
 

  

مکاتب یخصوص یمپالیسی حفظ حر  
و  یادارات مرکز یکتوریا،و ی)که بشمول تمام مکاتب دولت تعلیم و تربیه وزارت

و متعهد به حفاظت  احترام می گذاردهر فرد  یخصوص یمحربه منطقوی است( 

 د.نکن یم یاست که مکاتب جمع آور یاز معلومات

بدون  یا با معاش) سازمان ها( و یمانکارانکارکنان، ارائه دهندگان خدمات )پ تمام

از قانون حفظ  ید( بامکتب ما) یکتوریاو یمکتب دولت ین( از وزارت و امعاش

 کنند. یرویپالیسی پ ینو ا یکتوریاو یخصوص یمحر

 "معلومات صحت"و  ی"معلومات شخص" یریتمد یکتوریا،و یمکاتب دولت در

( و قانون ویکتوریا) 2014و معلومات  یشخص یمتحت قانون حفاظت از حر

 یخصوص یمقانون حفظ حر ی،( )به طور کلویکتوریا) 2001صحت  ریکاردهای

 شود. ی( اداره میکتوریاو

و صحی را  یدهد که چگونه مکتب ما معلومات شخص یم یحپالیسی توض این

 کند. یم یریتو مد یجمع آور یکتوریاو یخصوص یمون حفظ حرمطابق با قان

 پالیسی ینا یفعل کاپی

و  تکنالوجی نوو  ینقوان تاو به روز خواهد شد  یپالیسی به طور منظم بررس این

که  ید. لطفا مطمئن شوضرورت در نظر بگیرددر صورت را مکتب  یطمح ییرتغ

 .یدپالیسی را دار ینا یکاپی فعل

 تعاریف 

فرد  یکنادرست، در مورد  یا درستاست،  نظری یامعلومات  ،یشخص معلومات

 یاتواند از معلومات و  یم ینانیقابل اطم یا بطورآشکار است،  اش یتکه هو

. به عنوان مثال، نام، آدرس، استنتاج شود شده است فورمه ریکاردکه در  - ینظر

 یمنیز  مورد متعلمین درشده ن ییتولد )سن(. معلومات شناسا یخنمبر تلیفون و تار

 باشد. یتواند معلومات شخص

فرد  یروان یا دماغی فزیکی،در مورد صحت  ینظر یامعلومات  صحی معلومات

. تحریری باشد یا نباشدچه  -است  یمعلومات شخص ینمعیوبیت است، که همچن یا

 ،طبی یخچهفرد و تار یصح یتنظر در مورد وضع یابشمول معلومات  ینا

 ریکاردهای مشاوره است. یزها، و ن جیو آلر یوقایه ساز یتوضع

خاص،  یها یژگیاز و ینظر در مورد مجموعه ا یامعلومات  حساس معلومات

ی های وابستگ یااعتقادات  ی های سیاسی،وابستگ یا ید، عقایا قومیتبشمول نژاد 

جنایی شخص سابقه  یا؛  یجنس یحات یا فعالیت هایترج ی،فلسف یباورها مذهبی،

 بشمول معلومات صحی است. ینهمچن ینامی باشد. 

