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 سکولوں یک پرائیوییس پالییس 

(SCHOOLS’ PRIVACY POLICY) 

والدین  -اکثر پوچھے جانے واےل سواالت 
 ےک لیے معلومات

Schools’ Privacy Policy    سکولوں یک
گاہ کرتی ہے کہ سکولوں ےک  کمیونٹیوں کو   آ

تعلیم دینے اور ہمارے طالبعلموں یک مدد کرنے  
فرائض پورے کرنے یک خاطر    اہم ترین ےک  

ات دورسوں کو   متعلق معلوم طالبعلموں ےک 
۔   دی جا سکتی ہیے

Schools’ Privacy Policy   'ورت 'معلومات یک ضے
جس میے سکول کا    ےط کرتی ہے  فریم ورک ہونے کا 

اس دورسے  معلومات وں ےک متعلق عملہ طالبعلم
عمےل کو فراہم کرتا ہے جےس اپنے کردار ےک تحت یہ  
ورت ہو۔ یہ وکٹوریا ےک پرائیوییس ےک   جانیے یک ضے

ےس مطابقت رکھتا   (Victorian privacy law) قانون
۔   ہے

؟  یہ پالییس کن لوگوں پر الگو ہوتی ہے

سکولوں ےک  اور عمےل ریجنل  اور  تمام مرکزیڈیپارٹمنٹ ےک یہ پالییس 
انتظایم عمےل، سماجی  پرنسپلوں، اساتذہ، مہمان اساتذہ، عمےل بشمول 

کارکنوں، فالج عمےل، یوتھ ورکرز، نرسوں، طالبعلموں یک اعانت یک  
 ,Student Support Service officers) رسوس ےک افرسوں 

SSSOs)   ۔ ز ےک لیے الگو ہوتی ہے اور تمام دیگر االئیڈ ہیلتھ پریکٹیشثے
ورت' کا فریم  ورک  اس کا مطلب ہے کہ نیچے دیا گیا 'معلومات یک ضے

سکول ےک تمام عمےل ےک لیے الگو ہوتا ہے خواہ وہ ڈیپارٹمنٹ آف  
 Department of Education and) ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ

Training)  ز( ہوں یا یکثر ے ہوں، رسوس پرووائیڈرز )کانثر ےک مالزمیے
 ایجنٹس )بامعاوضہ یا بالمعاوضہ( ہوں۔

ورت  معلومات یک ضر

معلومات  ایک طالبعلم ےک بارے میے وہ سکولوں کا تمام عملہ 
ورت   دورسے عمےل کو دے سکتا ہے اور دینے کا پابند ہے  جن یک ضے

 : سکول  سکول کو اس قابل بنانے ےک لیے ہے کہ

وریات ےک لیے ےتعلیم د طالبعلم کو  • )جس میے انفرادی ضے
بیھ شامل وبہ بندی کرنا یا سیکھنے میے رکاوٹیے دور کرنا صمن

)  ہے

 ے سہارا د و طالبعلم یک سماجی اور جذباتی فالح اور صحت ک •

 ے، اس ضمن میے فرائض سمیت: رقانوتے فرائض پورے ک •

o دورسے طالبعلموں، عمےل یا سکول میے آنے والوںطالبعلم ، 
معقول طور دور کرنا جنہیے   کا اندیشہ  خطرات انےک لیے 

)نگہداشت کا فریضہ  دیکھا جا سکتا ہے پر پہےل ےس 
(duty of care) ) 

o  وبدل طالبعلم یک  کیس
ّ
کرنا  معذوری ےک لیے معقول رد

سلوک ےک خالف قانون  امتیازی )
(anti-discrimination law) ) 

o  فراہم کرنا )پیشہ ورانہ صحت و  محفوظ جائے کار
 occupational health and safety)حفاظت کا قانون 

law) ) 

د  متوجہ ہوں: بچوںبراہ مہرباتے 
ّ

د ےک متعلق   پر تشد
ّ

اور عائیل تشد
 Child and Family Violence) تبادلۂ معلومات یک سکیمیے 

Information Sharing Schemes ) ایک  مخصوص تنظیموں کو
دینے یک اجازت دیتی ہیے تاکہ بچوں یک معلومات  دورسے کو بصیغۂ راز 

