શાળાઓની ગોપનીયતા નીતત
તશક્ષણ અને તાલીમ તિભાગ (The Department of Education
and Training) (જેમાાં તિક્ટોરિયાની તમામ સિકાિી શાળાઓ,

અથિા અલભપ્રાય છે , તે પણ અંગત મારહતી છે – પછી ભલે તે
લેલખતમાાં હોય કે ન હોય. તેમાાં વ્યક્ક્તની આિોગ્ય ક્સ્થતત અને

તબીબી ઇતતહાસ, િસીકિણ અને એલજી તેમજ કાઉન્દ્સેલલિંગ નોંધો
તિષેની મારહતી અથિા અલભપ્રાયનો સમાિેશ થાય છે .

કેન્દ્રીય અને પ્રાદે તશક કચેિીઓનો સમાિેશ થાય છે ) દિે ક

સંિેદનશીલ મારિતીએ ચોક્કસ લાક્ષલણક્તાઓના સમ ૂહ તિષેની

એકતિત કિે છે , તેન ાં િક્ષણ કિિા માટે પ્રતતબદ્ધ છે .

િાંશીય મ ૂળ, િાજકીય અલભપ્રાયો અથિા જોડાણો, ધાતમિક

વ્યક્ક્તની ગોપનીયતાને મહત્તત્તિ આપે છે અને શાળાઓ જે મારહતી
કોન્દ્રાક્ટિો, સેિા પ્રદાતાઓ, ખાતાના સ્િયાંસેિકો અને

તિક્ટોરિયાની આ સિકાિી શાળા (અમારી શાળા) સરહતના તમામ
કમમચાિીઓએ તિક્ટોરિયાના ગોપનીયતા કાયદા અને આ નીતતન ાં
પાલન કિવ ાં આિશ્યક છે .

તિક્ટોરિયાની સિકાિી શાળાઓમાાં ‛અંગત મારહતી′ અને ‛આિોગ્ય
મારહતી′ન ાં સાંચાલન ગોપનીયતા અને ડેટા સાંિક્ષણ કાયદો
2014(તિઆઇસી) અને આિોગ્ય નોંધિહી કાયદો 2001

મારહતી અથિા અલભપ્રાય છે , જેમાાં વ્યક્ક્તની િાંશીય અથિા
માન્દ્યતાઓ અથિા જોડાણો, તત્તિજ્ઞાનને લગતી માન્દ્યતાઓ,
જાતીય અલભગમ અથિા લઢણો અથિા ગનારહત નોંધોનો

સમાિેશ થાય છે . તેમાાં આિોગ્યને લગતી મારહતીનો પણ સમાિેશ
થાય છે .

અમે કઇ મારિતી એકવિત કરીએ છીએ?
અમાિી શાળા નીચેના પ્રકાિની મારહતી એકતિત કિે છે :

(તિઆઇસી) (સાંયક્ત િીતે, વિક્ટોરરયાનો ગોપનીયતા કાયદો) દ્વાિા

•

સાંચાલલત થાય છે .

તિદ્યાથીઓ, તેમના પરિિાિો અને અન્દ્ય લોકો દ્વાિા પ ૂિી
પાડિામાાં આિેલી, તિદ્યાથીઓ અને તેમના પરિિાિો
તિષેની મારહતી

આ નીતત, અમાિી શાળા કેિી િીતે તિક્ટોરિયાના ગોપનીયતા
કાયદા સાથે સસાંગત િીતે અંગત અને આિોગ્ય તિષયક મારહતી

•

એકતિત કિે છે અને તેન ાં સાંચાલન કિે છે , તે સમજાિે છે .

નોકિી માટેના અિજદાિો, કમમચાિીગણ, સ્િયાંસેિકો,
મલાકાતીઓ અને અન્દ્ય લોકો દ્વાિા પ ૂિી પાડિામાાં

આિેલી નોકિીના અિજદાિો, કમમચાિીઓ, સ્િયાંસેિકો
અને મલાકાતીઓ તિષેની મારહતી

આ નીવતની િતતમાન આવ ૃવિ
જરૂિ પડયે નિા કાયદાઓ અને ટે ક્નોલોજી અને શાળાના

બદલાતા િાતાિિણને આિિી લેિા માટે , આ નીતતની તનયતમત
સમીક્ષા અને તેમાાં સધાિા-િધાિા કિિામાાં આિશે. તમાિી પાસે
આ નીતતન ાં િતમમાન સાંસ્કિણ છે તેની ખાતિી કિશો.