 یم؟کن یم یرا جمع آور یمعلومات ما چه

 کند: یم یرا جمع آور ذیل ما معلومات مکتب

توسط متعلمین، خانواده  کهآنها،  یو خانواده ها معلومات در مورد متعلمین •

 است ارائه شده یگرانو دیشان ها

کنندگان؛ ارائه  یدشغل، کارکنان، داوطلبان و بازد یانمعلومات در مورد متقاض •

 .یگرانکنندگان و د یدکار، کارمندان، داوطلبان، بازد یانشده توسط متقاض

 یم؟کن یمعلومات را جمع آور ینا ما چگونه

 کند، بشمول: یم یروش جمع آور ینما معلومات را در چند مکتب

خانواده، کارکنان، داوطلبان، و  تلیفون: از متعلمین یقو از طر یبه طور شخص •

 یگرانکار و د یانکنندگان، متقاض یدبازد

صورتحساب،  یمیل،ا ی،شغل تقاضاهای: بشمول یو کاغذ یکیاز اسناد الکترون •

نامه )به عنوان مثال: فورمه  یترضا یبه مکتب ما، فورمه ها خطفورمه ثبت نام، 

 مکتب یت(، وب سانحمایت متعلمیخدمات  یترضافورمه ، چکرثبت نام،  یها

 ل مکتبوتحت کنتر یاجتماع یرسانه ها یا مان

که توسط  یگرد یها و نرم افزار ها اپلیکیشن: مانند ینآنال یهاسامان یقاز طر •

 شود یمکتب ما استفاده م

 که در مکتب ما قرار دارد.  CCTV مدار بسته کمرایهر  یقاز طر •

 اعالن جمع آوری معلومات

کند، مکتب ما  یم یرا در مورد شما جمع آور یکه مکتب ما معلومات موقعی

 یندهد. ا یمسائل خاص انجام م اطالع دادن در مورد یرا برا یاقدامات معقول

و اصالح  یبه روز رسان ی،و نحوه دسترس جمع آوری معلوماتبشمول هدف 

 یها دهاو خانو معلومات در مورد متعلمین یمعلومات مربوط به شما است. برا

 یبالغ( پس از ثبت نام ارائه م متعلمین یا)و  ینشده به والد یجمع آور اسنادآنها، 

 شود.

 معلومات ناخواسته در مورد شما

 یفعالاقدام  یچکند که ما ه یافتدر یما ممکن است در مورد شما معلومات مکتب

 داشتن از طرف الزام یا. در صورت مجاز بودن یمنکرده ا ی آنجمع آور یبرا

 یرمعلومات را حفظ کند. در غ ینتواند ریکاردهای ا یقانون، مکتب ما م

 یناست، از ب یو منطق یکه قابل اجرا، قانون یزماندر معلومات را  ینصورت،ا

 .هویت آنها را بر خواهیم داشتا ی خواهیم برد

 یم؟کن یم یمعلومات را جمع آور ینا چرا

 آنها  یو خانواده ها ر مورد متعلمینمعلومات د یجمع آور یاصل هدف

در  کند یم یآنها جمع آور یو خانواده ها در مورد متعلمین یما معلومات مکتب

 :برای موارد ذیل صورت لزوم

 متعلمینتعلیم  •

 و صحت متعلمین یو عاطف یاجتماع رفاهاز  یتحما •

 بشمول: ی،الزامات قانونانجام  •

o یبرا ینیب یشقابل پ یبکاهش خطر ابتال به آس یبرا یاقدامات معقول 

 مراقبت( یفه)وظ یدکنندگانکارکنان و بازد ،متعلمین
o  معیوبیت )قانون ضد  یدارا متعلمین یمناسب برا یماتتنظانجام

 (یضتبع

o  مصونیت)قانون صحت و  حفوظو م مصون یکار یطمح یکارائه 

 (یشغل

 مکتب ما به:قادر ساختن • 

o تالش ها و  تجلیلو  متعلمین یلیدرباره مسائل تحص ینارتباط با والد

 متعلمین یدستاوردها

o نخوب مکتب ما یریتنظم و مد حفظ 



 

  

 :بهوزارت  قادر ساختن• 

o نمکتب ما یریتمنابع و مدتامین موثر،  یریتاز مد یناناطم 

o  یقانون یفو وظا فعالیت هاانجام 

o  ،پالیسی ها ،  یابیو ارز یمنظارت، تنظ ی،مالتمویل  پالن کردن

 خدمات و عملکرد وزارت

o ریپورت دهیبا الزامات  تمطابق 

o  یهعل یقانون یبه هر ادعاپاسخ  یاموارد حادثه در مکاتب و بررسی 

 .از مکاتب آن یکوزارتخانه، بشمول هر 

 

 

در مورد  معلوماتاهداف اولیه جمع آوری 

 دیگران

مربوط به کارکنان،  معلوماتما  مکتب

داوطلبان و متقاضیان کار را جمع آوری می 

 کند:

متقاضیان برای  صالحیتبرای ارزیابی • 

 اشتغال یا داوطلب شدن

 جایابی براییا  مدیریت اشتغالبرای • 

 داوطلبان

مسئولیت عمومی  بشمولبرای مقاصد بیمه، • 

 WorkCover پوشش کاری و

 بشمولبرای انجام وظایف مختلف قانونی، • 

قانون  ،تعهدات قانونی اشتغال و قرارداد

 شغلی و بررسی حوادث مصونیتو  صحت

به ادعای قانونی علیه برای پاسخ دادن • 

 / وزارتخانه ما. مکتب

 ؟آنرا افشا می کنیماستفاده می کنیم یا  معلومات چه موقعی ما از

 

قوانین حفظ  بر طبق معلومات راما  مکتب

حریم خصوصی ویکتوریا استفاده یا افشا می 

 :ذیلکند به شرح 

همانطور که در  - هدف اولیه. برای یک 1

 تعریف شده است فوق

 

بطور مرتبط که  هدف ثانویه. برای یک 2

برای مثال، برای  -منطقی انتظار می رود 

برای رسیدن به  مکتبفعال کردن شورای 

 قوت هایشاهداف، عملکرد و 

 

 رضایت بشمول - اطالع و / یا رضایت. با 3

 فورمه هاارائه شده در ثبت نام و دیگر 

 

لزوم برای کاهش یا جلوگیری از . در صورت 4

 برای:تهدید جدی 

 یا رفاه فرد مصونیت، صحتزندگی، • 

 یا رفاه عمومی مصونیت، صحت• 

 

یا مجاز  توسط قانون ضرورت. زمانی که 5

وظیفه مراقبت، از  ای نتیجه بشمول - است

 مصونیتو  صحتقانون ضد تبعیض، قانون 

هایی  سازمانتعهدات به  ریپورتشغلی، 

 تو خدمات انسانی و مطابق صحتمانند وزارت 

، احضار یا محکمهیا  احکام تریبونالبا 

 لیس ویکتوریاوپاخطارهای 

 

فعالیت  ریپورتتحقیق یا برای . 6

منطقی برای بطور یا زمانی که  غیرقانونی

، ضرورت دارد اجرای قانونیک هدف مشخص 

جلوگیری یا تحقیق در مورد یک جرم  بشمول

جنایی یا رفتار نادرست، توسط یا از طرف 

 قانون مجرییک سازمان 

 

 مکتبیا  احصائیه تحقیقاتی. برای اهداف 7

 

یا پاسخ  دعوی قانونی. برای ایجاد یک 8

 دادن به آن.

 

( CASES21یک شناسه منحصر به فرد )یک کد 

برای هر متعلم اختصاص داده می شود تا 

فعالیتهایش را مکتب بتواند به طور موثر 

 .انجام دهد

 یکتوریادولتی و متعلمین بین مکاتبانتقال 

 

دولتی دیگر  مکتبدر متعلم که یک  وقتی

ویکتوریا پذیرفته شده و به آن انتقال می 

را متعلم مربوط به  معلوماتما  مکتبیابد، 

انتقال می دهد. این ممکن است  مکتببه آن 

، متعلمتحصیلی  اسنادهای  کاپی بشمول

 ی باشد.صح معلومات گونه هر مانند

 

 بهبعدی را قادر می سازد تا مکتباین امر 

 صحتحمایت از رفاه و متعلم،  تعلیم

و اجرای الزامات  متعلمیناجتماعی و عاطفی 

 ه دهد.قانونی ادام

 NAPLAN نپلن نتایج

در سال متعلمین ارزیابی ملی برای  نپلن

و  لسان، تحریر، قرائتدر  9و  7، 5، 3های 

 حساب است.

 

دولتی دیگر  مکتببه یک متعلم که یک  موقعی

او می  نپلن ویکتوریا منتقل می شود، نتایج

 د.دی منتقل شوبع مکتبد به توان

 

متعلم می یک  نپلن عالوه بر این، نتایج

ارائه ویکتوریا  قبلیدولتی  مکتبد به توان

 پروگرام تعلیمی خود را مکتباین شود تا

 .کندارزیابی 



 

  

 پاسخ به شکایات

مکتب ما و ادارات مرکزی و ، بعضی مواقع

را از والدین و  ی، شکایاتمنطقوی وزارت

ا و / یا م مکتبدیگران دریافت می کنند. 