د ےکخطرے کو جانچا  فالح یا حفاظت کو فروغ دیا جانے یا 
ّ

عائیل تشد
۔ وکٹوری ےک سکول اور بہت یس دورسی وکٹورین   ا یا سنبھاال جانے

 : ۔ مزید معلومات ےک لیے دیکھیے  خدمات ان سکیموں ےک تحت آتی ہیے

-schemes-sharing-.au/informationhttps://www.vic.gov
framework-maram-the-and 

'؟  ورت ہے  یہ کون ےط کرتا ہے کہ 'کےس معلومات یک ضر

پرنسپل یک ہدایت ےک تحت، عمےل کا ہر رکن ےط کرتا ہے کہ 'معلومات  
ورت' ےک فریم ورک یک بنیاد پر ایک طالبعلم ےک متعلق   یک ضے

ورت کےس  ۔مخصوص، متعلقہ معلومات یک ضے  ہے

ورت' ہو، نی   اس دیگر عمےل کو معلومات دینا جےس 'معلومات یک ضے
۔  مقصد گفتگو یا گپ شپ ےس مختلف ہے

سکولوں ےک عمےل کو طالبعلموں ےک متعلق بہت یس اہم معلومات  
۔ عمےل پر الزم ہے کہ اییس تمام ذاتی بطور امانت  حاصل ہوتی ہیے

ام پر  معلومات اور صحت یک معلومات ےک سلسےل میے   حّساس اور احثی
ورت' یک بنیاد ےک عالوہ دورسوں   مبتے روّیہ رکھیے اور 'معلومات یک ضے

 کو یہ معلومات نہ دیں۔ 

طالبعلم ےک اگےل سکول کو کونیس معلومات اور ریکارڈ 
؟بھیج     جا سکیی ہیے

جانے اور   کیس دورسے سکول میے داخلہ ملجب ایک طالبعلم کو  
رنمنٹ سکول، غثے رسکاری سکول  اےس دورسے سکول )وکٹورین گو 

سٹیٹ سکول( میے یا ےس بھیجا جا رہا ہو تو اس کا    موجودہاور/یا انثر
۔  ان  سکول نیے سکول کو طالبعلم ےک متعلق معلومات بھیجتا ہے

ے صحت، فالح یا  معلومات میے طالبعلم ےک سکول ریکارڈز یک کاپیاں نثے
۔   حفاظت ےس متعلق معلومات شامل ہو سکتی ہیے

وکٹوریا ےک گورنمنٹ سکولوں ےک درمیان اس طرح معلومات بھیجنے  
ورت نہیے ہے لیکن جب طالبعلم کو    رضامندی یک ےک لیے والدین یک  ضے

سٹیٹ  ا وکٹوری ے کیتھولک سکولوں یا انثر ےک غثے رسکاری سکولوں نثے
رضامندی  سکولوں میے یا ےس ٹرانسفر کیا جا رہا ہو تو والدین یک 

وری ہے   ۔ حاصل کرنا ضے

پرنسپل )یا ان ےک مجاز نمائندے( یہ سوال اٹھا کر ےط کر سکیی ہیے کہ  
ورت' ےک فریم ورک یک بنیاد پر اگےل سکول کو کونیس  'معلومات یک ضے

 :  معلومات فراہم یک جائیے

طالبعلم کو درست طریقی ےس تعلیم یا سہارا دینے اور سکول ےک قانوتے  
؟  فرائض پورے کرنے ےک لیے اگےل سکول کو کن ورت' ہے  'معلومات یک ضے

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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ورت' کا فریم ورک   'معلومات یک ضے

 نگہداشت کا فریضہ 

سکول پر طالبعلموں یک نگہداشت ےک فریضے کا مطلب یہ ہے کہ 
ورت ہے کہ پرنسپل یا رسبراہ ٹیم ےک کیس اور رکن   کو یہ جانیے یک ضے

کیس طالبعلم ےک طرز عمل، معذوری، گھریلو حاالت یا طالبعلم    آيا 
کیس    کیس ےک لیے ےس تعلق رکھنے واےل دیگر متعلقہ حاالت یک وجہ ےس 

خطرے کا اندیشہ ہے جےس معقول طور پر پہےل ےس دیکھا جا ایےس 
 ۔سکتا ہے 

یا سکول یک رسبراہ ٹیم ےک دورسے رکن   پرنسپلمثال ےک طور پر عملہ 
کا پابند ہے کہ آیا مندرجہ ذیل یک وجہ ےس ایسا اندیشہ ہے   بتائر کو 

