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ਸਰਕਾਰੀ 

2021 VCE ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆਵਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵ਼ਾਿੇ 
ਲਵਲਿਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਮ਼ਾਰਗਿਰਸ਼ਨ
 
ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  2021 VCE Exams Navigator ਲਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਿ VCE ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆਵਾਂ ਨ਼ਾਿ ਸਬੂੰ ਲਿਤ ਸਿ਼ਾਹ ਿੇ ਨ਼ਾਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 
ਨੂੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। ਲਕਰਪ਼੍ਾ ਕਰਕੇ VCE ਦ ੇਬ਼ਾਹਰੀ ਮੁਿਾਂਕਣਾਂ ਿਈ ਮਨਜੂਰਸ਼ਿੁ਼ਾ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ੋ-ਸ਼ਾਮ਼ਾਨ, VCAA ਲਨਯਮਾਂ, 
2021 VCE ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਰਣੀ ਅਤੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਵਵਸਥ਼ਾ ਨ਼ਾਿ ਸਬੂੰ ਲਿਤ ਲਹਿੱ ਲਸਆ ਂਵਿੱਿ ਲਿਆਨ ਲਿਓ। 

ਹ਼ਾਿਾਂਲਕ ਇਹ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਵਲਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਨ਼ਾਉਣ ਿਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਲਕ 
ਪ੍ਲਰਵ਼ਾਰ/ਸੂੰਭ਼ਾਿ ਕਰਨ ਵ਼ਾਿੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਣੂ ਹ਼ੋਣ, ਜ਼ੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨ਼ਾਉਣ ਿਈ ਿ਼ਾਗੂ ਹ਼ੋਣਗੀਆਂ ਲਕ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕ਼ੋਲਵਡ-ਸਫੇ 
(COVIDSafe) ਵ਼ਾਤ਼ਾਵਰਣ ਲਵਿੱਚ ਕੀਤ ੇਜਾਂਿੇ ਹਨ। 

ਹ਼ਾਿਾਂਲਕ VCE ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆਵਾਂ VCE ਿਈ ਅੂੰ ਲਤਮ ਨਤੀਜੇ ਲਨਰਿ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਭੂਲਮਕ਼ਾ ਲਨਭ਼ਾਉਂਿੀਆ ਂਹਨ, ਪ੍ਰ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਕ਼ੋਈ VCE ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆਵਾਂ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱ ਢੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਸਕ਼ੋਰ 
(Derived Examination Score - DES) ਿਈ ਅਰਜੀ ਿੇਣ ਿੇ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਵ਼ੋਗੇ।  

DES ਿੀ ਗਣਨ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਕੂਿ-ਆਿ਼ਾਲਰਤ ਮੁਿਾਂਕਣਾਂ ਿੀ ਔਸਤ, ਪ੍ੜ੍ਹ਼ਾਈ ਲਵਿੱਚ ਲਕਸ ੇਹ਼ੋਰ ਬ਼ਾਹਰੀ ਮੁਿਾਂਕਣਾਂ, ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸ਼ਾਿ਼ਾਰਣ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤੀ 
ਟੈਸਟ (General Achievement Test - GAT) ਿੇ ਨਤੀਲਜਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਕਿੂ ਿੁਆਰ਼ਾ ਪ੍ਰਿ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਵ਼ਾਿੂ ਡਟੈ ੇ
ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 

VCAA ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨ਼ਾਉਣ ਿਈ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਿ਼ਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਵ਼ਾਜਬ ਅਤ ੇਭਰ਼ੋਸੇਯ਼ੋਗ ਨਤੀਜ ੇਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਹ਼ੋਣ। 

ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹ਼ਾਡ ੇਸਕੂਿ ਨੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪ੍ਰਿ਼ਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ: 

• ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਿੀ ਇਕ ਨਕਿ, ਜ਼ੋ ਤੁਹ਼ਾਡੀਆ ਂਸ਼ਾਰੀਆ ਂਪ੍ਰੀਲਖਆਵਾਂ ਵ਼ਾਸਤ ੇ
ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ ਅਤ ੇਸਥ਼ਾਨ ਿੀ ਸਚੂੀ ਲਿੂੰਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨ਼ਾਿ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਿਈ DES ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਵ਼ਾਸਤ ੇਅੂੰ ਲਤਮ 
ਤਰੀਕਾਂ; ਅਤ ੇਲਜਿੱ ਥੇ ਸਬੂੰ ਲਿਤ ਹਨ 

• ਲਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਵ਼ਾਸਤ ੇਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਿੱਸਣ ਿਾਲੀ ਸਵਲੱਪ੍ ਿੀ ਨਕਿ ਲਜਿੱਥੇ VCAA ਨੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਲਖਆ 
ਪ੍ਰਬੂੰ ਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨਜੂਰੀ ਿੇ ਲਿਿੱ ਤੀ ਹੈ। 

VCE ਵਲਿਤੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆਿਾਂ ਨ ੰ  COVIDSafe ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹੜ਼ੇ ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤ਼ੇ ਜਾਣਗ਼ੇ? 
ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਪ੍ਰਿ਼ਾਨ ਵ਼ਾਿੇ ਿਆੁਰ਼ਾ ਲਿਿੱਤੀ ਸਿ਼ਾਹ ਿੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਕੂਿ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਸਥ਼ਾਨ ਲਵਿੱਚ VCE ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆਵਾਂ 
ਆਯ਼ੋਲਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾਣਗੀਆਂ। ਲਵਕਟ਼ੋਰੀਆ ਿੇ ਸ਼ਾਰੇ ਸਕੂਿਾਂ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈੂੰ ਡਰੀ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਪ੍ਰਿ਼ਾਨ ਵ਼ਾਲਿਆਂ ਨੂੂੰ  COVIDSafe 

ਯ਼ੋਜਨ਼ਾ ਬਨ਼ਾਉਣ ਿੀ ਿ਼ੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਿੀ ਹੈ। 

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://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
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
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ਸਰਕ਼ਾਰੀ 

ਲਸਹਤ ਲਵਭ਼ਾਗ (Department of Health) ਿਆੁਰ਼ਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਿ ੇਸੁਰਿੱ ਲਖਆ ਉਪ਼੍ਾਅ ਸਥ਼ਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕੇ ਲਕ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਿੇ ਵ਼ਾਤ਼ਾਵਰਣ ਸ਼ਾਰੇ ਲਵਲਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੁਪ੍ਰਵ਼ਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿੂ ਿੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਿੀ ਭਿ਼ਾਈ 
ਿਈ COVIDSafe ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਿੱ ਲਖਆ ਉਪ਼੍ਾਵਾਂ ਲਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਿ ਹਨ: 

• ਪ੍ਹੁੂੰਚਣ 'ਤ ੇਇਕ ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ; 

• ਸਥ਼ਾਨ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਿ ਸਥ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ਼ਾ ਜ਼ੋ ਸਰੀਰਕ ਿੂਰੀ ਿੀਆਂ ਿ਼ੋੜ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂ੍ਰ਼ਾ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ 4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਇਕ 
ਲਵਲਿਆਰਥੀ ਿੀ ਘਣਤ਼ਾ ਿੀ ਿ਼ੋੜ੍ ਨੂੂੰ  ਬਣ਼ਾਈ ਰਿੱ ਖਿ਼ਾ ਹੈ; ਅਤ ੇ

• ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਿਾਂ ਅਤ ੇਬ਼ਾਅਿ ਲਵਿੱਚ ਡੈਸਕਾਂ ਅਤ ੇਕੁਰਸੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਕੀਟ਼ਾਣੂੂੰ -ਮਕੁਤ ਕਰਨ਼ਾ, ਅਤੇ ਨ਼ਾਿ ਹੀ ਲਿਨ ਭਰ ਬ਼ਾਕ਼ਾਇਿ਼ਾ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਹ਼ੋਰ ਲਜਆਿ਼ਾ-ਛ਼ੋਹ ਵ਼ਾਿੇ ਤਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਕੀਟ਼ਾਣੂੂੰ -ਮੁਕਤ ਕਰਨ਼ਾ। 

COVIDSafe ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ: 