આ મારિતી અમે કે િી રીતે એકવિત કરીએ છીએ?
નીચેના સરહતની ઘણી િીતે અમાિી શાળા મારહતી એકતિત કિે
છે :

•

વ્યાખ્યાઓ

તેમના પરિિાિો, કમમચાિીઓ, સ્િયાંસેિકો, મલાકાતીઓ,
નોકિીના અિજદાિો અને અન્દ્ય લોકો પાસેથી

અંગત મારિતીએ મારહતી અથિા અલભપ્રાય છે , જે સાચી હોય કે
ના હોય, પિાં ત તેનાથી વ્યક્ક્તની ઓળખ સ્પષ્ટ હોય અથિા

•

મારહતી અથિા અલભપ્રાય કે જે કોઇ પણ સ્િરૂપે નોંધિામાાં આવ્યા

ફાિમો, અમાિી શાળાને મોકલાયેલ પિો, સાંમતત પિકો

કિી શકાય. ઉદાહિણ તિીકે, વ્યક્ક્તન ાં નામ, સિનામ,ાં ફોન નાંબિ

સામેલ છે . (ઉદાહિણ તિીકે, દાખલો, પ્રિાસ, તિદ્યાથી

અને જન્દ્મ તાિીખ (ઉંમિ). તિદ્યાથીઓ તિષયક ઓળખ

સહાય સેિાઓ સાંમતત પિકો), અમાિી શાળાની

છુપાિાયેલ મારહતી પણ અંગત મારહત હોય શકે.

અથિા મનોિૈજ્ઞાતનક આિોગ્ય અથિા અપાંગતા તિષેની મારહતી

ઇલેક્રોતનક અને કાગળ પિના દસ્તાિેજોથી: જેમાાં

નોકિી માટેની અિજીઓ, ઇમેલ, ભિતતયાાં, દાખલાના

હોય, તેના પિથી જે તે વ્યક્ક્તની ઓળખ િાજબી િીતે સ્થાતપત

આરોગ્ય વિષયક મારિતીએ વ્યક્ક્તની શાિીરિક માનતસક

વ્યક્ક્તની હાજિીમાાં અને ફોન પિ: તિદ્યાથીઓ અને

િેબસાઇટ અથિા શાળા તનયાંતિત સોતશયલ મીરડયા
•

ઓનલાઇન સાધનો દ્વાિા: જેમ કે અમાિી શાળા દ્વાિા

ઉપયોગમાાં લેિાતી એપ્લલકેશનો અને અન્દ્ય સોફ્ટિેિ

•

અમાિી શાળામાાં ક્સ્થત કોઇપણ સીસીટીિી કેમેિા દ્વાિા

o

(વ્યાિસાતયક આિોગ્ય અને સલામતી

સંગ્રિ નોટીસો
જ્યાિે અમાિી શાળા તમાિા તિષે મારહતી એકતિત કિે છે , ત્તયાિે
અમાિી શાળા તમને, તે મારહતી કેિી િીતે સાંભાળિામાાં આિશે

કાયદો)નો સમાિેશ થાય છે .
•

તેની સલાહ આપિા માટે િાજબી પગલાાં લે છે . આમાાં સાંગ્રહનો

અમાિી શાળાને નીચે પ્રમાણેન ાં કિિા દે િા:
o

હેત અને તમાિા તિષે િાખિામાાં આિી હોય તેિી મારહતી કેિી

પ્રયત્તનો અને તસદ્ધદ્ધઓની ઉજિણી કિિા

િધાિા કિિાનો સમાિેશ થાય છે . તિદ્યાથીઓ અને તેમના

o

પરિિાિો તિષેની મારહતી માટે, દાખલાના સમયે િાલીઓ (અથિા
•

તમારા વિષેની િણમાગી મારિતી

ખાતાાંને નીચે મજબન ાં કિિા દે િા:
o

કિિા

તિષેની મારહતી અમાિી શાળાને મળી શકે છે . જો કાયદા દ્વાિા
પિિાનગી આપિામાાં આિી હોય અથિા આિશ્યક હોય તો,

