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 رسمی

 
Farsi 
  فاریس

 را میدهند  VCE 2021 دانش آموزانی که امتحانات کتب   یراهنما

 

 به   . مطالعه نمایید  VCE Exams Navigator 2021  موجود در   VCEتوصیه های مربوط به امتحانات کتب    همراه با شما باید اطالعات زیر را  
ً
لطفا

توجه     ویژه  ابی  تدو   VCE 2021آزمون  یزمانبند،   VCAA عد قوا  ،   VCE برونی  ی ها یاب یارز  ی شده برا  د ییتأ  سازو کارهای و  منابعمربوط به   ی بخشها 

 .بفرمایید

ی همچن ی مراقب  ا یخانواده ها    از آگایه  نانی اطم  یبرا   این اطالعات  ی  امن به دور از    طی در مح  امتحاناتبرگزاری  از    نانیاطم   یکه برا   ن  از روش ها   ی 

 ارائه شده است.  ،به دانش آموزان( صورت یم پذیرد، COVIDSafeید )و کو 

ی در تع  نقش مهیم VCE  که امتحانات کتب    در حایل قادر به تکمیل   (COVID-19)  19-کووید    لی ند  اما اگر به دل نک   یم  فا یا   VCE  یبرا  ن  نها   جینتا   یی 

 Derived Examination Score) (  DESشده )   ماخوذ نمره آزمون    ی برا   درخواسب    د یتوان  ، یمنشده اید خود    VCE  کتب    اناتحامتاز    کدام  چیه

(DES) )  نمایید ارائه . 

DES  فتیآزمون پ  جی، نتا تحصیلدر    گر ی د  برونی   ان  یبر مدرسه، هرگونه ارز   مبتبی   شما   شده   لیتعد   ی ها   ان  یبا استفاده از ارز  General)عمویم   شر

Achievement Test (GAT) ) (GAT) یاز داده ها  یعی وس  فی و ط   
ی
 .شود محاسبه یم ،ارائه شده توسط مدرسه شما  اضاف

VCAA  در نظر گرفته است.  نانیعادالنه و قابل اطم  جینتا   افتیاز در   نانی اطم ی را برا  ن  ندها یفرا 

 : باشد قرار داده   تان  ار یرا در اخت ر یموارد ز  ، که مدرسه شما   نمایید حاصل    نانیاطم  د یبا یم  شما 

ی از امتحانات شما و همچن  کی ، زمان و مکان هر  خی    که شامل تار   دانش آموز   اب  یارز / آزمون    ی زمانبنداز برنامه    نسخه  ک ی•     ی ها   خی    تار   ی 

 در صورن  که شامل حال شما باشد  و  هر امتحان یبرا   DESبرنامه   ک یارائه   یبرا  ن  نها 

 است.  نموده د ییرا تأ امتحانی  ژهیو  بات یترت VCAAکه   آزمونی هر   یشما برا  ژه یو  امتحاب   باتیبرگه مشاوره ترت از  نسخه کی • 

 ؟ صورت یم پذیرد  VCE COVIDSafe کتب    آزمونهایانجام  یبرا چه اقداماب  

و    ا یکتور ی مدارس و   تمایم  شود.   برگزار یم   شما ارائه دهنده آموزیسر ی براساس تصمیم  گر یمحل د   ا یدر مدرسه شما    VCE  امتحانات کتب  
ی طرح  ،ارائه دهندگان ارشد متوسطه ر یسا  . یم باشند  COVIDSafeملزم به داشی 

ا ا  یمجموعه  اقدامات  بهداشت  مبی یاز  وزارت  توسط  برا  گردیده  د یی تأ  (Department of Health)  که  ا  نانیاطم  یاست    نکه یاز 
  مبی یاقدامات ا  ن یا  شود.   است، اجرا یمفراهم  رفاه همه دانش آموزان، رسپرستان و پرسنل مدرسه    یبرا  COVIDSafe  آزمون  یطهایمح

