Burmese
မမန်မာ

2021 VCE ရရားရမြေစာရမားပွဲ မျာားရမြေဆို သည် ရကျာင်ားသူ ရကျာင်ားသာားမျာားအတက်
လမ်ားညွှ န်
သင်သည်

ရအာက်ပါအချက်အလက်မျာားကို

2021

VCE

စာရမားပွဲ မျာား

လမ်ားမပပိုုံအညွှ န်ား

တင်ပါရသည်

VCE

ရရားရမြေစာရမားပွဲ မျာားနင်စပ်လျဥ်ားသည် အကကုံ ပပချက်နင်တွဲ ြေက်၍ ြေတ်ရှုသင်သည်။ ရကျားဇူ ားပပပပား VCE မပင်ပစာရမားပွဲ မျာားအတက်
ခင်ပပထာားရသာ အရာပစစ ည်ားမျာားနင် ကရယာ ၊ VCAA စည်ားမျဥ်ားမျာား ၊ 2021 VCE စာရမားပွဲ အချန်ဇယာား နင် အထူ ား မပဌာန်ားချက်
တို နင်စပ်လျဥ်ားသည် အပို င်ားမျာားကို အထူ ားဂရို စို က်ြေတ်ရှုရပားပါ။

ဤအချက်အလက်မျာားမာ
အရနအထာား၌

ရကျာင်ားသူ ရကျာင်ားသာားမျာားအတက်

ကျင်ားပရပားသည်

လမ်ားညွှ န်ထာားသည်၊

စာရမားပွဲ မျာားရသချာရစရန်

ကို ဗစ်-ရ ားကင်ားရရား

ချမတ်ထာားမည်

(COVIDSafe)

လို ပ်ထိုုံားလို ပ်နည်ားမျာားကို

မသာားစို မျာား/ရစာင်ရရာက်သူမျာား သရရန်အတက်လည်ား လမ်ားညွှ န်ထာားပါသည်။
VCE

ရရားရမြေစာရမားပွဲ မျာားမာ

VCE

အတက်

အပပားသတ်ရနာက်ဆိုုံား

ရအာင်စာရင်ားမျာားကို

ဆို ုံ ားမြေတ်ရာ၌

အရရားကကားရသာ

အခန်ားကဏ္ဍတင်ရစဥ်၊ အကယ်၍ COVID-19 ရကကာင် သင်၏ VCE ရရားရမြေစာရမားပွဲ မျာားကို မရမြေဆို နို င်လျှင် သင်အရနမြေင်
အမခာားရင်ားမမစ်မစာရမားပွဲ ရမတ် (Derived Examination Score (DES)) ကို ရလျှာက်ထာားနို င်ပါလမ်မည်။
အဆို ပါရမတ် DES ကို ရကျာင်ားတင်ကျင်ားပသည် စာရမားပွဲ မျာား၊ ပညာသင်ယူရရား၌ အမခာား မပင်ပစာရမားပွဲ တစ်ခိုခို၊ သင်၏ အရထရထ
ရအာင်မမင်မှု စာရမားပွဲ ရမတ်မျာား (General Achievement Test (GAT)) နင် သင်ရကျာင်ားမ ရပထာားသည် အပို အချက်အလက်
အမျ ားမျ ားတို ကို အသို ုံ ားပပမခင်ားမြေင် တက်ချက်ရပားပါသည်။
အဆို ပါ

VCAA

သည်

သင်အရနမြေင်

မျှတပပား

စတ်ချရသည်

ရအာင်စာရင်ားမျာား

ရရရစရန်

ရသချာရအာင်

လို ပ်ငန်ားမြေစ်စဥ်ကို ချမတ်ရပားထာားသည်။
သင်ရကျာင်ားမ သင်အာား ရအာက်ပါတို ကို ရပားထာားရကကာင်ား သင် ရသချာရအာင်လိုပ်သင်သည်•

