
ثانوية تم تطوير اإلرشادات التالية مع وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز و 

المرحلة الثانية عشر للحفاظ على سالمة الجميع أثناء اختبارات  فيريفال 

 )البكلوريا (

 

 . فحص الطالب المصابين باألعراض1

 

يجب على الطالب عدم حضور االمتحان إذا كانوا على ما يرام أو ظهرت  -

 أعراض تشبه أعراض األنفلونزا عليهم

سيُسأل الطالب عند الوصول عما إذا كانت لديهم أي أعراض شبيهة باإلنفلونزا  -

 وزارة الصحة.أو ما إذا كان ينبغي عزلهم بأنفسهم تحت إشراف 

سيُطلب من الطالب الذين تظهر عليهم أعراض تشبه أعراض األنفلونزا أو  -

مدرسة / الفحص والترتيب إلجراء اختبار الذين ينصحونهم بتوعك مغادرة ال

 .19كوفيد 

 

للعودة إلى المدرسة ، يجب على الطالب تقديم دليل موثق على نتيجة سلبية إلى  -

كوفيد مسؤول اإلسعافات األولية بالمدرسة والحصول على تصريح نتيجة 

. يرجى الوصول فيريفالسلبي لتقديمه إلى المسؤول الرئيسي / موظفي اختبار 19

دقيقة على األقل من االمتحان للسماح بالمعالجة. إذا كانت  30إلى المدرسة قبل 

تُعقد في موقع بديل ، فقم  )امتحان المرحلة النهائية للصف الثانية عشر(اختبارات 

السلبية إلى رئيس الجلسة الذي يحضر  19كوفيد بتقديم وثيقة نتيجة اختبار 

 االمتحان

الب الذين لديهم تاريخ سريري / مرض معروف قد يبدو مثل يجب على الط -

التخطيط اآلن والتحدث إلى طبيبهم / طبيبهم العام. يجب تقديم  19كوفيد أعراض 

وثائق مكتوبة من الطبيب / الممارس العام إلى مسؤول اإلسعافات األولية 

، األعراض على سبيل المثال  - )امحانات البكلوريا(بالمدرسة قبل بدء اختبارات 

 التي يعرضها الطالب على أساس عادي

تشمل األعراض الشبيهة باإلنفلونزا الحمى والسعال والتهاب الحلق وضيق  -

التنفس وفقدان حاسة الشم وفقدان الرائحة. يمكن العثور على معلومات إضافية 



وزارة الصحة في والية نيو ساوث على موقع 19كوفيد حول أعراض 

جب على الطالب الذين تظهر عليهم أعراض تشبه أعراض اإللكتروني. يويلز

األنفلونزا الطفيفة أن يغادروا على الفور وأال يعودوا حتى يكون لديهم اختبار 

 سلبيًا ويصبحون خاليين من األعراض 19كوفيد 

 

 ذات المسار السريع 19كوفيد . نتائج اختبار 2

 

تتبع نتائج اختبار  النهائيةممن يؤدون االمتحانات الصف الثاني عشريمكن لطالب 

 بسرعة. للقيام بذلك ، يجب عليك: 19كوفيد 

 عند إجراء االختبار 12في الصف لنفترض أنك طالب  -

تأكد من أن الممرضة أو الطبيب الذي يجري االختبار يشير إلى إحالتك  -

 "الى اختبارات او -"عاجلة

 العزل الذاتي حتى ظهور نتيجة سلبية -

 النتيجة السلبية أظهر لمدرستك -

 ساعة 36اتصل بجهة االتصال المقدمة من العيادة إذا لم يتم استالم النتائج خالل  -

 

 . مواقع االمتحانات البديلة3

 

مواقع امتحانات بديلة في حالة عدم تمكن االختبار من ثانوية فيرفالي حددت 

المضي قدًما في الموقع المخطط له. سيتم توفير هذه المعلومات لك من خالل 

 مايكروسوفتالرسائل القصيرة ، واالتصال بالبريد اإللكتروني للمدرسة وفرق 

ا بدياًل في حالة الحاجة إليها. هذه نسخة احتياطية فقط. ال تحضر موقعً  12للعام 

مقترًحا إذا لم يتم إخبارك بالقيام بذلك من قبل المدرسة. في حالة إغالق المدرسة ، 

والتواصل عبر البريد  نصيةسيتم إبالغ الطالب بترتيبات بديلة من خالل رسائل 

 للعام الثاني عشرمايكروسفت اإللكتروني وفرق 

 

