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શાળાની ગોપનીયતા 

નીિત (SCHOOLS’ 
PRIVACY POLICY) 
િશક્ષણ અને તાલીમ િવભાગ (ખા� ુ)ં (Department of 
Education and Training - the Department) તમાર� 

ગોપનીયતાને મહત્વ આપે છે અને શાળાઓએ એકિત્રત કર�લ 

મા�હતી�ુ ંરક્ષણ કરવા માટ� પ્રિતબદ્ધ છે.  

કોન્ટ્રાક્ટરો, સેવા પ્રદાતાઓ અને ખાતાના સ્વયસેંવકો અને 

િવક્ટો�રયાની સરકારની બધી જ શાળાઓ (શાળાઓ) સ�હતના 

તમામ કમર્ચાર�ઓએ િવક્ટો�રયાના ગોપનીયતા કાયદા અને 

આ નીિત�ુ ંપાલન કર�ુ ંઆવશ્યક છે. 

િવક્ટો�રયાની સરકાર� શાળાઓમા,ં ‛�ગત મા�હતી’ અને 

‛આરોગ્ય િવષયક મા�હતી’�ુ ંસચંાલન ગોપનીયતા અને 
મા�હતી સરંક્ષણ અિધિનયમ ૨૦૦૪ (િવઆઇસી) (Privacy 

and Data Protection Act 2014- Vic) અને આરોગ્ય ન�ધવહ� 
અિધિનયમ ૨૦૦૧ (િવઆઇસી) (Health Records Act 2001 - 
Vic) (સા��ૂહક ર�તે િવકટો�રયાનો ગોપનીયતા કાયદો 

કહ�વાતા) Victorian privacy law દ્વારા સચંા�લત થાય છે. 
આ ઉપરાતં, ખા� ુ ંઅને િવક્ટો�રયાની સરકાર� શાળાઓએ 

િવક્ટો�રયાના મા�હતીની આપ-લે અિધિનયમ ૨૦૧૭ 

(Victorian Data Sharing Act 2017)�ુ ંપાલન કર�ુ ં

આવશ્યક છે. 

આ નીિત સમ�વે છે ક�, િવક્ટો�રયાની સરકાર� શાળાઓ ક�વી 

ર�તે �ગત અને આરોગ્ય િવષયક મા�હતી એકિત્રત કર� છે 

અને સચંા�લત કર� છે, � િવક્ટો�રયાના ગોપનીયતા કાયદા 

(Victorian privacy law) અને અન્ય સબંિંધત કાયદા સાથે 

�સુગંત છે.  

વ્યાખ્યાઓ 
�ગત મા�હતી એ વ્ય�ક્ત િવષેની ન�ધવામા ંઆવેલ એવી 

મા�હતી અથવા અ�ભપ્રાય છે, ક� � સાચી હોય ક� ન હોય, પરં� ુ

તેનાથી તે વ્ય�ક્તની ઓળખ સ્પષ્ટ છે અથવા મા�હતીમાથંી 

વાજબી ર�તે �ણી શકાય છે. મા�હતી અથવા અ�ભપ્રાય 

કોઇપણ સ્વ�પે ન�ધી શકાય છે. વ્ય�ક્ત�ુ ંનામ, સરના�ુ,ં ફોન 

નબંર અને જન્મ તાર�ખ (�મર) એ બધા �ગત મા�હતીના 

ઉદાહરણો છે. 

સવેંદનશીલ મા�હતી એ ભેદભાવના જોખમને કારણે મજ�તૂ 

કા�નૂી રક્ષણો સાથેની �ગત મા�હતીનો એક પ્રકાર છે. તેમા ં

ઓળખી શકાય તેવી વ્ય�ક્તના �ૂળ અથવા વશંીય �ળૂ, 

રાજક�ય અ�ભપ્રાયો અથવા જોડાણો, ધાિમ�ક માન્યતાઓ 

અથવા જોડાણો, દાશર્િનક માન્યતાઓ, �તીય અ�ભગમ 

અથવા પ્રથાઓ, �નુા�હત ન�ધો અથવા વ્યવસાયને લગતા ં

�િુનયનના સભ્યપદ િવશેની મા�હતી અથવા અ�ભપ્રાયનો 

સમાવેશ થાય છે. 

�ગત અને સવેંદનશીલ મા�હતી�ુ ંિનયમન િવકટો�રયામા ં

(Privacy and Data Protection Act 2014 - Vic) હ�ઠળ 

કરવામા ંઆવે છે. 

આરોગ્ય િવષયક મા�હતી એ ઓળખી શકાય તેવી વ્ય�ક્તના 

શાર��રક, માનિસક અથવા માનિસક સ્વાસ્થ્ય, અથવા 

િવકલાગંતા િવશેની મા�હતી અથવા અ�ભપ્રાય છે. આરોગ્ય 

િવષયક મા�હતી એ એક પ્રકારની �ગત મા�હતી છે, � તેની 

સવેંદનશીલતાને કારણે, અલગ અને મજ�તૂ કા�નૂી રક્ષણો 

ધરાવે છે.  

િવક્ટો�રયામા ંઆરોગ્ય િવષયક મા�હતી�ુ ંિનયમન (Health 

Records Act 2001  - Vic) હ�ઠળ કરવામા ંઆવે છે. 

