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الخصوص�ة   بتاعت  س�اسة
 ’SCHOOLS( للمدارس 

PRIVACY POLICY( 
 Department of Education and( التعل�م والتدر�ببتاعت وزارة 

Training(  (الوزارة)م تحرص ع� حما�ة المعلومات  �خصوصيتك و  بتح�ت
 تجمعها المدارس. بال

ي  كل
ف �ف ي ذلك المتعاقدين ومقد�ي الخدمة والمتطوعني

ف بما �ف  الوزارةالعاملني
ي وال�ة فكتور�ا المدارسالمدارس الحكوم�ة ( وكل

مو بالزم ) �ف ف بتاع قانون ب ل�ت
 . دي الس�اسةو�كتور�ا فالخصوص�ة التابع لوال�ة  

ي المدارس الحكوم�ة التابعة لوال�ة فكتور�ا، إدارة "المعلومات 
" و  الشخص�ة�ف

لقانون الخصوص�ة وحما�ة الب�انات   بكون خاضعة  "المعلومات الصح�ة"
وقانون   )Privacy and Data Protection Act 2014 - Vic( 2014لعام 

  ، )Health Records Act 2001 - Vic( 2001السجالت الصح�ة لعام 
ف مع بعض بقولو ليهما  الزم الوزارة، و�رضو ). Victorian privacy law( التنني

مو والمدارس الحكوم�ة التابعة لوال�ة فكتور�ا  ف بتاع  قانون مشاركة الب�انات ب�ل�ت
 ). Victorian Data Sharing Act 2017( 2017لعام  فكتور�ا 

ح  الس�اسة   ي ك�ف المدارس الحكوم�ة دي بت�ش
جمع المعلومات  تب فكتور�ا  �ف

  فكتور�ا  وال�ةبتاع قانون الخصوص�ة  حسب، وتديرها  والصح�ة الشخص�ة
)Victorian privacy law ( ف  .  المنطبقة التان�ةوالقوانني

 تع��فات 
  و �ي معلومات أو آراء مسجلة، سواء كانت صح�حة أ الشخص�ةالمعلومات 

 التأ�د واضحة أو �مكن ومعلوماتو  ة بتاعتو تكون ه�� عن زولغ�ي صح�حة، 
بأي شكل من ممكن تتسجل راء . المعلومات أو اآلبط��قة معقولةمنها 

 ، )عمرو( بتاعو  وتار�ــــخ م�الد  تلفونو ورقم  و وعنوان سكن الزولاألشكال. اسم 
 . الشخص�ةة ع� المعلومات كلها أمثل  دي

 بحميها القانون الشخص�ة�ي ن�ع من المعلومات  المعلومات الحساسة
. بط��قة  ف  زولمعلومات أو آراء حول  و�تشملأقوى �سبب خطر التمي�ي

، آرا  ي
 و الس�اس�ة، أو معتقدات و وانتماءات ء بتاعتو معروف اله��ة عن أصله العر�ت

الجنس�ة، أو  و أو ممارسات و لفلسف�ة، أو ميولا و الدين�ة، أو معتقدات و أو انتماءات
، أو عض��ت و سجل ي

ي نقابة عمال�ة.  و الجنائئ
 �ف

ي فكتور�ا  الشخص�ةالمعلومات 
حما�ة الخصوص�ة  قانون بنظمها والحساسة �ف

 Privacy and Data Protection Act((فكتور�ا)   2014لسنة  والب�انات
2014 - Vic( . 

الصحة الجسد�ة أو العقل�ة أو   عن�ي معلومات أو آراء  المعلومات الصح�ة
معروف اله��ة. المعلومات   زولالنفس�ة أو اإلعاقة الجسد�ة الخاصة ب

حما�ة قانون�ة  البكون عندها   الشخص�ةالصح�ة �ي ن�ع من المعلومات 
 مختلفة وأقوى �سبب حساسيتها.  