 . المرض / سوء المغامرة4

 



للتعرف على عملية المرض / المغامرة لألمراض المرتبطة  1ارجع إلى الملحق 

واألمراض األخرى أو الحوادث أو المغامرات المتوسطة. هذه  19كوفيد بـ 

 .NESAالمعلومات متاحة للوصول إليها على موقع 

 

 إجراءات يوم االمتحان
 . يجب عليك:1

لمعرفة  2، الملحق 12ي للمرحلة ثانوية فيرفالراجع الجدول الزمني المتحان  -

 وقت الفحص ، ودخول البوابة ، والمكان ، والغرفة

 DP Fountis( و HSC COVID Marshalاستمع إلى السيدة هيغينز ) -

 الذين سيكونون في الموقع إلرشادك

 نيو ساوث ويلزفي تطبيق  فحص الدخول للمدرسةتسجيل الوصول باستخدام 

 للخدمة

 طوال فترة وجودك في موقع المدرسةارتِد قناعاً  -

 دقيقة على األكثر 30الوصول قبل موعد بدء الفحص بـ  -

 تجنب التجمعات الجماعية قبل وبعد االمتحانات -

 COVIDأكمل إجراءات تسجيل الدخول لكل فحص بما في ذلك عملية فحص  -

ارة وازالتي ستتطلب منك تأكيد عدم ظهور أي أعراض شبيهة باألنفلونزا وأن 

لست مطالبًا بالعزل الذاتي. ستكون محطات  ويلزانك  الصحة في نيو ساوث

 تسجيل الدخول موجودة في كل مكان

المدرسة في حالة إرجاع نتيجة اختبار  ممرضة  تقديم الوثائق المطلوبة إلى -

سلبية أو وثائق تتعلق بالمشكالت الطبية المستمرة التي تظهر كأعراض  19كوفيد 

إلى غرفة حصل على القسيمة من ممرضة المدرسة واصطحبها . ا19كوفيد 

 ثانوية فيرفالياالمتحان إلظهار المسؤول الرئيسي / فريق دعم فحص 

 طهر يديك عند دخول غرفة الفحص والخروج منها -

اجلس في وضع الجلوس المخصص كما تم توفيره لك من قبل الموظف  -

 المشرف

 اسعل و اعطس في ثنية مرفقك -

 تخلص من أي مناديل أو قمامة أخرى في صندوق القمامة المناسب -



 تجنب لمس وجهك -

 اغسل يديك بانتظام بين الفحوصات التي تجرى في نفس اليوم -

استخدام المواد الصحية المتوفرة لمسح المقاعد والكراسي عند االنتهاء من  -

 الفحص

 

خصصين عند دخول . يمكنك طلب مواد التعقيم لمسح المكتب والكرسي الم2

 غرفة الفحص

 كوفيد. سيتم تنظيف غرف الفحص بشكل شامل ومتكرر بواسطة طاقم تنظيف 3

 . سوف تكون إمدادات النظافة متاحة وسيعاد تخزينها بانتظام4

 

 ال تحضر االختبارات إذا كان لديك:

أعراض شبيهة باإلنفلونزا )حمى ، سعال ، التهاب / حكة في الحلق ، ضيق في  -

 نفس ، فقدان حاسة التذوق أو حاسة الشم(الت

 ولم تتلق نتيجة االختبار بعد 19-كوفيدتم اختبار  -

 تم توجيهه من قبل دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز بالعزل الذاتي -

 19كوفيد تم اختباره إيجابيًا لـ  -

 

/ الشبيهة  COVID-19إذا كنت غير قادر على حضور الفحص بسبب أعراض 

المرض / الفوضى. سوف  NESAا ، فيمكنك الوصول إلى إجراءات باإلنفلونز

 .NESAتحتاج إلى دليل لدعم طلبك. التطبيق متاح من موقع 

 

