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 2020 VCE ලිඛිත විභාගවලට ෙපනී සිටින සිසුනේ 
ෙවනුෙවනේ වන මාරේෙගෝපෙදේශ 
2020 VCE විභාග මාරේෙගෝපෙදේශනෙයේ (2020 VCE Exams Navigator) හි VCE ලිඛිත විභාගවලට අදාළ 
උපෙදස්වලට අමතරව ඔබ විසිනේ පහත දැක්ෙවන ෙතාරතුරු ද කියවිය යුතුය. VCE බාහිර ඇගයීම් සඳහා අනුමත 
ද්රව්ය හා උපකරණ (Approved materials and equipment for VCE external assessments), VCAA නීති මාලාව 
(VCAA rules), 2020 VCE විභාග කාලසටහන (2020 VCE examination timetable) සහ විෙශ්ෂ විධිවිධාන 
(Special Provision) යන ෙකාටස් සම්බනේධෙයනේ විෙශ්ෂ  අවධානයක් ෙයාමු කරනේන.    

ෙමම ෙතාරතුරු සිසුනේ ෙවනුෙවනේ සකස් වී ඇතත්, ඇගයීම් කටයුතු, ෙකෝවිඩේ ආරක්ෂිත (COVIDSafe)  පරිසරයක 
සිදුවන බව තහවුරු කර ගැනීමට VCAA විසිනේ අනුගමනය කරන ක්රියාමාරේග සම්බනේධෙයනේ පවුෙලේ 
අය/භාරකරුවනේ දැනුවත් කිරීමට ද ෙමය උපකාරී ෙවේ.  

VCE අවසනේ ප්රතිඵල තීරණය කිරීෙම හි ලා, VCE ලිඛිත විභාග වැදගත් කාරේයභාරයක් ඉටු කළත්, ෙකාෙරෝනා 
ෛවරසයට (COVID-19),  සම්බනේධ ෙහ්තුවක් නිසා ඕනෑම VCE ලිඛිත විභාගයක් සම්පූරේණ කිරීමට ෙනාහැකි 
ෙවේ නම්, ඔබට ව්යුත්පනේන විභාග ලකුණක් (Derived Examination Score (DES)) සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකිය.  

පාසැලේ පාදකව සමාෙලෝචනය ෙකරුනු ඇගයීම්, අධ්යාපනිකව ෙයාදා ගැනුනු අෙනක් බාහිර ඇගයීම්, ඔබෙගේ ෙපාදු 
සාධනීය පරීක්ෂණ (General Achievement Test (GAT)) ප්රතිඵල හා ඔෙබේ පාසැෙලනේ ඉදිරිපත් ෙකරුණු අතිෙරේක 
දත්ත පරාසයක් උපෙයෝගී කර ගනිමිනේ DES ගණනය ෙකෙරේ.  

ඔබට සාධාරණ හා විශ්වසනීය ප්රතිඵල ලැෙබන බව තහවුරු කර ගැනීම උෙදසා VCAA විසිනේ ක්රියාවලියක් 
ස්ථාපනය කර තිෙබේ.  

 

VCE ලිඛිත විභාගවල 2020 දී සිදුවන ෙවනස්කම් ෙමානවාද? 

VCE ලිඛිත විභාග ෙවනුෙවනේ වන මූලික කාල සීමාව 2020 ෙනාවැම්බරේ 10 වැනි අඟහරුවාදා ආරම්භ වී 
ෙදසැම්බරේ 1 වැනි අඟහරුවාදා අවසනේ ෙවේ.  ෙකාෙරෝනා ෛවරස් (COVID-19) වසංගත තත්ත්වය ෙහ්තුෙවනේ 
පාසැලේවල ෙමෙහයුම් කටයුතුවල සිදු වූ ෙවනස්කම් නිසා ෙමම විභාග දින ෙම් දක්වා කලේ ෙගාස් ඇත. ෙකෙස් 
ෙවතත් කිසිම විභාගයකට නියමිත කාලය ෙවනස් ෙනාවනු ඇත.  