અમાિી શાળા આ મારહતીની નોંધ િાખી શકે છે . જો તેમ ન હોય
તો, જ્યાિે વ્યિહારાં , કાયદે સિ અને િાજબી હોય ત્તયાિે અમે

o

િૈધાતનક કાયો અને ફિજો પ ૂણમ કિિા

o

ખાતાાંની નીતતઓ, સેિાઓ અને કાયોની
યોજના, ભાંડોળ, દે ખિે ખ, તનયમન અને

મારહતીનો નાશ અથિા તેની ઓળખ છુપાિી દઇશ.ાં

મ ૂલયાાંકન કિિા

અમે આ મારિતી શા માટે એકવિત કરીએ છીએ?

o

ુ
કરિાના પ્રાર્થવમક િેતઓ

o

દાિાઓનો જિાબ આપિા, જેમાાં તેની કોઇ

તિદ્યાથીઓ અને તેમના પરિિાિો તિષે મારહતી એકતિત કિે છે :

સ્િાસ્્યને ટેકો આપિા
•

કાન ૂની જરૂરિયાતોને પ ૂણમ કિિા, જેમાાં:
o

જોખમ ઘટાડિા માટે િાજબી પગલાાં લેિા
(સાંભાળ િાખિાની ફિજ)
o

પણ શાળાનો પણ સમાિેશ થાય છે .

ુ
અન્ય લોકો વિષે મારિતી એકવિત કરિાના પ્રાર્થવમક િેતઓ
અમાિી શાળા કમમચાિીઓ, સ્િયાંસેિકો અને નોકિીના અિજદાિો
તિષે મારહતી એકતિત કિે છે :
•

તિદ્યાથીઓ, કમમચાિીઓ અને મલાકાતીઓને
િાજબી િીતે આંકી શકાય તેિા નક્સાનન ાં

તિકલાાંગ તિદ્યાથીઓ માટે િાજબી ગોઠિણ
કિિા (ભેદભાિ તિિોધી કાયદો)

શાળામાાં બનેલી ઘટનાઓની તપાસ કિિા

અને⁄અથિા ખાતા સામેના કોઇ પણ કાન ૂની

નીચેના કાિણોસિ અમાિી શાળા જ્યાિે જરૂિી હોય ત્તયાિે

તિદ્યાતથિની સામાજજક અને ભાિનાત્તમક સખાકાિી અને

જાણ કિિાની (રિપોરટિંગ) જરૂરિયાતોન ાં પાલન
કિિા

વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરરિારો વિષે મારિતી એકવિત

•

અમાિી શાળાના અસિકાિક વ્યિસ્થાપન,

સાધનસામગ્રીની પ ૂતતિ અને િહીિટની ખાતિી

અમે એકતિત કિિા સરિય પગલાાં ન લીધા હોય તેિી તમાિા

તિદ્યાથીઓને તશલક્ષત કિિા

અમાિી શાળાની વ્યિસ્થા અને સાંચાલન
જાળિિા

પરિપક્િ સગીિ હોય તેિા તિદ્યાથીઓને) સાંગ્રહની નોરટસ

•

તિદ્યાથીઓની શાળાની બાબતો તિષે િાલીઓ
સાથે િાતચીત કિિા અને તિદ્યાથીઓના

િીતે મેળિિી-જોિી, તેને અદ્યતન કિિી અને તેમાાં સધાિા-

આપિામાાં આિે છે .

સલામત અને સિલક્ષત કાયમસ્થળ પ ૂરાં પાડવ ાં

િોજગાિ અને સ્િયાંસેિા માટે અિજદાિોની યોગ્યતાન ાં
મ ૂલયાાંકન કિિા

•

િોજગાિ અથિા સ્િયાંસેિક તનયક્ક્તનો િહીિટ કિિા

•

જાહેિ જિાબદાિી (પબ્લલક લાયેલબલીટી) અને િકમ કિિ
સરહતના િીમા હેતઓ માટે

•

િોજગાિી અને કિાિ આધારિત જિાબદાિીઓ,

વ્યાિસાતયક આિોગ્ય અને સલામતી કાયદા સરહત

તિતિધ કાન ૂની જિાબદાિીઓ પ ૂણમ કિિા અને
ઘટનાઓની તપાસ કિિા
•

6. ગેરકાયદે સર પ્રવ ૃવિની તપાસ અથિા જાણ કિિા,
અથિા જ્યાિે કોઇ ચોક્કસ કાયદાના અમલીકરણ હેત
માટે કાયદાના અમલીકિણ કિાિનાિ સાંસ્થા દ્વાિા

અમાિી શાળા⁄ખાતા સામેના કાન ૂની દાિાઓનો જિાબ

અથિા તેમના િતી, િાજબી િીતે જરૂિી હોય, જેમાાં

આપિા.