• ਲਵਕਟ਼ੋਰੀਆ ਿੇ ਸਕਿੂਾਂ ਵ਼ਾਸਤ ੇਵਰਤਮ਼ਾਨ ਮ਼ਾਰਗਿਰਸ਼ਨ ਿੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਲਚਹਰੇ ਵ਼ਾਿ਼ਾ ਮ਼ਾਸਕ ਪ੍ਲਹਨੋ, ਜ਼ੋ ਤੁਹ਼ਾਡ ੇਨਿੱ ਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨੂੂੰ  
ਢਿੱ ਕਿ਼ਾ ਹੈ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਲਕ ਲਕਸੇ ਅਪ੍ੂੰਗਤ਼ਾ ਜਾਂ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਛ਼ੋਟ ਨਹੀਂ ਲਮਿਿੀ ਹੈ। ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲਚਹਰੇ 
ਿ਼ਾ ਮ਼ਾਸਕ ਪ਼੍ਾਈ ਰਿੱ ਖਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਿ ਹਨ ਲਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਿੇ ਹ਼ੋ, ਸ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਿੌਰ਼ਾਨ, ਅਤ ੇਲਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 
ਜਾਂਿੇ ਹ਼ੋ।  

• ਬਕ਼ਾਇਿ਼ਾ ਹਿੱ ਥ ਿੀ ਸ਼ਾਫ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ਼ੋ, ਲਜਸ ਲਵਿੱਚ ਸਥ਼ਾਨ ਲਵਿੱਚ ਿ਼ਾਖਿ ਹ਼ੋਣ ਸਮੇਂ, ਅਤ ੇਬ਼ਾਹਰ ਲਨਕਿਣ ਵੇਿੇ ਵੀ ਸ਼਼ਾਮਿ ਹੈ; ਅਤ ੇ

• ਸਰੀਰਕ ਿੂਰੀ ਬਣ਼ਾਈ ਰਿੱ ਖ਼ੋ, ਹਮੇਸ਼਼ਾ ਿੂਜੇ ਿ਼ੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ਼ੋ ਘਿੱਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਿੂਰੀ ਬਣ਼ਾਈ ਰਿੱ ਖ਼ੋ। 

ਜ਼ੇ ਮੈਨ ੰ  ਅਪੰ੍ਗਤਾ, ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨ ੰ  COVID-19 ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਿ਼ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੈ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ 
ਹੈ? 
ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਕ਼ੋਈ ਅਪ੍ੂੰਗਤ਼ਾ, ਲਬਮ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਸਮਿੱ ਲਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  COVID-19 ਨ਼ਾਿ ਬਹੁਤ ਲਬਮ਼ਾਰ ਹ਼ੋਣ ਿੀ ਵਿੇਰੇ ਸੂੰ ਭ਼ਾਵਨ਼ਾ 
ਲਿਆਉਂਿੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਸਕਿੂ ਨ਼ਾਿ ਲਕਸੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਪ੍ਰਬੂੰ ਿਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਲਵਚ਼ਾਰ-ਵਟਾਂਿਰ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  

ਉਲਚਤ ਲਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਲਖਆ ਉਪ਼੍ਾਵਾਂ ਿੇ ਨ਼ਾਿ ਸਕੂਿ ਿੇ ਲਵਹੜ੍ੇ ਲਵਿੱਚ ਇਕਿੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪ੍ਣੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆ(ਵਾਂ) ਲਵਿੱ ਚ ਬਠੈਣ ਿੀ 
ਆਲਗਆ ਿ ੇਸਕਿ਼ਾ ਹੈ।   

ਜ਼ੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਿਾਲ਼ੇ ਵਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਹਫਤ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ? 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਬਮ਼ਾਰ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹ਼ੋ ਜਾਂ COVID-19 ਿ ੇਕ਼ੋਈ ਿਿੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਿ਼ਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਲਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ, ਚ਼ਾਹੇ ਉਹ ਲਕੂੰ ਨੇ ਵੀ ਹਿਕ ੇਲਕਉਂ ਨ਼ਾ ਹ਼ੋਣ, ਲਜਸ ਲਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਿ ਹਨ: 

• ਸੁੂੰ ਘਣ ਜਾਂ ਸੁਆਿ ਲਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਤਬਿੀਿੀ; 

• ਬੁਖ਼ਾਰ, ਕਾਂਬ਼ਾ ਜਾਂ ਪ੍ਸੀਨ਼ਾ; 

• ਖੂੰਘ, ਗਿੇ ਲਵਿੱਚ ਿਰਿ ਜਾਂ ਨਿੱ ਕ ਵਗਣ਼ਾ; 

• ਸ਼ਾਹ ਿੈਣ ਲਵਿੱਚ ਔਲਖਆਈ; ਅਤ ੇ
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• ਕੁਝ ਹ਼ਾਿ਼ਾਤਾਂ ਲਵਿੱਚ ਲਸਰ ਿਰਿ, ਮ਼ਾਸਪੇ੍ਸ਼ੀਆਂ ਲਵਿੱ ਚ ਿਰਿ, ਜੀਅ ਕਿੱਚ਼ਾ ਹ਼ੋਣ਼ਾ, ਉਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਿਿੱ ਛਣ ਮੂੰ ਲਨਆ ਜ਼ਾ 

ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਲਵਿੱਚੋਂ ਕ਼ੋਈ ਿਿੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਿੇਰੀ ਸਿ਼ਾਹ ਵ਼ਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਿ ਨ਼ਾਿ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ਼ੋ। ਲਜੂੰ ਨੀ ਜਿਿੀ ਹ਼ੋ ਸਕੇ 
COVID-19 ਵ਼ਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵ਼ਾਓ ਅਤੇ ਜਿੋਂ ਨਤੀਜ਼ਾ ਲਵਚ਼ਾਰ ਅਿੀਨ ਹ਼ੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਲਵਿੱਚ ਰਹ਼ੋ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵ਼ਾਿੀ ਜਗਹ਼ਾ ਜਾਂ ਨਮੂਨੇ ਿੈਣ 
ਵ਼ਾਿੇ ਨੂੂੰ  ਸਲੂਚਤ ਕਰ਼ੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ VCE ਿੇ ਲਵਲਿਆਰਥੀ ਹ਼ੋ, ਲਕਉਂਲਕ VCE ਲਵਲਿਆਰਥੀਆਂ ਿਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਸਮੇਂ ਵ਼ਾਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿੇਣ ਿਈ 
ਟੈਸਟਾਂ ਉਪ੍ਰ ਜ਼ੋ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਤਰਜੀਹ ਨ਼ਾਿ ਕ਼ਾਰਵ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਤਮਕ COVID-19 ਟੈਸਟ ਿ ੇਨਤੀਜੇ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਿ਼ਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਲਵਿੱਚ ਰਲਹਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣ 'ਤੇ ਕ਼ੋਈ COVID-19 ਿਿੱ ਛਣ ਲਵਖ਼ਾਉਂਿੇ ਹ਼ੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਿੌਰ਼ਾਨ ਲਬਮ਼ਾਰ ਹ਼ੋ ਜਾਂਿੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਲਕਸੇ ਵਿੱ ਖਰੇ 
ਖੇਤਰ ਲਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਿਈ ਲਕਹ਼ਾ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ, ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਮ਼ਾਪੇ੍ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭ਼ਾਿ ਕਰਨ ਵ਼ਾਿੇ ਨੂੂੰ  ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਿੈ ਜ਼ਾਣ ਿਈ ਬਿੁ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਵਗੇ਼ਾ। 

ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਿਾਲ਼ੇ  ਵਿਨ COVID-19 ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। 

ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਟੈਸਟ ਕਰਵ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਿੋਂ ਤਿੱ ਕ ਘਰ ਲਵਿੱਚ ਰਲਹਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਤਹੁ਼ਾਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਨਤੀਜ ੇਨਹੀਂ ਲਮਿ ਜਾਂਿੇ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਲਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਿ ਹ਼ੋਣ ਿੇ ਯ਼ੋਗ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ DES ਵ਼ਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਿਣੇ ਿ ੇਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਵ਼ੋਗੇ। 

VCE ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਲਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਿ ਹ਼ੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ ਲਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  COVID-19 ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਵਿੱਚ COVID-19 

ਵਰਗੇ ਕ਼ੋਈ ਿਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

ਹੋਰ ਵਕਹੜ਼ੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ੰ  ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ?  
ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਵ਼ਾਿੇ ਲਿਨ ਲਬਮ਼ਾਰ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਿ਼ਾਵ਼ਾ, ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪੌ੍ਜੇਲਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਲਕਸ ੇ
ਲੱਛਣਾਤਮਕ COVID-19 ਟੈਸਟ ਿ ੇਨਤੀਜੇ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਲਕਸੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਲਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। 
ਇਹਨਾਂ ਹ਼ਾਿ਼ਾਤਾਂ ਲਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ DES ਵ਼ਾਸਤ ੇਅਰਜੀ ਿਣੇ ਿੇ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਵ਼ੋਗੇ। 