ي فكتور�ا  الصح�ةالمعلومات 
السجالت الصح�ة  قانون بنظمها والحساسة �ف

 .)Health Records Act 2001 - Vic((فكتور�ا)    2001لسنة 

  لو  شخص�ةمعلومات ممكن تب�ت : المعلومات المخف�ة عن األفراد ملحوظة
و طب�عتها  و طب�عتها أو كانت معرضة لخطر كب�ي  غ�ي وها ، مث�ً ، لو غ�ي  لو ��ش

 . لو كانت عبارة عن نموذج صغ�ي للجمهور أو 

 جمعها؟البن المعلومات  شنو 
 . حت ديتال أنواع المعلومات بتجمع المدارس

هم   وأهلهم الطلبةوعائالتهم مقدمة من  الطلبة عنمعلومات  • وغ�ي
 ، والمعلومات الصح�ة ، ، تفاص�ل االتصال والتسج�لمث�ً  -

���ة.  بتاعت وترتيبات  الوصول والرعا�ة ال�ت

ف وال عنمعلومات  • ف للوظائف والموظفني ف  المتقدمني متطوعني
ف   مقدمةالوالزوار  ف والمتطوعني ف للوظائف والموظفني من المتقدمني

هم  ، المؤهالت والتحق�قات الخاصة بالعمل مث�ً  -والزوار وغ�ي
ف والتفاص�ل الم�ف�ة.   مع األطفال وسجل المعلمني

ف والعائالت  الطلبةأ�شطة  عنمعلومات  •   داخلكانوا   لو والموظفني
ات   صورتها أ�شطة  مثً�، المدرسة ( أو باستخدام ) CCTVكام�ي

امج  زيأنظمة المدارس أو األقسام ( شبكات المدرسة أو ال�ب
 المدرسة).  العند الحاس���ة 

 ؟ دي نجمع معلوماتبك�ف 
 المعلومات بعدة طرق، منها:  بتجمع المدارس

 وأهلهم الطلبة: من و�التلفونعن ط��ق المقابالت وجها لوجه  •
هم.  ف للوظائف وغ�ي ف والزوار والمتقدمني ف والمتطوعني  والموظفني

ون�ة والورق�ة:   • طلبات العمل    زيعن ط��ق الوثائق اإلل��ت
استمارة  زياإل�م�الت والفوات�ي والخطابات واالستمارات (و 

التسج�ل أو الرحالت أو االستمارات الطب�ة أو إستمارات الموافقة 
 أو اإلستمارات المتخصصة)

نت بتاعت ق مواقععن ط�� • المدارس ووسائل التواصل  ان�ت
 المدارسبتاعت االجتما�ي 

نت:  عن ط��ق • ون�ة ع� اإلن�ت التطب�قات   زياألدوات اإلل��ت
امج الحاس���ة   تستخدمها المدارسبال التان�ةوال�ب

ات  • ي المدارس  CCTVعن ط��ق أي كام�ي
 موجودة �ف

 تان�ة  عن ط��ق الصور الفوتوغراف�ة واألفالم و�سج�الت •

 واالستطالعات  االستب�اناتعن ط��ق  •

ي بعض الحاالت، عن ط��ق ترتيبات تبادل معلومات م�ح بها  •
و�ف

 .  تان�ةمع دوائر 

 إخطارات جمع المعلومات 

 privacyجمع (المعلومات) (الخصوص�ة لالعائالت إشعار بتدي المدارس 
collection notice ( باسم ب�ان جمع المعلومات  برضو المعروف

)collection statement ( أو إشعار الخصوص�ة)privacy notice ( ي
�ف

 : ، عشان �كلموهم بـ التسج�ل و�شكل سنو  وكت

 الطلبةجمع معلومات عن العائالت و  بتاعالسبب  •

 ال�شف عنها  ك�ف�ة استخدام المعلومات وك�ف�ة  •

 ك�ف�ة الحصول ع� المعلومات وتحديثها وتصح�حها.  •
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أثناء  جمع معلومات معينة  اخطارات بتاعت ترسلالمدارس   برضو ممكن
 جد�دة.  اجراءاتتقن�ات أو  المدرسة �ستخدمإذا بدت  زي، السنة الدراس�ة

 الموافقة   طلبات

و/أو استخدامها و/أو  و ع� جمع معلومات و �رادتبيوافق   لمن الزولالموافقة �ي 
 . الوزارةمشاركتها داخل أو خارج المدرسة أو 

مكن تكون لفظ�ة أو م ؛ بطرق مختلفةبطلبوها الموافقة، عند الحوجة، 
نت أو كتاب�ة، ع� حسب الظروف.  ب مكن مالموافقة  طلبات كت�ي مناإلن�ت