ન�ધ: વ્ય�ક્તઓ િવશેની ઓળખ સ્થાિપત ન થાય તેવી 

મા�હતી, જો તેને ફર�થી ઓળખ સ્થાિપત થાય તેમ ફ�રવવામા ં

આવે અથવા તેની ઓળખ સ્થાિપત થવા�ુ ંજોખમ વ� ુહોય 

તો તે �ગત મા�હતી બની શક� છે, ઉદાહરણ તર�ક�, જો તે 

�હ�ર કરવામા ંઆવે અથવા તે એક નાના કદનો ન�નૂો હોય.  

અમે કઇ મા�હતી એકિત્રત કર�એ છ�એ? 
શાળાઓ નીચેના પ્રકારની મા�હતી એકિત્રત કર� છે. 

• િવદ્યાથ�ઓ, તેમના પ�રવારો અને અન્ય લોકો દ્વારા 

�રૂ� પાડવામા ંઆવતી િવદ્યાથ�ઓ અને તેમના 

પ�રવારો િવશેની મા�હતી – ઉદાહરણ તર�ક�, સપંકર્ 

અને દાખલાની િવગતો, આરોગ્ય િવષયક મા�હતી, 

અને વાલીપ�ુ ંઅને જવાબદાર�ની વ્યવસ્થાઓ. 

• નોકર�ના અરજદારો, કમર્ચાર�ગણ, સ્વયસેંવકો અને 

�લુાકાતીઓ અને અન્યો દ્વારા �રૂ� પાડવામા ં

આવેલી નોકર�ના અરજદારો, કમર્ચાર�ઓ, 

સ્વયસેંવકો અને �લુાકાતીઓ િવશેની મા�હતી – 

ઉદાહરણ તર�ક� લાયકાતો, વ�ક�ગ વીથ �ચલ્ડ્રન્સ ચેક 

(working with childrens check), િશક્ષક ન�ધણી 

અને બ�કની િવગતો. 
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• િવદ્યાથ�ઓ, કમર્ચાર�ઓ અને પ�રવારોની પ્ર�િૃ�ઓ 

િવશેની મા�હતી, જો તેઓ શાળાના ંપ્રાગંણમા ંહોય 

(ઉદાહરણ તર�ક�  CCTV દ્વારા ક�દ થયેલ તસ્વીરો) 

અથવા શાળા ક� ખાતાની પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ કર� 

રહ્યા હોય (�મ ક� શાળાના નેટવકર્ અથવા શાળા 

દ્વારા હસ્તગત સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ). 

અમે આ મા�હતી ક�વી ર�તે એકિત્રત કર�એ 

છ�એ? 
શાળાઓ ઘણી ર�તે મા�હતી એકિત્રત કર� છે, �મા ંસામેલ છે: 

• �બ� અને ફોન પર: િવદ્યાથ�ઓ અને તેમના 

પ�રવારો, કમર્ચાર�ઓ, સ્વયસેંવકો, �લુાકાતીઓ, 

નોકર�ના અરજદારો અને અન્ય લોકો પાસેથી 

• ઇલેક્ટોિનક અને કાગળ પર દસ્તાવે�કરણમાથંી: 

�મ ક� નોકર�ની અર�ઓ, ઇમેઇલ્સ, ભરિતયા,ં પત્રો 

અને ફોમ્સર્ (�વા ક�, દાખલાના, પ્રવાસ, તબીબી, 

િનષ્ણાત અથવા સમંિત પત્રક ફોમર્) 

• શાળાની વેબસાઇટો અને શાળા િનયિંત્રત સોિશયલ 

મી�ડયા દ્વારા 

• ઓનલાઇન સાધનો દ્વારા: �મક� એપ્સ અને શાળાઓ 

દ્વારા ઉપયોગમા ંલેવાતા ંઅન્ય સોફ્ટવેર 

• શાળાઓમા ં�સ્થત કોઇપણ CCTV ક�મેરા દ્વારા 

• ફોટોગ્રાફ્સ, �ફલ્મ અને અન્ય ર�કો�ડ�ગ્સ દ્વારા 

• મતદાન, સવ�ક્ષણો અને પ્ર�ાવલીઓ દ્વારા 

• અને ક�ટલાક �કસ્સાઓમા,ં અન્ય સેવાઓ સાથે 

અિધ�ૃત મા�હતી વહ�ચણી વ્યવસ્થાઓ મારફતે.  

સગં્રહ નો�ટસો 

શાળાઓ પ�રવારોને, નીચેના હ��સુર દાખલાના સમયે અને 

વાિષ�ક ધોરણે ગોપનીયતા સગં્રહ નો�ટસ (privacy collection 
notice ) (ક� �ને સગં્રહ િનવેદન (collection statement) 
અથવા ગોપનીયતા નો�ટસ (privacy notice)તર�ક� પણ 

ઓળખાય છે) પ્રદાન કર� છે: 

• પ�રવારો અને િવદ્યાથ�ઓ િવશે મા�હતી એકિત્રત 

કરવા�ુ ંકારણ 

• ક�વી ર�તે મા�હતીનો ઉપયોગ થાય છે અને તે �હ�ર 

થાય છે.  

