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  خدمات دعم الطالب

 معلومات عن الخصوصية واستمارة منح الموافقة 

حول قرار البالمعلومات الالزمة التخاذ  متزويدك تهدف هذه اإلستمارة إلى
المساعدة من خدمات على  مطفلكأو  مأنت حصلواأن ت ونستوافق مما إذا كنت
دة آخر من الخدمات الصحية المساع   أخصائي( أو SSSب )لدعم الطا
 أو المدرسة.دائرة المنطقة أو ال تم توظيفه من قبليوالذي 

خدمات دعم إلى ب" لمصطلح "خدمات دعم الطاشير ي   اإلستمارةه في هذ
 دةن من الخدمات الصحية المساع  يخراآل خصائييناأل( أو SSSب )لالطا

 أو المدرسة. دائرةالمنطقة أو ال تم توظيفهم من قبلالذين ي

 من أربعة أجزاء:ستمارة اإل هن هذتكو  ت

  المعلومات األساسية .1
 حماية الخصوصية .2
 مموافقتكمنح  .3
 األسئلة الشائعة. .4

أي  ونال تفهم مبعناية. إذا كنتستمارة اإل هرجى قراءة كل جزء من هذي  
ب لخدمات دعم الطاموظف رجى التحدث مع ي   ه اإلستمارة،جزء من هذ
 مأو طفلك مأنت منككمي. ال ممدرستك فيل اصتعن اإلمسؤول الالرئيسي 

ن مجزء الموافقة على  عيتوقال تميب إذا لم لخدمات دعم الطاالحصول على 
 .ستمارةاإل هذه

حصلتم قد  من الممكن أنكم" ولكن معبارة "طفلكستمارة اإل ذهه ستخدمت
الموافقة على تلقي خدمات دعم منح على هذه اإلستمارة ألنكم تستطيعون 

(، أو إذا راشدون نوأو طالب نوناضج نوقاصركم ت عتبرون ب )ألنلالطا
. يتم شرح هذه للطفل ينرعاية غير رسمي يأو مقدم اءوصيأ مكنت
 .من هذه اإلستمارةالشائعة  سئلةالتفصيل في قسم األمعلومات بال

 المعلومات األساسية .1

تعليمية لحكومة فيكتوريا. الدمات الخ (DET)التعليم والتدريب دائرة م تقد  
إلى ب لخدمات دعم الطاتهدف . وDETب هي جزء من لخدمات دعم الطا

التي تقف مساعدة األطفال والشباب الذين يواجهون مجموعة من الحواجز 
تحقيق إمكاناتهم التعليمية والتنموية من خالل توفير على  هممأمام تعل  

 مجموعة من االستراتيجيات والدعم المتخصص.

 قدمها:يب الخدمات التي لوتشمل خدمات دعم الطا

 علماء النفس وموظفو التوجيه •
 نطقالمعالجو  •
 نواالجتماعيعاملون لا •
 الزائرون نوالمعلم •
 ون من قبل المجلسالسلوك المعتمد ومحلل •
 .دةالخدمات الصحية المساع  أخصائيي غيرهم من  •

أو  مكأنبتعتقد  مأو مدرسة طفلك مألن مدرستك ملكستمارة اإل هتم تقديم هذ
 ب.لمن تلقي الدعم من خدمات دعم الطا ونستفيدتسوف  مطفلك

 حماية الخصوصية  .2

ر ال خصوصية كل فرد وهي ملتزمة بحماية جميع المعلومات دائرة تقد 
بات د متطل  القوانين التي تحد  إن  .جمعهانة التي الشخصية والصحي  

وقانون  2001ة لعام هي قانون السجالت الصحي  في فيكتوريا الخصوصية 
هذه القوانين ما يجب علينا القيام د تحد  . 2000خصوصية المعلومات لعام 

المعلومات الشخصية إتالف عندما نقوم بجمع واستخدام ومعالجة و به
 خدمات دعم الطالب. صحية، مثلات الخدمالوالصحية عندما نقدم 

 

 

