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 سکولوں � پرائی��� پال�� 
(SCHOOLS’ PRIVACY POLICY) 

 Department of Education( ڈیپارڻمنٹ آف ا�جوک�شن اینڈ ڻ��ننگ
and Training) (آپ � پرائی��� کو اہم�ت دیتا �� اور ان  ) ڈیپارڻمنٹ

۔   معلومات � تحفظ کا عزم رکھتا �� جو سکول ا�ڻ� کر�ت ہںی

ز، �وس پرووائ�ڈرز اور رضا�اروں سم�ت �ک�ٹ تمام عملہ  ڈیپارڻمنٹ � کان�ٹ
وکڻور�ا � پرائی��� � قانون ) کولس( وکڻور�ا � تمام گورنمنٹ سکول اور 

۔   اور اس پال�� پر عمل کر�ن � پابند ہںی

وکڻور�ا � گورنمنٹ سکولوں مںی 'ذایت تفص�الت' اور 'صحت � تفص�الت'  
 Vic) (Privacy and( 2014رائی��� اینڈ ڈاڻا پروڻ�کشن ا�کٹ پکا انتظام 

Data Protection Act 2014 (Vic) ( 2001 ہ�لتھ ر�کارڈز ا�کٹاور  
)Vic)( Health Records Act 2001 (Vic) ()جنہںی مال کرVictorian 

privacy law  �� ۔ اس � ساتھ ساتھ، ڈیپارڻمنٹ اور   )کہا جاتا � تحت ��
نگ ا�کٹوکڻور�ا � گورنمنٹ سکول   Victorian) 2017 وکڻور�ن ڈاڻا شی�ئ

Data Sharing Act 2017(    ۔  � تعم�ل � ب� پابند ہںی

وکڻور�ا �  یہ پال�� واضح کریت �� کہ وکڻور�ا � گورنمنٹ سکول کس ط�ح 
ن �  (Victorian privacy law)پرائی��� � قانون  اور د�گر متعلقہ قوانںی

مطابق ذایت تفص�الت اور صحت � تفص�الت ا�ڻ� کر�ت ہںی اور ان کا 
۔   انتظام کر�ت ہںی

 __________________________________________ 

 ںی تع��ف
،  ذایت تفص�الت ا�ک شخص � متعلق ر�کارڈ � جا�ن وا� معلومات �ا را�ئ ��

� اس شخص � شناخت ظاہر ہو �ا   سجخواە یہ درست ہو �ا نہ ہو، 
ن ک�ا جا سکتا ہو۔ یہ معلومات �ا را�ئ ک� ب�   معقول طور پر شناخت کا تعںیّ

۔ ا�ک شخص کا نام، پتہ، فون نم�ب اور تار�ــــخ   شکل مںی ر�کارڈ ہو سکیت ��
۔ پ�  دا�ش (عمر) سب ذایت تفص�الت � مثالںی ہںی

اس قسم � ذایت تفص�الت ہںی جنہںی امت�ازی سلوک �   حّساس تفص�الت
۔ ان مںی ک� قابل   خطر� � وجہ � ز�ادە قانوین تحفظ حاصل ��

شناخت شخص � �س� �ا قو� ماخذ، س�ا� آراء �ا وا�ستگیوں، مذہیب  
�االت، جن� رجحان �ا طرز عمل، مجرمانہ  عقائد �ا وا�ستگیوں، فلسف�انہ خ 

۔ ن � رکن�ت � متعلق معلومات شامل ہںی  ر�کارڈ �ا ک� ڻ��ڈ یونںی

Privacy and Data Protection Act 2014 (Vic)  وکڻور�ا مںی ذایت اور
۔ � ضوابط �  حّساس تفص�الت   کرتا ��

، ذہین �ا    صحت � تفص�الت ک� قابل شناخت شخص � جسماین
۔ صحت �  یت صحت اور معذوری � متعلق معلومات �ا را�ئ �� نفس�ا

تفص�الت ا�ک قسم � ذایت تفص�الت ہںی اور انہںی ب� اپ�ن حّساس ہو�ن � 
۔  سبب مختلف اور ز�ادە قانوین تحفظ حاصل ��

Health Records Act .2001 (Vic)  وکڻور�ا مںی صحت � تفص�الت �
۔   ضوابط �  کرتا ��

معلومات مںی � افراد � شناخیت تفص�الت نکال دی گیئ ہوں، جن  : نوٹ
وە اس صورت مںی دو�ارە ذایت تفص�الت بن سکیت ہںی کہ ان مںی شناخت  

دو�ارە مہ�ا ہو جا�ئ �ا شناخت دو�ارە مہ�ا ہو جا�ن کا ز�ادە خطرە ہو مثال �  
ا گروە چھوڻا طور پر ا�ر انہںی عوام � ل�ی جاری کر د�ا جا�ئ �ا متعلقہ افراد ک