ඔබෙගේ පාසැල විසිනේ ඔබට පහත ෙදේ ලබා දී ඇති බව තහවුරු කර ගත යුතුය: 

• ඔබෙගේ එක් එක් විභාගය පැවැත්ෙවන ස්ථානය, දිනය හා ෙවේලාව  ෙමනේ ම අදාළ අවස්ථාවල දී එක් එක් 
විභාගය සඳහා DES අයදුම් පතක් ෙයාමු කළ හැකි අවසනේ දින දක්වන ෙපෟදේගලික ශිෂ්ය විභාග/ඇගයීම් 
කාලසටහෙනේ (Student Examination/Assessment Timetable) පිටපතක්  

• VCAA විසිනේ විෙශ්ෂ විභාග සැලසුම් (Special Examination Arrangements) අනුමත කර ඇති විභාග 
සඳහා ඔබෙගේ විෙශ්ෂ විභාග සැලසුම් උපෙදස් පෙත් (Special Examination Arrangements Advice 
slip) පිටපතක්  

VCE ලිඛිත විභාග ෙකෝවිඩේ ආරක්ෂිත (COVIDSafe) කිරීමට ගනු ලබන ක්රියාමාරේග ෙමානවාද?  

VCE ලිඛිත විභාග ඔෙබේ පාසැෙලේ දී ෙහෝ අධ්යාපන ෙස්වාදායකයා විසිනේ කියනු ලබන ෙවනත් ස්ථානයක දී ෙහෝ 
පැවැත්ෙවනු ඇත. සියලු වික්ෙටෝරියානු පාසැලේවලට හා ෙවනත් ෙජ්යෂ්ඨ දේවියිතීක අධ්යාපන ෙස්වා සපයනේනනේට 
ෙකෝවිඩේ ආරක්ෂාව (COVIDSafe Plan) පිළිබඳ සැලසුමක් තිබිය යුතුය. 

විභාග පැවැත්ෙවන පරිසරය, සියලු ම සිසුනේ, අධීක්ෂකවරුනේ හා පාසැලේ කාරේය මණ්ඩලෙයේ යහපැවැත්ම සඳහා 
ෙකෝවිඩේ ආරක්ෂිත (COVIDSafe) බව තහවුරු කර  ගැනීම උෙදසා වික්ෙටෝරියානු ෙජ්යෂ්ඨ ෙසෟඛ්ය නිලධාරී විසිනේ 
අනුමත කරන ලද ආරක්ෂක උපායමාරේග ගණනාවක් ක්රියාත්මක ෙකෙරනු ඇත. එම ආරක්ෂිත ක්රියාමාරේගවලට 
පහත දැක්ෙවන ෙදේ ඇතුළත් ෙවේ: 

• පැමිණීෙමනේ පසු ලියාපදිංචි කර ගැනීෙම් ක්රමෙවේදයක්; 

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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• ශාරීරික දුරස්ථතා අවශ්යතා සුරැෙකන අනේදමිනේ සකස් කරන ලද ස්ථානයක්, සියලු පුටු යටත් පිරිෙසයිනේ 
මීටරේ දුරිනේ 1.5; සහ  

• එක් එක් විභාගයට ෙපර හා පසු පසු ෙඩස්ක් හා පුටු විෂබීජානුහරණය කිරීම, එෙමනේ ම නිතර ස්පරේෂ 
ෙකෙරන මතුපිට දවස පුරා විෂබීජානුහරණය කිරීම  

ෙකෝවිඩේ ආරක්ෂිත (COVIDSafe) වීමට මම කළ යුත්ෙත් කුමක්ද?  

ඔබ කළ යුතු ෙදේ:  

• දුබලතාවක් ෙහෝ ෛවද්යමය ෙහ්තුවක් නිසා ෙනාෙවේ නම්, ඔබ නාසය හා මුඛය ආවරණය වන පරිදි, 
වික්ෙටෝරියානු පාසැලේවල දැනට ක්රියාත්මකවන මාරේෙගෝපෙදේශවලට අනුකූලව මුහුණු ආවරණයක් 
පැළඳිය යුතුය. පැමිෙණන විට, විභාග කාල සීමාව පුරාවට ෙමනේ ම ආපසු යන විට යන සෑම අවස්ථාවක දී 
ම ඔබ මුහුණු ආවරණය පැළඳ සිටිය යුතුය. මුව ආවරණය ෙනාමැතිව මුව ආවරණ ඵලක පමණක් පැළඳීම 
මහජන ෙසෟඛ්ය අවශ්යතාවලට ප්රමාණවත් ෙනාෙවේ.   