.  أثناء تحصل  العام الدرا�ي

الموافقة السن��ة ع� التص��ر   طلبات مث�ً ��ة، تكون سنببعض الموافقات 
 ، ي

ي طلبات موافقة تان�ةالفوتوغرا�ف
ف  و�تكون �ف جمع المعلومات   زيلغرض معني

 أو إلستخدام تطبيق كمبيوتر جد�د.  ةمدرس� لفعال�ة

ي حالة
س�اسة التص��ر بتطبق ، المدارس الطلبةطلب الموافقة ع� تص��ر  �ف

ي والتص��ري والت
  Photographing, Filmingسج��ي للطالب (الفوتوغرا�ف

and Recording Students Policy.( 

ي المدارس  البعملوها الخدمات الصح�ة 
استمارات موافقة محددة، بتستخدم �ف

تعلقة بالصحة وال�شف عنها. و�شمل الموافقة ع� استخدام معلومات م
 الطلبةخدمات دعم  ع� استمارة موافقةبتستخدم ، المدارس  مث�ً 

)Student Support Services   (ع� الخدمات دي الطلبة لحصول  . 

 عن الناس  ما مطل��ةمعلومات  

  ليها  ق�حل�ن عنك كانت دايرة تجمعها   ما معلومات ممكن تجيها المدارس 
ي كدەسمح �كان القانون   لو  دي المعلومات بتاعت االحتفاظ �سجالت   لو أو  ئب

  المعلومات المدرسة حا تتخلص من، غ�ي كدە. كان الزم المدرسة تعمل كدە
ي ومعقول. و ممكن   لمن �كون كالم دە �مسحوها أو  دي

 قانوئف

 ؟ دي نجمع المعلوماتب ل�ه
 وأ�هم  الطلبةألغراض األساس�ة لجمع المعلومات عن  ا

ورة  وأ�هم الطلبة عنجمع معلومات تالمدارس ب  : عشانعند ال�ف

 الطلبةتوع�ة  •

  دعم الرفاهة االجتماع�ة والعاطف�ة والصح�ة للطالب •

 : زياست�فاء متطلبات قانون�ة،  •

مكن توقعه  م خطر األذى ال لتقل�لاتخاذ خطوات معقولة  −
ف والزوار (تقد�م  الطلبةع� نحو معقول ع�  والموظفني

 ) الالزمة الرعا�ة

إعاقة (قانون  العندهم تعد�الت معقولة للطالب   عمل −
 ( ف  مكافحة التمي�ي

ي أما�ن العمل المدرس�ة   الناسضمان صحة وسالمة  −
�ف

ي حدود المعقول (قانون الصحة 
ا �ف بقدر ما هو ممكن عمل��

 والسالمة المهن�ة) 

 : تقدر المدارس عشان  •

  للطلبةاألمور الدراس�ة  بخصوص أهل الطلبةمع  تتواصل −
 بجهودهم و�نجازاتهم  لواالحتفا

  ع� حسن النظام واإلدارة للمدارس تحافظ −

 : عشان الوزارة تقدر  •

اف الج�د   تضمن − اإلدارة الفعالة وتوفر الموارد واإل�ش
 للمدارس 

  المهام والواجبات القانون�ة تأدي −

وتق�م س�اسات وخدمات   وتنظم وتراقبل  تخطط وتمو  −
 بتاعتها  ومهام الوزارة

 االبالغ لمتطلبات  تمتثل −

ي الحوادث  تحقق −
ي المدارس و/أو  البتحصل�ف

ع� أي  ترد �ف
ي مدرسة  أ شمل كالم دە � ،  الوزارةدعاوى قانون�ة ضد 

 . تابعة ليها 

ف األغراض األساس�ة لجمع المعلومات عن    الموظفني

ف للوظائف   عنجمع معلومات تالمدارس ب ف والمتقدمني ف والمتطوعني الموظفني
 : عشان

ف  •  أو التط�ع  للشغلتق�م كفاءة المتقدمني

ف أو  العمل تدير  • ف  �ستعني  بالمتطوعني

، أل  • ف ف اصابات العملو المسؤول�ة العامة  زيغراض التأمني  تأمني
WorkCover 

ي  •
امات عدد من اال �ستو�ف ف امات متعلقة   زيقانون�ة، الل�ت ف ال�ت

ي  
بالتوظ�ف والعقود وقانون الصحة والسالمة المهن�ة والتحقيق �ف

 البتحصلالحوادث 

 . الوزارةع� الدعاوى القانون�ة ضد المدارس أو   ترد  •

ف مت  نفصحنستخدم المعلومات أو ب ني
 عنها؟

ك�ف�ة استخدامها لغرض ب بتعلقعنها  االفصاحاستخدام المعلومات و/أو 
، وك�ف�ة مشاركتها و/أو  ف ها معني ف  توف�ي  .  تان�ةأو منظمات  لناس تانيني