 معلومات وزارتی ادارات مرکزی یا منطقو

برای پاسخ دادن به این شکایات  ضرورتمورد 

پاسخ به شکایات مربوط به سازمان  بشمول)

های خارجی یا سازمان های دیگر( را مورد 

 د.ناستفاده و افشا قرار می ده

 شما معلوماتدسترسی به 

همه افراد یا نمایندگان مجاز آنها حق 

 رادسترسی، به روز رسانی و اصالح معلوماتی 

 حفظ می کندکه مکتب ما در مورد آنها

 د.ندار

 

 متعلم معلوماتدسترسی به 

و ارتباطات  مکتب ریپورتهایما فقط  مکتب

را به والدینی که دارای حق  مکتبمعمولی 

هستند، ارائه می  معلوماتقانونی برای این 

 معلوماتدهد. درخواست برای دسترسی به 

تقاضای باید با استفاده از یک متعلم دیگر 

( از طریق واحد آزادی FOI) معلوماتآزادی 

 ذیل)به  وزارت انجام میشود معلومات

 .(مراجعه شود

 

در برخی موارد، یک نماینده مجاز ممکن است 

متعلم مربوط به  معلوماتبه حق دسترسی 

زمانی است  بشمول شرایط نداشته باشد. این

متعلم نیست  نفع  بهدسترسی دادن مجوز که 

کند، می را نقض  متعلمیا وظیفه مراقبت از 

یا  استبالغ  خواسته های یک متعلمبر خالف 

فرد  حفظ حریم خصوصی غیر منطقی بر بطور 

 دیگری اثر می گذارد.

 کارکنان معلوماتدسترسی به 

ممکن است ابتدا با تماس با  مکتبکارکنان 

خود دسترسی پیدا  یپرسنل دوسیه، به آمر

شود، ندسترسی مستقیم اعطا مجوز کنند. اگر 

آزادی  واحدعضو از طریق یک ممکن است 

 کند. دسترسی درخواست وزارت معلومات

 

 معلومات حفظذخیره و 

برای محافظت  را ما اقدامات معقولی مکتب

مفقود سوء استفاده و  منحیث معلوماتاز 

، و دسترسی غیرمجاز، اصالح و افشاگری شدن

ما تمام مدارک  مکتبانجام می دهد. 

مطابق  مصونالکترونیکی و کاغذی را به طور 

نداردهای امنیت ریکاردها و استمدیریت با 

 اسناد. کلیه وزارت حفظ می کند معلومات

 ریکاردهایندارد دفتر است طبق تحصیلی

در یا  برده می شودعمومی مربوطه از بین 

عمومی  ریکاردهای دفتر بهصورت ضرورت 

 ویکتوریا منتقل می شود.

 

و ارائه  ها استفاده از نرم افزار در موقع

دهندگان خدمات قراردادی برای مدیریت 

های پروسه ما با توجه به  مکتب، معلومات

اداری مناسب، این را ارزیابی می کند. یک 

کارکنان برای سیستم  شفرمثال این است که 

 و شدهقوی و به طور منظم به روز  مکتبهای 

 .پالیسی شفر وزارت می باشندمطابق با 

 

 شما معلوماتبه روز رسانی 

ما تالش می کنیم اطمینان حاصل کنیم که 

، خانواده متعلمینمربوط به  معلومات

و کارکنان دقیق، کامل و به روز  یشانها

خود،  معلوماتاست. برای به روز رسانی 

 تماس بگیرید. مکتب مالطفا با دفتر عمومی 

FOI  حفظ حریم خصوصی و 

تماس با ذیل  FOI انجام یک تقاضایبرای 

 بگیرید:

 معلوماتواحد آزادی 

 تعلیم و تربیهوزارت 

2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002  

  3961 9637 (03)تلیفون: 

foi@edumail.vic.gov.au 

 

شکایتی درباره حریم شخصی اگر پرسشی یا 

 دارید، لطفا با ما تماس بگیرید:

 شعبه دانش، حفظ حریم خصوصی و اسناد

 تعلیم و تربیهوزارت 

2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002  

  7967 8688 (03تلیفون: 

privacy@edumail.vic.gov.au 
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