ਕੀ ਹੋਿ਼ੇਗਾ ਜ਼ੇ ਮ਼ੇਰੀ ਪ੍ਛਾਣ ਮੁੱ ਢਲ਼ੇ ਨਜ਼ਿੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ (Primary Close Contact - PCC) ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 
ਲਸਹਤ ਲਵਭ਼ਾਗ (Department of Health) ਨੇ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਕ ਲਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਲਵਲਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪ੍ਛ਼ਾਣ ਮ ੱ ਢਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕ 
(Primary Close Contact) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ੍ਣ ੇਸਕੂਿ ਲਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਰਲਪ੍ਤ ਕਮਰੇ ਲਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆਵਾਂ 

ਲਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਿੇ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਣਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਪ੍ਛ਼ਾਣ ਮ ੱ ਢਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕ (Primary Close Contact) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਲਸਹਤ ਲਵਭ਼ਾਗ 
(Department of Health) ਿੇ ਲਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਪ਼੍ਾਿਣ਼ਾ ਕਰਨ ਿੀ ਿ਼ੋੜ੍ ਪ੍ਵੇਗੀ, ਅਤ ੇਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਸਕੂਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨ਼ਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 
ਨ਼ਾਿ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗ਼ਾ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੂੰ ਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਿ ੇਹ਼ੋ, ਲਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਿੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਪ਼੍ਾਿਣ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਲਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਲਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਿ ਹਨ: 

• ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਅਤੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਿੀਆ ਂਿ਼ੋੜ੍ਾਂ ਭਾਂਵੇਂ ਲਕ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਕੀਤ਼ਾ ਲਗਆ ਹ਼ੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਲਗਆ; ਅਤੇ 
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• ਹਰੇਕ ਲਿਨ ਨੂੂੰ  ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਅਤੇ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਲਖਆ ਿ਼ੋੜ੍ਾਂ, ਲਜਸ ਲਿਨ ਤੁਹ਼ਾਡੀਆ ਂਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆਵਾਂ ਹੁੂੰ ਿੀਆਂ ਹਨ। 

COVID-19 ਕਾਰਨ ਮੈਨ ੰ  DES ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿ਼ੇਣ ਲਈ ਵਕਹੜ਼ੇ ਸਬ ਤਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਕ਼ੋਈ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰ਼ੋਲਕਆ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ COVID-19 ਕਰਕੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਕ਼ਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਅਸਰ ਪ੍ੈਂਿ਼ਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ DES ਵ਼ਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਿੇਣ ਿੇ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਵ਼ੋਗੇ। 

ਸਬੂਤਾਂ ਿੀਆਂ ਿ਼ੋੜ੍ਾਂ ਲਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਿ ਹਨ: 

• ਸਕੂਿ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵ਼ਾਿੀ ਲਚਿੱਠੀ/ਘਟਨ਼ਾ ਲਰਪ਼੍ੋਰਟ; ਅਤ ੇ

• COVID-19 ਵ਼ਾਸਤ ੇਟੈਸਟ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਿੇ ਸਬੂਤ – ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਟਸੈਟ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਿੀ ਲਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵ਼ਾਿੇ ਇਕ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਲਸਹਤ 
ਪੇ੍ਸ਼ੇਵਰ ਕ਼ੋਿੋਂ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਲਫਕੇਟ। 

COVID-19 ਕਰਕ਼ੇ ਸਕ ਲ ਬੰਿ 
ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਸਕੂਿ COVID-19 ਕਰਕੇ ਅਸਥ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੂੰਿ ਹ਼ੋ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਪ੍ਰੀਲਖਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਾ 
ਸਕਿੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਸਕਿੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨ਼ਾਉਣ ਿਈ VCAA ਨ਼ਾਿ ਰਿ ਕ ੇਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗ਼ਾ ਲਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਨ਼ਾ ਹ਼ੋਵੇ। ਜੇ ਅਲਜਹ਼ਾ 

ਹੁੂੰ ਿ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  DES ਿਈ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਿੇਣੀ ਪ੍ਵੇਗੀ। 

