
 

 

 بعد از ظهر ...........تا   صبح ...........            دوشنبه 

 بعد از ظهر.......... تا.صبح ............. سه شنبه  

 بعد از ظهر ..........صبح ..............تا چهارشنبه

 بعد از ظهر ...........تاصبح ............. ……… پنجشنبه

 بعد از ظهر  .....تا.....صبح .............  جمعه

 

 

 مۂ موافقت پروگرام فور 

 ملی روحانیت مکتب

  

این معلومات جهت کومک برای شما است که تصمیم بگیرید آیا شما برای 
را از طریق برنامۀ ملی  روحانیفرزند خود اجازه می دهید تا خدمات 

بدست   (NCSP)مکتب در یک مکتب دولتی/عامۀ ویکتوریا  روحانی

 بیاورد. 

وضاحت فرمائید. هرگاه ضرورت به ب هاین فورمه را بدقت مطالع نلطف
 تماس بگیرید.   name]contact  School [insertداشته باشید، لطفن 

ذکرشده شاید شما این فورمه را ‘ فرزند شما‘ عبارتاگرچه درفورمه  
 باشید اگرشما:بدست آورده 

   یک شاگرد کالن سال باشید یا میتوان منحیث نوجوان  بالغ درنظرداشت 

  1 یک سرپرست یا مواِظب غیررسمی استید  

 سابقه

( خِدمات تعلیمی را برای حکومت ویکتوریا وزارتوزارت تعلیم وتربیه)

توسط وزارت همراه با موافقت حکومت  روحانیخِدمات  فراهم می سازد.
 کامنولت یا فدرال ُمهیا میگردد.

NSCP ،  هدف دارد تا آسایش احساسات شاگردان را  روحانیخِدمت

و استراتیژی حمایت آسایش احساسات  روحانیتوسط خِدمات مواظبت 
 اجتماِع وسیع مکتب فراهم سازد.

بدین معنی است که از نیازمندیهای شخصی شاگردان  مواظبت روحانی 

نه تنها فقط ضرورت های آکادمیک یا علمی آنها،  ، شود احوال گیری
 .و شخصی معنویتوسط فراهم ساختن حمایت عمومی 

د ایجاب می نماید نکه خِدمات روحانی را ُمهیا میساز پیشوایان روحانی 

 :تا

  تثبیت کفایت وصالحیت های ، کمیسیون،  از طریق انتصاب رسمی
 باشد. مذهبی یا تائید توسط انستیتوت مذهبی شناخته شده و قبول شده

  .داشتن مهارت ها و تجربۀ فراهم آوری ِخدمات روحانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

برای معلومات زیات پیرامون چه کسی میتواند فورمه را امضأ کند:  1 

  .مشاهده کنید(   SPAG) بها ر اشخاص مسؤل تصمیم گیری برای شاگردان

معلومات مزید دربارۀ خِدمات روحانیت در مکاتب حکومتی ویکتوریا  
برنامۀ ملی روحانی درمکاتب دولتی /عامۀ ) NSCPدررهنمودهای 

ویکتوریا( در ویب سایت 
www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/saf

ety/Pages/chaplaincy.aspx .پیدا شده می تواند 

 روحانیون در مکتب شما  

 درمکتب شما خِدمت روحانیت توسط فراهم میگردد: 

 

 ت های آتی ُمهیا میباشد:قپیشوای روحانی در مکتب در و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERT CHAPLAINCY SERVICE PROVIDER 

details:  

[Name of Chaplain] 

[Name of Provider] 

[Address of Provider head office] 

[Contact person at Provider head office] 

 موقعیت/یا موقعیتهای مکتب:

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………… 
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 نوع ِخدمت

 م شود:هفرادرمکتب شما شاید در هریکی از این اشکال  ِخدمات روحانیت

][delete any option that is not applicable 

 ) بحث های یک به یک با شاگرد( به شکل منفرد  )الف(

 ) بحث های گروپی با شاگرد(، یا در نشست گروپی  (ب)

 (ب)و  )الف( هردو  (ج)

 محافظت محرمّیت 

وزارت، که شامل کلیۀ مکاتب حکومتی ویکتوریا است، محرمیّت هریکی 
از افراد را بها میدهد ومتعهد است که تمام معلومات شخصی وصحی 

مکتب را محافظت نماید. کلیۀ کارمندان مکتب، جمع آوری شده در 
قراردادی ها ونمایندگان باید قانون محرمیّت ویکتوریا و محرمیّت و 

 معلومات پالیسی وزارت را رعایت کنند.

معلومات  ‘و‘ معلومات شخصی ‘درمکاتب حکومتی ویکتوریا تنظیم 
 توسط قانون محرمیّت ویکتوریا عملی میگردد.  ‘صحی

( شخصی و صحی فرزند شما جمع آوری و معلوماتمعلومات)وقتیکه 

معلومات روحانیت، ثبت ها و رسیدگی میگردد، پیشوایان روحانی باید 
پالیسی روحانیت  د.نتعقیب نمایرا ( پالیسی روحانیت)پالیسی گزارشدهی 

نحوۀ کار پیشوایان روحانی درمکاتب حکومتی ویکتوریا را تنظیم تا باید 
را که آنها جمع آوری می نمایند درمطابقت با قانون معلومات شاگرد 

