Fairvale High School
An Toàn Về COVID
Giành Cho Học Sinh HSC-2021
Hướng Dẫn Và Thủ Tục

Mong đợi an toàn COVID trong kỳ thi viết HSC tại trường FVHS
Hướng dẫn sau đây do Bộ Giáo Dục tiểu bang NSW và trường FVHS thực hiện nhằm mục đích giữ an toàn cho
tất cả học sinh và thầy cô khi dự kỳ thi viết HSC.
1.

Khám xét để tìm những học sinh có triệu chứng

• Học sinh không được tới thi nếu không khỏe hay co triệu chứng cúm (flu).
• Học sinh sẽ được hỏi khi đến thi là các em có bất kỳ triệu chứng nào giống như bị cúm hay không, hoặc
nếu các em có nên tự cách ly theo sự hướng dẫn của NSW Health hay không.
• Học sinh có các triệu chứng giống như bị cúm hoặc những em cho biết không được khỏe sẽ được yêu
cầu rời khỏi trường và sắp xếp để làm xét nghiệm COVID-19.
• Học sinh trở lại trường phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính cho cô giáo (ở Welfare Hub)
để nhận giấy được phép vào phòng thi. Xin vui lòng đế trường ít nhất trước 30 phút thi để làm thủ tục này.
Nếu môn dự thi được tổ chức ở một địa điểm khác, xuất trình giấy xét nghiệm âm tính cho giám thị tại phòng
thi đó.
• Học sinh có bệnh sử hoặc chứng bệnh được biết có các triệu chứng giống như COVID-19 nên sắp xếp
ngay từ bây giờ và nói chuyện với bác sĩ gia đình (GP) của mình. Bác sĩ (GP) có thể cấp giấy bảo đảm - ví dụ: học
sinh có các triệu chứng này một cách bình thường.
• Các triệu chứng giống bị cúm gồm có sốt, ho, đau cổ họng, hụt hơi, mất vị giác và mất khứu giác. Thông
tin thêm về các triệu chứng của COVID-19 có thể tìm thấy tại trang mạng NSW Health website. Những học
sinh có các triệu chứng giống như bị cúm dù nhẹ nên rời nơi thi ngay lập tức và không được trở lại cho đến
khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và không còn các triệu chứng.
2.

Lấy nhanh kết quả xét nghiệm COVID-19

Học sinh HSC có thể lấy nhanh kết quả xét nghiệm COVID-19. Để làm việc này, học sinh phải:
• Cho biết em là học sinh thi HSC khi làm xét nghiệm
• bảo đảm là y tá hoặc bác sĩ làm xét nghiệm ghi rõ giấy giới thiệu của họ là 'khẩn cấp — HSC’
• tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả âm tính
• đưa kết quả âm tính cho trường xem
• gọi điện thoại liên lạc với phòng khám nếu không nhận được kết quả trong vòng 36 giờ
3.

Địa điểm thi thay thế

Trường Fairvale High School có tổ chức địa điểm thi thay thế trong trường hợp kỳ thi không thể tiến hành
được ở địa điểm đã định. Thông tin này sẽ được cung cấp cho học sinh qua SMS, email của trường và lớp
12 Microsoft Teams. Trong trường họp cần thiết. Đây chỉ là phương án dự phòng và học sinh nên đến
địa điểm đã được sắp xếp, trừ khi được nhà trường thông báo thay đổi địa điểm.
Trong trường hợp trường bị đóng cửa, địa điểm thi mới sẽ được thông báo cho học sinh qua SMS, email
và lớp 12 Microsoft Teams.
4.

Bệnh tật/Không may hay rủi ro

Xin vui lòng xem phụ lục 1 về bệnh tật/không may liên hệ đến COVID-19, tai nạn hay những việc rủi ro
khác. Thông tin này có sẵn trên website NESA.

