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2021 VCE yazılı sınavlarını tamamlayan 
öğrenciler için rehberlik
 

2021 VCE Sınavları Rehberi’nde yer alan VCE yazılı sınavları ile ilgili tavsiyelerle birlikte aşağıdaki bilgileri 

okumalısınız. VCE dış değerlendirmeleri için Onaylı malzeme ve donanımlar, VCAA kuralları, 2021 VCE 

sınav takvimi, ve Özel Hüküm ilgili bölümlere lütfen çok dikkat edin.  

Bu bilgiler öğrencilere yönelik olmakla birlikte, aynı zamanda ailelerin/bakıcıların, değerlendirmelerin 

COVIDgüvenli (COVIDSafe) ortamda yapılmasını sağlamak için uygulanacak prosedürlerden haberdar 

olmalarını sağlamak için de verilmektedir. 

VCE yazılı sınavları VCE için nihai sonuçların belirlenmesinde önemli bir rol oynarken, COVID-19 

nedeniyle VCE yazılı sınavlarınızın herhangi birini tamamlayamazsanız, Türetilmiş Sınav Puanına 

(Derived Examination Score) (DES) başvurabileceksiniz.  

DES, ılımlandırılmış okul tabanlı değerlendirmeleriniz, çalışmadaki diğer dış değerlendirmeleriniz, Genel 

Başarı Testi (General Achievement Test) (GAT) sonuçlarınız ve okulunuz tarafından sağlanan bir dizi ek 

veri kullanılarak hesaplanır. 

VCAA, adil ve güvenilir sonuçlar almanızı sağlamak için süreçleri devreye sokmuştır. 

Okulunuzun size aşağıdakileri sağladığından emin olmalısınız: 

 • kişiselleştirilmiş Öğrenci Sınavı/Değerlendirmesi Takviminizin bir kopyası, sınavlarınızın her biri için 

tarih, saat ve mekânın yanı sıra her sınav için bir DES başvurusu göndermek için son tarihler ve ilgili 

durumlarda 

 • VCAA'nın Özel Sınav Düzenlemelerini onayladığı herhangi bir sınav için Özel Sınav Düzenlemeleri 

Tavsiye makbuzunuzun bir kopyası. 

VCE yazılı sınavlarını COVIDSafe yapmak için hangi önlemler alınacaktır? 

VCE yazılı sınavları, eğitim sağlayıcınızın tavsiye ettiği şekilde okulunuzda veya başka bir mekânda 

yapılacaktır. Tüm Victoria okullarının ve diğer lise düzeyi ortaöğretim sağlayıcılarının bir COVIDSafe 

Planı’na sahip olmaları gerekmektedir. 

Tüm öğrencilerin, denetçilerin ve okul personelinin esenliği için sınav ortamlarının COVIDSafe olduğundan 

emin olmak için Sağlık Bakanlığı (Department of Health) tarafından onaylanan bir dizi güvenlik önlemi 

uygulanacaktır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır: 

 •   varışta bir kayıt işlemi; 

 •   4 metrekare başına bir öğrenci yoğunluğu gereksinimini koruyarak mekânı fiziksel mesafe  

     gereksinimlerini destekleyecek şekilde kurmak; ve 

 
 •   her sınavdan önce ve sonra masa ve sandalyelerin yanı sıra gün boyunca düzenli olarak diğer çok  
     dokunulan yüzeyleri dezenfekte etmek. 
 

 

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://www.vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/materials/Pages/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/materials/Pages/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
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COVIDSafe olmak için ne yapmalıyım? 

Yapmanız gerekenler: 

     •   Bir engellilik veya tıbbi durum nedeniyle muafiyetiniz olmadıkça, Victoria okulları için mevcut  
         rehberlik doğrultusunda burnunuzu ve ağzınızı kapatan bir yüz maskesi takın. Maskeniz sınav yerine  
         varışınızda, sınav boyunca ve ayrılırken, her zaman yüzünüzde olmalıdır. 
 
     •   Mekâna giriş ve çıkışlar da dahil olmak üzere düzenli el hijyeni uygulamak; ve 

     •   Fiziksel mesafeyi koruyun, her zaman diğer insanlardan en az 1,5 metre uzakta durun. 