અમે ક્યારે મારિતીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અર્થિા તે
જાિેર કરીએ છીએ?
અમાિી શાળા, તિક્ટોરિયાના ગોપનીયતા કાયદા સાથે સસાંગત
િહીને નીચે મજબ મારહતીનો ઉપયોગ અથિા જાહેિ કિે છે :

ફોજદાિી ગનાના તનિાિણ અથિા તપાસ અથિા

ગાંભીિ િીતે અયોગ્ય આચિણનો સમાિેશ થાય છે

7. ખાતાનાાં સંશોિન અર્થિા શાળાની આંકડાકીય
મારિતીના હેતઓ માટે

8. કાન ૂની દાિો સ્થાતપત કિિા અથિા તેનો જિાબ
આપિા

1. પ્રાર્થવમક િેત ુ માટે – ઉપિ જણાિેલ વ્યાખ્યા મજબ
2. સાંબતાં ધત ગૌણ િેત ુ માટે જે િાજબી િીતે અપેલક્ષત છે –
ઉદાહિણ તિીકે, શાળા પરિષદને તેના ઉદ્દે શો, કાયો અને
ક્ષમતા પ ૂણમ કિિા માટે સક્ષમ બનાિિા માટે

3. નોરટસ અને⁄અર્થિા સંમવત સાથે – જેમાાં દાખલાનાાં અને
અન્દ્ય ફાિમો પિ પ ૂિી પાડિામાાં આિેલી સાંમતતનો પણ
સમાિેશ થાય છે (એક્ઠી કિિામાાં આિેલી મારહતી

સાંમતત િગિ તશક્ષણ અને તાલીમ તિભાગ તસિાય કોઇને
આપિામાાં આિશે નરહિં, તસિાય કે આમ કિવ ાં કાન ૂની
િીતે યોગ્ય હોય)

4. જ્યાિે ગંભીર જોખમને ઓછં કરિા અર્થિા અટકાિિા
માટે જરૂરી િોય ત્તયાિે :
•

વ્યક્ક્તન ાં જીિન, આિોગ્ય, સલામતી અથિા કલયાણ

•

જાહેિ આિોગ્ય, સલામતી અથિા કલયાણ

5. જ્યાિે કાયદા અંતગતત જરૂરી અર્થિા અવિકૃત િોય –
જેમાાં અમાિી કાળજી િાખિાની ફિજ, ભેદભાિ તિિોધી
કાયદો, વ્યાિસાતયક આિોગ્ય અને સલામતી કાયદો,

શાળાને તેની કામગીિી અસિકાિક િીતે હાથ ધિિા માટે સક્ષમ
બનાિિા માટે દિે ક તિદ્યાથીને એક અનન્દ્ય ઓળખકતામ
(CASES21 કોડ) આપિામાાં આિે છે .

વિક્ટોરરયાની સરકારી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની બદલીઓ
જ્યાિે કોઇ તિદ્યાથીને કોઇ શાળામાાં દાખલો આપિામાાં આવ્યો

હોય, અને તે તિક્ટોરિયાની બીજી સિકાિી શાળામાાં સ્થાનાાંતિ કિી
િહ્યો હોય ત્તયાિે , અમાિી શાળા તે તિદ્યાથી તિષેની મારહતી જે તે

શાળાને મોકલી આપે છે . તેમાાં કોઇ પણ આિોગ્ય મારહતી સરહત

તિદ્યાથીના શાળાના અહેિાલોની નકલોનો સમાિેશ થઇ શકે છે .
આ, આગામી શાળાને તિદ્યાથીના તશક્ષણની વ્યિસ્થા ચાલ િાખિા,
તિદ્યાતથિની સામાજજક અને ભાિનાત્તમક સખાકાિી અને આિોગ્યને
ટેકો આપિા અને કાન ૂની જરૂરિયાતોને પ ૂણમ કિિા માટે સક્ષમ
બનાિે છે .

