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COVID-19 safe expectations during
HSC written examinations
ក្រសួងអប់ រំ រដ្ឋ NSW

ការរំពឹងទុកពី COVID-19 safe ក្នុងអំឡុងពេលការប្រឡងសរសេរ
HSC

ព័ត៌មាននេះនឹ ងជួយសិ ស្សឱ្យបានយល់ ដឹងអំពីការរ�ៀបចំ COVID-19 safe ដាក់ឱ្យដំ ណ�ើរការនៅពេលចូលរ ួមក្ងការប្រឡង
នុ
HSC របស់ ពួកគេ។ សុវត្ថិភាព និ ងសុខុមាលភាពរបស់ សិស្ស និ ងបុគ្គលិកដែលចូលរ ួម គឺមានសារៈសំ ខាន់ បំផុតសម្រាប់ យ�ើ ង
ហេតុដូច្នេះហ�ើយ យ�ើងស្នើសុំឱ្យសិ ស្សទាំងអស់ ចូលរ ួមសហការជាមួយការរ�ៀបចំ ទាំងនេះ ឱ្យបានគ្រប់ ពេល។

ការពិ និត្យសិ ស្សដែលមានរោគសញ្ញា

∙∙ សិ ស្សមិ នត្រូវចូលរ ួមក្ងការប្រឡងទេ
ប្រសិ នប�ើពួកគេមិ នស្រួលខ្លួន
នុ

∙∙ សិ ស្សនឹ ងត្រូវបានសួរនៅពេលមកដល់ ប្រសិ នប�ើពួកគេមានរោគសញ្ញាណាមួយដូចជំ ងឺគ្ រុនផ្តាសាយ
ឬប្រសិ នប�ើពួកគេត្រូវដាក់ខលួ្នឱ្យនៅដាច់ ពីគេ ក្រោមការណែនាំរបស់ NSW Health

∙∙ សិ ស្សដែលបង្ហាញឃ�ើញមានរោគសញ្ញាដូចជំ ងឺគ្ រុនផ្តាសាយ ឬសិ ស្សដែលជូនដំ ណឹងថាពួកគេមិ នស្រួលខ្លួន
នឹ ងត្រូវបានប្រាប់ ឱ្យចាកចេញពីសាលារ�ៀន ហ�ើយរ�ៀបចំ ឱ្យមានការធ្វើតេស្តរកម�ើលជំ ងឺ COVID-19

ិ ្ជសាស្រ្ត ឬមានជំ ងឺដែលគេស្គា ល់ ថាដូចរោគសញ្ញានៃជំ ងឺ COVID-19
∙∙ សិ ស្សដែលមានប្រវត្ដិវជ
គួរតែរ�ៀបចំ ផែនការឥឡូវនេះ ហ�ើយពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណឌិ្ ត (GP) របស់ ពួកគេ។ GP
អាចផ្តល់ការធានាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ - ឧទាហរណ៍ ថាសិ ស្សបង្ហាញរោគសញ្ញានេះនៅល�ើមូលដ្ឋានធម្មតា។
រោគសញ្ញាដូ ចជំ ងឺគ្ រុនផ្តាសាយ

រោគសញ្ញាដូចជំ ងឺគ្ រុនផ្តាសាយរ ួមមានគ្ រុនក្តៅ ក្អក ឈឺ បំពង់ ក ដង្ហើមខ្លី បាត់បង់ ការស្រង់ រសជាតិ និ ងបាត់បង់ ការស្រង់ កលិ្ន។
ិ ៉ សៃថ៍ NSW Health website។
ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរោគសញ្ញានៃជំ ងឺ COVID-19 អាចរកឃ�ើញនៅល�ើវប

សិ ស្សដែលបង្ហាញឃ�ើញមានរោគសញ្ញាដូចជំ ងឺគ្ រុនផ្តាសាយស្រាល គួរតែចាកចេញភ្លា មៗ ហ�ើយមិ នត្រូវវិលត្រឡប់ មកវិញទេ
រហូតដល់ ពួកគេបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានជំ ងឺ COVID-19 ហ�ើយលែងឃ�ើញមានរោគសញ្ញាទ�ៀត។

