านหรือหลีกเลีย่ งการใช้บริการขนส่งสาธารณะ หากเป็ นไปได้

พ่อแม่/ผูด้ แู ลมีแหล่งข้อมูลใดบ้าง
บางครัง้ พ่อแม่กไ็ ม่รวู้ ธิ ที ด่ี ที ส่ี ุดในการช่วยเหลือลูกของตนเอง แหล่งข้อมูลสาหรับพ่อแม่และผูด้ ูแลรวมถึง:
•

เคล็ดลับสาหรับพ่อแม่ในการช่วยสนับสนุนสุขภาพและความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องลูก

•

ซีรสี พ์ อดคาสต์ Raising Learners

ฉันจะขอข้อมูลเพิม่ เติมได้จากทีใ่ ด
คุณสามารถติดต่อขอคาแนะนาด้านสุขภาพเพิม่ เติมจากสายด่วน COVID-19 ได้ตลอด24 ชม. ทางหมายเลข 1800 675 398
ปรึกษาแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไปหรื
ั่
อเข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (Department of Health):
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-ofcoronavirus-covid-19.
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