သင်စာရမားပွဲ တစ်ခိုစအတက်
စျောက ်းပ/
ွဲ စိ စစ ှု

ရက်စွဲ၊

အခ ိနဇယျော်း

အချန်နင်

တည်ရနရာ

မတတ ူတစ်ရစာင်အမပင်

ရရားထာားသည်

သင်၏တစ်ကို ယ်ရရ

စာရမားပွဲ တစ်ခိုစအတက်

DES

က

ျောင်းသျော်း

ရလျှာက်လွှာတင်သင်ားရန်

ရနာက်ဆိုုံားရက်စွဲ မျာား၊ နင် သက်ဆို င်ပါက
•

VCAA က အထူ ားစာရမားပွဲ အစအမုံ မျာားကို အတည်ပပထာားသည် စာရမားပွဲ တစ်ခိုခိုအတက် သင် အထ်းစျောက ်းပွဲ အစီ အ ံ
အကက ျောင်းက ျော်းစျော ဖြတပိို င်း မတတ ူတစ်ရစာင်။

VCE က ်းကဖြစျောက ်းပွဲ ျော်း COVIDSafe ဖြစကနကစ န

ညသညအစီ အ ံ ျော်း ိို ခ ှ တထျော်း ညနည်း။

VCE ရရားရမြေစာရမားပွဲ မျာားကို သင်ရကျာင်ား သို မဟို တ် သင်ပညာရရားပို ချသူ မ အရကကာင်ားကကာားရပားသည် အမခာားတစ်ရနရာတင်
ကျင်ားပရပားပါမည်။ ဗစ်တို ားရားယာားမပည်နယ် ရကျာင်ားအာားလို ုံ ားနင် အမခာား အထက်တန်ားရကျာင်ားအာားလို ုံ ားကို COVIDSafe အစအစဥ်
ချမတ်ထာားရရန် သတ်မတ်ရပားထာားသည်။
ကျန်ားမာရရားဌာန

(Department

ရကျာင်ားသူ ရကျာင်ားသာားမျာား၊
© VCAA

of

Health)

ကကားကကပ်ရရားမားမျာားနင်

မ

အတည်ပပထာားသည်
ရကျာင်ားဝန်ထမ်ားမျာား

ရ ားကင်ားလို ုံ ပခုံ ရရားအစအမုံ အမျ ားမျ ားကို
အာားလို ုံ ား၏သာယာရကာင်ားမန်ရရားအတက်

တရာားဝင်
စာမျက်နာ 1

ရကျာင်ားသူ ရကျာင်ားသာားမျာားအတက် VCE ရရားရမြေစာရမားပွဲ မျာားလမ်ားညွှ န်- အချက်အလက်စာရစာင်

စာရမားပွဲ ကျင်ားပရာဝန်ားကျင်မျာားမာ

COVIDSafe

မြေစ်ရနရစရန်ရသချာရအာင်အတက်

ချမတ်ထာားပါလမ်မည်။

အဆို ပါ

ရ ားကင်ားလို ုံ ပခုံ ရရား အစအမုံ မျာားမာ•

ရရာက်ရချန်၌ စာရင်ားသင်ားမခင်ားလို ပ်ငန်ားစဥ်

•

လူ ချင်ားခပ်ခာခာရနရမည်လို အပ်ချက်မျာား၊ ရကျာင်ားသာားတစ်ဥားလျှင် 4 စတို ရန်ားမတာ ရနရာအကျယ်အဝန်ား သတ်မတ်ချက်
ထန်ားသမ်ားထာားမခင်ားတို နင်ကို က်ညသည်နည်ားလမ်ားမြေင် ရမြေဆို ခန်ားကို ရနရာချရပားထာားမခင်ား၊ နင်

•

စာရမားပွဲ

မရမြေဆို မနင်

ရမြေဆို ပပားရနာက်

စာားပွဲ မျာားနင်

ကို လာားထို င်မျာားကို အမပင်

အမခာား

ထရတသည်

မျက်နာမပင်မမင်မမင်တို ကို လည်ား တစ်ရနလို ုံ ား ပို ားသတ်ရဆားရည်မြေင်သန်စင်ရပားမခင်ား။

COVIDSafe ဖြစကနကစ နအတ
သင လို ပ
•

ျွနို ပ

ညသညအ ျောလို ပ န လိို အပပါသလွဲ။

ည ှ ျော-

မသန်စမ်ားမှု သို မဟို တ် ရရာဂါတ်တစ်ခိုရကကာင် သင် ကင်ားလတ်ခင်ရသည်မလွဲ ၍ သင်နာရခါင်ားနင်ပါားစပ်ကို ြေိုုံားရနသည်
နာရခါင်ားစည်ားကို
သင်မျက်နာကို

