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حفظ حریم خصوصی   پالیسی
 ’SCHOOLS)  مکاتب

PRIVACY POLICY ) 
 Department of Education and)و پرورش  تعلیموزارت 

Training )(براوزارت )شما ارزش قائل است و متعهد  یخصوص  میحر  ی

 .کنند  یم یجمع آور  مکاتبکه  معلوماتی میباشد به حفاظت از  

ارائه دهندگان خدمات و داوطلبان وزارت، و  مانکاران،یپ بشمول   پرسونل تمام

 میقانون حفظ حر خود را با د ی(، بامکاتب) ایکتوریو یدولت مکاتبهمه 

 .وقف دهند پالیسی نیو ا  ایکتوریو  یخصوص 

  معلومات صحی" و " یشخص  معلومات" تیریمد ا،یکتوریو یدولت مکاتبدر 

 Privacy and) 2014و داده  یخصوص میقانون حفاظت از حر ذریعه " 

Data Protection Act 2014) (Vic و قانون )2001 صحی ریکارد  

(Health Records Act 2001 )(Vic بطور کلی( )که Victorian 

privacy law وزارتخانه و   ن،یعالوه بر ا شود. یشود( اداره م یم دهینام

 ایکتوریو یداده ها یقانون به اشتراک گذار دی با ایکتوریو یدولت مکاتب

2017 (Victorian Data Sharing Act 2017) کنند. را دنبال 

  معلومات ،ایکتوریو یدولت چطور مکاتبکه  دهدیم حیتوض پالیسی نیا

  ایکتوریو  یخصوص  میرا مطابق با قانون حفظ حر صحیو  یشخص 

(Victorian privacy law) تیریو مد یآورمرتبط جمع  نیقوان ریو سا  

 .کنندیم

 ف یتعار

راجع  نادرست،   ایثبت شده، خواه درست  معلومات یا عقیده  ،یشخص  معلومات

  از  آن را توان یم یبه طور منطق ای بودهاو آشکار  تیاست که هو یشخص  به

  ثبت کرد یرا به هر شکل عقاید ای معلومات  به دست آورد. معلومات آن

مثال   یشخص همگ کیتولد )سن(   خین و تارولفیآدرس، شماره تنام،  .میتوان

 هستند. یشخص  معلومات از  هایی

تر به   یقو یقانون یها تیبا حما یشخص  معلوماتاز    شکلیحساس  معلومات

  ای یمنشاء نژاد عقاید راجع به ای که بشمول  معلومات است ضیخطر تبع لیدل

  ایاعتقادات  ،یاسیس یها یوابستگ ای دیعقا  ،ییقابل شناسا شخص کی یقوم

 ریکارد ،یاعمال جنس ای شیگرا  ،یفلسف یباورها ،یمذهب یها یوابستگ

 .می باشد یکارگر هیدر اتحاد تیعضو ای ،ییجنا

 Privacy and Dataتحت قانون  ایکتوریو حساس در و یشخص  معلومات

Protection Act 2014 (Vic) شود. یم  تدوین 

  ،یجسم معلولیت ای عقیده ای راجع به صحت ای معلومات  ،معلومات صحی 

از    شکلی معلومات صحی  است.  ییقابل شناسا شخص کی یروان ای روحی

متفاوت و  یقانون یها ت یاز حمایت، حساس لیاست که به دل یشخص  معلومات

 برخوردار است.  زین یتر یقو

 Health Records Act 2001تحت  ایکتوریدر ومعلومات صحی 

(Vic). شده است.  تدوین 

مجدد  یینشده راجع به اشخاص، در صورت شناسا ییمعلومات شناساتوجه: 

