
 

 1 

 األفراد المجهولة الهوية معلومات شخصية  يمكن أن تصبح معلومات ملحوظة:
الكشف عن ضة لخطر كبير إلعادة أو إذا كانت معر   إذا أعيد الكشف عن هويتها

نة بحجم عي    حجمها أو كان على العلننشرها  ، على سبيل المثال، إذا تم  هويتها
 .ةصغير

 ____________________________________________ 

 ما هي المعلومات التي نقوم بجمعها؟

 تجمع المدارس األنواع التالية من المعلومات. 

هم  وعائالتالطالب  يقوم بتزويدهامعلومات عن الطالب وعائالتهم  •

على سبيل المثال، تفاصيل االتصال والتسجيل   -وغيرهم 

أيضاً ترتيبات حق  وترتيبات األبوة واألمومة ووالمعلومات الصحية 

 . رؤية األطفال

 

  والزوار العاملينو مين للوظائف والمتطوعينمعلومات عن المتقد   •

الموظفين والمتطوعين  طاقم المتقدمين للوظائف ويقوم بتزويدها 

العمل  رخص على سبيل المثال، المؤهالت و -والزوار وغيرهم 

 المصرفي. تفاصيل الحساب معلمين تسجيل التفاصيل مع األطفال و

 

 

 علىمعلومات حول أنشطة الطالب والموظفين والعائالت إذا كانوا  •

كاميرات  التقاطها من خالل  أرض المدرسة )على سبيل المثال تم  

)مثل  وزارة( أو باستخدام أنظمة المدرسة أو الCCTVالمراقبة 

ن الحصول عليها م التي تم    مجياتشبكات المدرسة أو البر

 المدرسة(. 

 _____________________________________ 

 كيف نجمع هذه المعلومات؟ 

 تجمع المدارس المعلومات بعدة طرق، بما في ذلك:

هم والموظفين عائالت وعبر الهاتف: من الطالب و شخصياً  •

 مين للوظائف وغيرهم والمتطوعين والزوار والمتقد   

 

والورقية: مثل طلبات العمل ورسائل البريد  من الوثائق اإللكترونية  •

  استمارات )مثل ستماراتواال رسائلاإللكتروني والفواتير وال 

استمارات  الطبية أو االستمارات  التسجيل أو الرحالت أو

 الموافقة( استمارات  أو  ينيئاالخصا

 

 

ووسائل التواصل االجتماعي  درسيةالم  اإلنترنت  من خالل مواقع •

 يها المدرسة ف تحك مالتي ت

 

من خالل أدوات عبر اإلنترنت: مثل التطبيقات والبرامج األخرى   •

 التي تستخدمها المدارس 

 

 

 موجودة في المدارس  CCTVمراقبة من خالل أي كاميرات   •

 

 من خالل الصور واألفالم والتسجيالت األخرى •

 

 

 االستبياناتوتقصاءات واالس الرأي  من خالل استطالعات •

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة الخصوصية للمدارس

)SCHOOLS’ 
PRIVACY POLICY ( 

 Department of Education and)والتدريب ة التعليم وزارر تقد   
Training )ة( خصوصيتك وتلتزم بحماية المعلومات التي تجمعها  وزار)ال
 المدارس. 

مي الخدمة والمتطوعين  ومقد     متعاقدينيجب على جميع الموظفين بما في ذلك ال
( في والية فيكتوريا االمتثال  المدارسة وجميع المدارس الحكومية )وزارفي ال

 هذه السياسة. لو  افيكتوريفي والية لقانون الخصوصية 

دارة "المعلومات الشخصية"  إل، تخضع افيكتوريفي والية المدارس الحكومية  إن  
   2014و "المعلومات الصحية" لقانون الخصوصية وحماية البيانات لعام 

(Privacy and Data Protection Act 2014 (Vic) )قانون أيضاً لو
(  Health Records Act 2001 )(Vic) 2001السجالت الصحية لعام 

باإلضافة إلى ذلك، يجب  (. Victorian privacy law )يُطلق عليهما معاً 
لقانون مشاركة  افيكتوريفي والية والمدارس الحكومية  وزارةأن تمتثل ال
 (Victorian Data Sharing Act 2017لعام  افيكتوريفي والية البيانات 
2017) . 

