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औपचारिक 

Nepali   

नेपाली  

2021 VCE लिखित पिीक्षा दिने लिद्यार्थीहरुको िालि 

मािगदर्गन
 

तपाईंिे लनम्न सूचना  2021 VCE Exams Navigator मा िहेको VCE लिखित पिीक्षा सम्बखित सुझािसँिै पढ्नुपर्ग । कृपया 

Approved materials and equipment for VCE external assessments (भीसीए बाह्य मूल्ाांकनका िालि स्वीकृत सामग्री 

ि उपकिणहरू),  VCAA rules (लनयमहरु), 2021 VCE examination timetable (पिीक्षा समय तालिका) ि Special 

Provision (लिरे्ष प्रािधान) बािेमा सम्बखित िण्डमा ध्यान लदनुहोस्। 

यो जानकािी लिद्यार्थीहरूिाई लनदेलर्त िरिएको भएता पलन, यसिे परििाि / हेिचाहकतागहरूिाई पलन पिीक्षाहरू COVIDSafe 

िाताििणमा सञ्चािन िनग अििम्बन िरिने प्रलिया बािे जानकािी उपिब्ध ििाउँर्।  

VCE लिखित पिीक्षािे VCE को अखिम परिणाम लनधागिण िने महत्त्वपूणग आधाि भएता पलन, यलद COVID-19 को कािण तपाईांिे 

कुनै  VCE लिखित पिीक्षा लदन असमर्थग हुनुहुन्र् भने तपाईंिे  Derived Examination Score (DES) (वु्यत्पन्न पिीक्षा अांक) को 

िालि आिेदन लदन सकु्न हुनुहुनेर्।  

DES तपाईांको लिद्याियमा-आधारित मध्यस्र्थ पिीक्षाहरू, अध्ययन िदाग लदएको कुनै पलन बाह्य पिीक्षाहरू, तपाईांको सामान्य 

उपिखब्ध जाँच (General Achievement Test) (GAT) का परिणामहरू ि तपाईांको सू्किद्वािा प्रदान िरिएको अलतरिक्त 

आंकडाको आधािमा िणना िरिन्र्।  

तपाईंिे लनष्पक्ष ि भिपदो नलतजाहरू प्राप्त िने सुलनलित िनग VCAA िे प्रलियाहरू बनाएको र्। 

तपाईंको सू्कििे तपाईंिाई लनम्न कुिाहरू उपिब्ध ििाएको सुलनलित िनुगहोस्। 

• तपाईंको लनजीकृत विद्यार्थी परीक्षा समय ताविका (Student Examination/Assessment Timetable) को  

एक प्रलतलिलप । यसमा तपाईांको प्रते्यक पिीक्षाको  लमलत, समय ि स्र्थान सूचीबद्ध हुन्र् ि जहाँ प्रासांलिक हुन्र् प्रते्यक 

पिीक्षाको िालि  DES आिेदन लदने िनग अखिम लमलतहरू उले्लखित हुन्र्। 

• कुनै पलन पिीक्षा को िालि VCAA बाट लिरे्ष पिीक्षा व्यिस्र्था (Special Examination Arrangements) स्वीकृत भएको 

र् भने तपाईंको  विशेष परीक्षा व्यिस्र्था सूचना पची (Special Examination Arrangements Advice slip) 

को एक प्रलतलिलप। 

VCE विखित परीक्षा COVIDSafe बनाउन के उपायहरू िगाईएको छ?  

तपाईांको लर्क्षा प्रदायकिे सुझाएअनुसाि VCE लिखित पिीक्षाहरू तपाईांको सू्कि िा अको स्र्थानमा सञ्चािन िरिनेर्। सबै 

लभक्टोरियाका सू्किहरू ि अन्य उच्च माध्यलमक लर्क्षा प्रदायकहरूिे  COVIDSafe योजना बनाउनु आिश्यक र्।  

सबै लिद्यार्थी, पयगिेक्षक ि सू्कि कमगचािीहरूको लहतको िालि दायिा पिीक्षा स्र्थिको िाताििण  COVIDSafe िहेको सुलनलित 

िनगका िालि स्वास्थ्य लिभाि (Department of Health) िे अनुमोदन ििेका लिलिध सुिक्षा उपायहरू पािना िरिनेर्। यी सुिक्षा 

उपायहरू लनम्नििायतका र्न् : 

• पिीक्षा स्र्थि आइपुग्दा दताग िने प्रलिया; 

• र्ािीरिक दूिी आिश्यकता पूिा िनग 4 ििगलमटि प्रलत लिद्यार्थी घनत्व कायम िािेि िािेि पिीक्षा स्र्थि तयाि िने; ि  

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/administration/Key-dates/Pages/VCE-exam-timetable.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
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• हिेक पिीक्षाको अलघ ि पर्ालि िेस्क ि कुसीहरू तर्था  लदनभि बािम्बाि र्ोइिहने सतहहरूमा कीटाणुनार्क प्रकृया 

िरिने। 

COVIDSafe हुन मैिे के गननुपछु? 