مجدد، به طور مثال اگر در   ییشناسا  یقرار گرفتن در معرض خطر باال ای

تواند به معلومات   یباشد، م ینمونه کوچک کی ای ردی عموم قرار گ اریاخت

  .شود لیتبد یشخص 

 م؟یکن یم یرا جمع آور معلوماتیچه 

 .کنند یم  یرا جمع آور  معلومات ذیلانواع  مکاتب

  ذریعهآنها که  یو خانواده ها راجع به شاگردان معلومات •

  یبرا -شود  یارائه م  گرانیآنها و د ی، خانواده هاگرداناش

و   نیو والد ،صحی  معلوماتتماس و ثبت نام،  اتیمثال، جزئ

 . ی به آنهادسترس اقدامات

مراجعه  ، داوطلبان و پرسونلکار،  انیمتقاض  معلومات راجع به •

، داوطلبان، پرسونلکار،  انیارائه شده توسط متقاض  کننده گان

ها، چک   تیمثال، صالح یبرا - نیریو سا مراجعه کننده گان

 .یبانک اتیمعلم و جزئ  راجستر، اطفالکار با  یها

و خانواده ها   پرسونل، شاگردان یها تیفعال راجع به معلومات •

گرفته شده   برای مثال) باشد مکتب محیطکه در  یدر صورت

  ای مکتب یها ستمیاز سدر حال استفاده  ای( CCTV ذریعه

 یاکتساب ینرم افزارها ای مکتب ی)مانند شبکه ها باشند وزارت

 (. مکتب

 م؟یکن یم یرا جمع آور معلومات نیا چطور

بشمول  موارد  کنند،   یم یجمع آور یمختلف  یرا به روش ها معلومات مکاتب،

 ذیل:

،  پرسونلآنها،  یو خانواده ها شاگردان: از ینوفیو تل یحضور •

 گرانیکار و د انیمتقاض  ،مراجعه کننده گانداوطلبان، 

  ،یشغل ی: مانند درخواست هایو کاغذ یکیاز اسناد الکترون •

ثبت نام،  یها هها )مانند فرم  هها، فاکتورها، نامه ها و فرم لیمیا

 نامه( تی رضا ای یتخصص  ،مدیکال، اردو تفریحی

  نظرتحت  یاجتماع یو رسانه ها  مکتب یها تیب سایو ذریعه •

 مکتب 

  ینرم افزارها ری: مانند برنامه ها و سانیآنال یابزارها ذریعه •

 در مکاتب مورد استفاده 

 نصب شده اند مکاتبکه در   CCTV های نیدورب ذریعه •

 موارد ضبط شده  ریو سا لمیعکس، ف ذریعه •

 و پرسشنامه  ینظرسنج ذریعه رای گیری، •

  معلومات  یاشتراک گذار باتیترت ذریعهموارد،  یو در برخ •

 خدمات.  ریمجاز با سا

 مجموعه اعالنات 

 privacy collection) یخصوص  میحر یجمع آور اعالمیه کی مکاتب

notice)ه ی انیبمجموعه به عنوان  نی)همچن (collection statement) ای  

در  شود(  یشناخته م زین (privacy noticeی )خصوص  میحر هیاطالع

ارتباط به خانواده ها ارائه   یبرقرار یثبت نام و به صورت ساالنه برا زمان

 دهند: یم

 شاگردانخانواده ها و  معلومات راجع به  ی جمع آور دالیل •

 معلومات  ینحوه استفاده و افشا •

 . معلومات حی و تصح یبه روز رسان ،ینحوه دسترس •

موقت    یجمع آور اعالن هایممکن است در طول سال  مکاتب نیهمچن

را اتخاذ   یدیجد یندهایفرآ ایها  یفناور هنگامی کهمثال  ی ارسال کنند، برا

 کنند.

 رضایت  یندهایفرآ

کند که   یداوطلبانه موافقت م  یکه شخص  گفته میشود یزمانبه  تیرضا

اداره به   ای مکتب خارج از   ایدر داخل  ایاستفاده و/ ،یاو جمع آور معلومات

 .اشتراک گذاشته شود
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و بسته به   شودی م افتیمختلف در یهابه روش تیرضا ،ضرورت بنا بر

