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ህጋዊ 

Amharic 
አማርኛ 

የ2021 ዓ.ም VCE ጽሁፋዊ ፈተናዎችን ላጠናቀቁ 
ተማሪዎች መመሪያ
 

በ 2021 VCE Exams Navigator ውስጥ የተካተተን ከ VCE ጽሁፋዊ ፈተናዎች ጋር በተዛመደ ምክር በሚከተለው መረጃ ላይ ማንበብ 

አለብዎት። እባክዎ ከ VCE ውጭ ግምገማዎች ተቀባይነት ያገኘ ቆሳቁስና መሳሪያ፤ ከVCAA ደንቦች የ2021 VCE ፈተና ጊዜ ሰንጠረዥ እና 

ለየት ካለ አቀራረብ ስጦታ ጋር በተዛመደ ክፍል ላይ ትኩረት ማድረግ።  

ይህ መረጃ ወደ ተማሪዎች በሚላክበት ጊዜ ቤተሰቦች/ ተንከባካቢዎችም አሰራር ሂደቱን እንዲያውቁት ያደርጋል ይህም  በኮቪድሳፍ 

(COVIDSafe፡ አካባቢ ላይ ግምገማ ስለመደረጉ ማረጋገጫ ይቀመጣል። . 

ለመጨረሻ VCE ውጤቶች ለመወሰን የ VCE ጽሁፋዊ ፈተናዎች ጠቃሚ የሆነ ድርሻ እንደሚጫወት፤ በ COVID-19 ምክንያት ያለዎትን 

ማንኛውንም የ VCE ጽሁፋዊ ፈተናዎች ማጠናቀቅ ካልቻሉ ለፈተናን ውጤት ማስትየላለፊያ (Derived Examination Score (DES) 

እንዲካሄድ ማመልከት ይችላሉ። 

የ DES የሚሰላው ባለዎት መካከለኛ በሆነ የትምህርት ቤት ግምገማዎች፤ በጥናት ላይ ማንኛውም ሌላ የውጭ ግምገማዎች፤ ባገኙት አጠቃላይ 

ፈተና ግኝት (General Achievement Test (GAT)) ውጤት እና ትምህርት ቤትዎ ባቀረበው በተለያየ ጥሬ መረጃ መሰረት በማድረግ ነው።   

በአግባብ ያለውና ጠቃሚ የሆኑ ውጤቶችን ስለማግኘትዎ ለማረጋገጥ በ VCAA በኩል የአሰራር ሂደት ተቀምጧል። 

ትምህርት ቤትዎ ለሚከተሉት ስለሚያቀርብልዎት ማረጋገጥ አለብዎ: 

• የእርስዎን ግላዊ የተማሪ ፈጠና/የግምገማ ሰንጠረዥ ቅጂ ወረቀት ይህም ለእያንዳንዱ ፈተናዎ የሚወስዱበትን  ቀን፤ ሰዓትና ቦታ ዝርዝሩ 

በተጨማሪም ጠቃሚ ከሆነ፤ ለእያንዳንዱ ፈተና የ DES ማመልከቻ የሚያስገቡበትን የመጨረሻ ቀን ዝርዝር ይሆናል። 

• ለየት ላለ ፈተና እንዲቀናጅ በ VCAA ተቀባይነት ሲያገኝ ለእያንዳንዱ ፈተና ያለዎትን ለየት ያለ ፈተና ቅንጅት ምክር ወረቀት ቅጂውን 

ማቅረብ ይሆናል።  

 ለVCE ጽሁፋዊ ፈተና COVIDSafe ለማስቀመጥ ምን እርምጃ ይወሰዳል?  