بجمع  افيكتوري في والية تشرح هذه السياسة كيفية قيام المدارس الحكومية 
في  وإدارة المعلومات الشخصية والصحية، بما يتوافق مع قانون الخصوصية 

والتشريعات األخرى ذات   (Victorian privacy law) يافيكتوروالية 
 الصلة. 

 __________________________________________ 

 تعريفات 

م  هي معلومات أو آراء مسجلة، سواء كانت صحيحة أ المعلومات الشخصيةإّن 
ال، حول شخص تكون هويته واضحة أو يمكن التحقق منها بشكل معقول من  
المعلومات. يمكن تسجيل المعلومات أو الرأي بأي شكل من األشكال. اسم  

المعلومات   نالشخص وعنوانه ورقم هاتفه وتاريخ ميالده )العمر( كلها أمثلة ع
 الشخصية. 

حماية قانونية ب تتمت عهي نوع من المعلومات الشخصية   المعلومات الحساسة
أقوى بسبب خطر التمييز. وهي تتضمن معلومات أو آراء حول األصل العرقي  
أو اإلثني لشخص يمكن التعرف عليه، أو اآلراء أو االنتماءات السياسية، أو  

المعتقدات أو االنتماءات الدينية، أو المعتقدات الفلسفية، أو الميول أو الممارسات  
 عمالي. اتحادلجنائي، أو العضوية في الجنسية، أو السجل ا 

 فيكتوريا بموجب والية يتم تنظيم المعلومات الشخصية والحساسة في 
Privacy and Data Protection Act 2014 (Vic).  

هي معلومات أو آراء حول الصحة الجسدية أو العقلية أو   المعلومات الصحية
المعلومات الصحية هي  إن   ف عليه.النفسية أو إعاقة الشخص الذي يمكن التعر  
ع، بسبب حساسيتها، بحماية قانونية  نوع من المعلومات الشخصية التي تتمت  

 مختلفة وأقوى. 

 Health Records Act بموجبتنظيم المعلومات الصحية في فيكتوريا  يتم  
2001 (Vic). 
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_________________________________ _____________ 

 لماذا نجمع هذه المعلومات؟

 هم عائالت األساسية لجمع المعلومات عن الطالب و هدافاأل

 الطالب وعائالتهم عند الضرورة من أجل:  عنتجمع المدارس معلومات 

 تثقيف الطالب  •

 دعم الرفاهية االجتماعية والعاطفية وصحة الطالب  •

 استيفاء المتطلبات القانونية، بما في ذلك:  •

اتخاذ خطوات معقولة لتقليل مخاطر الضرر المتوقع بشكل   −

 معقول للطالب والموظفين والزوار )واجب الرعاية(

إجراء تعديالت معقولة للطالب ذوي اإلعاقة )قانون مكافحة  −

 التمييز( 

، صحة وسالمة األشخاص في  عملياً  اإلمكانضمان، بقدر  −

 العمل المدرسية )قانون الصحة والسالمة المهنية( أماكن 

 تمكين المدارس من:  •

 

التواصل مع أولياء األمور بشأن األمور الدراسية للطالب   −

 بجهود وإنجازات الطالب  لواالحتفا

 الحفاظ على النظام واإلدارة الجيدة للمدارس  −

 

 ة من: وزارتمكين ال •

 

 واإلدارة للمدارس ضمان اإلدارة الفعالة وتوفير الموارد  −

 أداء المهام والواجبات القانونية  −

ة  وزارتخطيط وتمويل ومراقبة وتنظيم وتقييم سياسات ال −

 وخدماتها ووظائفها 

 االمتثال لمتطلبات اإلبالغ  −

التحقيق في الحوادث في المدارس و / أو الرد على أي دعاوى  −

 ة، بما في ذلك أي من مدارسها. وزارقانونية ضد ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح بها مع  • وفي بعض الحاالت، من خالل ترتيبات مشاركة المعلومات المصر  
 خدمات أخرى. 