નેપ્લાન (NAPLAN) પરરણામો
NAPLAN એ િષમ 3, 5, 7 અને 9માાં તિદ્યાથીઓ માટે િાાંચન,
લેખન, ભાષા અને અંકગલણતન ાં િાષ્રીય મ ૂલયાાંકન છે .

બાળ કલયાણ અને સલામતી કાયદો, આિોગ્ય ખાત ાં અને

જ્યાિે તિદ્યાથી તિક્ટોરિયાની અન્દ્ય સિકાિી શાળામાાં સ્થાનાાંતિ

હાઉતસિંગ) ખાતા જેિી કચેિીઓને જાણ કિિાની

મોકલિા સક્ષમ છે .

પરિિાિો, ન્દ્યાતયક અને આિાસ (ફેતમલી, ફેિનેસ એન્દ્ડ
જિાબદાિી અને રાયલયનલ અથિા કોટમ ના આદે શો,
અદાલતી હજાિીનો આદે શ, ફિમાનન ાં પાલન કિિા

અથિા તપાસના િૉિાં ટન ાં પાલન કિિાનો સમાિેશ થાય
છે

કિે છે ત્તયાિે , તેમનાાં NAPLAN પરિણામો તે આગામી શાળામાાં
ઉપિાાંત, તિદ્યાથીના NAPLAN પરિણામો તિદ્યાતથિની અગાઉની

તિક્ટોરિયાની સિકાિી શાળાને પણ પ ૂિી પાડિામાાં આિે છે જેથી,
તે શાળા તેમના તશક્ષણ કાયમિમન ાં મ ૂલયાાંકન કિી શકે.

ફરરયાદોનો જિાબ આપિો

મારિતી સંગ્રિ અને સુરક્ષા

અમક પ્રસાંગે અમાિી શાળા અને ખાતાાંની કેન્દ્રીય અને પ્રાદે તશક

અમાિી શાળા મારહતીને દરપયોગ અને નક્સાનથી બચાિિા અને

અમાિી શાળા અને⁄અથિા ખાતાાંની કેન્દ્રીય અથિા પ્રાદે તશક

િાજબી પગલાાં લે છે . અમાિી શાળા તમામ કાગળ અને

કચેિીઓને માતાતપતા અને અન્દ્ય લોકો તિફથી ફરિયાદો મળે છે .
કચેિીઓ આ ફરિયાદોનો જિાબ આપિા માટે યોગ્ય માનિામાાં

આિતી મારહતીનો ઉપયોગ કિશે અને જાહેિ કિશે (જેમાાં બાહ્ય

અનતધકૃત િીતે ઉપયોગ, ફેિફાિ અને ખલાસાથી બચાિિા માટે
ઇલેક્રોતનક નોંધોને સિલક્ષત િીતે સાંગ્રહ કિે છે , જે ખાતાાંની

નોંધિહી વ્યિસ્થાપન નીતત અને મારહતી સિક્ષા ધોિણો સાથે

સાંસ્થાઓ અને કચેિીઓને કિિામાાં આિતી ફરિયાદોને જિાબ

સસાંગત છે . શાળાના તમામ દસ્તાિેજોનો તનકાલ કિિામાાં આિે છે

આપિાનો પણ સમાિેશ થાય છે ).

અથિા સાંબતાં ધત જાહેિ મારહતી કચેિીના ધોિણો મજબ, િાજ્યના

તમારી જાણકારી સુિી પિોંચિા

પબ્લલક િે કૉડમ ઓરફસ તિક્ટોરિયા)માાં સ્થાનાાંતરિત કિિામાાં આિે

તમામ વ્યક્ક્તઓ અથિા તેમના અતધકૃત પ્રતતતનતધને, અમાિી
શાળા તેમના તિષે જે મારહતી ધિાિે છે તે જાણિાનો, તેને
અદ્યતન કિિાનો અને તેમાાં સધાિા કિિાનો અતધકાિ છે .

