
Số Học Sinh Tiểu Bang Victoria (VSN) là gì? 
 
VSN là số định danh của học sinh do Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ (Department Of 
Education and Early Childhood Development) cấp cho tất cả học sinh trường công lẫn trường 
tư, và cho học sinh đến 25 tuổi học tại các Cơ Sở Huấn Nghệ và Đào Tạo (Vocational 
Education and Traning Organisations). Số VSN duy nhất cho mỗi học sinh sẽ được dùng làm 
số định danh chủ yếu trong hồ sơ học sinh và sẽ thuộc về học sinh này trong suốt thời gian học 
tập cho đến khi được 25 tuổi, vào thời điểm mà số học sinh sẽ được rút bỏ . VSN gồm có chín 
số, được cấp theo lối ngẫu nhiên và gắn liền với những chi tiết cá nhân rõ ràng về học sinh 
(tên, phái tính, ngày sinh). 
 
Tại sao VSN được giới thiệu? 
 
Việc sử dụng Số Học Sinh Tiểu Bang Victoria sẽ tạo điều kiện để chính xác nhận ra 
những xu hướng sinh hoạt của học sinh cũng như lúc khởi sự học qua hệ thống giáo dục và 
đào 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 được cải thiện đáng kể. 
 
Tại sao học sinh cần phải có VSN? 
 
Trong một hệ thống giáo dục lớn và đa dạng như ở tiểu bang Victoria, số học sinh tiêu 
chuẩn chỉ do một nơi cấp là cách tốt nhất để xác định từng học sinh. Việc xử dụng số 
tham chiếu để thu thập và lưu trữ dữ liệu giúp tránh được những sai sót và lẫn lộn khi viết 
tên sai, đổi tên hoặc nhầm lẫn với những tên tương tự khác. 
 
Hầu hết các tiểu bang của Úc, hoặc đã có hoặc sẽ giới thiệu số học sinh và việc xử dụng này 
rất phổ biến tại nhiều nước khác, trong đó có Tân Tây Lan và Gia Nã Đại. 
 
VSN sẽ được ghi trên giấy tờ nào? 
 
VSN sẽ được ghi: 
 

• trên những giấy tờ liên quan đến học sinh như thư xác nhận ghi danh, giấy báo rời 
trường, giấy báo số học sinh và giấy báo kết quả của học sinh/ giấy tóm tắt kết quả. 

• trên đơn xin ghi danh của học sinh với các trường hoặc với các cơ sở giáo dục  mới. 
 
Tại sao Chính Phủ lại cần biết thông tin về các học sinh? 
 
Bộ thu thập những thông tin này nhằm theo dõi những cải thiện được thực hiện trong hệ 
thống giáo dục, nhằm xác định những lãnh vực cần được cải thiện thêm nữa và phân tách xu 
hướng cùng xác định các nhu cầu trong tương lai. Số VSN sẽ nâng cao tính chính xác, đáng 
tin cậy và đầy đủ của những thông tin này, cung cấp cơ sở tốt hơn để đánh giá các nhu cầu và 
biên soạn các chính sách để đáp ứng những nhu cầu này. Các thông tin với chất lượng được 
cải thiện cũng sẽ giúp việc báo cáo cho cộng đồng về hệ thống giáo dục của tiểu bang được 
chính xác hơn. 



 
Liệu sự bảo mật thông tin cá nhân có được bảo vệ không? 
 
Có, biện pháp bảo vệ đã được cài sẵn trong hệ thống VSN và chính số này. Hồ sơ học 
sinh được lưu trong hệ thống VSN chỉ chứa đựng  những chi tiết tối thiểu về mỗi học sinh – tên, 
ngày sinh và phái tính cùng với ngày nhập trường và ngày rời khỏi mỗi trường và cơ sở giáo 
dục mà học sinh đã 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 vấn đề phúc lợi. Vì 
số này sẽ được cấp theo lối ngẫu nhiên, do đó thông tin cá nhân của học sinh không thể suy 
đoán ra từ số này được. 
 
Việc truy cập dữ liệu trong hệ thống VSN sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt và chính cơ sở dữ 
liệu sẽ được bảo quản trong môi trường hoàn toàn an toàn. Các thông tin sẽ chỉ được xử dụng 
vào mục đích giáo dục mà thôi và những cách thức có thể xử dụng VSN thì được luật pháp qui 
định rõ. Luật pháp cũng quy tội hình sự đối với việc xử dụng dữ liệu cho những mục đích khác 
hơn đã định. Các Nguyên Tắc Bảo Vệ Chi Tiết của Liên Bang và Tiểu Bang (Commonwealth 
and State Privacy Principles) cũng đã được xử dụng để hướng dẫn cho việc thiết kế hệ thống 
VSN này. 
 
Các học sinh có quyền xem thông tin về học sinh được lưu trữ trong hệ 
thống VSN không? 
 
Có. Hệ thống này sẽ không thay đổi những luật lệ cai quản việc tiếp cận và tiết lộ thông 
tin cá nhân và sự bảo vệ chi biết cá nhân. 
 
Các Trường Học và Cơ Sở Huấn Nghệ (VET)  nghĩ gì về hệ thống mới? 
 
Trường dạy nghề Victoria (Skills Victoria), các trường TAFE, ACE, các tổ chức giáo dục khác 
và chuyên gia giáo dục vẫn thường xuyên được tham vấn trong suốt quá trình phát triển và 
thiết kế VSN. Sự thận trọng đã được thực hiện nhằm giảm thiểu tối đa những yêu cầu về thủ 
tục hành chánh mà VSN đặt lên các trường học và các cơ sở giáo dục. Nói chung, trong việc 
giới thiệu VSN, đã có được sự ủng hộ mạnh từ các cơ sở giáo dục. 
 
Bằng cách nào tôi có thể tìm có thêm chi tiết? 
 
Muốn biết thêm thông tin về VSN, xin vào trang mạng của Bộ Giáo Dục Victoria 
www.education.vic.gov.au/management/governance/vsn/students.htm 
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