तपाईिें गननुपने अवनिायु कन राहरू:  

• तपाईांको अर्क्तता िा मेलिकि अिस्र्थाको कािणिे रु्ट पाएको अिस्र्थामा बाहेक, लभक्टोरियाको सू्किहरूको िालि 

हाि प्रदान िरिएको मािगलनदेर्नअनुरूप तपाईांिे अनुहािमा नाक ि मुि र्ोपे्न मास्क ििाउनुपर्ग । तपाईं पिीक्षा स्र्थिमा 

आइपुग्दा, पिीक्षा लदइिहँदा ि पिीक्षा सकाएि फलकिं दा आफ्नो मास्क सधैं ििाइिाख्नु पनेर्;  

• पिीक्षा स्र्थिलभत्र प्रिेर् िदाग ि बालहि लनसँ्कदा लनयलमतरूपमा हात सफा िनुगहोस्;  ि 

• अन्य व्यखक्तहरुबाट सधैं 1.5 लमटिको दूिीमा बसेि र्ािीरिक दूिी कायम िनुगहोस्। 

यवि मिाई COVID-19 को िावग जोखिमयनक्त बनाउन सके्न अपाांगता, वबमारी िा अन्य पररखस्र्थवतहरू छन् भने मैिे 

के गननुपछु?  

यलद तपाईांमा COVID-19 िाग्न सके्न अर्क्तता, लबमािी िा अन्य परिखस्र्थलत र्न् भने तपाईंिे  लिरे्ष पिीक्षा व्यिस्र्था (Special 

Examination Arrangements) को िालि तपाईांको सू्किसांि र्िफि िनुगपर्ग । यसिे तपाईंिाई उलचत स्वास्थ्य ि सुिक्षा उपाय 

सलहतको सू्किको एकाि स्र्थानमा िािेि लिखित पिीक्षाहरू लदने अनुमलत लदन सक्र्।  

यवि म परीक्षाको विनमा िा हप्तामा अस्वस्र्थ भएमा के गने? 

यलद तपाईं अस्वस्र्थ महसुस िनुगहुन्र् िा तपाईांमा COVID-19 को लनम्नमधे्य कुनै िक्षण र् भने, हल्का भए पलन, तपाईंिे पिीक्षा 

लदन उपखस्र्थत हुनन हुुँिैन: 

• स्वाद िा ििको चेतनामा ह्रास िा परिितगन; 

• ज्विो, लचसो हुने िा पलसना आउने; 

• िोकी िागे्न, घाँटी दुखे्न िा नाकबाट लसांिान बगे्न; 

• सास फेनग िाह्रो हुने; ि 

• केही अिस्र्थाहरूमा टाउको दुखे्न, माांसपेर्ी दुखे्न, िाकिाक आउने, बािा ि पिािा िागे्निाई पलन िक्षणको रूपमा 

लिन सलकन्र्। 

यलद तपाईंिाई यी िक्षणहरुमधे्य कुनै र् भने र्थप सल्लाहको िालि तपाईंको सू्कििाई सम्पकग  िनुगहोस्। COVID-19 को िालि 

सकेसम्म चाँिो पिीक्षण िनुगहोस् ि नलतजा नआएसम्म घिमै बसु्नहोस्। पिीक्षण स्र्थि िा नमूना सांकिनकतागिाई सूलचत िनुगहोस् 

लक तपाईं एक VCE लिद्यार्थी हुनुहुन्र् लकनभने VCE लिद्यार्थीहरुिाई यर्थासम्भि लर्टो परिणामको िालि प्रार्थलमकता लदइएको र्।  

यलद तपाईं  िक्षणयनक्त (symptomatic)  COVID-19 को पिीक्षण नलतजा पखिगिहनु भएको र् भने तपाईंिे घिमै बसु्न पर्ग । 

यलद तपाईं आईपुग्दा कुनै COVID-19 िक्षणहरु देखिएमा िा यलद तपाईं पिीक्षाको दौिान अस्वस्र्थ हुनुहुन्र् भने, तपाईंिाई एक 

रु्टै्ट स्र्थिमा पिगनको िालि भलननेर् ि तपाईंको आमाबुबा िा हेिचाहकतागिाई तपाईंिाई िैजानको िालि बोिाइनेर्। 

यवि परीक्षाको विन तपाईां COVID-19 का िक्षणहरूबाट अस्वस्र्थ हुननहुन्छ भने तपाईिें परीक्षामा उपखस्र्थत हुनन हुुँिैन।  