ဗစ်တို ားရားယာားမပည်နယ်
သင်

ရကျာင်ားမျာားအတက်

ရရာက်ရသည်အခါ၊

လက်ရလမ်ားညွှ န်နင်အည

စာရမားပွဲ ရမြေဆို ရနစဥ်နင်

သင်

ဝတ်ရမည်။

မပန်သည်အခါ

သင်သည်

အပါအဝင်အပမွဲ တမ်ား

နာရခါင်ားစည်ားမြေင် ြေိုုံားထာားရမည်။
•

ရမြေဆို မည်ရနရာသို ဝင်ရရာက်သည်အခါ၊ နင် ထက်ခာသည်အခါ အပါအဝင် ပိုုံမန် လက်သန်စင်ရပားရမည်၊ ထို မပင်

•

လူ ချင်ားခပ်ခာခာရနရပားရမည်၊ အပမွဲ တမ်ား အမခာားလူ မျာားထုံ မ အနည်ားဆို ုံ ား 1.5 မတာအကာတင် ရနရပားရမည်။

အ ယ၍
ျွနို ပတင
အဖချော်းအကဖခအကန ျော်းရှိလျှင

COVID-19
်းစ လယ ည
ျွနို ပ ညသညအ ျောလို ပသငသနည်း။

သနစ ်း ှု၊

နျော

န်း ှု

သိို ဟို တ

အကယ်၍ သင်တင် COVID-19 ရရာဂါမြေင် အလန်နာမကျန်ားမြေစ်လာရန် ပို မို မြေစ်နို င်ရမခရမည် မသန်စမ်ားမှု ၊ နာမကျန်ားမှု သို မဟို တ်
အမခာားအရမခအရနမျာားရလျှင် သင်သည် အထူ ားစာရမားပွဲ အစအမုံ မျာားတစ်ခိုခိုနင်ပတ်သက်၍ သင်ရကျာင်ားနင် ရဆားရနားသင်သည်။
ဤသို မြေင် သင်အာား ရရားရမြေစာရမားပွဲ (မျာား)ကို ရကျာင်ားပရဝန်တင် ချမတ်ထာားသည်သင်ရတာ်ရသာ ကျန်ားမာရရားနင် ရ ားကင်ားရရား
ထန်ားချ ပ်မှုမျာားမြေင် သားမခာားခွဲ ရန၍ ရမြေဆို ရစနို င်သည်။
အ ယ၍
အကယ်၍

ျွနို ပ စျောက ်းပွဲကဖြ ညအပတတင သိို ဟို တ ကနတင ကနထိို င က ျောင်းဖြစကနလျှင ဘျောလို ပသငပါသလွဲ။
သင်

ရနထို င်မရကာင်ားမြေစ်ရနလျှင်

သို မဟို တ်

COVID-19

မည်မျှပင်အရပျာစာားမြေစ်ရစ တစ်ခိုခိုမြေစ်ရနလျှင် သင် စာရမားပွဲ သို တ က ျော

ရရာဂါလကခ ဏာမျာား
-

•

အနုံ သို မဟို တ် အရသာ ခုံ စာားမှု ရပျာက်ဆိုုံားမခင်ား သို မဟို တ် ရမပာင်ားလွဲ မခင်ား

•

ကို ယ်ပူအြေျာားတက်မခင်ား၊ ချမ်ားြေျာားမခင်ား သို မဟို တ် ရခ ားထက်မခင်ား

•

ရချာင်ားဆို ားမခင်ား၊ လည်ရချာင်ားနာမခင်ား သို မဟို တ် နာရည်ယို မခင်ား၊ အသက်ရကျပ်မခင်ား၊ နင်

