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શાળાઓની ગોપનીયતા 
નીતત (SCHOOLS’ 

PRIVACY POLICY) 
વારંવાર પછુાતા ંપ્રશ્નો – 

માતાપિતા માટે માહિતી  
Schools’ Privacy Policy શાળા 
સમુદાયોને માહિતી આપે છે કે, 
તિદ્યાર્થીઓ તિશેની માહિતી, અમારા 
તિદ્યાર્થીઓને તશક્ષિત કરિા અને ટેકો 
આપિાના શાળાઓના મુખ્ય કાયોને પરૂ્ણ 
કરિા માટે િિેંચી શકાય છે.  

Schools’ Privacy Policy ‛જાર્િાની 
જરૂર’ માળખુું સ્ર્થાતપત કરે છે, જયાું 
શાળાના કમણચારીઓ અન્ય કમણચારીઓ 
સાર્થે તિદ્યાર્થીઓ તિશે માહિતીની આપલે 
કરે છે જેની, તેમને તેમની ભતૂમકાના 
ભાગરૂપે જાર્િાની જરૂરી છે.  આ 
તિક્ટોહરયાના ગોપનીયતા કાયદા 
(Victorian privacy law) સાર્થે 
સસુ ુંગત છે. 

આ નીતત કોને લાગ ુપડે છે? 

આ નીતત આચાયો, તશિકો, મલુાકાતી તશિકો, િિીિટી 
કમણચારીઓ, સામાજજક કાયણકરો, સખુાકારી કમણચારીઓ, 
યિુા કાયણકરો, નસો, તિદ્યાર્થી સિાયક સેિા અતિકારીઓ 
(એસએસએસઓ) (Student Support Service officers 

- SSSOs) અને તમામ સિયોગી આરોગ્ય પ્રદાતાઓ 
સહિત, તમામ કેન્રીય, પ્રાદેતશક અને શાળાના 

કમણચારીઓને લાગ ુપડે છે. આનો અર્થણ કે, નીચેનુું 
‛જાર્િાની જરૂર’ માળખુું શાળાના તમામ કમણચારીઓને 
લાગ ુપડે છે, પછી તે કમણચારી િોય, સેિા પ્રદાતાઓ 
(કોન્રાક્ટરો) િોય અર્થિા તશિર્ અને તાલીમ ખાતા 
(Department of Education and Training)ના એજન્ટો 
(પછી તે િેતન મેળિાતા િોય કે અિેતન) િોય. 

જાર્િાની જરૂર  

શાળાના તમામ કમણચારીઓ અન્ય કમણચારીઓ સારે્થ કે 
જેમર્ે શાળાને નીચેનુું કરિા સિમ બનાિિા માટે તે 
માહિતી ‛જાર્િાની જરૂર’ છે, તેમની સારે્થ તિદ્યાર્થી તિશે 
માહિતીની આપલે કરી શકે છે, અને તેમ કરવુું આિશ્યક 
છે: 

• તિદ્યાર્થીને પિક્ષિત કરવા (વ્યક્ક્તગત જરૂહરયાતો 
માટે આયોજન અર્થિા શીખિિામાું અિરોિોને દૂર 
કરિા સહિત) 

• તિદ્યાર્થીની સામાજજક અને ભાિનાત્મક સખુાકારી 
અને સ્િાસ્્યને ટેકો આપિા  

• કાનનૂી જિાબદારીઓ પરૂ્ણ કરિા, જેમાું નીચેનુું 
સામેલ છે: 

o તિદ્યાર્થી, અન્ય તિદ્યાર્થીઓ, કમણચારીઓ અર્થિા 
મલુાકાતીઓને વાજબી રીતે િક્ય જોખમને 
ઘટાડિા માટે િાજબી પગલાું લેિા (સુંભાળની 
ફરજ - duty of care) 

o તિદ્યાર્થીની તિકલાુંગતા માટે વાજબી ફેરફારો  
કરિા (ભેદભાિ તિરોિી કાયદો - 
anti-discrimination law) 

o સલામત અને સરુક્ષિત કાર્યસ્થળ પ્રદાન કરિા 
(વ્યિસાતયક આરોગ્ય અને સલામતી કાયદો - 
occupational health and safety law).  

કૃપા કરીને નોંિ લેશો: બાળ અને કુટુુંબ હિિંસા માહિતી 
આપલે યોજનાઓ (Child and Family Violence 

Information Sharing Schemes) સચૂિેલી સુંસ્ર્થાઓને 
બાળકોની સખુાકારી અર્થિા સલામતીને પ્રોત્સાિન 
આપિા અર્થિા પાહરિાહરક હિિંસાના જોખમનુું મલૂયાુંકન 
અર્થિા સુંચાલન કરિા માટે એકબીજા સારે્થ ગપુ્ત 
માહિતીની આપલે કરિાની મુંજૂરી આપે છે. 
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તિક્ટોહરયાની શાળાઓ અને તિક્ટોહરયાની અન્ય 
શે્રર્ીબધ્િ સેિાઓ આ યોજના િઠેળ આિે છે. િધ ુ
માહિતી માટે, અહિિં જોશો: 
https://www.vic.gov.au/information-sharing-

schemes-and-the-maram-framework. 

