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رسکار بکار   

Urdu اردو/ 

تحریری امتحانات دینے واےل طالبعلموں ےک    VCEمیں    2021
 لیں رہنمائ  

 

ےک تحریری امتحانات ےس متعلق معلومات ےک ساتھ مال کر پڑھنا    VCEمیں درج   VCE Exams Navigator 2021آپ کو مندرجہ ذیل معلومات کو  

۔ براہ مہربائے   نل اسیسمنٹس ےک لیں منظور شدہ مواد اور سازوسامان  VCEچاہنں امتحانات ےک ٹائم    VCEمیں    2021،  ےک ضوابط    VCAA،  ایکسٹر

۔ ےس تعلق رکھنے واےل حےص بغور   خصویص حاالت ےک لیں اصولاور   ٹیبل  پڑھیں

، معلومات دینے کا مقصد یہ یقینے بنانا بیھ ہ    گھرانوں/نگرانوں کو ان طریقوں کا علم ہو جو امتحانات  کہ    اگرچہ یہ معلومات طالبعلموں ےک لیں ہیں

۔   (COVIDSafe)ےس محفوظ  COVIDیک 
ے

 ےک لیں عمل میں ہوں ےک
 ماحول میں انجام دیہ یقینے بنانے

، اگر آپ    VCEتحریری امتحانات    VCEاگرچہ    ہیں
 میں اہم کردار ادا کرنے

تحریری امتحانات    VCEیک وجہ ےس اپنے    COVID-19کا حتیم نتیجہ ےط کرنے

 امتحان مکمل نہ کر سکیں تو آپ 
  (Derived Examination Score, DES)یک بنیاد پر سکور دنے جانے  اور ٹیسٹوں  اسیسمنٹس    دورسی   میں ےس کوئ 

۔ 
ے
 یک درخواست دینے ےک اہل ہوں ےک

DES    نل ا کا حساب آپ یک سکول میں ہونے وایل موڈریٹڈ اسیسمنٹس، تعلیم میں ہونے وایل دورسی اسیسمنٹس، آپ یک عام لیاقت ےک ٹیسٹ    یکسٹر

(General Achievement Test, GAT)   ےک نتائج اور آپ ےک سکول یک جانب ےس فراہم کردہ کن  مختلف اضافے ڈاٹا کو استعمال کر ےک لگایا جاتا

۔   ہ 

VCAA  نے ایسا طریق کار ےط کیا ہ  کہ آپ کو منصفانہ اور قابل اعتبار نتائج ملنا یقینے ہو۔ 

 :  بنانا چاہنں کہ آپ ےک سکول نے آپ کو مندرجہ ذیل دیا ہ 
 آپ کو یقینے

امتحان    جس میں آپ ےک ہر امتحان یک تاری    خ، وقت اور مقام لکھا ہ  اور ہر   ذاتی سٹوڈنٹ ايگزامینیشن/اسیسمنٹ ٹائم ٹیبل آپ کا   •

؛ اور جہاں اس کا سوال ہو۔۔۔ خر درخواست جمع کروانے یک آ  DES  ےک لیں   ی تاریخیں بیھ لکیھ ہیں

، ہر اس امتحان ےک لیں جس ےک لیں    امتحان ےک لیے خاص انتظامات یک اطالیع سلپ آپ یک   • نے خاص امتحائے انتظامات   VCAAیک کائی

 منظور کیں ہوں 

VCE  تحریری امتحانات کوCOVIDSafe ؟
ے

 بنانے ےک لیے کونےس اقدامات کیے جائیے ےک

VCE   ۔
ے
وکٹوریا ےک تمام سکول    تحریری امتحانات آپ ےک سکول میں یا آپ ےک تعلییم ادارے یک دی ہوئ  اطالع ےک مطابق کیس اور مقام پر ہوں ےک