وجود   تیرضا یندهایفرآبسیار  باشد. یکتب ای  نیآنال ،یشفاه تواندی م  طیشرا

 اعمال شود.  تعلیمی، دارد که ممکن است در طول سال 

ساالنه  تیرضا ندیمثال فرآ یساالنه هستند، برا هانامهت یاز رضا بعضی

  یآورمانند جمع یهدف خاص   یبرا بعضی از آنهاکه  یدر حال ،یعکاس

  یافزاربرنامه نرم کیاستفاده از  ای در مکتب  دادیرو کی ی برا معلومات

 .هستند

  ،یعکاس پالیسی ،شاگرداناز  یعکاس یبرا تیگرفتن رضا مکاتب در زمان  

 Photographing, Filming and) شاگردضبط  و یلمبرداریف

Recording Students Policy  )کنند. یرا اعمال م 

  یاستفاده م یخاص  تیرضا یها هاز فرم  مکاتبانجام شده در  صحیخدمات 

  .می باشد معلومات صحی یاستفاده و افشا  یبرا تیرضا بشمول  کنند که 

 Studentحمایتی شاگرد )خدمات  تیرضا هفرماز  مکاتبمثال، رای ب

Support Services) استفاده   شاگردان ی خدمات برا نیبه ا یدسترس یبرا

 کنند. یم

 اشخاص راجع به ناخواسته  معلومات

  یاقدام فعال کدامکنند که  افتیشما در معلوماتی راجع به  مکاتبممکن است  

الزام قانون،  ایاجازه  کسب در صورت .آن انجام نداده اند ی جمع آور یبرا

صورت، آنها   نیا ریدر غ .داشته میتوانندرا نگه  معلومات نیا ریکارد مکاتب

  ای برندی م نیاز ب منطقیو  یقانونبطور را در صورت امکان،  معلومات

 .آنها را مخدوش میکنند تیهو

 م؟یکن یم یرا جمع آور معلومات نیچرا ما ا

و خانواده   معلومات راجع به شاگرادن یجمع آور  هیاهداف اول 
 آنها  یها

آنها را در صورت   یو خانواده ها مکاتب معلومات راجع به شاگردان

 :کنند تا یم  یجمع آور ضرورت

 شاگردان را تعلیم بدهند •

 د نکن تیحما شاگردان صحتو  روحیو  یاز رفاه اجتماع •

 :بشمول  موارد ذیل ،یقانون ضرورت های تیرعا •

  کم کردن  یبرا منطقیبرداشتن قدم های  −

به  منطقی ینیب شیقابل پ بیخطر آس

 فهی)وظ کننده گانباردید و  پرسونل، شاگردان

 ( مواظبت

 ی دارا شاگردان یبرا منطقینجام اقدامات  ا −

 ( ضی)قانون ضد تبع تی معلول

 اشخاص یمنی و ا صحتاز  نانیاطمحصول  −

 منطقیبشکل   که  ییتا جا مکتبدر محل کار 

 صحتو  یمنیاست )قانون ا ریامکان پذ

 ( یشغل

 سازد تا:  یرا قادر م مکاتب •

  مکتبمسائل   با والدین شاگردان راجع به  −

و از تالش ها و   کردهارتباط برقرار 

 دنکن لیتجل شاگردان یدستاوردها

 مکاتب خوب   تیریحفظ نظم و مد −

 سازد تا:  یرا قادر موزارت   •

مکاتب  منابع و اداره  نیمؤثر، تأم  تیریاز مد −

 اطمینان حاصل کند

اقدامات و وظایف قانونی اش را به انجام  −

 برساند 

و  مینظارت، تنظ ،یمال نیتأم ،یزیر پالن −

وزارت   فیها، خدمات و وظا پالیسی یابیارز

 را انجام دهد 

 دکن تیرا رعاضرورت های راپوت دهی  −

هر  به  جواب ایو/ مکاتبحوادث در   یبررس −

 بشمول  ، وازرت  نیا هیعل یقانون یادعا نوع

 .را به انجام برساند آن مکاتب از  کیهر 

 گران ید معلومات راجع به یجمع آور  هیاهداف اول 

شغل را جمع   انی، داوطلبان و متقاضپرسونلمربوط به مکاتب معلومات 

 : تا کنند  یم یآور

را ارزیابی  کار داوطلبانه ایاستخدام  یبرا انیمتقاض  یستگیشا •

 کند

 کار داوطلبانه  ای کاراداره  یبرا •

و  یعموم تیمسئول بشمول   ،ای مهیاهداف ب یبرا •