• ශාලාවට ඇතුළු වන විට හා පිටවන විට නිරනේතර දෑත් පිරිසිදු කර ගැනීම සිදු කරනේන.  

• ශාරීරික දුරස්ථතාව පවත්වා ගනේන, සෑම විටම අෙනක් අයෙගනේ මීටරේ 1.5වත් දුරක් පවත්වා ගනේන.  

මෙගේ ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කර ගැනීම අවශ්යද?  

පාසැලේවලට හා ෙවනත් විභාග පැවැත්ෙවන ස්ථානවලට පැමිෙණන සිසුනේ උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කර ගැනීම අවශ්ය 
ෙනාෙවේ.  

වැඩ බලන ප්රධාන ෙසෟඛ්ය නිලධාරීෙගේ උපෙදස් අනුව දැනට වික්ෙටෝරියාෙවේ පවතින සමාජ ව්යාප්ති මට්ටම් සළකා 
බලා  4 වැනි වාරෙයේ දී පාසැලට පැමිෙණන සිසුනේෙගේ අනිවාරේය උෂ්ණත්ව පරීක්ෂාව කිරීම අවශ්ය ෙනාෙවේ.   

COVID-19 ට අවදානම වැඩි කරන දුබලතාවක්, ෙරෝගයක් ෙහෝ ෙවනත් තත්ත්වයක් මට ඇත් නම් කුමක් කළ 
යුතුද?  

COVID-19 ට අවදානම වැඩි කරන දුබලතාවක්, ෙරෝගයක් ෙහෝ ෙවනත් තත්ත්වයක් ඔබට ඇත්නම්, ඔෙබේ පාසැල 
සමග විෙශ්ෂ විභාග සැලසුම් (Special Examination Arrangements) ගැන කතා කරනේන.  එවිට ඔබට පාසැලේ 
භූමිෙයේ හුෙදකලාව සුදුසු ෙසෟඛ්ය ආරක්ෂිත ක්රමෙවේද ඇතිව ලිඛිත විභාගයට ෙපනී සිටීමට අවස්ථාව ලැෙබනු ඇත.   

විභාගය පැවැත්ෙවන සතිෙයේ ෙහෝ දිනෙයේ මා අසනීපෙයනේ නම් කරනේෙනේ කුමක්ද?  

ඔබ ට අසනීප ගතියක් දැෙනේ නම් ෙහෝ COVID-19, ෙරෝග ලක්ෂණ ඇත් නම්, ඒවා ෙකතරම් සුලු වුවත් ඔබ 
විභාගයට ෙපනී ෙනාසිටිය යුතුය. එම ෙරෝග ලක්ෂණ ෙමෙස් ෙවේ.  : 

• ගඳ සුවඳ ෙහෝ රස වැනි සංෙවේදක නැති වීම ෙහෝ ඒවාෙයේ ෙවනසක් 
• උණ, ඇඟ සීතල වීම, දහඩිය ගැලීම 
• කැස්ස, උගුෙරේ ෙවේදනාව, නාසෙයනේ දියර ගැලීම  
• හතිය 

• සමහර අවස්ථාවල දී හිසරදය, මස්පිඩු ෙවේදනාව, ඔක්කාරය, වමනය හා පාචනය ද ෙරෝග ලක්ෂණ ෙස් 
සැලකිය හැකිය.  

ඔබ පාසැලට දනේවා වැඩිදුර උපෙදස් ලැෙබන තුරු නිවෙස් රැඳිය යුතුය.  

පැමිෙණන විට  ෙකාෙරෝනා ෛවරස් (COVID-19) ෙරෝග තිබුෙණාත් ෙවනම ප්රෙදේශයක රැඳී සිටීන ෙලස ඔෙබනේ 
ඉලේලා සිටිනු ඇති අතර, ඔෙබේ ෙදමාපියනේට ෙහෝ භාරකරුවනේට පැමිණ ඔබ කැඳවා ෙගන යන ෙලස දනේවනු ඇත.   

විභාගය අතරතුර ඔබ අසනීප වුවෙහාත්, ඔබව ෙවන ම කාමරයක හුෙදකලා කර සුදුසු ෙසෟඛ්ය ආරක්ෂිත ක්රමෙවේද 
යටෙත් ඔබට විභාගයට ෙපනී සිටීමට අවස්ථාව සළසා ෙදනු ඇත. විභාගය සම්පූරේණ කිරීමට තරම් ඔබට සනීපයක් 
නැත්නම්, ෙදමාපියනේ ෙහෝ භාරකරුවනේ පැමිණ කැඳවා ෙගන යන ෙතක් ඔබව හුෙදකලා කර තැෙබනු ඇත.  

