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2020 VCE ਿਲਖਤੀ ਇਮਿਤਹਾਨ� ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਨੰੂ 2020 VCE ਇਮਿਤਹਾਨ� ਦੇ ਨ� ਵੀਗੇਟਰ (2020 VCE Exams Navigator) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ VCE ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਇਮਿਤਹਾਨ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ 

ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਠੇ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ VCE ਬਾਹਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ� ਵਾਲੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 

ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ (Approved materials and equipment for VCE external assessments), VCAA ਿਨਯਮ� (VCAA rules),  2020 
VCE ਇਮਿਤਹਾਨ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ (2020 VCE examination timetable) ਅਤੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਪ�ਬੰਧ� (Special Provision) ਵੱਲ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। 

ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਪਿਰਵਾਰ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ VCAA ਦੀਆ ਂਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਤ� ਜਾਣੂੰ  ਹੋਣ, ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ� ਦਾ 
COVIDSafe ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲ�ਿਕ VCE ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਇਮਿਤਹਾਨ VCE ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ – ਜੇ ਤੁਸ� 

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ(COVID-19) ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇVCE ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਇਮਿਤਹਾਨ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹ,ੋ ਤ� ਤੁਸ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇ ਿਹਸਾਬ 

ਲਾਏ ਸਕਰੋ (Derived Examination Score) (DES) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲੂ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਔਸਤ-ਆਧਾਿਰਤ ਮੁਲ�ਕਣ�, ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ�, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਾਰਣ ਪ�ਾਪਤੀ ਟੈਸਟ (General 
Achievement Test) (GAT) ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲੂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੈਟੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ DES ਦਾ 

ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ 

VCAA ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਤੀਜ ੇਿਮਲ ਸਕਣ। 

2020 ਿਵੱਚ VCE ਿਲਖਤੀ ਇਮਿਤਹਾਨ� ਬਾਰੇ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

VCE ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਇਮਿਤਹਾਨ� ਦਾ ਮੱੁਖ ਸਮ� ਮੰਗਲਵਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸੁ਼ਰ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 

ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕ� ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕ ੇਅਗ�ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਹਰੇਕ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹ:ੈ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਮਿਤਹਾਨ/ਮੁਲ�ਕਣ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ (Student 
Examination/Assessment Timetable) ਦੀ ਨਕਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਇਮਿਤਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕ, ਸਮ� ਅਤੇ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਿਦੰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਸਬੰਿਧਤ ਹਵੋੇ ਹਰਕੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਵਾਸਤੇ DES ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਿਤਮ ਤਰੀਕ� 

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਮਿਤਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪ�ਬੰਧ� ਦੀ ਪਰਚੀ (Special Examination Arrangements Advice 
slip) ਦੀ ਨਕਲ ਿਜੱਥੇ VCAA ਨ�  ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪ�ਬੰਧ� (Special Examination Arrangements) ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ 

VCE ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਇਮਿਤਹਾਨ� ਨੰੂ ਕੋਿਵਡਸੇਫ (COVIDSafe) ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?  

VCE ਿਲਖਤੀ ਇਮਿਤਹਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ �ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਤਾ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ  ਜਾਣਗੇ। 

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਕਲੂ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ�ਦਾਿਤਆ ਂਤ� ਇਹ ਲੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੋਿਵਡਸੇਫ ਯੋਜਨਾ (COVIDSafe Plan) 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। 

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵ� ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥ� ਿਸਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਿਕ ਸਾਰ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਿਨਗਰਾਨ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੋਿਵਡਸੇਫ (COVIDSafe) ਹਨ। 

ਇਹਨ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਪਹੁੰ ਚਣ �ਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ; 

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/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
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• ਜਗ�ਾ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂਕੁਰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟੋ 

ਘੱਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ �ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ 

• ਹਰੇਕ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮੇਜ਼� ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਛੋਹ ੇਜ�ਦੇ ਤਲ� ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ 

ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ �ਤੇ ਕੀਟਾਣੂੰ -ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। 

ਕੋਿਵਡਸੇਫ (COVIDSafe) ਬਣਨ ਲਈ ਮਨੰੂੈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ �ਤੇ:  

• ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ� ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੇਧ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ�  ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਢੱਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਤੱਕ 

ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਜ� ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ �ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਹਰ 

ਸਮ� ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ �ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਢਾਲ� ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੀਆ ਂ

ਹਨ। 

• ਹੱਥ� ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਗ�ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ�,ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ 

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ,ੋ ਹਰ ਸਮ� ਦੂਸਰ ੇਲੋਕ� ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ। 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?  

ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਿਤਹਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ�ਾਵ� �ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ �ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਪਵੇਗੀ। 

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਗ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੌਜਦੂਾ ਪੱਧਰ� ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਮੱੁਖ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ �ਤੇ, ਟਰਮ 

4 ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ �ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਜ�ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹਵੋੇਗੀ।   

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ, ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਪ�ਤੀ ਿਨਤਾਣਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ 

ਤ� ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ, ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਹਰੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪ�ਬੰਧ� (Special Examination Arrangements) ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਿਚੱਤ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੰਟਰੋਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇਿਲਖਤੀ ਇਮਿਤਹਾਨ(ਨ�) ਿਵੱਚ 

ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਜੇ ਮ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਜ� ਉਸ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਵ� ਤ� ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ੋਜ� ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ �ਤੇ ਿਕਸੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵੱਚ ਨਹ� 

ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭ�ਵ� ਲੱਛਣ ਹਲਕ ੇਹੀ ਹਣੋ, ਿਜੰਨ� � ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸੰੁਘਣ ਜ� ਸਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਜ� ਤਬਦੀਲੀ 

• ਬੁਖਾਰ, ਕ�ਬਾ ਜ� ਪਸੀਨਾ 

• ਖੰਘ, ਗਲਾ ਦੁਖਣਾ ਜ� ਨੱਕ ਵਗਣਾ  

• ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ 

• ਕੁਝ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹਣੋਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵੀ ਲੱਛਣ� ਵਜ� ਿਵਚਾਰੇ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਲਾਹ ਿਮਲਣ ਤੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਜੇ ਤੁਸ� ਪਹੁੰ ਚਣ �ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਵਖਾ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਖਤੇਰ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜ� ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਿਚੱਤ 

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੰਟਰੋਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਤਹਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਿਬਮਾਰ ਹ,ੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸੇ ਸਮ� ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ, ਜਦ� ਿਕ ਤੁਸ� ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੁਆਰਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਦੇ ਹ।ੋ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ� ਤ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ �ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵੱਚ 

ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ� ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹ� 

ਿਮਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� DES ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਇਮਿਤਹਾਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ: 

• ਤੁਸ� ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਪਰੂਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਕੱਲੇਪਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ 

• ਤੁਸ� ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵੱਖਰੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ੋ(ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹਨ) 

• ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਪਜ਼ੌਿੇਟਵ ਆਇਆ ਹ,ੈ ਜ� 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਵਭਾਗ (Department of Health and Human Services) (DHHS) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

ਇਹਨ� ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� DES ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਵੋੋਗੇ। 

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ DES ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹੜੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਤ� ਰਿੋਕਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ �ਤੇ ਿਜਕਰਯੋਗ ਅਸਰ 

ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� DES ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਸਬੂਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸਕੂਲ ਵੱਲ� ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਚੱਠੀ/ਘਟਨਾ ਿਰਪਰੋਟ। 

• ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ -  ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਸਹਤ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਤ� ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜ� ਵੱਖਰੇ 

ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ 

ਿਗਆ ਹ।ੈ   

 

 

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ 

ਜੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ �ਤੇ ਬੰਦ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਇਕ ਜ� ਵਧਰੇੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਨਹ� 

ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ VCAA ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰਦਾ 

ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ DES ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਪਵੇਗੀ। 

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹੜੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?  
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VCE ਬਾਹਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ 

ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ �ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇਸ ਚੁਣਤੌੀਪਰੂਨ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।   

ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ� ਜ� ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਕੋਲ� ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪਸੇੇ਼ਵਰ ਨੰੂ ਿਮਲੇ ਹ,ੋ ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ� ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰ਼ਿਕਆਂ ਦਾ 

ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਜ�ਚ"" ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮ� ਹੋਵੇ। 

− ਈਹੈਡਸਪੇਸ (eheadspace) 

− ਿਕਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Kids helpline) 

− ਲਾਈਫਲਾਈਨ (Lifeline) 

− ਿਬ�ਡ ਬਿਲਊ (Beyond Blue) 

− ਰੀਚਆਊਟ – ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ (ReachOut)। 

ਮਾਿਪਆਂ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹੜੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?  

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿਕਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਵਾਸਤੇ ਸਰੋਤ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ।   

• ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੜੀਆ।ਂ 

ਮ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹ�?  

• VCE ਿਲਖਤੀ ਇਮਿਤਹਾਨ� ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜ� ਹਰੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਿਤਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਸਕਲੂ ਜ� ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

• ਅਗਲੇਰੀ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� 24-ਘੰਟੇ COVID-19 ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 675 398, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ (GP) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ� DHHS ਦੀ ਵ�ੈਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਜਾਓ: https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-
disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19. 

https://headspace.org.au/eheadspace/
https://kidshelpline.com.au/
http://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://au.reachout.com/articles/part-1-getting-yourself-a-mental-health-care-plan
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home-learning-screentime-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
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