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Dari  

  دری

یییراهنما یراییمیدهندی VCE 2021 مکتوبامتحاناتییدرییکهییشاگردان 

 

بایدیی بایراییییذیلییمعلوماتشمای امتحاناتییراجعییییتوصیهیهایییهمراهی درییییVCEییمکتوببهی بهیی  .یبخوانیدیییVCE Exams Navigatorیی2021موجودی ی
ً
لطفا

ییییهاییابیارزیییشدهیبراییدیییتأییکارهایییسازویویییمنابعمربوطیبهییییبخشهای ی،یییVCAAیعدیقوایی،ییVCEیبرون  یییتدارکاتیویژهوییVCEی2021یامتحانیجدولیزمان 

ی.یبفرماییدتوجهیی

یازیروشیهایییمواظبی  یییاییخانوادهیهاییییاطالعازیییینانییاطمیییبرایییی  یهمچنییمعلوماتیاینیی امنیبهیدوریازییییطیییدریمحییامتحاناتیبرگزاریییازیییینانیاطمیییییکهیبراییین 

ی.یبهیشاگردان،یدادهیشدهیاستییارائهیهمراهیبای(یصورتییمیپذیرد،یCOVIDSafeکوییدی)

یییدریحایل ینهایییجینتاییییی  یدریتعیینقشیمهمییVCEییکهیامتحاناتیکتب  اکییقادریبهیی (COVID-19)یی19-کوویدییییلییاگریبهیدلیییمگریندییینکیییمییفاییایییVCEییییبراییین  اشتر

یییاناتحامتییکدامییدری یییدییتوانیی،ییمنشدهیایدیخودییییVCEییکتب  یی(یDerived Examination Score (DES))ی(ییDESشدهی)ییماخوذیییامتحاننمرهییییییبرایییدرخواسبر

 .یکنیدیارائهیی

DES ییارزیبرمبناییتعدیلیییی ییارزیییهرینوعی،ییمکتبییدریییشماییییهایییان  یییان  فتییپییامتحانییجی،ینتایتعلیمیدرییییگرییدیییبرون   General Achievement)عمویمییشر

Test (GAT)ی) (GAT) ی.شودییمحاسبهییمی،شماییمکتبارائهیشدهیتوسطیییمکملیییازیدادهیهایییعیوسیییفییویط

VCAAیندهاییفرایی یدرینظریگرفتهیاست.یینانیعادالنهیویقابلیاطمییجینتایییافتیازیدرییینانییاطمیییرایبرایین 

ی:یباشدیقراریدادهییتانیارییرایدریاختییذیلمواردییی،یشماییمکتبیکهییییکنیدیحاصلییینانییاطمیدییشمایبای

یییکیی•یی ییییهایییخی    تاریییی  یازیامتحاناتیشمایویهمچنییکیی،یزمانیویمکانیهرییخی    تارییبشمول یکهییییشاگردان  اب  یارز /   امتحان  یزمانبندییجدولازییییکان 

ینهای یدریصورتیشمولی هریامتحانییبرایییDESیپروگرامیکییارائهییییبرایین 

یییکیی•ی یهرییییشمایبرایییژهیو  امتحاب   بات یمشوره ترت  ورقهازییکان  ییژهیوییباتییترتیVCAAکهیییامتحان  یاست.یینمودهیدیییرایتأیامتحان 

 

د صورت یم   VCE COVIDSafe کتب    امتحاناتانجام  یبرا چه اقداماب    ؟ گیر

ی وییییایییکتوریییویییمکاتبییتمایمییشود.یییبرگزارییمییشمایییتعلیمارائهیدهندهییییبراساسیتصمیمییگریییمحلیدییاییشماییییمکتبدرییییVCEییامتحاناتیکتب 
یطرحیی،ارائهیدهندگانیارشدیمتوسطهیرییسا ی.ییمیباشندییCOVIDSafeملزمیبهیداشیر 

