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OFFICIAL 

Hazaragi 

 هزاره گی  

  VCE 2021رهنمایی بلدی شاگردای که امتحان نوشتاری  
ره مکمل مونن

 

استه ره بخوانین. لطفا توجه    VCE Exams Navigator 2021که د    VCEشمو باید مالومات تیلو ره قد مشوره که مربوط به امتحان نوشتاری  

 دیشته باشین.  مقررات خاصو     VCE  2021تقسسیم اوقات  ،   VCAAقانون  ،  VCEمواد درسی تایید شده و سامان بلدی امتحان بیرونی  د بخش  

باشه که امتحان د یک محیط امن از   با خبر از پروسه  اونا  تا  بلدی فامیال/سرپرستا هم استه  بلدی شاگردا استه، ای  اینکه ای مالومات  کوید  با 

(COVIDSafe  .برقرار موشه ) 

-COVID که اوگو امتحان نوشتاری خو بخاطر   دیره، اگر شمو نمی تنین  VCEخیلی رول مهم د بخش نتیجه نهایی     VCEبااینکه امتحان نوشتاری  

 درخواست بیدین.  Derived Examination Score (DES)بیدین، شمو میتی نین که بلدی   19

،  General Achievement Test (GAT)را از روی امتحانات که د مکتب دیده ، یا کدام امتحان دیگه مربوط به درس، نتیجه   DESنتیجه 

 .  حساب مونهو اطالعات اضافه که از طرف مکتب شیم دیده موشه  

VCAA   .یک طریق را جور کیده تا مطمین شونه که شمو یک نتیجه عادالنه و قابل اعتبار را بیگرین 

 شمو باید متوجه باشین که مکتب شیم چیزای تیلو ره دیده باشه:  

که  ( Student Examination/Assessment Timetableیک کاپی از تقسیم اوقات شخصی شاگرد/تقسیم اوقات امتحان ) •

 درخواستی بیدی بلدی هرامتحان؛ که اگرمربوط باشه.   DESجای بلدی هر امتحان، همچنان تاریخ آخرکه بلدی تاریخ، وقت و  

بلدی هر  ( Special Examination Arrangements Advice slipیک کاپی از درخواست تنظیمات امتحان مخصوص ) •

 (.  Special Examination Arrangementsتایید کیده بلدی تنظمیات امتحان مخصوص )  VCAAامتحان که 

 (؟  COVIDSafe که از وایرس کرونا محفوظ باشی )   VCE چی روش مدنظر گرفته شده بلدی امتحان نوشتاری

د مکتب با کدام جای دیگه گرفته موشه که ازطرف مکتب بلدی شیم گفته موشه. تمام مکتب های ویکتوریا و دیگه مکتب   VCEامتحان نوشتاری 

 شته باشه.   دی  COVIDSafeهای لیسه باید پالن محفوظ 

حان  تایید شده اجرا موشه تا مطمیین باشی که فضای امت  (Department of Healthوزارت صحت )تلف که از طرف روشهای مخ

COVIDSafe ،ب ها و کارمندای مکتب. ای روش امنیتی شامل:  نائ  استه بخاطر سالمتی تمام شاگردا 

 ثبت نام کیدو د وقت داخل شدو؛  •

متر مربع یک   4جای امتحان ره رقم جورکنی که نیازمندی فاصله فزیکی ره مراعات کنی، با در نظرداشت نیازمندی تراکم که د هر  •

 شاگرد باشه؛ و 

 چوکیها و میزها پیش از و بعد از امتحان، و همچنان هرجایکه د تمام روز د اونجی دست زده موشه. ی کیدون ضد غفون  •

 

 باشوم؟    COVIDSafe مه چیز کار کنوم که

 :  شمو باید

ماسک بپوشین که روی و بینی شیم را بیگره، مطابق رهنمایی که فعال بلدی مکتبهای ویکتوریا استه، تانا د صورتیکه بخاطر معیوبیت   •

ن امتحان، و  بپوشین. شمو باید ماسک خوهمه وقت بپوشین، وقتی که داخل شدین، ددوراماسک نمیتنین دیرین که یا کدام مشکل صحی 

 وقتی که بور شودین.  