Covid-19'a karşı beni savunmasız bırakan bir engelim, hastalığım veya başka bir durumum varsa ne 

yapmalıyım? 

Ağır COVID-19 hastası olma ihtimalinizi artıran bir engeliniz, hastalığınız veya başka bir durumunuz varsa, 

tüm Özel Sınav Düzenlemelerini okulunuzla görüşmeliisiniz. Bu durumda yazılı sınavlarınıza, uygun sağlık 

ve güvenlik kontrolleri altında okul tesislerinde tecrit edilerek girmenize izin verilebilir.  

Sınav haftasında veya sınav gününde hastaysam ne yapmalıyım? 

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya sizde, ne kadar hafif olursa olsun, COVID-19 belirtilerinden 

aşağıdakiler de dahil herhangi biri varsa sınava katılmamalısınız: 

     •   koku veya tat alma duyusunda kayıp veya değişim; 

     •   ateş, titreme veya terleme; 

     •   öksürük, boğaz ağrısı veya burun akıntısı; 

     •   nefes darlığı; ve 

     •   bazı durumlarda baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma ve ishal de belirti olarak kabul edilebilir. 

Sizde bu belirtilerden herhangi biri varsa, tavsiye almak için okulunuzla iletişime geçin. Mümkün olan en 

kısa sürede COVID-19 için test yaptırın ve sonucu beklerken evde kalın. VCE öğrencilerine mümkün olan 

en hızlı sonuç süresini sağlamak üzere öncelikli test süreci sağlandığı için test yerine veya toplayıcıya 

VCE öğrencisi olduğunuzu bildirin. 

Bulgusal COVID-19 testinin sonucunu bekliyorsanız evde kalmalısınız. 

Varışta herhangi bir COVID-19 belirtisi gösterirseniz veya sınav sırasında rahatsızlanırsanız, ayrı bir 

alanda beklemeniz istenir ve ebeveyniniz veya bakıcınız sizi alması için çağrılır. 

Sınav günü COVID-19 belirtileri gösteren rahatsızlığınız varsa, sınavınıza girmemelisiniz. 

Test yaptırmalı ve sonuçlarınızı alana kadar evde kalmalısınız. Bir sınava katılamıyorsanız, DES 

başvurusunda bulunmaya hak kazanacaksınız. 

VCE yazılı sınavına girdiğinizde, COVID-19'unuz olmadığını ve COVID-19 ile tutarlı herhangi bir hastalık 

belirtisine sahip olmadığınızı onaylamış olursunuz. 

Başka hangi koşullarda sınava katılmamalıyım?  

Sınav günü kendinizi iyi hissetmemenin yanı sıra, COVID-19 testiniz pozitif çıktıysa veya bulgusal bir 

COVID-19 testinin sonucunu bekliyorsanız yazılı bir sınava katılmamalısınız. Bu durumlarda, bir DES 

başvurusu yapmaya hak kazanacaksınız. 

Birincil Yakın Temas (Primary Close Contact) (PCC) olarak tanımlandıysam ne olur? 

Sağlık Bakanlığı (Department of Health), Birincil Yakın Temas (Primary Close Contact) olarak tanımlanan 

öğrencilerin yazılı sınavlarını okullarında özel bir odada yapabileceklerini teyit etti. 
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Birincil Yakın Temas (Primary Close Contact) olarak tanımlanırsanız, Sağlık Bakanlığı'nın (Department of 

Health) talimatlarını izlemeniz gerekir ve okulunuz aşağıdakiler de dahil olmak üzere uymanız gereken 

düzenlemeleri anladığınızdan emin olmak için sizinle iletişime geçer:  

    •   tam aşılanmış olsun veya olmasın, karantina ve COVID-19 testi gereksinimleri; ve 

    •   yazılı sınavlara girdiğiniz her bir gün için seyahat, sağlık ve güvenlik gereksinimleri. 

COVID-19 nedeniyle DES başvurusunda bulunmak için hangi kanıtlara ihtiyacım var? 

Bir sınavı tamamlamanız engellenirse veya COVID-19 nedeniyle performansınız önemli ölçüde etkilenirse 

DES başvurusunda bulunmaya hak kazanacaksınız. 