ب لخدمات دعم الطاالقانون األكثر مناسبة لقانون السجالت الصحية هو 
 :أن ينص  علىو

"معلومات أو رأي )بما في ذلك معلومات أو  هي ةيالمعلومات الشخص •
أم ال، وسواء تم  ةحيصح كانت(، سواء اناتيقاعدة ب ىرأي موجود عل

، أو ةواضح هويتهون كحول شخص ت ،يرهل مادي أو غكبش هاليتسج
 ل معقول من المعلومات أو الرأي".كبش منها التحقق نكمي

 هي "معلومات أو رأي حول: ةالمعلومات الصحي   •
o  لفرد البدنية أو العقلية أو النفسية اصحة 
o فردالالتي يعاني منها عاقة اإل 
o  قد  بشأن الخدمات التي عب ر عنها رغبات الفرد ه، وهي يلإمة الم 

 معلومات شخصية". أيضا  

، أو ميلتقد معهاج تميأخرى  ةيمعلومات شخص ةيتتضمن المعلومات الصح
 ب.لمثل خدمات دعم الطا ةيصحالخدمات ال ،مديتق عند

 جمع المعلومات الشخصية والصحية

بجمع المعلومات الشخصية والصحية لمساعدتكم أو   SSSيقوم موظفو
 طفلكم عن طريق:مساعدة 

  مجموعات من الطالب لتوفير الدعم أو التدخل المباشر لألفراد أو
 م والمشاركةتعل  ال قف أماملمعالجة الحواجز التي ت

  والكالم واللغة، والنفسي دراكاإلتقييم إجراء تقييمات مختلفة )مثل ،
 م اإلضافيةحتياجات التعل  إاالجتماعي( لتحديد 

  .التخطيط إلحتياجات التعل م الفردية 

ن كوتبجمع المعلومات الشخصية والصحية فقط عندما   SSSسيقوم موظفو
 .مأو لطفلك متقديم الخدمات لكل ةضروري

عن أفراد آخرين من  مأو طفلك مأنت ونفي بعض المناسبات، قد تتحدث
بجمع  SSS أو أشخاص آخرين. ونتيجة لذلك، قد يقوم موظفو معائلتك

 مطفلكغير أو  ممعلومات شخصية أو صحية عن أشخاص آخرين غيرك
 أثناء تقديم الخدمات.

أو  ممعلومات عنكالجمع حيث نقوم بمناسبات بعض ال قد تكون هناك أيضا  و
ت خرين أو الوكاالآلمن منظمات أخرى مثل المهنيين الصحيين ا مطفلكعن 

قبل  مسنسعى للحصول على موافقتك هاجمعبعندما نبدأ وخرى. ألالحكومية ا
 نا. ل القيام بذلك، ولكن في بعض الحاالت قد يتم تقديم هذه المعلومات مباشرة

ها عالمعلومات الشخصية والصحية التي قد يجمن األمثلة عما يلي بعض و
 : SSSموظفو

 إسمكم أو إسم طفلكم وعنوانكم وتفاصيل االتصال بكم 
 المعلومات الطبية 
 مواد أخرى مطلوبة إلجراء االختبارات المناسبة 
 والتقارير المدرسية وغيرها من المعلومات التياتنتائج االختبار ، 

  بإعدادهاالمدرسة  قامت
 من المعلومات ا هريأو غعقلية أو صحية بدنية، أو نفسية  معلومات

 مطفلكعن أو  مة عنكيالصح
 مو إعاقة طفلكإعاقتكم أ تفاصيل عن 
 بشأن توفير الخدمات أو عن رغبات طفلكم  مالتعبير عن رغباتك

 الصحية في المستقبل
 اهميتم تقديا أو سهميقدتة التي تم يالخدمات الصح 
  أ تنبت دق أوتتنبأ والتي  م الوراثيةطفلكعن جيناتكم أو جينات معلومات

 مطفلكصحة بو تكم أبصح
  .أي معلومات ضرورية لتقديم الخدمات 
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ثال  متعامل معها بسرية )أن ن ونتقديم المعلومات التي ترغبريدون ت مإذا كنت
على الرغم من أنها مرتبطة مباشرة بتوفير  ن خبر طفلكم بها(أن ال ترغبون 