عن المعلومات المتوافقة مع قانون  تفصحو/أو  بتستخدمالمدارس 
ف  بتاعالخصوص�ة   : زيذات الصلة،  التان�ةوال�ة فكتور�ا والقوانني

 ما موضح فوق هنازي  – لغرض أسا�ي  •

 عشان، مث�ً  -ع� نحو معقول  �حصلمتوقع  لغرض ثانوي •
 و وصالح�ات و ومهام و أهداف �حقق �قدر مجلس المدرسة 

، الموافقة المقدمة لإلستخدام  مث�ً  - ب�خطار و/أو موافقة •
المعلومات  ما بتم اإلفصاح عنعن تفاص�ل التسج�ل ( واالفصاح

 لو  دون موافقة، ب الوزارة نطاق خارج المجموعة
ّ

  االفصاح كانإ�
ا)   قانون��

وري  و االفصاحع� نحو معقول أن لمن الوزارة تعتقد  • عشان  �ف
 ع�:  تقل�ل أو منع تهد�د خط�ي 

 و أو مصلحت و أو سالمت و أو صحت زولح�اة  −

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
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 و أو مصالح و صحة الشعب أو سالمت −

 – بموجب القانون اإلفصاح عنها أو  المعلومات يتم طلب لمن •
، أو قانون الصحة والسالمة   مثً� المتعلقة بقانون ف مكافحة التمي�ي

،  العائ�ي ، أو قانون العنف و المهن�ة، أو قانون رفاهة الطفل وسالمت
امات المتعلقة  ف وزارة الصحة ووزارة  زيإ� وكاالت  باالبالغأو باالل�ت

واالمتثال ألوامر المحكمة  ، شؤون األ�ة والعدالة واإلسكان
ستدعاء أو أوامر االستدعاء أو أوامر والهيئة القضائ�ة أو مذكرات اال 

ي بعض 
 الالزمة  تقد�م الرعا�ة عشان الحاالتالتفت�ش، و�ف

تبادل المعلومات  حسب برامج بتاعت المعلومات يتم طلب لمن •
  Child and Family(العائ�ي عن العنف ضد األطفال والعنف 

Violence Information Sharing Schemes ،(  مع مدارس
طفال وسالمتهم،  تتبع لوال�ة فكتور�ا لتع��ز رفاهة األ  تان�ةودوائر 

   العائ�ي أو لتقي�م أو إدارة مخاطر العنف 

ي للتحقيق أو اإلبالغ عن �شاط �شتبه بأنه  •
ي   ، أو �شاط غ�ي قانويف

�ف
ورة المعقولة لغرض  حالة منع   زيمحدد،  قانون اتنف�ذ ال�ف

، ج��مة جنائ�ة أو التحقيق ف ي سلوك خط�ي
وكالة   عن ط��قيها أو �ف

 القانون أو بالن�ابة عنها.  بتاعت تنف�ذ 

ألغراض   ه��ة الزول، كمعلومات مقدمة بدون ال�شف عن  •
  الوزارةس�اسة  حسب، أو البحث أو اإلحصاءات المدرس�ة

ات�جيته  اواس�ت

 أو الرد ع� دعوة قانون�ة.  دعوى قانون�ةإلقامة  •

 الخاصة بالطلبة تع��ف�ة الرموز ال
ي  الوزارة

ي ل�ل طالب  خاصرمز تع���ف
ي �ف

ي وال�ة فكتور�ا �ف
مدرسة حكوم�ة �ف

و�رضو  بمهامها بفعال�ة.  تقدر تقومالمدارس  عشان الطلبة بتاعنظام سجالتها  
  Victorian Student( رقم الطالب الفكتوري الف��د  الوزارة بتستخدم

Number -VSN ( هيئة المناهج والتقي�م   بواسطةالمخصص ل�ل طالب
  Victorian Curriculum and Assessment Authority( بفكتور�ا 
VCAA - (ي فكتور�ا  لمن يتم �سج�ل الطالب

ي مدرسة حكوم�ة �ف
سواء كانت   ، �ف

مكن  ما م�شكل منظم و  VSNاستخدام بتم مدرسة مستقلة أو كاثول�ك�ة. 
 