 دراین ویب سایتمحرمیّت ویکتورا باشد. پالیسی روحانیت 
www.education.vic.gov.au/school/principals/health/Pag

es/nscpchaplaincy.aspx. .موجود است 

 پالیسی روحانیت را خالصه میسازد. ۀبخش فورم نای 

 جمع آوری و شریک ساختن معلومات درمورد فرزند شما 

درمورد فرزند شما جمع آوری می که پیشوایان روحانی معلوماتی را  
د خِدمات روحانیت را که الزم است برای فرزند شما ارائه نواند تا بتننمای

 ند.  نک

قابل اهمیت است که پیشوای روحانی ِصرف معلومات خاص مربوط  
نیازدارد  ’درمورد فرزند شما را با مدیر یا دیگر کارمندان مکتب کسیکه

 معلومات مکتب را قادر به:این شریک میسازد تا ‘ بداند

o   فرزند شما را تعلیم بدهد 
o    آسایش اجتماعی ،   آسایش احساسات و صحی فرزند شما را  در

 مکتب حمایت کند
o   ،اجرأ وجایب حقوقی قانونی شامل وظیفۀ مواظبت از فرزند شما

 شاگردان دیگر، کارمند و مالقات کنندگان
وظیفۀ مواظبت از فرزند شما، شاگردان دیگر، کارمند و مالقات   -

 دگانکنن
دانی که معیوبیت دارند) قانون ضد اگرعیار ساختن معقول برای ش  -

 تبعیض(
صحت  ،) قانونمطابق به  ُمهیا ساختن یک محل کار محفوظ ومناسب   -

 ُشغل و محافظت(
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درمواقِعی، فرزندشما شاید بحث با پیشوای روحانی را با دیگر اعضای خانواده 
درنتیجه پیشوایان روحانی شاید معلومات درمورد  یا اشخاص دیگربعمل آورد.

 را جمع آوری نماید.   مردم دیگرغیرازاوالدشما

 انواع معلومات جمع آوری شده  

انواع معلوماتی را که پیشوای روحانی در مورد فرزند شما جمع آوری  
بحث های فرزند شما که با پیشوا بعمل وطبعیت می نماید متکی به ماهیت 

 میباشد. آورده است

پیشوایان روحانی میتوانند معلومات چون آدرس فرزند شما تفصیالت  
روانی، معلومات در  تماس، معلومات دربارۀ صحت جسمی، دماغی و

مورد معیوبیت فرزند شما اگر داشته باشد ، و معلومات در بارۀ عقاید 
 مذهبی ووابستگی فرزند شما جمع آوری کند.

برای آنها پیشوایان روحانی اتکا باالی معلوماتی می نمایند که  
 د.باشبطورمؤثروکافی ازطرف خِدمت روحانیت تهیه شده 

 نگهداری معلومات   

پیشوایان روحانی معلومات مربوط را مطابق به پالیسی روحانیت ثبت و  
 نگهمیدارند.

 دسترسی معلومات 

شما میتوانید دسترسی و تصحیح معلومات شخصی در مورد خود وفرزند  
وزارت تحت قانون آزادی معلومات داشته باشید. لطفن تماس  از خودرا

 بگیرید:

Information Management Unit 

Department of Education & Training 
2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002 
(03) 9637 3961 
foi@edumail.vic.gov.au 

 انصراف ار موافقت  

به مکتب  ۀشما میتوانید در هروقت از موافقت خود با تحریر نام 
انصراف بعمل آورید. انصراف موافقت شما این معنی میدهد که فرزند 

 شما دیگر خِدمت روحانیت را بدست نمی آورد.

 معلومات مزید 

در  برنامۀ ملی روحانی مکتب() NSCPبرای معلومات زیات درمورد  
 شود: ازآن)وزارت تعلیم وتربیه( ُمهیا است  DETویب سایت 

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/hea
.lth/Pages/nscpchaplaincy.aspx   
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 صالحیت و موافقت شما  

 فقت میدهم که خِدمات را برای فرزندم ُمهیا سازد.امن برای پیشوای روحانی صالحیت و مو    

 را خواندم و دانستم: همن تائید میدارم که من فورمۀ موافق    

  فرزندم توسط پیشوای روحانی جمع آوری وتنظیم خواهد شد یچگونه معلومات شخص 

   درمکتب عامه یا حکومتی ویکتوریا شامل است ادامه خواهد داشت امموافقت من تا زمانیکه فرزند 

  من میتوانم  ازموافقت خود درهر زمان انصراف نمایم 

   ِمت روحانیت دیگر برای فرزندم ایجاب نمی نماید آنرا خاتمه خواهد داد.دهرگاه پیشوای روحانی معیین سازد که خ 
 

 اسم شاگرد 

 تاریخ تیلیفون 

 
 

 امضای شاگرد)اختیاری(

 تاریخ ________ / ____ / ____

 ۱اسم شخص   

 ردگبا شارابطه  

 که موافقه را فراهم می سازد  ۱امضای شخص   

 تاریخ ________ / ____ / ____

 )اختیاری(۲اسم شخص   

 رابطه با طفل  

   
 امضا

 

 تاریخ ________ / ____ / ____

میتوانید این فورمه را امضأ کنید. برای معلومات زیات دربارۀ اینگه کی این فورمه را امضأ کند :  باشید نوجوان بالغیا شما دردیف  شاگردکالن سال ر شماگا   

 ________ ( SPAG) به  شاگردان اشخاص مسؤل تصمیم گیری برای

 

 


