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 ترتيبات خاصة – نشرة معلومات 

 الخاصة؟  الترتيبات هي ام

  الترتيبات رتوف    عليها، الموافقة تمت التي الحاالت فيو  أخرى. عوامل أي أو اإلعاقة أو المرض من المتضررين VCAL أو VCE لطالب متاحة  الخاصة الترتيبات

   تعلموه. ما ولعرض للمشاركة فرصة للطالب الخاصة

 لـ:  الخاصة الترتيبات تتوفر

 الدراسة  صفوف في التعلُّم •

 المدارس   في التقييم •

 VCE  لـ الخارجي التقييم •

 جراء:  من  تضرروا قد كانوا إذا  الخاصة  الترتيبات على الحصول من الطالب يتمكن قد

 ُمزمن  أو شديد مرض •

 عائلية  أو صةخا مشاكل •

 التعل م   في صعوبة تشمل إعاقة، أو ضعف •

  خاصة. ترتيبات على الحصول من طويلة لفترات المدرسة عن غيابهم إلى أدت التي بالصعوبات بالغًا تأثًرا تقييمهم أو  عليمهمت تأثر الذين الطالب يتمكن قد

 خاصة؟  ترتيبات على حصلت   إذا  يحدث ماذا

 تشمل:  التي األشكال من العديد الخاصة الترتيبات تأخذ قد

 مختلف  وقت في التقييم مهام أو  المدرسي الصف أنشطة إكمال •

  التقييم مهام  أو المدرسية األعمال إلكمال للطالب  إضافي وقت إتاحة •

 المهام من مختلف  نوع أو مختلفة تقييم مهة إكمال •

 التقييم  مهام أو المدرسي الصف في التعل م عملية في الطالب لمساعدة األخرى الخاصة الترتيبات أو الُمعينات أو التكنولوجيا،  استعمال •

  الطالب. أكمله الذي العمل أو األخرى التقييمات من عالمات أو نتائج اشتقاق •

 الخاصة؟  الترتيبات  على بطلب تتقدم كيف

 الخاصة للترتيبات مؤهاًل  كنت إذا ما لتحديد مدرستك على المسؤولية تقع .VCE منسق أو مدرستك بمدير االتصال فعليك الخاصة للترتيبات مؤهل  أنك تعتقد كنت إذا

 المدرسة.  في التقييم  و/أو المدرسي الصف في للتعل م

  (Authority Assessment and Curriculum (Victorian VCAA)) فيكتوريا في والتقييم الدراسية  المناهج عن المسؤولة السلطة  على المسؤولية وتقع

 (. GAT) العام اإلنجازات اختبار تشمل والتي VCE لـ الخارجي مللتقيي باالمتحانات تتعلق خاصة ترتيبات على  للحصول مؤهاًل  كنت إذا ما لتحديد

 طالبها. عن نيابة الخاصة باالمتحانات المتعلقة الترتيبات  على الطلبات لتقديم المدارس  على المسؤولية تقع

 VCAA /https://www.vcaa.vic.edu.au بـ الخاص  اإللكتروني الموقع على الخاصة الترتيبات عن المعلومات من مزيد على الحصول  يمكن

 طريق:   عن VCAA بـ االتصال أيًضا يمكنك

 (.131 450 على  متاحة الوطنية الهاتفية  الشفهية الترجمة  )خدمة 9032 1629 الهاتف: •

 vcaa@education.vic.gov.au  اإللكتروني: البريد •

 التي: الحكومية الهيئة هي (Authority Assessment and Curriculum (Victorian VCAA)) فيكتوريا في والتقييم  الدراسية المناهج  عن المسؤولة السلطة

س التي الدورات تحدد •  فيكتوريا مدارس في تُدر 

 (.VCAL) فيكتوريا  في التطبيقي التعليم وشهادة (VCE) فيكتوريا في التعليم لشهادة التقييم وتدير تخطط •
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