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Dwar xhiex inhi din il-publikazzjoni?

• Qed taħseb biex terġa’ lura għax-xogħol wara li kellek tarbija?
• Teħtieġ dħul ta’ paga oħra biex tgħinek tħallas il-kontijiet?
• Tixtieq il-kumpanija ta’ adulti oħrajn?
• It-tfal issa kibru u tħoss li tixtieq terġa’ lura għal xogħol imħallas?
• Tħoss li tixtieq tkun kapaċi taqla’ l-flus tiegħek?
• Inti omm waħedha li qed tgħix bil-benefiċċji iżda tixtieq li jkollok dħul aħjar?
• Ix-xogħol barra mid-dar qed isir aktar essenzjali biex tħossok aħjar?
Jekk qed tffittex tagħrif dwar kif tista’ taqleb minn omm
li toqgħod il-ħin kollu d-dar għal omm li taħdem, din
il-publikazzjoni hija għalik. Tagħtik tagħrif essenzjali u
hija mimlija pariri utli li jgħinuk terġa’ lura għax-xogħol
b’suċċess.
Il-publikazzjoni twieġeb bosta mistoqsijiet li l-ommijiet
x’aktarx jistaqsu meta jaħsbu biex jerġgħu lura għal
xogħol bi ħlas, u tmiss suġġetti importanti bħalma huma
l-ħtija li tħoss omm meta toħroġ taħdem. Tipprovdi
għajnuna prattika bħal kif issib child care ta’ kwalità qrib
fejn toqgħod inti, kif ukoll tagħrif importanti dwar iljeddijiet tiegħek u x’inċentivi ta’ taxxa u benefiċċji oħrajn
hemm għalik, dwar kif terġa’ titħarreġ u kif tista’ tibda
negozju tiegħek.
Fl-aħħarnett, din il-publikazzjoni toffrilek ukoll studji
dwar każi meħudin mill-ħajja vera, dwar nisa li jistgħu
jispirawk u li huma lesti biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom
miegħek.
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X’benefiċċji hemm meta waħda tmur lura għax-xogħol?

Darba kien jingħad li jekk omm tmur taħdem barra d-dar, dan seta’ jkollu effett ħażin fuq it-tfal u l-familja. Iżda
stħarriġ li sar dan l-aħħar juri li meta omm tista’ tlaħħaq mat-trobbija tat-tfal u max-xogħol bi ħlas dan jista’ jkollu
effett tajjeb fuq il-membri kollha tal-familja. Hemm bosta benefiċċji f’li waħda tmur lura għax-xogħol:

Benefiċċji finanzjarji

Benefiċċji għal uliedek

Meta jkollok id-dħul tiegħek personali jkun ifisser li ma
tkunx għal kollox dipendenti fuq żewġek jew il-partner
tiegħek biex tixtri ikel, ilbies u ħwejjeġ oħra li inti u
uliedek teħtieġu minn jum għal ieħor. Jekk ikollok xogħol
imħallas tkun tista’ tgħix ħajja ta’ livell aħjar. U jekk
żewġek jew il-partner tiegħek jitlef l-impjieg jew jimrad
inti tibqa’ tista’ tħallas il-kontijiet fl-aħħar tax-xahar. Ixxogħol bi ħlas jaf jagħmel differenza kbira fil-ħajja ta’ nisa
li qegħdin irabbu waħedhom, li kieku ma kinux jaħdmu
kien ikollhom jiddependu fuq il-benefiċċji soċjali u ma
jkunux jistgħu jgħixu ħajja diċenti.

Omm li taħdem tista’ tkun ta’ ispirazzjoni għal uliedha.
Uliedek ikunu kburin b’dak li tagħmel f’xogħlok. Meta
uliedek jikbru f’dar fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu, jew
taħdem biss l-omm għax qed trabbi waħedha, huma jsiru
aktar indipendenti. Ma jibqgħux jistennew li tagħmlilhom
kollox inti bħallikieku għadek qiegħda d-dar il-ħin kollu.

Benefiċċji għalik
Ix-xogħol ma jfissirx biss aktar flus għalik u għall-familja.
Meta tkun qiegħda fuq il-post tax-xogħol tkun tista’
tiltaqa’ ma’ nies oħrajn u tikseb esperjenzi ġodda. Jgħinek
tkattar il-fiduċja tiegħek fik innifsek waqt li trawwem ittalenti u l-ħiliet tiegħek. Meta titgħallem iżjed inti tikber
ukoll bħala persuna. Meta xiħadd jistaqsik x’tagħmel
tħossok kburija li tista’ tgħidilhom li għandek impjieg
filwaqt li inti wkoll omm. Fix-xogħol hemm id-dinjità, u
din ikollha effett tajjeb fuq is-saħħa tiegħek mentali u
emozzjonali.
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Studji qosra dwar żewġ każi li juru l-benefiċċji tax-xogħol

Shirley Camilleri
Jisimni Shirley Camilleri, għandi 47 sena u omm ta’ żewġ
subien. Inħobb ħafna nissoċjalizza u nivvjaġġa. Naħdem
bħala Employment Advisor u għandi r-responsabbiltà talETC Job Centre fil-belt Valletta.
X’ta x-xogħol lilek u lill-familja tiegħek?
Ix-xogħol tani ħafna għax minbarra l-effett tajjeb
finanzjarju, għenni wkoll inħossni aktar indipendenti. Filfatt, meta llum nitkellem dwar ix-xogħol mhuwiex l-aspett
finanzjarju l-ewwel li jiġi f’moħħi. Naturalment il-flus huma
importanti ħafna, iżda x-xogħol jagħtik ħafna aktar minn
hekk: sens ta’ sodisfazzjon bik innifsek, sens li għandek
skop fil-ħajja, fiduċja fik innifsek u taf tgħid dak li tħoss.
Dawn kollha jgħinu biex tħossok aktar f’siktek.
Tħoss il-ħtija ta’ “omm li taħdem”? U jekk iva, kif tirbaħ lil
dan is-sens?
Għall-ewwel tassew li kelli ftit sens ta’ ħtija, għax mhix ħaġa
ħafifa li tibdel l-istil ta’ ħajja tiegħek. Dan l-istil, hu liema hu,
ikun imdaħħal fir-rutina tiegħek u għall-ewwel tista’ tħoss li
sejra kontra dak li hu normali. Iżda maż-żmien tibda tidra u
tiżviluppa ħiliet ġodda ta’ kif tħaddem il-ħin u ħwejjeġ oħra
aħjar. Jekk dawk ta’ madwarek jifhmuk u jagħtuk l-appoġġ
jgħinuk ħafna biex tidra t-tibdil, u tadatta ruħek ħafna
aktar malajr għaċ-ċirkostanzi ġodda f’ħajtek.

Connie Demanuele
Jisimni Connie Demanuele u għandi tifla ta’ 14-il sena u
tifel ta’ 10 snin. Inħobb naqra xi ktieb tajjeb u nħobb ukoll
nagħmel xogħol tal-idejn b’materjal riċiklat. Naħdem
bħala Technical Support Agent f’call centre, fejn nirċievi
t-telefonati u nsolvi l-ilmenti. Minbarra dan inwieġeb
ukoll mistoqsijiet tal-klijenti dwar l-Internet, it-telefonija u
l-cable television.
Bejn li naħdem, immexxi d-dar u rrabbi t-tfal, fil-biċċa
l-kbira l-affarijiet jimxu ħarir. Għandna l-mumenti sbieħ u
dawk diffiċli, iżda anqas biss naħsibha li ma mmurx għaxxogħol.
X’ta x-xogħol lilek u lillfamilja tiegħek?
Ix-xogħol
li
għandi
tani l-opportunità biex
niżviluppa l-ħiliet tiegħi
u
nagħti
sehmi
lejn
l-istabilità finanzjarja talfamilja tiegħi. Minn meta
bdejt naħdem żewġi beda
jagħtini aktar appoġġ u
b’mod ġenerali nħossni
nieħu aktar gost bil-ħin li
nqattgħu flimkien bħala
familja.
Kieku bqajt id-dar, il-ħajja
fil-familja
kienet
tkun
differenti. Li tkun missier jew omm tajbin ma jfissirx biss
li tqatta’ l-ħin mat-tfal. Il-fatt li qed nipprovdi għalihom
iġiegħelni nħoss li jien omm tajba. Imqar affarijiet żgħar
jagħtuni gost, u nfittex li nieħu kulma nista’ mill-ħin li
nqatta’ magħhom. Inħoss ukoll li l-fatt li noħroġ mid-dar,
naħdem ma’ adulti oħrajn u nieħu r-responsabbiltà għal
affarijiet li mhumiex f’dari jġiegħelni nħoss li niswa aktar.
Kellek sens ta’ ħtija ta’ “omm li taħdem”, u jekk iva, kif
għelibtu?
Li tkun omm li taħdem dejjem se jagħtik ċertu sens ta’
ħtija. Iżda huwa importanti li tibqa’ tiftakar li bix-xogħol
tiegħek inti qed tipprovdi ħajja aħjar għal uliedek. Ma tistax
tkun hemm biex tara kull sinjal ta’ żvilupp jew kull play jew
attività oħra fl-iskola, iżda jiena nħoss li qed nagħmel dak
li huwa l-aħjar għall-familja tiegħi.
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Is-sens ta’ ħtija ta’ “omm li taħdem”

Huwa magħruf sewwa li bosta drabi l-ommijiet iħossu
ċertu sens ta’ ħtija. Sikwit jgħaddu minn taqlib emozzjonali
meta jippruvaw jiddeċiedu jekk bix-xogħol barra d-dar
ikunux qed jagħmlu tajjeb jew ħażin lil uliedhom.
Ommijiet li jaħdmu jinkwetaw li l-assenza tagħhom jista’
jkollha effett ħażin fuq uliedhom. Jekk xiħaġa tmur ħażin
– ngħidu aħna jekk it-tfal mhumiex sejrin tajjeb fl-iskola
jew mhumiex qed iġibu rwieħhom sewwa – l-ommijiet li
jaħdmu jitħassbu jekk dan ikunx tort tagħhom. L-irġiel
ftit li xejn jagħmlu dawn il-mistoqsijiet, u jeħduha bħala
minn ewl id-dinja li huma jkollhom jaħdmu.
Fl-imgħoddi n-nisa kienu mistennijin li jieqfu mixxogħol u jibqgħu d-dar biex irabbu lill-ulied. Iżda llum
qed issir dejjem aktar diffiċli biex familja tgħix sewwa
b’paga waħda biss. Għal bosta ommijiet, li jibqgħu
d-dar u jgħajjxu lill-familja b’paga waħda m’għadhiex
għażla tajba. Dan jgħodd ukoll għal ommijiet li qegħdin
irabbu waħedhom u li jkollhom jissieltu biex jgħixu fuq
il-benefiċċji soċjali.

