4th May, 2020

Dear Parents and Guardians of Year 12 Students,

I hope that the transition to remote learning has been relatively smooth for you
all. Firstly I do apologise for the delay in getting some further information to you,
I have been waiting on the VCAA to provide further information on dates and we
now have some additional information that we can provide for you.
The Victorian Government has announced the following adjustments to the
delivery of the VCE:
• The GAT test will move from June to October or November.
• End-of-year exams will be postponed until at least December.
• School-based assessment tasks will be reduced where possible to relieve
some pressure on students as they move to remote and flexible learning
arrangements.
• Universities will be asked to delay the start of the 2021 university year to
account for impacts of corona virus on senior secondary students. VCAL
students will have more time to complete their courses and this will be
consistent with the revised dates for the VCE.
The VCAA has been asked to consider a compressed end-of year exam
schedule in recognition of the disruption caused by the pandemic. The VCAA
have informed us that this exam schedule will be provided to schools in late
May.
The VCAA provided advice last week about which Unit 3 school-based
assessments can be completed remotely, and those needing to be completed
on site in recognition of their practical nature and the facilities required for an
authentic assessment. On-site assessments will need to be prioritised with
appropriate timetabling and arrangements to ensure adherence to social
distancing measures. These can be found below.
Year 12 Practical Assessments (Students coming onsite)
Food Studies -

Wednesday

10 June (9 students in each kitchen)

Studio Arts –

Monday
11 May, 3.00p.m. - 5.00pm. (6 students)
Thursday
14 May, 3.00p.m. - 5.00pm. (7 students)
Monday
18 May, 3.00p.m. - 5.00pm. (5 students)
Thursday
21 May, 3.00p.m. - 5.00pm. (7 students)

Visual Communication & Design
Thursday
14 May, 11.00a.m. – 1.00p.m (7 students)
Thursday
21 May, 11.00a.m. – 1.00p.m (6 students)

VET Engineering - Tuesday
Wednesday
Tuesday
Wednesday

12 May, 1.00p.m. – 5.00p.m. (7 Students)
13 May, 1.00p.m. – 5.00p.m. (6 Students)
19 May, 1.00p.m. – 5.00p.m. (7 Students)
20 May 1.00p.m. – 5.00p.m. (6 Students)

Please be aware that assessments (SACs) will continue as planned during this
time, it may vary to what was planned but will be completed online or as a
research task. Also please note if a SAC is missed, the expectation is that the
student will contact Ms Joanne Barton (Senior Programs Coordinator) and your
teacher and fill in an electronic Assessment Task Absence form. The link for the
electronic version is attached. Along with this document you will need to provide
a medical certificate and email this through to Ms Joanne Barton
(jbarton@penola.vic.du.au) as well.
Given the change to conducting assessments remotely for all Unit 3
assessment all students are required to acknowledge a declaration, stating: - ‘I
declare that all resource materials and assistance used have been
acknowledged and that all unacknowledged work is my own’.
We will ask students to submit the declaration with their school-based
assessment work, through MyPenola, our learning management system. We
will provide students with clear written details of the school’s rules, the VCAA
rules and the procedures and authentication requirements relating to
schoolbased assessment. In particular, we would like to highlight to students
the rule that states ‘students must not cheat or assist other students to cheat,
including taking any action that gives or attempts to give them or another
student an unfair advantage’.
As a result of these changes to assessment, students will only initially receive
an indication of their level of performance as High, Medium or Low until
moderation has taken place. Moderation allows for teachers to compare their
marking with others but also check the authenticity of the work that has been
presented. This enables potential cases of plagiarism and cheating to be
identified and investigated. Once moderation has been completed numerical
scores will be released to students regarding their school assessed coursework.
VCE Unit 4 - The VCAA have reviewed all VCE Study Designs, with a particular
focus on Unit 4, to reduce, where possible, school-based assessment tasks to
relieve some pressure on students as they transition to remote and flexible
learning arrangements. This review will include the small number of studies
where the assessment item is across both Unit 3 and Unit 4, as there may need
to be adjustment to both Units to adequately account for the disruption. A
review of, and reasonable adjustment in, content and assessment study by
study ensures genuine relief for students while maintaining the integrity of the
individual Study Design and the certificate. The broad aims and intentions of the
studies are still achieved and can be assessed fairly and accurately, while
recognising that to be fair to this year's students, some reduction in workload is
required. More information can be found by clicking this link.