• મા�હતી ક�વી ર�તે જોવી, તેને અદ્યતન કરવી અને 

�ધુારવી. 

શાળાઓ વષર્ દરમ્યાન એ હ��સુર સગં્રહ િનવેદન પણ મોકલી 

શક� છે, ઉદાહરણ તર�ક� જો તેઓ નવી તકનીકો અથવા 

પ્ર�ક્રયાઓ અપનાવી રહ્યા હોય. 

સમંિત પ્ર�ક્રયાઓ 

સમંિત એટલે ક�, �યાર� કોઇ સ્વેચ્છાએ તેમની મા�હતી એકિત્રત 

કરવા, ઉપયોગમા ંલેવા અને/અથવા શાળા અથવા ખાતાની 

�દર અથવા બહાર વહ�ચવા માટ� સમંત થાય છે.  

સમંિત, �યાર� જ�ર� હોય ત્યાર�, �ુદ� �ુદ� ર�તે માગંવામા ં

આવે છે અને સજંોગોના આધાર� મૌ�ખક, ઓનલાઇન, અથવા 

લે�ખતમા ંહોય શક� છે. એવી ઘણી સમંિત પ્ર�ક્રયાઓ છે � 

શાળાના વષર્ દરમ્યાન લા� ુપડ� શક� છે. 

ક�ટલીક સમંિતઓ વાિષ�ક હોય છે, ઉદાહરણ તર�ક� વાિષ�ક 

ફોટોગ્રાફ� સમંિત પ્ર�ક્રયા, �યાર� ક�ટલીક ચો�સ હ�� ુમાટ� હશે 

�મ ક� શાળાના કાયર્ક્રમ માટ� મા�હતી એકિત્રત કરવી અથવા 

નવી સોફ્ટવેર એ�પ્લક�શનનો ઉપયોગ કરવો.  

�યાર� િવદ્યાથ�ઓના ફોટોગ્રાફ માટ� સમંિત માગંવામા ંઆવતી 

હોય ત્યાર� શાળાઓ િવદ્યાથ�ઓના ફોટોગ્રા�ફ�ગ, �ફલ્માકંન અને 

ર�કો�ડ�ગ નીિત (Photographing, Filming and Recording 
Students Policy) લા� ુકર� છે. 

શાળાઓમા ંહાથ ધરવામા ંઆવતી આરોગ્ય સેવાઓ ચો�સ 

સમંિત ફોમર્નો ઉપયોગ કર� છે, �મા ંઆરોગ્ય િવષયક 

મા�હતીના ઉપયોગ અને �હ�ર કરવામા ંમાટ� સમંિતનો 

સમાવેશ થાય છે. ઉદાહરણ તર�ક�, શાળાઓ િવદ્યાથ�ઓ માટ� 

આ સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા માટ� િવદ્યાથ� સહાય સેવાઓના 

સમંિત પત્રક (Student Support Services consent form)નો 

ઉપયોગ કર� છે.  

લોકો િવશે વણમાગેંલી મા�હતી 

શાળાઓને તમારા િવશે મા�હતી મળ� શક� છે, ક� � એકિત્રત 

કરવા માટ� કોઇ સ�ક્રય પગલા ંલીધા નથી. જો કાયદા દ્વારા 

પરવાનગી આપવામા ંઆવે અથવા તે �તગર્ત જ�ર� હોય 

તો, શાળાઓ આ મા�હતીની ન�ધ રાખી શક� છે. જો તે�ુ ંના 

હોય તો, �યાર� શ� હોય, કાયદ�સર અને વાજબી હોય ત્યાર� 

તેઓ તે મા�હતીનો નાશ કરશે અથવા તેને ઓળખ સ્થાિપત ન 

કરાય તેવા સ્વ�પમા ંફ�રવશે. 

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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અમે આ મા�હતી શા માટ� એકિત્રત કર�એ 

છ�એ? 

િવદ્યાથ�ઓ અને તેમના પ�રવારો િવશે મા�હતી 

એકિત્રત કરવાના પ્રાથિમક હ��ઓુ 

શાળાઓ નીચેના કારણોસર �યાર� જ�ર� હોય ત્યાર� િવદ્યાથ�ઓ 

અને તેમના પ�રવારો િવશે મા�હતી એકિત્રત કર� છે: 

• િવદ્યાથ�ઓને િશ�ક્ષત કરવા 

• િવદ્યાથ�ઓની સામા�જક અને ભાવનાત્મક �ખુાકાર� 

અને સ્વાસ્થ્યને ટ�કો આપવા  

• કાયદા �તગર્ત આવશ્યક્તાઓને �ણૂર્ કરવા, �મા ં

સામેલ છે: 

− િવદ્યાથ�ઓ, કમર્ચાર�ઓ અને �લુાકાતીઓ 

માટ�, ભિવષ્યમા ંવાજબી ર�તે શ� જોખમને 

ઘટાડવા માટ� વાજબી પગલા ંલેવા (સભંાળની 

ફરજ) 

− િવકલાગં િવદ્યાથ�ઓ માટ� વાજબી �ધુારા 

કરવા (ભેદભાવ િવરોધી કાયદો) 