Bħall-ommijiet li jibqgħu d-dar, ommijiet li jaħdmu
jixtiequ jrabbu ulied f’saħħithom, hienja u li jħossu
li mhumiex żejda. Huwa fundamentali li waħda
tiftakar li meta omm tmur taħdem bl-ebda mod
ma tikkomprometti l-imħabba għall-ulied jew ilkapaċità li waħda tkun omm tajba. Bl-istess mod,
jekk tnaqqas mill-ħin li tkun ma’ uliedek mhux
bilfors ittappan ir-relazzjoni tiegħek magħhom.
Kemm-il darba ġie osservat li meta omm tħares ħafna lil
uliedha li dejjem isibuha hemm x’aktarx li mhix idea tajba
– la għall-iżvilupp tal-ulied u anqas għall-omm. It-tfal
jidraw jistrieħu ż-żejjed fuq l-omm. Ma jaħsbux għalihom
infushom u ma jikbrux indipendenti.
Huwa importanti li l-omm iżżomm f’moħħha t-tajjeb
li x-xogħol imħallas iġib miegħu. Ladarba taqtagħha li
terġa’ lura għax-xogħol jeħtieġ li tafda lilek innifsek u
tiftakar li l-għażliet li inti tkun għamilt ikunu saru għallġid ta’ kulħadd.

Ftakar li omm hienja u li sabet postha
fis-soċjetà x’aktarx li tkun omm aħjar.
Ir-rwol tal-missier meta l-omm taħdem
Jekk tkun ser terġa’ toħroġ taħdem huwa importanti li
inti u żewġek titkellmu kif ix-xogħol tad-dar u l-ħsieb talfamilja jistgħu jinqasmu bejnietkom. Bosta nisa jaħsbu
li jekk joħorġu jaħdmu xorta waħda jkollhom jagħmlu
x-xogħol kollu tad-dar, isajru u jieħdu ħsieb il-familja.

Il-missirijiet jistgħu u għandhom jieħdu sehem importanti
fil-ħajja tal-familja. Ir-raġel għandu jara li l-mara mhix
qed ikollha tagħmel kollox waħedha. L-irġiel tal-lum
jixtiequ jqattgħu aktar ħin ma’ uliedhom, u bosta rġiel
jissorprendu bil-ħila tagħhom fit-tisjir. Missier li jagħmel
aktar fil-familja jista’ jkun role model tajjeb ħafna għal
ibnu. Bl-istess mod, tifla li tara missier imdaħħal sewwa
fil-ħajja tal-familja x’aktarx li meta tiġi biex tieħu l-istat
tagħha tagħżel raġel li jkun bħal missierha.
L-istħarriġ juri ukoll li meta missier jagħti sehmu fixxogħol tad-dar u jgħin biex jieħu sehem fil-ħsieb talfamilja, dan ikollu effett tajjeb fuq ir-relazzjoni tal-koppja
u fuq l-istabilità tagħha.
Ftakar li t-tfal ma jiġux biss minn mara, iżda minn raġel
u mara flimkien.

Studju ta’ każ: Miriam Soler
Miriam Soler hija omm ta’ tlitt itfal. Taħdem fil-qasam tal-edukazzjoni. Hawnhekk titkellem dwar
il-“ħtija ta’ omm li taħdem” kif ħassitha hi.
“Kieku kelli nerġa’ nibda rrabbi t-tfal, ma nħallix il-biża’ jew is-sens ta’ ħtija jirregolawli ħajti. Minflok,
kont inżid id-doża ta’ fiduċja fija nnifsi u fil-potenzjal ta’ uliedi u fis-saħħa mentali tagħhom.
Sfortunatament, il-biża’ u s-sens ta’ ħtija ġiegħluni nemmen li kelli nagħti l-attenzjoni tiegħi kollha
lil uliedi u lilhom biss. Iżda issa naf li jien nista’ biss nimxi ma’ uliedi filwaqt li nappoġġjahom fit-triq
tagħhom lejn destinhom.
Huw importanti li l-familja kollha taċċetta li l-omm hija membru tal-familja eżatt bħall-membri
l-oħrajn, u bħala tali l-ħtiġiet tagħha għandhom ikunu rispettati ukoll. L-omm għandha tkun
l-ewwel persuna li tirrispetta lilha nnifisha. Għandha tagħti eżempju tajjeb lil uliedha biex huma
wkoll jitgħallmu jirrispettaw lilhom infushom. Meta omm tqiegħed lil uliedha qabilha ma tkun qed
tagħmlilhom l-ebda pjaċir, għax il-bniet jidraw jaħsbu li huma anqas tajbin u s-subien jidraw jaħsbu
li huma għandhom ikunu rispettati aktar mill-bniet. Dan x’aktarx ikollu effett ħażin fil-familji li jkunu
għad iridu jiffurmaw.”
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Teleworking, flexitime u sigħat imnaqqsin ta’ xogħol

Meta terġa’ toħroġ taħdem mhux bilfors tieħu xogħol full time. Dan iż-żmien hemm bosta modi ġodda ta’ kif tista’
torganizza l-ġurnata tax-xogħol tiegħek. Fost dawn hemm it-teleworking u x-xogħol bil-flexitime. Tista’ ukoll tidħol
lura għax-xogħol ftit, ftit billi tagħżel li għall-ewwel taħdem ġimgħa iqsar u maż-żmien iżżid il-ħin għal full time hekk
kif it-tfal jikbru. Tajjeb li titkellem dwar il-ħinijiet tax-xogħol ma’ min ikun ser iħaddmek biex taraw jekk tistgħux taslu
għal xi ftehim. Normalment employers li jemmnu fil-ħaddiema tagħhom u jafdawhom jagħmlu minn kollox biex isibu
soluzzjonijiet li jkunu tajbin kemm għall-organizzazzjoni kif ukoll għall-ħaddiema.

Hawnhekk għandek issib dettalji dwar għażliet oħrajn ta’ arranġamenti ta’ xogħol:

Teleworking
Qatt ikkunsidrajt it-teleworking (xogħol mill-bogħod)
minflok ma tmur taħdem fl-uffiċċju kuljum? It-telework
huwa mod kif taħdem mid-dar u mbagħad tuża l-Internet
biex tibgħat ix-xogħol tiegħek l-uffiċċju. Bit-telework
tista’ tgħaqqad ix-xogħol mal-ħtiġiet tal-familja tiegħek
u xorta waħda żżomm l-impjieg tiegħek. Mhux ix-xogħol
kollu jista’ jsir bit-telework, iżda bosta xogħol li jsir bilcomputer jista’ jsir kullimkien.
It-telework għandu bosta vantaġġi oħrajn. Ngħidu aħna,
jaqta’ l-ħin li taħli biex tmur għax-xogħol u terġa’ lura
d-dar. Jekk normalment tagħmel vjaġġi ta’ nofs siegħa
kuljum lejn ix-xogħol u lura, bit-telework tiffranka sa
234 siegħa vjaġġar. It-telework huwa tajjeb ukoll għallambjent, għax ifisser inqas vetturi fit-toroq. Tista’ wkoll
tiffranka l-flus fuq il-petrol, il-manutenzjoni tal-vettura
u/jew il-ħlas tal-biljetti tal-linja.

Flexitime u sigħat imnaqqsin ta’ xogħol
Hemm modi oħrajn kif torganizza x-xogħol u fl-istess
ħin tlaħħaq ma’ dak li għandek tagħmel fil-familja. Fost
dawn hemm il-flexitime u s-sigħat imnaqqsin ta’ xogħol.

Jekk tagħżel il-flexitime ma jkunx hemm għalfejn
taħdem mid-9 a.m. sal-5 p.m. bħas-soltu. Minflok, jista’
jkollok ċaqliq fil-ħinijiet li tibda u ttemm ix-xogħol, skont
il-ħtiġiet tiegħek. Ngħidu aħna, jekk inti mdorrija tqum
kmieni tista’ tibda x-xogħol fis-7 a.m. u tieqaf fit-3 p.m.
Jekk għalik aħjar li tidħol taħdem aktar tard, tista’ tibda
fid-9 a.m. u tieqaf fil-5 p.m.
Jekk ma tridx taħdem full time, tista’ titlob sigħat
imnaqqsin ta’ xogħol. Dan ifisser li ma taħdimx 40 siegħa
fil-ġimgħa iżda, ngħidu aħna, ġimgħa ta’ 35 jew 30
siegħa. Hemm modi oħrajn tajbin ta’ kif tista’ tgħaqqad
is-sigħat imnaqqsin ta’ xogħol mal-flexitime.
Tista’ ssib arranġamenti oħrajn ta’ xogħol li jilħqu l-ħtiġiet
tiegħek. Ngħidu aħna, tista’ tagħżel li taħdem għaxar
sigħat kuljum għal erbat ijiem u tieħu l-ħames jum frank.
Jew tista’ taħdem tnax-il siegħa kuljum għal tlitt ijiem u
tieħu jumejn frank.
Għal aktar tagħrif dwar it-telework ara l-Avviż Legali
312 tal-2008. Dwar tibdil fis-sigħat tax-xogħol wara
li jkollok tarbija ara l-Avviż Legali 225 tal-2003, kif
aġġornat bl-Avviż Legali 204 tal-2011.
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Il-jeddijiet tiegħek bħala ħaddiema

Huwa importanti li tkun taf il-jeddijiet tiegħek bħala
omm li taħdem. Dawn iħarsuk fuq ix-xogħol. Hawnhekk
issib lista ta’ dawk l-aktar importanti:

Leave għall-Maternità
Omm għandha l-jedd għal mill-anqas erbatax-il ġimgħa
ta’ leave tal-maternità b’paga sħiħa. Dawn żdiedu
b’ġimagħtejn fl-2012 u ser jiżdiedu b’ġimagħtejn oħrajn
fl-2013. L-omm tista’ tieħu erba’ ġimgħat mil-leave
tagħha qabel il-ħlas u sitt ġimgħat wara l-ħlas (sakemm
ma jintlaħaqx ftehim ieħor bejnha u min iħaddimha).
Il-gimgħat li jifdal jistgħu jittieħdu kollha jew parti
minnhom, skont il-ħtiġiet tal-omm.
Fi tmiem il-leave tal-maternità, l-omm għandha l-jedd
li terġa’ tibda taħdem fil-post li kellha qabel il-ħlas
jew, jekk il-post ma jkunx għadu battâl, f’post li jixbhu.
Jekk l-omm ma terġax lura għax-xogħol wara l-leave
tal-maternità tkun obbligata li trodd lura l-paga li tkun
irċeviet matul dan iż-żmien.