 ہو۔

 ____________________________________________ 

؟  ہم کو�� معلومات ا�ڻ� کر�ت ہںی
۔  سکول مندرجہ ذ�ل قسموں � معلومات ا�ڻ� کر�ت ہںی

جو  معلوماتطالبعلموں اور ان � گھرانوں � متعلق  •
 –طالبعلموں، ان � گھرانوں اور دو�� لوگوں �ن مہ�ا � ہوں 
جی� راب� اور داخ� � تفص�الت، صحت � تفص�الت، اور  

پرورش � ذمہ داری اور طالبعلموں � مل�ن � اجازت �  
 انتظامات۔

 
مالزمت � درخواست گزاروں، عم�، رضا�اروں اور سکول مںی  •

جو مالزمت � درخواست   معلوماتآ�ن والوں � متعلق وە 
�ن  اور دو�وں سکول مںی آ�ن والوں ، گزاروں، عم�، رضا�اروں

ن  –دی ہوں  ، بچوں � ساتھ کام کر�ن � ل�ی جی� کوال�ف�ک�ش�ن
�شن اور بینکنگ � تفص�الت۔  ، اساتذە � رجس�ٹ ن  چھان بںی

 
ا�ر طالبعلموں، عم� اور گھرانوں � �گرم�اں سکول � احا�   •

 ہو ر� ہوں تو ان �گرمیوں � بار� مںی معلومات (جی�  مںی 
CCTV   ا سکول �ا ڈیپارڻمنٹ � سسڻمز (جی� سکول � ن�ٹ�

) استعمال کر �  ورکس �ا سکول � حاصل کردە سافٹ و��ئ
 ا�ڻ� � گیئ معلومات۔ 

 _____________________________________ 

 ؟کی� ا�ڻ� کر�ت ہںی   معلوماتہم یہ 
 : سکول کیئ ط��قوں � معلومات ا�ڻ� کر�ت ہںی جن مںی یہ شامل ہںی 

ذایت طور پر اور فون پر: طالبعلموں اور ان � گھرانوں، عم�،   •
، مالزمت � درخواست گزاروں  ںرضا�اروں، سکول مںی آ�ن والو 

 اور دو�وں � 
 

، خطوط • اور فارموں  مالزمت � درخواستوں، ای م�لز، انوا��ن
، سپ�شلسٹس �ا  عالج � متعلق (جی� داخ�، دورە جات، 

انکج�� ارضامندی � فارم)   ور کاغذات � ا  دستاو�زات ل�ک�ٹ
 

ول � تحت سوشل   • سکول � و�ب سائیٹس اور سکول � کن�ٹ
 م�ڈ�ا � ذر��

 
آن الئن وسائل � ذر��: جی� سکولوں � استعمال مںی ایپس  •

 سافٹ و��ئ اور د�گر 
 

 ہو�ئ  •
گ

 ک�مروں � ذر��  CCTVسکولوں مںی ل�
 

 فوڻوز، وڈیوز اور دو�ی ر�کارڈنگز � ذر�� •
 

 پول، �و� اور سوالناموں � ذر�� •
 

اور بعض اوقات، دو�ی خدمات � ساتھ تبادلۀ معلومات �   •
 ۔ان انتظامات � ذر�� جن � اجازت �� 
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 معلومات � حصول � نو�س 
سکول داخلہ ہو�ن پر اور ساالنہ بن�ادوں پر گھرانوں کو ذایت تفص�الت �  

ج� معلومات � حصول ) (privacy collection notice( حصول کا نو�س
) privacy notice(  �ا پرائی��� نو�س)  collection statement( کا ب�ان

 : ع ک�ا جا�ئ
�
) دی�ت ہںی تا�ہ انہںی مندرجہ ذ�ل � مطل  ب� کہا جاتا ��

 ا�ڻ� کر�ن � وجہ معلومات گھرانوں اور طالبعلموں � متعلق  •
 

 معلومات کی� استعمال اور منکشف � جایت ہںی  •
 

، تبد�� � آ�اە کر�ن اور تصحیح کا ط��قہ۔  معلومات •  تک رسایئ
 

سکول سال � دوران معلومات � حصول � ا�ڈہا� (خاص مقصد �  
، مثال � طور پر ا�ر وە نیئ ڻ�کنالوج�اں   ) نو�س ب� بھیج سک�ت ہںی ل�ی

 �ا ط��ق کار اخت�ار کر ر�� ہوں تو۔

 رضامندی � ط��ق کار
ویئ اپین تفص�الت � ا�ڻھ�، استعمال اور/�ا  رضامندی � مراد یہ �� کہ ک