ّ

 القانون.  حسب  استخدامه إ�

.   خاصدو�ي  تع��فرقم  الوزارة برضو بتخصص ف  للطالب الدوليني

 المدارس.   بواسطة تان�ةرموز تع��ف�ة  ممكن يتم تخص�ص

ف لطالب ا ف أو الجامعيني ي  رمز  لرقم ممكن �سجلو  المهنيني
صادر   خاصتع���ف

ي الف��د للطالب وُمدار من الحكومة الف�درال�ة، وهو 
  Unique(الرمز التع���ف

Student Identifier -USI ( ي س عشان �عملو بيهو  بتم استخدامو
وئف جل إل��ت

ف بها للطالب.  ال�ة المع�ت والزم الطلبة خاص بالتدر�ب والمؤهالت األس�ت
قبل أن يتمكنوا من الحصول ع� مؤهالتهم أو ب�ان  USIع�  �حصلو 

 .  األ�اد��ي  تحص�لال

 الطلبة عمل�ات تح��ل 
ف المدارس الحكوم�ة التابعة لوال�ة فكتور�ا    بني

ي مدرسة حكوم�ة �قبلوهو الطالب  لمن
ي فكتور�ا �ف

و�نتقل ليها،   تان�ة �ف
نتقل ليها. المعلومات البلمدرسة ل  بتاعتو نقل المعلومات ت المدرسة الحال�ة ب

أي  بما فيها لطالب، بتاعت امن السجالت المدرس�ة  دي ممكن �شمل صور 
 دە  لغرضلمطل��ة  ما موافقة الوالدين و. حتص عنمعلومات 

ي توف�ي  تقدر �ستمر المدرسة الجد�دة  كالم دە بخ�ي 
لطالب، ودعم  ل التعل�م �ف

 االجتماع�ة والعاطف�ة والصح�ة، واإلست�فاء بالمتطلبات القانون�ة.  و رفاهت

المدارس   ها الغ�ي حكوم�ة بما في  فكتور�ا من و�� مدارس  
 ال�اثول�ك�ة 

ي مدرسة �قبلوهو الطالب  لمن
ي فكتور�ا و�نتقل ليها، المدرسة �ف

غ�ي حكوم�ة �ف
لمدرسة الجد�دة،  ل الطلبةمذكرة تح��ل من نظام سجالت بتقدم الحال�ة 

 بموافقة الوالدين.  

المعلومات مع المدرسة الجد�دة لتع��ز   ممكن تتبادل المدرسة الحال�ة و�رضو 
 برامج حسب العائ�ي إدارة مخاطر العنف رفاهة أو سالمة الطالب أو لتقي�م أو 

 ).  Information Sharing Schemesمشاركة المعلومات (

ف الوال�ات  كة بني  من و�� المدارس المش�ت

ي مدرسة خارج فكتور�ا و�نتقل ليها أو منها، مدرس�قبلوهو الطالب  لمن
ة  �ف

 ن.  لمدرسة الجد�دة، بموافقة الوالديلمذكرة تح��ل بتقدم الحال�ة  بتاعتو 

ف المدارس   عن ز�ادة توجيهات انت ممكن تل�ت  عمل�ات نقل المعلومات بني
 ع�: 

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

 NAPLAN اختبار نتائج 
NAPLAN  ي لمحو األم�ة وتعل�م الحساب الخاص   اختبار هو التقي�م الوطيف

ي  الطلبةب
ي القراءة وال�تابة واللغة  9و   7 و  5 و  3 السنوات الدراس�ة �ف

، �ف
 والحساب. 