۔  COVIDSafeاور دورسے سینیٹ  سیکنڈری تعلییم ادارے   پالن رکھنے ےک پابند ہیں

 تاکہ یہ یقینے بنایا جان  کہ امتحانات ےک  فےک منظور شدہ کن  ح (Department of Health)ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ آف 
ے
اظنے اقدامات واجب ہوں ےک

:   COVIDSafeیک خاطر   فالحماحول تمام طالبعلموں، امتحائے نگرانوں اور سکول ےک عمےل یک   ۔ ان حفاظنے اقدامات میں یہ شامل ہیں  ہیں

یشن؛  •  آمد پر رجسٹر

   4امتحان ےک مقام کو اس طرح تیار کرنا جس ےس لوگوں میں فاصےل ےک تقاضے پورے کرنے اور ہر   •
ے

 میں ایک طالبعلم یک موجودیک
مرب  ع میٹر

 میں مدد مےل؛ اور
 کا تقاضا پورا کرنے

ڈیسکوں اور کرسیوں کو انفیکشن ےس پاک کرنا اور اس ےک ساتھ ساتھ زیادہ چھوئ  جانے وایل ہر امتحان ےس پہےل اور امتحان ےک بعد   •

 دورسی سطحوں کو بیھ دن بھر باقاعدہ وقفوں ےس انفیکشن ےس پاک کرنا۔ 

 

 

  

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://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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COVIDSafe  بننے ےک لیے مجھے کیا کرنا ہو گا؟ 

 آپ پر الزم ہے کہ: 

، سوان  اس ےک کہ آپ کو معذوری یا طنی  وکٹوریا ےک سکولوں ےک لیں حالیہ   • رہنمائ  ےک مطابق اپنے ناک اور منہ کو ڈھکیے واال ماسک پہنیں

، پورے امتحان ےک دوران   تمام وقت اپنا چہرے کا ماسک پہنے رکھنا ہو گا جس میں   مسئےل یک وجہ ےس چھوٹ حاصل ہو۔ آپ کو  آنے ہون 

 ۔ ماسک پہنے رکھنا بیھ شامل ہ  اور جانے ہون   

؛ اور •  مقام میں داخل ہونے ہون  اور نکلیے ہون  ہاتھ صاف کرنا بیھ شامل ہ 
 باقاعدہ وقفوں ےس ہاتھ صاف کریں جس میں امتحائے

 فاصلہ برقرار رکھیں یعنے  ہمیشہ دورسے لوگوں ےس  •
۔    1.5جسمائے  دور رہیں

 میٹر

ے لیے  ی کوتی اییس معذوری، بیماری یا دورسے حاالت ہوں جن ےس میے ؟   COVID-19  اگر میے  کا خطرہ ہو تو مجھے کیا کرنا چاہنے

لیں    ناگر آپ یک کوئ  اییس معذوری، بیماری یا دورسے حاالت ہیں ج  ےس شدید بیماری کا امکان بڑھتا ہ  تو آپ کو اپنے    COVID-19ےس آپ ےک 

۔    چاہنں
اس طرح شاید آپ کو اجازت مل جان  کہ آپ صحت اور حفاظت ےک مناسب  سکول ےس خاص امتحائے انتظامات ےک متعلق بات کرئے

۔ لاقدامات ےک ساتھ سکول یک عمارت میں کیس جگہ الگ بیٹھ کر تحریری امتحان/امتحانات دے   یں

 ؟مجھے کیا کرنا چاہنے  امتحان واےل ہفیی میے یا امتحان واےل دن بیمار ہو جاؤں تو اگر میے 

لیں    COVID-19  اگر آپ یک طبیعت خراب ہو یا آپ میں  آنے یک اجازت  یک کوئ  بیھ عالمت ہو، چاہ  یہ کتنے یہ ہلیک ہو، تو آپ کو امتحان ےک 

