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COVID-19 safe expectations during
HSC written examinations
 NSWڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن

 HSCکے تحریری امتحانات کے دوران  COVID-19 safeتوقعات
ان معلومات سے طالبعلموں کو اپنے  HSCامتحان دینے کے دوران  COVID-19 safeانتظامات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔

حاضر طالبعلموں اور عملے کی حفاظت اور صحت ہمارے لیے نہایت اہم ہے لہذا ہم سب طالبعلموں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ

تمام وقت ان انتظامات میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔

عالمات رکھنے والے طالبعلموں کا پتہ چالنے کے لیے سکریننگ
•اگر کوئی طالبعلم بیمار ہو تو وہ امتحان دینے نہ آئے

•آمد پر طالبعلموں سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہیں فلو جیسی کوئی عالمات پیش ہیں یا کیا انہیں  NSW Healthکی
ہدایات کے تحت خود کو سب سے الگ رکھنا چاہیے (سیلف آئسولیشن میں ہونا چاہیے)

•فلو جیسی عالمات ظاہر کرنے والے طالبعلموں یا اپنی خرابئ طبیعت سے آگاہ کرنے والے طالبعلموں سے کہا جائے گا کہ
وہ سکول سے چلے جائیں اور اپنا  COVID-19ٹیسٹ کروانے کا انتظام کریں۔

•جن طالبعلموں کی ماضی میں ایسی بیماریوں کی تفصیالت موجود ہوں یا جنہیں کوئی ایسی بیماری ہونے کے بارے میں
معلوم ہو جو  COVID-19کی عالمات جیسی دکھائی دے سکتی ہے ،انہیں اب منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور اپنے ڈاکٹر

( )GPسے بات کرنی چاہیے۔  GPتحریری یقینی دہانی فراہم کر سکتا ہے – یعنی لکھ کر دے سکتا ہے کہ طالبعلم نارمل

طور پر یہ عالمت رکھتا ہے۔

فلو جیسی عالمات

حس کھو دینا اور سونگھنے کی
فلو جیسی عالمات میں بخار ،کھانسی ،گلے میں درد یا خراش ،سانس لینے میں مشکل ،چکھنے کی
ّ
حس کھو دینا شامل ہیں۔  COVID-19کی عالمات کے بارے میں مزید معلومات  NSW Health websiteپر مل سکتی ہیں۔
ّ
جو طالبعلم بالکل معمولی فلو جیسی عالمات رکھتے ہوں ،انہیں بھی فورا ً چلے جانا چاہیے اور تب تک واپس نہیں آنا چاہیے جب

تک ان کے  COVID-19ٹیسٹ کا نتیجہ منفی نہ آۓ اور ان کی عالمات ختم نہ ہو چکی ہوں۔

 COVID-19ٹیسٹ کا نتیجہ جلد معلوم کریں

 HSCکے طالبعلم اپنے  COVID-19ٹیسٹ کا نتیجہ جلد معلوم کر سکتے ہیں۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ:

•ٹیسٹ کرواتے ہوئے بتائیں کہ وہ  HSCکے طالبعلم ہیں

•یہ یقینی بنائیں کہ ان کا ٹیسٹ کرنے والی نرس یا ڈاکٹر ان کی ریفرل پر ' ’urgent — HSCلکھیں
•ٹیسٹ کا منفی نتیجہ آنے تک خود کو سب سے الگ رکھیں
•اپنے سکول کو منفی نتیجہ دکھائیں

•اگر  36گھنٹوں کے اندر ٹیسٹ کا نتیجہ نہ ملے تو کلینک کے دیے ہوئے رابطہ نمبر پر فون کریں۔
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مرض کے پھیالؤ کا خطرہ کم سے کم کرنا

•امتحان شروع کرنے سے پہلے طالبعلموں کو اپنے ہاتھ دھونے چاہیئں یا ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنا چاہیے۔

•امتحان کے دوران اچھا ذاتی حفظان صحت برقرار رکھنا چاہیے جس میں کھانسی یا چھینک کو ڈھکنا بھی شامل ہے یعنی
کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنی کہنی یا ٹشو پیپر سے منہ اور ناک ڈھکیں ،امتحان ختم ہونے پر ٹشو پیپرز پھینک دیں۔