WorkCover 

و   یتعهدات استخدام بشمول  مختلف  یانجام تعهدات قانون •

 حوادث  یو بررس  یحرفه ا صحتو  یمنیقانون ا ،یقرارداد

 . وزارت ای مکاتب هیعل یقانون یپاسخ به دعاو یبرا •

افشا  آنها را  ای کرده استفاده معلوماتاین از  یچه زمان
 م؟یکن یم

هدف خاص و  کی ی به نحوه استفاده از آن برا معلومات، یافشا ایاستفاده و/

 ای اشخاص  اریدر دسترس قرار گرفتن آن در اخت ایو/ ینحوه اشتراک گذار

 . میکنداشاره  گرید یسازمان ها

 ریو سا  ایکتوریو  یخصوص  میقانون حفظ حر معلومات بر طبق از  مکاتب

 : بشمول  موارد ذیلکنند،  یافشا مآنها را   ایکنند  یمرتبط استفاده م نیقوان

 شد فیهمانطور که در باال تعر  - هیهدف اول کی یبرا •

قابل  یمرتبط که به طور منطق هیهدف ثانو کی یبرا •

  به مکتب  یمثال، قادر ساختن شورارای  ب –انتظار است 

 شاناراتیو اخت فیتحقق اهداف، وظا

مثال، رای  ب  – تیرضاکسب  ایاخطار و/ دادنبعد از  •

ثبت نام  اتیجزئ  یاستفاده و افشا یارائه شده برا  تیرضا

فراتر از   تیرضاکسب شده بدون  ی جمع آور معلومات)

 ییافشا نیچن  نکهآبه جز شود،  یوزارتخانه فاش نم

 باشد(   یقانون

افشای آن  معتقد است که    یکه وزارت به طور منطق زمانی •

در موارد ذیل  یجد  دیتهد کی جلوگیری یا کم کردنبرای 

 :دارد ضرورت

 شخص  کیرفاه  ای یمنی، اصحت، زندگی −

 یرفاه عموم ای یمنی، اصحت −

  - مجاز توسط قانونصدور  ای ضرورت در صورت  •

 صحتو   یمنیما، قانون ا ضی قانون ضد تبع بشمول  

خشونت ، قانون اطفال یمنیقانون رفاه و ا ،یشغل

مانند  ییدادن تعهدات به آژانس ها راپورت ای ،یخانوادگ

و   اداره خانواده ها، دادگستریو  صحت عامه وزارت 

 ه،ی، احضاردیوان ای محکمهاز دستورات  یرویمسکن و پ

انجام   یبرا طیشرا  بعضیو در  ،یحکم بازرس ایاحضار 

 .مواظبتی شان فهیوظ

  یگذاراشتراک یهاطرحتحت  ضرورت،در صورت  •

 Child and) و خانواده اطفالخشونت در  معلومات

Family Violence Information Sharing 

Schemes)و خدمات   ایکتوریو مکاتب ری، با سا

https://www2.education.vic.gov.au/pal/photographing-students/policy
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
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/students/SSSInformationandPrivacyConsentForm.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/students/SSSInformationandPrivacyConsentForm.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/students/SSSInformationandPrivacyConsentForm.pdf
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 ای یابیارز ای، اطفال  یمنیا ایرفاه  یارتقا یبرا ایکتوریو

 . یخطر خشونت خانوادگ تیریمد

مشکوک،   یرقانونیغ ت یفعال راپورت  ای قیتحق به منظور   •

خاص  هدف   کی یبرا یمنطق ضرورتدر صورت  ای

  کی راجع به  قیتحق ای بشمول  جلوگیری، قانون یاجرا 

از طرف   ایتوسط  ،یرفتار نادرست جد ای ییجرم جنا

 قانون  ی سازمان مجر کی

 ای یقاتی اهداف تحق ینشده، برا ییشناسا معلومات حیثبه  •

  یو استراتژ  پالیسیاطالع از  یبرا ای، در مکتبآمار 

 وزارت خانه

 . یقانون یادعا کیبه  جواب ای مقرر نمودن یبرا •

 