 المعلومات  جمع شعاراتإ

 privacy)جمع المعلومات   د المدارس العائالت بإشعار خصوصيةتزو  
collection notice)   ًتحصيل )ال إفادةباسم  )المعروف أيضاcollection 

statement) أو إشعار الخصوصية (privacy notice)  عند التسجيل )
 : لإلعالم عنوعلى أساس سنوي 

 سبب جمع المعلومات عن العائالت والطالب •

 

 استخدام المعلومات والكشف عنها يةكيف •

 

 كيفية الوصول إلى المعلومات وتحديثها وتصحيحها. •
 

 
العام،  مخصصة خالل معلومات إشعارات جمع  قد ترسل المدارس أيضاً 

 جديدة.  إجراءاتنى تقنيات أو على سبيل المثال إذا كانت تتب 

 الموافقة  إجراءات

الموافقة هي عندما يوافق شخص ما طواعية على جمع معلوماته و / أو 
 . وزارةاستخدامها و / أو مشاركتها داخل أو خارج المدرسة أو ال

كون شفهية أو عبر  يتم طلب الموافقة، عند االقتضاء، بطرق مختلفة ويمكن أن ت
الموافقة التي   إجراءات ، حسب الظروف. هناك العديد من اإلنترنت أو كتابياً 

 يمكن تطبيقها خالل العام الدراسي. 

الموافقة السنوية على   إجراءاتبعض الموافقات سنوية، على سبيل المثال 
التصوير الفوتوغرافي، بينما يكون البعض اآلخر لغرض معين مثل جمع  

 أو استخدام تطبيق برمجي جديد. ةمدرسي مناسبةت ل المعلوما 

سياسة    عند السعي للحصول على موافقة لتصوير الطالب، تطبق المدارس
  للطالب األفالم تصوير الفوتوغرافي وتصويروال تسجيلال
(Photographing, Filming and Recording Students 

Policy .) 

موافقة    استماراتفي المدارس   القيام بهاتستخدم الخدمات الصحية التي يتم 
المعلومات الصحية والكشف عنها. على دة، وتشمل الموافقة على استخدام محد  

  خدمات دعم الطالب لموافقة  استمارة سبيل المثال، تستخدم المدارس
(Student Support Services )  مات للطالب. للوصول إلى هذه الخد 

 معلومات غير مرغوب فيها عن الناس

أي خطوات نشطة لجمعها.   اتخاذ يتم   لموى المدارس معلومات عنك قد تتلق  
يجوز للمدارس االحتفاظ بسجالت لهذه المعلومات، إذا كان القانون يسمح بذلك  

إذا لم يكن األمر كذلك، فسيقومون بإتالف المعلومات أو حذفها  أما أو يقتضيه. 
 . ومعقوالً   قانونياً وعندما يكون ذلك ممكنًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/photographing-students/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/photographing-students/policy
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/students/SSSInformationandPrivacyConsentForm.pdf
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إلى وكاالت مثل وزارة الصحة ووزارة   واجبات أو اإلبالغ عن ال