Kanıt gereksinimleri şunlardır: 

    •   okuldan gelen destekleyici mektup veya olay raporu;   

    •   COVID-19 için test kanıtı - test öneren bağımsız bir sağlık uzmanından alınan tıbbi sertifika gibi. 

COVID-19 nedeniyle okulların kapanması 

Covid-19 nedeniyle okulunuz geçici olarak kapalıysa ve sonuç olarak bir veya daha fazla sınav 

yapılamıyorsa, bu durumdan zarar görmemenizi sağlamak için okulunuz VCAA ile birlikte çalışacaktır. Bu 

durumda DES başvurusunu sizin yapmanız gerekmeyecektir. 

Benim için nasıl bir akıl sağlığı ve esenlik desteği var?  

Genel stres ve kaygı duyguları VCE dış değerlendirmeleri döneminde siz ve aileniz tarafından 

hissedilebilir. Bazılarınız bu duygulardan motivasyon alabilir, ancak diğerleri aile, arkadaşlar, güvenilir bir 

öğretmen veya bir tıp veya akıl sağlığı uzmanından ek desteğe ihtiyaç duyabilir.  

Geçmişte bir tıp veya akıl sağlığı uzmanıyla çalıştıysanız, sizin, ailenizin, arkadaşlarınızın veya 

okulunuzun sahip olabileceği endişeleri aktif olarak yönetmek üzere stratejileri yenilemek için bir 'kontrolün’ 

şimdi tam zamanı olabilir.  

Sizin için şunlar gibi çeşitli destekler vardır:  

    •   Akıl sağlığı araç seti (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 

Değerlendirmemden önce başka nasıl güvende olabilirim? 

12 yaş ve üstü tüm Victoralılar artık COVID-19  aşısı yaptırmak için uygundur. Aşı olmak, kendinizi, ailenizi 

ve okul topluluğumuzu daha fazla salgından ve COVID-19'un yayılmasından korumanın en iyi yoludur. 

Aşı sınavlar için zorunlu değildir, ancak aile doktorunuzun size aksini tavsiye etmediği durumlarda teşvik 

edilir. Aşı ve kendi bireysel sağlık durumunuz hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen doktorunuzla 

konuşun. 

Tüm öğrencilerin sınavdan önce ilk doz aşıları için rezervasyon yaptırmaları teşvik edilmektedir. Sınavınız 

sırasında yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve titreme ve/veya eklem ağrısı gibi yaygın ama hafif yan 

etkiler hissetmemek için ilk aşınızı sınav günü veya sınavdan bir gün önce yaptırmamanız önerilir. 

Daha fazla bilgi için Sağlık Bakanlığı internet sitesini ziyaret edin: Çocuklar ve gençler için aşı bilgileri | 

Koronavirüs Victoria. Bu site tercüme edilmiş bilgileri içerir: COVID-19 aşıları hakkında tercüme edilmiş 

bilgiler | Koronavirus Victoria. 

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/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
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
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COVID-19'a maruz kalmamak için yazılı sınavlarınıza kadar geçen günler ve haftalarda mümkün 

olduğunca COVID-Safe olmaya teşvik ediliyorsunuz. Bu, yüksek trafikli ortak alanlardan, kalabalık 

yerlerden veya mümkünse toplu taşıma araçlarından kaçınmayı içerir. 

Ebeveynler/bakıcılar için hangi kaynaklar mevcuttur? 

Ebeveynlerin çocuklarına en iyi nasıl destek olacaklarını bilmeleri bazen zor olabilir. Ebeveynler ve 

bakıcılar için kaynaklar şunlardır: 

    •   Ebeveynlerin çocuklarının sağlığını ve esenliğini desteklemeleri için ipuçları. 

    •   Öğrenicileri Yetiştirme Podcast Serisi. 

Daha fazla bilgiyi nereden bulabilirim?  

Daha fazla sağlık tavsiyesi için 1800 675 398 numaralı telefondan 24 saat COVID-19 yardım hattına 

başvurabilir veya Sağlık Bakanlığı (Department of Health) internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: 

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

coronavirus-covid-19. 

 

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