− �યા ં�ધુી વ્યાજબી ર�તે વ્યવહા�ુ છે ત્યા ં�ધુી 

શાળાના કાયર્સ્થળોમા ંલોકોના સ્વાસ્થ્ય અને 

સલામતીની ખાતર� કરવા (વ્યવસાિયક 

આરોગ્ય અને સલામતી કાયદો) 

• શાળાઓને નીચેના માટ� સક્ષમ કરવા: 

− િવદ્યાથ�ઓની શાળાક�ય બાબતો િવશે 

માતાિપતા સાથે વાતચીત કરવા અને 

િવદ્યાથ�ઓના પ્રયત્નો અને િસ�દ્ધઓની 

ઉજવણી કરવા 

− શાળાઓમા ંસારો યથાક્રમ અને વ્યવસ્થાપન 

�ળવવા  

• ખાતાને નીચેના માટ� સક્ષમ કરવા: 

− શાળાઓના અસરકારક વ્યવસ્થાપન, સસંાધનો 

અને વહ�વટ �િુનિ�ત કરવા 

− વૈધાિનક કાય� અને ફરજો �ણૂર્ કરવા  

− ખાતાની નીિતઓ, સેવાઓ અને કાય��ુ ં

આયોજન, ભડંોળ, દ�ખર�ખ, િનયમન અને 

�લૂ્યાકંન કરવા 

− અહ�વાલ આપવાની આવશ્યક્તાઓ�ુ ંપાલન 

કરવા 

− શાળાઓમા ંબનેલી ઘટનાઓની તપાસ કરવા 

અને/અથવા તેની કોઇ પણ શાળાઓ સ�હત 

ખાતા સામેના કોઇપણ કા�નૂી દાવાઓનો 

જવાબ આપવા. 

અન્યો િવશે મા�હતી એકિત્રત કરવાના પ્રાથિમક 

હ��ઓુ 

શાળાઓ કમર્ચાર�ઓ, સ્વયસેંવકો અને નોકર�ના અરજદારો 

િવશે મા�હતી એકિત્રત કર� છે: 

• રોજગાર અથવા સ્વયસેંવક તર�ક� ફરજ બ�વવા 

અરજદારોની યોગ્યતા�ુ ં�લૂ્યાકંન કરવા 

• રોજગાર અથવા સ્વયસેંવક તર�ક� િન��ુક્તનો 

વહ�વટ કરવા 

• �હ�ર જવાબદાર� અને WorkCover સ�હત વીમા 

હ��ઓુ માટ�  

• રોજગાર અને કરારની જવાબદાર�ઓ, વ્યવસાિયક 

આરોગ્ય અને સલામતી કાયદા સ�હત િવિવધ 

કા�નૂી જવાબદાર�ઓ �ણૂર્ કરવા અને ઘટનાઓની 

તપાસ કરવા 

• શાળાઓ અથવા ખાતા સામેના કા�નૂી દાવાઓનો 

જવાબ આપવા માટ�. 

અમે �ાર� મા�હતીનો ઉપયોગ કર�એ છ�એ 

અથવા તે �હ�ર કર�એ છ�એ? 
મા�હતીનો ઉપયોગ અને/અથવા તે �હ�ર કરવી એ, ચો�સ 

હ�� ુમાટ� તેનો ઉપયોગ ક�વી ર�તે થાય છે, અને તે અન્ય 

વ્ય�ક્તઓ અથવા સસં્થાઓને ક�વી ર�તે વહ�ચવામા ંઆવે છે 

અને/અથવા ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવે છે તેનો સદંભર્ આપે 

છે.  
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શાળાઓ િવક્ટો�રયાના ગોપનીયતા કાયદા અને અન્ય 

સબંિંધત કાયદા સાથે �સુગંત મા�હતીનો ઉપયોગ કર� છે 

અથવા �હ�ર કર� છે, �મા ંનીચે �જુબનો સમાવેશ થાય છે: 

• પ્રાથિમક હ�� ુમાટ� – ઉપર વ્યાખ્યાિયત થયા �જુબ 

• સબંિંધત ગૌણ હ�� ુમાટ� �ની વાજબી અપેક્ષા રાખી 

શકાય – ઉદાહરણ તર�ક�, શાળા પ�રષદને તેના 

ઉદે્દશો, કાય� અને સ�ાઓને �ણૂર્ કરવા સક્ષમ 

બનાવવા 

• નો�ટસ અને/અથવા સમંિત સાથે – ઉદાહરણ તર�ક�, 

દાખલાની િવગતોના ઉપયોગ અને �લુાસા માટ� 

�રૂ� પાડવામા ંઆવેલી સમંિત (એકિત્રત કર�લી 

મા�હતી સમંિત િવના ખાતાની બહાર �હ�ર કરવામા ં

આવશે ન�હ�, િસવાય ક� આ પ્રકારનો �લુાસો 

કાયદ�સર હોય) 

• �યાર� ખા� ુ ંવાજબી ર�તે માને ક� નીચે પ્રમાણેના ં

ગભંીર જોખમને ઓ�ં કરવા અથવા અટકાવ�ુ ંજ�ર� 

છે: 