Quy Trình Ngày Thi
1. Học sinh phải:
• tham khảo thời khóa biểu kỳ thi HSC của trường FVHS, phụ lục 2 để biết thời gian thi, cổng vào, địa điểm và
phòng thi.
• lắng nghe cô Higgins (HSC COVID Marshal) và cô phó hiệu trưởng Fountis. Những người này sẽ có mặt tại
chỗ ngày hôm đó để hướng dẫn học sinh.
• đăng ký (check in) bằng Đăng ký Trường học (School Check-in) trong ứng dụng Dịch Vụ NSW.
• đeo/mang khẩu trang trong suốt thời gian học sinh ở trường.
• đến sớm hơn 30 phút trước thời gian bắt đầu thi.
• tránh tụ tập thành nhóm trước và sau khi thi.
• hoàn tất các thủ tục đăng nhập cho mỗi lần thi bao gồm quy trình kiểm tra COVID, quy trình này sẽ yêu cầu
học sinh xác nhận không có bất kỳ triệu chứng nào giống như cúm và bộ y tế NSW không yêu cầu phải tự cách
ly. Các trạm đăng nhập sẽ được đặt tại mỗi địa điểm.
• xuất trình giấy tờ cần thiết cho cô y tá nhà trường khi nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 là âm tính hoặc tài
liệu liên quan đến các vấn đề y tế như biểu hiện các triệu chứng COVID-19. Nhận giấy/phiếu từ cô y tá nhà
trường và mang giấy/phiếu này đến phòng thi để trình cho giám thị/nhân viên phụ trợ kiểm tra thi của trường
FVHS.
• vệ sinh tay khi vào và ra khỏi phòng thi.
• ngồi vào chỗ ngồi đã được phân bổ do giám thị cung cấp cho học sinh.
• ho và hắt hơi vào khuỷu tay của học sinh.
• vứt bỏ bất kỳ khăn giấy hoặc rác khác vào thùng rác thích hợp.
• tránh chạm vào mặt.
• thường xuyên rửa tay giữa các kỳ thi được tiến hành trong cùng một ngày.
• sử dụng vật liệu khử trùng được cung cấp để lau bàn và ghế sau khi hoàn thành bài thi.
2. Học sinh có thể yêu cầu được cung cấp thêm các vật liệu vệ sinh để lau bàn và ghế như đã được cấp phát khi
vào phòng thi.
3. Phòng thi sẽ được nhân viên vệ sinh COVID dọn sạch và kỹ lưỡng thường xuyên.
4. Nhà trường cung cấp các vật liệu vệ sinh đầy đủ và thường xuyên .
KHÔNG tham dự (các) kỳ thi nếu học sinh có:
• các triệu chứng giống như cúm (sốt, ho, đau/ngứa cổ họng, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác).
• đã được xét nghiệm COVID-19 nhưng chưa nhận được kết quả xét nghiệm.
• được bộ y tế NSW hướng dẫn tự cách ly.
• có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Nếu học sinh không thể tham dự các kỳ thi vì COVID-19/các triệu chứng giống cúm, học sinh có thể truy cập
các thủ tục NESA về bệnh/rủi ro tai nạn. Học sinh cần cung cấp bằng chứng để hỗ trợ đơn của mình. Đơn có
sẵn trên trang mạng website NESA.