විභාගය පැවැත්ෙවන දිනෙයේ දී ඔබ ෙකාෙරෝනා ෛවරස (COVID-19) ෙරෝග ලක්ෂණ සහිතව අසනීපව සිටියි නම්, 
ඔබ විභාගයට ෙපනී ෙනාසිටිය යුතුය. ඔබ පරීක්ෂාවක් සිදු කරෙගන ප්රතිඵල ලැෙබන තුරු නිවෙස් රැඳී සිටිය යුතුය. 
එවිට ඔබ DES සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත.   
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මම විභාගයට ෙපනී ෙනාසිටිය යුත්ෙත් කුමන තත්ත්වයනේ යටෙත් ද?  

විභාග දිනෙයේ දී අසනීප ගතියක් දැනීමට අමතරව, පහත දැක්ෙවන අවස්ථාවල දී ඔබ විභාගයට ෙපනී ෙනාසිටිය 
යුතුය:  

• ඔබ ෙකාෙරෝනා ෛවරස (COVID-19) පරීක්ෂාවක් සිදු කර ප්රතිඵල එන තුරු හුෙදකලා වී සිටිනේෙනේ නම්.  

• ෙකාෙරෝනා ෛවරස (COVID-19) පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීමට ෙපර ඔබ හුෙදකලා වී සිටිනේෙනේ නම් (උදා. 
ෙරෝග ලක්ෂණ තිබීම නිසා) 

• ෙකාෙරෝනා ෛවරස (COVID-19) පරීක්ෂාවකිනේ ඔබට ෙරෝගය වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වී ඇත්නම් 

• ෙසෟඛ්ය හා මානව ෙස්වා ෙදපාරේතෙම්නේතුව (Department of Health and Human Services (DHHS)) 
විසිනේ දී ඇති උපෙදස් නිසා ෙහෝ ෙකෙරෝනා ෛවරස ආසාදිතයකුෙගේ සමීප ආශ්රිතයකු ෙලස හඳුනාගැනීම 
සිදු වී ඇත්නම්, සමීප ආශ්රිතයකුෙගේ සමීප ආශ්රිතයකු ෙලස හඳුනා ගැනීම ද ෙමයට අයත් ෙවේ.   

ෙම් අවස්ථාවල දී ඔබ DES සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත.  

ෙකාෙරෝනා ෛවරසය (COVID-19)නිසා DES අයදුම් කිරීමට මට අවශ්ය සාක්ෂි ෙමානවාද?  

ෙකාෙරෝනා ෛවරසය නිසා විභාගයක් සම්පූරේණ කිරීමට සැළකිය යුතු ෙලස බලපෑමක් සිදු වී ඇත්නම් ඔබ DES 
සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.   

ඉදිරිපත් කළ යුතු සාක්ෂි ෙමෙස් ෙවේ: 

• පාසැෙලනේ ඒ බව තහවුරු ෙකෙරන ලිපියක්/සිදුවීම් වාරේතාවක් 

• ෙකාෙරෝනා ෛවරසයට (COVID-19)  පරීක්ෂාවක් සිදු කළ බවට සාක්ෂි - පරීක්ෂාව සිදු කිරීමට ස්වාධීන 
ෛවද්යවරයකුෙගනේ ලද නිරේෙදේශයක් ඇතුළත් ෛවද්ය වාරේතාවක්, තහවුරු වූ COVID-19 ආසාදිතයකුෙගේ 
සමීප ආශ්රිතයකු විම නිසා හුෙදකලා වන ෙස් ලද විධානයක්   

ෙකෙරෝනා ෛවරසය (COVID-19) ෙහ්තුෙවනේ පාසැලේ වැසීම  

ෙකෙරෝනා ෛවරසය (COVID-19) නිසා ඔෙබේ පාසැල තාවකාලිකව වැසීම නිසා එක් විභාගයක් ෙහෝ වැඩි 
ගණනක් පැවැත්වීමට ෙනාහැකි වුවෙහාත් ඔබට අසාධාරණයක් ෙනාවන බව තහවුරු කිරීමට ඔෙබේ පාසැල VCAA 
සමග එක්ව කටයුතු කරනු ඇත. එෙස් වුවෙහාත් ඔබ විසිනේ DES සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්ය ෙනාෙවේ.    