قد . ولكبذ SSS إخبار موظفي م، يجب عليكمب لطفلكلخدمات دعم الطا
 لتوفير خدمات إذا كان ذلك ضروريا   ،تسجيل هذه المعلوماتيقومون فقط ب

 منب. إذا تم تسجيل المعلومات، سيتم تحديدها على أنها سرية لدعم الطا
 .ةظل سريتيجب أن  اأنهخالل وضع مالحظة على 

 دقة المعلومات الشخصية والصحية

 عن أو ماالحتفاظ بها عنكتم ينحن نسعى لضمان أن جميع المعلومات التي 
ى إل تمنتقلأو إ، مرت ظروفكثة ودقيقة. ومع ذلك، إذا تغي  يحدهي  مطفلك
أرقام الهواتف أو غيرها من المعلومات التي  تمرغي   وأ، جديد منزل
 ا.أخبرونا به مقديمة، من فضلك تصبحأها لنا موقدمت

 المعلومات الشخصية والصحيةإستخدام 

أو  معلومات الشخصية أو الصحية المتعلقة بكالم  SSSوموظفقد يناقش 
 وأ، والموظفين DETأو وكالء تعهدين مع الموظفين اآلخرين أو الم مطفلكب

أو وكالء مجلس مدرسة حكومية )على سبيل المثال، مقدمي تعهدين الم
أو  مب لكلالرعاية خارج ساعات الدراسة( وذلك لتقديم خدمات دعم الطا

اء هيئة التدريس والموظفين اآلخرين أو أعضلكي يتمك ن ، وملطفلك
بواجب الرعاية من الوفاء أو مجلس المدرسة   DETأو وكالءتعهدين الم

 .مطفلكتجاه أو تجاهكم 

 

 ميتقد من أجلذه المعلومات ه ممدرسة طفلكمدرستكم أو  وستخدم موظفد يق
إن فئات . مأو لطفلك مكل ،التيتعدالء إجرامن أجل و عليمية،البرامج الت

 منخرون اآلموظفون الاألشخاص الذين قد يشاركون في المناقشات هم 
SSS ،من المهنيين  رهمغي وأموظفو الدعم التربوي،  وأمعلمون، ال وأ

خدمات التعليم والرعاية التي يقوم بها مجلس المدرسة  والصحيين، أو موظف
 .مطفلكالتي يذهب إليها و

أو متعهدي و أن آخرين يلموظف ةيإذا تم اإلفصاح عن المعلومات الصح

عندها ، مجلس المدرسة الءوكأو  متعهدي أو موظفي أو  DETالءوك
وقانون  ةيلتزام بقانون السجالت الصحؤالء األشخاص اإله ىعل يتعي ن

( )الكومنولث 1988لعام  ةيالمعلومات )أو قانون الخصوص ةيخصوص
 (.حيثما كان ذلك مناسبا  

إال إذا سمح القانون بذلك. في بعض  ستخدامولن يحدث اإلفصاح أو اإل
لكشف عن المعلومات إلى اخرى األقوانين بسبب ال  DETالحاالت قد تضطر

و أإلى هيئات أخرى مثل وكالة تنظيمية  مطفلك عن أو محتفظ بها عنكتي تال
 محكمة.

 الوصول إلى المعلومات الشخصية والصحية

 DETالمعلومات الشخصية والصحية التي تحتفظ بهاإلى الوصول  ميمكنك

. 1982 لعام بموجب قانون حرية المعلومات هاوتصحيح مطفلكعن و معنك
 ممدرستكفي ل اصتعن اإلمسؤول الالرئيسي   SSSبموظفيرجى االتصال 

 الموضوع.  أدناه لمناقشة هذاوالذي يتم التعريف عنه 

 موافقتكممنح  .3

 (:صح رجى وضع عالمةب التالية لتقديم الخدمات لطفلي )ي  لض خدمات دعم الطاأفو  أنا 

  بلجميع خدمات دعم الطا  ين من قبل المجلسالسلوك المعتمد يمحلل

  التوجيه يعلماء النفس وموظف   نطق معالجي ال

  العاملين اإلجتماعيين  الزائرين نيالمعلم

  .دةأخصائيي الخدمات الصحية المساع  غيرهم من   غيرهم:

 أؤكد ما يلي:أنا 
  وقد قرأتها دعم الطالب واستمارة الموافقةالمتعل قة بخدمات خصوصية المعلومات حصلت على لقد. 
  ال كنسخ مطبوعة وأشطفلي في بالخاصة بي أو  ةيوالصح ةيالمعلومات الشخص ةواستخدام واإلفصاح عن وإدار يتلقوجمع  تميس فكيم هأفأنا

 .ةيإلكترون
  تمرمس بلدمات دعم الطاتقديم خفي مدرسة حكومية في فيكتوريا، و جل، أو طفلي، مسطالما أناستستمر تي منحت ها وأقر بأن الموافقة ال دركأأنا . 
  أدرك أن الموافقة على تقديم خدمات دعم الطالب لي أو لطفلي يمكن سحبها في أي وقت.أنا 
  كان هناك  طفلي. إذاللب لي أو اخدمات دعم الطتقديم توقف يب بأن الخدمات المحددة لم تعد مطلوبة، فسوف لخدمات دعم الطاقررت إذا  هأن دركأأنا

 .عليها عيتوقالالموافقة و لمنحجديدة عندها يجب إكمال إستمارة ، في تاريخ الحق ،ب مرة أخرىلخدمات دعم الطالحاجة 
 

  1إسم الشخص  
 2إسم الشخص 

 )إختياري(
 

 لبالطف ة التي تربطهعالقال  العالقة التي تربطه بالطفل 

 التوقيع  التوقيع 

 التاريخ ________  /  ____  /  ____ التاريخ ________  /  ____  /  ____
    

 إسم المدرسة  إسم الطالب 

 هو:  ممدرستكفي ل اصتعن اإلمسؤول الالرئيسي   SSSموظفإن  تاريخ الميالد ________  /  ____  /  ____
 

 :اإلسم
 

  :رقم الهاتف

 )إختياري(توقيع الطالب  

 التاريخ ________  /  ____  /  ____

. DETلسياسة  أو يتم تصنيفه كقاصر ناضج وفقا   أكثر من ثمانية عشر عاما  يبلغ  هرجى التأكد من أندون الحصول على موافقة من شخص آخر، ي  ه اإلستمارة ع على هذإذا كان الطالب يوق  
 من هذه اإلستمارة. جزء الموافقة على  عيتوقال تميلم  اب إذلخدمات دعم الطاعلى  الحصولأو طفلك  مأنت منككميمزيد من المعلومات. ال الاألسئلة الشائعة للحصول على  وا قسمراجع
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  خدمات دعم الطالب

 معلومات عن الخصوصية وإستمارة منح الموافقة 

 الشائعةاألسئلة 

في قراءة سياسة  ونترد في هذا الجزء بعض األسئلة العامة. قد ترغب
مزيد الحصول على الفي  ونترغب مإذا كنت  DETالتابعة لدائرةالخصوصية 

الحصول عليها على الموقع التي يمكن ومن المعلومات العامة 
http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy.aspx. 

 يةكيف عنمعلومات العلى   DETالتابعة لدائرة خصوصيةالتحتوي سياسة 
 :بـ يامناق

 إدارة المعلومات الشخصية والصحية 
  حماية جودة وأمن البيانات 
 االحتفاظ بالمعلومات الشخصية والصحية 
 .نقل المعلومات الشخصية والصحية 

مسؤول الالرئيسي   SSSبموظففي االتصال  ونبدال  من ذلك، قد ترغب
 .ممدرستكفي  لاصتعن اإل

 من هم خدمات دعم الطالب؟

 :بلتشمل خدمات دعم الطا

 جعاللل ةخدمة شامل ونقدمالذين ي – التوجيه يعلماء النفس وموظف •
مع األفراد  ونعمليومدارسهم، و عائالتهمللطالب و يالنفس

تقييمات نفسية ومشورة تعليمية  ونقدمويوالمجموعات والعائالت. 
 نوحضريبرنامج الطالب ذوي اإلعاقة؛ و وندعمويللمدارس؛ ثقيفية وت

 لزوم. في المدارس عند الالتي تحدث  جادةالحوادث ال
 

يقي مون النطق النطق، ومشاكل لعالج خدمات  مونقدي – نطقال يمعالج •
الدعم للمدراء وموظفي المدارس وأولياء األمور حول  ونقدميواللغة و

 متطلبات برنامج الطالب ذوي اإلعاقة وتنفيذ برنامج دعم اللغة.
 