: نہیے ہے   ۔ عالمات میں یہ شامل ہیں

 سونگھنے یا چکھنے یک حّس میں کیم یا تبدییل؛  •

؛ یبخار، کپکنی یا پس •  نے

 کھانیس، گےل میں درد یا خراش یا ناک بہنا؛  •

 سانس پھولنا؛ اور  •

۔ بعض حاالت میں   •  رس میں درد، پٹھے دکھنا، متیل، النر اور دستوں کو بیھ عالمات سمجھا جا سکتا ہ 

ہ ملیے  اگر آپ میں ان عالمات میں ےس کوئ  بیھ عالمت ہو تو مزید ہدایات ےک لیں اپنے سکول ےس رابطہ کریں۔ جلد از جلد ٹیسٹ کروائیں اور نتیج

۔   ےک طالبعلموں    VCEےک طالبعلم ہیں کیونکہ    VCEےک لیں آنے واےل شخص کو بتائیں کہ آپ    کرنے یا ٹیسٹ  عمےل    پر ٹیسٹنگ ےک مقام  تک گھر میں رہیں

 ۔ ہیا ہو جان  میں فوقیت دی جا ریہ ہ  تاکہ ہر ممکن حد تک ان ےک ٹیسٹ کا نتیجہ جلد منگ یک کارروائ   ٹیسٹو ک

۔ ٹیسٹ ےک نتیجی کا انتظار کر ر COVID-19رکھنے واےل عالمات اگر آپ   ہ  ہیں تو آپ گھر میں رہنے ےک پابند ہیں

 پر آپ میں  
یک کوئ  عالمت ظاہر ہو یا اگر آپ امتحان ےک دوران بیمار ہو جائیں تو آپ ےس ایک الگ حےص میں    COVID-19اگر امتحان ےک لیں آنے

۔   گا تاکہ وہ آ کر آپ کو ےل جائیں
 انتظار کرنے کو کہا جان  گا اور آپ ےک والد/والدہ یا نگران کو فون کیا جان 

۔ یک عالمات ےک ساتھ بیمار ہوں تو   COVID-19اگر آپ امتحان واےل دن   آپ کو امتحان ےک لیے آنے یک اجازت نہیے ہے

۔ اگر آپ امتحان ےک لیں نہ آ سکیں تو آپ    ےک لیں اہل ہوں    DESآپ کو ٹیسٹ کروانا چاہنں اور نتیجہ آنے تک گھر میں رہنا چاہنں
یک درخواست دینے

۔ 
ے
 ےک

VCE    ہیں کہ آپ کو 
 ہو کر آپ یہ تصدیق کر رہ  ہونے

یک عالمات جییس    COVID-19نہیں ہ  اور آپ میں    COVID-19تحریری امتحان میں حاضے

۔   کوئ  عالمت نہیں ہ 

؟   کن دورسے حاالت میے مجھے امتحان ےک لیے نہیے آنا چاہنے

ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت    COVID-19جب آپ ےک    آنے یک اجازت نہیے ہے امتحان واےل دن بیمار ہونے ےک عالوہ، آپ کو تب بیھ تحریری امتحان ےک لیں  

 ےک لیں اہل ہو   DESےک ٹیسٹ ےک نتیجی کا انتظار کر رہ  ہوں۔ ان حاالت میں آپ    COVID-19  عالمات رکھنے واےل آیا ہو یا آپ  
ں  یک درخواست دینے

۔ 
ے
 ےک

ے قریبی کانٹیکٹ  یے
ّ
 شناخت کیا گیا ہو تو؟ (Primary Close Contact, PCC)اگر مجھے اول

Department of Health    نے تصدیق یک ہ  کہ جو طالبعلمPrimary Close Contact   وہ اپنے سکول میں ایک مخصوص ، شناخت کیں جائیں

۔ 
ے
 کمرے میں تحریری امتحانات دے سکیں ےک



VCE   معلومائے پرچہ –تحریری امتحانات ےک متعلق طالبعلموں ےک لیں رہنمائ 

 