VCAL - There will be no change to VCAL content or assessment, except in
relation to the mandatory VET requirements. The VET requirement for VCAL
students remains the same as in previous years. At the Intermediate and Senior
VCAL levels, students must complete a minimum of 90 hours of units of
competency to meet the Industry Specific Skills (ISS) Strand. Foundation VCAL
students have the additional option of completing selected VCE units to meet
the ISS Strand requirement. We will be reviewing the VET requirements of all
students enrolled in the VCAL program.

Wellbeing Day – Friday 15 May.
At our Executive meeting last week we decided to have a wellbeing day on
Friday 15 May to give both staff and students a reprieve from screens! This will
be a mid-term break to allow staff, students and families time to reflect on what
they have achieved to date and prepare for what lies ahead. There will be no
classes held on this day and it is my intention to shut the school so that all can
take a well-earned break.
In conversations that I have been having with a number of staff, they have
commented on having sore eyes and headaches which they have attributed to
the increase in screen time required of them with remote learning. Parents have
also made comment about their concerns regarding the amount of time that
their son or daughter is spending on their screens.
As previously mentioned, if you are feeling heightened anxiety as these events
are unfolding Kids Help Line at https://kidshelpline.com.au/ and/or Headspace
at https://headspace.org.au/ are excellent sites to visit for young people. I
would also encourage you to talk through this with your parents, otherwise you
are welcome to reach out to myself, your homeroom teacher, Year Level
Coordinators or the College Counsellors. At this time continue to stay
connected to your friends via social media platforms.
I wish you all the best throughout this time, if you have any questions or need to
apply for special provision please make sure you reach out.

Regards

Chris Caldow
Principal

 4أيار 2020
أعزائي اآلباء وأولياء األمور من طالب صف السنة ، 12
سا نسبيًا لكم جميعًا .أوالً  ،أعتذر عن التأخير في الحصول
آمل أن يكون االنتقال إلى التعلم عن بُعد سل ً
على بعض المعلومات اإلضافية لك فلقد كنت أنتظر ال  VCAAلتقديم المزيد من المعلومات حول
.التواريخ ولدينا اآلن بعض المعلومات اإلضافية التي يمكننا تقديمها لكم .
أعلنت الحكومة الفيكتورية التعديالت التالية لتسليم

VCE

.سينتقل اختبار ج ا ت من يونيو إلى أكتوبر أو نوفمبر •
.سيتم تأجيل امتحانات نهاية العام حتى ديسمبر على األقل •
سيتم تخفيض مهام التقييم على أساس المدرسة حيثما أمكن ذلك لتخفيف بعض الضغط على الطالب •
.أثناء انتقالهم وبشكل مرن إلى ترتيبات التعلم عن بعد
سيُطلب من الجامعات تأجيل بدء العام الجامعي  2021لمراعاة آثار فيروس الهالة على طالب المرحلة
الثانوية العليا .سيحصل طالب  VCALعلى مزيد من الوقت إلكمال دوراتهم  ،وسيكون هذا متسقًا
مع التواريخ المنقحة لـ
VCE
وقد ُ
طلب من  VCAAالنظر في جدول امتحانات نهاية السنة المضغوطة تقديرا للخلل الناجم عن
VCAA
انه سيتم توفير جدول االمتحانات هذا للمدارس في اواخر شهر ايار
الوباء ولقد ابلغتنا
قدمت  VCAAالمشورة األسبوع الماضي حول التقييمات التي يتم إجراؤها في الوحدة الثالثة للمدارس
التي يمكن إكمالها عن بُعد  ،وتلك التي تحتاج إلى إكمالها في الموقع اعترافًا بطبيعتها العملية والمرافق
المطلوبة إلجراء تقييم حقيقي .ستحتاج التقييمات في الموقع إلى تحديد أولوياتها بجداول زمنية وترتيبات
مناسبة لضمان االلتزام بتدابير التباعد االجتماعي .يمكن العثور عليها أدناه:

التقويم العملي للعام ( 12الطالب القادمون في موقع المدرسة)
الدراسات الغذائية

 -األربعاء  10يونيو

ستوديو الفنون

 -اإلثنين  11مايو

( 9طالب في كل مطبخ)
الساعة  5 - 15:00ظهرا ( 6طالب)

 -الخميس  14مايو  ،الساعة  5 - 15:00ظهرا.

