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 خاص مفاد –  ورق معلوماتی 

 چیست؟ مفاد خاص

  متعلمانبه این مفاد خاص . در صورت تصویب، خواهند داشت مفاد خاصیهستند،   دیگر و عوامل معلولیت، مرض تحت تأثیرکه  VCALو   VCE متعلمان

 گرفته اند. یادفرصتی می دهد تا نشان دهند چه چیزهایی را 

 :این قبیل موارد وجود داردبرای  مفاد خاص

 صنف در  تحصیل •

  مکتب درون امتحانات •

 .انجام می شوند مکتب بیرون ازکه در   VCE امتحانات •

 :داشته باشند اگر مفاد خاصممکن است بتوانند  متعلمان

 باشند  داشته مزمنحاد یا  مرضیک   •

 باشند داشته شخصی یا خانوادگی  تکلیف •

 باشند.  داشته تحصیلاختالل در   به شمول، معلولیتنقص عضو یا  •

مفاد باشند ممکن است بتوانند  مکتب غیر حاضر در مدیدییا در امتحانات به شدت تحت تأثیر سختی معیشت باشند که باعث شده مدت  تحصیلکه در  متعلمانی

 .خاص بگیرند

 به شما چه خواهد شد؟  دادن مفاد خاصدر صورت 

 ممکن است به شکل های متفاوتی باشد مانند:  مفاد خاص

 و امتحانات را انجام دهند صنفدر زمان دیگری فعالیت های  •

 نمایند  ختمیا امتحان خود را  تحصیلیدهند تا کارهای   عالوهبه آنان وقت   •

 یا انجام کارهای امتحان استفاده نمایند   صنفدر   تحصیل مک  به  کبرای  خاص، وسایل کمکی  یا سایر ترتیبات تکنالوژیاز   •

 . به او بدهندتکمیل کرده    صنفدر   متعلمبر اساس سایر امتحانات  یا کاری که نتایج و نمره های متعلم را  •

 ؟تقاضا کنید مفاد خاصچگونه باید برای 

شما مسئول تصمیم گیری است که آیا   مکتب.  شویدتماس    در  VCEیا هماهنگ کنندۀ  مکتبمدیر با دارید در این صورت باید   استحقاق مفاد خاص اگر فکر می کنید 

 .   دارید یا نی  مکتب - و/ یا امتحانات درون صنفدر  تحصیلبرای  استحقاق مفاد خاص

مسئولیت تصمیم گیری دارد که آیا شما   [Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA)]و امتحانات ویکتوریا  مضامین درسیاداره 

 هستید یا نه.  (GAT) عمومی موفقیت هایاز مدرسه انجام می شود و ازجمله امتحان   خارجکه در  VCEامتحانات  خاصترتیبات   استحقاق

 . تقاضا نمایندرا امتحانی  خاصترتیبات خود   وظیفه دارند برای متعلمان  مکتب ها

 پیدا کنید.  در باره مفاد خاصبیشتری  می توانید معلومات  https://www.vcaa.vic.edu.au/ به نشانی   VCAA با مراجعه به ویبسایت

 ، با:شویدتماس در به شرح زیر  VCAAهمچنین می توانید با 

 ( موجود است 450 131نی ملی با شماره  وتلف ان )خدمات ترجم 1629 9032 ن: وتلف

 vcaa@education.vic.gov.au ایمیل: 

 

دولتی  سازمانیک  [Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA)] و امتحانات ویکتوریا مضامین درسی ۀادار

 است که:

 د را معین می نمایدنمی شو تعلیم دادهمدارس ویکتوریا  هایی که در کورس •

می  ادارهریزی و پالن  را  (VCAL)ویکتوریا  شهادت خط تعلیم عملیو  (VCE) ویکتوریا  شهادت خط تعلیمیامتحانات  •

 نماید.
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