 :  جےس معقول طور پر پہےل ےس دیکھا جا سکتا ہے

د طرزعمل ظاہر کرتا ہے  •
ّ

 طالبعلم متشد

طالبعلم بلنگ، حمےل یا عمر ےک لحاظ ےس نامناسب جنس   •
   زدہ روّیوں کا نشانہ یا مرتکب ہے 

، فالح  • یا خود کو نقصان  ےس متعلق طالبعلم کو جذباتی
 یے پہنچانے ےک مسائل ہ

  
ی

پھر پرنسپل متعلقہ معلومات عمےل ےک ان دیگر ارکان تک پہنچانے گا/یک
ورت ہو کہ وہ اس طالبعلم ےک   جنہیے اس وجہ ےس معلومات یک ضے

۔ عملہ پرنسپل کو اس حد   ساتھ کام کرنی ہیے یا اس یک نگراتے کرنی ہیے
تک معلومات فراہم کرنے کا پابند ہے جو ان کا اپنا نگہداشت کا فریضہ 

لیے کافے ہوں / تاکہ پرنسپل بیھ اپنا   مناسب طور پر پورا کرنے ےک
 نگہداشت کا فریضہ پورا کر سےک۔ 

، جب معقول طور پر پہےل ےس دیکھ نقصان کا  جا سکیے واےل  ےاہم یہ ہے
اندیشہ ہو تو عمےل کو ان معلومات پر قدم اٹھانا چاہنے اور اس دیگر  

ورت ہو'   عمےل کو معلومات دیتے چاہییے جنہیے 'معلومات یک ضے
 دینے 

ے
 یں۔ےس منع  کر  خواہ طالبعلم یا والد یا والدہ یہ معلومات آگ

 امتیازی سلوک ےک خالف قانون

 سکول ےک معذور طالبعلموں کو  
ّ
فراہم کرنے ےک فرض  وبدلمعقول رد

)اس ےس قطع نظر کہ آیا وہ معذور طالبعلموں ےک لیے پروگرام  
(Program for Students with Disabilities)   ےک لیے اہل ہیے یا

( کا مطلب یہ ہے کہ ایک طالبعلم یک معذوری اور اس یک نہیے 
وریات یک متعلقہ معلومات اس  وری ہے جو   تمامضے عمےل کو دینا ضے

 ۔ ا ہے یا اس یک نگراتے کرت ا ہے اس طالبعلم ےک ساتھ کام کرت

وری ہے کہ سکول اس بارے میے درست طور پر آگیہ   یہ اس لیے ضے
وبدل معقول ہے اور پھر اس یک بنیاد پر فیصےل کر سےک کہ کونسا 

ّ
رد

وبدل کو عمل میے ال سےک۔ 
ّ
 رد

ور   طالبعلم یک نگہداشت کا فریضہ پورا کرنے ےک لیے بیھاس یہ  ی  ضے
ہو سکتا ہے )مثال ےک طور پر، ایک طالبعلم کو کوتے ایسا مرض ہو 

(۔ وری ہو سکتا ہے  جس ےک لیے عالج ضے

 کو دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ معلومات اس تمام عمےل
وری ہے جو اس طالبعلم ےک ساتھ کام کرتا ہو یا اس یک نگراتے کرتا  ضے

 ہو تاکہ عملہ: 

طالبعلم یک معذوری کو سمجھنے اور یہ سمجھنے ےک قابل  •
ہو کہ یہ اس ےک سیکھنے اور سماجی یا جذباتی فالح کو 

 کیےس متاثر کرتی ہے 

وبدل عمل میے ال •
ّ
جس   نے ےک قابل ہو سکول میے معقول رد

ے ےک تمام مشوروں کو سمجھنا   میے طالبعلم ےک معالجیے
۔   بیھ شامل ہے

 

والدین ےک ساتھ واسےط میے سکول کا عملہ  
سکول یک متعلقہ پالیسیوں جیےس فالح اور  

۔ متعلقہ   طرزعمل یک پالیسیوں پر عمل کرتا ہے
لیے اپنے سکول یک ویب سائیٹ   پالیسیوں ےک 

۔   دیکھیے

سکول یک پالیسیوں اور ذاتی تفصیالت کو برتنے  
لیے سکول ےک عمےل   ےک متعلق مزید معلومات ےک 

بات کریں یا  ےس  
privacy@education.vic.gov.au    پر

ےک    ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ 
  ےک   (DET Privacy Officer)  پرائیوییس آفیرس 
 ےس رابطہ کریں۔ 

 

mailto:privacy@education.vic.gov.au