Các Câu Hỏi Thường Gặp
Tôi có các triệu chứng giống như bệnh cúm, nhưng tôi lo lắng rằng nếu tôi đi xét nghiệm, kết quả
sẽ không trở lại đúng lúc cho kỳ thi của tôi?
• Được xét nghiệm.
• Giả sử bạn là học sinh HSC bạn có thể lấy nhanh kết quả xét nghiệm của bạn và giảm sự gián đoạn
cho các kỳ thi của bạn.
• Không trở lại cho đến khi bạn có kết quả âm tính.
• Bạn có thể tiếp cận quy trình COVID-19 hay bị rủi ro. Bạn cần bằng chứng để hỗ trợ đơn của mình.
Điều gì xảy ra nếu tôi bắt đầu phát hiện các triệu chứng giống như cúm trong khi thi?
• Báo cho giám thị biết.
• Nếu bạn được yêu cầu về nhà, hãy tự cách ly ngay lập tức.
• Đi xét nghiệm.
• Thực hiện theo quy trình COVID-19 hay bị rủi ro.
Điều gì sẽ xảy ra khi tôi có các triệu chứng COVID trong thời gian tôi phải tham dự kỳ thi viết HSC?
• Không đến địa điểm thi.
• Liên lạc với trường học của bạn càng sớm càng tốt để thông báo về vấn đề này.
• Thực hiện theo quy trình COVID-19 hay bị rủi ro.
• Đi xét nghiệm - yêu cầu được lấy kết quả nhanh.
• Tự cách ly trong khi bạn chờ kết quả
▪ Kết quả âm tính - cơ quan y tế địa phương sẽ thông báo cho bạn biết hay bạn sẽ nhận được
tin nhắn SMS.
▪ Kết quả dương tính - bác sĩ của bạn hay cơ quan y tế địa phương của bạn sẽ gọi cho bạn
biết bạn cần phải làm gì. Liên lạc và thông báo cho cô Fountis.
Điều gì sẽ xảy ra nếu trường của tôi đóng cửa khi tôi có kỳ thi HSC?
• Trường của bạn sẽ liên lạc trực tiếp với bạn để tư vấn.
• Kỳ thi của bạn có thể được lên lịch lại.
• Nếu việc này không thể thu xếp được, làm theo quy trình COVID-19 hay bị rủi ro có sẵn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phải tự cách ly, nhưng tôi vẫn khỏe mạnh, khi tôi đang có kỳ thi HSC?
• Không đến địa điểm thi.
• Liên lạc với trường học của bạn càng sớm càng tốt để thông báo về vấn đề này.
• Thực hiện theo quy trình COVID-19 hay bị rủi ro.
Điều gì sẽ xảy ra nếu trường học của tôi bị đóng cửa do một trường hợp dương tính khi tôi có một
kỳ thi viết HSC?

• Làm theo hướng dẫn từ bộ y tế NSW và trường học của bạn. Làm theo hướng dẫn trong tài liệu
này và thời khóa biểu FVHS HSC của bạn.
• Các kỳ thi có thể được chuyển đến một địa điểm khác an toàn, hay tiếp tục ở trường sau khi được
bộ y tế NSW cho phép, đối với những học sinh không cần phải tự cách ly.
• Nếu bạn không thể tham dự kỳ thi vì COVID-19, kể cả trường hợp bạn cần tự cách ly, bạn có thể xử
dụng quy trình quy trình COVID-19 hay bị rủi ro.
• Kỳ thi viết sẽ không được tổ chức trực tuyến (online) hay lên lịch lại.
Đối với các yêu cầu hiện tại và khuyến cáo về sức khỏe xin vui lòng
• Truy cập trang website về y tế của chính phủ NSW
• Dịch vụ NSW - 13 77 88
• Gọi cho đường dây trợ giúp Coronavirus Quốc gia - 1800 020 080
• Truy cập trang website NESA.
PHỤ LỤC
• Quy trình Bệnh tật/Rủi ro NESA HSC
• Thời khóa biểu thi HSC của trường FVHS