ا ییازیاقداماتیایییمجموعهی ایینانیاطمیییاستیبراییگردیدهییدییییتأیی(Department of Health)ییصحتیعامهکهیتوسطیوزارتییییمب  یینکهییازی
ییاقداماتیایینیاییشود.یییاست،یاجراییمفراهمییییمکتب،یرسپرستانیویپرسنلییشاگردانرفاهیهمهیییییبراییCOVIDSafeییامتحانیییطهایمح ییمب 

ی یاست:ییذیلمواردییبشمول 

ییندیی•یفرآ یورودی؛ییزماندرییراجستر

ورتموردییییفضایوییییرایرعایتینمودهییجسمکهیالزاماتیفاصلهییییشکیلبهییییییمحلیبرگزاریییی•یراهیاندازی یییی4رایدرییییشاگردیییکیییض  متر
ی.ینمایدیمرب  عیحفظی

ییتماسیمکرر،سطوحیبایییرییویسایامتحانرایقبلیویبعدیازیهرییهاییویصندلیهایت  ی•یم  .یشوندییبهیطوریمنظمیدریطولیروزیضدعفون 

 کنم؟ب د یباچه  بمانم  COVIDSafe نکهیا یبرا

 شما باید: 

ییکهیبیییماسیکیی،ییاییکتورییویییمکاتبییجاری•یمطابقیدستورالعملیی ییلییبهیدلیینکهیییایییبهیجزی،ییبهیصورتیداشتهیباشیدیییپوشاندیییویدهانیشمایراییمییب 

ایییاییییتیمعلول ییدریزمانوییییامتحانورود،یدریطولییزمانییییبشمول یماسکیصورتیخودیرا،ییییدییبایییهموارهیشمایییی.یباشیدیییمعافازیآنییییصیحییطییرسر

ی.یبهیصورتیداشتهیباشیدیخروجی

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://vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/Pages/ExaminationRules.aspx
https://vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/Pages/ExaminationRules.aspx
https://vcaa.vic.edu.au/administration/Key-dates/Pages/VCE-exam-timetable.aspx
https://vcaa.vic.edu.au/administration/Key-dates/Pages/VCE-exam-timetable.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
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 رسمی

یرعایتیکنید،یویورودیویخروجیازیمحلیییدریزمانمرتبیدستهایرایازیجملهییینظافتی•ی

یازیدیی 1.5حداقلیییشهی،یهمدییکنییتیرایرعاییجسم•یفاصلهی  .یداشتهیباشیدیفاصلهیییگرانیمتر

 

ا ا ی یمار ی، بتیمعلول یمن دارا اگر   کنم؟   چه د ی، باباشمکند   یم  ر یپذ ب یآسCOVID-19 که من را در برابر  یگر ید ط یشر

اییایییییمارییی،یبتیمعلولیییاگریشمایدارا د،ییییCOVID-19یییماریییبهیبییمصابیشدنکهیبهیاحتمالییییدییهستییییگریییدییطییرسر رابطهیدریییدییبارایباالیمیت 
ییدیکهیامتحانی)هانامکانیرایبدهیینییممکنیاستیبهیشمایابایاینیکاریییی.یدیییخودیصحبتیکنییمکتبباییییژهییوییینهیمعاییهرنوعیییبای خودیرایبهیییی(یکتب 

لیهاییمکتبیصورتیجداگانهیدریمحلی ییویاییصیحیییویبایکنتر یانجامیدهید.یمناسبییمب 

 بکنم؟ د ی ، چه بانبود حالم خوب  امتحانروز  ا ی امتحاناتاگر در هفته 

یعالئمییاییییریابیمدریصورتیاحساسی کت کن امتحاندر  د ینبا ی،ذیلمواردییبشمول ی،یفیهریچندیخفیCOVID-19داشیر  ی.یدیشر

