
 يعنی چه؟ Victorian Student Number (VSN)نمبر متعلم ويکتوريا 
 

 Department of Education andيک نمبر شناسائی متعلم است که توسط  VSNنمبر متعلم ويکتوريا 
Early Childhood Development  )به همه ) وزارت تعليم و تربيه و تکامل سالهای اوليه طفوليت

 Vocational Educationساله که در  25لتی و غير دولتی و متعلمين تا سن متعلمينی که در مکاتب دو
and Training Organisations )تحصيل می کنند تخصيص داده )  مؤسسات آموزش فنی و حرفوی 

اين نمبر که برای هر متعلم منحصر به فرد است، به حيث معرف اصلی متعلم برای سوابق . خواهد شد
تا اينکه متعلم به  خواهد ماندو با او در تمام دوران تحصيل باقی  خواهد گرفت ده قرارتحصيلی او مورد استفا

ُنه  VSNنمبر متعلم ويکتوريا . می شود) متوقف(سالگی برسد  که در اين موقع اين نمبر متقاعد  25سن 
نام، جنس، ( ثابت رقمی است که به طور تصادفی برای هر متعلم انتخاب می شود و اين نمبر رابط معلومات

 .در باره متعلم است) تاريخ تولد
 

 استفاده می شود؟ VSNچرا از نمبر متعلم ويکتوريا 
 

استفاده از نمبر متعلم ويکتوريا اين قابليت را در اختيار قرار می دهد تا به طور دقيق مشخص شود با چه 
. رود و از آن خارج می شود ُالگو وشکلی متعلم در نظام تعليم و تربيه و آموزشی ويکتوريا به پيش می

استفاده از اين نمبر جمع آوری، و تجزيه و تحليل بموقع و دقيق معلومات راجع به تعليم و تربيه در ويکتوريا 
 .را تا حد زيادی بهتر می سازد

 
 نياز دارند؟ VSN نمبر متعلم ويکتورياچرا متعلمين به 

 
توريا، يک نمبر متعلم استاندارد، که از مرکز به متعلم در يک نظام کالن و متنوع تعليم و تربيه مانند ويک

وقتی نام ها به غلط امالء می شود، تغيير می .  تخصيص يابد بهترين راه شناسائی فرد فرد متعلمين می باشد
برای ) مرجع(يابد، يا با نام مشابه اشخاص ديگری ممکن است مشتبه شود، استفاده از يک نمبر رفرانس 

 .ره معلومات  کمک می کند از غلط ها و ابهامات پرهيز شودجمع آوری و ذخي
 

بيشتر اياالت استراليا يا اين نمبر متعلم را دارند يا در حال آغاز به کار گرفتن آن هستند و اين کار در 
 .بسياری از کشور ها، از جمله نيوزيلند و کانادا هم معمول است

 
 ی کند؟در کجا ظهور پيدا م VSNنمبر متعلم ويکتوريا 

  
 :در جاهای زير ظاهر می شود VSNنمبر متعلم ويکتوريا 

 
برای ارتباطات معمولی راجع به متعلم، نظير تأييد ثبت نام، اخطار خروج،  اخطار نمبر متعلم  •

 .و خالصه راپور ها/ ، راپور های نمره های متعلم VSNويکتوريا 
 .سسه نودر موقع درخواست متعلم برای ثبت نام در يک مکتب يا مؤ •

 
 چرا دولت راجع به متعلمين به معلومات ضرورت دارد؟ 

 
وزارت تعليم و تربيه معلومات جمع آوری می نمايد تا انکشاف متعلم را در نظام تعليم و تربيه پی گيری 

را تجزيه و تحليل و نياز ) الگو ها(نمايد، جاهائی را که به بهتر شدن نياز دارد مشخص نمايد، و روندها 
به زبانی ساده، دقت، اعتماد و اطمينان و کامل بودن  VSNنمبر متعلم ويکتوريا . ينده را شناسائی نمايدهای آ