ਮ਼ੇਰ਼ੇ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤ਼ੇ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ?  
VCE ਬ਼ਾਹਰੀ ਮੁਿਾਂਕਣਾਂ ਿੀ ਲਮਆਿ ਿੌਰ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਪ੍ਲਰਵ਼ਾਰ ਿਆੁਰ਼ਾ ਆਮ ਤਣ਼ਾਅ ਅਤੇ ਲਚੂੰਤ਼ਾ ਿੀਆ ਂਭ਼ਾਵਨ਼ਾਵਾਂ ਮਲਹਸੂਸ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਭ਼ਾਵਨ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣ਼ਾ ਿੈ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਹ਼ੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਲਰਵ਼ਾਰ, ਿ਼ੋਸਤਾਂ, ਲਕਸੇ ਭਰ਼ੋਸੇਯ਼ੋਗ 
ਅਲਿਆਪ੍ਕ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮ਼ਾਨਲਸਕ ਲਸਹਤ ਪੇ੍ਸ਼ਵੇਰ ਤੋਂ ਵ਼ਾਿੂ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿੀ ਿ਼ੋੜ੍ ਪੈ੍ ਸਕਿੀ ਹੈ।   

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਪ੍ਛਿੇ ਸਮੇਂ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕਸ ੇਡ਼ਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮ਼ਾਨਲਸਕ ਲਸਹਤ ਪੇ੍ਸ਼ੇਵਰ ਨੂੂੰ  ਲਮਿੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ , ਤੁਹ਼ਾਡ ੇਪ੍ਲਰਵ਼ਾਰ, ਿ਼ੋਸਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਂ 
ਸਕੂਿ ਲਵਿੱਚ ਹ਼ੋ ਸਕਣ ਵ਼ਾਿੀਆ ਂਲਕਸੇ ਵੀ ਲਚੂੰਤ਼ਾਵਾਂ ਿ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨ਼ਾਿ ਪ੍ਰਬੂੰ ਿ ਕਰਨ ਿਈ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਤ਼ਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਿਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵ਼ਾਉਣ 
ਵ਼ਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿੀਆ ਸਮਾਂ ਹ਼ੋ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ। 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵ਼ਾਸਤ ੇਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾਵਾਂ ਉਪ੍ਿਬਿ ਹਨ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ: 

• ਮ਼ਾਨਲਸਕ ਲਸਹਤ ਟਿੂਲਕਿੱ ਟ (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 

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੋਰ ਵਕਿੇਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹ ਸਕਿਾ ਹਾਂ? 
12 ਸ਼ਾਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਿੇ ਸ਼ਾਰੇ ਲਵਕਟ਼ੋਰੀਆ ਵ਼ਾਸੀ ਹੁਣ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯ਼ੋਗ ਹਨ। ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਕਰਵ਼ਾਉਣ਼ਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕ਼ਾ ਹੈ ਲਜਸ ਨ਼ਾਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਨੂੂੰ , ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਲਰਵ਼ਾਰ ਅਤ ੇਸ਼ਾਡ ੇਸਕਿੂ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਹ਼ੋਰ ਪ੍ਰਕ਼ੋਪ੍ਾਂ ਅਤ ੇCOVID-

19 ਿੇ ਫੈਿਣ ਤੋਂ ਬਚ਼ਾਅ ਸਕਿ ੇਹ਼ੋ। 

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/vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine
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ਸਰਕ਼ਾਰੀ 

ਪ੍ਰੀਲਖਆਵਾਂ ਵ਼ਾਸਤ ੇਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਿ਼ਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼਼ਾਲਹਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ ਲਸਵ਼ਾਏ ਇਸ ਿ ੇਲਕ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ 

ਪੇ੍ਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਹ਼ੋਰ ਕ਼ੋਈ ਸਿ਼ਾਹ ਲਿੂੰ ਿ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਅਤ ੇਤੁਹ਼ਾਡ ੇਆਪ੍ਣ ੇਲਵਅਕਤੀਗਤ ਲਸਹਤ ਹ਼ਾਿ਼ਾਤਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਤੁਹ਼ਾਡ ੇਕ਼ੋਈ ਸਵ਼ਾਿ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਲਕਰਪ਼੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਡ਼ਾਕਟਰ ਨ਼ਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰ਼ੋ। 

ਸ਼ਾਰੇ ਲਵਲਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਿਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਲਹਿੀ ਖੁਰ਼ਾਕ ਿਈ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰਨ ਿਈ ਉਤਸ਼਼ਾਹਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਲਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਵ਼ਾਿੇ ਲਿਨ, ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਤੋਂ ਇਕ ਲਿਨ ਪ੍ਲਹਿਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਲਹਿੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨ਼ਾ ਿਗਵ਼ਾਓ 
- ਆਮ ਪ੍ਰ ਹਿਕ ੇਅਣਚ਼ਾਹੇ ਮ਼ਾੜ੍ੇ ਅਸਰਾਂ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਥਕ਼ਾਵਟ, ਲਸਰ ਿਰਿ, ਮ਼ਾਸਪੇ੍ਸ਼ੀਆਂ ਲਵਿੱਚ ਿਰਿ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤ ੇਕਾਂਬ਼ਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜ਼ੋੜ੍ਾਂ ਿ਼ਾ 