 همومدارسعائالتهم الدعم للطالب و ونقدمي – نياالجتماعين يعاملال •
عائلية من خالل المشاركة في األعمال الفردية والجماعية وال

 لزوم. في المدارس عند الجادة التي تحدث الحوادث ال ونحضريو
 

ة تقييمات سلوكي ونقدمي – ن من قبل المجلسيالسلوك المعتمد يمحلل •
بشكل ب لمباشرة والتي قد تشمل تقييم السلوك الوظيفي والتدخل للطا

الوسائل  يضعونالتدريب لموظفي المدارس و ونوفرويفردي. 
 المثيرة للقلق.سلوكيات على اللالستجابة بكفاءة وفعالية 

 

التعليم المباشر والتقييم للطالب بما في يقدمون  –ن ين الزائريالمعلم •
يقوم و. علمينوالتقييم واإلبالغ عن التقدم والمشورة للماقبة رمذلك ال

 ةدنيبللحالة اللصحة ولو نظروال للسمع تقييمن الزائرون بإجراء علموالم
ن علميبشكل وثيق مع الم ونعمليوغيرها من االحتياجات التعليمية و

 لدعم الطالب. أولياء األموروندماج ومساعدي اإل
 

)مثل المعالجين  – دةأخصائيي الخدمات الصحية المساع  غيرهم من  •
أو  رسةالمديتم توظيفهم من قبل الشباب( الذين مع المهنيين أو العاملين 

 دة. المساع  صحية الخدمات اللتقديم دائرة المنطقة أو ال

 من يمكنه التوقيع على هذه اإلستمارة؟ 

 – ينناضج ينقاصرون عتبرت   والعاما   18دون سن  مأو طفلك مأنتم إذا كنت
)أيهما ينطبق ستمارة اإل هيمكن أن يوقع أحد األشخاص التاليين على هذ

 الظروف الفردية(:على 

 

 

 

 

  ويلةطالعن "القضايا الرئيسية كوالد مسؤولية الالشخص الذي يتحمل 
 (الكومنولث) 1975األجل" على النحو المحدد في قانون األسرة لعام 

  وصي" بموجب قانون األطفال والشباب ك"الذي تم تعيينه الشخص
 (توريا)فيك 2005لعام  العائالتو

عندما ال يتوفر أي من األشخاص المذكورين أعاله أو ال يمكن االتصال و
 التالية.، يمكن الحصول على الموافقة بالطرق ابهم

 .    وصي تعي نه المحكمة1

وصي" بموجب قانون الوصاية كن "شخص معي   مطفلكدى و لديكم أإذا كان ل
 ارةستمإالتوقيع على الوصي (، يجب على توريا)فيك 1986واإلدارة لعام 

 الموافقة. منح

  .   مقدم الرعاية غير الرسمي2

 لبالغ مسؤو أو شخصهو أحد األقرباء مقدم الرعاية غير الرسمي إن 
الدليل  واالرعاية اليومية للطفل. راجعالذي يقدم يعيش معه الطفل، و

معلومات حول مقدمي الرعاية الاالستشاري لسياسة المدرسة للحصول على 
 غير الرسميين:

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/par
 .ticipation/Pages/admission.aspx 

 ما يلي: ةالحظممن المهم 

 قرار رسمي بمقدم إ" ميالرسمي تقد ريغ ةيمقدم الرعا ىعل نبغيي
 ةيمقدم رعاك هوضع ىعل أكيدللت" اءقربحد األألرسمي  ريغ الرعاية

من قرار الرسمي الحصول على نسخة من هذا اإل. ويمكن يرسم ريغ
http://www.ccyp.vic.gov.au. 