BỆNH TẬT/KHÔNG MAY HAY RỦI RO
Cập nhật: 30 tháng 7 năm 2021
Hướng dẫn về COVID
Chương trình đặc biệt COVID-19 giành cho học sinh gặp bất lợi hay bị gián đoạn việc học liên quan
đến COVID trong khi chuẩn bị cho các kỳ thi sinh ngữ (nói) và nghệ thuật biểu diễn cũng như làm các
dự án lớn.
Những học sinh HSC sau đây có thể sử dụng quy trình bệnh tật hay không may bị rủi ro:
■ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hay theo sự chỉ đạo của bộ y tế NSW phải tự
cách ly tại thời điểm thi
■ không khỏe hay có các triệu chứng giống cúm tại thời điểm thi.
Các bước cần thực hiện ngay lập tức
■ Không tham dự kỳ thi nếu bạn có các triệu chứng giống như cúm, có kết quả xét nghiệm dương
tính với COVID-19 hay đã được hướng dẫn tự cách ly.
■ Liên hệ với trường của bạn càng sớm càng tốt.
■ Thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế NSW (ví dụ như đi xét nghiệm hay tuân thủ các hạn chế
COVID-19).
■ Làm việc với trường học của bạn để cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho đơn đăng ký bệnh tật và
không may rủi ro.
Học sinh phải có bằng chứng cho thấy COVID đã ảnh hưởng đến khả năng tham dự các kỳ thi hay
hoàn thành dự án một cách an toàn.
Ví dụ về bằng chứng:
■ Giấy chứng nhận y khoa - sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa nếu bạn không thể gặp bác sỹ
trực tiếp. Chỉ riêng kết quả xét nghiệm SMS COVID-19 chưa phải là bằng chứng đầy đủ.
■ Nhật ký về dự định sử dụng các cơ sở chuyên khoa mà bạn không thể tiếp cận được trong kỳ nghỉ
hè.
■ Thư từ bộ y tế NSW cho biết bạn cần phải tự cách ly.

Trường học sẽ hỗ trợ học sinh nộp đơn xin cứu xét về bệnh tật hay không may bị rủi ro, bao gồm cả
việc cung cấp bằng chứng liên hệ trong thời gian nhanh chóng.
Không có điều kiện học tập
Học sinh không thể tiếp cận được các bài giảng và bài học trong một thời gian dài vì COVID-19 có thể
nộp đơn xin cứu xét về bệnh tật hay không may bị rủi ro.
Tiêu chuẩn
Trường học có thể nộp đơn cho những học sinh không thể tiếp cận được các bài giảng và bài học
trong sáu tuần hay lâu hơn (không bao gồm các tuần nghỉ hè) nếu:
1. trường học không cung cấp cho học sinh tài liệu học tập trực tuyến cho khóa học hay học sinh
không có máy tính hay internet
VÀ
2. trường học không cung cấp cho học sinh tài liệu học tập bản giấy in cho khóa học
VÀ
3. học sinh không tiếp cận được với cô hay thầy giáo của khóa học.
Trường học cần nộp đơn riêng cho từng học sinh của mỗi khóa học bị ảnh hưởng. Bằng chứng bao
gồm:
■ chứng nhận của hiệu trưởng để hỗ trợ 1, 2 và 3 như trên
■ tài liệu liên quan đến trường hợp cụ thể (nếu cần).
Quy trình bệnh tật/không may rủi ro nhằm hỗ trợ những học sinh không khỏe hay bị tai nạn hay gặp
chuyện không may rủi ro trong thời điểm diễn ra kỳ thi HSC. Bạn cần phải nộp một đơn riêng biệt và
cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho mỗi môn thi hay một phần của kỳ thi bị ảnh hưởng.
Nếu toàn trường của bạn bị ảnh hưởng bởi một sự kiện nào đó, nhà trường sẽ liên hệ trực tiếp với
bạn để tư vấn.
Tiến Trình
Đơn đăng xin cứu xét phải kèm theo bằng chứng về bệnh tật hay rủi ro.

Đơn có thể lấy tại thời điểm thi nếu học sinh tham dự được, hay tại trường nếu học sinh không thể
tham dự kỳ thi.