 أسئلة مكررة
أعاني من أعراض شبيهة بأعراض اإلنفلونزا ، لكنني قلق من أنه إذا أجريت 

 االختبار ، فلن تعود النتائج في الوقت المناسب إلجراء االختبار؟

 الحصول على اختبار -

للحصول على تتبع سريع  في المرحلة النهائية للثانويةلنفترض أنك طالب  -

 لنتائجك وتقليل اضطراب اختباراتك

 ال ترجع حتى تحصل على نتيجة سلبية -



أو عملية المغامرة الخاطئة. سوف  COVID-19يمكنك الوصول إلى مرض  -

 تحتاج إلى دليل لدعم طلبك

 

 بدأت في تطوير أعراض تشبه أعراض األنفلونزا أثناء الفحصماذا يحدث إذا 

 أخبر مشرف االمتحان -

 إذا ُطلب منك العودة إلى المنزل ، اعزل نفسك على الفور -

 الحصول على اختبار -

 أو عملية المغامرة. COVID-19اتبع مرض  -

 

عندما يكون لدي اختبار  COVIDماذا يحدث إذا كنت أعاني من أعراض 

 ؟للمرحلة النهائية ي تحرير

 ال تحضر مكان االمتحان -

 اتصل بمدرستك في أقرب وقت ممكن لإلبالغ عن المشكلة -

 أو عملية المغامرة COVID-19اتبع مرض  -

 اطلب نتائج سريعة التتبع -احصل على االختبار  -

 العزلة الذاتية أثناء انتظار النتائج -

العامة المحلية أو ستتلقى رسالة نصية نتيجة سلبية: ستتصل بك وحدة الصحة  -

 قصيرة

نتيجة إيجابية: سيتصل بك طبيبك أو وحدة الصحة العامة المحلية ويخبرك بما 

 Fountisعليك القيام به. اتصل وأبلغ السيدة 

 

 ؟HSCماذا يحدث إذا تم إغالق مدرستي عندما يكون لدّي اختبار 

 ستتصل بك مدرستك مباشرة لتقديم المشورة -

 د يتم إعادة جدولة امتحانكق -

أو  COVID-19إذا لم يكن باإلمكان ترتيب ذلك ، فستتوفر عملية مرض  -

 عملية الخسارة

 

ماذا لو ُطلب مني عزل نفسي ، لكنني على ما يرام ، عندما يكون لدي اختبار 

HSC؟ 



 ال تحضر مكان االمتحان -

 اتصل بمدرستك في أقرب وقت ممكن لإلبالغ عن المشكلة -

 أو عملية المغامرة COVID-19اتبع مرض  -

 

ماذا لو تم إغالق مدرستي بسبب حالة إيجابية عندما يكون لدّي امتحان تحريري لـ 

HSC؟ 

ومدرستك. اتبع التعليمات  من صحة نيو ساوث ويلزاتبع التعليمات الواردة  -

لنهائية في ثانوية فيرفالي للمتحانات االواردة في هذا المستند والجدول الزمني 

 الخاص بك للمرحلة الثانية عشر 

يمكن نقل االمتحانات إلى مكان بديل آمن ، أو االستمرار في المدرسة بمجرد  -

 للطالب الذين ال يحتاجون إلى عزل أنفسهم صحة نيو ساوث ويلزإجازتها من قبل 

، بما في ذلك إذا كنت  COVID-19إذا كنت غير قادر على أداء االمتحان بسبب 

 أو عملية المغامرة متاحة COVID-19ة إلى عزل ذاتي ، فسيكون مرض بحاج

 لن يتم إجراء االختبارات الكتابية عبر اإلنترنت أو إعادة جدولتها -

 

 للمتطلبات الحالية والنصائح الصحية:

 اإللكتروني NSW Government Healthقم بزيارة موقع  -

 88 77 13خدمة االتصال في نيو ساوث ويلز:  -

 080 020 1800اتصل بخط المساعدة الوطني لفيروس كورونا:  -

 NESAقم بزيارة موقع  -

 

 المالحق

- NESA HSC المرض / العمليات السيئة 

 FVHS HSCجدول امتحان  -

 

 نصيحة حول فيروس كورونا
 



للطالب الذين يعانون من  COVID-19يتوفر برنامج اعتبارات خاص جديد لـ 

أثناء التحضير المتحانات اللغة  COVIDاضطراب أو عيب كبير مرتبط بـ 

 )الشفوية( واألداء والعمل في مشاريعهم الرئيسية.

