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COVID-19 safe expectations during
HSC written examinations
NSW ပညာေရးဌာန

အထက္တန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္းလက္မွတ္ (HSC) ေရးေျဖစာေမးပြမ်ားအတြ
ဲ
င္း
ကိုဗစ္-၁၉ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး (COVID-19 safe) ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ေက်ာင္းသားမ်ား HSC စာေမးပြတက္
ဲ
ေရာက္ေျဖဆို သည့္အခါ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ကိုဗစ္-၁၉ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး (COVID-19 safe)
အစီအစဥ္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္ရန္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္က ကူညီပါလိမ့္မည္။ တက္ေရာက္သူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား
ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေရးသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အလြန္ေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအားလုံး ဤအစီအစဥ္မ်ားတြင္
အခ်န္ိ ျပည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က ေတာင္းဆိုပါသည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွေသာ
ိ
ေက်ာင္းသားမ်ားကို စိစစ္ျခင္း
•

ေက်ာင္းသားမ်ား ေနမေကာင္းလွ်င္ စာေမးပြတက္
ဲ
ေရာက္ မေျဖဆိုရပါ။

•

ေက်ာင္းသားမ်ားေရာက္ရလာလွ
ွိ
်င္ ၎တို႔၌ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ေရာဂါလကၡဏာ တစ္စုံတစ္ရာရွသလား
ိ
သို႔မဟုတ္ NSW က်န္းမာေရးဌာန
(NSW Health) ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ကိုယ္တိုင္သီးသန္႔ချခားေနထိ
ြဲ
ုင္သင့္သလား ဟူ၍ ေမးျမန္းသြားမည္။

•

တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရွေသာေက်ာင္
ိ
းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနမေကာင္းဟု အေၾကာင္းၾကားေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို
ေက်ာင္းမွထြက္ခြာသြားရန္ႏွင့္ COVID-19 စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူရန္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္သည္။

•

ေဆး႐ု၊ံ ေဆးခန္း ျပသဖူးသည့္ မွတ္တမ္းရွေသာ
ိ
ေက်ာင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ COVID-19 ကဲ့သို႔ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္
သာမန္ ဖ်ားနာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ၎တို႔၏ ဆရာဝန္(GP)ႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။
ဆရာဝန္ (GP) က စာျဖင့္ေရးသား ေထာက္ခံခ်က္ ေပးႏိုင္ပါသည္- ဥပမာ - ေက်ာင္းသားသည္ ဤေရာဂါလကၡဏာမွာ သာမန္အတိုင္း
ျပသျခင္း ျဖစ္သည္။

တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတြင္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ အသက္႐ႉၾကပ္ျခင္း၊ အရသာပ်က္ျခင္းႏွင့္ အနံ႔မရျခင္းတို႔
ပါဝင္သည္။ COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို NSW က်န္းမာေရးဌာနဝက္ဘ္ဆိုက္ (NSW
Health website) တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
ျပင္းထန္လွ်င္မွဳ မရွသည္
ိ
့တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပသေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာသြားသင့္ၿပီး COVID-19
ေရာဂါမရွေၾကာင္
ိ
း စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအေျဖ မရမခ်င္းႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာ မေပ်ာက္မခ်င္း ျပန္မလာသင့္ပါ။

COVID-19 ဓာတ္ခြအေျဖ
ဲ
အျမန္ရယူျခင္း
HSC ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ COVID-19 ဓာတ္ခြအေျဖမ်ားကိ
ဲ
ု အျမန္ရယူႏုင
ိ ္ပါသည္။
ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ •

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူစဥ္ HSC ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပရမည္။

•

စမ္းသပ္စစ္ေဆးေသာ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳက ၎တို႔၏ လႊစာတြ
ဲ
င္ ‘အျမန္ - HSC’ ဟု မွတ္သားရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရမည္။

•

ေရာဂါပိုးမရွေၾကာင္
ိ
း ဓာတ္ခအေျဖမရခင္
ြဲ
အထိ ကိုယ္တိုင္သီး သန္႔ခြ ျခား
ဲ
ေနထိုင္ရမည္။

•

ေရာဂါပိုးမရွေၾကာင္
ိ
း ဓာတ္ခအေျဖကိ
ြဲ
ု ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသို႔ ျပသရမည္။

•

၃၆ နာရီအတြင္း ဓာတ္ခအေျဖမရပါက
ြဲ
ေဆးခန္းက ေပးထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ကို ေခၚဆိုရမည္။

education.nsw.gov.au

Burmese

ကူးစက္မႈအႏၲရာယ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
•

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေမးပြမစခင္
ဲ
လက္ေဆးသင့္သည္ သို႔မဟုတ္ လက္သန္႔ေဆးရည္ အသုံးျပဳသင့္သည္။