Jista’ jingħata leave speċjali għall-maternità jekk:
Eżami ta’ riskju, li min iħaddem huwa obbligat li jagħmel,
juri li x-xogħol li qiegħda tagħmel ħaddiema tqila huwa
ta’ riskju għal saħħitha.
Dan japplika ukoll għal ħaddiema li jkunu ħelsu ftit żmien
qabel jew li qegħdin ireddgħu. F’każi bħal dawn, min
iħaddem huwa obbligat li għal ftit żmien ibiddel l-ambjent
jew il-ħinijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. B’mod ieħor, min
iħaddem jista’ jsib xogħol ieħor għall-ħaddiema. Jekk
minkejja dawn il-miżuri r-riskju jibqa’, jista’ jingħata leave
speċjali għall-maternità. F’każijiet bħal dawn, il-leave
għall-maternità jista’ jitwal “għaż-żmien kollu meħtieġ
biex iħares is-sigurtà jew is-saħħa tagħha”.
Matul iż-żmien tal-leave speċjali għall-maternità min
iħaddem iħallas lill-ħaddiema allowance speċjali. Din
tkun daqs ir-rata ta’ benefiċċju għall-mard skont l-Att
Dwar is-Sigurtà Soċjali.
Għal aktar tagħrif ara l-Avviż Legali 130 tal-2011.

Testijiet qabel il-ħlas
Ħaddiema tqila għandha l-jedd għall-frank mingħajr telf
ta’ paga jew xi benefiċċju ieħor biex tattendi għal testijiet
ta’ qabel il-ħlas li jsiru waqt il-ħin tax-xogħol tagħha.
Għal aktar tagħrif ara l-Avviż Legali 439 tal-2003 kif
emendat bl-AL 3 tal-2004, AL 427 u 431 tal-2007 u AL
130 tal-2011.

Ħarsien għal Ħaddiema Tqal
Mara ma tistax titkeċċa mix-xogħol tagħha għax hija
tqila, ikun kemm ikun twil il-kuntratt jew relazzjoni taxxogħol.
Huwa wkoll kontra l-liġi li xiħadd li jħaddem ikeċċi lillħaddiema tiegħu waqt iż-żmien tal-probation. F’każ bħal
dan, iż-żmien tal-probation għandu jkun sospiż sakemm
il-ħaddiema terġa’ lura għax-xogħol wara l-leave għallmaternità. Aktar minn hekk, mara tqila ma tistax tinżamm
milli tapplika għal xogħol.
Tkeċċija tista’ ssir biss jekk ikun hemm “raġunijiet
sostanzjali”. F’każijiet bħal dawn, dawn għandhom jiġu
ġustifikati bil-kitba.
Għal aktar tagħrif ara l-Avviż Legali 130 tal-2011.

Leave għall-Ġenituri
Irgiel u nisa li jaħdmu fis-settur privat għandhom il-jedd
għal tliet xhur ta’ leave għall-ġenituri bla ħlas. Mit-8 ta’
Marzu 2012 dan iż-żmien ta’ leave għall-ġenituri qed
jitwal għal erba’ xhur kull ġenitur. Il-ġenituri jistgħu jieħdu
dan il-leave sakemm l-aħħar wild tagħhom ikollu tmien
snin. Il-leave m’għandux għalfejn jittieħed kollu f’daqqa.
Għal aktar tagħrif ara l-Avviż Legali 225 tal-2003 kif
emendat bl-AL 204 tal-2011.
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Tibdil fil-Ħinijiet ta’ Xogħol wara l-Leave
għall-Ġenituri
Meta ħaddiema jerġgħu lura għax-xogħol wara l-leave
għall-ġenituri, jistgħu jitolbu tibdil fil-ħinijiet u patterns
ta’ xogħol għal żmien speċifikat. Kulmin iħaddem għandu
jikkunsidra u jwieġeb għal talbiet bħal dawn waqt li jqis
il-ħtiġiet tal-ħaddiem u tal-organizzazzjoni.
Għal aktar tagħrif ara l-Avviż Legali 225 tal-2003 kif
emendat bl-AL 204 tal-2011.

Żamma ta’ Kuntatt waqt il-Leave għallĠenituri
Biex isir aktar faċli r-ritorn għax-xogħol wara l-leave
għall-ġenituri, kemm min iħaddem kif ukoll il-ħaddiem/a
huma obbligati li jżommu kuntatt matul dan il-leave.
Jistgħu jagħmlu arranġamenti għal kull miżura ta’ reintegrazzjoni li jaqblu dwarha.
Għal aktar tagħrif ara l-Avviż Legali 204 tal-2011.

Leave Urġenti Minħabba l-Familja
Jekk xi membru tal-familja immedjata tiegħek jiġrilu
xi aċċident jew jimrad ħabta u sabta u jkun jinħtieġ
l-għajnuna tiegħek, inti jkollok il-jedd għal ħmistax-il
siegħa ta’ leave urġenti bi ħlas minħabba l-familja. F’każi
bħal dawn ma jkunx hemm għalfejn tagħti notifika minn
qabel.
Dawn ir-regolamenti japplikaw ukoll meta jmutu
membri tal-familja immedjata u meta membri tal-familja
immedjata jwelldu.
Fost il-membri tal-familja immedjata hemm ir-raġel jew
il-mara, ulied mhux miżżewġin u qraba sal-ewwel grad,
joqogħdu jew ma joqogħdux fl-istess dar. Hemm ukoll
persuni li jkollhom kustodja legali ta’ tifel jew tifla.
Għal aktar tagħrif ara l-Avviż Legali 296 tal-2003.

30

Leave għall-Paternità
Il-missier għandu l-jedd għal jum jew tnejn ta’ leave
imħallas għall-paternità, skont il-qasam li jaħdem fih.
Dan il-leave għandu jittieħed fi żmien ħmistax-il jum mittwelid tat-tarbija.

Krediti tas-Sigurtà Nazzjonali għall-Ġenituri
Ġenituri li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, li jkunu
waqfu mix-xogħol għal mhux aktar minn sentejn biex
jieħdu ħsieb uliedhom, jista’ jkollhom il-bolli tas-Sigurtà
Nazzjonali akkreditati biex meta jerġgħu lura għaxxogħol ma jitilfu xejn mill-pensjoni tagħhom. Dan iżżmien ta’ akkreditazzjoni jista’ ukoll jitwal għal erba’ snin
għal ġenituri li jkollhom wild b’diżabiltà. Wara li jerġgħu
lura għax-xogħol, il-ġenituri jeħtieġ li jaħdmu għal tul ta’
żmien daqskemm ikunu ġew akkreditati bolli.
Għal aktar tagħrif ara l-Att tal-2006 li amenda l-Att
Dwar is-Sigurtà Nazzjonali (emenda numru 2), jew
ċempel freephone 159.

Kundizzjonijiet ta’ Xogħol għal Ommijiet
li Jaħdmu fis-Servizz Pubbliku u fis-Settur
Pubbliku
Il-jeddijiet u l-kundizzjonijiet ta’ xogħol għal dawk li
jaħdmu fis-servizz pubbliku u fis-settur pubbliku huma
kemmxejn differenti minn dawk li diġà semmejna. Għal
lista sħiħa ta’ Miżuri Favur il-Familja irreferi għall-FamilyFriendly Measures Handbook maħruġ mill-Management
and Personnel Office. Dan tista’ tiksbu minn:
http://www.mpo.gov.mt/downloads/
FamilyFriendlyMeasuresManual.pdf
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F’dawn l-aħħar snin, il-Gvern ħareġ kemm-il inċentiv biex
iħajjar aktar nisa jidħlu lura fis-suq tax-xogħol. Hawnhekk
issib lista ta’ dawn l-inċentivi:

Ħelsien mit-Taxxa għal Nisa li Jerġgħu Jidħlu
fis-Suq tax-Xogħol
Nisa li jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol għandhom jedd
għal sena ħelsien mit-taxxa jew massimu ta’ €2,000
krediti ta’ taxxa. Nisa li jaħdmu għal rashom għandhom
jedd għal kreditu ta’ taxxa ta’ €5,000.
Dan il-ħelsien mit-taxxa japplika għal:
• nisa li daħlu lura għax-xogħol wara l-1 ta’ Jannar 2008
wara assenza ta’ ħames snin jew aktar
mis-suq tax-xogħol, u li qabel dan kienu
ħadmu għal mill-anqas 24 xahar wara
l-ieħor;
• nisa li għandhom wild jew ulied li għandu
jew għandhom anqas minn sittax-il sena
u li daħlu lura għax-xogħol wara l-1 ta’
Jannar 2008, wara li jkunu assenti minn
kwalunkwe xogħol bi qliegħ għal millanqas ħames snin eżatt qabel id-data ta’
meta reġgħu daħlu jaħdmu;
• nisa li għandhom wild jew ulied li twieldu
jew fl-1 ta’ Jannar 2007 jew wara u li
baqgħu jaħdmu, jew li reġgħu lura għaxxogħol fl-1 ta’ Jannar 2007 jew wara.
Għal aktar tagħrif ċempel lit-Taxpayer
Service fuq 2296 2296 jew lid-Dipartiment
tat-Taxxi Interni fuq freephone 8007 2297.

Tnaqqis mit-Taxxa fuq Ħlas għaċChild Care
Ġenituri li uliedhom jattendu faċilitajiet ta’
child day care jistgħu jibbenefikaw minn tnaqqis mittaxxa li għandha titħallas lid-Dipartiment tat-Taxxi
Interni. Iċ-child care centre għandu jkun irreġistrat
proviżorjament mid-Department of Social Welfare
Standards. Titnaqqas taxxa daqskemm ikunu tħallsu
miżati għas-servizzi ta’ child care, sa massimu ta’ €1,300
għal kull wild. Din l-iskema tapplika ukoll għal dawk li
jibagħtu lil uliedhom fl-iskejjel tas-sajf.
Għal lista ta’ child care centres irreġistrati madDepartment for Social Welfare Standards ara t-Taqsima
11 ta’ dan il-ktejjeb.

Ħlas Pro-rata ta’ Bolli tas-Sigurtà Nazzjonali u
Taxxa fuq id-Dħul għal min jaħdem Part-time
Part-timers li jaħdmu tmien sigħat jew iżjed kull ġimgħa
għandhom il-jedd li jħallsu bolli tas-Sigurtá Nazzjonali
għall-valur ta’ 10% tal-ħlas tagħhom, u mhux il-bolla
normali ta’ kull ġimgħa. Meta waħda tħallas bolli tasSigurtŕ Nazzjonali pro-rata hija tieħu pensjoni pro-rata.
Għalhekk, qabel ma taqtagħha li tħallas bolla ta’ valur
anqas, aħseb ukoll fuq kif dan se jaffettwa l-pensjoni
tiegħek.
Barraminhekk, mara li taħdem part time tista’ ukoll
tibbenefika minn rata ta’ taxxa ta’ 15% jekk id-dħul
tagħha jkun ogħla minn ċertu ammont.