•

အချ

အရမခအရနမျာား၌

ရခါင်ားကို က်မခင်ား၊

ကကက်သာားနာမခင်ား၊

ရအာက်ပါတို အပါအဝင်

ရအာအန်ချင်စြေယ်မြေစ်မခင်ား၊

ရအာအန်မခင်ားနင်

ဝမ်ားရလျှာမခင်ားတို ကို လည်ား ရရာဂါလကခ ဏာမျာားအမြေစ် ထည်သင်ားစဥ်ားစာားနို င်သည်။
အကယ်၍ သင်တင် ဤရရာဂါလကခ ဏာမျာားအနက် တစ်ခိုခိုရလျှင် ရနာက်ထပ်အကကုံ ပပချက်အတက် သင်ရကျာင်ားကို ဆက်သယ်ပါ။
COVID-19 စစ်ရဆားမှု ကို အမမန်ဆိုုံားခုံ ယူ ပပား အရမြေမရမချင်ား အမ်၌ရနပါ။ VCE ရကျာင်ားသူ ရကျာင်ားသာားမျာားကို မြေစ်နို င်သမျှ
အရမြေအမမန်ဆိုုံားရရစရန် စစ်ရဆားရပားမခင်ားကို ဥားစာားရပားထာားရသာရကကာင် သင် VCE ရကျာင်ားသူ ရကျာင်ားသာားတစ်ဥားမြေစ်ရကကာင်ား
စစ်ရဆားသည်ရနရာ သို မဟို တ် စစ်ရဆားမှု နမူ နာထို တ်ယူသူ ကို အရကကာင်ားကကာားပါ။
© VCAA

တရာားဝင်
စာမျက်နာ 2

ရကျာင်ားသူ ရကျာင်ားသာားမျာားအတက် VCE ရရားရမြေစာရမားပွဲ မျာားလမ်ားညွှ န်- အချက်အလက်စာရစာင်

အကယ်၍ သင် က ျောဂါလ ခ ဏျောဖပသသည COVID-19 စစ်ရဆားမှု အရမြေကို ရစာင်ဆို င်ားရနလျှင် သင် အမ်၌ရနရမည်။
အကယ်၍ သင် စာရမားပွဲ သို ရရာက်ရချန်၌ COVID-19 ရရာဂါလကခ ဏာတစ်ခိုခို မြေစ်ရနလျှင် သို မဟို တ် စာရမားပွဲ ရမြေရနစဥ်
ရနထို င်မရကာင်ားမြေစ်လာလျှင် သင်အာား သားသန်ရနရာတစ်ခိုတင် ရစာင်ဆို င်ားခို င်ားမည်မြေစ်ပပား သင်အာား လာရရာက်ရခေါ်ယူ ရန် သင်မ
သို မဟို တ် ရစာင်ရရာက်သူကို ြေိုန်ားဆက်ရခေါ်ပါမည်။
အ ယ၍
စျောက ်းပွဲသိို

သင

စျောက ်းပွဲကဖြဆိို ညကန

တ က ျော

၌

COVID-19

က ျောဂါလ ခ ဏျော ျော်းဖြင

ကနထိို င က ျောင်းဖြစကနလျှင

သင

။

သင် ကို ဗစ်စစ်ရဆားသင်ပပား အရမြေမရမချင်ား အမ်၌ရနသင်သည်။ အကယ်၍ သင် စာရမားပွဲ ဝင်ရရာက်မရမြေဆို နို င်လျှင် သင် DES ကို
ရလျှာက်ရန်အတက် ရလျှာက်ခင်ရပါလမ်မည်။
VCE ရရားရမြေစာရမားပွဲ ကို တက်ရရာက်ရမြေဆို မခင်ားမြေင် သင်တင် COVID-19 ရရာဂါမရရကကာင်ားနင် COVID-19 ရကကာင်မြေစ်သည်
မည်သည်ရရာဂါလကခ ဏာမျှ မရရကကာင်ား သင် အတည်ပပရာရရာက်ပါသည်။

စျောက ်းပွဲသိို

ျွနို ပ

တ က ျော သငသည အဖချော်းအကဖခအကန ျော်း ှ ျော

စာရမားပွဲ ရမြေဆို မည်ရနရက်တင်

ရနထို င်မရကာင်ားမြေစ်ရနမခင်ားအမပင်

ညသညနည်း။

အကယ်၍

သင်တင်

COVID-19

ရရာဂါရရကကာင်ား

စစ်ရဆားအရမြေရရခွဲ လျှင် သို မဟို တ် သင် က ျောဂါလ ခ ဏျောဖပသသည COVID-19 စစ်ရဆားမှု အရမြေကို ရစာင်ဆို င်ားရနရလျှင် သင်
ရရားရမြေစာရမားပွဲ သို တ က ျော

အ ယ၍
သတ ှ တလိို

။ ဤအရမခအရနမျာားတင် သင်သည် DES ကို ရလျှာက်ထာားရန် ရလျှာက်ခင်ရပါလမ်မည်။

ျွနို ပအျော်း လ ဦီ ်းအနီ်း ပထိ ကတသ
လျှင ဘျောဖြစ ညနည်း။

(Primary

Close

Contact

(PCC))

