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خصوصية بتاعت سياسة 
 SCHOOLS’) للمدارس

PRIVACY POLICY) 

 الطلبة  ألهلمعلومات  -أسئلة متكررة 

  سياسة بتاعت خصوصية للمدارس 
 (Schools’ Privacy Policy )   بوري  

معلومات    أنو المدرسة    بتاعت   مجتمعات 
  بالطلبة ممكن نشاركو مع ناس تانيي   متعلقة  

ومهام    عشان مدارس تعمل شغل بتاعها 
ي تعليم  بتاعتها 

 ودعمهم.   طلبتنا األساسية ف 

  Schools’ Privacy Policyسياسة بتاعت   
جة  "الحو   حسب يكون  العمل  بقول الزم  

   بتاعي   موظفي     كالم ده معناو أنو "،  علم ل ل 
  بتاعت الطلبة معلومات  الزم يتشاركو  المدرسة  

  يعرفو   بكونو محتاجي     تانيي   مع موظفي    
كالم ده  .  شغل بتاعم كجزء من    معلومات دي 

  فكتوريا   والية بتاع  قانون الخصوصية    بوافق مع 
 (Victorian privacy law . ) 

 ؟ دي بنطبق عىل منو  سياسة
الموظفي   المركزيي   والموظفي   اإلقليميي     كلعىل   سياسة دي بنطبق

  النظاميي    والمعلمي    المديرين وبرضو   ،المدارس ي   بتاعي   وموظفي 
والمعلمي   الزائرين والموظفي   اإلداريي   واألخصائيي   االجتماعيي    

ي الرفاه
   بتاعي   والعاملي   مع الشباب والممرضات ومسؤولي     ةوموظف 

 – Student Support Service Officers) خدمة دعم الطالب
SSSOs) 

ي قطاع الصحة.    والمساعدين وكل الموظفي   التانيي   
  و أن كالم ده معناو ف 

 كلنطبق عىل  تحت ده ب لمعرفة" ل"الحوجة  حسبلعمل إطار ا
  ي   بتاعي   المدرسة، سواء كانوا موظفي   أو مقدم  ي   بتاعي   موظفي
ي بدون أجر أو ب( أو وكالء ) متعاقدينخدمة )

ليم  التع وزارة بتاعتأجر( ف 
 (.Department of Education and Training) والتدريب 

 لمعرفةلالحوجة 
  ويجب عليهم مشاركة المعلوماتممكن المدرسة  بتاعي     موظفي   كل 

" معلومات  يعرفو  ي   حتاج م " بكونو   تانيي   الطالب مع موظفي    بتاعت
 : تعمل دي عشان مدرسة تقدر 

حتياجات الفردية أو معالجة  التخطيط لل  زيلطالب )ل توعية •
ي طريق التعلم(  البتقيفالعقبات 

 ف 

 الرفاهة االجتماعية والعاطفية والصحية للطالب  دعم •

امات قانونية •  : زي ،بتاعت الطالب إستيفاء الت  

o عىل   المتوقع خطر األذى تقليلاتخاذ خطوات معقولة ل
أو الموظفي   أو   التانيي   عىل الطالب أو الطالب  نحو معقول

 ( duty of care) الالزمة تقديم الرعايةو  الزوار 

o  إعاقة خاصة العندو للطالب  تعديالت معقولةإجراء     
 ( anti-discrimination law) مكافحة التميت   قانون 

o   قانون الصحة والسالمة  سليمو  آمن مكان عملتوفت
 . ( occupational health and safety law) المهنية

مشاركة معلومات العنف ضد األطفال   برامج بتاعت: الحظ كالم ده
  Child and Family Violence Information Sharing) واألرسة 

Schemes ) المعلومات الرسية   أنها تشارك المحددةللمنظمات بتسمح
األطفال وسالمتهم، أو لتقييم   بتاعت ةتعزيز رفاهعشان مع بعضها 

ة فكتوريا ومجموعة  . مدارس التابعة لواليالعائىلي وإدارة مخاطر العنف 
امج ديمن الدوائر  ي التر

ي فكتوريا مشمولة ف 
لو انت داير  .  التانية ف 

نت ي موقع انت 
: معلومات زيادة، خش ف 

-esschem-sharing-https://www.vic.gov.au/information
framework-maram-the-nda . 

 حتاج يعرف"؟ الب"  الزولقرر الب و من
  هو البقرر منو الزولالمدير، كل موظف  بتاعت توجيهات حسب

إطار عمل   حسبمعلومات محددة متعلقة بالطالب،   يعرفحتاج الب
 لمعرفة". ل"الحوجة 

  التانيي   مشاركة المعلومات ذات الصلة مع الموظفي    طبيعة بتاعت
الكالم العادي الغت   عن طبيعة  بتختلف شديد لمعرفة" ل البحتاجو "

 . مفيد 

ةكون عندهم  المدرسة ب  بتاعي   موظفي    من المعلومات   كمية كبت 
 اها مع يتعاملو  ، والزمالمهمة عن الطالبالشخصية والصحية 

 
ّ
ام، وعدم مشاركتها إل    لمعرفة". ل عىل أساس "الحوجة بحساسية واحت 

مكن تحويلها  م المعلومات والسجالت ال شنو 
 ية للطالب؟نلمدرسة التال

)مدرسة حكومية   تانيةمن أو إىل مدرسة  يكون داير يحول طالب لمن ال
و/أو مدرسة بي     ،أو مدرسة غت  حكومية ،تابعة لوالية فكتوريا 

لمدرسة الجديدة.  ل معلومات بتاعتو  تحولب مدرستو الهسي واليات(، ال
نسخ من السجالت المدرسية للطالب،  دي ممكن يكون فيها معلومات 

 . و ورفاه و أي معلومات تتعلق بصحة الطالب وسالمت  وبرضو 

ي موافقة من
وري تكون ف  معلومات   تبادل يتمعشان الوالدين  ما ض 

الحصول  الزمدارس الحكومية التابعة لوالية فكتوريا ولكن بي   المدي 
ي  يكون داير يحول الطالب  لمنعليها 

إىل أو من مدارس غت  حكومية ف 
كة بي     زيوالية فكتوريا،  المدارس الكاثوليكية أو المدارس المشت 

 الواليات. 