Pensjonijiet għar-Romol
Romol bil-pensjoni jibqgħu bil-jedd għal rata fissa ta’
pensjoni jekk huma jkunu jaħdmu. Dan jgħodd ukoll jekk
id-dħul tagħhom ikun ogħla mill-paga minima.

Nisa li Jaħdmu fin-Negozju tal-Familja
Mara li terġa’ lura għax-xogħol wara li jkollha tarbija
u li taħdem ma’ qraba, jew li taħdem f’kumpanija li
fiha hi jew xi qraba għandhom l-ishma, ukoll għanda
l-jedd għal kreditu ta’ €2,000 fit-taxxa. Japplikaw ċerti
kundizzjonijiet.
Mill-2007 ‘lhawn, mara li taħdem f’negozju tal-familja
tista’ tiġi reġistrata bħala ħaddiema tal-istess negozju
tal-familja fejn għandħom x’jaqsmu taxxa u bolli tasSigurtà Nazzjonali. B’hekk hija tkun tista’ tħallas il-bolli u
tirċievi benefiċċji soċjali u pensjoni pro-rata.

Riformi fit-taxxa fuq id-dħul għal ġenituri li
għadhom irabbu
Biex jiġbed aktar ġenituri lejn is-suq tax-xogħol il-Gvern
daħħal riforma importanti fis-sistema tat-taxxa fuq iddħul. Minbarra li l-formola tat-taxxa tista’ tinħadem
kemm bħala koppja kif ukoll bħala tnejn min-nies għal
rashom, daħlet kategorija ġdida għal meta l-koppja
jiddikjaraw id-dħul tagħhom flimkien. Din il-kategorija
tissejjaħ komputazzjoni ta’ ġenituri. Fiha jidħlu ġenituri
li għadhom irabbu l-ulied sa 18-il sena li ma jaħdmux bi
qliegħ. Jekk l-ulied ikunu għadhom jirċievu edukazzjoni
terzjarja, din l-età titla’ għal 21 sena.
Għal aktar tagħrif ċempel lit-Taxpayer Service fuq 2296
2296 jew lid-Dipartiment tat-Taxxi Interni fuq freephone
8007 2297.

Nisa li Żwieġhom Jiddependu fuq Benefiċċji
Soċjali
Jekk mara taħdem part time u żewġha jiddependi fuq
benefiċċji soċjali, parti mid-dħul tagħha ma titqiesx
fil-means test biex jiġi deċiż kemm il-familja għandha
tirċievi benefiċċji soċjali.
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Li ssib ix-xogħol mhix dejjem ħaġa ħafifa. Is-suċċess
tiegħek jiddependi fuq għadd ta’ fatturi. Il-ħiliet, ilkwalifiki u l-attitudni tiegħek jafu jħollu u jorbtu. Ilkundizzjonijiet ekonomiċi u t-talba għal ċerti ħiliet
ukoll jistgħu jaffettwaw kemm tista’ ssib xogħol. Min
iħaddem jipprova jsib l-aħjar nies għax-xogħol tiegħu, u
jirreklama f’bosta mkejjen. Normalment ikun irid nies li
huma motivati u li għandhom il-kwalifiki meħtieġa għaxxogħol.
Hemm diversi bnadi fejn tista’ tfittex ix-xogħol.
Jeħtieġ li tikkonsidra kemm-il possibiltà biex issib xiħaġa
li tgħodd għalik. Tista’ tfittex fost ix-xogħlijiet irreklamati
fil-website tal-ETC (www.etc.gov.mt), fejn il-lista ta’
xogħlijiet tinbidel minn żmien għal żmien. Hawnhekk
tista’ tfittex xogħlijiet skont l-industrija, il-kwalità ta’
xogħol u saħansitra fejn ikun qiegħed ix-xogħol. Tista’
wkoll tmur f’wieħed mill-ETC Job Centres għal għajnuna
persunali fuq kif tista’ ssib ix-xogħol. Agħti daqqa ta’
għajn aktar ‘l isfel għal lista ta’ ETC Job Centres.
Tista’ ukoll tfittex ix-xogħol fuq websites ta’ aġenziji
privati. Fuq il-website tal-KXT tista’ ssib lista ta’ aġenziji
bħal dawn flimkien mad-dettalji ta’ kif tikkuntattjahom.
Uża
din
il-link:
http://etc.gov.mt/Resources/file/
Resources/Recruitment_Agencies.PDF
Min irid iħaddem jirreklama wkoll fuq il-website tiegħu
u fil-gazzetti. Bosta xogħlijiet jinstabu permezz ta’
qraba, ħbieb jew kuntatti diretti ma’ min iħaddem.
Huwa importanti ħafna li titkellem mal-qraba u l-ħbieb
u ttarrfilhom li qiegħda tfittex ix-xogħol. Jekk ikunu jafu
b’dan, x’aktarx li joqogħdu aktar attenti biex jgħarrfuk
jekk isiru jafu b’xi xogħol.
Meta tkun qed tfittex ix-xogħol, toqgħodx fuq għajn
waħda biss ta’ tagħrif. Aktar importanti, taqtax qalbek.
Ħadd mhu ser joffrilek ix-xogħol fuq platt. Ftakar li
biex issib ix-xogħol jeħtieġ li tkun pożittiva u lesta biex
titgħallem u tadatta.

X’inhi d-differenza bejn ir-reġistri full time u
part time?
Jekk tixtieq issib xogħol full time jeħtieġlek tirreġistra
fl-Ewwel Parti tar-Reġistru tal-Qgħad. Dan ir-reġistru
huwa għal nies li tilfu x-xogħol, nies li qatt ma ħadmu u
nies li ilhom bla xogħol għal aktar minn sitt xhur.
Jekk min-naħa l-oħra inti tixtieq xogħol part time għandek
tirreġistra fir-Reġistru Part-time. Żomm f’moħħok li
l-akbar differenza bejn xogħol full time u part time
hija l-għadd ta’ sigħat ta’ xogħol matul il-ġimgħa. Fost
benefiċċji oħrajn, min jaħdem part time għad għandu
l-jedd għal leave, leave għall-mard u bonuses pro-rata.

Kif tista’ waħda tirreġistra mal-ETC?

a. Tixtieq tirreġistra għal xogħol full time?
Tista’ tirreġistra fil-Kumpless Aċċess, 72 Triq Melita,
Valletta. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma mit-8 a.m. sat-3 p.m.,
mit-Tnejn sal-Ġimgħa.
Jekk toqgħod f’Għawdex tista’ tirreġistra fl-ETC Job
Centre f’Misraħ San Franġisk, Victoria, fl-istess jiem u
ħinijiet.
Biex tirreġistra ħu miegħek dawn id-dokumenti:
•
•
•
•
•
•

Karta ta’ identità
Il-biljett tas-Sigurtà Nazzjonali*
Il-formola ta’ tmiem l-impjieg ta’ qabel (jekk kellek)
Ċertifikati ta’ kwalifiki li jista’ għandek
Curriculum Vitae (CV) (ara aktar ‘l isfel għal aktar
tagħrif)
Formola tar-reġistrazzjoni **

*Il-biljett tas-Sigurtà Nazzjonali tista’ ġġibu minn kull
uffiċċju distrwettwali tad-Dipartiment tas-Sigurtà
Soċjali. Hemm 24 uffiċċju distrettwali mqassmin f’Malta
u Għawdex, u tista’ ssib lista tagħhom permezz ta’ din
il-link:
https://secure2.gov.mt/socialpolicy/SocProt/social_
benefits/dis_offices.aspx

**Kopja tal-formola tar-reġistrazzjoni tista’ ssibha fuq ilwebsite tal-ETC permezz ta’ din il-link:
http://etc.gov.mt/Resources/file/Forms/2_002_3%20
-%20ETC%2035-EN.pdf
Jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar ir-reġistrazzjoni ċempel
lill-ETT fuq 2165 4940.
b. Tixtieq tirreġistra għal xogħol part time?
Biex tirreġistra għal xogħol part time tista’ tagħmel
waħda minn dawn:
•
żur wieħed mill-ETC Job Centres (ara taħt)
•
jew ibgħat CV b’kopji tal-kwalifiki tiegħek lil
part-time.etc@gov.mt jew Part-Time Register, Office
13, Employment Services Division, ETC, Ħal Far BBG
3000
L-ETC Job Centres issibhom:

2. Mosta - Triq Sant’ Anna
Tel. 2142 1286/7. E-mail: mosta.etc@gov.mt
3. Birgu - Kumpless Aċċess, Triq San Dwardu
Tel. 2398 5151/2. E-mail: cottonera.etc@gov.mt
4. Victoria - Ministeru għal Għawdex, Misraħ San
Franġisk
Tel. 2155 6086. E-mail: rabat.etc@gov.mt
5. Qawra - Kumpless Aċċess, Triq il-Frejgatina
Tel. 2157 4848. E-mail: qawra.etc@gov.mt
6. Birkirkara - Ċentru Ċiviku, Triq Tumas Fenech
Tel. 2144 2494. E-mail: employment.etc@gov.mt
7. Żejtun - c/o Paolo Freire Institute, Dar Ġuzè Delia, 16
Misrah Diċembru 13

1. Valletta - Triq Zakkarija
Tel. 2124 9531/2/3/4. E-mail: valletta.etc@gov.mt

39

Ħinijiet tal-ftuħ*

•

Mill-1 ta’ Ottubru sal-15 ta’
Ġunju
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa
mit-8.15 a.m. san-12.30 p.m. u
mis-2 p.m. sal-4 p.m.

•

Job Centre

Valletta, Mosta,
Birgu, Victoria

•
Mis-16 ta’ Ġunju sat-30 ta’
Settembru
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa
mit-8.15 a.m. san-12.30 p.m.

Qawra, Birkirkara

It-Tlieta u l-Ħamis
mit-8.15 a.m. san-12.30 p.m.

Zejtun

L-Erbgħa
mit-8.30 a.m. san-12.30 p.m.

*Dejjem iċċekkja mal-website tal-ETC għal tibdil fil-ħinijiet jew
indirizzi.

•
•

Fuq l-Internet tista’ ssib kemm-il eżempju li jistgħu
jgħinuk tikteb CV. Tista’ tuża l-Europass template li
jagħmilhielek aktar ħafifa biex tħejji CV u tadattah
għall-ħtiġiet tiegħek. Dan tista’ ssibu f’http://europass.
cedefop.europa.eu/.

L-ETC għandha kemm-il skema u proġett imħallsin
mill-Unjoni Ewropea biex jgħinuk issib ix-xogħol. Meta
tirreġistra għax-xogħol tista’ titlob aktar tagħrif, jew
tista’ ċċempel fuq 2165 4940.

Suġġerimenti għal waqt l-interview

X’inhu Curriculum Vitae (CV) u kif tista’ tikteb
wieħed?