तपाईंिे पिीक्षण ििाउनु पर्ग  ि पिीक्षणको परिणाम नआएसम्म घिमा बसु्नपर्ग । यलद तपाईं पिीक्षामा भाि लिन सकु्नहुन्न भने, 

तपाईं DES को िालि आिेदन िनग योग्य हुनुहुनेर्।  

VCE लिखित पिीक्षामा भाि लिएि, तपाईं पुलि िदै हुनुहुन्र् लक तपाईंसँि COVID-19 रै्न ि COVID-19 सँि लमल्दो कुनै िक्षण 

रै्न।  

अरू कन न अिस्र्थामा मैिे परीक्षा विन आउनन हुुँिैन?  
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पिीक्षाको लदनमा अस्वस्र्थ महसुस िनुगको अलतरिक्त, यलद तपाईंको COVID-19 को पिीक्षण पोलजलटभ आयो िा तपाईं िक्षणयनक्त 

(symptomatic)  COVID-19 पिीक्षणको नलतजा पखिगिहनु भएको र् भने तपाईंिे लिखित पिीक्षामा उपखस्र्थत हुननहुुँिैन।  यी 

अिस्र्थाहरूमा तपाईां DES का िालि आिेदन लदन योग्य हुनुहुनेर्।  

यवि मिाई प्रार्थवमक वनकट सम्पकु (Primary Close Contact) (PCC) को रूपमा पवहचान गररएमा के हुन्छ? 

Department of Health िे पुलि ििेको र् लक प्रार्थलमक लनकट सम्पकग को रूपमा पलहचान भएका लिद्यार्थीहरुिे आफ्नो 

लिद्याियमा एक रु्टै्ट कोठामा लिखित पिीक्षामा बस्न सके्नर्न्।  

यलद तपाईं एक प्रार्थलमक लनकट सम्पकग को रूपमा पलहचान िरिनु भएको र् भने, तपाईंिे Department of Health को 

लनदेर्नहरुको पािना िनग आिश्यक र् ि तपाईंिे पािना िनुगपने  लनम्नििायत व्यिस्र्थाहरुबािे तपाईंिे बुझेको सुलनलित िनग 

तपाईंको लिद्याियिे तपाईंिाई सम्पकग  िनेर्:  

• क्वािेखिन ि COVID-19 पिीक्षण आिश्यकताहरु बािे चाहे पूिा िोप ििाएको होस् िा नहोस्; ि  

• प्रते्यक लदन तपाईंको लिखित पिीक्षाको लदन यात्रा ि स्वास्थ्य तर्था सुिक्षा आिश्यकताहरु बािे।  

COVID-19 को कारणिे DES को िावग आिेिन विन मिाई के प्रमाण चावहन्छ? 

यलद तपाईांिाई पिीक्षा लदनबाट िोलकन्र् िा COVID-19 को कािण तपाईांको पिीक्षामा ठूिो प्रभाि पिेको र् भने तपाईां DES को 

िालि आिेदन लदन योग्य हुनहुनेर्।  

लनम्न प्रमाणहरूको आिश्यकता पर्ग : 

• लिद्याियबाट समर्थगन पत्र/घटना प्रलतिेदन, ि 

• COVID-19 को पिीक्षण प्रमाण- जसै्त एक स्वतन्त्र पेरे्िि स्वास्थ्यकमीबाट पिीक्षणको लसफारिर् िरिएको मेलिकि 

प्रमाणपत्र। 

COVID-19 का कारण विद्यािय बन्द 

यलद तपाईंको सू्कि COVID-19 को कािण अस्र्थायीरूपमा बन्द र् ि परिणामस्वरूप एक िा बढी पिीक्षाहरू सञ्चािन िनग 

सलकँदैन भने तपाईांको सू्कििे तपाईां बलञ्चत नबनाउन VCAA सँि समन्वय िनेर्। यस्तो अिस्र्थामा तपाईांिे DES को िालि 

आिेदन लदनु पदैन। 

मेरो िावग कस्तो मानवसक स्वास्थ्य र भिाइ सहायता उपिब्ध छ?  

VCE बाह्य मूल्ाांकन अिलधको दौिान तपाईं ि तपाईंको परििािद्वािा सामान्य तनाि ि लचिाको भािनाहरु महसुस हुन सक्र्। 

तपाईंमधे्य केलहिे यी भािनाहरुबाट पे्रिणा जिाउन सकु्नहुन्र् भने अरु कसैिाई परििाि, सार्थीहरु, लिश्वसनीय लर्क्षक िा एक 

लचलकत्सा िा मानलसक स्वास्थ्य पेरे्ििबाट अलतरिक्त सहायताको आिश्यकता हुन सक्र्।  

यलद तपाईांिे पलहिे कुनै पेरे्िि लचलकत्सा िा मानलसक स्वास्थ्यकमी देिाइिहनु भएको र् भने तपाईं, तपाईंको परििाि, सार्थीहरु 

िा सू्किको  कुनै पलन लचिाको लबषयिाई सलिय िपमा सामना िनग  िणनीलत पुनलबगचाि िनग  देिाउन जाने   यो उपयुक्त समय 

हुन सक्र् । 

त्यहाँ तपाईंको िालि रु्थपै्र सहायता उपिब्ध र्न्, जसै्त: 

• मानलसक स्वास्थ्य साधन (Mental health toolkit) (education.vic.gov.au) 

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

to-student-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf 

मेरो मूल्ाांकनभन्दा पवहिे म कसरी सनरवक्षत रहन सक्छन ? 