 منحصر به فرد  یشناسه ها

  ریکارد ستمیدر س ایکتوریو یدولت شاگرد  مکتب هر  یوزارت برا نیا

بتوانند  مکاتبدهد تا  یشناسه منحصر به فرد اختصاص م کیخود  شاگردان  

از   وزارتخانه ن،یعالوه بر ا .رسانندانجام به خود را به طور مؤثر  فیوظا

 Victorian Student) ییایکتوریو شاگردیشماره  کی

Number)(VSNاستفاده م ) و   یسازمان برنامه درس یعهذرکه  کندی

 Victorian Curriculum and Assessment) ایکتوریو یابیارز

Authority) (VCAA )  ا،یکتوریو یدولت مکتب کیکه آنها در  یزماندر 

اختصاص داده  شاگردبه هر  ،کنندینام مثبت کیکاتول ایمستقل   مکتب

تواند   یطبق قانون م صرفشده است و  میتنظ VSNاستفاده از . شودیم

 . ردیاستفاده قرار گ مورد  

  یالملل نیب شاگردیشناسه  نمبر کی  یالملل نیب شاگردانبه  نیهمچن  وزارت

 دهد. یمنحصر به فرد اختصاص م

 اعمال شود.  مکاتب ذریعهمنحصر به فرد ممکن است  یشناسه ها ریسا

  توانندیم نیهمچن دهندی را انجام م یدانشگاه  ای یاحرفه   تعلیماتکه  شاگردانی

شده توسط دولت فدرال،   تیریفرد صادر شده و مد منحصربه  ای شناسه یبرا

(  USI) (Unique Student Identifier) شاگردشناسه منحصر به فرد 

و مدارک   تعلیمات از  نیرکورد آنال کی جادیا  برای USI کنند.  راجستر

شاگرد می   .رار میگیردقاستفاده  شاگرد مورد شناخته شده  ییایسترالآ تعلیمی

 باشند. را گرفته USIخود، ی اب یدست هیانیب ایمدرک  افتیقبل از در دیبا

 شاگردان نقل و انتقاالت 

  ای کتوریو  یدولت مکاتب نیبدر 

شده و در   رفتهیپذ  ایکتوریودیگری در  یدولت مکتبدر  شاگردیکه  زمانی

  مکتبرا به آن  شاگردآن  معلومات ی،فعل مکتباست،  جاحال انتقال به آن

،  شاگرد  مکتب  ریکارداز  ییها یپاک  بشمول  ممکن است  نیا کند. یمنتقل م

 تیرضا منظور، ضروتی به نیا یبرا  باشد. معلومات صحی نوعهر  بشمول  

 . نمی باشد نیوالد

ادامه دهد، از رفاه   تعلیم شاگردانسازد تا به   یرا قادر م دیجد  مکتبامر   نیا

را  یقانون ضروریاتکند و  تیحما شاگردان روحیو  یاجتماع صحتو 

 برآورده کند.

  بشموِل مکاتب ایکتور ی و  یردولتی غ انتقال به یا از مکاتب
 ک ی کاتول

شده و در   رفتهیپذ  ایکتوریدر و یردولتیغ مکتب کیدر  شاگردیکه  زمانی

انتقال  خط کی نیوالد تیبا رضای  فعل مکتب است،    جااز آن ایحال انتقال به 

 دهد.  یرا ارائه م دیجد مکتب به  شاگردی ریکارد ستمیاز س

به  یهاطبق طرح  را تیامعلومممکن است   یفعل مکتب ن،یعالوه بر ا

  مکتببا  (Information Sharing Schemesمعلوملت )  یگذاراشتراک 

خطر خشونت   ای دادهرا ارتقا  شاگرد یمنیا ایبه اشتراک بگذارد تا رفاه  دیجد

 کند. تیریمد ای یابیرا ارز یخانوادگ

 ی التیا نی ب انتقال بین مکاتب

شده و در حال انتقال به  رفتهیپذ ایکتوریخارج از و مکتبیدر  شاگردی یوقت

  ن،یوالد تیآنها با رضا یفعل مکتباست،   ایکتوریخارج از و مکتب آناز ای

 .دهد یارائه م دیجد مکتببه  را انتقال خط

 ذیل بیابید: توان در آدرس  یرا م  مکاتب نیب انتقال معلومات بیشتر راجع به

https://www2.education.vic.gov.au/pal/enrolment/guidan

ce/student-transfers-between-schools. 

     NAPLAN  جینتا

NAPLAN در خواندن،  9و  7، 5، 3 یدر سال ها شاگردان  یمل یابیارز

 نوشتن، زبان و حساب است. 