لتقي�م برامجها التعل�م�ة من  NAPLANاختبار ب�انات  بتستخدم المدارس
ي المدرسة الطلبة بتاعتخالل تحل�ل النتائج 

 . �ف

   NAPLAN بتقدر تصل لنتايجلمدارس الحكوم�ة التابعة لوال�ة فكتور�ا ا
ينتقل طالب من أو إ�   ولمن. الطلبةعن ط��ق نظام سجالت  الطلبة بتاعت

ف الوال�ات، بموافقة  كة بني مدرسة مستقلة أو كاثول�ك�ة أو مدرسة مش�ت
 NAPLANنتائج   أنها تقدمالتقي�م فيها   العملو مكن للمدرسة مالوالدين، 

 لمدرسة الجد�دة. لالطالب  بتاعت

 الشكاوىالرد ع� 
 
�
ي ، أح�انا مكاتب المرك��ة لمدارس الحكوم�ة التابعة لوال�ة فكتور�ا والل بت�ب

هم. المدارس و/أو  أهل الطلبةشكاوى من  للوزارةواإلقل�م�ة التابعة  وغ�ي
  وتفصحالمعلومات  بتستخدم للوزارة المكاتب المرك��ة أو اإلقل�م�ة التابعة 

ي ذلك الرد ع� الشكاوى   الشكاوى ديللرد ع�  ما �لزمعنها حسب
(بما �ف

  ز�ادة عنمعلومات  تل�ت مكن مالمقدمة إ� المنظمات أو الوكاالت الخارج�ة). 
) Complaints – Parents policy( ألهل الطلبة –س�اسة الشكاوى 

)ic.gov.au/pal/complaints/policyhttps://www2.education.v.( 

نامج  ف  الطلبةالشكاوى المتعلقة ب�ب   International Student( الدوليني
Program(  واالستئنافات الشكاوىس�اسة  حسب للوزارة بتتم إدارتها التابع  

ISP)  Complaints and Appeals Policy(  
)https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/en/Sc

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
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
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://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/en/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Process_Guide.docx
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hool_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Process_Guide.
ocxd .( 

  أو المدرسة مع المعلومات الوزارةالمقدمة بخصوص ط��قة تعامل  الشكاوى
الخصوص�ة  بتتم إدارتها حسب إجراءات شكاوى الشخص�ة

)https://www.education.vic.gov.au/about/contact/Pages/pri
vacycomplaints.aspx .( 

 الحصول ع� المعلومات 
تحتفظ البع� المعلومات  بحق ليهم �حصلو أو ممثليهم المعتمدين  كل الناس

ط  الحصول ع� المعلومات   أنو بها المدرسة عنهم وتحديثها وتصح�حها، ��ش
 ر ع� سالمة الطفل أو األطفال. خطما ي��د الأو السجالت 

    بتاعتالحصول ع� المعلومات 
 الطالب 

المدرسة   جوەتحصل البالتقار�ر المدرس�ة والمراسالت العاد�ة  بتقدم المدارس
ي  أهاليهمللطالب أو  �س

ي �ف
هم ممن لهم حق قانوئف أو مقد�ي الرعا�ة أو غ�ي

ف . طلبات الحصول ع� معلومات طالب دي الحصول ع� المعلومات أو  تانيني
ف الزم تتقدمالحصول عليها من قبل   تقد�م طلب ح��ةعن ط��ق  ناس تانيني

) من   FOI –Freedom of Information( المعلومات الحصول ع�
 . للوزارةالتابعة  Freedom of Informationخالل وحدة 

ي بعض 
 عنع� معلومات  ما بحق ليو �حصللممثل المفوض ا،  األحوال�ف

ي  ما �كون منح إذن الحصول ع� المعلومات  األحوال دي زي لمنالطالب. 
�ف

ي تقد�م الرعا�ة للطالب، أو �كون مخالف  مصلحة الطالب أو �خل بواج
بنا �ف

ي  زوللرغبات طالب قا� ناضج أو قد يؤثر ع� خصوص�ة 
�شكل غ�ي   تائف

ر.    م�ب

 والعنف العائ�ي األطفال  ضد  عنفالمشاركة معلومات  برامج، ل�ن برضو 
)Child and Family Violence Information Sharing Schemes  (

بمشاركة المعلومات ال��ة مع بعضها البعض   التابعة ليها للمنظمات بتسمح 
. العائ�ي لتع��ز رفاهة األطفال وسالمتهم، أو لتقي�م أو إدارة مخاطر العنف 

ابعة لوال�ة المدارس التابعة لوال�ة فكتور�ا ومجموعة من الدوائر األخرى الت
امج ديفكتور�ا  ي ال�ب

، راجع:  لو انت داير معلومات ز�ادة.  بتكون مشمولة �ف
إطار : MARAM( ـ ب المعروفةأو  MARAMمشاركة المعلومات و�صالحات ال 

  Informationمتعدد الوكاالت) ( العائ�ي العمل لتقي�م و�دارة مخاطر العنف 
sharing and MARAM reforms  (