•
•

Meta tapplika għal xi xogħol kemm-il darba jitolbuk
tibgħat Curriculum Vitae (CV). Dan huwa dokument li
jagħti tagħrif importanti dwarek innifsek. F’CV għandek
tagħti n-numru jew indirizz kif wieħed jista’ jikkuntattjak,
u tinkludi tagħrif dwar l-edukazzjoni tiegħek u
l-esperjenza tiegħek fix-xogħol. Tista’ ukoll tniżżel tagħrif
dwar il-ħiliet u l-interessi tiegħek.

Għaliex teħtieġ CV?
L-għan ewlieni ta’ CV (li kultant jissejjaħ ukoll résumé)
huwa li jlaqqgħek ma’ min jista’ jħaddmek. Jekk is-CV
ikun ta’ interess għal xiħadd li jista’ jħaddmek għandu
mnejn jitħajjar iżjed biex jiltaqa’ miegħek għal interview.
Huwa importanti li taġġorna s-CV tiegħek aktar ma
tikseb ħiliet u esperjenza ta’ xogħol. Idealment għandek
tadatta s-CV tiegħek għax-xogħol partikolari li tkun
qiegħda tapplika għalih.

Għajnuna prattika dwar kif tikteb is-CV
Hawnhekk issib ftit suġġerimenti prattiċi dwar kif tista’
tikteb CV tajjeb:
•
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•

M’intix marbuta li tagħti d-data tat-twelid tiegħek,
jekk intix miżżewġa u kemm għandek tfal.
Agħti l-ewwel l-edukazzjoni riċenti tiegħek, u semmi
l-kisbiet kollha tiegħek li jistgħu jgħinuk fix-xogħol li
qiegħda tapplika għalih.
Tagħtix dettalji li mhumiex meħtieġa (e.g. fejn mort
il-kindergarten).
Agħti l-ismijiet ta’ min kien iħaddmek qabel, u l-ħiliet
li tgħallimt f’kull xogħol.
Jekk qatt għamilt xi xogħol voluntarju tista’ ssemmih
fis-CV tiegħek.
Evita li ssemmi interessi bħalma huma clubbing,
xorb u chat rooms tal-Internet. X’aktarx li dawn ma
jimpressjonawx lil min għad jista’ jħaddmek.

Ikteb ismek, l-indirizz u d-dettalji ta’ kif jistgħu
jikkuntattjawk.

Jekk jitolbuk tattendi għal interview, kun imħejjija
sewwa. L-ewwel impressjonijiet li tagħti jgħoddu ħafna.
Se jkollok biss ftit ħin biex timpressjona lil min għad jista’
jħaddmek. Ftakar f’dawn il-punti:

•

•
•

Mur fil-ħin, jew aħjar, ara li tasal kmieni.
Ilbes xieraq – libsa modesta u skura dejjem tagħmel
tajjeb.
Jekk biħsiebek tilbes dublett għandu jkun twil
biżżejjed biex tkun tista’ toqgħod bil-qiegħda bilkumdità.
Tajjeb li tagħmel ftit make-up, iżda ara li ma tagħmilx
iż-żejjed.
Evita li tilbes wisq ġojjelli, jew li turi t-tattoos u
l-piercing.

Waqt l-interview qis li:
•
•
•
•
•
•

tibqa’ kalma u tħares lejn min qed jagħmillek
l-interview;
twieġeb il-mistoqsijiet kollha b’mod pulit;
tagħti tagħrif dwar il-ħiliet tiegħek u l-esperjenzi li
ksibt bix-xogħol li għamilt;
ma titfax lil min ħaddmek fl-imgħoddi f’dawl ikrah;
titfi l-mobile phone;
turi li għandek il-ħiliet u l-attitudni adatti għaxxogħol li qiegħda tapplika għalih.
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Kif taġġorna l-ħiliet tiegħek jew tissokta titgħallem

Jekk ilek ma taħdem x’aktarx li f’dan iż-żmien daħlu teknoloġiji u proċessi ġodda ta’ xogħol. Biex iżżid iċ-ċansijiet
tiegħek li ssib ix-xogħol, għandek taħseb dwar kif taġġorna l-ħiliet tiegħek u żżid fl-edukazzjoni tiegħek. Dan
jagħtik vantaġġ fuq il-kompetituri u jgħinek tkampa sewwa ma’ dak li jinħtieġ ix-xogħol ġdid tiegħek. Jeżistu bosta
organizzazzjonijiet li joffru taħriġ biex taġġorna l-ħiliet tiegħek u korsijiet biex ittejjeb l-edukazzjoni. Hawnhekk issib
uħud li tista’ tikkunsidra:

ETC
L-ETC tippromwovi t-tagħlim matul il-ħajja kollha u toffri
bosta korsijiet b’xejn f’għażla kbira ta’ suġġetti. Għal lista
sħiħa ta’ korsijiet li toffri l-ETC żur www.etc.gov.mt jew
ċempel lill-ETC fuq 2165 4940.
Tajjeb li tkun taf li ġenituri li jattendu korsijiet talETC u jużaw is-servizzi ta’ child care jew elderly care
sakemm jattendu dawn il-korsijiet jistgħu jitolbu lillETC biex tħallsilhom dawn l-ispejjeż. Hemm għadd ta’
kundizzjonijiet li japplikaw għal dan.

Id-Direttorat għat-Tagħlim Tul il-Ħajja
Id-Direttorat għat-Tagħlim Tul il-Ħajja joffri aktar minn
200 kors għal studenti adulti. Is-suġġetti huma varjati u
jinkludu 15-il ilsien barrani u suġġetti akkademiċi oħrajn.
Id-direttorat joffri wkoll korsijiet fl-ITC, crafts, qari għallkbar u tagħlim tal-matematika.
Xi korsijiet isiru fil-għodu fil-Lifelong Learning Centre
fl-iMsida, iżda l-biċċa l-kbira tal-korsijiet bejn il-5 p.m. u
t-8 p.m. f’kemm-il ċentru madwar Malta, fosthom il-Blata
l-Bajda, il-Floriana, l-iMrieħel, Ħal Kirkop, il-Mosta, inNaxxar u l-Belt Victoria (Għawdex). Minbarra l-korsijiet
ta’ fil-għodu u fil-għaxija għall-adulti, id-direttorat joffri
korsijiet f’għadd kbir ta’ kunsilli lokali. Tagħmel tajjeb
jekk tistaqsi fl-uffiċċju tal-kunsill lokali tiegħek dwar dan
is-servizz.

Barraminhekk, id-Direttorat għat-Tagħlim Tul il-Ħajja joffri
għadd ta’ korsijiet permezz tal-iskejjel tal-Performing
Arts f’Malta u Għawdex fil-mużika, drama, arti u suġġetti
oħrajn.
Id-direttorat joħroġ prospectus kull sena li jista’ jinkiseb
b’xejn mingħand kull kunsill lokali u tista’ tarah ukoll fuq
www.eveningcourses.gov.mt. Minn fuq l-istess website
tista’ wkoll tapplika online.
Il-korsijiet normalment jibdew f’Ottubru u jintemmu
f’Mejju. Tista’ ssib aktar tagħrif fuq il-website tadDirettorat għat-Tagħlim Tul il-Ħajja:
http://eveningcourses.gov.mt/
Tel. 2598 2444

MCAST
Fil-kulleġġi u l-istituti tiegħu l-MCAST joffri korsijiet
f’firxa wiesgħa ta’ suġġetti. Fost dawn l-istituti hemm
dawk ta’:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Business and Commerce
Applied Sciences
Building and Construction Engineering
Maritime Institute
Information and Communication Technology
Art and Design
Mechanical Engineering
Agribusiness
Community Services

Il-korsijiet huma miftuħin għall-adulti. Għal aktar tagħrif
żur il-website: www.mcast.edu.mt

Skola Sekondarja Ogħla Giovanni Curmi,
Naxxar
L-iSkola Sekondarja Ogħla Giovanni Curmi hija skola
post-sekondarja tal-istat li toffri korsijiet akkademiċi
f’livelli ordinarju, intermedju u avvanzat. Il-korsijiet
huma miftuħin ukoll għal adulti li jixtiequ jiksbu kwalifiki
akkademiċi. Għal aktar tagħrif żur il-website:
www.gchss.com

Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS)
L-ITS joffri korsijiet li għandhom x’jaqsmu mal-industrija
tal-ospitalità u t-turiżmu. Hemm firxa wiesgħa ta’
korsijiet part time u full time f’livelli differenti. Il-korsijiet
huma miftuħin ukoll għall-adulti. Għal aktar tagħrif żur
il-website: www.its.edu.mt

Biex tmur lura l-università
L-Università ta’ Malta toffri bosta korsijiet, kemm matul
il-jum kif ukoll fil-għaxija. Xi korsijiet isiru ukoll fuq
bażi part time, li tista’ tagħmilha aktar faċli għal nisa li
għadhom irabbu.

Dħul fl-università bil-Maturity Clause
Kulmin għandu aktar minn 23 sena jista’ japplika għal
kors fl-Università ta’ Malta, imqar jekk m’għandux ilkwalifiki meħtieġa għad-dħul. Dawn l-applikanti jintalbu
juru li kapaċi jsegwu l-kors u japprofittaw minnu.
Min jixtieq jistudja jista’ jsir jaf aktar dwar il-korsijiet li
toffri l-Universita’ ta’ Malta fuq il-website:
www.um.edu.mt/courses/
L-iStudent Advisory Services joffru pariri u tagħrif lil
studenti prospettivi. Tista’ tikkuntattjahom billi ċċempel
2340 2034 jew 2340 2847, jew bil-website:
www.um.edu.mt/sas
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Studju ta’ każ: Samira Jamil
Samira taqsam l-esperjenza ta’ meta marret lura
l-università:
Jisimni Samira Jamil u għandi żewġt itfal.
Iggradwajt mill-università fl-1988 u kelli kemm-il xogħol.
Meta t-tfal kellhom sitt snin u tmienja qtajtha li ntejjeb
l-edukazzjoni tiegħi u dħalt l-Università ta’ Malta bħala
mature student biex nitgħallem għall-BA in Arabic and
International Relations. Għalkemm l-Għarbi huwa lsien
twelidi, qatt ma kont studjajtu fil-fond.
Kienet xiħaġa sabiħa ħafna li kont erġajt qiegħda
l-università, iżda biex inkampa kelli nagħmel bosta taqlib
bir-responsabbiltajiet tiegħi, minbarra li kelli ftit stress
mhux ħażin speċjalment meta kelli ntemm xi assignment
jew meta kienu joqorbu l-eżamijiet.
Sibt li din l-esperjenza tatni ħafna sodisfazzjon u żiditli
l-fiduċja fija nnifsi. Iggradwajt 1st Class BA (Hons) flGħarbi fl-2007. Din l-esperjenza pożittiva mexxietni
biex nidħol għal Master’s u fl-2009 bdejt għal MA
(Communications, Media & PR) bid-distance learning.
Dħalt ukoll għal kors TEFL (Teaching English as a Foreign
Language) u ksibt EFL Teacher’s Warrant. Bħalissa
qiegħda ngħallem l-Ingliż filwaqt li
naħdem fuq it-teżi tiegħi għall-MA.
Nibqa’ ngħid li n-nisa għandhom itejbu
l-edukazzjoni tagħhom u jerġgħu lura
għad-dinja tax-xogħol.
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Kif tibda n-negozju tiegħek