       © VCAA     

   3                                             صفحہ     

 بکار رسکار

یک ہدایات پر عمل کرنا ہو گا اور آپ کا سکول   Department of Healthشناخت کیا گیا ہ  تو آپ کو    Primary Close Contactاگر آپ کو  

 : یں مجھنے ہیں جن ےک مطابق آپ کو چلنا ہو گا، اور جن میں یہ شامل ہآپ ےس رابطہ کر ےک یقینے بنان  گا کہ آپ وہ انتظامات س

ے اور  • ، چاہ  آپ یک ویکسینیشن مکمل ہو یا مکمل نہ ہو؛ اور   COVID-19کوارنٹیں
 ٹیسٹنگ ےک تقاضے

 ۔ سفر اور صحت اور حفاظت ےک تقاضے آپ ےک تحریری امتحانات ےک ہر دن پر  •

COVID-19   یک وجہ ےسDES   ؟ یک
ے

ورت ہو یک  درخواست دینے ےک لیے مجھے کن ثبوتوں یک ضے

 پر بہت اثر پڑا ہو تو آپ    COVID-19اگر 
ے

۔   DESیک وجہ ےس آپ امتحان مکمل نہ کر سکیں یا آپ یک کارکردیک
ے
 یک درخواست دینے ےک اہل ہوں ےک

 :  ثبوتوں ےک تقاضوں میں یہ شامل ہیں

 سکول یک طرف ےس تائیدی خط/واقےع یک رپورٹ؛ اور  •

• COVID-19    جیےس خود مختار ماہر صحت یک طرف ےس میڈیکل رسٹیفکیٹ جس میں ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا گيا    –ٹیسٹ کا ثبوت

 ہو۔ 

COVID-19  یک وجہ ےس سکول بند ہونا 

یک وجہ ےس آپ کا سکول عاریصے طور پر بند ہو اور اس ےک نتیجی میں ایک امتحان یا ایک ےس زیادہ امتحانات کا انعقاد نہ ہو سکتا    COVID-19اگر  

ورت نہیں     DESےک ساتھ کام کر ےک یقینے بنان  گا کہ آپ کا حرج نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کو  VCAA ہو تو آپ کا سکول یک درخواست دینے یک ضے

 
ے

 ۔ ہو یک

؟ ے لیے ذہبے صحت اور فالح یک کونیس مدد دستیاب ہے  میے

اہٹ محسوس ہو۔ ان احساسات ےک    VCEممکن ہ  کہ    کو عام ذہنے دباؤ اور گھٹی
نل اسیسمنٹس ےک عرےص میں آپ کو یا آپ ےک گھرانے ایکسٹر

 جبکہ کچھ کو گھر والوں، دوستوں، اپنے بھروےس ےک استاد یا کیس طنی ماہر یا ذہنے  ا ہ  جذبہ بڑھ سکت  آپ میں ےس کچھ لوگوں کا نتیجی میں  

۔  صحت ےک ماہر ےس اضافے مدد  ورت ہو سکنے ہ   لینے یک ضے

 ےک لیں 'چیک 
' کا اچھا ˏاگر آپ مایصے میں کیس طنی ماہر یا ذہنے صحت ےک ماہر ےک ساتھ کام کر چےک ہیں تو شاید اب وہ تدابٹں تازہ کرنے ان کرنے

۔   وقت ہ  جن ےس آپ، آپ کا گھرانہ، دوست یا سکول اپنے تشویشوں کو فعال طور پر سنبھال سکیے ہیں