•

စာေမးပြေျဖဆိ
ဲ
ုစဥ္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ျခင္းတို႔ကို တံေတာင္ဆစ္ေကြး သို႔မဟုတ္ တစ္႐ႉးျဖင့္
ဖုံးအုပ္ျခင္း၊ စာေမးပြေျဖဆိ
ဲ
ုၿပီးလွ်င္ တစ္႐ႉးမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္း အပါအဝင္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းလိုက္နာပါ။

•

စာေမးပြရက္
ဲ မ်ားတြင္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္ဆႏႈ
ြ ဲ တ္ဆက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပြ႕ဖက္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

•

စာေမးပြခန္
ဲ းအားလုံးတြင္ ရရွႏိိ ုင္ေသာ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ပစၥည္းမ်ားမွာ ◦

လက္သန္႔ေဆးရည္

◦

အညစ္အေၾကးသန္႔ အဝတ္စမ်ား

•

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ စာေမးပြမစတင္
ဲ
မီ ၎တို႔ဆႏၵရလွ
ွ ိ ်င္ စားပြကိ
ဲ ု သုတ္သင္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္သည္။

•

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေမးပြ မစတင္
ဲ
မီ သို႔မဟုတ္ ေျဖဆိုအၿပီးတြင္ လူအုပ္စုႀကီးမ်ားႏွင့္ မေရာေႏွာသင့္ပါ။

•

စာေမးပြအခန္
ဲ
းမ်ားကို ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္မည္။

ေရာက္ရျခင္
ွ ိ းႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အစီအစဥ္မ်ား
•

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေမးပြမတိ
ဲ ုင္မီ မိနစ္ ၂၀ ထက္ မေစာဘဲ ေရာက္ရသင္
ွ ိ ့ၿပီး စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္
သက္ဆိုင္ရာစာေမးပြအခန္
ဲ
းသို႔ တိုက္႐ုက
ိ ္ သတင္းပို႔သင့္သည္။

•

ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြလာေရာက္
ဲ
ေျဖဆိုေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္၊ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္
၎တို႔တြင္ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မရွေၾကာင္
ိ
းအတည္ျပဳရန္ တက္ေရာက္သူစာရင္းစာရြက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔
ေတာင္းဆိုသြားမည္။

အျခား စာေမးပြက်င္
ဲ းပရာေနရာမ်ား
ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ ေနရာတြင္ စားေမးပြ ဆက္
ဲ
လက္က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွေတာ့
ိ
ေသာ အေျခအေနတြင္ စာေမးပြက်င္
ဲ းပရန္ အျခားေနရာတစ္ခုကို
သင့္ေက်ာင္းက သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ အခ်န္ိ တိုအတြင္း အဆင္သင့္ရရွႏိိ ုင္ေသာေၾကာင့္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္ကို သင့္ကိုယ္ပိုင္
စာေမးပြအခ်
ဲ န္ိ ဇယားအတြင္း ထည့္သြင္းေပးသြားပါမည္။
ဤေနရာသည္ အရန္သာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းက အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွလွ
ိ ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စီစဥ္ထားေသာေနရာတြင္ တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။
ေက်ာင္းက သင့္အားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွလွ
ိ ်င္ ဆိုျပဳထားေသာ အျခားေနရာတြင္ မတက္ေရာက္ရပါ။

COVID-19 အတည္ျပဳလူနာမ်ား
ေက်ာင္းကိုထိခိုက္ေစမည့္ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာတစ္ဦးရွေနေၾကာင္
ိ
း NSW က်န္းမာေရးဌာန (NSW Health) က
စာေမးပြေျဖဆိ
ဲ
ုေနစဥ္ကာလအတြင္း ေက်ာင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားပါက တတ္ႏုင
ိ ္သမွ် အေႏွာင့္အယွက္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။
စားေမးပြကိ
ဲ ု သင့္အခ်န္ိ ဇယားတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕က်င္းပမည္ သို႔မဟုတ္ စာေမးပြကိ
ဲ ု ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္ကို
ေက်ာင္းက တစ္ရက္ႀကိဳတင္၍ သင့္ထံ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

ဖ်ားနာျခင္း/ ကံမေကာင္းျခင္း
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွျခင္
ိ းေၾကာင့္ စာေမးပြတက္
ဲ
ေရာက္ မေျဖဆိုရေသာ သို႔မဟုတ္ စိစစ္မႈေၾကာင့္ထြက္ခြာသြားရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
ဖ်ားနာျခင္း/ကံမေကာင္းျခင္း အတြက္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွသည္
ိ
။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း သင့္ေက်ာင္းက လိုအပ္သလို ကူညီပါလိမ့္မည္။

တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ
ပိုမိုသိရလိ
ွ ိ ုလွ်င္ သင့္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ စုံစမ္းမႈအတြက္ စကားျပန္လိုအပ္လွ်င္ တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ 131 450
သို႔ ေခၚဆိုၿပီး သင္၏ဘာသာစကားျဖင့္ စကားျပန္တစ္ေယာက္ ေတာင္းခံပါ။ ဤဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ အခေၾကးေငြေပးရန္မလိုပါ။

education.nsw.gov.au
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