တစဦီ ်းအဖြစ

လက်ဥားအနားကပ်ထရတသူ (Primary Close Contact) အမြေစ် သတ်မတ်ခုံရသည် ရကျာင်ားသူ ရကျာင်ားသာားမျာားမာ မမတို ၏
ရရားရမြေစာရမားပွဲ မျာားကို ရကျာင်ားရ သားသန်အခန်ားတစ်ခိုတင် ရမြေဆို နို င်ပါလမ်မည်ဟို ကျန်ားမာရရားဌာန (Department of Health) က
အတည်ပပခွဲ သည်။
အကယ်၍ သင်အာား လက်ဥားအနားကပ်ထရတသူ (Primary Close Contact) အမြေစ် သတ်မတ်လို က်လျှင် သင် ကျန်ားမာရရားဌာန
(Department of Health) ၏ လမ်ားညွှ န်ချက်မျာားကို လို က်နာရန်လို အပ်မည်မြေစ်ပပား သင်၏ရကျာင်ားသည် သင် လို က်နာရမည်
ရအာက်ပါတို အပါအဝင် အစအမုံ မျာားကို သင်နာားလည်ရကကာင်ားရသချာရစရန် ဆက်သယ်ပါလမ်မည်•

ကာရင်တင်ားလို ပ်မခင်ားနင်

အမပည်အစို ုံ ကာကယ်ရဆား

ထို ားထာားသည်မြေစ်ရစ

သို မဟို တ်

အမပည်အစို ုံ ကာကယ်ရဆား

မထို ားထာားသည်မြေစ်ရစ COVID-19 စစ်ရဆားမှု သတ်မတ်ချက်မျာား၊ နင်
•

ရရားရမြေစာရမားပွဲ ရသည်တစ်ရနချင်ားတင် ခရားသာားနင်ကျန်ားမာရရားနင်ရ ားကင်ားလို ုံ ပခုံ ရရား သတ်မတ်ချက်မျာား။

ျွနို ပသည COVID-19 ကက ျောင DES

ိို ကလျှျော ထျော်း နအတ

ညသညအကထျော အထျော်း လိို အပပါသလွဲ။

အကယ်၍ သင်သည် COVID-19 ရကကာင် စာရမားပွဲ ရမြေဆို ရာမ ဟန်တာားခုံ ရနရလျှင် သို မဟို တ် သင်၏ စမ်ားရဆာင်ရည်ကို
သသသာသာ ထခို က်လျှင် DES ကို ရလျှာက်ထာားရန်အတက် ရလျှာက်ခင်ရပါလမ်မည်။
အရထာက်အထာားအတက် သတ်မတ်ချက်မျာားမာ•

ရထာက်ခုံစာ/ရကျာင်ားမ အမြေစ်အပျက် မတ်တမ်ား၊ နင်

•

COVID-19 စစ်ရဆားမှု အရထာက်အထာား– စစ်ရဆားရန် အကကုံ ပပသည် သားမခာား ကျန်ားမာရရားပညာရင်ထုံမ ရဆားရထာက်ခုံစာ

COVID-19 ကက ျောင က
© VCAA
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ရကျာင်ားသူ ရကျာင်ားသာားမျာားအတက် VCE ရရားရမြေစာရမားပွဲ မျာားလမ်ားညွှ န်- အချက်အလက်စာရစာင်

အကယ်၍ သင်ရကျာင်ားသည် COVID-19 ရကကာင် ရခတတ ရကျာင်ားပတ်ထာားပပား တစ်ခို သို မဟို တ် တစ်ခိုထက်ပို ရသာ စာရမားပွဲ မျာားကို
မကျင်ားပရပားနို င်လျှင် သင်အာား အခင်အလမ်ားမထခို က်ရစရန် သင်ရကျာင်ားသည် VCAA နင်လိုပ်ကို င်ရပားပါလမ်မည်။ ဤသို မြေစ်လျှင်
သင်သည် DES ကို ရလျှာက်ထာားရန် လို အပ်မည် မဟို တ်ပါ။