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
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12 िषग ि मालर्थका सबै लभक्टोरियाबासीहरु अब  COVID-19 िोप ििाउन योग्य र्न्। िोप ििाउनु तपाईं आफू, तपाईंको 

परििाि ि हाम्रो लिद्यािय समुदायिाई र्थप प्रकोप ि COVID-19 को फैिािटबाट बचाउने सबैभन्दा िाम्रो तरिका हो। 

पिीक्षाहरुको िालि िोप अलनिायग रै्न, ति यसिाई अत्यलधक प्रोत्सालहत िरिन्र्, तपाईंको लचलकत्सा व्यिसायीिे तपाईंिाई 

अन्यर्था सल्लाह लदएको अिस्र्थामा बाहेक। यलद तपाईंिाई िोप ि तपाईंको आफ्नो व्यखक्तित स्वास्थ्य परिखस्र्थलतको बािेमा कुनै 

प्रश्न र् भने कृपया तपाईंको िाक्टिसांि कुिा िनुगहोस्। 

सबै लिद्यार्थीहरुिाई पिीक्षाभन्दा पलहिे आफ्नो पलहिो िोप ििाउनको िालि बुक िनग प्रोत्सालहत िरिन्र्। तपाईंको पलहिो िोप 

पिीक्षाको लदनमा, िा पिीक्षाभन्दा अलघल्लो लदन नलिनुहोस् - तपाईंको पिीक्षाको समयमा सामान्य ति हल्का साइि इफेक्ट जसै्त 

र्थकान, टाउको दुिाइ, माांसपेर्ी दुिाइ, ज्विो ि लचसो ि/िा जोनी दुिाइबाट मुक्त हुनका िालि यो लसफारिर् िरिएको र्। 

र्थप जानकािीको िालि, Department of Health को िेबसाइटमा जानुहोस्: बािबालिका ि लकर्ोिलकर्ोिीका िालि 

िोपसम्बिी जानकािी | कोिोनाभाइिस लभक्टोरिया (Vaccination information for children and teenagers | 

Coronavirus Victoria) । यसमा अनुिालदत जानकािी समािेर् र्: COVID-19 िोपबािेमा अनुिालदत जानकािी | 

कोिोनाभाइिस लभक्टोरिया (Translated information about COVID-19 vaccines | Coronavirus Victoria)। 

तपाईंिाई लिखित पिीक्षाका लदनहरु ि त्यसअलघका हप्ताहरुमा सम्भि भएसम्म COVID-19 को जोखिमबाट मुक्त हुनका िालि 

COVID-Safe हुनको िालि प्रोत्सालहत िरिन्र्। यसमा सकभि उच्च लभि भएका सािगजलनक के्षत्रहरु, व्यस्त ठाउँहरु, िा 

सािगजलनक यातायातबाट बचे्नििायतका कुिा समािेर् हुन्र्। 

अवभभािक/ हेरचाहकताुहरूको िावग कन न सांसाधनहरू उपिब्ध छन्? 

यो समयमा आमाबुबाको िालि कसिी सबैभन्दा िाम्रिी आफ्नो बच्चाहरुिाई सहायता िने भने्न र्थाहा पाउनु िाह्रो हुन सक्र्। 

अलभभािक ि हेिचाहकतागहरूको िालि सांसाधनहरू लनम्नििायतका र्न्: 

• अलभभािकिाई उनीहरूको बच्चाको स्वास्थ्य ि भिाइिाई टेिा लदने सुझािहरू। 

• लसके्नहरूिाई चेतना लदने पोिकास्ट (Raising Learners Podcast ) शृ्ांििा । 

मैिे र्थप जानकारी कहाुँ पाउन सक्छन ?  

र्थप स्वास्थ्य सुझािका िालि तपाईंिे 24 घण्टा नै उपिब्ध COVID-19 हटिाइनिाई 1800 675 398 मा सम्पकग  िनग सकु्नहुन्र्, 

तपाईंको िाक्टि (GP) िाई भेट्न सकु्नहुन्र् िा Department of Health को िेबसाइटः  

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

coronavirus-covid-19 हेनग सकु्नहुन्र्। 

 

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