( 7طالب)

 االثنين  18مايو  ،الساعة  5 - 15:00ظهرا 5( .طالب) الخميس  21مايو  ،الساعة  3:00ظهرا  5 -ظهرا 7( .طالب)تصميم االتصاالت المرئية
 الخميس  14مايو  ،الساعة  1:00 – 11:00ظهرا ( 7طالب) الخميس  21مايو  11.00 ،صبا ًحا  1.00 -ظهرا ( 6طالب)هندسة التعليم والتدريب المهني
 الثالثاء  12مايو  ،الساعة  1.00ظهرا  5 -ظهرا ( 7طالب) األربعاء  13مايو  ،الساعة  5 - 13:00ظهرا ( 6طالب) الثالثاء  19مايو  ،الساعة  5 - 13:00ظهرا ( 7طالب) -األربعاء  20مايو  1.00ظهرا  5 -ظهرا ( 6طالب)

يرجى االنتباه الى ان التقييمات ( س ا ك س ) ستستمر كما هو مخطط خالل هذه الفترة ،
وقد تختلف حسب ما تم التخطيط له ولكن سيتم استكماله عبر اإلنترنت أو كمهمة بحثية.
يُرجى أيضًا مالحظة أنه في حالة عدم وجود ال (س ا ك )
فمن المتوقع أن يقوم الطالب باالتصال بالسيدة جوان بارتون (منسق البرامج األولى)
ومعلمك وملء نموذج غياب مهمة التقييم اإللكتروني.
ستحتاج أيضًا إلى تقديم شهادة طبية وإرسالها بالبريد اإللكتروني إلى السيدة جوان بارتون، .
تم إرفاق رابط النسخة اإللكترونية .إلى جانب هذا المستند )(jbarton@penola.vic.du.au

نظرا للتغيير في إجراء التقييمات عن بُعد لجميع تقييمات الوحدة الثالثة  ،يُطلب من جميع الطالب
ً
اإلقرار بتصريح  ،ينص على ما يلي - :أعلن أنه تم االعتراف بجميع مواد الموارد والمساعدات
المستخدمة وأن جميع األعمال غير المعترف بها تخصني.
سنطلب من الطالب تحميل وارسال التصريح مع عمل التقييم القائم على المدرسة  ،من خالل ماي
بينوال  -نظامنا إلدارة التعلم وسوف نزود الطالب بتفاصيل مكتوبة واضحة لقواعد المدرسة وقواعد ال

VCAA

وإجراءات ومتطلبات المصادقة المتعلقة بالتقييم القائم على المدرسة .على وجه الخصوص  ،نود أن
نبرز للطالب القاعدة التي تنص على أنه "يجب على الطالب عدم الغش أو مساعدة الطالب اآلخرين
".على الغش  ،بما في ذلك اتخاذ أي إجراء يمنحهم أو يحاول منحهم أو أي طالب آخر ميزة غير عادلة
نتيجة لهذه التغييرات في التقييم  ،سيحصل الطالب مبدئيًا فقط على مؤشر لمستوى أدائهم على أنه مرتفع
أو متوسط أو منخفض حتى يتم اإلشراف .يسمح التعديل للمعلمين بمقارنة عالماتهم مع اآلخرين ولكن
أيضًا للتحقق من صحة العمل الذي تم تقديمه .وهذا يمكن من تحديد حاالت االنتحال والغش المحتملة
والتحقيق فيها .بمجرد االنتهاء من اإلشراف  ،سيتم إصدار الدرجات العددية للطالب فيما يتعلق
بالبرنامج الدراسي الذي تم تقييمه في مدرستهم
.الوحدة  4من