•امتحانات کے دنوں میں دوسرے طالبعلموں سے ہاتھ مالنے یا گلے ملنے سے گریز کریں۔
•تمام امتحانی مراکز میں حفظان صحت کے لیے جو چیزیں دستیاب ہوں گی ،وہ یہ ہیں:
◦
◦

◦سینیٹائزر
◦وائپس

•طالبعلم اگر چاہے تو اپنا امتحان شروع کرنے سے پہلے اپنی میز کو وائپ سے صاف کر سکتا ہے۔
•امتحان سے پہلے یا بعد میں طالبعلموں کو بڑے گروپوں میں گھلنے ملنے سے باز رہنا چاہیے۔
•امتحانات کے کمروں کو ہر روز صاف کیا جائے گا۔

آمد اور سائن آن کے انتظامات

•طالبعلموں کو امتحان سے زیادہ سے زیادہ  20منٹ پہلے ہی پہنچنا چاہیے اور سیدھا مقررہ کمرۂ امتحان میں سکریننگ
اور سائن آن کے لیے اپنی آمد کی اطالع دینی چاہیے۔

•طالبعلموں سے حاضری کی شیٹ پر دستخط کرنے کو کہا جائے گا جس پر وہ امتحان کے لیے حاضری کی تصدیق کریں
گے ،رابطے کی تفصیالت فراہم کریں گے اور تصدیق کریں گے کہ انہیں فلو جیسی عالمات پیش نہیں ہیں۔

متبادل امتحانی مراکز

آپ کے سکول نے ایک متبادل امتحانی مرکز تجویز کیا ہے تاکہ اگر منصوبے کے مطابق مقررہ مرکز میں امتحان نہ ہو سکے تو

متبادل مرکز کو استعمال کیا جائے۔ یہ معلومات آپ کے ذاتی امتحانات کے ٹائم ٹیبل پر فراہم کر دی جائیں گی تاکہ ضرورت
پڑنے پر تھوڑی ہی دیر پہلے اطالع ملنے پر بھی آپ کو یہ معلومات جلد مل جائیں۔

یہ صرف بیک اپ (متبادل انتظام) کے طور پر ہے اور طالبعلموں کو اپنے مقررہ مرکز میں ہی حاضر ہونا چاہیے ،سوائے اس کے

مجوزہ متبادل مرکز میں جانے کے لیے نہ کہا ہو تو متبادل مرکز میں نہ
کہ سکول کوئی اور اطالع دے۔ اگر آپ کو سکول نے
ّ
جائیں۔

مصدقہ کیس
 COVID-19کے
ّ

مصدقہ کیس ہو چکا ہے جس کی
اگر ،امتحانات کے عرصے میں NSW Health ،نے سکول کو مط ّلع کیا کہ  COVID-19کا کوئی
ّ

وجہ سے سکول متاثر ہو گا تو ایسے انتظامات موجود ہیں جن سے خلل کو کم سے کم رکھا جائے گا ،جہاں یہ ممکن ہو۔ سکول

آپ کو ایک دن پہلے اطالع دے سکتا ہے کہ امتحان کو اس متبادل مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے جو آپ کے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہے
یا امتحان کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔

بیماری/حادثہ

جو طالبعلم عالمات رکھنے کی وجہ سے امتحان میں حاضر نہ ہوں یا جنہیں سکریننگ کے نتیجے میں واپس بھیج دیا جائے ،وہ

بیماری/حادثے کا دعوی کرنے کے اہل ہوں گے۔ جہاں ضرورت ہو ،آپ کا سکول اس کارروائی میں آپ کی مدد کرے گا۔

ٹیلیفون انٹرپریٹر سروس

اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہے تو اپنے سکول کے پرنسپل کو فون کریں۔ اگر آپ کو بات کرنے کے لیے انٹرپریٹر

(زبانی مترجم) کی مدد درکار ہے تو براہ مہربانی  131 450پر ٹیلیفون انٹرپریٹر سروس کو فون کریں اور اپنی زبان کا انٹرپریٹر

مانگیں۔ آپ سے اس سروس کا معاوضہ نہیں لیا جاۓ گا۔
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