اين معلومات را ارائه می نمايد و اين کار با بررسی نياز ها با ايجاد پايه و تهداب بهتر و در تدوين سياست 
بهتر شدن کيفيت معلومات  باعث می شود که بتوان به جامعه . دها  برای تأمين اين نياز ها صورت می گير

 .راپور های بهتری را راجع به تعليم و تربيه در اين ايالت ارائه نمود
 
 
 



 
 آيا سری بودن معلومات خصوصی محفوظ خواهد بود؟

 
سوابق .  دارد نهفته است و اين نمبر خود امنيت VSNبله، امنيت معلومات در خود اين نمبر متعلم ويکتوريا 

نگهداری می شود   VSNبا اين نمبر متعلم ويکتوريا  که )بخش سوابق متعلمين( student recordsمتعلم در 
مانند نام، تاريخ تولد، جنس و تاريخ پذيرش به هر مکتب و  –شامل حداقل معلومات در مورد هر متعلمو

نقطه ای  VSNنظام نمبر متعلم ويکتوريا . اشدمی ب  -تاريخ خروج از آن ها و مؤسسه ای که به آنجا می رود
، )نمره ها(، نظير پيشرفت درسی، نتايج -متعلمين داده های ذيگر  برای جمع آوری معلومات راجع به 

به طور تصادفی اختصاص می يابد، از روی اين نمبر نمی توان  نمبرچون اين . رفاه نمی باشد ياصّحت 
 .دمعلومات شخصی متعلم را استنباط کر

 
الماری معلومات ( databaseاکيدًا محدود است و  VSNدستيابی به معلومات در نظام نمبر متعلم ويکتوريا 

اين معلومات منحصرا برای منظور .  خود در يک محيط کامال امن حفظ و نگهداری می شود) کمپيوتری
را قانون  VSNنمبر متعلم ويکتوريا های تعليم و تربيه مورد استفاده قرار می گيرد و راه های استفاده از اين 

اين مقررات همچنين شامل جرائم جنائی هم می شود که مربوط به سوء استفاده از اين .  معين کرده است
اصول حفظ حريم خصوصی ايالتی و کامنولت .  معلومات و برخالف مفاد قانونی می باشد

)Commonwealth and State Privacy Principles( فاده قرار گرفته تا به حيث رهنمائی هم مورد است
 .باشد VSNبرای طراحی نظام نو نمبر متعلم ويکتوريا 

 
را راجع  VSNنمبر متعلم ويکتوريا  نظامدارند که معلومات ذخيره شده در  حق آيا متعلمين 

 به متعلم مشاهده کنند؟
 

معلومات شخصی و حفظ حريم  اين نظام تغييری در مقررات مربوط به دستيابی به معلومات و افشای. بله
يعنی هر متعلم حق دسترسی به معلومات خودش را دارد و معلومات شخصی او (خصوصی ايجاد نمی نمايد 

 ). ترجمان –محفوظ است وبی اجازه او به کسی داده نخواهد شد 
 

 راجع به نظام نو چه فکر می کنند؟ VET Sector مکتب و بخش فنی و حرفوی
 

و ساير مؤسسات  ACE، مکاتب TAFE groups، گروپ های ِتيف Skills Victoriaمؤسساتی از قبيل 
مورد مشوره  VSNتعليمی  و متخصصين تعليم و تربيه  در جريان تکامل و طراحی نمبر متعلم ويکتوريا 

بر روی مکاتب و   VSNدقت شده است تا بار و فشار اداری را که نمبر متعلم ويکتوريا . منظم واقع شده اند
به طور عموم بخش تعليم و تربيه  پشتيبانی وسيعی از ارائه نمبر . ؤسسات وارد می آورد به حد اقل برسانندم

 .به عمل آورده است VSNمتعلم ويکتوريا 
 

 من چطور می توانم معلومات بيشتری کسب نمايم؟
 

تربيه ويکتوريا را ويبسايت وزارت تعليم و  VSNبرای کسب معلومات مزيد راجع به نمبر متعلم ويکتوريا 
 : مشاهده نمائيد
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