VCE

قامت ال  VCAAبمراجعة جميع تصميمات دراسات ال

VCE

مع التركيز بشكل خاص على الوحدة  ، 4لتقليل  ،حيثما أمكن  ،مهام التقييم على مستوى المدرسة لتخفيف بعض الضغط على الطالب أثناء
انتقالهم إلى ترتيبات التعلم عن بعد وبشكل مرن  .ستشمل هذه المراجعة العدد القليل من الدراسات حيث يوجد عنصر التقييم عبر كل من الوحدة
 3والوحدة  ، 4حيث قد تكون هناك حاجة إلى تعديل في كلتا الوحدتين لتفسير االنقطاع بشكل كاف .تضمن المراجعة والتعديل المعقول في
المحتوى ودراسة التقييم من خالل الدراسة راحة حقيقية للطالب مع الحفاظ على سالمة تصميم الدراسة الفردية والشهادة .ال تزال األهداف
والنوايا العريضة للدراسات متحققة ويمكن تقييمها بشكل عادل ودقيق  ،مع االعتراف بأنه لكي نكون منصفين لطالب هذا العام  ،يلزم بعض
التخفيض في عبء العمل .يمكن العثور على مزيد من المعلومات من خالل النقر على هذا الرابط
.
VCAL
لن يكون هناك أي تغيير في محتوى أو تقييم متطلبات التعليم والتدريب المهني
لطالب ما عدا
ما يتعلق بمتطلبات التعليم والتدريب المهني اإللزامية .ستبقى المتطليات كما كانت في السنوات السابقة -
اما بالنسبة للمستويات المتوسطة والثانوية فيجب على الطالب اكمال  90ساعة من الوحدات الدرسية
للكفاءات وذلك ليصلوا لمستوى ومتطلبات برنامج ال  ISSمهارات الصناعة الخاصة.
اما طالب المرحلة االساسية سيكون لدى الطالب خيارا اضافيا اخر باكمال وحدات محددة من
.المطلوبة من قبل  ISSسنراجع متطلبات التعليم والتدريب المهني لجميع الطالب المسجلين في البرنامج

.يوم الصحة  -الجمعة  15مايو
في اجتماعنا التنفيذي األسبوع الماضي  ،قررنا أن يكون لدينا يوم لالستراحة يوم الجمعة  15مايو لمنح
كل من الموظفين والطالب استراحة من الشاشات! سيكون هذا استراحة منتصف الفصل الثاني  .للسماح
للموظفين والطالب واألسر بوقت للتفكير في ما حققوه حتى اآلن واالستعداد لما ينتظرهم .لن تكون هناك
.فصول دراسية تعقد في هذا اليوم  ،وأعتزم إغالق المدرسة حتى يتمكن الجميع من أخذ استراحة جيدة
في المحادثات التي أجريتها مع عدد من الموظفين  ،علقوا على وجع العيون والصداع التي يعزونها إلى
زيادة وقت استعمال الشاشة المطلوبة منهم مع التعلم عن بعد .وقد أبدى اآلباء أيضًا تعليقات حول
.مخاوفهم بشأن مقدار الوقت الذي يقضيه ابنهم أو ابنتهم على شاشاتهم
كما ذكرنا سابقًا ،إذا كنت تشعر بقلق متزايد بسبب األحداث تستطيع التواصل مع خط مساعدة االطفال
على  Headspaceو  /أو https://kidshelpline.com.au /
فهي مواقع ممتازة لزيارتها لخدمة الشبابhttps://headspace.org.a .
وأود أيضًا أن أشجعك على التحدث عن ذلك مع والديك  ،وإال فمرحبا ً بك للتواصل مع نفسي  ،أو
مدرسك ،أو منسقي مستوى السنة الدراسية  ،أو مستشارو الكلية .في هذا الوقت استمر في البقاء على
.اتصال بأصدقائك عبر منصات التواصل االجتماعي
أتمنى لك كل التوفيق طوال هذا الوقت  ،إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على
.حكم خاص  ،يرجى التأكد من التواصل

مع تحياتي
مديرمدرسة بينوال
كريس كالدو