VCE ስሁፋዊ ፈተና የሚካሄደው በትምህርት ቤትዎ ወይም በእርስዎ ትምህርት አቅራቢ በኩል በተቀናጀ መገልገያ ቦታ ላይ ይሆናል። ሁሉም 

የቪክቶሪያ ትምህርት ቤቶችና ሌላ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት አቅራቢዎች የCOVIDSafe እቅድ ማስቀመጥ አለባቸው። 

የፈተና መውሰጃ አካባቢዎች ለተማሪዎች ደህንነት መጠበቁ ለማረጋገጥ የ COVIDSafe፤ ተቆጣጣሪዎች እና የትምህርት ቤት ሰዎች እንዲገኙ 

የተለያዩ ደህንነት አወሳሰድ እርምጃዎች በጤና ጥበቃ መምሪያ(Department of Health) ተቀባይነት ያገኘ ይቀመጣል። በነዚህ የደህንነት ጥበቃ 

እርምጃዎች የሚካተት: 

• በሚደርሱበት ጊዜ የምዝገባ ሂደት; 

• ለአካል እርቀት አስፈላጊነት፤ የመጠን አቅምን መጠበቅ ይህም አንድ ተማሪ በየ 4 ስኳር ሜትር ክልል እንዲሟላ በሚረዳ መንገድ መገልገያ 

ቢታን ማቀናጀት፤ እና 

• ከፈተና በፊትና በኋላ ጠረጴዛ/ደስክና ወንበሮችን፤ እንዲሁም በቀን ውስጥ በተደጋጋሚ ሌላ በከፍተኛ የሚነኩ ስፍራዎችን በጸረ-ነብሳት 

ማጽዳት ነው።  

በ COVIDSafe ለመሆን ምን ማድረግ አለብኝ?  

ማድረግ ያለብዎት:  

• ለርስዎ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ማጥለቅ፤ በአሁን ጊዜ በቪክቶሪያ ትምህርት ቤቶች የቀረበን መመሪያ መከተል፤ በጤና ወይም 

አካለ ጕዳተኛ በመሆን ምክንያት ነጻ ካልሆኑ በስተቀር ተግባራዊ ማድረግ። የፊት መሸፈኛ ጭምብልዎን ሁልጊዜ መያዝ አለብዎት፤ ይህም 

በፈተና ቦታ በሚሆኑበትና ከዚያ በሚወጡበት ጊዜን ያካተተ። 

• በተደጋጋሚ የእጅ ንጽህና/ሃይጂን ማካሄድ፤ ይህም ወደ መገልገያ ቦታ በሚገቡበት እና በሚወጡበት ጊዜን ያካተተ፤ እንዲሁም 

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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• የአካል እርቀትን መጠበቅ፤ ሁልጊዜ ከሌሎች ሰዎች ቢያንስ 1.5 ሜትር መራራቅ ነው። 

በቀላሉ ለCOVID-19 ሊያጋልጠኝ የሚችል አካል ጉዳት፤ ህመም ወይም ሌላ ሁኔታዎች ካሉብኝስ ምን ማድረግ አለብኝ?  

በ COVID-19 በጣም እንዲታመሙ ለሚያስችል የአካል ጉዳት፤ ህመም ወይም ሌላ ሁኔታ ካለብዎት፤ ከትምህርት ቤትዎ ጋር ሆኖ ስለ ማንኛውም 

ለየት ያለ ፈተና ቅንጅት መነጋገር አለብዎት። ይህም በትምህርት ቤቱ ውስጥ ለብቻዎ ከአግባብ ባለው የጤና ደህንነት መቆጣጠሪያ ቦታ ላይ ሆነው 

ለርስዎ ጽሁፋዊ ፈተና(ዎች) ለመቀመት ያስችልዎት ይሆናል። 

ፈተናው ሳምንት ሲቀረው፤ ወይም ፈተና በሚሰጥበት ቀን ጤንነቴ ደህና ካልሆንኩ ምን ማድረግ አለብኝ? 

