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 :الوفاء بااللتزامات القانونية، بما في ذلك  •

 
o  الضرر المتوقع بشكل  اتخاذ خطوات معقولة لتقليل مخاطر

خرين أو الموظفين أو  لطالب أو الطالب اآلعلى امعقول 
 (duty of care) الزوار )واجب الرعاية

o قانون   الب ذوي اإلعاقةلطلتعديالت معقولة  إجراء( 

 anti-discrimination law) مكافحة التمييز       (

 
o  قانون الصحة والسالمة المهنية( مكان عمل آمنتوفير(. 

  الخاصة  معلوماتالمشاركة  برامجيرجى مالحظة ما يلي: تسمح 

 Child and Family Violenceعائالت )األطفال والضد عنف الب

Information Sharing Schemes)  لها   صّرحللمنظمات الم

بمشاركة المعلومات السرية مع بعضها البعض لتعزيز رفاهية األطفال  

ي أو إدارتها. تندرج المدارس  عائلأو سالمتهم، أو لتقييم مخاطر العنف ال

  افيكتورياألخرى في والية ومجموعة من الخدمات  افيكتوريفي والية 

 :، يرجى الرجوع إلى. لمزيد من المعلوماتبرامجاألخرى ضمن هذه ال

-sharing-https://www.vic.gov.au/information

.framework-maram-the-and-chemess 

________________________________________ __________ 

 معرفة"؟المن الذي يقرر من "يحتاج إلى 

ر كل موظف من يحتاج إلى معرفة معلومات  لتوجيهات المدير، يقرّ  وفقا  
دة وذات صلة بالطالب، بناء  على إطار عمل "الحاجة إلى  محدّ 
 ."معرفةال

تختلف مشاركة المعلومات ذات الصلة مع الموظفين اآلخرين الذين  
ة أو  فارغعن المحادثات ال  كبيرا   معرفة" اختالفا  ال"يحتاجون إلى  

 .شائعاتال

د إلى طاقم المدرسة بكمية كبيرة من المعلومات المهمة عن ه  يُع   
هذه المعلومات الشخصية   كلالموظفين التعامل مع يجب على والطالب. 
بحساسية واحترام، وعدم مشاركتها إال على أساس " الحاجة   والصحية

 . إلى المعرفة" 

_________________________________ _________________ 

الت التي يمكن نقلها إلى يسجتما هي المعلومات وال
 المدرسة التالية للطالب؟ 

  ةيوينتقل إليها أو منها )حكوم ، قبول الطالب في مدرسة أخرى  عندما يتمّ 
والية فيكتوريا و / أو غير حكومية و / أو بين الواليات(، فإن   في

قد  ومدرسته الحالية تنقل معلومات حول الطالب إلى المدرسة الجديدة. 
من السجالت المدرسية للطالب، بما في   ن هذه المعلومات نسخا  تتضمّ 

 .ة أو السالمةذلك أي معلومات تتعلق بالصحة أو الرفاهي 

موافقة الوالدين غير مطلوبة لنقل هذه المعلومات بين المدارس  إّن 
ولكن يجب الحصول عليها عندما ينتقل   افيكتوريفي والية الحكومية 

الطالب إلى أو من المدارس غير الحكومية في والية فيكتوريا، بما في  
 .األخرى الواليات منذلك المدارس الكاثوليكية أو المدارس 

 

 

 

 سياسة الخصوصية للمدارس

(SCHOOLS’ 
PRIVACY POLICY) 

معلومات  - رة أسئلة شائعة متكرّ 
 للوالدين 

مجتمعات   Schools’ Privacy Policyِلم ع  تُ 
المدرسة بأنه يمكن مشاركة المعلومات المتعلقة  

 ت األساسية التي تقوم بهااممهال  تلبيةبالطالب ل
 .المدارس المتمثلة في تعليم طالبنا ودعمهم 

د  إطار عمل    Schools’ Privacy Policyتحّدِ
معرفة"، حيث يشارك موظفو المدرسة  ال"الحاجة إلى 

المعلومات عن الطالب مع الموظفين اآلخرين الذين  
يحتاجون إلى معرفتها كجزء من دورهم. وهذا يتوافق  

فيكتوريا مع قانون الخصوصية في والية 
(Victorian privacy law)  . 

_________________________________ ________________ 

 على من تنطبق السياسة؟

موظفي  تنطبق السياسة على جميع الموظفين المركزيين واإلقليميين و

بما في ذلك المديرين والمعلمين والمعلمين الزائرين وموظفي   المدرسة

اإلدارة واألخصائيين االجتماعيين وموظفي الرفاهية والعاملين الشباب  

   Student Support والممرضات ومسؤولي خدمة دعم الطالب

Service officers (SSSOs)     وجميع الممارسين الصحيين

إطار عمل "الحاجة إلى المعرفة"    اآلخرين المتحالفين. وهذا يعني أنّ 

مي  أدناه ينطبق على جميع موظفي المدرسة، سواء كانوا موظفين أو مقدّ 

التعليم   وزارةل( أو وكالء )سواء بأجر أو بدون أجر( تعاقدينخدمة )م

 .( Department of Education and Training) والتدريب

_________________________________ _________________ 

 معرفة الحاجة إلى ال

 عن جميع موظفي المدرسة، ويجب عليهم، مشاركة المعلومات   ستطيعي

هذه  لمعرفة" الالطالب مع الموظفين اآلخرين الذين "يحتاجون إلى  

 :المعلومات لتمكين المدرسة من

الطالب )بما في ذلك التخطيط لالحتياجات الفردية أو   تثقيف •

 م(التعلّ   عيقمعالجة العوائق التي ت

 الرفاهية االجتماعية والعاطفية وصحة الطالب دعم  •

 