خود با   تعلیمی یها پروگرام یابیارز یبرا NAPLAN یاز داده ها مکاتب

مکتبشان حضور داشته اند، که در  شاگردانی یبرا جی نتا لیو تحل هیتجز

 کنند. یاستفاده م

  جیبه نتا شاگردی ریکارد ستمیتوانند از س یم ایکتوریو یدولت مکاتب

NAPLAN ،داشته باشند. یدسترس شاگرد 

 ای کیمستقل، کاتول مکتب کیاز   ایبه  نیوالد تیبا رضا شاگردیکه  زمانی

تواند  یدر آن انجام شده است م یابیکه ارز مکتبیشود،  یمنتقل م یالتیا نیب

 قرار دهد.  دیجد مکتب اریرا در اخت شاگرد NAPLAN جی نتا

 ات یپاسخ به شکا

  ی و منطقه ا یو دفاتر مرکز ایکتوریو یدولت مکاتب  ،مواردبعضی از در 

 .کنند یم افتیدر را گرانیو د نیاز والد یاتیشکا  ،وزارت

که مناسب   معلوماتیاز  وزارتخانه یمنطقه ا ای یدفاتر مرکز ایو/ مکاتب

 اتیپاسخ به شکا بشمول  ) اتیشکا نیپاسخ به ا یشود برا یداده م صیتشخ

  یا آنها را و کرده  ( استفادهیخارج ی آژانس ها ایارائه شده به سازمان ها 

 پالیسیدر  دیتوان یرا م ندیفرآ نیا راجع به شتریب معلومات کنند. یم افشا

 بیابید ( Parents policy –Complaints) نیوالد – اتیشکا

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

).y 

 Internationalی )الملل نیب پروگرام های شاگردانبه  راجع اتیشکا

Student Program)  نافیو است اتیشکا پالیسیوزارتخانه بر اساس 

(Complaints and Appeals Policy ) ISP   شود یم تیریمد. 

 (https://www.study.vic.gov.au/Shared 

Documents/en/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Ap

peals_Process_Guide.docx). 

  ایوزارت  ذریعه یشخص   معلومات  تیریمد راجع بهبه طور خاص  اتیشکا

 شوند. یم تیریمد یخصوص   میحر اتیشکا ندیبر اساس فرآ مکتب کی

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

).rivacycomplaints.aspxp 

https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/schooladministration/student-numbers/Pages/Index.aspx
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https://www2.education.vic.gov.au/pal/complaints/policy
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 معلوماتبه  یدسترس

و  یبه روز رسان ،یمجاز آنها، حق دسترس ندگانینما ای، اشخاصهمه 

دارند،  را  دارد، اریآنها در اخت مکتب راجع به  کیرا که  معلوماتی حیتصح

 ای طفل  یمنیا  یبرا یخطر  ریکارد  ای معلوماتبه  یدسترس نکهیمشروط بر ا

 نداشته باشد. اطفال

 شاگرد معلومات به  یدسترس

،  شاگردانرا به   مکتب یو ارتباطات عاد رت های مکتبومکاتب صرف راپ

را دارند ارائه    معلوماتآن  ی که حق قانون یگرانید ای مواظبین ن،یوالد

 .کنندیم

با   دیبا گرانید یدسترس ای معلومات شاگردی ریبه سا یدسترس یهادرخواست 

(  FOI)(Freedom of Information) معلومات  یآزادارسال درخواست  

 وزارتخانه انجام شود.  Freedom of Informationواحد  ذریعه

  معلومات  افتیمجاز ممکن است حق در ندهینما کی ط،یشرا بعضی ازدر 

  یاست که اعطا  یموارد بشمول   ط یشرا نیا را نداشته باشد. راجع به شاگرد

کند،   یرا نقض م شاگردما از  مواظبت فهیوظ ای ستین شاگردبه نفع  یدسترس

  یخصوص  میبر حر یرمنطقیغ شکلبه  ایبالغ است  تازه شاگرد لیبرخالف م

 گذارد.  یم ریتأث یگریشخص د

  اطفالخشونت در خانواده و  معلومات ی گذاراشتراک  یهاطرح ن،یعالوه بر ا

(Child and Family Violence Information Sharing 

Schemes )معلوماتتا  دهدی شده اجازه م مجوز دار یهابه سازمان  

را ارتقاء   اطفال یمنیا ایبه اشتراک بگذارند تا رفاه  گریکدیمحرمانه را با 

 ایکتوریو مکاتب   کنند. تیریمد ای یابیرا ارز یخطر خشونت خانوادگ ایدهند، 

  یطرح ها قرار م نیتحت ا گرید  ییایکتوریاز خدمات و یعیوس فیو ط

و اصالحات   معلومات  یبه: اشتراک گذار شتریب معلومات یبرا .رندیگ

MARAM (Information sharing and MARAM reforms  )

 د یمراجعه کن

 (https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-

and-the-maram-framework).    

