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 یصخصو م یحفظ حر پالیسی

 ’SCHOOLS)  مکاتب
PRIVACY POLICY ) 

  یبرا معلومات -سواالت متداول 

 ن یوالد

Schools’ Privacy Policy    انجمن مکتب
  شاگردان   معلومات راجع به که    را مطلع نموده 

  مکاتب   ی اصل   ف ی انجام وظا   ی توان برا   ی را م 
به اشتراک    شاگردان از    ت ی و حما   تعلیم در  

 گذاشت. 

Schools’ Privacy Policy ضرورت  »  چوکات  
  پرسونلکند، که در آن  یم جادی به دانستن« را ا

  ریرا با سا شاگردان راجع به معلومات مکتب،
  ضرورت    وظیفه خود،از  یبخش  حیثکه به پرسونلی 

عمل   نیا  گذارند. یبه دانستن آن دارند، به اشتراک م
  ایکتوریو یخصوص   م ی قانون حفظ حر رب
(Victorian privacy lawاستوار )   .است 

شود؟  یاعمال م یچه کسان یبرا  پالیسی نیا  

  بشمول   مکتبو  یمنطقه ا ، یمرکز پرسونل همه  یبرا پالیسی  نیا

مددکاران  ، یادار پرسونلمعلمان، معلمان مالقات کننده،  ران، یمد

، افسران خدمات  نرس هاکارگران جوانان،   ، ی رفاه پرسونل  ، یاجتماع

 Student Support Service)( SSSOs)  حمایتی شاگرد

officers )نیا شود. یاعمال م ،مرتبط افراد مسلکی صحی  ریو سا  

همه   ی برا ذیلبه دانستن«  ضرورت  »  چوکاتبدان معناست که 

  ا ی( مانکاریدهنده خدمات )پآنها کارمند، ارائه  چه مکتب پرسونل

و پرورش   تعلیم( وزارت مزدبدون  ای با مزدکارگزار )اعم از 

(Department of Education and Training )اعمال  د، باشن

 . شود، یم

  ضرورِت به دانستن

  را شاگردانبه   راجع به معلومات دیو با توانندیم مکتب پرسونلهمه 

  را بدانند، به معلوماتدارند« آن   ضرورتکه » پرسونل  ریبا سا

 :که را قادر ساز  مکتبتا اشتراک بگذارند 

  ضرورت های ی برا  یزیر بشمول  پالن) شاگرد تعلیم •

 (تعلیمیرفع موانع  ای یفرد

 شاگردان روحیو  یاجتماع صحترفاه و از  حمایت •

 :بشمول  موارد ذیل ، ی انجام تعهدات قانون •

o  منطقیکم کردن   یبرا  یاقدامات منطقانجام  

  ری، ساشاگرد به   ینیب  شی قابل پ صدمه   خطر

  فهی)وظ مراجعه کننده گان ا ی پرسونل، شاگردان

 ((duty of careمواظبت )

o  معلولیت یک شاگرد ی برا منطقی اقداماتانجام  

  ضی )قانون ضد تبع

(anti-discrimination law)) 

o  قانون   و مطمئن  منیمحل کار افراهم کردن(

 occupationalی )شغل  صحتو   یمنیا

health and safety law) .) 

  اطفالخشونت در  معلومات یگذاراشتراک یها: طرحکنید لطفاً توجه 

 Child and Family Violence Information)و خانواده 

Sharing Schemes )تا    دهدیاجازه م مجوز دار یهابه سازمان

  یمنیا ایبه اشتراک بگذارند تا رفاه    گریکدیمحرمانه را با  معلومات

  و یابیرا ارز یخطر خشونت خانوادگ ا یرا ارتقاء دهند،  اطفال

  ییای کتوریاز خدمات و یعیوس ف یو ط  ای کتوریو مکاتب کنند. تیریمد

برای معلومات بیشتر به    .رند یگ  یها قرار م  پالن نیتحت ا گرید

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

.framework-maram-the-and-schemes  .مراجعه کنید 

به دانستن«   ضرورتِ » انیکه چه کس ردیگ یم میتصم که
 د؟ندار

  چوکاتبر اساس  پرسونلاز  کدام هر  ، ر یبا توجه به دستور مد
  معلومات دیبا  یکه چه کس ردیگیم می به دانستن« تصم ضرورت  »

 . داشته باشدرا  راجع به شاگردخاص و مرتبط 

  ضرورت  که » پرسونلی  ریمرتبط با سا معلوماتبه اشتراک گذاشتن 
 متفاوت است.  اریبس  عاتیشا ا ی  هودهیب  گپ زدنبه دانستن دارند« با 

  راجع به شاگردانمهم  معلوماتاز  کالنیمقدار  مکتب پرسونلبه 
  صحی،و   یشخص معلومات نیا  همهبا   د یبا  پرسونل  سپرده شده است.