કોર્ નક્કી કરે છે કે, કોરે્ ‛જાર્િાની જરૂર’ 
છે? 

આચાયણની સચૂનાને આિીન, ‛જાર્િાની જરૂર’ 
માળખાના આિારે, દરેક કમણચારીગર્ નક્કી કરે છે કે, 
તિદ્યાર્થી તિશે ચોક્કસ, સુંબુંતિત માહિતી કોર્ે જાર્િાની 
જરૂર છે. 

અન્ય કમણચારી જેમર્ે ‛ જાર્િાની જરૂર છે’ સારે્થ 
સુંબુંતિત માહિતીની આપલે કરિી, તે તનષ્ક્રિય િાતચીત 
અર્થિા ગપસપર્થી ખબૂ અલગ છે. 

શાળાના કમણચારીઓને તિદ્યાર્થીઓ તિશે મોટી માત્રામાું 
મિત્િપરૂ્ણ માહિતી સોંપિામાું આિે છે. કમણચારીઓએ 
આિી તમામ અંગત અને આરોગ્ય તિષયક માહિતી 
સારે્થ સુંિેદનશીલતા અને આદરપિૂણક િતણન કરવુું 
જોઇએ, અને આ ‛જાર્િાની જરૂર’ આિાર તસિાય તેની 
આપલે ન કરિી જોઇએ. 

તિદ્યાર્થીની આગામી શાળામાું કઇ માહિતી અને 
નોંિો મોકલી શકાય છે? 

જયારે કોઇ તિદ્યાર્થીને બીજી શાળા (તિક્ટોહરયાની 
સરકારી, ક્ષબન-સરકારી અને/અર્થિા આંતરરાજય)માું 
સ્ર્થાનાુંતહરત કરિામાું આિે છે અને ત્યાુંર્થી બદલી ર્થઇ 
આિે છે, ત્યારે તેમની િાલની શાળા જે તે તિદ્યાર્થી 
તિશેની માહિતી નિી શાળામાું સ્ર્થાનાુંતહરત કરે છે. આ 
માહિતીમાું તિદ્યાર્થીની શાળાની નોંિોની નકલો સામેલ 
િોય શકે છે, જેમાું આરોગ્ય સખુાકારી અર્થિા સલામતી 
સુંબુંતિત માહિતીનો સમાિેશ ર્થાય છે. 

તિક્ટોહરયાની સરકારી શાળાઓ િચ્ચે આ માહિતી 
સ્ર્થાનાુંતહરત કરિા માટે માતાતપતાની સુંમતતની જરૂર 
નર્થી, પરુંત ુજયારે તિદ્યાર્થી તિક્ટોહરયાની ક્ષબન-સરકારી 
શાળાઓમાું, કેર્થોક્ષલક શાળાઓ અર્થિા આંતરરાજય 
શાળાઓ સહિત, સ્ર્થાનાુંતહરત ર્થઇ રહ્યો િોય અર્થિા 
ત્યાુંર્થી આિી રહ્યો િોય, ત્યારે તે મેળિિી આિશ્યક છે. 

આચાયો (અર્થિા અતિકૃત પ્રતતતનતિઓ) પોતાની જાતને 
નીચે મજુબના પ્રશ્ન પછૂીને ‛જાર્િાની જરૂર’ માળખાના 
આિારે આગામી શાળાને કઇ માહિતી પરૂી પાડિી તે 
નક્કી કરે છે: 

તિદ્યાર્થીને યોગ્ય રીતે તશક્ષિત કરિા અર્થિા ટેકો આપિા 
અને શાળાની કાનનૂી જિાબદારીઓ પરૂ્ણ કરિા માટે 
આગામી શાળાએ કઇ માહિતી ‛જાર્િાની જરૂર’ છે? 

‘જાણવાની જરૂર છે’ માળખુ ં 

કાળજીની ફરજ 

તિદ્યાર્થીઓની સુંભાળ રાખિાની શાળાની ફરજનો અર્થણ 
એ છે કે, આચાયણ અર્થિા નેતતૃ્િ કરતાું જૂર્થના અન્ય 
સભ્યએ તિદ્યાર્થીની િતણણ ૂુંક, તિકલાુંગતા, પાહરિાહરક 
સુંજાગો અર્થિા તિદ્યાર્થીને લગતાું અન્ય કોઇ સુંબુંતિત 
સુંજોગોને કારર્ે કોઇને નકુસાન િિોંચવાના કોઇિણ 
વાજબી િક્ય જોખમ તિશે જાર્વુું જરૂરી છે.  