Qatt daħlitlek f’rasek li passatemp tagħmlu negozju?
Hemm xiħaġa li tassew tieħu gost tagħmilha? Qatt
ħsibt li tibda taħdem għal rasek għax dan jagħtik aktar
flessibiltà fix-xogħol tiegħek?
Jekk tibda taħseb dwar x’għamla ta’ negozju tista’ tibda,
jeħtieġlek ukoll taħseb dwar jekk hemmx suq għalih.
Tajjeb ukoll taħseb dwar jekk tinħtieġx xi taħriġ speċjali
qabel tniedi n-negozju tiegħek. Aspett wieħed li huwa
importanti ħafna li tikkunsidrah huwa l-marketing. Kif se
ssib is-swieq għall-prodott tiegħek?
L-ETC toffri skema msejħa INT (Ibda Negozju Tiegħek),
li tipprovdi l-appoġġ u l-pariri meħtieġa biex tiftaħ
negozju għal rasek. L-iskema toffri wkoll għotja ta’ flus
għal kulmin itemm il-kors b’suċċess.
Agħmel ir-riċerki tiegħek sewwa, iżda tħallix dawn ittħejjijiet jaqtgħulek qalbek. Żgur ma jiddispjaċikx għaxxogħol li tkun ħadt jekk jirnexxilek tniedi n-negozju
żgħir tiegħek b’suċċess.

Pass wara l-ieħor
Hemm bosta passi li jkollok tieħu biex tiftaħ negozju
tiegħek:
1. Numru tal-VAT.
Biex tapplika żur il-link :
http://www.vat.gov.mt/reqvatno.aspx
2. Applikazzjoni għal liċenzja mingħand l-awtoritajiet
rilevanti.
Ikollok tapplika għal liċenzja biex tmexxi negozju. Ilproċess jiddependi fuq liema qasam ta’ negozju tixtieq
taħdem fih. Għal aktar tagħrif dwar oqsma ta’ negozju u
kif tikseb il-liċenzja, żur il-link:
http://www.gov.mt/index.asp?l=2#business

3. Applikazzjoni għal permessi tal-MEPA
Jista’ jkun li jkun jeħtieġlek tapplika għal permess ta’
ppjanar mingħand il-MEPA. Tista’ tikseb aktar tagħrif
mill-website www.mepa.org.mt jew billi ċċempel
2290 0000.
4. Dikjarazzjoni ta’ bidu ta’ impjieg
Ikun jeħtieġlek ukoll tirreġista mal-ETC bħala person
taħdem għal rasha. Biex tikseb il-formola tarreġistrazzjoni uża l-link: http://etc.gov.mt/Resources/
file/Forms/Engagement%20Form%20for%20SelfEmployed.pdf
5. Applikazzjoni għal reġistrazzjoni mad-Dipartiment
tas-Sigurtà Soċjali
Jekk qatt ma ħdimt qabel, jeħtieġ li jkollok numru tassigurtà soċjali. Dan tista’ tiksbu minn xi wieħed milluffiċċji distrettwali tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.
Għal aktar tagħrif dwar dan ara t-Taqsima 8 ta’ dan ilktejjeb.
6. Reġistrazzjoni tal-kumpanija mal-MFSA
Kull kumpanija għandha tkun reġistrata mal-Malta
Financial Services Authority (MFSA). Għal aktar tagħrif
kif dan isir żur il-website http://registry.mfsa.com.mt/
jew ċempel 2548 5379.
7. Applikazzjoni għal numru ta’ reġistrazzjoni għattaxxa
Għandu jkollok kemm numru ta’ reġistrazzjoni għat-taxxa
individwali kif ukoll wieħed għan-negozju li ser tiftaħ.
Tista’ tapplika għal dawn in-numri mad-Dipartiment tatTaxxi Interni. Għal aktar tagħrif ċempel 2296 2296.
Qabel ma tmur tapplika tagħmel tajjeb li tiċċekkja jekk
l-applikazzjoni tistax tagħmilha online, għax dan jaf
jiffrankalek kemm ħin kif ukoll spejjeż.

Fejn tista’ ssib l-għajnuna
Il-Gvern għandu taqsima online li tgħinek tiftaħ negozju
għal rasek. Din għandha links għall-passi kollha li
għadna kif semmejna, kif ukoll tagħrif dwar rekwiżiti
ta’ accounting u tax compliance, faċilitajiet bankarji u
dettalji dwar assigurazzjoni. Għal aktar tagħrif żur:
http://www.gov.mt/servicecluster.asp?s=34&l=2

Hemm bosta organizzazzjonijiet li jistgħu jgħinuk toħloq
koperattiva. Koperattivi Malta tista’ tagħtik tagħrif
dettaljat dwar il-benefiċċji tal-ħolqien ta’ koperattiva u
kif din tista’ titmexxa. Ladarba taqtagħha li taqbad din
it-triq, il-Bord tal-Koperattivi jista’ jmexxik u jgħinek tul
il-proċess tal-applikazzjoni.

Hemm diversi għotjiet ta’ flus għal negozji żgħar u
intrapriżi li inti tista’ tibbenefika minnhom. Ir-Relationship
Management Unit tal-Malta Enterprise tipprovdi tagħrif
u għajnuna. Biex tiċċekkja jekk tistax tapplika għal xi
għotja minn dawn ċempel lil Malta Enterprise fuq 2542
0000 jew żur il-website: www.maltaenterprise.com.

Hemm kemm-il benefiċċju fil-ħolqien ta’ koperattiva.
Ngħidu aħna, il-koperattivi ma jħallsux it-taxxa ta’ 35%
li jħallsu l-kumpaniji. Minflok, huma jkunu obbligati li
jħallsu biss 5% tal-qliegħ lill-Fond Ċentali tal-Koperattivi.
Koperattivi ġodda jistgħu jibbenefikaw minn għotjiet
ta’ flus għall-bidu u tingħata wkoll għajnuna finanzjarja
għall-ħolqien ta’ website. Koperattivi li jidħlu għal
investimenti ġodda jistgħu wkoll igawdu minn sussidji
fuq rati ta’ imgħax meta jissellfu l-flus mingħand il-banek.

Tista’ wkoll issib l-għajnuna mingħand: Business Care
Unit, li qiegħda fid-Dipartiment tal-Kummerċ, Lascaris,
Valletta CMR 02, telefon 2122 6688. Il-website hija
http://www.commerce.gov.mt/business.asp

Għal aktar għajnuna u tagħrif żur dawn il-websites:

Koperattivi
Jekk tixtieq tibda negożju iżda ma tridx tagħmel dan
waħdek, tista’ tikkonsidra li tgħaqqad koperattiva. Biex
tagħmel dan jeħtieġ li tkun parti minn ġemgħa ta’ ħamsa
min-nies oħrajn li għandhom interess fl-istess negozju. Ilvaluri li jmorru ma’ koperattiva huma li n-negozju jkun ta’
lkoll flimkien u kkontrollat b’mod demokratiku, b’ħidma
flimkien mal-membri kollha tal-ġemgħa. F’koperattiva
kull membru jkollu vot wieħed u jista’ jieħu sehem fittfassil tal-istrateġija u t-teħid tad-deċiżjonijiet, kulħadd
indaqs. Koperattiva tista’ tinħoloq għal kull għamla ta’
negozju.

The Cooperatives Board: http://www.coopsboard.org.
Tel. 2123 8588 jew 2122 0115
Koperattivi Malta:
http://www.cooperatives-malta.coop.
Tel. 2148 4835
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Dwar iċ-child care

Illum il-ġurnata l-ġenituri jistgħu jagħżlu li jibagħtu lil
uliedhom f’child care centres. Tfal żgħar li jattendu
ċentri bħal dawn ta’ kwalità jitgħallmu bosta ħiliet
differenti minn dawk ta’ tfal li jibqgħu d-dar. Ngħidu
aħna, jiżviluppaw ħiliet soċjali għax jieħdu sehem f’social
interaction u huma stimulati minn programmi ta’ tagħlim
li jtejbu l-iżvilupp intellettwali, fiżiku u emozzjonali.
Importanti ħafna f’dan kollu huwa li inti tagħżel child
care centre ta’ kwalità. Huwa aktar faċli għal ġenituri li
jibagħtu lil uliedhom f’dawn iċ-ċentri jekk huma jħossu
li dan ikun ta’ ġid għal uliedhom, milli jibagħtuhom
sempliċement biex huma jkunu jistgħu jmorru jaħdmu.
Dawn huma ftit pariri dwar kif tista’ tagħżel l-aħjar fiċchild care ta’ ibnek jew bintek.

X’jistgħu jagħmlu l-ġenituri biex jiċċekkjaw ilkwalità ta’ child care centre?
Biex jiżgura child care ta’ kwalità, il-Gvern daħħal inNational Standards for Child Care Facilities. Dawn
l-istandards jgħinu biex jiżguraw ambjent xieraq u
stimulanti b’carers kwalifikati. Id-Dipartiment tas-Social
Welfare Standards (DSWS) huwa risponsabbli biex
isegwi l-kwalità tas-servizz fiċ-child care centres f’Malta
u jżomm lista ta’ dawk iċ-ċentri li jilħqu man-national
standards.

Bħala omm li biħsiebek terġa’ tmur taħdem, m’għandekx
tibgħat lil uliedek f’child care centre kien liema kien.
Hawnhekk issib ftit pariri dwar kif tagħżel child care ta’
kwalità. Inti għandek:
1. tiċċekkja jekk iċ-ċentru hux approvat mid-DSWS u jekk
irċeviex ir-reġistrazzjoni temporanja meħtieġa li tiżgura
l-kwalità;
2. taċċerta ruħek li l-carers u l-ħaddiema taċ-ċentru
huma mħarrġin fiċ-child care u fl-ewwel għajnuna;
3. tosserva jekk il-carers humiex dħulin u jekk jurux
imħabba lejn it-tfal kollha;
4. tiċċekkja dwar is-sigurtà taċ-ċentru u xi proċeduri ta’
sikurezza għandu;
5. iżżur iċ-ċentru aktar minn darba biex tara d-diversi
attivitajiet li jsiru f’ħinijiet differenti tal-jum;
6. tiċċekkja kemm hemm carers a proporzjon tal-għadd
ta’ tfal (carer-to-child ratio) u tiżgura li hemm biżżejjed
carers biex ilaħħqu mal-ħtiġiet tat-tfal kollha;
7. tosserva kif il-carers jaġixxu ma’ tfal ta’ mġiba diffiċli u
f’sitwazzjonijiet diffiċli;
8. tistaqsi jekk iċ-ċentru għandux policies u proċeduri
miktubin u jekk hemmx programm ta’ kuljum ta’
attivitajiet għat-tfal;
9. tistaqsi kif ser tinżamm mgħarrfa dwar il-progress ta’
ibnek jew bintek;
10. tiċċekkja jekk hemmx area tal-logħob barra u jekk
hemmx biżżejjed tagħmir u materjal tal-logħob għat-tfal
kollha;
11. tiċċekkja jekk hemmx toilets u sinkijiet żgħar għat-tfal
u jekk il-post hux miżmum nadif.