 است:  ر یشامل موارد ز 

 ورود ؛ زمانثبت نام در  ند ی• فرآ

ی که الزامات فاصله ف  شکیلبه    یمحل برگزار   ی• راه انداز  می     4دانش آموز را در    کی  از ینمورد    فضایو     را رعایت نمودهک یی 
 . نماید مرب  ع حفظ 

ی • م  . شوند  به طور منظم در طول روز ضدعفونی   تماس مکرر،سطوح با    ر یو سا آزمونرا قبل و بعد از هر  ها یو صندل ها ی 

 کنم؟ب د یباچه  بمانم  COVIDSafe نکهیا یبرا

 شما باید: 

ا به صورت داشته باشید   پوشاند   و دهان شما را یم  بی یکه ب   ماسک  ،  ا یکتور یمدارس و   جاری• مطابق دستورالعمل     لیبه دل   نکهی ، مگر 

ا   ا ی  تیمعلول و هنگام   آزمونورود، در طول  در زمان  ماسک صورت خود را، از جمله    د یبا   هموارهشما    . باشید   معافاز آن    پزشک  طی رسر

 . به صورت داشته باشید خروج 

 رعایت کنید، و د و خروج از محل  • بهداشت مرتب دستها را از جمله هنگام ورو 

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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ی • فاصله ف  . داشته باشید فاصله   گرانیمی  از د   1.5حداقل   شهی، هم د یکن   تی را رعا  کیی 

ا ا ی یمار ی، بتیمعلول یمن دارا چنانچه  چکار کنم؟ د ی، باباشمکند   یم ر یپذ  ب یآسCOVID-19 که من را در برابر  یگر ید طی شر

ا  ا ی  یمار ی ، بتیمعلول  یاگر شما دارا د،   COVID-19  یمار ی به بابتال  که به احتمال    د یهست   یگر ی د  طیرسر هرگونه    رابطه با در    د یبارا باال میی 
خود را به صورت    ( کتب  ید که امتحان )هانامکان را بده  نیممکن است به شما ابا این کار    . د یبا مدرسه خود صحبت کن  ژه یو   نهیمعا

ل ها  انجام دهید. مناسب   مبی ی و ا بهداشب   یجداگانه در محل مدرسه و با کنی 

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

ی عالئم  ا ی  ریابیمدر صورت احساس  کت کن آزموندر  د ی نبا ،ر ی، از جمله موارد ز فیهر چند خف COVID-19داشی   . دیشر

 ؛ن  چشا  ا ی ن  ایحس بو  یی  تغ ا ی• از دست دادن  

 عرق ؛  ا ی• تب، لرز  

 ؛  بی یب  زشی آبر   ا ی• رسفه، گلو درد  

•  
 

 نفس؛  تنک

ا ،خاص ممکن است رسدرد، درد  ط ی• در رسر ی تهوع، استفراغ و اسهال ن  های عضالنی  به عنوان عالئم در نظر گرفته شوند.  ی 

ی فرصتدر    . د یی  با مدرسه خود تماس بگ  شی  ی مشاوره ب  یعالئم، برا  نیاز ا  کیدر صورت مشاهده هر     شیآزما   COVID-19  یبرا  اولی 
ان  ا آزمایش ی  . د یدر خانه بماندر انتظار نتیجه هستید،  که    و در حایل  بدهید  مطلع    د یهست   VCE  دانش آموز شما  را از اینکه      نمونه گی 
یس داشته باشند زمان ممکن  نیتر   عی    رس در قرار گرفته اند تا  آزمایش پردازش   ت یدر اولو  VCEدانش آموزان  را یز  کنید،  . به جواب دسی 

 د یدر خانه بمان د ی، با د یهست   COVID-19 داریم  عل  شی آزما جهیاگر منتظر نت 

  ن یوالد   مانده با جداگانه منتظر    مکانی که در    خواهد شد ، از شما خواسته  داشته باشید را     COVID-19عالئم    ،زمان و یا در طول برگزاری آزمون اگر در  

 .تماس خواهنده گرفت تا بدنبال شما بیاییندرسپرست شما  ا ی

کت کن  تان آزموندر  د ی، نبااحساس بیماری یم کنید  COVID-19 با علئم آزمون همراهاگر در روز   .دیشر

کت کن   د یتوان  اگر نیم . د یکن   افت یرا در  آن جیتا نتا   د یو در خانه بمان بدهید  ش یآزما  د یشما با  ا د یدر امتحان رسر   د یخواه  DESدرخواست  طی ، واجد رسر

 بود. 