ጤንነትዎ ደህና ካልሆኑ ወይም ምንም እንኳን አነስተኛ መጠን ቢሆንም፤ማንኛውም የCOVID-19 በሽታ ምልክቶች ካለብዎት በተተናው ላይ 

መገኘት የለብዎም፤ በዚህ የሚካተት: 

• የማሽተት ወይም የጣእም ስሜትን መቅወየር ወይም ማጣት; 

• ትኩሳት፤ ብርድ ብርድ ማለት ወይም ማላብ; 

• መሳል፤ የጉሮሮ ህመም ወይም በአፍንጫ ፈሳሽ መወጣት; 

• የትንፋሽ እጥረት፤ እና 

• በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ እራስ ምታት፤ የጅማት ህመም፤ ማቅለሽለሽ፤ ማስታወክና ተቅማጥ የሚሆኑት እንደ የበሽያ ምልክት ሊቆጠር 

ይችላል። 

ከነዚህ የሆነ በሽታ ምልክት ካለብዎት፤ የበለጠ ምክር ለማግኘት ትምህርት ቤትዎን ማነጋገር። በተቻለ ፍጥነት ለCOVID-19 ምርመራ ማካሄድ 

እና የምርመራ ውጤቱ ነጻ እስኪሆን ድረስ እቤት መቆየት። የ VCE ተማሪዎች ቅድሚያ ስለሚሰጣቸው እናም በተቻለ ፍጥነት ውጤቱን ማግኘት 

እንዲቻል፤ የ VCE ተማሪ ስለመሆንዎ ለምርመራ የሚካሄድበት ቦታ ወይም ናሙና ለሚወስደው ሰው መናገር አለባቸው።  

ለበሽታ ምልክት COVID-19 ምርመራ ውጤት እየጠበቁ ከሆነ እቤትዎ መቆየት አለብዎት።  

በሚደርሱበት ጊዜ ማንኛውም የCOVID-19 በሽታ ምልክቶች የሚታይ ከሆነ ወይም በፈተናው ጊዜ ደህና ካልሆኑ፤ ለየት ባለ ቦታ ተገልለው 

እንዲቆዩ ይጠየቃሉ፤ ከዚያም ለእርስዎ ወላጅ ወይም ተንከባካቢ ይደወልና እንዲወስድዎ ይደረጋል። 

በፈተና መስጫ ጊዜው የ COVID-19 በሽታ ምልክቶች ካለብዎትን ደህና ካልሆኑ በርስዎ ፈተና ላይ መገኘት የለብዎትም።  

ምርመራ ማድረግ እንዳለብዎት እና የምርመራ ውጤቱን እስኪያገኙ ድረስ እቤት መቆየት አለብዎት። በፈተናዎት ላይ መገኘት ካልቻሉ፤ ለ DES 

ማመልከት ይፈቀድልዎታል። 

በ VCE ጽሁፋዊ ፈተና ላይ በመገኘት፤ የCOVID-19 እንደሌለብዎት እና ማንኛውም ተከታታይ ለሆነ የ COVID-19 በሽታ ምልክቶች 

እንደሌለብዎት እንዳረጋገጡ ነው። 

በፈተና ላይ መገኘት የሌለብኝ ሌሎች ሁኔታዎች ምንድ ናቸው?   

በፈተናው ቀን ደህና አለመሆን በተጨማሪም፤ በጽሁፋዊ ፈተና ላይ መገኘት የሌለብዎት በምርመራ ውጤት COVID-19 ከተገኘብዎት ወይም 

ለምልክት  COVID-19 ምርመራን ለማካሄድ እየጠበቁ ከሆነ ነው። በነዚህ ሁኔታዎች ላይ ለ DES ማመልከት ይፈቀድልዎታል።   

ቀደም ሲል በቅርበት ግንኙነት (Primary Close Contact (PCC) ያደረገ መሆኔ ከታወቀስ ምን ይደረጋል? 