سکول �ا ڈیپارڻمنٹ � باہر ک� کو د�ی جا�ن � ل�ی اپین مر�ن � اتفاق  
 کر�۔ 

ورت ہو، حاالت � لحاظ � مختلف ط��قوں � رضامندی طلب  جب �ن
۔ رضامندی � کیئ   ، آن الئن �ا تح��ری ہو سکیت �� � جایت �� اور یہ ز�این

۔ ط��ق کار ہںی   جنہںی تعل�� سال � دوران استعمال ک�ا جا سکتا ��

کچھ رضامند�اں ساالنہ ہویت ہںی مثال � طور پر ساالنہ فوڻوگرا�ن � ل�ی 
رضامندی جبکہ کچھ ک� خاص مقصد � ل�ی ہویت ہںی جی� سکول � 

ک� پروگرام � ل�ی معلومات ا�ڻ� کرنا �ا نیئ سافٹ و��ئ ایپل�ک�شن �  
۔  استعمال �  ل�ی

 طالبعلموں � فوڻو کھینچ�ن � ل�ی رضامندی طلب کر�ت ہو�ئ سکول 
، فلمنگ اور ر�کارڈنگ � پال��   طالبعلموں � فوڻوگرا�ن

)Photographing, Filming and Recording Students Policy(    کا
۔   اطالق کر�ت ہںی

سکولوں مںی دست�اب صحت � خدمات خاص رضامندی فارم استعمال  
انکشاف � ل�ی   کریت ہںی جن مںی صحت � تفص�الت � استعمال اور 

۔ مثال � طور پر سکول طالبعلموں � ان خدمات  رضامندی شامل ہویت ��
 )Student Support Services( سڻوڈنٹ سّپورٹ �و�ن  تک رسایئ � ل�ی 
۔ کا رضامندی فارم  استعمال کر�ت ہںی

 لوگوں � متعلق ا�� معلومات جو سکول �ن طلب نہ � ہوں 

سکولوں کو آپ � متعلق ا�� معلومات مل سکیت ہںی جو حاصل کر�ن � 
ل�ی سکول �ن خود کویئ قدم نہ اڻھا�ا ہو۔ ا�ر قانون � تحت اجازت ہو �ا 

۔ ا�ر صورتحال اس �  الز� ہو تو سکول ان معلومات کا ر�کارڈ  رکھ سک�ت ہںی
ممکن ہو، قانوین ہو اور معقول ہو، سکول ان   عم�ً برعکس ہو تو جہاں 

۔
گ

 �ا ان مںی � شناخت نکال دیں �
گ

 معلومات کو تلف کر دیں �

 

 

 _________________________________ _____________ 

 ؟کیوں ا�ڻ� کر�ت ہںی   علوماتہم یہ م

� گھرانوں � متعلق معلومات ا�ڻ� کر�ن  طالبعلموں اور ان  
 � بن�ادی مقاصد 

وری ہو، سکول طالبعلموں اور ان � گھرانوں � متعلق معلومات   جہاں �ن
 : ا�ڻ� کر�ت ہںی تا�ہ

 طالبعلموں کو تعل�م دی جا�ئ  •
 

 طالبعلموں � سما�ب اور جذبایت فالح اور صحت مںی مدد دی جا�ئ  •
 
 : جن مںی یہ شامل ہںی  قانوین تقا�ن پور� ک�ی جائںی  •
 

طالبعلموں، عم� اور سکول مںی آ�ن والوں � ل�ی ا�� نقصان   −
کا خطرە کم کرنا ج� معقول طور پر پہ� � د�کھا جا سکتا 

 ) نگہداشت کا ف��ضہ( ہو 
 
امت�ازی  ( معذور طالبعلموں � ل�ی معقول انتظامات کرنا  −

 قانون) سلوک � خالف 
 

ممکن ہو، سکول مںی کام   عم�ً معقول طور پر  س حد تکج −
پ�شہ  ( � جگہوں پر لوگوں � صحت اور حفاظت �قیین بنانا 

 ورانہ صحت اور حفاظت کا قانون) 
 
 : سکولوں کو اس قابل بنا�ا جا�ئ کہ •

 
وە طالبعلموں � تعل�� معامالت � متعلق والدین � ساتھ  −

اور کام�ابیوں  تبادلۀ معلومات ک��ں اور طالبعلموں � محنت
 � خو�ش منائںی 

 
 سکولوں کا اچھا نظم و ضبط اور انتظام برقرار رکھںی  −

 
 ڈیپارڻمنٹ کو اس قابل بنا�ا جا�ئ کہ:  •

 
وە سکولوں � مؤثر مین�جمنٹ، وسائل � فراہ� اور نظم و   −

 �سق �قیین بنا�ئ 
 

 قانون � تحت اپ�ن کام اور فرائض انجام دے −
 

پال�سیوں، خدمات اور کاموں � منص��ہ بندی  ڈیپارڻمنٹ �  −
  ، کر�، ان � ل�ی ما� وسائل فراہم کر�، اور ان � نگراین