 مدد دستیاب ہ  جیےس:   قسموں یک  مختلف  کن  آپ ےک لیں  

 ( education.vic.gov.au) کٹ ˏمینٹل ہیلتھ ٹول  •

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

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

ے لیے   ؟میے  اپبے اسیسمنٹ ےس پہےل محفوظ رہنے ےک اور کونےس طریقی ہیے

 ےک لیں اہل  COVID-19سال اور اس ےس زیادہ عمر ےک سب لوگ    12اب وکٹوریا میں  
ے لگوانے ے لگوانا خود کو، اپنے خاندان کو اور    ویکسیں ۔ ویکسیں ہیں

۔  COVID-19ہماری سکول کمیوننر کو  ین طریقہ ہ   ےک کیسوں میں مزید اضافے اور پھیالؤ ےس بچانے کا بہٹے

، سوان  اس ےک کہ آپ ےک ڈاکٹر نے آپ کو   لیں ویکسینیشن الزیم نہیں ہ  لیکن اس کا پرزور مشورہ دیا جاتا ہ    کوئ    اس ےس ہٹ کر امتحانات ےک 

 صجت ےک بارے میں آپ کا کوئ  سوال ہو تو براہ مہربائے اپنے ڈاکٹر ےس بات کریں۔  ˏمشورہ دیا ہو۔ اگر ویکسینیشن اور اپنے انفرادی حاالت 

۔ مشورہ ہ  کہ آپ امتمام طالبعلموں یک حوصلہ افزائ  یک جائے ہ    تحان واےل دن یا امتحان  کہ وہ امتحان ےس پہےل اپنے پہیل ڈوز یک بکنگ کروا لیں

ے یک پہیل ڈوز نہ ل ے ےک عام مگر ہلےک ضمنے اثرات پیش نہ آئیں   –وائیں گےس ایک دن پہےل ویکسیں  تاکہ آپ کو امتحان ےک دوران ویکسیں
ا
تھکن، رس   مثل

 میں درد، پٹھوں میں درد، بخار اور کپکنی اور/یا جوڑوں میں درد۔ 

لیں   :    lthDepartment of Heaمزید معلومات ےک  لیں ویکسینیشن ےک متعلق معلومات  یک ویب سائیٹ دیکھیں ے ایجرز ےک  کرونا    |بچوں اور ٹیں

: وائرس وکٹوریا  ے ےک متعلق ترجمہ شدہ معلومات   COVID-19۔ اس میں ترجمہ شدہ معلومات شامل ہیں  ۔ کرونا وائرس وکٹوریا   |ویکسیٹے

ےس    COVID-19رہیں تاکہ آپ کو    COVID-Safeں اور ہفتوں میں ہر ممکن حد تک  آپ یک حوصلہ افزائ  یک جائے ہ  کہ امتحان ےس پہےل ےک دنو 

۔ واسطہ نہ پڑے۔   اس میں زیادہ آمدورفت واےل عوایم مقامات، مرصوف جگہوں، اور اگر ممکن ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ ےس بچنا شامل ہ 

؟  والدین/نگرانوں ےک لیے کونےس وسائل دستیاب ہیے

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
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 بکار رسکار

لیں وسائل میں یہ  والدین ےک لیں کبیھ   ۔ والدین اور نگرانوں ےک  ین طریقہ کیا ہ  کبیھ یہ جاننا مشکل ہو سکتا ہ  کہ اپنے بچوں کا سہارا دینے کا بہٹے

 :  شامل ہیں

 بجے یک صحت اور فالح ےک لیں مدد دے سکیے ہیں والدین ےک لیں  •
 اییس تجاویز جن ےس وہ اپنے

• Raising Learners  یز  پوڈکاسٹ سٹں

؟  مجھے مزید معلومات کہاں ےس مل سکبی ہیے

لیں  یا     COVID-19گھنیر کھیل    24پر    398 675 1800آپ    صحت ےک متعلق مزید معلومات ےک  اپنے جی ئی ےس رابطہ کر سکیے ہیں  یا  ہاٹ الئن 

Department of Health   :  یک ویب سائیٹ دیکھ سکیے ہیں

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

19-covid-oronavirusc 

 

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://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