Għal tagħrif aktar dettaljet dwar dawn l-istandards ara
Anness 1.
Jekk għandek aktar mistoqsijiet ċempel lid-Department
of Social Welfare fuq 2278 8000.

Lista ta’ child care centres approvati mill-Gvern
Din li ġejja hija lista ta’ faċilitajiet ta’ child care, skont l-alfabet u l-lokalità, li ngħataw reġistrazzjoni proviżorja midDSWS. Tinsiex li l-Gvern jista’ jgħinek fl-infiq għaċ-child care bi tnaqqis mit-taxxa sa €1,300 fis-sena.

Attard
ST. CECILIA’S KINDERGARTEN
Aquarius, Triq P.P. Rubens, Attard ATD 1191
Tel. 2143 8215
e-mail: josannevb@gmail.com
THI LAKIN SCHOOL
15, Triq Ħaż-Żebbuġ, Attard ATD 9025
Tel. 2143 6371
e-mail: info@thilakin.com

Balzan
LITTLE TOTS
3, Vjal Michelangelo Refalo, Balzan BZN 1601
Tel. 2147 2619
e-Mail: nicolletteabela@gmail.com

Birgu
SMARTKIDS DAY CENTRE AND FAMILY SUPPORT
Centru Access, Triq San Dwardu, Birgu, BRG 9030
Tel. 2398 5119
e-Mail: roderick.agius@gov.mt

Birkirkara
JACK & JILLS DAY CARE
202, Stella Maris, Triq Fleur de Lys, Birkirkara BKR 9068
Tel. 2149 2211
e-mail: kbonnett@go.net.mt
LITTLE ANGELS SCHOOL
128, Triq in-Naxxar, Birkirkara BKR 9046
Tel. 2144 6403
e-mail: primary@littleangelsschool.com
SMARTKIDS DAY CARE FACILITY AND FAMILY SUPPORT CENTRE
Ġnien l-Istazzjon, Birkirkara
Tel. 2144 2900
e-mail: roderick.gius@gov.mt
STEPPING STONES CHILD CARE AND EARLY LEARNING CENTRE
Triq Olaf Gollcher, Birkirkara
Tel. 21 803360, 21 440843
e-mail: maltasteppingstones@gmail.com
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Bormla
IL-BEJTA CHILD CARE AND FAMILY SUPPORT CENTRE
Sta Margherita College Cospicua Primary, Triq Alexander, Bormla
Tel. 2180 7090
e-mail: jenny-lynn.gafa@gov.mt
SMART KIDS COSPICUA
Sta Margherita College, Triq Alexander, Bormla
Tel. 2180 7090
e-mail: child carefes.meef@gov.mt
		

Burmarrad
JACK & JILLS DAY CARE
8, Triq Manuel Bonnici, Burmarrad SPB 6041
Tel. 2157 8912
e-mail: kbonnett@go.net.mt

Fgura
BARNEY’S PLAYSCHOOL & DAYCARE CENTRE
283, Bluebell Street, Fgura FGR 1691
Tel. 2180 3214
e-mail: barneyschild carecentre@melita.com
SHARON’S NURSERY
114, Ninder House, Triq il-Karmnu, Fgura FGR 2106
Tel. 2180 9297
e-mail: sharsav@onvol.net
STEPPING STONES CHILD CARE AND EARLY LEARNING CENTRE
38, Triq Ċensu Busuttil, Fgura FGR 1114
Tel. 2180 3360
e-mail: maltasteppingstones@gmail.com
TENDER LOVING CARE CHILD CARE CENTRE
226, Wren, Triq is-Sur, Fgura FGR 1243
Tel. 2180 5334
e-mail: info@tlcmalta.com

Għargħur
NANNAKOLA CHILD CARE CENTRE (Gharghur Primary School)
Skola Primarja Ħal Għargħur, Triq San Bartilmew, Għargħur
Tel. 2144 5758
e-mail: info@vista.coop

Gżira
GIGGLES NURSERY
61, Triq il-Gżira, Gżira GŻR 1314
Tel. 2732 1320
e-mail: giggles.nursery@yahoo.com
HAPPY DAYS CHILD CARE CENTRE
Casa Lucerne, Misraħ Turu Colombu, Gżira GŻR 1603
Tel. 2701 5080
e-mail: anncam@maltanet.net
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Ħal-Far
IL-PASSJU (E.T.C)
ETC Head Office, Ħal Far BBĠ 9034
Tel. 2220 1406, 2220 1124
e-mail: child care@etc.org.mt

Ħamrun
FRA DIEGO CHILD CARE CENTRE
Triq Villambrosa, Ħamrun ĦMR 1127
Tel. 2123 4362, 2122 5872
e-mail: fcj@maltanet.net
MICKEY’S CHILD CARE DAY CENTRE
23, Triq Danny Cremona, Ħamrun ĦMR 1513
Tel. 2122 2551
e-mail: simon@mickeyseducare.com

Kappara
CHISWICK HOUSE SCHOOL
Kappara
Tel. 2137 4396
e-mail: deniseborg@chs.edu.mt

FLEURETTE SCHOOL OF MONTESSORI
Sliema Road, Kappara SĠN 4417
Tel. 2138 6295
e-mail: fleuretteschool@onvol.net

Luqa
LELLUXA CHILD CARE CENTRE (Luqa Primary School)
Skola Primarja Ħal Luqa, Triq Sant’Andrija, Luqa LQA 1028
Tel. 2144 5758
e-mail: info@vista.coop
NEMO CHILD CARE CENTRE
Water Services Corporation, Triq Ħal Qormi, Luqa
Tel. 2244 3139
e-mail: Lindsay.micallef@wsc.com.mt

Marsascala
TENDER LOVING CARE CHILD CARE CENTRE
Triq il-Qaliet, Marsascala MSK 3312
Tel. 2163 3743
e-mail: info@tlcmalta.com

Mellieħa
CHILD JESUS EDU-CARE CENTRE
100, St Therese Convent, Triq G. Borg, Mellieħa MLĦ 1023
Tel. 2152 3532
e-mail: gendsh@maltanet.net
NEVERLAND
162, New Mill Street, Mellieħa MLĦ 1105
Tel. 2152 0918
e-mail: cangunjr@onvol.net
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Mġarr
SAN ANDREA SCHOOL
L-Imselliet, l/o Mġarr MĠR 2850
Tel. 2143 8800
e-mail: maria.bartolo@sanandrea.edu.mt
SAN ANTON DAY CARE CENTRE
L-Imselliet, l/o Mġarr MĠR 2850
Tel. 2158 1907
e-mail: admin@sananton.edu.mt

Mosta
THE NURSERY SCHOOL & DAY CARE CLUB
Triq Carmelo Dimech, Mosta
Tel. 2741 8545
e-mail: daphnedebono@yahoo.com

Msida
IT-TAJRA CHILD CARE FACILITY
University of Malta, Msida
Tel. 2340 2134
e-mail: Jacqueline.sant@um.edu.mt
KAELL’S CHILD CARE CENTRE
30, Triq G. Navarro, Msida MSD 1501
Tel. 2131 2443
e-mail: info@kaells.com

Naxxar
VICTORIA NURSERY SCHOOL
13, Triq Darcel, Naxxar NXR 2342
Tel. 2141 3953
e-mail: godfreygalea@gmail.com

Paola
MAGIC WONDERS
MCAST Main Campus,Corradino Hill, Paola
Tel. 2398 7161
e-mail: irene.bugeja@mcast.edu.mt
PEPPRINA CHILD CARE CENTRE
Triq Brittanja k/m Triq is-Sultana, Paola
Tel. 2144 5758
e-mail: info@vista.coop

Pembroke
FLUTTERBY
c/o St Catherine’s High School, Pembroke PBK 1771
Tel. 2137 6543
e-mail: scats@maltanet.net
IL-MERILL, SMARTKIDS PEMBROKE
St Clare College, Alamein Road, Pembroke PBK 1773
Tel. 2720 7031/2
e-mail: child carefes.meef@gov.mt
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Qawra
SMARTKIDS QAWRA
Maria Regina College, Kumpless Aċċess, Triq il-Frejgatina, Qawra SPB 1273
Tel. 2157 7639
e-mail: child carefes.meef@gov.mt

San Ġwann
ABC CHILD CARE SERVICES
103, National Assembly Street, San Ġwann, SĠN 3034
Tel. 2737 3427
e-mail: abcchldc@gmail.com
KID’S HAVEN
341, Villa Ħarruba, Sqaq Tomna, San Ġwann SĠN 1400
Tel. 2137 8587
e-mail: ogc@maltanet.net
TODDLER’S TIME
5, Triq Pietru Pawl Bezzina, Ta’ Żwejt, San Ġwann SĠN 3103
Tel. 2137 1700
e-mail: christineldp@gmail.com

Sta Venera
IL-BEBBUXU - SMART KIDS
St Theresa College, Triq San Pawl, Sta Venera
Tel. 2144 3855, 2144 3863
e-mail: child carefes.meef@gov.mt
KIDSTART CHILD CARE AND DEVELOPMENT CENTRE
228, Triq Misraħ il-Barrieri, Sta Venera SVR 1759
Tel. 2144 5758
e-mail: info@vista.coop

San Ġiljan
HAPPY KIDZ
Triq Wied Ghomor, San Ġiljan STJ 1969
Tel. 9925 2707
e-mail: pbon@onvol.net

Siġġiewi
ID-DENFIL CHILD CARE CENTRE
Kulleġġ San Injazju, Siġġiewi Primary School, Triq it-Tabib Nikola Zammit, Siġġiewi SĠW 3077
Tel. 2145 5600
e-mail: child carefes.meef@gov.mt

Sliema
NIKI’S NURSERY SCHOOL
76, Windsor Terrace, Sliema SLM 1854
Tel. 2131 9467
e-mail: tina_camillleri@hotmail.com