− વ્ય�ક્તના �વન, આરોગ્ય, સલામતી અથવા 

કલ્યાણ 

− જનતાના સ્વાસ્થ્ય, સલામતી અથવા કલ્યાણ 

• �યાર� કાયદા દ્વારા આવશ્યક અથવા અિધ�ૃત હોય – 

�મા ંઆપણા ભેદભાવ િવરોધી કાયદા, વ્યાવસાિયક 

આરોગ્ય અને સલામતી કાયદા, બાળ �ખુાકાર� અને 

સલામતી કાયદા, પા�રવા�રક �હ�સા કાયદાના 

પ�રણામ સ્વ�પ અથવા આરોગ્ય ખાતા અને 

પ�રવારો, િનષ્પક્ષતા અને આવાસ ખાતા �વી 

સસં્થાઓને જવાબદાર�ઓની �ણ કરવા અને 

�ટ્રબ્�નુલ અથવા કોટર્ના આદ�શ, અદાલતમા ંહાજર 

રહ�વાનો આદ�શ, સમન્સ અથવા સચર્ વોરંટ�ુ ંપાલન 

કરવા અને ક�ટલાક સજંોગોમા ંસભંાળની અમાર� 

ફરજો �રૂ� કરવાનો સમાવેશ થાય છે. 

• �યાર� બાળ અને �ુ�ંુબ �હ�સા મા�હતી વહ�ચણી 

યોજનાઓ (Child and Family Violence 

Information Sharing Schemes) હ�ઠળ જ�ર� 

હોય, ત્યાર� અન્ય િવક્ટો�રયાની શાળાઓ અને 

િવક્ટો�રયાની સેવાઓ સાથે બાળકોની �ખુાકાર� 

અથવા સલામતીને પ્રોત્સાહન આપવા, અથવા 

પા�રવા�રક �હ�સાના જોખમ�ુ ં�લૂ્યાકંન અથવા 

સચંાલન કરવા માટ�.  

• શકંાસ્પદ ગેરકાયદ� પ્ર�િૃ�ની તપાસ અથવા �ણ 

કરવા, અથવા �યાર� કાયદા અમલીકરણ સસં્થા 

દ્વારા અથવા તેના વતી ફોજદાર� �નુા અથવા 

ગભંીર ર�તે અયોગ્ય વતર્નના િનવારણ અથવા 

તપાસ સ�હત ચો�સ કાયદા અમલીકરણ હ�� ુમાટ� 

વાજબી ર�તે જ�ર� હોય ત્યાર�  

• ઓળખ સ્થાિપત ન થાય તેવી મા�હતી તર�ક�, 

સશંોધન અથવા શાળાના �કડાના હ��ઓુ માટ�, 

અથવા િવભાગીય નીિત અને વ્�હૂરચનાની �ણ 

કરવા માટ�  

• કા�નૂી દાવાને સ્થાિપત કરવા અથવા તેનો જવાબ 

આપવા. 

અનન્ય ઓળખકતાર્ઓ 
ખા� ુ ંતેની િવદ્યાથ� ન�ધ પ્રણાલીમા,ં િવક્ટો�રયાની સરકાર� 

શાળાના દર�ક િવદ્યાથ�ને એક અનન્ય ઓળખકતાર્ સ�પે છે, 

�થી શાળાઓ તેમના કાય� અસરકારક ર�તે કર� શક�. વ�મુા,ં 

ખા� ુ ંિવક્ટો�રયાના અભ્યાસક્રમ અને �લૂ્યાકંન સ�ામડંળ 

(િવસીએએ) (Victorian Curriculum and Assessment 
Authority - VCAA) દ્વારા, �યાર� તેઓ િવક્ટો�રયાની સરકાર� 

શાળા, સ્વતતં્ર અથવા ક�થો�લક શાળામા ંપ્રવેશ મેળવે ત્યાર� 

દર�ક િવદ્યાથ�ને આપવામા ંઆવેલ એક અનન્ય િવક્ટો�રયાના 

િવદ્યાથ� ક્રમ (િવસીએન) (Victorian Student Number  - 
VSN)નો ઉપયોગ કર� છે. VSNનો ઉપયોગ િનયિંત્રત છે અને 

તેનો ઉપયોગ ફક્ત કાયદા દ્વારા િનધાર્�રત ર�તે જ કર� શકાય 

છે.  

ખા� ુ ં�તરરાષ્ટ્ર�ય િવદ્યાથ�ઓને એક અનન્ય �તરરાષ્ટ્ર�ય 

િવદ્યાથ� ઓળખકતાર્ નબંર પણ આપે છે.  

અન્ય અનન્ય ઓળખકતાર્ઓ શાળાઓ દ્વારા લા� ુકર� શકાય 

છે.  

વ્યાવસાિયક અથવા �િુનવિસ�ટ� િશક્ષણ હાથ ધરતા ંિવદ્યાથ�ઓ 

ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા �ર� કરવામા ંઆવેલ અને સચંા�લત 

અનન્ય ઓળખકતાર્, �િુનક સ્�ુડન્ટ આઇડ��ન્ટફાયર 

(�એુસઆઇ) (Unique Student Identifier - USI) માટ� પણ 

ન�ધણી કરાવી શક� છે. USIનો ઉપયોગ િવદ્યાથ�ની 

ઓસ્ટ્ર��લયમા ંથયેલ માન્યતા પ્રાપ્ત તાલીમ અને લાયકાતની 

ઓનલાઇન ન�ધ કરવા માટ� થાય છે. િવદ્યાથ�ઓ તેમની 

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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લાયકાત અથવા સપંાદન�ુ ંિનવેદન મેળવે તે પહ�લા ંતેમની 

પાસે USI હો�ુ ંજ�ર� છે.  