ها را جز بر اساس  حساس و محترمانه داشته باشند و آن یرفتار
 به دانستن« به اشتراک نگذارند.  ضرورت  »

  یبعد مکتبتوان به  یرا م ریکاردهاییو  معلوماتچه 
 منتقل کرد؟  شاگرد

  یردولتیغ ا،یکتوریو ی)دولت یگر ید مکتب در  زمانی که یک شاگرد

است،   جااز آن او یشده و در حال انتقال به   رفتهی( پذ یالتیا  نیب ایو/

  نیکند.ا  یمنتقل م دی جد مکتبرا به  معلومات شاگردآنها   یفعل مکتب

  مکتب شاگرد ریکارداز  ییها  یپاک بشمول  ممکن است   معلومات

 باشد.  یمنیا ایرفاه   بشمول  هر نوع معلومات راجع به صحت، 

  یدولت مکاتب نیب معلومات نیانتقال ا  یبرا  نیوالد تی رضابه 

در حال انتقال   شاگردکه  یزمان  دیبا مگر ست،ین ضرورتی  ایکتوریو

  ای ک یکاتول  بشمول  مکاتب ا،یکتوریو  یردولتیغ مکاتب از  ا ی و به

 اخذ شود.  این رضایت  است،  یالتیا نیب  مکاتب

به   ضروزت  "   چوکات( بر اساس آنهامجاز ندگانی نما ای) رانیمد

  معلوماتیکنند که چه  یم نییتعو با پرسان کردن موارد ذیل، دانستن" 

 قرار دهند:  ی بعد مکتب اریرا در اخت

و انجام تعهدات   شاگرداز  تی حما ای  حیصح  تعلیم یبرا  یبعد مکتب
 «؟داشته باشد   دیرا »با معلوماتی چه  مکتب، یقانون

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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 به دانستن"    ضرورت" چوکات

 بتظاوم فهیوظ

  ا ی ریمد کی معناست که  نیبه ا  مواظبت مکتب از شاگردان فهیوظ

 ینیبشیقابل پ  منطقیخطر   نوع  هر از دی با مدیریت می ت یاعضا  ریسا

  طیشرا  ، معلولیت رفتار،  لی به دل شخصیبه هر  نرسا  صدمه

 .مطلع باشد راجع به شاگرد، گریمرتبط د  طیهر شرا  ای  یخانوادگ

  مکتب مدیریت میت  یاعضا ریسا  ای ریبه مد دیبا  پرسونلمثال، رای ب

  رایوجود دارد ز یکس یبرا  ینیب شی خطر قابل پ ایکه آ اطالع دهند

 :یک شاگرد

 دهد  ینشان ماز خود   زیخشونت آم یرفتارها •

  یجنس یرفتارها ا یتجاوز   ، یمرتکب قلدر ای  یقربان •

 نامناسب با سن است 

 رسان به خود دارد صدمه ای  یرفاه ، روحیمشکالت  •

که   یگرید پرسونل مربوطه را با هر  معلومات  ریمد بعد از آن

هستند    آنها  رایگذارد ز یدارد به اشتراک م آنها به دانستن ضرورت  

  دیبا  پرسونل  کنند. ینظارت م اوبر   ایکنند  یکار م شاگردبا  که

  به اندازهانجام   یرا که برامورد ضرورت شان مربوطه  معلومات

  ریکه مد یبه طور -قرار دهند   ریمد اریخود در اخت مواظبتی  فهیوظ

 . نیز به انجام برساندخود را  مواظبتی فهیبتواند وظ

وجود   یمنطق ینی بشی قابل پ صدمهخطر   یاست که وقت آننکته مهم 

را با   معلوماتو  نموده عمل  معلوماتبر اساس آن  دیبا  پرسونلدارد، 

دارند« به اشتراک   آن به دانستن ضروزت  که »  پرسونل  ریسا

به    آن معلوماتبخواهند که  نیوالد ای شاگرداگر  یبگذارند، حت

 اشتراک گذاشته نشود. 

 ض یقانون ضد تبع

  تی معلول ی دارا شاگردان یبرا  منطقی  اقداماتبه ارائه  مکتبتعهد 

  یدارا پروگرام  شاگردان    طیآنها واجد شرا ایآ  نکهی )صرف نظر از ا

  هستند( Program for Students with Disabilities) تیمعلول

معلوملیت شاگرد   راجع به مرتبط  معلومات است که  یمعن  نی( به ایا نه

  یکار م شاگردکه با آن پرسونلی با همه  د یآنها با و ضرورت های

 .کنند به اشتراک گذاشته شود  یبر آن نظارت م  ایکنند 

سازد تا  می قادر ضرورت دارد چرا که مکتب را مورد  نیا

اتخاذ   منطقی  یالتیچه تعد نکهیا  را راجع به  یآگاهانه درست مات یتصم

 . به اجرا بگذارد، اتخاذ کندرا  اقدامات کند و سپس آن 

شاگرد،  از آن  مواظبتی  فه یانجام وظ  ی ممکن است برا نیهمچن

که ممکن است   صحی طی با شرا  شاگردی)مثالً   ضرورت داسشته باشد

 داشته باشد(.   تداویبه   ضرورت

که   پرسونلیبا تمام   دیمربوطه با  این معلوماتاست که   یبدان معن نیا

اشته  کنند به اشتراک گذ ینظارت م اوبر   ایکنند  یکار م شاگردبا آن 

 شود تا آنها را قادر سازد: 

و رفاه   تعلیمآن بر   ریتأث  یچگونگمعلولیت آن شاگرد و  •

 روحی او را درک کنند.   ای یاجتماع

  مشورهدرک همه  بشمول   ، انجام اقدامات مناسب در مکتب  •
 تداوی کننده شاگرد  داکترهای ارائه شده توسط  یها

رفاه    پالیسی مانند    مکتب مربوط به    ی ها پالیسی 
تعامل    مکتب در زمان    پرسونل و رفتار توسط  

 .شود ی دنبال م   ن ی با والد 

و   مکتب یها پالیسی راجع به شتریب  معلومات یبرا
  مکتب پرسونلبا   ،ی شخص معلوماتبه  یدگیرس

 DET) یخصوص  م یبا افسر حر  ای  دیصحبت کن 
Privacy Officer )  به آدرس

privacy@education.vic.gov.au  تماسبه  
 . شوید
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