کت در    . د یندار را   COVID-19مطابق با    عالئیم  چیو ه مبتال نبوده   COVID-19 به که  د یکن   یم  د یی، شما تأVCE کتب    آزمون کیبا رسر

ا تحت کت کنم؟ آزموندر   د ینبا یگر ید  طیچه شر  شر

در روز   بیماری، عالوه بر احساس  COVID-19عالمت دار    شیآزما  جهیانتظار نت اگر در   ا ی   COVID-19  آزمایشدر صورت مثبت بودن  
کت کن  کتب    آزموندر  دینبا، آزمون ا  نیا تحت . دیشر ا طیرسر  بود.  د ی خواه DESدرخواست   طی، شما واجد رسر

 ؟ چه شناخته شده باشم( Primary Close Contact (PCC))( PCC) هیاول کیتماس نزد ک یمن به عنوان  چنانچه

 Primary Close)   هیاول  کیکه به عنوان تماس نزد   است که دانش آموزانی   نموده   د یی تأ(  Department of Health) وزارت بهداشت  

Contact) به انجام رسانند در مدرسه خود  اتاق اختصایص کیخود را در   توانند امتحانات کتب    شوند یم شناخته یم . 

عنوان  شما  اگر   نزد  کیبه  یم (  Primary Close Contact)  هیاول  کیتماس  باد یشو   شناخته  ها  د ی،  بهداشت   یدستورالعمل   وزارت 
(Department of Health) که باید از آنها   الزم باتی حاصل شود شما از ترت نانیتا اطم  د ی  گ  با شما تماس یمتان و مدرسه  د یرا دنبال کن  
 : آگاه هستید. از جمله موارد زیر  د یکن  یو ی  پ

ا  و ؛ ها  نشده نهی واکس کامل   ا یکامل   شده های نهی واکس   برایاز جمله   COVID-19 برای ش یو آزما نهیقرنط ط ی• رسر

ا  . د یداشته باش کتب    آزموندر هر روز  مبی یو ا  بهداشب   ط ی• سفر و رسر
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 دارم؟   از ین COVID-19 ل یبه دل DES درخواست یبرا چه مداریکبه 

ا د ی  قرار گ  ی  تحت تأث    COVID-19  لیعملکرد شما به دل  ا ی  د یکن  یخوددار   آزمون  به پایان رساندناگر از     DESدرخواست    طی، واجد رسر
 بود.  د یخواه

 عبارتند از:  مدارک مورد نیاز 

 و  مدرسه؛ طرف از  این اتفاقگزارش / پشتیبانی • نامه 

 پیشنهاد داده است. را   شی آزماانجام از متخصص بهداشت مستقل که  پزشک   مانند گوایه- COVID-19 یبرا  شی• مدارک آزما

 

 COVID-19   لیمدارس به دل یلیتعط

 تعط  COVID-19  ل یاگر مدرسه شما به دل
ً
، مدرسه شما با  دهید را انجام    آزمونچند    ا ی  ک ی  ید توان  نیم  جهیو در نت   یم باشد   لیموقتا

VCAA  ی شو   همکاری یم کند تا  . د ی درخواست ده DES یبرا نیازی نیست، افتاد اتفاق  نیاگر ا . د یست ی که شما محروم ن  د یمطمی 

 ؟موجود استمن   یبرا و سلمب   رواب   پشتیباب  هایچه 

س و اضطراب عمویم از شما ممکن    برجی  شود.   توسط شما و خانواده شما احساس یم  VCE  خارج    ان  یدر طول دوره ارز   احساس اسی 
ی احساسات انگ ن یاست از ا معلم مورد اعتماد   ک یاز طرف خانواده، دوستان،  یشی  ی ب پشتیبانی ممکن است به  گر ی د ، اما برجی ید ی  بگ  ه ی 