વિદ્યાર્થી વિષેની મારિતી સુિી પિોંચિા
અમાિી શાળા ફક્ત જેમને મારહતી મેળિિાનો કાન ૂની અતધકાિ
હોય તેિા માતાતપતાને જ શાળાના અહેિાલો અને શાળાના

સામાન્દ્ય સાંદેશાવ્યિહાિ પ્રદાન કિે છે . તિદ્યાથીની અન્દ્ય મારહતી

પિાણા દસ્તાિેજોની કચેિી (જાહેિ મારહતી કચેિી તિક્ટોરિયા –
છે .

અમાિી શાળા જ્યાિે સોફ્ટિેિ અને કિારિત સેિા પ્રદાતાઓનો
ઉપયોગ મારહતીન ાં સાંચાલન કિિા કિે છે , ત્તયાિે તે યોગ્ય

ખાતાકીય પ્રરિયાઓ અનસાિ તેન ાં મ ૂલયાાંકન કિે છે . આન ાં એક

ઉદાહિણ એ છે કે, શાળાની તસસ્ટમ માટે કમમચાિીગણના પાસિડમ

મજબ ૂત હોય છે અને તે તનયતમત ધોિણે અદ્યતન થતા િહે છે , જે
ખાતાાંની પાસિડમ નીતત સાથે સસાંગત છે .

મેળિિા માટે ની તિનાંતી, ખાતાનાાં મારહતીની સ્િતાંિતા તિભાગને

તમારી મારિતીને સુિારા-િિારા કરિા

સ્િતાંિતા (Freedom of Information - FOI) અિજી કિિી

મારહતી સચોટ, સાંપ ૂણમ અને અદ્યતન હોય તે સતનતિત કિિાનો

(Department’s Freedom of Information Unit) મારહતીની
આિશ્યક છે (નીચે જોશો).

અમક સાંજોગોમાાં, અતધકૃત પ્રતતતનતધ તિદ્યાથી તિષેની મારહતી

મેળિિાને હકદાિ ન પણ હોય. આ સાંજોગોમાાં, આિી મારહતી

અમે તિદ્યાથીઓ, તેમના પરિિાિો અને કમમચાિીઓ તિશેની
પ્રયાસ કિીએ છીએ. તમાિી મારહતીમાાં સધાિા-િધાિા કિિા માટે
કૃપા કિીને અમાિી શાળાની મખ્ય કચેિીનો સાંપકમ કિશો.

આપિી એ તિદ્યાથીના શ્રેષ્ઠ રહતમાાં ન હોવ ાં અથિા તિદ્યાથી પ્રત્તયે

મારહતીની સ્િતાંિતા (FREEDOM OF INFORMATION –

તિદ્યાથીની ઇચ્છાથી તિપિીત હોવ ાં અથિા અન્દ્ય વ્યક્ક્તની

Freedom of Information (FOI) અિજી કિિા માટેનો સાંપકમ :

અમાિી સાંભાળની ફિજનો ભાંગ થાય તેમ હોવ,ાં તે પરિપક્િ સગીિ
ગોપનીયતા પિ લબનિાજબી અસિ કિિાનો સમાિેશ થાય છે .

કમતચારીઓ વિષે જાણકારી મેળિિી
શાળા કમમચાિીઓ પહેલા આચાયમનો સાંપકમ કિીને તેમની

કમમચાિીઓની ફાઇલ મેળિિાનો પ્રયત્તન કિી શકે છે . જો સીધી
પિિાનગી આપિામાાં ન આિે તો, કમમચાિીગણ ખાતાનાાં

મારહતીની સ્િતાંિતા તિભાગ દ્વાિા તેની તિનાંતી કિી શકે છે .

FOI) અને ગોપનીયતા

ફ્રીડમ ઓફ ઇન્ફમેશન યુવનટ

ડીપાટમ મેન્દ્ટ ઓફ એડજ્યકેશન એન્દ્ડ રેતનિંગ (Department of
Education and Training)
2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002
(03) 9637 3961
foi@education.vic.gov.au
જો તમાિે ગોપનીયતા તિષે કોઇ પ્રશ્ન અથિા ફરિયાદ હોય તો,
કૃપા કિીને નીચેના પિ સાંપકમ કિશો:

નોલેજ, પ્રાઇિસી એન્ડ રે કૉડત બ્રાન્ચ

ડીપાટમ મેન્દ્ટ ઓફ એડજ્યકેશન એન્દ્ડ રેતનિંગ (Department of
Education and Training)
2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002
(03) 8688 7967
privacy@education.vic.gov.au