 ر�گول�شن اور جانچ کر� 
 

 ر�ورڻنگ � تقاضوں � تعم�ل کر�  −
 

ن کر� اور/�ا ڈیپارڻمنٹ �ا  − سکولوں مںی واقعات � چھان بںی
خالف قانوین دعووں کا جواب دے۔ اس � ک� سکول � 

 

  

https://www2.education.vic.gov.au/pal/photographing-students/policy
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/students/SSSInformationandPrivacyConsentForm.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/students/SSSInformationandPrivacyConsentForm.pdf
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 ____________________________________________ 

 دو�وں � متعلق معلومات � حصول � بن�ادی مقاصد 

سکول عم�، رضا�اروں اور مالزمت � درخواست گزاروں � متعلق معلومات  

 : تا�ہ ہںی  ا�ڻ� کر�ت 

جان��   درخواست گزار � موزون�تمالزمت �ا رضا�ارانہ کام � ل�ی  •

 جا�ئ 

 �ا جا�ئ انتظا� کام کمالزمت �ا رضا�ار � تعّینایت کا  •

�    ا�شور�س � مقاصد � جس مںی عوام � طرف ذمہ داری •

 شامل ��  WorkCover اور  ا�شور�س

معاہدے �  قانوین ذمہ دار�اں پوری � جائںی جس مںی مالزمت اور  •

تحت ذمہ دار�اں، پ�شہ ورانہ صحت اور حفاظت � قانون اور  

ن � ذمہ دار�اں شامل ہںی   واقعات � چھان بںی

 ۔سکولوں �ا ڈیپارڻمنٹ � خالف قانوین دعووں کا جواب د�ا جا�ئ  •

 _________________________________ _________________ 

 ؟استعمال �ا منکشف کر�ت ہںی  و کبکمعلومات  ہم 
� استعمال اور انکشاف � مراد یہ �� کہ انہںی ا�ک خاص مقصد   معلومات

و کی� د�ا �� اور/�ا دو�� افراد �ا تنظ�موں ک � ل�ی کی� استعمال ک�ا جاتا 
۔کی� ل�ی    جاتا �ا ان �  مہ�ا ک�ا جاتا ��

ن � مطابق  Victorian privacy lawسکول  اور د�گر متعلقہ قوانںی
 : مںی یہ شامل ��   سج کر�ت ہںی معلومات ا�ڻ� �ا منکشف  

 جس � تع��ف او�ر دی گیئ ��  – � ل�ی بن�ادی مقصد  ک� •

� ل�ی جس � معقول طور پر توقع �  متعلقہ ثانوی مقصد  ک� •

مثال � طور پر سکول کاؤ�سل کو اس قابل بنا�ن �   –جا سکیت �� 

 ل�ی کہ یہ اپ�ن اہداف، کام اور اخت�ارات پور� کر�

مثال � طور پر داخ� �   – � ساتھنو�س اور/�ا رضامندی  ک� •

�  تفص�الت � استعمال اور انکشاف � ل�ی دی گیئ رضامندی

ڈیپارڻمنٹ �   رضامندی � بغ�ی  معلوماتا�ڻ� � گیئ ( ساتھ

، سوا�ئ اس � کہ یہ 
گ

عالوە ک� پر منکشف نہںی � جائںی �

 انکشاف قانوین ہو) 