 افت را دایم مراعات کنین، وقتی که داخل شدین و خارج شدین از جای امتحان، و نظ •

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://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/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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 متر از دیگه نفرا دورباشین.   1.5حفظ کنین، تمام وقت حداقل به فاصله فاصله فزیکی خوره   •

 

چیز کار کنوم اگر مه کدام معیوبیت دیروم، مریضی یا کدام وضعیت دیگه که مرا د مقابل ضعیف مونه  مه 
COVID-19  ؟ 

زیاد استه، شمو باید د باره تنظیمات امتحان   COVID-19دیگه که احتمال مریضی  ، مریضی یا کدام وضعیتمعیوبیت دیریناگر شمو کدام 

( قنجغه مکتب خو توره بوگین. ای شاید بلدی از شمو اجازه بیدیه که شمو امتحان  Special Examination Arrangementsمخصوص )

 نوشتاری خو به تانایی د داخل خود مکتب انجام بیدین با دنظر داشت کنترول صحی و تندرستی.  

 

 ؟  روز امتحان مریض شنوم مه چیز کارکنوم اگر مه د هفته، یا د 

 دیرین، وحتی اگر خفیف استه به شامیل:   ره  COVID-19ض استین و یا کدام عالیم اگر شمو مری  نباید بلدی امتحان بیشین شمو 

 ازدست دیدو یا تغیرکیدو احساس بویایی و مزه  •

 تاو، یخ یا عرق  •

 سلفه، کتوک دردی یا ریزش  •

 نفس تنگی •

 باشه.   کرونا د بعضی از وقتها سردردی، جان دردی، دل بدی، استفراق و پیچیش هم شاید عالیم •

معاینه کنین و   COVID-19 هرقدرزود که امکان شی باشه بلدی  .ی عالیم ره دیرینکد باضاگر شمو د قنجغه مکتب خو دتماس شونین شمو بای 

شاید بلدی ازشمو   VCEاستین، به حیث یک شاگرد   VCEخانه بیشین تا وقتیکه نتیجه شیم مالوم نشده. بلدی جای معاینه بوگین شمو شاگرد 

 اولیت دیده شونه تا نتیجه شیم هر قدرزود امکان شی استه بیدیه.  

 استین.     COVID-19معاینه  عالیمشمو باید خانه بیشین اگر شمو منتظر یک نتیجه 

والدین یا  ه بیشین و بلدی وره د یک جای گوشه موگی ، شمدیشته باشین  COVID-19وقت امدو د امتحان یا د دوران امتحان کدم عالیم   اگر شمو د

 بایه که شمورا بوبره.   زنگ زده موشه که   سرپرست شیم

 ره دیرین، شمو نباید د امتحان شرکت کنین.   COVID-19اگر شمو د روز امتحان جور نیستین و عالیم  

   DESشمو باید معاینه کنین و خانه بیشین تا وقتیکه نتیجه خو نگرفتین. اگر شمو نمی تنین که امتحان بیدین، شمو مستحق استین که بلدی 

 درخواست بیدین. 

 باشه.     COVID-19ندیرین و عالیم ندیرین که مربوط به   COVID-19وقتیکه شمو د یک امتحان نوشتاری میین، شمو تایید مونین که شمو  

 

 مطابق دیگه چی حالت ها مه نمیتنوم که بلدی امتحان بایوم؟  

    COVID-19بلدی یک امتحان نوشتاری اگرنتیجه معاینه از شمو بلدی  نباید بایینبه عالوه ازیکه شمو د روز امتحان مریض استین، شمو 

 DESاستین. د ای وضعیت، شمو مستحق استین که بلدی   COVID-19از   عالیم دارمثبت استه یا اگر شمو منتظر یک نیتجه یک معاینه که  

 درخواست بیدین. 

( شناخته شده  ?Primary Close Contact (PCC)چیز کار موشه اگر مه یک تماس اولیه نزدیک ) 
 باشوم؟  

( شناسایی شده  Primary Close Contact( تایید کیده که اگر یک شاگرد تماس اولیه نزدیک )Department of Healthوزارت صحت )

 میتنه که بلدی امتحان نوشتاری خو د مکتب د یک صنف تانا بیشیه امتحان خو بیدیه.  
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( شناسایی شدین، شمو باید رهنمایی که از طرف وزارت صحت  Primary Close Contactاگر شمو یک تماس اولیه نزدیک ) 

(Department of Healthره پیروی کنین و مکتب قد شیم تماس )   موشه تا مطمیین شونه که شمو تنظیمات که مد نظر گرفته شده ره موفامین

 بشمول:  

 اگر شمو واکسین مکمل شدین یا نشدین؛ و   COVID-19نیازمندی بلدی قرنطین و معاینه  •

 نیازمندی سفر و صحی بلدی هرروز که شمو امتحان دیرین.   •

 

 درخواستی بیدیم؟ COVID-19بخاطر    DESه بلدی کنیاز د چیز شواهد مه دیروم 

تغیر  COVID-19از شمو بخاطر  ندرخواستی بیدین اگر شمو را بلدی امتحان دیدو نیشته ویا درس خواندو  DES شمو مستحق استین که بلدی 

 کیده.