මා ෙවනුෙවනේ ඇති මානසික ෙසෟඛ්ය හා යහපැවැත්ම සඳහා වන උපකාර ෙස්වා ෙමානවාද?  

VCE බාහිර ඇගයීම් කාල සීමාෙවේ දී ඔබට සාමාන්ය ආතතිය ෙහෝ කානේසාව පිළිබඳ හැඟීම් ඇති විය හැකිය. එෙස් 
වුවෙහාත්, ඔබට අතිෙරේක උපකාර අවශ්ය බව සිෙත් නම්, ඍජුව ම ඔෙබේ පාසැල ෙහෝ විශ්වාසවනේත ගුරුවරුයකු 
අමතනේන. ෙමම අභිෙයෝගාත්මක පාසැලේ වරේෂය ගත කිරිමට ඔබට පාසැෙලනේ උපකාර ලැෙබනු ඇත.  

සමහර සිසුනේට, පවුෙලේ අයෙගනේ, හිතමිතුරනේෙගනේ, ෛවද්යවරයාෙගනේ ෙහෝ මානසික ෙසෟඛ්ය වෘත්තීකයනේෙගනේ 
අතිෙරේක උපකාර ලබා ගැනීමට අවශ්ය වනු ඇත. ඔබ මීට කළිනේ ෛවද්යවරයකු ෙහෝ මානසික ෙසෟඛ්ය 
වෘත්තකයකු හමු වී ඇත්නම්, ඔබට, පවුෙලේ අයට මිතුරනේට හා පාසැලට ඇති ගැටලු සක්රීයව කළමනාකරණය 
කිරීමට අවශ්ය උපක්රම නැවත සිහිපත් කරවා ගැනීමට නැවත ඔවුනේ හමුවීමට ෙමය මනා අවස්ථාවකි.  

− ඊෙහඩේස්ෙප්ස් (eheadspace) 

− කිඩේස් ෙහලේප් ලයිනේ (Kids helpline) 

− ලයිෆ්ලයිනේ (Lifeline) 

− බිෙයානේඩේ බේලූ (Beyond Blue) 

− රීචේඅවුට් (ReachOut) - මානසික ෙසෟඛ්ය සැලැස්මක් සකස් කර ගැනීම  

 

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
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ෙදමාපියනේ/භාරකරුවනේ ෙවනුෙවනේ ඇති සම්පත් ෙමානවාද? 

සිය දරුවනේට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදනේෙනේ ෙකෙස්ද යනේන සමහර විට ෙදමාපියනේ හා භාරකරුවනේට ද දුෂ්කර 
විය හැකිය. ෙදමාපියනේ හා භාරකරුවනේ ෙවනුෙවනේ වන සම්පත් පහත දැක්ෙවේ:  

• දරුවනේෙගේ ෙසෟඛ්ය හා යහපැවැත්මට උපකාර කිරීමට ෙවනුෙවනේ ෙදමාපියනේ සඳහා වන උපක්රම.   

• ෙරේසිනේ ලරේනරේස් ෙපාඩේකාස්ට් මාලාව. 

වැඩිදුර ෙතාරතුරු ෙසායා ගත හැක්ෙක් ෙකාතැනිනේද?  

• ඔෙබේ පාසැලට ෙහෝ ෙවනත් දේවියිතීක අධ්යාපන ෙස්වා සපයනේනකු VCE ලිඛිත විභාගය පවත්වන ආකාරය 
විෙශ්ෂ ෙතාරතුරු දැන ගැනීමට අදාළ පාසැල ෙහෝ අධ්යාපන සපයනේනා අමතනේන.  

• වැඩිදුර ෙසෟඛ්ය උපෙදස් සඳහා ඔෙබේ ෛවද්යවරයා (GP) ෙහෝ  1800 675 398 ඔස්ෙස්  පැය 24 පුරා ම 
ක්රියාත්මක වන ෙහාට්ලයිනේ අංකය අමතනේන. නැත්නම් DHHS ෙවබේ අඩවියට යනේන: 
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/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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