   و جب ڈیپارڻمنٹ معقول طور پر سمجھتا ہو کہ یہ مندرجہ ذ�ل ک •

وریدر��ش  ن خطر� کو کم �ا ختم کر�ن � ل�ی �ن  : ��  سنگںی

، صحت، حفاظت �ا فالح −
گ

 ک� شخص � زند�

 عوام الّناس � صحت، حفاظت �ا فالح  −

جس مںی  – � تحت یہ الز� ہو �ا اس � اجازت ہو قانون جب •

ہمار� امت�ازی سلوک � قانون، پ�شہ ورانہ صحت اور حفاظت �  

قانون، بچوں � فالح اور حفاظت � قانون، عائ� �شّدد � قانون  

اور ر�ا�ش � گھرانوں، انصاف   � سبب، �ا ڈیپارڻمنٹ آف ہ�لتھ اور 

 Department of Families, Fairness and) ڈیپارڻمنٹ

Housing)   جی� اداروں کو ر�ورڻنگ � فرائض پور� کر�ن � ل�ی

ن (بالو�)   اور ڻرائبیونل �ا عدالت � احکام، سبپینا (طلیب نو�س) سم�ن

اور کچھ حاالت مںی اپنا نگہداشت کا   �ا تالش � وارنٹ � تعم�ل

 شامل ��  پورا کر�ن � ل�ی استعمال �ا انکشافف��ضہ 

بچوں پر �شّدد اور عائ� �شّدد � متعلق تبادلۀ معلومات �  جب  •

 Child and Family Violence Informationں (و سک�م 

Sharing Schemes(   تحت، وکڻور�ا � دو�� سکولوں اور �

وکڻور�ا � خدمات � ساتھ یہ بچوں � فالح �ا حفاظت � فروغ �ا  

 عائ� �شّدد کا خطرە جانچ�ن �ا سنبھال�ن � ل�ی مطلوب ہو 

 تفت�ش �ا ر�ورٹ � ل�ی �ا جب نفاذ   شک �� غ�ی قانوین �گر� •

وری ہو، جس قانون � خاص مقصد � تحت �ا معقول طور پر  �ن

ن نامناسب طرزعمل � روک تھام �ا تفت�ش شامل   مںی جرم �ا سنگںی

 مںی ہو
گ

، جو نفاذ قانون � ادار� � جانب � �ا اس � نمائند� �� 

تحق��ت �ا سکول � شناخت � بغ�ی معلومات � طور پر،  •

مقاصد � ل�ی �ا ڈیپارڻمنٹ � پال�� اور حکمت عم� �   شمار�ایت 

 معلومات � طور پر ل�ی درکار 

 کر�ن �ا اس کا جواب دی�ن � ل�ی   قانوین دعوی •

 ____________________________________________ 

 نم�ب منفرد شناخیت 
ڈیپارڻمنٹ وکڻور�ا � ہر گورنمنٹ سکول � طالبعلم کو اپ�ن سڻوڈنٹ 

دیتا ��   (unique identifier) نم�ب ر�کارڈز سسڻم مںی ا�ک منفرد شناخیت 
۔ اس � ساتھ ساتھ،   تا�ہ سکول اپ�ن کام مؤثر طور پر انجام دے سکںی

ول  وکڻور�ا � گورنمنٹ سکول، خود مختار سکول �ا کیتھول� سک ڈیپارڻمنٹ
  وکڻور�ا مںی نصاب اور جانچ � اتھاریٹ   ل�ی ہر طالبعلم �  مںی داخ� � وقت

(Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA))   کا د�ا
)Victorian Student Number ہوا ا�ک منفرد وکڻور�ن سڻوڈنٹ نم�ب 

(VSN)) ۔ کا استعمال قانوین ضوابط � تحت �� اور   VSN استعمال کرتا ��
۔  ا� �ف قانون مںی � کردە ط���ت � استعمال ک�ا جا سکتا  �� 

ن�شنل سڻوڈنٹ   ن�شنل طالبعلموں کو ب� ا�ک منفرد ان�ٹ ڈیپارڻمنٹ ان�ٹ
۔  آڈینڻ�فائر نم�ب دیتا ��

۔  وں کا اطالق کر سک�ت ہںی  سکول د�گر منفرد شناخیت نم�ب

پ�شہ ورانہ �ا یونیورسیٹ � تعل�م حاصل کر�ن وا� طالبعلم وفا�ت حکومت � 
 Uniqueجاری کردە اور اس � انتظام � تحت منفرد شناخیت نم�ب 

ifier (USI)Student Ident  ۔ کو   USI� ل�ی ب� رجس�ٹ کر سک�ت ہںی
ن ت���ت اور کوال�فک�شن کا آن الئن ر�کارڈ   �لںی طالبعلموں � منظور شدە آس�ٹ

۔ طالبعلموں � ل�ی  وری   USIبنا�ن � ل�ی استعمال ک�ا جاتا �� حاصل کرنا �ن
  �� اور اس � بعد � انہںی کوال�ف�ک�شن �ا حصول تعل�م � سٹیڻمنٹ مل

۔  سکیت ��

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/schooladministration/student-numbers/Pages/Index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/schooladministration/student-numbers/Pages/Index.aspx


 
 

 
 
4 

 __________________________________________________ 

 طالبعلموں � منتق� 

 وکڻور�ا � گورنمنٹ سکولوں � درم�ان 

جب ا�ک طالبعلم کو ک� دو�� وکڻور�ن گورنمنٹ سکول مںی داخلہ مل  
طالبعلم �  جا�ئ اور ا� و�اں بھ�جا جا ر�ا ہو تو موجودە سکول ا�� سکول کو 

۔ اس مںی   صحت � تفص�الت سم�ت  متعلق معلومات منتقل کرتا ��
۔ اس � ل�ی  طالبعلم � سکول ر�کارڈز � کاپ�اں بھ�جنا شامل ہو سکتا ��

ور � والدین � رضامندی   ۔  ت�ن  نہںی ��

اس ط�ح ن�ئ سکول � ل�ی طالبعلم کو تعل�م � فراہ�، طالبعلم � سما�ب  
فالح اور صحت مںی مدد دینا اور قانوین تقاضوں � تکم�ل جاری   اور جذبایت 

۔   رکھنا ممکن ہوتا ��

 وکڻور�ا � غ�ی �کاری اور کیتھول� سکولوں مںی اور � منتق� 

کول مںی داخلہ مل جا�ئ  ا � ک� غ�ی �کاری سجب ا�ک طالبعلم کو وکڻور�
ا�� � رضامندی � والدین  اور ا� و�اں بھ�جا جا ر�ا ہو تو موجودە سکول 

۔سکول کو طالبعلم �   ر�کارڈ � بنا�ا گ�ا ڻرا�سفر نوٹ فراہم کرتا ��

معلومات دے سکتا �� جن  ا�� اس � عالوە، موجودە سکول ن�ئ سکول کو 
 � طالبعلم � فالح �ا حفاظت کا فروغ ہو �ا تبادلۀ معلومات � سک�موں

(information sharing schemes)   تحت عائ� �شّدد کا خطرە جانچنا �
 �ا سنبھالنا ممکن ہو۔ 

سٹ�ٹ سکولوں مںی اور � منتق�  ان�ٹ

سکول مںی داخلہ مل جا�ئ اور ا�  ا � باہر ک�جب ا�ک طالبعلم کو وکڻور�
اس  تو  �ا طالبعلم باہر � وکڻور�ا � سکول مںی آ ر�ا ہو  و�اں بھ�جا جا ر�ا ہو 

ا�ک ڻرا�سفر  سکول کو � رضامندی � ساتھ ن�ئ   والدینموجودە سکول  کا 
۔   نوٹ فراہم کرتا ��

سکولوں � درم�ان تبادلۀ معلومات � ل�ی م��د ہدا�ات یہاں د�ک� جا سکیت 
 :  ہںی

2.education.vic.gov.au/pal/enrolment/guhttps://www
schools-between-transfers-idance/student 

 __________________________________________________ 

NAPLAN نتائج � 

NAPLAN   9اور  7، 5، 3کالس   ، � طالبعلموں � قو� جانچ �� جو پڑھ�ن
۔ ، ز�ان اور حساب � تعلق رکھیت ��  ل�ھ�ن

سکول اپ�ن یہاں پڑھ�ن وا� طالبعلموں � نتائج � تجز� � ذر�� اپ�ن تعل��  
۔   NAPLANپروگراموں � جانچ � ل�ی   کا ڈاڻا استعمال کر�ت ہںی

وڈنٹ ر�کارڈ سسڻمز � طالبعلموں �  وکڻور�ا � گورنمنٹ سکول سڻ
NAPLAN   �۔ جب ا�ک طالبعلم ک � نتائج حاصل کر سک�ت ہںی

سٹ�ٹ سکول مںی �ا � منتقل ہو تو جس سکول  خودمختار، کیتھول� �ا ان�ٹ
مںی جانچ ہویئ ت�، وە والدین � رضامندی � ساتھ ن�ئ سکول کو طالبعلم 

 �NAPLAN ۔  � نتائج فراہم کر سکتا ��

 __________________________________________________ 

 شکا�ات کا جواب دینا

کب� کبھار وکڻور�ا � گورنمنٹ سکولوں اور ڈیپارڻمنٹ � مرکزی اور ر�جنل  
۔ سکول  دفاتر کو والدین اور دو�� لوگوں � طرف � شکا�ات ملیت ہںی

کا�ات کا جواب دی�ن � ل�ی  شاور/�ا ڈیپارڻمنٹ � مرکزی �ا ر�جنل دفاتر ان 
 جو من

گ
اسب تصّور ک�ا  اس ط���ت � معلومات استعمال اور منکشف ک��ں �

وین تنظ�موں �ا اداروں کو دی گیئ شکا�ات کا جواب دینا   جاتا ہو (اس مںی ب�ی
)۔ اس ط��ق کار � متعلق م��د معلومات یہاں د�ک� جا سکیت   ب� شامل ��

: شکا�ات )  Complaints – Parents policy(والدین � ل�ی پال��   – ہںی
)https://www2.education.vic.gov.au/pal/complaints/policy( 

ن�شنل سڻوڈنٹ پروگرام  International Student( ڈیپارڻمنٹ � ان�ٹ
Program (متعلق شکا�ات کا انتظام �ISP  ��شکا�ات اور اپ�لوں � پال  

)Complaints and Appeals Policy (  �� تحت ک�ا جاتا �
https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/en/Sc(
hool_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Process_Guide.