ការពន្លឿនលទ្ធផលតេស្តរកម�ើ លជំ ងឺ COVID-19

សិ ស្ស HSC អាចពន្លឿនលទ្ធផលតេស្តរកម�ើលជំ ងឺ COVID-19 របស់ ពួកគេបាន។
ដ�ើម្បីធ្ើ វដូចនេះ ពួកគេត្រូវតែ៖

∙∙ និ យាយថាពួកគេជាសិ ស្ស HSC នៅពេលធ្វើតេស្ត

∙∙ ប្រាកដឱ្យបានច្បាស់ ថាគិលានុបដ្ឋាក ឬវេជ្ជបណឌិ្ តដែលកំពុងធ្វើតេស្ត ដាក់សញ្ញាសំ គាល់ ការបញ្ជូនរបស់ ពួកគេថា
'បន្ទាន់ - HSC'
∙∙ ដាក់ខលួ្នឱ្យនៅដាច់ ពីគេ រហូតទាល់ តែទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន
∙∙ បង្ហាញលទ្ធផលអវិជ្ជមានជូនទៅសាលារ�ៀនរបស់ ពួកគេ
∙∙

ទូរស័ ព្ទទៅលេខទំនាក់ទំនងដែលគ្លីនិកផ្តល់ឱ្យ ប្រសិ នប�ើមិ នបានទទួលលទ្ធផលក្ងរយៈពេល៣៦ម៉
ោ ង។
នុ

education.nsw.gov.au

Khmer

ការកាត់ បន្ថយហានិ ភ័យនៃការឆ្ល ងជំ ងឺឱ្យមានតិ ចបំ ផុត

∙∙ សិ ស្សគួរលាងសម្អា តដៃរបស់ ពួកគេ ឬប្រើទឹកថ្នាំ អនាម័ យជូតសម្អា តដៃ មុនពេលចាប់ ផ្តើ មការប្រឡង។

∙∙ រក្សាទម្លា ប់ អនាម័ យផ្ទាល់ ខលួ្នឱ្យបានល្អកងអំ
្នុ ឡុងពេលប្រឡង រ ួមមានការខ្ទប់កក
្អ ឬកណ្
តា ស់ ដោយក្អក
ឬកណ្
ពួកគេ ឬក្រដាសអនាម័ យ បោះចោលក្រដាសអនាម័ យនៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រឡង។
តា ស់ ចូលក្ងកែងដៃរបស់
នុ
∙∙ ជ�ៀសវាងការចាប់ រលាក់ដៃ ឬឱបសិ ស្សដទៃទ�ៀតនៅថ្ងៃប្រឡង។
∙∙

សម្ភារៈអនាម័ យដែលនឹ ងដាក់នៅគ្រប់ កន្លែងប្រឡង មាន៖

◦◦

ទឹកថ្នាំ អនាម័ យជូតសម្អា តដៃ

◦◦ ក្រដាសជូត

∙∙ សិ ស្សអាចជូតល�ើផ្ទៃតុរបស់ ពួកគេ មុនពេលពួកគេចាប់ ផ្តើ មប្រឡង ប្រសិ នប�ើពួកគេចង់ ជ្រើ សរ�ើសធ្វើដូច្នោះ។
∙∙ សិ ស្សមិ នគួរចូលលាយឡំរកគ្នា ជាក្ រុមធំ ៗ មុន ឬក្រោយពេលប្រឡងឡ�ើយ។
∙∙ បន្ទប់ប្រឡងនឹ ងត្រូវបានជូតសម្អា តរ�ៀងរាល់ ថ្ងៃ។

ការរ�ៀបចំ នៅពេលមកដល់ និ ងការចុ ះឈ្មោះ

∙∙ សិ ស្សគួរតែមកដល់ មិនល�ើសពី២០នាទីមុនការប្រឡង ហ�ើយត្រូវរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់
ទៅកាន់ បន្ទប់ប្រឡងដែលបានកំណត់សម្រាប់ ការពិនិត្យ និ ងការចុះឈ្មោះ។