أو المحكمة أو    جلسواإلنصاف واإلسكان واالمتثال ألوامر الم عائالتال

أو أوامر التفتيش، وفي بعض الشهود والمدعى عليهم مذكرات استدعاء 

 الظروف للوفاء بواجب الرعاية الخاص بنا

 ضد عنفعن العند االقتضاء بموجب مخططات مشاركة معلومات  •

 Child and Family Violence)عائالت والطفال األ

Information Sharing Schemes) والية ، مع مدارس

فيكتوريا لتعزيز رفاهية األطفال أو   والية فيكتوريا األخرى وخدمات

 ي أو إدارتها عائلسالمتهم، أو لتقييم مخاطر العنف ال

مشتبه به، أو عند الضرورة   نشاط غير قانونيللتحقيق أو اإلبالغ عن  •

د، بما في ذلك منع أو التحقيق في  إنفاذ القانون المحد   هدفالمعقولة ل

جريمة جنائية أو سلوك غير الئق بشكل خطير، من قبل أو نيابة عن  

 وكالة إنفاذ القانون 

 ة،يالمدرس حصاءاتال البحث أو  هدافكمعلومات مجهولة الهوية، أل •

 ة وزارراتيجية السياسة واست عن عالمإلأو ل

 أو الرد عليها.  دعوى قانونيةإلقامة  •

 ____________________________________________ 

 فات فريدة ّر  ع  م  

مدرسة حكومية في والية فيكتوريا في لكل طالب   فريداً  فاً ر   ع  ة مُ وزارص التخص  

في نظام سجالت الطالب الخاص بها لتمكين المدارس من تنفيذ وظائفها بفعالية. 

رقم الطالب الفيكتوري الفريد   وزارةالستخدم تباإلضافة إلى ذلك، 

((VSN) Victorian Student Number )  ص لكل طالب من قبل المخص

 Victorian Curriculum and)هيئة المناهج والتقييم الفيكتوري 

Assessment Authority (VCAA) )د التسجيل في مدرسة حكومية عن

وال  VSNتنظيم استخدام  . يتم  فيكتوريا أو مدرسة مستقلة أو كاثوليكيةوالية في 

 عليه التشريع. لما ينص    يمكن استخدامه إال وفقاً 

 للطالب الدوليين.  خاص ف فريدر   ع  رقم مُ  خصيصبت أيضاً   وزارةقوم الت

 قبل المدارس. فات فريدة أخرى من ر   ع  تطبيق مُ  قد يتم  و

التسجيل في  جامعي أيضاً المهني أو ال تعليم ال الذين يدرسون في  يمكن للطالب

ف  ر   ع  الحكومة الفيدرالية، وهو مُ   والمدار من طرفف الفريد الصادر ر  ع  المُ 

  USIاستخدام  . يتم  (Unique Student Identifier( (USI)الطالب الفريد 

والمؤهالت األسترالية المعترف   اتلتدريبخاص باعبر اإلنترنت  إلنشاء سجل  

نوا من  قبل أن يتمك   USIن على الطالب الحصول على بها للطالب. يتعي 

 التحصيل. إفادةالحصول على مؤهالتهم أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األساسية لجمع المعلومات عن اآلخرين  هدافاأل

 مين للوظائف: الموظفين والمتطوعين والمتقد    عنتجمع المدارس معلومات 

 مين للعمل أو التطوعلتقييم مدى مالءمة المتقد    •

 إلدارة التوظيف أو التنسيب التطوعي •

  تأمين العمال التأمين، بما في ذلك المسؤولية العامة وألغراض  •

WorkCover 

للوفاء بااللتزامات القانونية المختلفة، بما في ذلك االلتزامات الوظيفية   •

 والتعاقدية، وقانون الصحة والسالمة المهنية والتحقيق في الحوادث 

 . ةوزارعلى الدعاوى القانونية ضد المدارس أو الرد لل •

_________________________________ _________________ 

 متى نستخدم المعلومات أو نكشف عنها؟

معين،   لهدفيشير استخدام و / أو الكشف عن المعلومات إلى كيفية استخدامها 
 وكيفية مشاركتها و / أو إتاحتها ألفراد أو منظمات أخرى. 

مع قانون الخصوصية  بالتوافق تستخدم المدارس أو تفصح عن المعلومات
 الفيكتوري والتشريعات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي: 

 د أعالهعلى النحو المحد   - أساسي هدفل •

على سبيل المثال،   -عقول بشكل م  ذي صلة يكون متوقعاً ثانوي  هدفل •

 لتمكين مجلس المدرسة من تحقيق أهدافه ووظائفه وصالحياته 

مة لالستخدام  على سبيل المثال، الموافقة المقد   - بإخطار و / أو موافقة •

 الكشف عن المعلومات التي تم   والكشف عن تفاصيل التسجيل )لن يتم  

 ( قانونياً  كشفال دون موافقة، ما لم يكن هذا  الوزارةجمعها خارج 

ة بشكل معقول أنه من الضروري تقليل أو منع  وزارعندما تعتقد ال •

 التهديد الخطير من أجل: 