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

 عن الحصول ع� معلومات
ف   الموظفني

ف  ف موظفني ف  ممكن �حاولو �دخلو المدرسة   بتاعني  الشخ�ي لملف الموظفني
 هم عن ط��ق االتصال بالمدير أوً�. يب الخاص

ي 
ف ع�:  لالوصول متوفرة عن إرشادات  �ف لمعلومات الصح�ة الخاصة بالموظفني

ف الموظف  -الوصول إ� المعلومات الصح�ة    Access to health (ني
information – Employees   (

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

، �جوز للموظف أن �طلب اإلذن  ذإ لو ما صدر  ن حصول ع� معلومات مبا�ش
راجع  . Department's Freedom of Informationمن خالل وحدة 

   Freedom of informationطلبات 
)https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/fo

i.aspx ( .للحصول ع� م��د من المعلومات 

 تخ��ن المعلومات وتأمينها 
ي فكتور�ا بتعملدارس الحكوم�ة الم 

تداب�ي معقولة لحما�ة المعلومات من  �ف
سوء االستخدام والض�اع ومن الوصول الغ�ي الم�ح به والتعد�ل عليها  

ون�ة   كلبتخ��ن   المدارس دي بتقوم. واالفصاح عنها  السجالت الورق�ة واإلل��ت
عاي�ي أمن وم بالوزارة�شكل آمن ومتسق مع س�اسة إدارة السجالت الخاصة 

ا من  بالمعلومات.  السجالت المدرس�ة أو نقلها إ�   كلتم التخلص رسم��
ي فكتور�ا ، أرش�فات الوال�ة

 - State Archives) مكتب السجل العام �ف
Public Record Office Victoria)  ما هو مطلوب من ِقبل سلطات حسب

ي ) Retention and Disposal Authoritiesاالحتفاظ والتخلص (
  �ف

Public Record Office Victoria . راجع س�اسة إدارة السجالت للمدارس
)Records Management policy for schools (  للحصول ع� م��د من

 المعلومات. 

ي فكتور�المدارس الحكوم�ة 
باألدوات والمعلومات لمساعدتها   ا بتم تزو�دها �ف

ع� تقي�م برامج ال�ومبيوتر ومقد�ي الخدمات المتعاقد معهم ألجل 
الخصوص�ة ومخاطر التعامل مع المعلومات. �ساعد تقي�مات تأث�ي  

المدارس ع� تقي�م  ) PIAPrivacy Impact Assessments - الخصوص�ة (
ي مدرسة  ان�ةبأطراف تبرامج ال�مبيوتر الخاصة 

تتعامل مع  بالمستخدمة �ف
 PIAsأو حساسة أو متعلقة بالصحة. �ساعد إجراء  شخص�ةمعلومات 

ف  المدارس ع� تحد�د مخاطر الخصوص�ة واألمان، وتقي�م االمتثال لقوانني
وال�ة فكتور�ا و�جراءات التوثيق المطل��ة إلدارة أي مخاطر  بتاعتالخصوص�ة 

 محددة.  

ي ) GDPRالب�انات العامة (تنطبق الئحة حما�ة    الصادرة عن االتحاد األوروئب
“(European Union’s – EU’s)”   �ي   الطلبةع ف من االتحاد األوروئب الدوليني

)EU .( عن ط��ق لالستفسارات، تواصل 

international@education.vic.gov.au 

  بتاعتكتحد�ث المعلومات  
ف   الطلبةنحتفظ بها عن لبمن المهم أن تكون المعلومات ا واأل� والموظفني

�حصل  لمنمدرستك  إدارةدق�قة وكاملة وحديثة. ير�ب التواصل مع مكتب 
ي المعلومات القدمتها ل

 هم. يتغي�ي �ف

  ح��ة المعلومات والخصوص�ة
"FOI" 

 تواصل مع: ا FOI  ح��ة المعلومات والخصوص�ة طلب لو داير تقدم

Freedom of Information Unit 
, Department of Education and Training  

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

foi@education.vic.gov.au 
 قم ب��ارة.  ، FOI لو انت داير معلومات ز�ادة عن

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
https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/foi.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/foi.aspx
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
mailto:international@education.vic.gov.au
mailto:foi@education.vic.gov.au
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 الخصوص�ة، اتواصل مع: ب بتتعلقاستفسار أو شكوى  لو عندك

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

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 

 

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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