∙∙ សិ ស្សនឹ ងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យចុះហត្ថលេខាល�ើសន្លឹកវត្តមាន ដែលបញ្ជាក់ពីការចូលរ ួមក្ងការប្រឡង
នុ
ដោយផ្តល់នូវព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិត ហ�ើយថាពួកគេមិ នមានរោគសញ្ញាដូចជំ ងឺគ្ រុនផ្តាសាយឡ�ើយ។

ទី តាំងប្រឡងជម្រើសផ្សេងទ�ៀត

សាលារ�ៀនរបស់ អ្នកបានកំណត់ទីតាំងប្រឡងជម្រើសផ្សេងទ�ៀត ក្ងករណ
ី ដែល មិ នអាចបន្តដំណ�ើរការប្រឡងនៅតាមទីតាំង
នុ
ដែលបានគ្រោងទុក។ ព័ត៌មាននេះនឹ ងផ្តល់ជូនអ្នកនៅល�ើកាលវិភាគប្រឡងផ្ទាល់ ខលួ្នរបស់ អ្នក ដូច្នេះអ្នកអាចរកបានភ្លា មៗនូវ
សេចក្តីជូនដំ ណឹងរយៈពេលខ្លី ក្ងករណ
ី ដែលចាំបាច់ ។
នុ
នេះគ្រាន់ តែជាការបម្ រុងទុកប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយសិ ស្សគួរតែទៅទីតាំងដែលបានគ្រោងទុកល�ើកលែងតែមានការណែនាំពីសាលា
រ�ៀន។ សូមកុំទៅទីតាំងជម្រើសផ្សេងទ�ៀត ដែលបានដាក់ស្នើ ប្រសិ នប�ើសាលារ�ៀនមិ នបានប្រាប់ អ្នកឱ្យធ្វើដូច្នេះទេ។

ករណីដែលបានបញ្ជាក់ ថាមានជំ ងឺ COVID-19

ប្រសិ នប�ើក្ងអំ
នុ ឡុងពេលប្រឡង NSW Health បានជូនដំ ណឹងដល់ សាលារ�ៀន ថាមានករណីដែលបានបញ្ជាក់ថាមានជំ ងឺ
COVID-19 ដែលនឹ ងប៉ ះពាល់ ដល់ សាលារ�ៀន ការរ�ៀបចំ នឹងដាក់ឱ្យដំ ណ�ើរការដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការរំខានឱ្យមានតិចបំ ផុត
ពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាន។ សាលារ�ៀនអាចជូនដំ ណឹងមកអ្នកមួយថ្ងៃជាមុន ថាការប្រឡងនឹ ងត្រូវផ្លាស់ ទៅកន្លែងមួយ
ផ្សងទ�ៀត ដែលមានចុះព័ត៍មានលម្អិតនៅក្ងកាលវិ
ភាគរបស់ អ្នក ឬក៏អាចលុបចោលការប្រឡងនោះ។
នុ

ជំ ងឺ/ព្រឹត្ដការណ៍អាក្រក់

សិ ស្សដែលមិ នបានចូលរ ួមក្ងការប្រឡងដោយសារមានរោគសញ្
ញា ឬត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យចូលប្រឡង
នុ
ដោយសារលទ្ធផលនៃការពិនិត្យ នឹ ងមានសិ ទ្ធិទទួលបានការអនុគ្រោះដោយសារមានជំ ងឺ/ព្រឹត្ដការណ៍អាក្រក់។
សាលារ�ៀនរបស់ អ្នក នឹ ងជួយអ្នកសម្រេចដំ ណ�ើរការនេះបាន ប្រសិ នប�ើចាំបាច់ ។

សេវាកម្មអ្នកបកប្រែភាសាតាមទូរស័ ព្ទ

ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទ�ៀត សូមទូរស័ ព្ទទៅនាយកសាលារបស់ អ្នក។ ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា
ដ�ើម្បីជួយអ្នកក្ងការសាកសួ
ររបស់ អ្នក សូមទូរស័ ព្ទទៅ សេវាកម្មអ្នកបកប្រែភាសាតាមទូរស័ ព្ទ លេខ 131 450
នុ
ហ�ើយស្នើសុំអ្នកបកប្រែជាភាសារបស់ អ្នក។ សេវាកម្មនេះនឹ ងមិ នគិតថ្លៃពីអ្នកទេ។

education.nsw.gov.au

Khmer