یتغیایی•یازیدستیدادنیی یایحسیبویییت  یچشاییاییین  ی؛ن 

یعرقی؛ییایی•یتب،یلرزیی

ییبییزشییآبریییایی•یرسفه،یگلویدردیی ی؛ییب 

یی•
 

ینفس؛ییتنیک

ا ،خاصیممکنیاستیرسدرد،یدردییطیی•یدریرسر یبهیعنوانیعالئمیدرینظریگرفتهیشوند.ییت  یتهوع،یاستفراغیویاسهالینییهاییعضالن 

یییمشورهیبییییعالئم،یبرایینیازیایییکییدریصورتیمشاهدهیهریی یفرصتدریییی.یشویدیتماسییبهییخودییییمکتبیباییییشتر یتستیی COVID-19یییبراییاولی  
انیایییتستی.یدیییدریخانهیبماندریانتظارینتیجهیهستید،یکهیییویدریحایلیبدهیدی ییراییزییمطلعیکنید،یدییهستییVCEیشاگردیشمایرایازیاینکهیییینمونهیگت 

یسیداشتهیباشندیزمانیممکنییینیتریییعی    رسیدریقراریگرفتهیاندیتایییتستپردازشییتیدریاولوییVCEیشاگردان ی.یبهیجوابیدستر

یدیدریخانهیبمانیدیی،یبایدییهستیی COVID-19یداریم  عل یتستیجهیاگریمنتظرینتی

یکهیدرییییخواهدیشدی،یازیشمایخواستهییداشتهیباشیدیرایییی COVID-19عالئمیییی،امتحانیزمانیوییایدریطولیبرگزاریییاگریدریی یییماندهیبایجداگانهیمنتظرییییمکان 

ی.تایبدنبالیشمایبیاییندشدییتماسیخواهندبهییرسپرستیشماییییاییینییوالد

 .حاض  شوید  امتحانتاندر  د ی، نبااحساس بیماری یم کنید  COVID-19 با علئم همراه امتحاناگر در روز 

کتیکنیییدییتوانییاگرینمییی.یدییکنیییافتیرایدریییآنیییجیتاینتایییدییویدریخانهیبمانییبدهیدیییتستیییدییشمایبای ایدییدریامتحانیرسر ییدییخواهییDESدرخواستییییطییی،یواجدیرسر

یبود.ی

یییامتحانیکیدریییحضوریبای  .یدیینداریرایی COVID-19مطابقیبایییعالئمیکداموییینبودهیییمصابی COVID-19یبهییکهییدییکنیییمیدیییی،یشمایتأVCEیکتب 

ا تحت  ؟حاض  شوم امتحاندر   د ینبا یگر ید  طیچه شر

دریییبیماری،یعالوهیبریاحساسییهستیدیییCOVID-19عالمتیدارییییتستییجهیانتظارینتیاگریدریییایییی COVID-19دریصورتیمثبتیبودنیتستیی
یییامتحاندرییدینبا،یامتحانروزی اینیاییتحتیی.یحاض  شویدیکتب  اطییرسر  بود.ییدیییخواهییDESدرخواستییطیی،یشمایواجدیرسر

 ؟چه  شناخته شده باشم(Primary Close Contact (PCC))( PCC) هیاول کیتماس نزد  کی  حیثمن به  اگر 

یاستیکهیییینمودهیییدیییتأ(ییDepartment of Health)ییصحتیعامهوزارتیی بهییییشاگردان  نزدییحیثکهی  Primary Close)  هیاولییکییتماسی

Contact) ییشناختهییم ی.یمیتوانندیانجامیدادهیخودیییمکتبدرییاتاقیاختصایصیکییخودیرایدرییشوندیامتحاناتیکتب 

یصحتیعامهیوزارتیییییدستورالعملیهاییدییی،یبادییشویییشناختهییمی(ییPrimary Close Contact)ییهیاولییکیتماسینزدییکیییحیثبهییشماییاگریی
(Department of Health)آنهاییکهیبایدییییالزمییباتییحاصلیشودیشمایازیترتیینانیتایاطمییشودیییتماسییمبهییشماییییبایتانییییمکتبوییییدیییرایدنبالیکنیی