િવદ્યાથ�ઓની બદલી 
િવક્ટો�રયાની સરકાર� શાળાઓ વચ્ચે  

�યાર� કોઇ િવદ્યાથ�ને િવક્ટો�રયાની સરકાર� શાળામા ં

સ્વીકારવામા ંઆવે અને તેની બદલી થઇ રહ� હોય, ત્યાર� 

હાલની શાળા િવદ્યાથ� િવશેની મા�હતી તે શાળામા ં

સ્થાનાતં�રત કર� છે. તેમા ંિવદ્યાથ�ની શાળાક�ય મા�હતીની 

નકલો સામેલ હોય શક� છે, �મા ંઆરોગ્યની કોઇ પણ 

મા�હતીનો સમાવેશ થાય છે. આ માટ� માતાિપતાની સમંિતની 

જ�ર નથી. 

આ નવી શાળાને િવદ્યાથ�ના િશક્ષણની જોગવાઇ કરવા�ુ ંચા� ુ

રાખવા, િવદ્યાથ�ની સામા�જક અને ભાવનાત્મક �ખુાકાર� અને 

આરોગ્યને ટ�કો આપવા અને કા�નૂી આવશ્યક્તાઓને �ણૂર્ 

કરવા માટ� સક્ષમ બનાવે છે. 

ક�થો�લક શાળાઓ સ�હત િવક્ટો�રયાની �બન-સરકાર� 

શાળાઓમા ંઅને ત્યાથંી  

�યાર� કોઇ િવદ્યાથ�ને િવક્ટો�રયાની �બન-સરકાર� શાળામા ં

અથવા ત્યાથંી બદલી કરવામા ંઆવે છે, ત્યાર� હાલની શાળા 

માતાિપતાની સમંિતથી િવદ્યાથ�ની મા�હતી પ્રણાલીમાથંી નવી 

શાળામા ંબદલી ન�ધ પ્રદાન કર� છે.  

વ�મુા,ં હાલની શાળા િવદ્યાથ�ની �ખુાકાર� અથવા સલામતીને 

પ્રોત્સાહન આપવા અથવા મા�હતી વહ�ચણી યોજના 

(Information Sharing Schemes)ઓને અ�સુર�ને 

પા�રવા�રક �હ�સાના જોખમ�ુ ં�લૂ્યાકંન અથવા સચંાલન કરવા 

માટ� નવી શાળા સાથે મા�હતી વહ�ચી શક� છે.  

�તરરા�ય શાળાઓમા ંઅને ત્યાથંી 

�યાર� કોઇ િવદ્યાથ�ને િવક્ટો�રયાની બહારની શાળામા ંઅથવા 

ત્યાથંી બદલી કરવામા ંઆવે છે, ત્યાર� તેમની હાલની શાળા 

માતાિપતાની સમંિતથી નવી શાળાને બદલી ન�ધ પ્રદાન કર� 

છે.  

શાળાઓ વચ્ચે મા�હતીની આપલે �ગે વ� ુ�ચૂનો અ�હ�થી 

મળ� શક� છે: 

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

NAPLAN પ�રણામો 
NAPLAN એ વષર્ 3, 5, 7 અને 9ના િવદ્યાથ�ઓ માટ� વાચંન, 

લેખન, ભાષા અને �કડા�ુ ંરાષ્ટ્ર�ય �લૂ્યાકંન છે. 

શાળાઓ તેમની શાળામા ંભણેલા િવદ્યાથ�ઓના પ�રણામો�ુ ં

િવશ્લેષણ કર�ને તેમના શૈક્ષ�ણક કાયર્ક્રમો�ુ ં�લૂ્યાકંન કરવા 

માટ� NAPLAN મા�હતીનો ઉપયોગ કર� છે. 

િવક્ટો�રયાની સરકાર� શાળાઓ િવદ્યાથ� ન�ધ પ્રણાલીમાથંી 

િવદ્યાથ� NAPLAN પ�રણામોનો ઉપયોગ કર� શક� છે. �યાર� 

કોઇ િવદ્યાથ� સ્વતતં્ર, ક�થો�લક અથવા �તરરા�ય શાળામા ં

સ્થાનાતં�રત થાય છે, ત્યાર� � શાળામા ં�લૂ્યાકંન હાથ 

ધરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ,ં તે શાળા નવી શાળાને િવદ્યાથ�ના 

NAPLAN પ�રણામો માતાિપતાની સમંિતથી પ્રદાન કર� શક� 

છે. 