የጤና ጥበቃ መምሪያ (Department of Health) እንዳሳወቀው ቀደም ሲል በቅርበት ግንኙነት (Primary Close Contact) ላደረጉ 

ተማሪዎች በትምህርት ቤታቸው ውስጥ በተመደበ ክፍል ላይ ሆነው ጽሁፋዊ ፈተና መውሰድ እንደሚችሉ ነው። 

ቀደም ሲል በቅርበት ግንኙነት (Primary Close Contact) ስለማድረግዎ ከታወቀ በጤና ጥበቃ መምሪያ (Department of Health) 

የሚሰጠውን መመሪያዎች መከተል እንዳለብዎት ቅንጅት ላይ መከተል ያለብዎትን እንደተረዳዎት ለማረጋገጥ የርስዎ ትምህርት ቤት ያነጋርዎታ፤ በዚ 

የሚከካተት:  

• ተገልሎ መቆየትና ሙሉ በሙሉ ክትባቱን ቢወስዱም ባይወስዱም የCOVID-19 ምርመራ ማካሄድ አስፈላጊነት፡ እና  

• በየቀኑ ለሚያካሂዱት የጽሁፋዊ ፈተናዎች ለጉዞና ጤና ደህንነት አስፈላጊነት ይሆናል።   

በ COVID-19 ምክንያት የDES ማመልከቻ ለማቅረብ ምን ዓይነት ማስረጃ ያስፈልገኛል ? 

በ COVID-19. ምክንያት ለፈተና ማጠናቀቅ ካገትዎ ወይም ባለዎት ችሎታ አቅም ላይ ችግር ከፈጠረ ለ DES ማመልከት ይፈቀድልዎታል።  
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ህጋዊ 

በሚያስፈልግ ማስረጃ ላይ የሚካተት: 

• የድጋፍ ደብዳቤ/ከትምህርት ቤት የችግር መግለጫ ሪፖርት; እና 

• COVID-19 ምርመራ ስለማካሄድ ማስረጃ – እንደ ተጽእኖ ከሌለበት ብቸኛ ጤና ጥበቃ ባለሙያ ምርመራ ለማካሄድ የድጋፍ ህክምና 

ምስክር ወረቀት። 

በ COVID-19 ምክንያት ትምህርት ቤት መዘጋት 

በ COVID-19 ምክንያት ትምህርት ቤትዎ ለጊዜው ከተዘጋ እና በዚህ ምክንያት የአንድ ወይም ከዚያ በላይ ፈተናዎች መካሄድ ካልቻሉ፤ በእርስዎ 

ላይ ችግር እንዳይፈጠር የእርስዎ ትምህርት ቤት ከ VCAA ጋር ሆኖ በጋራ ይሰራል። ይህ ከተፈጠረ ለ DES ማመልከት የለብዎትም። 

ለእኔ ምን ዓይነት የአእምሮ ጤና እና በጎ አድራጎት ድጋፍ ይኖራል?  

በ VCE የውጭ ግምገማ ጥናት ጊዜ አጠቃላይ የሆነ የጭንቀት መንፈስና ብስጭት በርስዎና ቤተሰብዎ ሊፈጠር ይችላል። ከነዚህ ስሜቶች 

አንዳንዶቻችሁ ማበረታቻ ልትፈጥሩ እንደምትችሉ፤ ነገር ግን ሌሎቱ ከቤተሰብ፤ ጓደኞች፤ ከሚያምኑት አስተማሪ ወይም ህክምና ወይም የአእምሮ 

ጤና ጥበቃ ሙያተኛ ተጨማሪ ድጋፍ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። 

ቀደም ሲል ከህክምና ወይም ከአእምሮ ጤና ጥበቃ ሙያተኛ ጋር ሰርተው ከሆነ፤ እርስዎ፤ በእርስዎ ቤተሰብ፤ ጓደኛ ወይም ትምህርት ቤት ማንኛውንም 

የሚያሳስብ ጉዳይ እንደገና ለማንቀሳቀስ ያለውን አሰራር ዘዴ ለማደስና ‘ለማጣራት/check-in’ አሁን ጥሩ ጊዜ ነው። 

ለእርስዎ የሚቀርቡ የተለያዩ ድጋፎች አሉ፤ ይህም እንደ: 

• ለአእምሮ ጤና ማነጋገር/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 

ለእኔ ግምገማ ከመካሄዱ በፊት እንዴት በደህንነት መቆየት እችላለሁ? 

