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COVID-19 safe expectations during
HSC written examinations
اداره آموزش NSW

انتظارات مربوط به  COVID-19 safeدر طول آزمونهای کتبی HSC
این اطالعات به دانشآموزان کمک خواهد کرد تا وقتی در آزمون  HSCخود شرکت میکنند ترتیبات مربوط به

 COVID-19 safeرا بدانند .ایمنی و تندرستی دانشآموزان و کارکنان حاضر بیشترین اهمیت را برای ما دارد و بنا بر این
ما از همه دانشآموزان میخواهیم که در همه مواقع با این ترتیبات همکاری کنند.

غربالگری برای دانشآموزانی که عوارض دارند

•اگر ناخوش هستند ،دانشآموزان نباید در آزمون شرکت کنند

•در هنگام ورود از دانشآموزان پرسیده خواهد شد که آیا عوارضی شبیه آنفلوآنزا دارند یا آیا باید به دستور
 NSW Healthدر قرنطینه باشند یا نه

•از دانشآموزانی که عوارض شبه آنفلوآنزا دارند یا اطالع میدهند که ناخوش هستند خواسته خواهد شد که
مدرسه را ترک کنند و آزمایش  COVID-19بدهند

•دانشآموزانی که سابقه بالینی یا بیماری شناخته شدهای دارند که ممکن است شبیه عوارض  COVID-19به نظر
برسد باید از حاال برنامه ریزی کرده و با دکترشان ( )GPصحبت کنند GP .میتواند اطمینان کتبی بدهد – مث ً
ال
اینکه دانشآموز در حال عادی این عوارض را دارد.

عوارض شبه آنفلوآنزا

عوارض شبه آنفلوآنزا شامل تب ،سرفه ،گلودرد ،تنگی نفس ،از دست دادن حس چشایی ،و از دست دادن حس بویایی
است .اطالعات بیشتری در باره عوارض  COVID-19در  NSW Health websiteموجود است.

دانشآموزانی که حتی عوارض خفیف شبه آنفلوآنزا دارند باید بالفاصله محل را ترک کنند و تا نتیجه منفی آزمایش

 COVID-19به دستشان نرسیده و هیچ عارضهای نداشته باشند به آزمون برنگردند.

تسریع نتیجه آزمایش COVID-19

دانشآموزان  HSCمیتوانند نتیجه آزمایش  COVID-19خود را تسریع کنند.

برای اینکار آنها باید:

•وقتی آزمایش میدهند بگویند که دانشآموز  HSCهستند

•مطمئن شوند که پرستار یا دکتری که آزمایش میکند روی آن بنویسد '’urgent — HSC
•تا دریافت نتیجه منفی خود را قرنطینه کنند
•نتیجه منفی را به مدرسه نشان دهند

•اگر نتیجه را تا  36ساعت دریافت نکردند به شماره تلفنی که کلینیک میدهد زنگ بزنند.
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کمینه کردن خطر انتقال

•دانشآموزان باید پیش از شروع آزمون دستهایشان را بشویند یا از ماده ضد عفونی کننده دست استفاده کنند.

•در طول آزمون از روشهای خوب بهداشت شخصی پیروی کنند ،از جمله پوشاندن سرفه یا عطسه با سرفه کردن یا
عطسه زدن توی آرنجشان یا یک دستمال کاغذی و دور انداختن دستمالهای کاغذی در پایان آزمون.

•در روزهای آزمون از بغل کردن یا دست دادن با دانشآموزان دیگر خودداری کنند.
•محصوالت بهداشتی که در همه محلهای آزمون در دسترس خواهد بود عبارتند از:
◦ ◦ماده ضد عفونی کننده
◦ ◦دستمالهای مرطوب

•اگر دانشآموزی بخواهد میتواند قبل از شروع آزمون روی میزش دستمال مرطوب بکشد.
•دانشآموزان نباید قبل یا بعد از آزمون در گروههای بزرگ دور هم جمع شوند.
•اتاقهای امتحان هر روز تمیز خواهند شد.

ترتیبات ورود و ثبت نام

•دانشآموزان نباید زود تر از  20دقیقه پیش از آزمون وارد شوند و باید مستقیماً برای غربالگری و ثبت نام به
اتاق معین آزمون بروند.

•از دانشآموزان خواسته خواهد شد که یک برگه حضور را امضا کنند تا تایید کنند که در آزمون شرکت کردهاند،
جزئیات تماس خود را بدهند و اینکه عوارض شبه آنفلوآنزا ندارند.

محلهای آزمون جایگزین

در صورتیکه آزمون نتواند در محل معین برگزار شود مدرسه شما محل جایگزینی را برای آزمون شناسایی کرده است.

اطالعات مربوط به آن روی جدول زمانبندی امتحانات شخصی شما نوشته خواهد شد تا در صورت نیاز در کوتاه مدت به
راحتی در دسترس باشد.

این فقط یک اقدام احتیاطی است و دانشآموزان باید در محل برنامه ریزی شده حضور یابند مگر اینکه مدرسه اطالع

داده باشد .اگر از طرف مدرسه به شما گفته نشده است ،در یک محل جایگزین پیشنهادی شرکت نکنید.

موارد تایید شده COVID-19

اگر در طول دوره آزمون ،توسط  NSW Healthبه مدرسه اطالع داده شود كه یک مورد تایید شده  COVID-19وجود دارد

كه بر مدرسه تأثیر می گذارد ،ترتیبات الزم برای به حداقل رساندن اختالل در صورت امكان وجود دارد .مدرسه ممکن

است روز قبل به شما اطالع دهد که امتحان به محل جایگزین که در جدول زمانی شما ذکر شده است منتقل خواهد شد

یا امتحان ممکن است لغو شود.

بیماری/رویداد ناگوار

دانش آموزانی که به دلیل داشتن عوارض در امتحان شرکت نمیکنند یا در نتیجه غربالگری برگردانده می شوند ،واجد

شرایط برای ادعای بیماری  /رویداد ناگوار میباشند .مدرسه شما در صورت لزوم به شما در این فرآیند کمک خواهد کرد.

سرویس مترجم تلفنی

اگر اطالعات بیشتری الزم دارید لطفاً به مدیر مدرسه تان تلفن بزنید .اگر مترجم الزم دارید که در مورد پرسشتان کمک
کند لطفاً به سرویس مترجم تلفنی ،شماره  131 450تلفن بزنید و یک مترجم زبان خودتان را درخواست کنید .این خدمت
برای شما رایگان خواهد بود.
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