یمواردیذیلهستید.ییمطلعی،دییکنرایدنبالیی ی:یبهیشمول 
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ا ییی COVID-19ییبرایییتسیتویینهیقرنطیطیی•یرسر یویی؛یهایینشدهینهییواکسیکاملیییاییکاملیییشدهیهایینهییواکسییبشمول 

ا ییویایصیحییطیی•یسفریویرسر یییامتحاندریهریروزییمب  ی.یدییداشتهیباشیکتب 

ورت COVID-19 ل یبه دل DES درخواست یبرا چه مداریکبه   دارم؟  ض 

یتحتیتأثیییCOVID-19یلیعملکردیشمایبهیدلیاییییدییکنیییخودداریییامتحانیبهیپایانیرساندناگریازی یقراریگیت  ادیت  ییDESدرخواستییطی،یواجدیرسر
یبود.ییدییخواه

یمواردیذیلیاستمدارکیموردی ورتیبشمول 
ی:یض 

ی•ینامهی یوی؛یمکتبیطرفیازییاینیاتفاقیراپورت/یحمایبر

یپیشنهادیدادهیاست.یراییتستانجامیمستقلیکهییصیحیازیمتخصصییصیحییمانندیگواهی-COVID-19یییبرایتست•یمدارکی

ی

یCOVID-19  ل یبه دل مکاتب یلیتعط

یتعط  COVID-19ییلیشمایبهیدلییمکتباگریی
ً
شمایباییییمکتب،ییدهیدیرایانجامییییامتحانچندییییاییییکییییدیتوانیینمییجهیویدرینتییییمیباشدیییلیموقتا

VCAAیشویییهمکاریییمیکندیتایی یی،یافتادیاتفاقیینیاگریای.یدییستیییکهیشمایمحرومینییدییمطمی   ورنر ی.ینمیباشدییDESییدرخواستییبراض 

 من وجود دارد؟  یبرا صیحو   رواب   ت یچه حما

سیویی ییدریطولیدورهیارزیییعمویمییتشویشاحساسیاستر ییان  ییشود.یییتوسطیشمایویخانوادهیشمایاحساسییمییVCEییخارج  ازیشمایممکنییییبعض 
یبگیییهت  یاحساساتیانگیینیاستیازیا یییمگری،یییدیت  یییبییحمایتممکنیاستیبهییییگریییدییبعض  معلمیموردیاعتمادییییکیازیطرفیخانواده،یدوستان،یییییشتر

ورتیایییصیحیمتخصصییکیییایی یداشتهیباشند.ییصحتیروجیض 

یییحاالی،ییمراجعهیکردهیایدیصحتیروجییییاییییصیحیمتخصصییییکیییبهاگریدریگذشتهیی اتژییی«یچکیآپ»ییکیییییبراییزمانیمناسب  ییهایییییاستیتایاستر
یهایتشویشیفعاالنهییتیرییمدیییرایبرا ی.یدییی،یبهیروزیکندییدارییمکتبییاییکهیشما،یخانواده،یدوستانییین 

یمواردیذیلشمایموجودیاست،ییییهایبرایحمایتیازیییعیوسیفیط ی:یبشمول 

 (یvic.gov.aueducation.)یصحتیروجمجموعهیی  •

• -to-guide-khttps://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quic

resources.pdf-wellbeing-and-health-mental-studentی

 ؟ داشته میتوانمنگاه  منیارا خود  اب  یقبل از ارز  طور چ

یهاییایکتوریییوییتمایم اییسالیبهیباالیی12ین  ییونیناسییواکسیی.یهستندییCOVID-19یی  یواکسییافتییدرییطییواجدیرسر ازیییدییتوانیاستیکهییمیراهینیبهتر
یییبییوعییمایدریبرابریشیمکتبخود،یخانوادهیویجامعهی ی.یدییمحافظتیکنیCOVID-19یشتر