 داشته باشند.  از ین  بهداشت روانی   ا ی متخصص پزشک  ک ی ا ی

اتژ   «چک آپ»  ک ی  یبرا ، اکنون زمان مناسب  مراجعه کرده اید   بهداشت روانی   ا ی متخصص پزشک   کی بهاگر در گذشته     یاست تا اسی 
 . د ی، به روز کند یمدرسه دار  ا یکه شما، خانواده، دوستان   ن  ها فعاالنه نگرانی  ت یر یمد یرا برا ها 

 : موارد زیر  شما موجود است، مانند  یها برا  بانی یاز پشت  یعیوس فیط

 ( education.vic.gov.au)مجموعه سالمت روان  •

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

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

 ؟نگاه دارم منیارا خود  اب  یتوانم قبل از ارز  گونه یمچ

ا  سال به باال    12  ن  هایایکتور یو   تمایم از    د یتوان  است که یم   رایه  نیبهی    ونیناسی واکس   . هستند    COVID-19واکسن   افتیدر  طی واجد رسر
 . د یمحافظت کن  COVID-19 شی  ی ب  وعی خود، خانواده و جامعه مدرسه ما در برابر ش

 در    کند.   یگر ید  هیبه شما توص  تانکه پزشک   یشود، مگر در موارد  یم ه یتوص ار ی، اما بس ستی ن یاجبار  آزمون یبرا ونیناسی واکس 
ً
لطفا

ی هرگونه سوال در   ا ونیناسی مورد واکس صورت داشی   . د یمشورت کن  تانخود با پزشک   یفرد   طیو رسر

ی اول  امتحاناتشود قبل از    یم  هیدانش آموزان توص  تمایمبه   ی شود اول  یم  ه یتوص  دوز خود را رزرو کنند.   ی  واکسن خود را در روز    دز   ی 
  فی اما خف عیشا از عوارض جانب   ی ی  جلوگ به منظور  -دینکن افتی روز قبل از امتحان در  ا یامتحان 

 
،  ، رسدرد، درد عضالنی مانند خستک

 امتحان.   درد مفاصل در طول ا یتب و لرز و/ 

  جا نی ا .    ویروس کرونا ویکتوریا  |کودکان و نوجوانان   یبرا   ون یناس یاطالعات واکس:  د یوزارت بهداشت مراجعه کن  ت یبه وب سا   شی  یاطالعات ب  ی برا 

 ا یکتور ی کرونا و   روسی|و  COVID-19اطالعات ترجمه شده در مورد واکسن  اطالعات ترجمه شده است:  دارای

ی در معرض    بمانید   COVID-Safeخود تا حد ممکن    قبل از امتحانات کتب    یشود در روزها و هفته ها   یم  ه یبه شما توص   COVID-19تا از قرار گرفی 

 شود.  در صورت امکان یم حمل و نقل عمویم   ا یشلوغ  یپر رفت و آمد، مکان ها  مناطق عمویم حضور در شامل اجتناب از   نیا  . د یاجتناب کن

س است؟ / نیوالد یبرا چه منابیع  شپرستان در دست 

برا  گایه بدانند چگونه بهی    نیوالد   ی اوقات  برا  نی دشوار است که  ند از فرزندان خود    پشتیبانی   ی راه را  و    نیمنابع والد  . در پیش بگی 
 : موارد زیر یم باشد  بر  ملاشرسپرستان 

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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 از سالمت و رفاه فرزندشان.  تی حما یبرا  نیوالد یراب  نکان  • 

 . آموزان دانش مجموعه پادکست • 

 

 کنم؟   دا یرا پ یشت  یتوانم اطلعات ب کجا یم  از 

ید 398 675 1800به شماره   COVID-19ساعته  24با خط تلفن  د یتوان سالمت یم حوزه در  شی  ی مشاوره ب یبرا پزشک  با ، تماس بگی 
 تان

 
:  د ی مراجعه کن (Department of Health) وزارت بهداشت تارنما به   ا و ی د ی ی  تماس بگ خانوادگ

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

19-covid 

 

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://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