 پرسونل معلوماتبه  یدسترس

به   یابتدا به دنبال دسترس ریتماس با مدضمن ممکن است  مکتب پرسونل

 .خود باشند یپرونده پرسنل

موجود است:   ذیلدر آدرس  پرسونل صحت معلوماتبه   یدسترس یراهنما

 Access to health)  پرسونل – معلومات صحیبه  یدسترس

information – Employees ) 

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

information/overview).  

 Department'sواحد  ذریعهداده نشود، کارمند  میمستق یاگر دسترس

Freedom of Information  مراجعه   .داده میتواند یدرخواست دسترس

 Freedom of informationکنید به درخواستهای 

 برای معلومات بیشتر

(https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages

/foi.aspx)  

 معلومات  یساز منیو ا رهیذخ

در   معلوماتمحافظت از   یرا برا منطقیاقدامات  ،ایکتوریو یدولت مکاتب

  یو افشا تعدیل ،دسترسی غیر مجازبرابر سوء استفاده و از دست دادن، 

را   یکیو الکترون یکاغذ ریکاردآنها همه  .رسانند ی انجام م آنها به  رمجازیغ

  معلومات،  تیامن یوزارتخانه و استانداردها ریکارد تیریمد پالیسیمطابق با 

 Publicذریعه که  مکتب، آنطور ریکاردتمام  کنند.  یم رهیذخ منیا شکلبه 

Record Office Victoria  ریکاردمربوطه مقامات حفظ و دفع  

(Retention and Disposal Authorities ) به  ، است  ضرورتمورد

 ی)اداره پرونده عموم یالتیا ویبه آرش ایرود  یم نیاز ب  یطور رسم

  (State Archives (Public Record Office Victoria)) (ایکتوریو

  مکاتب  ی برا ریکارد تیریمد پالیسیبه  شتریب معلومات  یبرا شود. یمنتقل م

(Records Management policy for schools)  دیمراجعه کن. 

تا به آنها کمک   شودی ارائه م معلوماتیابزارها و  ،ایکتوریو یدولت مکاتببه 

 میحفظ حر یرارا ب  یدهندگان خدمات قرارداد  ارائه نیز افزار وکند نرم

 میحر ریتأث یهایابیارز کنند. یابیارز  معلومات تیریو خطر مد یخصوص 

کمک    مکاتب( به PIA)(Privacy Impact Assessments) یخصوص 

  معلوماترا که  مکتبافزار شخص ثالث مورد استفاده در تا نرم کندیم

به   PIAsانجام  کنند. یابیارز کند،ی م تیریرا مد صحی ایحساس  ،یشخص 

،  نموده ییرا شناسا یتیو امن  یخصوص  میکند تا خطرات حر یکمک م مکاتب

کنند و   یابیارز ای کتوریو یخصوص  میحفظ حر نیمطابقت با قوانآنها را 

 شده را مستند کنند. ییخطرات شناسا  تیریمد یبرا مورد ضرورتاقدامات  

  هیاتحاد یحفاظت از داده ها یمقررات عموم، EU یالملل نیب شاگردان یبرا

 European Union’s (EU’s) General Data) (GDPRاروپا )

Protection Regulation)   برای معلومات با آدرس ذیل   شود. ی اعمال م

 در تماس شوید

international@education.vic.gov.au 

  شما معلومات یبه روز رسان

  میدار پرسونل، خانواده ها و راجع به شاگردانکه  معلوماتیمهم است که  

که به آنها ارائه کرده   معلوماتیکه  در زمانی لطفاً  کامل و به روز باشد. ق،یدق

 . تماس شویدمکتب تان به  ی، با دفتر عمومنموده است رییتغ دیا

FOI  و حریم خصوصی 

 ه تماس شوید با: ب FOI درخواست کی جادیا یبرا

Freedom of Information Unit 

Department of Education and Training 

2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002 

(03) 7022 0078 

ic.gov.aufoi@education.v 

 از   FOIبرای معلومات بیشتر راجه به 

https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/ 

.foi.aspx  بازدید کنید 

 :بابه تماس شوید لطفاً  د،یدار یخصوص  میحر راجع به یتیشکا ایاگر سوال 

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 
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