 ثبوت که نیاز استه شامل:  

 ثبوت/یا واقعه که د مکتب رخ دیده؛ و  خط  •

 ه بلدی شیم مشوره معاینه را دیده.  مثل یک خط از طرف شخص بی طرف صحی ک  –معاینه شدین  COVID-19ثبوت که بلدی  •

 

 COVID-19بسته شدون مکتب بخاطر  

کار مونه تا     VCAAبسته شده و بخاطر ازی یک یا چندین امتحان دیده شده نمیتنه، مکتب از شمو قنجغه  COVID-19اگر مکتب از شمو موقتی 

 درخواستی بیدین.   DESدمه ننگرنید. دای حالت شمو نیاز نیه که بلدی مطمین شونه که شمو ص 

 استه؟   موجود   و تندرستی بلدی از مه  روانی  چی کمک صحی

بلدی باضی از شمو شاید ای احساس باعث تشویق شونه،  دیشته باشین.   VCEد دوران امتحان  نگرانی و تشویش معمولیشاید  و فامیل شیم   شمو

 شاید نیاز د کمک اضافه از فامیل، دوست، یک استاد قابل اعتبار یا کدم نفر مسلکی صحی و روانی دیشته باشین. ولی دیگرو 

مرور کنین   تا  باشه  ‘یک دیدار’قد یک نفر مسلکی صحی و روانی ازی پیش د گذشته کار کیده باشین، شاید حالی یک وقت خوب بلدی اگر شمو   

 ره اداره کنین.   ب شیم دیرین، فامیل، دوست یا مکت مراحل ره چطور کدم تشویش که شمو

 کمکای مختلف بلدی از شمو د دسترس استه، مثال:  

  (education.vic.gov.auبسته ابزار صحت روانی ) •

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

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

   دیگه چی رقم مه میتنوم محفوظ بومنوم پیش از امتحان؟

. واکسین کیدو بهترین رای استه که خود خو، فامیل و  شونن  COVID-19مستحق استن که واکسین  ساله و کیته تر حالی    12تمام مردم ویکتوریا  

 محفوظ نیگا کنین.  COVID-19شیوع و تیت شدون اجتماع مکتب خو از 

وگین  واکسین کیدو جبری نیه بلدی امتحان، ولی ای خیلی تشویق موشه تانا د صورتیکه نظر داکتر شیم چیزی دیگه باشه. لطفا قد داکتر خو توره ب 

 اگر شمو کدم سوال د باره واکسین و وضعیت صحی شخصی خو دیرین. 

یا یک روز پیش از  پیشنهاد موشه که د روز امتحان خو،  گره. ای  تمام شاگردا تشویق موشه که بلدی اولین واکسین خو پیش از امتحان وقت بی 

بلدی ازیکه از تاثیرات منفی معمولی ولی خفیف مثل خستگی، سردردی، عضله دردی، تاو و یخ و/یا   –امتحان خو بلدی واکسین خو وقت نیگرین 

 بند دردی د دوارن امتحان جلوگیری کنین.  

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
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بورین:   وزارت صحت  ویبسایت  د  غدرتر،  مالومات   Vaccination information for children and teenagers | Coronavirusبلدی 

Victoria . :ای شامل مالومات ترجمه شده موشه.vaccines | Coronavirus Victoria 19-COVIDTranslated information about  

 

خود خو دور    COVID-19معرض  باشین، از     COVID-Safeشمو تشویق موشین که هرقدرامکان شی باشه د روزای پیش از امتحان نوشتاری  

 نیگا کنین. ای شامل موشه که از جایای که مردم غدراسته دوری کنین، جایای شلوغ نرین یا د ترانسپورت عمومی اگر امکان شی استه.  

   بلدی والدین/سرپرستا موجود استه؟ چی منابع 

 :  موشه د بلدی والدین وسرپرستا شامل منابعبعضی وقتها بلدی والدین مشکل استه که چطور قنجغه زوستون خو کمک کنه.  ای

 نکات بلدی والدین که زوستوخو قنجغه صحت وتندرستی شی کمک کنه   •

   صوتی بلدی کیته کیدونمعلومات   •

 پیدا کنوم؟   غدرتر د کجا مه میتنوم معلومات  

یا د   د تماس شونین، قد داکتر جی پی خو398 675 1800د شماره   COVID-19سات د روز قد خط مخصوص  24بلدی مشوره غدرتر میتنین 

coronavirus-public-https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-( بورین: Department of Healthویبسات : وزارت صحت )

19-covid-coronavirus-of-symptoms-the-are-19#what-covid-disease.  

 

 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-covid-19-vaccines
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://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