 

 الذي يتحم ل االتصال بالشخص  من الممكن في وقت الحق إذا كان
طويلة األجل و/أو الشخص العن القضايا الرئيسية كوالد المسؤولية 

 يجب الحصول على موافقته.عندها نح الوصاية، م  قد الذي 
 

 عن القضايا الرئيسية كوالد المسؤولية الذي يتحم ل الشخص  إذا كان
يرفض أو يلغي نح الوصاية م  قد طويلة األجل و/أو الشخص الذي ال

يسود، وسوف تتوقف هو الذي حق، فإن قراره الالموافقة في وقت 
 .الخدمات فورا  

 .   الطالب القاصرون الناضجون3

 ينقاصر ونتعتبركم ولكن عاما   18م دون سن أو طفلك مأنت مإذا كنت
لدليل ا واستمارة الموافقة الخاصة به. راجععلى إ توقيعال ه، فيمكنينناضج

معلومات حول القاصرين الاالستشاري لسياسة المدرسة للحصول على 
 http://www.education.vic.gov.au: الموقع الناضجين على

 أو أكثر ا  معا 18 وناألشخاص الذين يبلغ   .4

على توقيع الفيمكنه  -أو أكثر  عاما   18 ونبلغت مأو طفلك مأنت مإذا كنت
 ستمارة الموافقة الخاصة به ما لم يخضع الطفل ألمر من المحكمة.إ

http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/Pages/admission.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/Pages/admission.aspx
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 ن؟ين/منفصليماذا يحدث إذا كان الوالدان مطلق

" من ستمارةاإل ههذعلى توقيع ال"من يمكنه حول المعلومات المقدمة تحدد 
ن أو يالموافقة عندما يكون الوالدان مطلقمنح ستمارة على إتوقيع اليمكنه 

 منفصلين.

زوج أو والد بالمساكنة، أو  ،ماذا يحدث إذا أراد شريك جديد
 ؟ستمارةالتوقيع على اإلالوالدة/زوجة الوالد 

فقط الشخص الذي يتحمل المسؤولية كوالد أو الوصي القانوني أو يستطيع 
. ال يمكن للشريك تمارةساإل همقدم الرعاية غير الرسمي التوقيع على هذ

 هذهعلى توقيع ال، أو زوج الوالدة/زوجة الوالد، بالمساكنةالجديد، أو الوالد 
 .ستمارةاإل

ال يمكن يحدث إذا كان الطفل ال يعيش مع أحد الوالدين أو  ذاما
 أحد الوالدين؟تحديد مكان 

" من ستمارةاإل ههذعلى توقيع ال"من يمكنه حول المعلومات المقدمة تحدد 
الطفل مع أحد يعيش عندما ال الموافقة منح ستمارة على إتوقيع اليمكنه 

 .ال يمكن تحديد مكان أحد الوالدينالوالدين أو 

لون يحدث إذا كان الشخص )األشخاص(  اماذ المسؤولية الذين يتحم 
شخص الطويلة األجل" أو الرئيسية القضايا العن "كوالدين 

 حول تقديم الخدمة؟في الرأي يختلفون  اءوصياأل شخاص(األ)

ية مسؤولاليجب الحصول على الموافقة من جميع األشخاص الذين يتحملون 
 يتمتعونطويلة األجل" أو الذين الوالدين عن "القضايا الرئيسية ك
 الوصاية" على الطفل.ب"

 والد عنكمسؤولية يتحم ل الالموافقة من شخص واحد على األقل  منحإذا تم 
ندها عالوصاية يتمتع ب" أو الشخص الذي ة األجلسية الطويل"القضايا الرئي

 يمكن تقديم الخدمات.

والد عن "القضايا الرئيسية ك مسؤوليةالولكن إذا كان شخص آخر يتحمل 
لى الموافقة عمنح الوصاية يرفض يتمتع بطويلة األجل" أو الشخص الذي ال

الخدمات. وإذا بدأت الخدمات بالفعل، توقف ينبغي أن تعندها الخدمات، 
 حياة الطفل أو صحتهلفها ما لم يكن هناك تهديد خطير أو وشيك يوقتيجب 

 أو سالمته أو رفاهه.

لية مسؤواليجب أن تلتقي المدرسة مع الشخص )األشخاص( الذين يتحملون 
طويلة األجل أو الشخص )األشخاص( الذين الوالدين عن القضايا الرئيسية ك

مناسبة من جميع األطراف الموافقة العون بالوصاية للحصول على يتمت
إحالة األطراف يتم  ر تحقيق ذلك من خالل االجتماع، قدالمعنية. وإذا تعذ  

 إلى الوساطة أو المحكمة حسب االقتضاء.