እድሚያቸው 12 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑቪክቶሪያውያን በሙሉ በአሁን ጊዜ የCOVID-19 ክትባትን ለመውሰድፈቃድ/eligible to receive 

a COVID-19 vaccines ለማግኘት ይችላሉ። ፈቀድላቸዋል። ክትባትን መውሰዱ እራስዎን፤ ቤተሰብዎንና የእኛን ይምህርት ቤት ማህበረሰብ 

ከCOVID-19. ወረርሽኝና መሰራጨት መከላከል የሚችሉበት በጣም ጥሩ የሆነ መንገድ ነው።  

ለፈተናዎች ክትባት መውሰዱ ግዴታዊ አይደለም፤ ነገር ግን የህክምና ባለሙያ ካልመከርዎት በስተቀር ክትባቱን መውሰድ በጣም ይመከራል። እባክዎ 

ስለ ክትባት መውሰድና ስለ ራስዎ ግላዊ ጤንነት ሁኔታ ላይ የሆኑ ጥያቄዎች ካለዎት ለሀኪምዎ ማነጋግሩ። 

ሁሉም ተማሪዎች ከፈተናው በፊት ለመጀመሪያ መጠን/dose ክትባት ቀጠሪ እንዲያስይዙ ይመከራል። የመጀመሪያ መጠን/dose ክትባትዎ በፈተና 

የሚሰጥበት ተመሳሳይ ቀን ባይሆን ይመከራል – የእርስዎ ፈተና በሚካሄድበት ጊዜ መደበኛ የሆነ ስሜትን ለማስወገድ ማለት የድካም መንፈስ፤ እራስ 

ምታት፤ የጅማት ህመም፤ ትኩሳት እና ብርድ ብርድ ማለትና የመገናኛ ህመምን ለማስወገድ ነው። 

የበለጠ መረጃ ለማግኘት በጤና ጥበቃ መምሪያ ድረገጽ: Vaccination information for children and teenagers | Coronavirus 

Victoria ላይ ገብቶ ማየት። በዚህ የሚካተት መረጃ: ስለ COVID-19 ክትባቶች የተረጎመ መረጃ/ኮሮናቫይረስ ቪክቶሪያ/Translated 

information about COVID-19 vaccines | Coronavirus Victoria ይሆናል። 

የርስዎን ጽሁፋዊ ፈተና በሚያካሂዱበት ቀናትና ሳምንታት ውስጥ በተቻለ የ COVID-Safe እንዲኖርዎት ይመከራል፤ ይህም በ COVID-19 

ቫይረስ ከመጋለጥ ማስወገድ ስለሚችል ነው። በዚህ የሚካተት በተቻለ መጠን ህዝባዊ ቦታዎች ላይ በብዛት መዘዋወር፤ ሥራ የበዛበት ቦታዎችን 

ወይም ህዝባዊ መጓጓዣን ማስወገድ ይሆናል። 

ለወላጆች/ተንከባካቢዎች ምን ዓይነት መገልግወያዎች ይቀርባሉ? 

በዚህን ጊዜ ወላጆች ለልጆቻቸው በጥሩ ሁኔታ ስለመርዳት ለማወቅ  አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ለወላጆችና ለተንከባካቢዎች በሚቀርብ ላይ የሚካተት: 

• ለወላጆች ስለ ልጆቻቸው ጤንነትና ደህንነት ለመደገፍ ምክሮች/ Tips for parents to support their child’s health and 

wellbeing. 

• ለሚማሩ በመከታተል ማሳደ/Raising Learners Podcast Series. 

በበለጠ መረጃ የት ማግኘት እችላለሁ?  

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/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
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/your-childs-wellbeing.aspx
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
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ህጋዊ 

ስለ ጤና ጥበቃ የበለጠ ምክር ማነጋገር የሚቻለው ለ 24-ሰዓት COVID-19 ሆትላይን መስመር በስልክ 1800 675 398 መደወል ወይም 

ለርስዎ አጠቃላይ ሀኪም/GP በጤና ጥበቃ መምሪያ/Department of Health ድረገጽ: https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-

public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19 ላይ መግባት። 

 

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