 هيتحياة شخص أو صحته أو سالمته أو رفاه −

 مأو رفاهيته مأو سالمته عامة الناسصحة  −

بما في ذلك نتيجة  - به بموجب القانون حا  أو مصرّ  مطلوبا  عندما يكون  •

تمييز، وقانون الصحة والسالمة المهنية، وقانون  لقانون مكافحة ال

 ي،عائل رفاهية الطفل وسالمته، وقانون العنف ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/schooladministration/student-numbers/Pages/Index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/schooladministration/student-numbers/Pages/Index.aspx
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 ____________________________________________ 

 الرد على الشكاوي 

ى المدارس الحكومية الفيكتورية والمكاتب المركزية  في بعض األحيان، تتلق  
وغيرهم. ستقوم المدارس و / أو  الوالدينواإلقليمية التابعة لإلدارة شكاوى من 
ة باستخدام المعلومات واإلفصاح وزار المكاتب المركزية أو اإلقليمية التابعة لل

الشكاوى  عنها حسب االقتضاء للرد على هذه الشكاوى )بما في ذلك الرد على 
مة إلى المنظمات أو الوكاالت الخارجية(. يمكن العثور على مزيد من المقد  

 Complaints)والدين ال –في سياسة الشكاوى  جراءاتالمعلومات حول اإل 
– Parents policy )  

(https://www2.education.vic.gov.au/pal/complaints/polic
y) . 

 International) إدارة الشكاوى المتعلقة ببرنامج الطالب الدوليين تتم  
Student Program)  افستئناالشكاوى والة وفقًا لسياسة وزارالتابع لل ISP 

ISP (Complaints and Appeals Policy)  
https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/e)
n/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Proce

ss_Guide.docx .) 

اوى المتعلقة بمعالجة اإلدارة أو المدرسة للمعلومات الشخصية تتم إدارة الشك
على وجه التحديد وفقًا لعملية شكاوى الخصوصية  

(https://www.education.vic.gov.au/about/contact/Pages/
omplaints.aspxprivacyc .) 

_________________________________ _________________ 

 الوصول إلى المعلومات 

يحق لجميع األفراد أو ممثليهم المعتمدين الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ  
يزيد الوصول إلى   ن البها المدرسة عنهم وتحديثها وتصحيحها، بشرط أ

 المعلومات أو السجالت من المخاطر على سالمة الطفل أو األطفال. 

 ____________________________________________ 

 الوصول إلى معلومات الطالب 

المدرسية العادية للطالب  وسائل التواصل م المدارس فقط التقارير المدرسية وتقد   
و غيرهم ممن لهم حق قانوني في الحصول على مي الرعاية أأو مقد    الوالدينأو 

وصول إلى معلومات الطالب األخرى أو  للهذه المعلومات. يجب تقديم طلبات 
عن طريق تقديم طلب حرية المعلومات   اليها الوصول من قبل اآلخرين

)FOI- Information Freedom of)   حرية المعلومات وحدةمن خالل  
Freedom of Information  ة. لوزارل التابعة 

حصول على معلومات حول  لا تفويضه تم  ل في بعض الحاالت، قد ال يحق لممث   
ن هذه الظروف عندما ال يكون منح الوصول في مصلحة الطالب  الطالب. تتضم  

لرغبات طالب   رعاية الطالب، أو يكون مخالفاً الفضلى أو ينتهك واجبنا في 
 قاصر ناضج أو قد يؤثر بشكل غير معقول على خصوصية شخص آخر.

