
 0T؟0T (VSN)فيكتوريا والية في الطالب رقم هو ما
 
 في الطالب لجميع المبكرة الطفولة وتنمية التعليم وزارة بتخصيصهستقوم  والذي ،الطالب هويةالتعريف ب رقمهو ) VSN( إن

 يستخدم فوسو .والتدريبالمهني  التعليم مؤسسات في عامًا25دون سن الـ  كذلك للطالبو الحكومية، وغير الحكومية المدارس
 حتى تعليمه خالل فترة الطالب مع يظل وسوف المدرسية، الطالب لسجالت كمعّرف أساسي ،لكل طالب فريد رقم واحد وهو الرقم،

 أرقام، تسعة من )VSN(رقم الطالب  ويتألف. )VSN(حيث يتم عند هذا العمر إلغاء رقم الطالب  والعشرين الخامسة يبلغ سن
 ).الميالد تاريخ الجنس، االسم، (الطالب هوية تحدد أساسيةمعلومات يربتط ب و عشوائية، بطريقة وُيحَدد

 
 ؟)VSN(رقم الطالب يتم إدراج العمل ب لماذا

 
في  والتدريب التعليم نظام في الطالب دخول أنماط حركة اكتشاف على القدرة فيكتوريا والية في الطالب رقمإدارج العمل بسيوفر

عن التعليم في  اآلنية والدقيقة كما سوف يحّسن بشكل كبير جمع وتحليل المعطيات. لى نحو دقيقوالية فكتوريا وخروجه منه ع
 .فكتوريا

 
 ؟)VSN(إلى  الطالب يحتاج لماذا

 
طريقة الفضلى يعتبر ال صادرًا عن جهة مركزية إعطاء الطالب رقمًا إن فيكتوريا، واليةكالذي تتبعه  متنوعو واسٍع تعليٍم نظام في

 عندما وااللتباسات األخطاءحصول  تجنب في  البيانات وتخزين جمعل المرجعي الرقم استخدام يساعدكما  . البالط ةويلتعريف ه
 .سماءاال تشابهاالسماء أو تغييرها أو وقوع خطأ نتيجة  يةفي تهج خطأ هناك يكون

 
 في شائعة ممارسةكما أن هذه ال ،القيام بذلك تعتزم أنها أوالطالب  رقم بنظام العمل بالفعلقد بدأت  االسترالية الواليات معظم إن
 .و كندا نيوزيلندا ذلك في بما ألخرى،الدول ا من ثيرالك
 
 ؟)VSN(رقم الطالب  سيظهر أين
 

 :في) VSN(سوف يظهر رقم الطالب 
 

ات وإشعار ، VSNالمدرسة، إشعارات الـإشعارات التحقق من التسجيل في  مثلاالعتيادية للطالب   تصاالتاال •
 تقارير النتائج الملخصة؛ \المغادرة، وكشوفات نتائج الطالب 

 .المعاهد أو الجديدة المدارس في االلتحاق لتسجيل الطالب من المقدمة الطلبات •
 

 الطالب؟ عن لمعلومات الحكومة تحتاج لماذا
 

 وتحديد االتجاهات وتحليل للتطوير، تحتاج التي المجاالت والتعرف على ،مالتعلي نظام تطورات لتتابع المعلومات هذه الوزارة تجمع
 ، مع تقديمالمعلومات هذهومصداقية وتكامل  دقة سيؤدي إلى تحسين) VSN(رقم الطالب ببساطة، فإن و. المستقبلية االحتياجات

النوعية تزويد المجتمع بتقارير  علوماتجمع الم عن سينتجكما  . لالزمة لتلبيتهاا السياسات وتطوير االحتياجات لتقييم أفضل أسس
 .الوالية في التعليم نظام عن دقة أكثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ؟تراعى خصوية المعلومات الشخصيةس هل
 

 الطالب رقم نظام في المحفوظة الطالب سجالت وتحتوي. نفسه الرقمفي  وVSN  ـال نظام تم تضمينه كعنصر فيقد فإن األمن  نعم،
)VSN (الخروج وتاريخ االلتحاق تاريخ ، هذا إلى جانبوالجنس الميالد، وتاريخ االسم، – الطالب عن لوماتالحد األدنى من المع 

الطالب األخرى  بيانات تجميعمحًال ل ليس )VSN(الطالب  رقم نظامإال أن . بأو مؤسسة تعليمية درس فيها الطال مدرسةكل  من
 يمكن ، فالتخصيصه عشوائيا قد تم  الرقموبما أن . االجتماعي الرفاه أو الصحية والمعلومات، أ والنتائج التحصيل الدراسي مثل

 .منه للطالب الشخصية المعلومات استنتاج
 

و . ة كليًانبيئة مؤمفي سكتون  نفسها البيانات قاعدةمقيد بشكل صارم، وأن ) VSN(الطالب  رقم نظام في البيانات إلى إن الوصول
تخضع لمتقتضيات  الطالب رقم استعمال من خاللها يمكن التي الطرق، وأن لتعليميةا لألغراض فقط المعلومات تستخدمسوف 

هذا وقد  .عليها المنصوص غير أخرى ألغراض البيانات استعمالب المتمثلة المخالفات الجرمية كذلك التشريع تضمني و. التشريع
) Commonwealth and State Privacy Principles(والوالية  الكومنويلثالخصوصية لحكومة  مباديءتمت االستفادة من قانون 

 ).VSN(الطالب  رقم نظام تصميم عند
 
 ؟)VSN(الطالب  رقم نظام في المخزنة المعلومات على اإلطالع في الحق طالبلل هل
 
 .ومراعاة الخصوصية الشخصية عنه،  والكشف الشخصية المعلومات إلى الوصول تحكم التي القواعد النظام يغير ولن. نعم
 
 الجديد؟ النظاموقطاع التعليم و التدريب المهني ب  المدارس هو رأي ما
 
و  ACEومدارس الـ ) TAFE(ومجاميع معاهد التعليم ) Skills Victoria(تم التشاور بشكل منتظم مع مؤسسة مهارات فكتوريا  لقد

 عناية خاصة أوليت وقد .)VSN(الطالب  رقم خالل فترة تطوير وتصميم نظام  التعليمفي مجال  وخبراء أخرى تعليمية مؤسسات
كان هناك دعم  وقد. والمؤسسات التعليمية مدارسعلى ال) VSN(الطالب  رقم التي يفرضها نظام الملحة داريةإلالحتياجات اا لتقليل
 ).VSN(الطالب  رقم نظام عتمادال عام بشكل التعليم قطاع من واسع

 
 ؟المزيد من المعلومات لي معرفة كيف

 
  بزيارة موقع وزارة التعليم  قم ،)VSN(الطالب  رقم عن نظام المعلومات من زيدلم
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