ઉદાિરર્ તરીકે, કમણચારીએ શાળાના આચાર્યને અર્થિા 
નેતતૃ્િ કરતાું જૂર્થના અન્ય સભ્યને, જો કોઇને પર્ શક્ય 
િાજબી જોખમ િોય તો, જણાવવુ ંજરૂરી છે, કારર્ કે 
તિદ્યાર્થી: 

• હિિંસક િતણણકૂો દશાણિે છે 

• તે ગુુંડાગીરી, હુમલો અર્થિા ઉંમર-અયોગ્ય 
જાતીય િતણનનો ભોગ અર્થિા ગનેુગાર છે 

• ભાિનાત્મક, સખુાકારી અર્થિા સ્િ-િાતનને 
લગતી તકલીફો છે 

ત્યારબાદ આચાયણ અન્ય કોઇ પર્ કમણચારીગર્, કે જે 
તિદ્યાર્થી સારે્થ કામ કરતાું િોિાર્થી અર્થિા તેની દેખરેખ 
રાખતાું િોિાર્થી તેમર્ે ‛જાર્િાની જરૂર’ છે, સારે્થ 
સુંબુંતિત માહિતીની આપલે કરશે. કમણચારીએ તેમની 
પોતાની સુંભાળની ફરજ પરૂતી રીતે પરૂ્ણ કરિા, 
આચાયણને જરૂરી પરૂતી સુંબુંતિત માહિતી પરૂી પાડિી 
આિશ્યક છે – જેર્થી આચાયણ તેમની સુંભાળની ફરજ 
પર્ પરૂ્ણ કરી શકે. 

મિત્િની બાબત એ છે કે, જયારે નકુ્સાનનુું જોખમ 
િાજબી રીતે શક્ય િોય ત્યારે, કમણચારીએ તે માહિતી 

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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પર કાયણિાિી કરિી જોઇએ અને તિદ્યાર્થી અર્થિા 
માતાતપતાએ માહિતીની આપલે ન કરિા જર્ાવ્યુું િોય 
તો પર્, માહિતીની અન્ય કમણચારી કે જેમર્ે ‛જાર્િાની 
જરૂર’ છે, સારે્થ આપલે કરિી જોઇએ. 

ભેદભાિ તિરોિી કાયદો 
તિકલાુંગ તિદ્યાર્થીઓ માટે વાજબી ફેરફાર પ્રદાન 
કરિાની શાળાની જિાબદારી (ભલે તેઓ તિકલાુંગ 
તિદ્યાર્થીઓ માટેના કાયણિમ (Program for Students 

with Disabilities) િઠેળ લાયક િોય કે નહિિં)નો અર્થણ એ 
છે કે, તિદ્યાર્થીની તિકલાુંગતા અને તેમની જરૂહરયાતો 
તિશે સુંબુંતિત માહિતી તે તિદ્યાર્થી સારે્થ કામ કરતાું 
અર્થિા દેખરેખ રાખતા તમામ કમણચારી સારે્થ આપલે 
કરિી આિશ્યક છે.  

તે શાળાને કયા ફેરફારો િાજબી છે તે તિશે યોગ્ય રીતે 
માહિતગાર તનર્ણયો લેિા માટે સિમ બનાિિા અને 
પછી તે ફેરફારનો અમલ કરિા માટે જરૂરી છે. 

તે તિદ્યાર્થીની સુંભાળની ફરજને પરૂી કરિા માટે પર્ આ 
જરૂરી િોય શકે છે (ઉદાિરર્ તરીકે, તબીબી ક્સ્ર્થતત 
િરાિતો તિદ્યાર્થી જેને સારિારની જરૂર પડી શકે છે). 

આનો અર્થણ એ છે કે, સુંબુંતિત માહિતી તે તિદ્યાર્થી સારે્થ 
કામ કરતાું અર્થિા દેખરેખ રાખતા તમામ કમણચારીઓ 
સારે્થ િિેંચિી આિશ્યક છે, જેર્થી તેઓ નીચેના માટે 
સિમ િોય: 

• તિદ્યાર્થીની તિકલાુંગતા અને તે તેમના તશિર્ 
અને સામાજજક અર્થિા ભાિનાત્મક સખુાકારીને 
કેિી રીતે અસર કરે છે તે સમજિા 

• શાળામાું િાજબી ફેરફારોનો અમલ કરિા, જેમાું 
તિદ્યાર્થીની સારિાર કરતાું પ્રદાતાઓ દ્વારા 
કરિામાું આિેલી તમામ ભલામર્ોને 
સમજિાનો સમાિેશ ર્થાય છે. 

 

માતાતપતા સાર્થે સુંપકણમાું આિતી િખતે 
શાળાના કમણચારીઓ દ્વારા સખુાકારી 
અને િતણણ ૂુંક નીતતઓ જેિી સુંબ ુંતિત 
શાળા નીતતઓનુું પાલન કરિામાું આિે 

છે. સુંબ ુંતિત નીતતઓ માટે તમારી 
શાળાની િેબસાઇટની મલુાકાત લો. 

શાળાની નીતતઓ અને અંગત માહિતીના 
સુંચાલન તિશે િધ ુમાહિતી માટે, 
શાળાના કમણચારી સાર્થે િાત કરો 
અર્થિા ડીઇટી ગોપનીયતા અતિકારી 
(DET Privacy Officer)નો સુંપકણ  
privacy@education.vic.gov.au.પર 
કરો.   
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