 Child and Family Violenceباإلضافة إلى ذلك، تسمح 
Information Sharing Schemes   لها بمشاركة   مسموحللمنظمات ال

المعلومات السرية مع بعضها البعض لتعزيز رفاهية أو سالمة األطفال، أو  
 لتقييم 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ _________________ 

 الطالب  نقل

 ا فيكتوري في والية ة  يمدارس الحكومال بين 

  هنقليتم فيكتوريا ووالية في  أخرى قبول الطالب في مدرسة حكومية عندما يتم  
المعلومات عن الطالب إلى تلك المدرسة. وهذا   نقلبم المدرسة الحالية وإليها، تق

يمكن أن يشمل نسخ عن سجالت الطالب المدرسية وتتضمن أي معلومات  
  .صحية. ال يتط لب هذا األمر موافقة الوالدين

لطالب، ودعم ل تعليم الالمدرسة الجديدة من االستمرار في توفير   األمر يمك ن هذا
 الرفاهية االجتماعية والعاطفية والصحية للطالب، والوفاء بالمتطلبات القانونية.

بما في ذلك   افيكتوريفي والية المدارس غير الحكومية  ومن  إلى
 المدارس الكاثوليكية 

 نقلهتم  فيكتوريا ويوالية ة في قبول الطالب في مدرسة غير حكومي عندما يتم  
من نظام سجالت الطالب إلى   نقلمذكرة  وم المدرسة الحالية بتوفيرإليها، تق

 المدرسة الجديدة، بموافقة الوالدين.

باإلضافة إلى ذلك، قد تشارك المدرسة الحالية المعلومات مع المدرسة الجديدة 
  ي وفقاً عائلمخاطر العنف ال  لتعزيز رفاهية أو سالمة الطالب أو لتقييم أو إدارة

 . ( Information Sharing Schemes) مشاركة المعلومات  برامجل

 األخرى  مدارس الوالياتومن إلى 

قوم إليها، ت نقلهتم  فيكتوريا وي  والية قبول الطالب في مدرسة خارج عندما يتم  
 إلى المدرسة الجديدة، بموافقة الوالدين. نقل مذكرةبتوفير مدرسته الحالية 

بين  النقل إجراءات المعلومات عن يمكن العثور على مزيد من التوجيهات حول 
المدارس على:  

https://www2.education.vic.gov.au/pal/enrolment/guidan
.schools-between-transfers-ce/student 

____________________________________________ ______ 

 بالن نتائج نا

، في  9و  7و  5و  3هو التقييم الوطني للطالب في السنوات   NAPLAN إن  
 القراءة والكتابة واللغة والحساب. 

لتقييم برامجها التعليمية من خالل تحليل   NAPLANتستخدم المدارس بيانات 
 بمدرستهم.  يتعلمونالنتائج للطالب الذين 

  NAPLANلى نتائج عصول حال افيكتوري في والية يمكن للمدارس الحكومية
عندما ينتقل الطالب إلى أو من  ونظام سجالت الطالب.   عن طريقللطالب 

، بموافقة الوالدين، يمكن والية أخرىمدرسة مستقلة أو كاثوليكية أو مدرسة 
للطالب إلى   NAPLANنتائج  إعطاءللمدرسة التي تم إجراء التقييم فيها 

 المدرسة الجديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/complaints/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/complaints/policy
https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/e)n/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Process_Guide.docx
https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/e)n/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Process_Guide.docx
https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/e)n/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Process_Guide.docx
https://www.education.vic.gov.au/about/contact/Pages/privacycomplaints.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/contact/Pages/privacycomplaints.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/foi.aspx
https://www2.education.vic.gov.au/pal/enrolment/guidance/student-transfers-between-schools
https://www2.education.vic.gov.au/pal/enrolment/guidance/student-transfers-between-schools
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__________________________________________________ 

   كتحديث معلومات

والموظفين  عائالتمن المهم أن تكون المعلومات التي نحتفظ بها عن الطالب وال 
ر دقيقة وكاملة وحديثة. يرجى االتصال بالمكتب العام لمدرستك عندما تتغي 

 المعلومات التي قدمتها لهم. 

____________________________________________ 

FOI والخصوصية 

 اتصل:  FOIطلب  تقديمل

Freedom of Information Unit 
Department of Education and Training 

2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002 
(03) 7022 0078 

foi@education.vic.gov.au 

، راجع  FOIلمزيد من المعلومات حول 
https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/f

oi.aspx . 