المعلومات  هم البحددو عنهم(   ي    المفوضي   المدراء )أو الممثل
"، كالم ده لمعرفةل"الحوجة  حسبية ن لمدرسة التال المفروض تتقدم

 : بكون عن طريق سؤال تحت ده

تعليم   عشانية  ن" المدرسة التاالبتحتاج تعرفها المعلومات " شنو 
امات القانونية للمدرسة؟ و الطالب أو دعمه بشكل سليم   إستيفاء االلت  

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
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 "لمعرفةل لحوجة "ا  إطار 

 الالزمة  تقديم الرعاية
ي أنالالزمة تقديم الرعاية 

المدير أو أي   و من المدرسة للطالب يعن 
ي  موظف

عىل   متوقعتهديد  أي  يعرف بحتاج  االدارة موظفي    من تان 
بسبب سلوك الطالب أو إعاقته   زولبأي  إللحاق األذى نحو معقول

 متعلقة بالطالب.  تانيةأو ظروفه األرسية أو أي ظروف 

ي  موظفأو أي  المدير يكلموالزم  مثال، الموظفي   
موظفي     منتان 

ي إذا كان االدارة 
تهديد يمكن توقعه عىل نحو معقول إللحاق األذى  ف 

 الطالب:  و ألن   زولعىل أي 

 سلوك عنيف  عندو  •

ي أو سلوك   عندو أو  ، متنمر ضحية للتنمر أو  •
سلوك عدان 

 . عمرو  ما مناسب معجنسي 

مشاكل عاطفية أو مشاكل متعلقة بالرفاهة أو إيذاء   عندو  •
 النفس

ي مع أي موظف  ديالمعلومات  حا يتشارك  داك، المدير بعد 
  شغال تان 

ف علي بمع الطالب أو   والزم. وبكون محتاج يعرف المعلومات دي و رسر
  عشان يقدمو الرعايةلمعلومات المطلوبة المدير ا يدو الموظفي   

  يقدم يقدر المدير  وبرضو عشان –بشكل مناسب  المطلوبة منهم 
 . المطلوبة منو الرعاية 

ي يكون   لمن وبرضو مهم
  و أن تهديد يمكن توقعه عىل نحو معقول ف 

المعلومات مع  دي ويتشاركو بناًء عىل المعلومات يترصفو الموظفي   
طلب  الطالب أو الوالد  لو ، حن  " البحتاجو يعرفوها " التانيي   الموظفي   

 عدم مشاركة المعلومات. 

 مكافحة التميت    بتاع قانون
ام العندهم  للطالب  تعديالت معقولة بأنها تعملالمدرسة  بتاع الت  

كانوا مؤهلي   بموجب برنامج الطالب ذوي   أنهمإعاقة )بغض النظر 
ي ب (Program for Students with Disabilities -اإلعاقة 

  و أنعن 
 كلمع   الزم يشاركوها  إعاقة الطالب واحتياجاتهب  البتتعلقالمعلومات 
فو أو ده مع الطالب  الشغالي   الموظفي     . و علي  برسر

مدروسة  قرارات  تقدر تتخذ المدرسة عشان مطلوب  كالم ده بكون
 وتعملها. معقولة  البكونالتعديالت  وتعرف شنو وسليمة  

  الالزمة تقديم الرعاية عشان كالم ده برضو ممكن يكون مطلوب
 لطالب )ل

ً
 عالج(.  ومحتاج عندو حالة مرضية، طالب  مثل

الموظفي     كلمع   بتاعتو يشاركوها المعلومات  الزم و أن كالم ده معناو 
فو أو ده مع الطالب  الشغالي     : عشان يقدرو ، و علي برسر

 تو ورفاه و عىل عملية تعلم بتأثر يف إعاقة الطالب وك يفهمو  •
 االجتماعية والعاطفية 

ي المدرسة،  ينفذو  •
 كل  وبرضو يفهمو التعديالت المعقولة ف 

 . والمختصي    لطالبا بتاعت دكاترةالتوصيات 

 

 

 

مو ب المدرسة    ي   بتاعي   موظف  سياسات  بلت  
سياسات الرفاهة والسلوك    زي المدرسة  بتاعت  

ي  .  أهل الطلبة مع    يتعاملو   لمن 
موقع  خش ف 

نت بتاع     عشان تقرا   ة طفلك مدرس انت 
 السياسات ذات الصلة. 

السياسات  زيادة عن  معلومات    لو انت داير
التعامل مع    بتاعت المدرسية والسياسات  
  انت ممكن تتكلم مع المعلومات الشخصية،  

تواصل مع  ت المدرسة أو    ي   بتاعي   موظفي 
ي وزارة التعليم والتدريب  

مسؤول الخصوصية ف 
 (DET Privacy Officer  ) عتر  

privacy@education.vic.gov.au . 

 

mailto:privacy@education.vic.gov.au

