
 

Số Học Sinh Tiểu Bang Victoria 
Thông tin dành cho phụ huynh 
 

Số Học Sinh Tiểu Bang Victoria (VSN) là gì? 

 
VSN là số ñịnh danh của học sinh do Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ cấp cho tất 
cả học sinh trường công lẫn trường tư và học sinh các Học Viện Dạy Nghề và ðào Tạo. 
Số VSN ñộc nhất này của mỗi học sinh sẽ ñược dùng làm số ñịnh danh chủ yếu trong hồ 
sơ trường học của học sinh và sẽ thuộc về học sinh này trong suốt thời gian học tập cho 
ñến 25 tuổi. VSN gồm có chín số, ñược cấp theo lối ngẫu nhiên và gắn liền với những 
chi tiết cá nhân rõ ràng về học sinh (tên, phái tính, ngày sinh). 
 
Sao lại bắt ñầu sử dụng VSN? 
 
Việc sử dụng Số Học Sinh Tiểu Bang Victoria sẽ tạo ñiều kiện ñể chính xác nhận ra 
những xu hướng học sinh ở trong và rời khỏi hệ thống giáo dục và ñào tạo của tiểu bang 
Victoria. Nhờ có VSN việc thu thập và phân tách kịp thời và chính xác dữ liệu về giáo 
dục ở tiểu bang Victoria sẽ ñược cải thiện ñáng kể. 
 
Tại sao học sinh cần phải có VSN? 

 
Trong một hệ thống giáo dục lớn và ña dạng như ở tiểu bang Victoria, số học sinh tiêu 
chuẩn chỉ do một nơi cấp là cách tốt nhất ñể xác ñịnh từng học sinh. Khi sử dụng số 
tham chiếu ñể thu thập và lưu trữ dữ liệu, trường hợp phạm sai lầm và lẫn lộn khi viết 
tên sai, ñổi tên hoặc lầm với những tên tương tự nhau sẽ có thể tránh ñược. 
 
ða số các tiểu bang của Úc ñã có hoặc sẽ áp dụng số học sinh và cách thức này ñược sử 
dụng phổ biến tại nhiều nước, trong ñó có Tân Tây Lan và Canada. 
 
VSN sẽ ñược ghi trên giấy tờ nào? 

 
VSN sẽ ñược ghi: 
 

• trên những giấy tờ liên quan ñến học sinh như thư xác nhận ghi danh và học bạ, 
và 

• trên ñơn xin ghi danh của học sinh với trường hoặc học viện mới. 
 
Tại sao Chính Phủ lại cần biết thông tin về học sinh? 

 
Bộ sẽ thu thập những thông tin này ñể theo dõi những cải thiện ñược thực hiện trong hệ 
thống giáo dục, xác ñịnh những lãnh vực cần ñược cải thiện thêm nữa và phân tách xu 
hướng cùng xác ñịnh nhu cầu trong tương lai. Số VSN sẽ nâng cao tính chính xác, ñáng 
tin cậy và ñầy ñủ của những thông tin này, cung cấp cơ sở tốt hơn ñể ñánh giá nhu cầu 
và biên soạn các chính sách ñể ñáp ứng. Chất lượng thông tin tốt hơn sẽ giúp việc báo 
cáo chính xác hơn với cộng ñồng về hệ thống giáo dục của tiểu bang. 



The Victorian Student Number – Vietnamese 
Department of Education and Early Childhood Development, May 2009 

 
 

Liệu sự riêng tư của thông tin cá nhân có ñược bảo vệ không? 

 
Có, biện pháp bảo vệ ñã ñược cài sẵn trong hệ thống VSN và chính số này. Hồ sơ học 
sinh lưu trong hệ thống VSN chỉ có những chi tiết tối thiểu về mỗi học sinh – tên, ngày 
sinh và phái tính cùng với ngày tuyển sinh và ngày rời khỏi mỗi trường ñã theo học. Hệ 
thống VSN sẽ không phải là nơi thu thập những dữ liệu khác về học sinh như thông tin 
về thành tích và kết quả học tập, sức khỏe hoặc phúc lợi. Vì số này sẽ ñược cấp theo lối 
ngẫu nhiên, do ñó, không thể suy ra thông tin cá nhân về học sinh.  
 
Việc truy cập dữ liệu trong hệ thống VSN bị hạn chế nghiêm ngặt và chính cơ sở dữ 
liệu sẽ ñược ñặt trong môi trường hoàn toàn bảo ñảm. Thông tin sẽ chỉ ñược sử dụng 
vào mục ñích giáo dục mà thôi và những cách thức sử dụng VSN phải theo ñúng luật. 
Luật pháp cũng quy tội hình sự ñối với việc sử dụng dữ liệu cho những mục ñích khác 
hơn ñã ñịnh. Nguyên Tắc Bảo Mật Chi Tiết Liên Bang và Tiểu Bang cũng ñược tham 
khảo khi thiết kế hệ thống VSN này. 
 
Phụ huynh và học sinh có quyền xem thông tin về học sinh ñược lưu trữ trong hệ 
thống VSN không? 

 
Có. Hệ thống này sẽ không thay ñổi những luật lệ quy ñịnh về việc xem và tiết lộ thông 
tin cá nhân và việc bảo mật chi biết riêng tư. 
 
Các trường có cảm tưởng như thế nào về hệ thống mới? 

 
Các trường học, tổ chức giáo dục khác và chuyên gia giáo dục vẫn thường xuyên ñược 
tham vấn trong suốt quá trình phát triển và thiết kế VSN. Có cố gắng giảm thiểu gánh 
nặng hành chánh về VSN ñối với các trường học. Nói chung lãnh vực giáo dục ñã có 
hưởng ứng tốt việc bắt ñầu áp dụng VSN. 
 
Tôi có thể tìm thêm thông tin bằng cách nào? 

 
www.education.vic.gov.au/management/governance/vsn/parents.htm 
 
 
 
 
 