ફ�રયાદોનો જવાબ આપવો 
પ્રસગંોપાત, િવક્ટો�રયાની સરકાર� શાળાઓ અને ખાતાની 

ક�ન્દ્રીય અને પ્રાદ�િશક કચેર�ઓ માતાિપતા અને અન્ય લોકો 

પાસેથી ફ�રયાદો મેળવે છે. શાળાઓ અને/અથવા ખાતાની 

ક�ન્દ્રીય અથવા પ્રાદ�િશક કચેર�ઓ આ ફ�રયાદોનો જવાબ 

આપવા માટ� યોગ્ય માનવામા ંઆવતી મા�હતીનો ઉપયોગ 

કરશે અને �હ�ર કરશે (�મા ંબાહ્ય સસં્થાઓ અથવા 

એજન્સીઓને કરવામા ંઆવેલી ફ�રયાદોનો જવાબ આપવાનો 

પણ સમાવેશ થાય છે). પ્ર�ક્રયા િવશે વ� ુમા�હતી ફ�રયાદો – 

માતાિપતાની નીિત (Complaints – Parents policy)મા ંમળ� 

શક� છે  

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

ખાતાના �તરરાષ્ટ્ર�ય િવદ્યાથ� કાયર્ક્રમ (International 
Student Program)ને લગતી ફ�રયાદો�ુ ંસચંાલન ISP 

ફ�રયાદો અને અપીલ નીિત (Complaints and Appeals 
Policy) અ�સુાર કરવામા ંઆવે છે 

(https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/e
n/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Proce
ss_Guide.docx). 

ખાતા અથવા શાળાની �ગત મા�હતીના સચંાલન િવશેની 

ચો�સ ફ�રયાદો, ગોપનીયતાની ફ�રયાદોની પ્ર�ક્રયા અ�સુાર 

સચંા�લત થાય છે. 

(https://www.education.vic.gov.au/about/contact/Pages/
privacycomplaints.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
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/en/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Process_Guide.docx
https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/en/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Process_Guide.docx
https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/en/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
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મા�હતીની ભાળ મેળવવી 
તમામ વ્ય�ક્તઓ અથવા તેમના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધઓને શાળા 

તેમના િવશે � મા�હતી ધરાવે છે, તે �ણવાનો, તેને અદ્યતન 

કરવાનો અને �ધુારવાનો અિધકાર છે, જો તે મા�હતી અથવા 

ન�ધોની ભાળ મેળવવાથી બાળક અથવા બાળકોની સલામતી 

માટ� જોખમ વધ�ુ ંન હોય તો. 

િવદ્યાથ�ઓની મા�હતીની ભાળ મેળવવી 
શાળાઓ ફક્ત િવદ્યાથ�ઓ, માતાિપતા, સભંાળકતાર્ઓ અથવા 

અન્ય લોકો ક� �મને તે મા�હતીનો કા�નૂી અિધકાર છે તેમને 

જ શાળાના અહ�વાલો અને સામાન્ય શાળા સદં�શાવ્યવહાર 

પ્રદાન કર� છે. અન્ય િવદ્યાથ�ઓની મા�હતી અથવા અન્ય દ્વારા 

મેળવવા માટ�ની િવનતંી ખાતાના Freedom of Information 
એકમ મારફતે મા�હતીની સ્વતતં્રતા (એફઓઆઇ) (Freedom 
of Information - FOI) અર� કર�ને કરવી આવશ્યક છે.  

ક�ટલાક સજંોગોમા,ં અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ િવદ્યાથ� િવશે મા�હતી 

મેળવવા માટ� હકદાર ન હોય શક�. આ સજંોગોમા ંએનો 

સમાવેશ થાય છે ક�, �યાર� મા�હતી આપવી એ િવદ્યાથ�ના 

શે્રષ્ઠ �હતમા ંન હોય અથવા િવદ્યાથ� પ્રત્યેની અમાર� 

સભંાળની ફરજનો ભગં થાય તેમ હોય, પ�રપક્વ સગીર 

િવદ્યાથ�ની ઇચ્છાથી િવપર�ત હોય અથવા અન્ય વ્ય�ક્તની 

ગોપનીયતા પર અયોગ્ય અસર થાય તેમ હોય.  

વ�મુા ંChild and Family Violence Information Sharing 
Schemes �ચૂવેલી સસં્થાઓને બાળકોની �ખુાકાર� અથવા 

સલામતીને પ્રોત્સાહન આપવા અથવા પા�રવા�રક �હ�સાના 

જોખમ�ુ ં�લૂ્યાકંન અથવા સચંાલન કરવા માટ� એકબી� 

સાથે �પુ્ત મા�હતીની વહ�ચણી કરવાની મ�ૂંર� આપે છે. 

િવક્ટો�રયાની શાળાઓ અને અન્ય શે્રણીબદ્ધ િવક્ટો�રયાની 

સેવાઓ આ યોજનાઓ હ�ઠળ આવે છે.  વ� ુમા�હતી માટ�, 

�ુઓ: મા�હતી વહ�ચણી અને એમએઆરએએમ �ધુારાઓ 
(Information sharing and MARAM reforms) 

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

કમર્ચાર�ઓની મા�હતીની ભાળ 
શાળાના કમર્ચાર�ઓ પહ�લા આચાયર્નો સપંકર્ કર�ને 

કમર્ચાર�ઓની તેમની ફાઇલ જોવા માગંી શક� છે.  