 

 الذين: HSCال تزال عملية المرض والمغامرة متاحة لطالب 

صحة نيو أو تخضع لتوجيهات  COVID-19كانت نتيجة االختبار إيجابية لـ  -

 للعزل الذاتي في وقت االختبار ساوث ويلز

كنت مريًضا أو تظهر عليك أعراض تشبه أعراض األنفلونزا وقت إجراء  -

 الفحص

 

 خطوات فورية:

ال تحضر أي اختبار إذا كانت لديك أعراض شبيهة بأعراض اإلنفلونزا ، أو  -

 إيجابية أو تم توجيهك للعزل الذاتي COVID-19كانت نتيجة اختبار 

 تصل بمدرستك في أقرب وقت ممكنا -

 NSW Healthاتبع إرشادات  -

 اعمل مع مدرستك لتقديم أدلة لدعم تطبيق مرضك وسوء الحظ -

 

قد أثر على قدرتهم  COVIDيجب على الطالب الحصول على دليل يوضح أن 

 على حضور االختبارات بأمان أو إكمال مشروع

 

 أمثلة على األدلة:

شهادة طبية )استخدم خدمة الرعاية الصحية عن بعد إذا لم تتمكن من رؤية  -

من تلقاء  الرسالة النصية COVID-19ال تعد نتيجة اختبار  -الطبيب شخصيًا 

 نفسها دلياًل كافيًا(

سجالت االستخدام المخطط للمرافق المتخصصة التي لم تتمكن من الوصول  -

 إليها خالل العطالت المدرسية

 تنص على أنك بحاجة إلى عزل ذاتينيو ساوث  ن صحةم مراسالت  -

 



ستدعم المدارس طالبها لتقديم تقرير عن المرض وسوء الحظ ، بما في ذلك تقديم 

 األدلة ذات الصلة وفي الوقت المناسب

 

 ال يمكن الوصول إلى التعلم

ة طويلة يمكن للطالب الذين ال يستطيعون الوصول إلى التدريس والتعلم لفتر -

 التقدم بطلب للحصول على المرض وسوء الحظ COVID-19بسبب 

 

يمكن للمدارس التقدم للطالب غير القادرين على الوصول إلى التدريس والتعلم 

 لمدة ستة أسابيع أو أكثر )باستثناء أيام العطل المدرسية( إذا:

دريبية أو لم . لم تزود المدرسة الطالب بمواد تعليمية عبر اإلنترنت للدورة الت1

 يكن لدى الطالب إمكانية الوصول إلى جهاز أو اإلنترنت

 . لم تزود المدرسة الطالب بنسخة ورقية من المواد التعليمية للدورة2

 . عدم تمكن الطالب من الوصول إلى معلم للدورة3

 

تحتاج المدارس إلى تقديم طلب منفصل لكل طالب لكل دورة متأثرة. األدلة 

 ي ذلك:مطلوبة ، بما ف

 أعاله 3و  2و  1إقرار من مدير المدرسة لدعم  -

 الوثائق ذات الصلة بالحالة المحددة )حسب الحاجة( -

 

تتوفر عملية المرض والمغامرة لدعم الطالب الذين ليسوا على ما يرام أو 

. تحتاج إلى تقديم HSCيتعرضون لحادث أو غيره من المخاطر في وقت اختبار 

 داعمة لكل اختبار أو مكون اختبار متأثر.طلب منفصل وأدلة 

 

إذا تأثرت مدرستك بأكملها بحدث ما ، فستتصل بك مدرستك مباشرةً لتقديم 

 المشورة.