ညသည စိ တပိို င်းဆိို င ျော

န်း ျောက ်းနှ င သျောယျောက ျောင်း နက ်း်းဆိို င ျော ပံ ပိို ်း ှု

ျွနို ပအတ

ရှိပါသလွဲ။

သင်နင်သင်မသာားစို အရပေါ် VCE မပင်ပ စာရမားပွဲ ကျင်ားပချန်အတင်ား အရထရထ စတ်အတင်ားအကျပ်မြေစ်မှုနင် စတ်ရသာကရရာက်မှု
ကကုံ ရတနို င်ပါသည်။ သင်တို ထွဲ မတစ်ချ သည် ဤခုံ စာားချက်မျာားမ စတ်တက်ကကနို င်ရသာ်လည်ား အမခာားသူ မျာားမာ မသာားစို ၊ မတ်ရဆမျာား၊
ယို ုံ ကကည်အာားကို ားရသည်

ဆရာဆရာမ

သို မဟို တ်

ရဆား က်ဆို င်ရာ

သို မဟို တ်

စတ်ပို င်ားဆို င်ရာကျန်ားမာရရားပညာရင်ထုံမ

အပို ပုံ ပို ားမှု လို အပ်နို င်သည်။
အကယ်၍ သင် ယခင်က ရဆား က်ဆို င်ရာ သို မဟို တ် စတ်ပို င်ားဆို င်ရာကျန်ားမာရရား ပညာရင်နင် မပသခွဲ လျှင် သင်၊ သင်မသာားစို ၊
မတ်ရဆမျာား

သို မဟို တ်

ရကျာင်ားတင်ရနို င်သည်

စို ားရမ်မှုတစ်စိုုံတစ်ရာကို

ထထရရာက်ရရာက်

စမုံ ရပားရစရန်အတက်

ဆရာဝန်နင်မပသရန် ယခို အရကာင်ားဆို ုံ ားအချန်မြေစ်နို င်ပါသည်။
သင်အတက် ပုံ ပို ားမှု အမျ ားမျ ားရရနို င်ပါသည်၊ ၎င်ားတို မာ•

စတ်ပို င်ားဆို င်ရာကျန်ားမာရရား လက်စွဲ (education.vic.gov.au)

•

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

ျွနို ပ၏ စျောက ်းပွဲ တိို င ီ

ျွနို ပ

ည ွဲသိို ကဘ်း င်းလို ံ ခခံ ကအျောင ကနနိို ငပါသလွဲ။

အသက် 12 နစ်နင်အထက်အရယ် ဗစ်တို ားရားယာားမပည်နယ်မပည်သူလူ ထို အာားလို ုံ ားသည် ယခိုအခါ COVID-19 ကာကယ်ရဆားထို ားရန်
ထို ားနုံ ခင် ရပပမြေစ်ပါသည်။ ကာကယ်ရဆားထို ားနုံ မခင်ားသည် သင်ကို ယ်တို င်၊ သင်မသာားစို နင် သင်၏ ရကျာင်ားအသို င်ားအဝို င်ားတို အာား
COVID-19 ရရာဂါ ရနာက်ထပ်မြေစ်ပာားမှု မျာားနင် ကူ ားစက်ပျုံနုံ မှု မ ကာကယ်ရပားနို င်သည် အရကာင်ားဆို ုံ ားနည်ားလမ်ားမြေစ်ပါသည်။
စာရမားပွဲ မျာားအတက် ကာကယ်ရဆားထို ားမခင်ားမာ မမြေစ်မရနထို ားရမည် မဟို တ်ရသာ်လည်ား သင်အာား ဆရာဝန်က အမခာားနည်ား
ညွှ န်ကကာားထာားသည်မအပ

ကာကယ်ရဆားထို ားရန်

အမပင်ားအထန်

တို က်တန်ားပါသည်။

ကာကယ်ရဆားထို ားမခင်ားနင်

သင်၏

ကို ယ်ပို င်ကျန်ားမာရရား အရမခအရနမျာားနင်ပတ်သက်၍ သင်တင် ရမားစရာမျာားရလျှင် ရကျားဇူ ားပပ၍ သင်ဆရာဝန်နင်ရမပာဆို ပါ။
ရကျာင်ားသူ ရကျာင်ားသာားအာားလို ုံ ားအာား