કમર્ચાર� આરોગ્ય મા�હતી મેળવવા પર માગર્દશર્ન ઉપલબ્ધ 

છે: આરોગ્ય િવષયક મા�હતી મેળવો - કમર્ચાર�ઓ (Access 
to health information – Employees) 

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

જો સીધી મ�ૂંર� ન આપવામા ંઆવે તો, કમર્ચાર�ગણ 

Department's Freedom of Information એકમ દ્વારા મા�હતી 

મેળવવા િવનતંી કર� શક� છે. વ� ુમા�હતી માટ�, Freedom of 
information િવનતંીઓ �ુઓ. 

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

મા�હતી સગં્રહ અને �રુક્ષા 
િવક્ટો�રયાની સરકાર� શાળાઓ મા�હતીને �ુ�પયોગ અને 

�કુ્સાનથી બચાવવા અને અનિધ�ૃત ઉપયોગ, �ધુારા અને 

�લુાસાથી બચાવવા માટ� વાજબી પગલા ંલે છે. તેઓ તમામ 

કાગળ અને ઇલેક્ટ્રો�લક્સ ન�ધો �રુ�ક્ષત ર�તે સગં્રહ કર� છે, � 

ખાતાની ન�ધ વ્યવસ્થાપન નીિત અને મા�હતી �રુક્ષા ધોરણો 

સાથે �સુગંત છે. સબંિંધત Public Record Office Victoria 
ન�ધો રાખવા અને િનકાલ સ�ાિધકાર� (Retention and 
Disposal Authorities) દ્વારા આવશ્યક ર�તે, શાળાની તમામ 

જ�ર� ન�ધોનો ઔપચા�રક ર�તે િનકાલ કરવામા ંઆવે છે 

અથવા રા�ય દફતરભડંાર (�હ�ર ન�ધો કચેર� િવક્ટો�રયા) 
(State Archives - Public Record Office Victoria)મા ં

સ્થાનાતં�રત કરવામા ંઆવે છે. વ� ુમા�હતી માટ�, શાળાઓ 

માટ� ન�ધોની વ્યવસ્થાપન નીિત (Records Management 
policy for schools) �ુઓ. 

િવક્ટો�રયાની સરકાર� શાળાઓને ગોપનીયતા અને મા�હતીની 

સભંાળ લેવા બાબતના જોખમ માટ� અને સોફ્ટવેર�ુ ંઅને 

કરા�રત સેવા પ્રદાતાઓ�ુ ં�લૂ્યાકંન કરવામા ંમદદ કરવા માટ� 

સાધનો અને મા�હતી �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે. ગોપનીયતા 

અસર �લૂ્યાકંન (પીઆઇએઝ) (Privacy Impact 
Assessments (PIAs)) શાળાઓને, શાળામા ંઉપયોગમા ં

લેવાતા �ગત, સવેંદનશીલ અથવા આરોગ્ય મા�હતી 

સભંાળતા ત્રા�હત પક્ષના સોફ્ટવેર�ુ ં�લૂ્યાકંન કરવામા ંમદદ 

કર� છે. PIAs�ુ ંસચંાલન શાળાઓને ગોપનીયતા અને �રુક્ષા 

જોખમોને ઓળખવામા,ં િવક્ટો�રયાના ગોપનીયતા કાયદાઓના 

પાલન�ુ ં�લૂ્યાકંન કરવામા ંઅને કોઇપણ �ણમા ંઆવેલા 

જોખમો�ુ ંસચંાલન કરવા માટ� જ�ર� દસ્તાવેજ�ક્રયાઓ�ુ ં

�લૂ્યાકંન કરવામા ંમદદ કર� છે.  

�રુોિપયન �િુનયન (ઇ�)ુ (European Union’s (EU’s))�ુ ં

જનરલ ડ�ટા પ્રોટ�ક્શન ર�ગ્�લેુશન (�ડ�પીઆર) (General 
Data Protection Regulation - GDPR) EUના �તરરાષ્ટ્ર�ય 

િવદ્યાથ�ઓને લા� ુપડ� છે. પ્ર�ો માટ�, સપંકર્ કરો 

international@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
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
https://www2.education.vic.gov.au/pal/records-management/policy
mailto:international@education.vic.gov.au
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તમાર� મા�હતી અદ્યતન કરવા 
િવદ્યાથ�ઓ, પ�રવારો અને કમર્ચાર�ઓ િવશે અમાર� પાસે � 

મા�હતી છે તે સચોટ, સ�ંણૂર્ અને અદ્યતન હોય તે મહત્વ�ણૂર્ 

છે. �ૃપા કર�ને, તમે તેમને �રૂ� પાડ�લી મા�હતી બદલાય તો, 

તમાર� શાળાની સામાન્ય ઓ�ફસનો સપંકર્ કરો. 

FOI અને ગોપનીયતા 
FOI અર� કરવા સપંકર્ કરો: 

Freedom of Information Unit 
Department of Education and Training 
2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002 
(03) 7022 0078 
foi@education.vic.gov.au 
FOI િવશે વ� ુમા�હતી માટ�, 

https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/f
oi.aspx �ુઓ. 

જો તમને ગોપનીયતા િવશે કોઇ પ્ર� અથવા ફ�રયાદ હોય તો, 

�ૃપા કર�ને સપંકર્ કરો: 

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 

 

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
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