 

 معالجة
 يجب أن تكون الطلبات مصحوبة بدليل على المرض أو سوء الحظ



 

يمكن جمع نماذج الطلبات في وقت االمتحان ، إذا كان حضور الطالب آمنًا ، أو 

 الل المدرسة إذا كان الطالب غير قادر على حضور االمتحان.من خ

 

 NESA: تقديم طلب إلى 1الخطوة 
 حضور االمتحان آمن:

 احضر االمتحان كالمعتاد -

عند وصولك إلى االمتحان ، قم بإخطار رئيس الجلسة بمرضك أو مغامرتك  -

 واطلب نموذج طلب مرض / عطل

أكمل النموذج وقدمه إلى رئيس الجلسة أو المدير مع الدليل المناسب في غضون  -

أسبوع واحد من آخر فحص لك ، وفي موعد ال يتجاوز تاريخ آخر اختبار لـ 

 12االمتحانات النهائية للمرحلة 

 NESAستقوم المدرسة بمعالجة النموذج وإرسال طلبك إلى  -

 

 ماذا لو تأخرت:

 رسة الخاص بك على الفوراتصل بمدير المد -

 الوصول إلى مركز االختبارات في أسرع وقت ممكن -

 بعد االمتحان ، اتبع تعليمات رئيس الجلسة أو مدير المدرسة -

 

 إذا لم يكن حضور االختبار آمنًا:

 اتصل بمدرستك في أقرب وقت ممكن لإلبالغ عن المشكلة -

 عليهستقدم لك مدرستك نموذج طلب إلكماله والتوقيع  -

 تزويد مدرستك باألدلة -

 NESAبمجرد االنتهاء والتوقيع ، ستقدم المدرسة طلبك إلى  -

 

 ماذا لو أخطأت في قراءة جدول االمتحان وفاتني أحد االختبارات؟

 اتصل بمدير المدرسة على الفور واتبع تعليماتهم -

 



 NESAالخطوة الثانية: مراجعة طلبك بواسطة 
ووثائقك ، بما في ذلك البيانات من رئيس الجلسة ومدير تتم مراجعة طلبك  -

 المدرسة ، من قبل لجنة

 ستقرر اللجنة مكان دعم )الموافقة( أو رفض طلبك -

 

إذا تم رفض طلبك ، فسيتم منحك العالمة التي حصلت عليها في االختبار. إذا 

تحصل تغيبت عن االمتحان وكان دورتك التدريبية بها اختبار واحد فقط ، فلن 

على أي نتيجة في تلك الدورة. قد يعني هذا أنك أصبحت غير مؤهل للحصول 

 (.HSCعلى شهادة المدرسة العليا )

 

: احتساب عالمة االمتحان الخاصة بك ، إذا تم 3الخطوة 

 تأييد المرض والمغامرة
 

 دورات بامتحان واحد فقط:

المدرسة المتوسطة إذا كنت غير قادر على الحضور ، فستتلقى عالمة تقييم  -

 الخاصة بك

 

إذا كنت قادًرا على الحضور ، فستتلقى إما عالمة تقييم المدرسة المعتدلة أو 

 أيهما أعلى -عالمة االمتحان الفعلية 

 

 

 الدورات التي بها أكثر من اختبار:

إذا كنت غير قادر على حضور جميع امتحانات الدورة التدريبية ، فستتلقى عالمة 

 الخاضعة لإلشراف تقييم مدرستك

 

إذا كنت قادًرا على الحضور ولكنك تأثرت في جميع امتحانات الدورة التدريبية ، 

 -فستتلقى إما عالمة تقييم مدرستك الخاضعة لإلشراف أو عالمة االمتحان الفعلية 

 أيهما أعلى



 

إذا كنت غير قادر على الحضور أو تأثرت في مجموعة فرعية من اختبارات 

أيهما أعلى. العالمة  -تلقى عالمة محسوبة أو عالمة االمتحان الفعلية الدورة ، فست

المحسوبة هي إما عالمة تقييم مدرستك الخاضعة لإلشراف أو عالمة محددة من 

 امتحانات أخرى غير متأثرة في الدورة

 

، ودراسات اللغة اإلنجليزية ،  VETالدورات ذات االختبارات االختيارية )

 (:1ية والرياضيات القياس

 إذا كنت غير قادر على الحضور ، فسوف تتلقى تقديًرا معتداًل مقدًما من مدرستك

 

إذا كنت قادًرا على الحضور ، فستتلقى تقدير مدرستك الوسيطة أو عالمة 

 أيهما أعلى -االمتحان الفعلية 

 