تانکهییییییدریمواردییبهیجریشود،یییییمییهیتوصییارییبسیییمگری،ییستیینیییاجباریییامتحانیییبراییونیناسییواکسی ییییکند.یییییگرییدیییهیبهیشمایتوصییداکتر
ً
لطفا

ی ایونیناسییواکسییراجعیبهسوالییییهرینوعدریصورتیداشیر  یخودیبایییفردییطییویرسر ی.یدییکنییهمشورییتانییداکتر

یخودیرایدریروزیامتحانیی  یواکسیییدزییی  یشودیاولییمییهییتوصیدوزیخودیرایرزرویکنند.ییی  یاولی،یامتحاناتشودیقبلیازیییمییهیتوصیشاگردانییهمهیبه
یجلوگییبهیمنظورییی-دینکنیافتیروزیقبلیازیامتحانیدریییایی ییییت  یییفیخفیمگریییعیشایییازیعوارضیجانب 

 
یمانندیخستیک ،یتبیویی،یرسدرد،یدردیعضالن 

 امتحان.یییدردیمفاصلیدریطولیاییلرزیو/ی

ییبییمعلوماتیییییبرای .ییییویروسیکرونایویکتوریای |وینوجوانانییاطفالییییبرایییونییناسییواکسییمعلوماتی:ییدییمراجعهیکنیییصحتیعامهوزارتییییتییبیسایییبهیویییشتر

یاییکتورییکرونایویییروسی|وییCOVID-19یی  یواکسییترجمانیشدهیراجعیبهییمعلوماتییشدهیاست:ییترجمانیمعلوماتیییداراییجاینیای

ییییشودیدریروزهایویهفتهیهاییییمییهییبهیشمایتوص یدریمعرضییییبمانیدیییCOVID-Safeخودیتایحدیممکنییییقبلیازیامتحاناتیکتب  ییCOVID-19تایازیقراریگرفیر 

ییینیای .یدییاجتنابیکن یشود.ییدریصورتیامکانییمیییعمویمییترانسپورتیاییشلوغیییییپریرفتیویآمد،یمکانیهایییمناطقیعمویمحضوریدرییاجتنابیازییبشمول 

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/mentalhealthtoolkit.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/mentalhealthtoolkit.aspx
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quick-guide-to-student-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quick-guide-to-student-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-covid-19-vaccines
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 رسمی

س است؟ / نیوالد یبرا چه منابیع  شپرستان در دسی 

ی براییبعض  ییینییوالدیییاوقاتی بهتر بدانندیچگونهی استیکهی برایینییدشواری رای ندیخودییییاطفالازییییحمایتییییراهی بگت  پیشی والدیی.یدری ویییینیمنابعی
ی:ییمیباشدییذیلمواردییبشمول یرسپرستانی

ی•ی ی.یاطفالشانویرفاهییصحتازییتییحماییبرایینیوالدییرابیینکانر

ی.یشاگردانمجموعهیپادکستی•ی

ی

 ؟بیابم یشی  یب معلوماتتوانم  کجا یمدر  

یییمشورهیبییبرا یبهیییCOVID-19ساعتهیی24نیویفیبایخطیتلیدییتوانییمیصحتیحوزهدرییشتر یبای،ییشویدتماسیبهیی398 675 1800ینمت  ییداکتر
یتان

 
:ییدییمراجعهیکنیی(Department of Health)یصحتیعامهوزارتییتییبیسایبهیوییایویییشویدیتماسیبهیییخانوادگ

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

19-covidی

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/your-childs-wellbeing.aspx#:~:text=Maintain%20good%20relationships%201%20Share%20family%20memories%20and,your%20child%20stay%20connected%20to%20friends%20is%20important.
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/your-childs-wellbeing.aspx#:~:text=Maintain%20good%20relationships%201%20Share%20family%20memories%20and,your%20child%20stay%20connected%20to%20friends%20is%20important.
https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
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