၎င်ားတို ၏စာရမားပွဲ မတို င်မ

ပထမအကကမ်ကာကယ်ရဆားထို ားရန်အတက်

ရက်ချန်ားယူ ရန်

တို က်တန်ားပါသည်။ သင်စာရမားပွဲ အတင်ား ပင်ပန်ားနမ်ားနယ်မခင်ား၊ ရခါင်ားကို က်မခင်ား၊ ကကက်သာားနာမခင်ား၊ ကို ယ်ပူအြေျာားတက်မခင်ားနင်
ချမ်ားြေျာားမခင်ား

နင်/သို မဟို တ်

အဆစ်နာမခင်ားကွဲ သို ရသာ

မြေစ်ရလရရသာ်လည်ား

အရပျာစာားရ ားထက်ဆို ားကျ ားမျာားကို

ရရာက်ရာားရစရန်အတက် စာရမားပွဲ ရမြေဆို မည်ရနရက်တင် သို မဟို တ် မရမြေဆို မ တစ်ရက်တင် သင်၏ ပထမအကကမ်ထို ားရဆားကို
မထို ားရန် အကကုံ ပပပါသည်။
ပို မို သရရန်

ကျန်ားမာရရားဌာနဝက် ်ဆို က်

ကာကယ်ရဆားထို ားမခင်ားအချက်အလက်မျာား|
ကာကယ်ရဆားမျာားအရကကာင်ား

ကို ရို နာဗို င်ားရပ်

ကရလားမျာားနင်ဆယ်ရကျာ်သက်အရယ်မျာားအတက်
ဗစ်တို ားရားယာား

တင်ကကည်ပါ-

၎င်ားတင်

COVID-19

ာသာမပန်အချက်အလက်မျာား| ကို ရို နာဗို င်ားရပ်စ် ဗစ်တို ားရားယာား ရသည်။

COVID-19 နင်ထရတမှု ရရာင်ရာားရစရန်အတက် သင်ရရားရမြေစာရမားပွဲ မျာား မရမြေဆို မ ရနရက်မျာားနင်အပတ်မျာားတင် မြေစ်နို င်သမျှ
COVID-Safe

မြေစ်ရနရစရန်

သင်အာား

တို က်တန်ားပါသည်။

၎င်ားတင်

မြေစ်နို င်သမျှ

လူ အသာားအလာမျာားသည်ရနရာမျာား၊

အလို ပ်မျာားသည်ရနရာမျာား၊ သို မဟို တ် အမျာားမပည်သူသယ်ယူပို ရဆာင်ရရားတို ကို ရရာင်ကကဥ်မခင်ားပါဝင်သည်။

ိ ဘ ျော်း/ကစျောငကရှျော သ ျော်းအတ
© VCAA

ညသည င်းဖ စ ျော်း ိို

ရှိနိိုငပါသလွဲ။
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ရကျာင်ားသူ ရကျာင်ားသာားမျာားအတက် VCE ရရားရမြေစာရမားပွဲ မျာားလမ်ားညွှ န်- အချက်အလက်စာရစာင်

မ မျာားအြေို

မမတို ၏

ကရလားမျာားအာား

မည်သို အရကာင်ားဆို ုံ ား

ပုံ ပို ားနို င်မည်ကို သရရန်

ခက်ခွဲနို င်ပါသည်။

မ မျာားနင်ရစာင်ရရာက်သူမျာားအတက် ရင်ားမမစ်မျာားမာ•

မ မျာားအတက် မမတို ကရလား၏ ကျန်ားမာရရားနင်သာယာရကာင်ားမန်ရရားအာား ပုံ ပို ားရပားရန် အကကုံ ဉာဏ်မျာား

•

ပညာသင်ယူသူ မျာား ရပါဒ်ကတ်စ် စားရင်ား မမြှ င်တင်ရပားမခင်ား

ကနျော ထပအခ
ရနာက်ထပ်

အလ

ကျန်ားမာရရား

ျော်း ိို

ျွနို ပ

ညသညကန ျောတင ရှျောနိို ငသနည်း။

အကကုံ ပပချက်အတက်

သင်

24-နာရ

COVID-19

တို က်ရို က်ြေိုန်ားလို င်ား

1800

675

398

ကို ဆက်သယ်နို င်သည်၊ သင် ဆရာဝန်ကို ဆက်သယ်နို င်သည် သို မဟို တ် ကျန်ားမာရရားဌာန (Department of Health) ဝက် ်ဆို က်
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-ofcoronavirus-covid-19 တင် ကကည်နို င်သည်။
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