 ؟ه اإلستمارةماذا يجب أن تفعل المدارس بهذ

قة المتعل   ةيصلاألق ائوثمثبتة بدلة الألواستمارة يجب أن تحتفظ المدرسة باإل
 بمسؤولية الوالدين أو الوصاية أو وضع مقدم الرعاية غير الرسمي إلثبات

  بشكل مناسب.قد م نحت الموافقة  بأن

 :ىإل المثبتة بوثائقستمارة الموافقة واألدلة إكما يجب تقديم نسخة من 

 خدمات  ىاإلحالة إل ىقدموا الموافقة عل نيالشخص )األشخاص( الذ
 ب؛ ولطادعم ال

  موظفيSSS. 

ب عبر اإلنترنت لالموافقة إلى نظام حالة الطاإستمارة منح يمكن تحميل 
(SOCSكجزء من عملية إعداد ال )معلومات ال. للحصول على حالة
سياسة  واخرى حول االحتفاظ بالمعلومات الشخصية والصحية، راجعاأل

 الخصوصية الخاصة بنا.

 

 كيف يتم تخزين المعلومات؟

لف مفي سيتم تسجيل المعلومات ذات الصلة وتخزينها في نسخة مطبوعة 
 . سيتم االحتفاظ بهذا الملف في منطقة آمنة وفقا  التابع للدائرة الطالب السري

ب وسياسات إدارة سجالت للبروتوكوالت تخزين ملفات خدمات دعم الطا
DET. 

نظام  في/أو تسجيل المعلومات وتخزينها في شكل إلكتروني و ويمكن أيضا  
 .ةاالنترنت الذي يوفر آلية إلكترونية إلدارة الحال برحالة الطالب ع

أو مع  مب الذين يعملون معكلن سوى موظفو خدمات دعم الطاولن يتمك  
 لكترونية.اإلملفات المطبوعة أو النسخة الطفلكم من الوصول إلى 

 فيكتوريا؟ماذا يحدث إذا انتقل الطفل إلى مدرسة حكومية أخرى في 

إذا انتقل الطفل إلى مدرسة حكومية أخرى في فيكتوريا أثناء تلقي الخدمات، 
المعنية   SSSسيتم نقل الملف والسجل اإللكتروني إلى المدرسة أو خدمات

 التسجيل الجديد. عملية كمالإبمجرد 

ات تخزين ملفلبروتوكوالت  ا  يجب تخزين جميع الملفات بشكل آمن وفق
للحصول على نسخة  .DETب وسياسات إدارة سجالت لخدمات دعم الطا

 رجى إرسال بريد إلكترونين هذه السياسات، ي  ع
 privacy.enquiries@edumail.vic.gov.au إلى

 هل يمكنني سحب الموافقة؟

قد  .مإلى مدرسة طفلكيمكن سحب الموافقة في أي وقت عن طريق الكتابة 
 مب أو ألنكلبحاجة إلى خدمات دعم الطا واعدتلم  مأو طفلك ميحدث هذا ألنك

ب. قبل لفي الحصول على خدمات دعم الطا ونرغبت م تعدوال مأو طفلك
ة ب، نوصي بمناقشلخدمات دعم الطاالحصول على سحب الموافقة على 

 .أوال    SSSمع موظفي المدرسة و/أو موظفي هذا األمر

 سوف مطفلكلأو  مخدمات دعم الطالب الرسمية لكأن سحب الموافقة يعني 
 توقف.ت

 الخدمات مرة أخرى؟ م بحاجة إلىماذا لو كنت

ف الخدمات، ال يمكن إعادة تنشيط الموافقة على تلقي خدمات بمجرد توق  
ب في ل. إذا كانت هناك حاجة إلى خدمات دعم الطالب تلقائيا  ادعم الط

جديدة إستمارة كمال إإلى إعداد حالة جديدة و ونتحتاج المستقبل، سوف
 ها.علي توقيعالموافقة ولمنح ال
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