ਿਰਿ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆ ਿੌਰ਼ਾਨ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨ ਿਈ। 

ਵਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਵ਼ਾਸਤੇ, ਲਸਹਤ ਲਵਭ਼ਾਗ ਿੀ ਵੈੈੱਬਸ਼ਾਈਟ ਉੱਤ ੇਜ਼ਾਓ:  ਬਿੱ ਲਚਆਂ ਅਤੇ ਛ਼ੋਟੀ ਉਮਰ ਿ ੇਨੌਜਵ਼ਾਨਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 
। ਕਰ਼ੋਨ਼ਾਵ਼ਾਇਰਸ ਲਵਕਟ਼ੋਰੀਆ। ਇਸ ਲਵਿੱਚ ਅਨੁਵ਼ਾਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਸ਼਼ਾਮਿ ਹੈ: COVID-19 ਟੀਲਕਆ ਂਬ਼ਾਰ ੇਅਨੁਵ਼ਾਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ | 
ਕਰ਼ੋਨ਼ਾਵ਼ਾਇਰਸ ਲਵਕਟ਼ੋਰੀਆ। 

ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਲਖਆਵਾਂ ਤਿੱਕ ਿੇ ਲਿਨਾਂ ਅਤ ੇਹਫਲਤਆ ਂਿ ੇਿਰੌ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ COVID-Safe ਬਣਨ ਿਈ ਉਤਸ਼਼ਾਲਹਤ ਕੀਤ਼ਾ 
ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ COVID-19 ਿੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਲਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਲਚਆ ਜ਼ਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਵਿੱਚ ਲਜਆਿ਼ਾ ਭੀੜ੍ ਵ਼ਾਿੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਰੁਝੇਲਵਆ ਂ
ਵ਼ਾਿੀਆਂ ਥ਼ਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹ਼ੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵ਼ਾਜ਼ਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨ਼ਾ ਸ਼਼ਾਮਿ ਹੈ। 

ਮਾਵਪ੍ਆਂ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਿਾਸਤ਼ੇ ਵਕਹੜ਼ੇ ਸਰੋਤ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ? 
ਕਈ ਵ਼ਾਰ ਮ਼ਾਲਪ੍ਆਂ ਿਈ ਇਹ ਜ਼ਾਣਨ਼ਾ ਮੁਸ਼ਲਕਿ ਹ਼ੋ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ, ਲਕ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਲਚਆ ਂਿ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸਲਹਯ਼ੋਗ ਲਕਵੇਂ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ। ਮ਼ਾਲਪ੍ਆਂ 
ਅਤੇ ਸੂੰ ਭ਼ਾਿ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲਿਆਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਸਰ਼ੋਤਾਂ ਲਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਿ ਹਨ: 

• ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਿਾਸਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਭਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਝਾਅ। 

• ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਿੈਣ ਵ਼ਾਲਿਆ ਂਿੇ ਪ਼੍ਾਿਣ-ਪ਼੍ੋਸ਼ਣ ਿੀ ਪ਼੍ੋਡਕ਼ਾਸਟ ਸੀਰੀਜ (Raising Learners Podcast Series)। 

ਮੈਨ ੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥ਼ੇ ਵਮਲ ਸਕਿੀ ਹੈ?  
ਅਗਿੇਰੀ ਲਸਹਤ ਸਿ਼ਾਹ ਵ਼ਾਸਤ ੇਤੁਸੀਂ 24-ਘੂੰਟੇ COVID-19 ਹੌਟਿ਼ਾਈਨ ਨ਼ਾਿ 1800 675 398 ਉੱਤੇ, ਆਪ੍ਣ ੇਡ਼ਾਕਟਰ ਨ਼ਾਿ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 
ਕਰ ਸਕਿ ੇਹ਼ੋ ਜਾਂ ਲਸਹਤ ਲਵਭ਼ਾਗ (Department of Health) ਿੀ ਵੈੈੱਬਸ਼ਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾ ਸਕਿੇ ਹ਼ੋ:  
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-

coronavirus-covid-19  
 

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.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
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