 

 

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
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 Program for) الطالب ذوي اإلعاقة ب  الخاص برنامجال

Students with Disabilities  يعني أنه يجب مشاركة المعلومات )

إعاقة الطالب واحتياجاته مع جميع الموظفين الذين  ذات الصلة حول 

 يعملون مع هذا الطالب أو يشرفون عليه.

هذا مطلوب لتمكين المدرسة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل  وإّن 

 صحيح بشأن التعديالت المعقولة، ومن ثم تنفيذ تلك التعديالت. 

طالب )على  للوفاء بواجب الرعاية لذلك ال  أيضا   قد يكون هذا مطلوبا  و

 سبيل المثال، طالب يعاني من حالة طبية قد يحتاج إلى عالج(.

هذا يعني أنه يجب مشاركة المعلومات ذات الصلة مع جميع الموظفين  

 الذين يعملون مع هذا الطالب أو يشرفون عليه، لتمكينهم من:

  تهمورفاهي  همم تعلّ   فهم إعاقة الطالب وكيف تؤثر على •

 االجتماعية أو العاطفية 

تنفيذ التعديالت المعقولة في المدرسة، بما في ذلك فهم   •

مة من قبل الممارسين المعالجين  جميع التوصيات المقدّ 

 للطالب. 

 

يتبع طاقم المدرسة سياسات المدرسة ذات الصلة مثل  
.  الوالدينسياسات الرفاهية والسلوك عند التعامل مع 

مدرستك لالطالع على  ب  نترنت الخاصاإل موقع راجع
 السياسات ذات الصلة. 

لمزيد من المعلومات حول سياسات المدرسة  
ث إلى  والتعامل مع المعلومات الشخصية، تحدّ 

موظفي المدرسة أو اتصل بمسؤول الخصوصية  
(DET Privacy Officer)  على 

.  privacy@education.vic.gov.au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

)أو الممثلون المعتمدون( المعلومات التي يجب تقديمها إلى   راءالمدد يحدّ 
المدرسة التالية بناء  على إطار عمل "الحاجة إلى المعرفة" من خالل  

 :طرح األسئلة التالية

المعلومات التي "تحتاج إلى معرفتها" المدرسة التالية لتعليم   هيما
 الطالب أو دعمه بشكل صحيح، والوفاء بااللتزامات القانونية للمدرسة؟ 

 إطار عمل 

 "الحاجة إلى المعرفة " 
________________________________ __________________ 

 واجب الرعاية

المدير أو أي عضو آخر في   أنّ  معناه  واجب رعاية المدرسة للطالب إنّ 
  مخاطر متوقعة بشكل معقول إللحاقفريق القيادة يحتاج إلى معرفة أي  

ية  عائلبسبب سلوك الطالب أو اإلعاقة أو الظروف ال بأي شخص األذى 
 .أو أي ظروف أخرى ذات صلة بالطالب

أو   إخبار المدير م المدرسةأحد أفراد طاقعلى سبيل المثال، يجب على 
أي عضو آخر في فريق قيادة المدرسة إذا كان هناك خطر متوقع بشكل  

 :معقول على أي شخص ألن الطالب

 ر سلوكيات عنيفة ظهِ يُ  •

أو االعتداء أو   باالستقواء  يقومأو  لالستقواء ضحيةهو  •
 السلوكيات الجنسية غير المالئمة للعمرب

 إيذاء النفس برفاهية أو باللديه مشاكل عاطفية أو  •

سيقوم المدير بعد ذلك بمشاركة المعلومات ذات الصلة مع أي موظف  
يجب  و ألنه يعمل مع الطالب أو يشرف عليه.   اآخر يحتاج إلى معرفته

على الموظفين تزويد المدير بما يكفي من المعلومات ذات الصلة  
ن المدير من  حتى يتمكّ  -جب الرعاية المطلوبة للوفاء بشكل مناسب بوا

 ّ  .الوفاء بواجب الرعاية أيضا

ضرر متوقع بشكل معقول،  لاألهم من ذلك، عندما يكون هناك خطر 
يجب على الموظفين التصرف بناء  على هذه المعلومات ومشاركة  

المعلومات مع الموظفين اآلخرين الذين "يحتاجون إلى المعرفة"، حتى  
 . الطالب أو الوالد عدم مشاركة المعلوماتإذا طلب 

______________________________________ ____________ 

 التمييز  كافحةقانون م

للطالب ذوي اإلعاقة )بغض   تعديالت معقولةإن التزام المدرسة بتقديم 
 النظر عما إذا كانوا مؤهلين بموجب 

 

mailto:privacy@education.vic.gov.au