Bước 1: Gửi đơn đến NESA
Nếu an toàn để tham dự kỳ thi:
■ Tham dự kỳ thi như bình thường.
■ Khi bạn đến dự thi, hãy báo cho Giám Thị Phòng Thi biết bệnh tật hay việc không may bị rủi ro của
bạn và xin một mẫu đơn đăng ký bệnh tật/không may rủi ro.
■ Điền vào đơn này và nộp lại cho Giám Thị Phòng Thi hay Hiệu Trưởng kèm theo bằng chứng liên hệ
trong vòng một tuần kể ngày thi cuối cùng của bạn, và không muộn hơn ngày thi HSC cuối cùng.
■ Nhà trường sẽ xử lý đơn và nộp đơn của bạn đến NESA.
Nếu tôi đến muộn thì sao?
■ Liên hệ với hiệu trưởng của bạn ngay lập tức.
■ Đến trung tâm thi càng sớm càng tốt.
■ Sau khi thi, hãy làm theo hướng dẫn của Giám Thị Phòng Thi hay hiệu trưởng của bạn.
Nếu KHÔNG an toàn để tham dự kỳ thi:
■ Liên hệ với trường học của bạn càng sớm càng tốt để thông báo về vấn đề này.
■ Trường học của bạn sẽ cung cấp một mẫu đơn để bạn điền vào và ký tên.
■ Cung cấp bằng chứng cho trường của bạn.
■ Sau khi điền đầy đủ thông tin và ký tên, trường sẽ nộp đơn của bạn đến NESA.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đọc sai thời khóa biểu thi và bỏ lỡ một kỳ thi?
■ Liên hệ ngay với hiệu trưởng của bạn và làm theo hướng dẫn của trường.

Bước 2: NESA xem xét đơn của bạn

■ Đơn và hồ sơ của bạn, bao gồm các lời khai của Giám Thị Phòng Thi và hiệu trưởng, sẽ được một
ban hội thẩm xem xét.
■ Ban hội thẩm sẽ quyết định giữ nguyên (chấp thuận) hay từ chối đơn của bạn.

Nếu bị từ chối
Nếu đơn của bạn bị từ chối, bạn sẽ được trao số điểm đạt được trong kỳ thi. Nếu bạn vắng mặt
trong kỳ thi và môn học của bạn chỉ có một kỳ thi, bạn sẽ không nhận được bất kỳ kết quả nào cho
môn học đó. Điều này có thể có nghĩa là bạn không đủ điều kiện để nhận bằng Higher School
Certificate.

Bước 3: Tính điểm bài thi của bạn, nếu đơn xin lý do bệnh tật và không may rủi ro được chấp thuận
Các môn học chỉ có một kỳ thi
Nếu bạn không thể tham dự:
Bạn sẽ nhận được điểm đánh giá của nhà trường.
Nếu bạn có thể tham dự:
Bạn sẽ nhận được điểm đánh giá của nhà trường HAY điểm kỳ thi của bạn - tùy theo điểm nào cao
hơn.

Các khóa học có nhiều hơn một kỳ thi
Nếu bạn không thể tham dự tất cả các kỳ thi của môn học:
Bạn sẽ nhận được điểm đánh giá của nhà trường.

Nếu bạn có thể tham dự nhưng bị ảnh hưởng trong tất cả các kỳ thi của môn hóa học:
Bạn sẽ nhận được điểm đánh giá của nhà trường HAY điểm kỳ thi của bạn - tùy theo điểm nào cao
hơn.

Nếu bạn không thể tham dự hay bị ảnh hưởng trong một phần của các kỳ thi cho môn học:

Bạn sẽ nhận được điểm tính toán HAY điểm thi của bạn - tùy theo điểm nào cao hơn. Điểm được
tính là điểm đánh giá của trường HAY điểm bạn đạt được từ các kỳ thi không bị ảnh hưởng khác
trong môn học.

Các môn học với các kỳ thi tùy chọn (VET, Anh Văn, Toán tiêu chuẩn 1)

Nếu bạn không thể tham dự:
Bạn sẽ nhận được điểm ước tính do trường của bạn gởi đến.

Nếu bạn có thể tham dự:
Bạn sẽ nhận được điểm ước tính của trường HAY điểm thi của bạn - tùy theo điểm nào cao hơn.