 إذا كان لديك استفسار أو شكوى حول الخصوصية، يرجى االتصال بـ: 

 

(Knowledge, Privacy and Records Branch 
Department of Education and Training 

2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002 
(03) 8688 7967 

privacy@education.vic.gov.au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومجموعة  افيكتوريفي والية تندرج المدارس ي. عائلأو إدارة مخاطر العنف ال
. لمزيد من المعلومات،  برامجمن الخدمات الفيكتورية األخرى ضمن هذه ال
 (MARAM Information راجع: مشاركة المعلومات وإصالحات نظام
sharing and MARAM reforms  ) 

(-schemes-sharing-https://www.vic.gov.au/information
framework-maram-the-and .) 

___________________________________ _______________ 

 الوصول إلى معلومات الموظفين 

 عن طريق االتصال أوالً بالمدير.  ه موظف المدرسة للوصول إلى ملفقد يسعى 

إرشادات حول الوصول إلى المعلومات الصحية للموظفين على: الوصول تتوفر 
 Access to health information) الموظفون –إلى المعلومات الصحية 

– Employees.)  
(-health-https://www2.education.vic.gov.au/pal/access

information/overview .) 

 

منح الوصول المباشر، يجوز للموظف أن يطلب الوصول من خالل  إذا لم يتم  
  . راجع Department's Freedom of Informationوحدة 

(https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages
foi.aspx/) من المعلومات.  لمزيد 

____________________________________________ 

 تخزين المعلومات وتأمينها 

خطوات معقولة لحماية المعلومات    افيكتوريفي والية ذ المدارس الحكومية تتخ  
ح به والتعديل واإلفشاء.  من سوء االستخدام والضياع ومن الوصول غير المصر  

ية بشكل آمن، بما يتوافق مع  يقومون بتخزين جميع السجالت الورقية واإللكترون
من   التخلص رسمياً  ة ومعايير أمن المعلومات. يتم  وزارسياسة إدارة السجالت لل

جميع السجالت المدرسية أو نقلها إلى محفوظات الوالية )مكتب السجل العام في  
 State Archives (Public Record Office فيكتوريا(والية 

Victoria) سجالت المطلوب من ق بل، على النحو Public Record 
Office Victoria   سلطات االحتفاظ والتخلص بواسطة(Retention 

and Disposal Authorities) السجالت للمدارس. راجع سياسة إدارة  
(licy for schoolsRecords Management po)   للحصول على

 مزيد من المعلومات. 

باألدوات والمعلومات   افيكتوريفي والية تزويد المدارس الحكومية  يتم  
معهم لمعرفة مخاطر   ةلمساعدتها على تقييم البرامج ومقدمي الخدمات المتعاقد

التعامل مع الخصوصية والمعلومات. تساعد تقييمات تأثير الخصوصية   
(Privacy Impact Assessments (PIAs) )  المدارس على تقييم

المستخدمة في المدرسة التي تتعامل مع المعلومات   خربرامج الطرف اآل
المدارس على    PIAالصحية. يساعد إجراء المعلومات  الشخصية أو الحساسة أو 

في  تحديد مخاطر الخصوصية واألمان، وتقييم االمتثال لقوانين الخصوصية 
 . دةوإجراءات التوثيق المطلوبة إلدارة أي مخاطر محد    ايفيكتوروالية 

 لالتحاد األوروبي  حماية البيانات العامة أحكامتنطبق 

European Union’s (EU’s) General Data Protection) 
(Regulation (GDPR) من  على الطالب الدوليينEU.   ،لالستفسارات

 international@education.vic.gov.auاتصل بـ 

 

 

 

 

 

mailto:foi@education.vic.gov.au
https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/foi.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/foi.aspx
mailto:privacy@education.vic.gov.au
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
https://www2.education.vic.gov.au/pal/access-health-information/overview
https://www2.education.vic.gov.au/pal/access-health-information/overview
https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/foi.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/foi.aspx
https://www2.education.vic.gov.au/pal/records-management/policy
mailto:international@education.vic.gov.au