)ocxd 

بالخصوص ڈیپارڻمنٹ �ا سکول � ذایت تفص�الت کو برت�ن � متعلق   
  شکا�ات کا انتظام پرائی��� � متعلق شکا�ات � عمل � تحت ک�ا جاتا �� 

)ov.au/about/contact/Pages/prhttps://www.education.vic.g(
).ivacycomplaints.aspx 

 _________________________________ _________________ 

 تک رسایئ  معلومات
 ،  ان مںی  تمام افراد �ا ان � مجاز نمائندوں کو ان معلومات تک رسایئ

�ا تصحیح کروا�ن کا حق حاصل �� جو سکول �ن ان �  وں � آ�اە کر�ن تبد�لی
ط�کہ معلومات �ا ر�کارڈوں تک رسایئ � ک� ب�� �ا  متعلق رک� ہوں، ��ش

 بچوں � حفاظت � ل�ی خطرە نہ بڑھتا ہو۔ 

 ____________________________________________ 

 تک رسایئ معلومات   طالبعلم � تعلق رکھ�ن وا�
سکول �ف ان طالبعلموں، والدین، سنبھال�ن والوں �ا د�گر افراد کو سکول 

� ر�ورڻںی اور سکول � طرف � عام پ�غامات فراہم کر�ت ہںی جنہںی یہ  
طالبعلم � متعلق د�گر معلومات معلومات لی�ن کا قانوین حق حاصل ہو۔ 

 ل�ی تک رسایئ �ا دو�� لوگوں � رسایئ حاصل کر�ن � درخواستوں �
وری �� کہ ڈیپارڻمنٹ � یونٹ � ذر��  Freedom of Information �ن

�  )  FOI Freedom of Information)(( حصول معلومات � آزادی
۔درخواست دی   جا�ئ

کچھ حاالت مںی ممکن �� کہ ا�ک مجاز نمائندے کو طالبعلم � متعلق 
ان حاالت مںی یہ شامل �� کہ رسایئ دینا  معلومات لی�ن کا حق نہ ہو۔ 

�ن مفاد مںی نہ ہو �ا اس � ہم پر واجب طالبعلم �  طالبعلم � بہ�ت
خالف ورزی ہو �ا یہ ا�ک سمجھدار نابالغ طالبعلم  نگہداشت � ف���ن �

� خواہشات � خالف ہو �ا اس � ک� اور شخص � پرائی��� نامعقول 
 طور پر متاثر ہو۔

 Child and Family Violence Informationاس � ساتھ ساتھ، 
Sharing Schemes  مخصوص تنظ�موں کو ا�ک دو�� کو بص�غۀ راز

غ د�ا  معلومات دی�ن � اجازت دییت ہںی تا�ہ بچوں � فالح �ا حفاظت کو فرو 
۔  وکڻور�ا � سکول اور  جا�ئ �ا عائ� �شّدد �خطر� کو جانچا �ا سنبھاال جا�ئ

۔  م��د  وکڻور�ا مںی بہت � دو�ی خدمات ان سک�موں � تحت آیت ہںی
 MARAM (Information sharing and� ل�ی تبادلۀ معلومات اور  جان�ن 

MARAM reforms)  :  اصالحات د�کھںی
-and-schemes-sharing-https://www.vic.gov.au/information(

  )framework-maram-het 
 _________________________________ _________________ 

 رسایئ عم� � تعلق رکھ�ن وا� معلومات تک 
سکولوں کا عملہ پہ� پر�سپل � رابطہ کر � اپین بطور مالزم فائل تک رسایئ 

۔   طلب کر سکتا ��

  : عم� � صحت � تفص�الت تک رسایئ � متعلق ر�نمایئ یہاں دست�اب ��
ن  –صحت � تفص�الت تک رسایئ   Access to health)مالزمںی

information – Employees)   
-health-https://www2.education.vic.gov.au/pal/access(
)information/overview  

https://www2.education.vic.gov.au/pal/enrolment/guidance/student-transfers-between-schools
https://www2.education.vic.gov.au/pal/enrolment/guidance/student-transfers-between-schools
https://www2.education.vic.gov.au/pal/complaints/policy
https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/en/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Process_Guide.docx
https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/en/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Process_Guide.docx
https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/en/School_Toolkit/ISP_Complaints_and_Appeals_Process_Guide.docx
https://www.education.vic.gov.au/about/contact/Pages/privacycomplaints.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/contact/Pages/privacycomplaints.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/foi.aspx
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
https://www2.education.vic.gov.au/pal/access-health-information/overview
https://www2.education.vic.gov.au/pal/access-health-information/overview
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 Department's Freedomا�ر براە راست رسایئ نہ دی جا�ئ تو عم� کا رکن 
of Information  � ۔ م��د یونٹ � ذر�� رسایئ درخواست کر سکتا ��

  درخواستوں � متعلق پڑھںی  Freedom of information معلومات � ل�ی 
https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/fo(

() i.aspx 

 ________________________ ____________________ ______ 

 

 معلومات جمع رکھنا اور معلومات � حفاظت
، اور بال کھو جا�ن وکڻور�ا � گورنمنٹ سکول معلومات کو غلط استعمال اور  

، تبد�� اور انکشاف � بچا�ن � ل�ی تمام معقول اقدامات کر�ت   اجازت رسایئ
انک ر�کارڈز � شکل مںی تمام معلومات کو   ۔ وە کاغذی اور ال�ک�ٹ ہںی

ڈیپارڻمنٹ � ر�کارڈز مین�جمنٹ پال�� اور معلومات � حفاظت � مع�اروں 
۔  ام ر�کارڈز کو متعلقہ  سکولوں � تم � مطابق بحفاظت جمع رکھ�ت ہںی
Public Record Office Victoria   � ر�کارڈز کو رکھ�ن اور تلف کر�ن �

� تقاضوں �   (Retention and Disposal Authorities)اتھارڻیوں 
مطابق رس� طور پر تلف کر د�ا جاتا �� �ا سٹ�ٹ آرکائیوز (پبل� ر�کارڈ آفس  

مںی منتقل   State Archives (Public Record Office Victoria)وکڻور�ا) 
۔ سکولوں � ل�ی ر�کارڈز مین�جمنٹ  م��د معلومات � ل�ی کر د�ا جاتا ��

۔ ecords Management policy for schools(R( پال��   د�کھںی

وکڻور�ا � گورنمنٹ سکولوں کو ا�� وسائل اور معلومات فراہم � جایت ہںی 
جن � انہںی پرائی��� اور معلومات � انتظام � سلس� مںی خطر� � 

�کٹ پر کام کر�ن وا� �وس پرووائ�ڈرز � جانچ  حوا� � سافٹ و��ئ اور کان�ٹ
 Privacy Impact)مںی مدد م�۔ پرائی��� پر اثرات � جانچںی 

Assessments (PIAs)  اس ت��� ف��قوں سکول مںی سکولوں کو �
، حّساس �ا صحت �   سافٹ و��ئ � جانچ مںی مدد دییت ہںی جو ذایت

۔  انجام دی�ن � سکولوں کو پرائی��� اور   PIAsتفص�الت سنبھالتا ��
ن �  ، وکڻور�ا � پرائ��� � قوانںی حفاظت � ل�ی خطرات شناخت کر�ن

عم�ل کا جائزە لی�ن اور شناخت ک�ی گ�ئ خطرات کو سنبھال�ن � ل�ی مطل��ہ  ت
۔   اقدامات کا ثبوت رکھ�ن مںی مدد ملیت ��

EU �ن�شنل � آ�ن وا ل ڈاڻا   ان�ٹ ن � ج�ن ن یونںی طالبعلموں � ل�ی یور�یںئ
ن   European Union’s (EU’s) General Dataپروڻ�کشن ر�گول�ش�ن

Protection Regulation (GDPR)    ۔ سواالت � ل�ی یہاں کا اطالق ہوتا ��
  international@education.vic.gov.auرابطہ ک��ں 

 __________________________________________________ 

 اپین تفص�الت مںی تبد�� � آ�اە کرنا 
ہمار� پاس طالبعلموں، گھرانوں اور عم� � متعلق جو  یہ اہم �� کہ  

وە درست، مکمل اور تازە ہوں۔ جب آپ � طرف � سکول  معلومات ہوں، 
ل آفس   سکول کو دی گیئ معلومات مںی تبد�� آ�ئ تو براە مہ��این اپ�ن  � ج�ن

 � رابطہ ک��ں۔ 
 __________________________________________________ 

FOI ���اور پرائی 
FOI درخواست دی�ن � ل�ی یہاں رابطہ ک��ں : 

Freedom of Information Unit 
Department of Education and Training 

2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002 
(03) 7022 0078 

foi@education.vic.gov.au 

FOI متعلق م��د معلومات � ل�ی د�کھںی �
https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/foi

.aspx. 

رائی��� � متعلق آپ کا کویئ سوال �ا شکا�ت ہو تو براە مہ��این یہاں ا�ر پ
 رابطہ ک��ں: 

(Knowledge, Privacy and Records Branch 
Department of Education and Training 

2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002 
(03) 8688 7967 

privacy@education.vic.gov.au 

 

 

 

https://www.education.vic.gov.au/about/working/Pages/foi.aspx
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https://www2.education.vic.gov.au/pal/records-management/policy
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https://www2.education.vic.gov.au/pal/records-management/policy
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mailto:foi@education.vic.gov.au
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