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 ژه یومالحظۀ  – یبرگه اطالع رسان 

 مالحظه ی ویژه چیست؟ 

که مبتال به بیماری، ناتوانی و سایر عوامل هستند، از مالحظه ی ویژه ای برخوردار خواهند بود. در صورت تصویب، مالحظۀ  VCALو   VCEدانش آموزان 

 ویژه به این دانش آموزان فرصتی می دهد تا نشان دهند چه چیزهایی را فرا گرفته اند.

 مالحظۀ ویژه برای موارد زیر موجود می باشد:

 یادگیری در کالس  •

 مدرسه برگزار می شوند  درون امتحاناتی که در •

 .مدرسه برگزار می شوند بیرونکه در   VCE امتحانات •

 دانش آموزان ممکن است که بتوانند از مالحظۀ ویژه برخوردار شوند در صورتی که تحت تأثیر: 

 مزمن باشند یک بیماری حاد یا   •

 مشکالت شخصی یا خانوادگی باشند •

 جمله اختالل در یادگیری باشند.  نقص عضو یا ناتوانی، از  •

ممکن است بتوانند  دانش آموزانی که در یادگیری یا در امتحانات به شدت تحت تأثیر سختی معیشت باشند که باعث شده مدت طوالنی در مدرسه غیبت داشته باشند 

 از مالحظۀ ویژه برخوردار شوند. 

 در صورت اعطای مالحظۀ ویژه به شما چه خواهد شد؟ 

 مالحظۀ ویژه ممکن است به شکل های متفاوتی باشد مانند:

 در زمان دیگری فعالیت های کالس و امتحانات را انجام دهند •

 به آنان وقت اضافی دهند تا کارهای درسی یا امتحان خود را انجام دهند •

 کارهای امتحان استفاده نمایند  مک  به یادگیری در کالس  یا انجامکه  برای  ژاز فنآوری، وسایل کمکی  یا سایر ترتیبات وی •

 .نتیجه گیری نمایند را   ی اوبر اساس سایر امتحانات  یا کاری که دانش آموز در کالس تکمیل کرده نتایج و نمره ها  •

 چگونه باید برای مالحظۀ ویژه درخواست دهید؟ 

تماس بگیرید.  مدرسه شما مسئول تصمیم گیری است      VCEهنگ کنندۀ مدیر مدرسه یا همابا اگر فکر می کنید شایستگی مالحظۀ ویژه دارید در این صورت باید  

 مدرسه ای هستید.   -که آیا واجد شرایط مالحظۀ ویژه برای یادگیری در کالس و/ یا امتحانات درون

مسئولیت تصمیم گیری دارد که آیا   [Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA)]اداره سر فصل های دروس و امتحانات ویکتوریا 

 هستید یا نه.  (GAT)که در بیرون از مدرسه انجام می شود و ازجمله امتحان دستاوردهای کلی  VCEشما واجد شرایط ترتیبات ویژه امتحانات 

 . را به عهده دارندمسئولیت تسلیم درخواست ها برای ترتیبات ویژه امتحانی  دانش آموزان خود مدارس از جانب 

 آگاهی بیشتری پیرامون  مالحظۀ ویژه پیدا کنید.  https://www.vcaa.vic.edu.au/ به نشانی   VCAAمی توانید با مراجعه به تارنمای 

 به شرح زیر تماس بگیرید، با: VCAAهمچنین می توانید با 

 در دسترس می باشد(  450 131)خدمات ترجمه تلفنی ملی با شماره  1629 9032 تلفن: 

 vcaa@education.vic.gov.au ایمیل: 

 

یک نهاد   [Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA)] سر فصل های دروس و امتحانات ویکتوریا ۀادار

 دولتی است که: 

 مدارس ویکتوریا تدریس می شود را معین می نماید دوره هایی که در  •

ریزی و  را برنامه  (VCAL)و گواهی نامه تحصیل کاربردی ویکتوریا (VCE) آموزشی ویکتوریا امتحانات گواهی نامه  •

 مدیریت می نماید.
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