Tarxien
ST. CECILIA’S KINDERGARTEN
63, Triq N. Caruana Dingli, Tarxien TXN 1280
Tel. 2143 8215
e-mail: josannevb@gmail.com
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Żebbuġ
ST. PAULA CHILD CARE/PLAYCENTRE
c/o St Dorothy’s School, Żebbuġ ŻBĠ 9013
Tel. 2146 7153
e-mail: info@eduservices.com

Żejtun
MARIA GUZEPPINA CURMI DAY CARE CENTRE
105, Triq San Girgor, Żejtun ŻTN 1038
Tel. 2167 4498
e-mail: madre@maltanet.net
MINNIE’S CHILD CARE DAY CENTRE
BU5, Bulebel Industrial Estate, Żejtun ŻTN 3000
Tel. 2182 7369
e-mail: simon@mickeyseducare.com
ST. JOSEPH DAY CARE CENTRE
St Joseph Home, 12, St Lucien Street, Żejtun ŻTN 1833
Tel. 2169 3719
e-mail: jtnszejtun@euroweb.net.mt

Żurrieq
TEDDIES CHILD CARE CENTRE
Triq Filippu Farrugia, Żurrieq ŻRQ 2268
Tel. 2702 0362
e-mail: teddieszrq@gmail.com
TINY TOTS
80, Triq l-Arcipriet E. Mifsud, Żurrieq ŻRQ 1330
Tel. 2168 9707
e-mail: tinyt@onvol.net

Out-of-School Child Care Services permezz ta’ Klabb 3-16
• Klabb 3-16 huwa servizz mogħti wara l-ħinijiet tal-iskola għal tfal ta’ bejn tlieta u sittax-il sena. L-għan huwa li
jingħata child care wara l-ħinijiet tal-iskola waqt li l-ġenituri jkunu għadhom fuq ix-xogħol. F’dan il-ħin it-tfal jistgħu
jagħmlu l-homework, iżda jsiru ukoll attivitajiet bħal tisjir, sports, qari ta’ stejjer u drama.

Child Care Centres f’Malta u Għawdex
• Bħalissa hemm erba’ ċentri f’Birkirkara, Mosta, Fgura u Żurrieq. Jiftħu mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn is-2.30 p.m.
u s-6 p.m.
• Se jinbena child care centre fl-Għarb b’għotja ta’ madwar €67,000 mill-Ministeru għal Għawdex taħt skema biex
tgħin kunsilli lokali u kumitati amministrattivi.
Għal aktar tagħrif, biex tagħmel appuntament jew biex tapplika għal dan is-servizz, żur il-website
http://www.fes.org.mt jew ċempel 2145 5600/7.
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1. Department of Industrial & Employment Relations (DIER)
għal mistoqsijiet dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħek
Website: http://www.industrialrelations.gov.mt
Tel. 2122 4245, 2122 4246
121, Melita Street, Valletta VLT 1121

2. Assistenza Soċjali (Social Security)

għal mistoqsijiet dwar il-ħlas tal-bolli tas-Sigurtà Nazzjonali u benefiċċji oħrajn
Website: www.socialpolicy.gov.mt
Tel. 159
Dipartment tas-Sigurtà Soċjali, 38 Triq l-Ordinanza, Valletta

3. Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE)
għal mistoqsijiet dwar il-jeddijiet tiegħek fl-ugwaljanza bejn is-sessi
Website: www.equality.gov.mt
Tel. 2590 3850
Gattard House, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda ĦMR 9010

Anness I –
Deskrizzjoni
tan-National
Standards għal
faċilitajiet ta’
Child Care

Anness I – Deskrizzjoni tan-National Standards għal faċilitajiet ta’ Child Care

L-istandards huma maqsumin f’għaxar taqsimiet importanti li permezz tagħhom titqies u tiġi żgurata l-kwalità. Ilpunti ewlenin ta’ kull standard huma li ġejjin:

STANDARD 1 – PERSUNI ADATTI
Standard 1 jiżgura li t-tfal jieħdu ħsiebhom ħaddiema
kwalifikati fl-edukazzjoni bikrija fit-tfulija u li jħarsu
lejn it-tfal b’mod pożittiv. Dan l-istandard jiżgura ukoll
li jinżammu carer-to-child ratios adekwati biex it-tfal
tingħatalhom l-attenzjoni li tixirqilhom. L-għadd ta’ tfal
ma’ kull carer jiddependi mill-etajiet tat-tfal. Ngħidu
aħna, għandu jkun hemm carer wieħed jew waħda ma’
kull tlitt itfal taħt l-età ta’ sena; min-naħa l-oħra, jekk ittfal huma ta’ etajiet differenti ma jistax ikun hemm aktar
minn sitt itfal ma’ kull carer.
Il-Manager jew Supervisor ewlieni f’kull child care centre
għandu jkollhom aktar minn 21 sena u l-carers għandu
jkollhom aktar minn 18-il sena. Jeħtieġ li jkollhom
kondotta nadifa u ċertifikat tal-ewwel għajnuna.

STANDARD 2 AMBJENT FIŻIKU – POST U TAGĦMIR
Standard 2 jiffoka fuq l-ambjent fiżiku taċ-child care
centre u jiżgura li l-post jinżamm nadif, sigur u aċċessibbli.
Dan l-istandard isemmi ukoll l-għamara u t-tagħmir li
għandu jkun hemm għall-ħtiġiet ta’ tfal taħt it-tliet snin.
Huwa jispeċifika li child care centre għandu jkun filpjan terren, ikollu dawl naturali, ikun ventilat sewwa u
ħieles mill-umdità. F’kull child care centre għandu jkun
hemm kċina żgħira, post fejn jitbiddlu l-ħrieqi u toilets
separati għall-ħaddiema u għat-tfal. L-art m’għandhiex
tkun tiżloq u għandu jkun hemm post għal-logħob barra
b’tagħmir għal-logħob barra.

STANDARD 3 MANAGEMENT U ORGANIZZAZZJONI
Standard 3 jiżgura li ċ-child care centre ikun immexxi minn
persuna kwalifikata li jkollha l-ħiliet, għarfien u esperjenza
meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet u l-oġġettivi tasservizz. Jisħaq ukoll li kull child care centre ikollu manwal
miktub ta’ policies u proċeduri li jista’ jarah kull klijent.
Fost ħwejjeġ oħra l-policies għandhom ikopru x’jagħmel
iċ-ċentru f’każi ta’ aċċidenti jew meta xi tfal ma jkunux
f’sikithom, ir-records persunali ta’ kull tifel u tifla, ilmenti
dwar is-servizz u s-sikurezza tat-tfal.
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STANDARD 4 SAĦĦA U SIKUREZZA TAT-TFAL
Standard 4 jiżgura li s-saħħa u s-sikurezza jitħarsu f’kull
ħin f’kull child care centre u jiġu nkoraġġiti l-prevenzjoni
u l-kontroll biex ma jinfirxux l-infezzjonijiet. Dan
l-istandard jispeċifika li għandu jkun hemm kaxxa għallewwel għajnuna, rutina ta’ tindif kuljum, prattiki tajbin
ta’ iġjene u sockets tal-elettriku li jkunu mgħottijin u ma
jistgħux jintlaħqu minn tfal żgħar. L-istandard jispeċifika
ukoll li l-kantunieri għandu jkollhom għata ratba għallħarsien tat-tfal u li t-twieqi u l-bibien ikollhom ħġieġ
li ma jitfarrakx. Jipprojbixxi l-użu ta’ ċilindri tal-gass u
jispeċifika li fost ħwejjeġ oħra kull ċentru għandu jkollu
tagħmir għat-tifi tan-nirien, kutra u bieb mingħajr ostaklu
li minnu jista’ joħroġ kulħadd f’każ ta’ ħruq.

STANDARD 5 – KURA, TAGĦLIM U LOGĦOB
Standard 5 jiżgura li carers kwalifikati jitkellmu mattfal, jisimgħuhom u jinteraġixxu magħhom. Jgħid ċar
u tond li l-carers għandhom jieħdu ħsieb mhux biss ilħtiġiet fiżiċi tat-tfal iżda ukoll dawk soċjali, intellettwali u
emozzjonali. Dan l-istandard jiżgura li jkunu organizzati
attivitajiet u opportunitajiet biex jintlaħqu l-ħtiġiet kollha
tal-iżvilupp tat-tfal skont l-etajiet tagħhom. Juri ukoll
tappi importanti fl-iżvilupp tat-trabi u, ngħidu aħna,
jispeċifika li sakemm jagħlqu tliet snin għandhom ikunu
kapaċi jikkomunikaw b’mod effettiv b’ħiliet tajbin ta’
diskors, jaħdmu flimkien, jagħtu każ tal-oħrajn u jkunu
indipendenti, kreattivi u flessibbli.

STANDARD 6 - ĦIDMA ID F’ID MAL-ĠENITURI
Standard 6 jiżgura li l-carers jilqgħu l-involviment talġenituri u jaħdmu fil-qrib magħhom biex iġibu ‘l quddiem
il-ġid u l-iżvilupp tat-tfal. Jissuġġerixxi li carers u ġenituri
jitkellmu informalment bejniethom dwar it-tfal, u li
darbtejn fis-sena jsiru sessjonijiet ippjanati dwar il-punti
ewlenin fil-karattru ta’ kull tifel jew tifla, aspetti ta’ saħħa
u suġġetti oħrajn.

STANDARD 7 – MANIĠĠJAR TA’ IMĠIBA
Standard 7 jiżgura li kull child care centre ikollu kodiċi
ċar ta’ maniġġjar ta’ imġiba li huwa mifhum u segwit
mill-ħaddiema, il-ġenituri u t-tfal. Permezz ta’ gwida
pożittiva t-tfal għandhom jitħajru jieħdu responsabbiltà
għall-imġiba tagħhom u biex jidraw jagħtu każ tal-oħrajn.
L-istandard jgħabbi lill-ħaddiema bir-responsabbiltà biex
jaraw li t-tfal ma jiġux bullied jew mhedda sakemm ikunu
taħt il-ħarsien tagħhom, li ma jingħatawx kastigi fiżiċi u
li ma jiġux abbużati b’mod intellettwali, emozzjonali jew
verbali.

STANDARD 8 - ĦARSIEN TAT-TFAL
Standard 8 jispeċifika li kulmin jagħti servizz ta’ child
day care għandu d-dmir li jieħu ħsieb u jħares lil kull tifel
u tifla waqt li jkunu fiċ-ċentru. Fil-manwal tal-proċeduri
tagħhom għandu jkun hemm Child Protection Policy
and Procedure li għandu jiġi segwit kulmeta jkun hemm
suspett ta’ xi abbuż. Min ikun qed jagħti s-servizz huwa
obbligat li jirrapporta kull każ ta’ suspett bħal dan lillawtoritajiet.

STANDARD 9 - IKEL U XORB
Standard 9 huwa dwar il-ġid ta’ dieta bilanċjata u
jinkoraġixxi lill-ġenituri biex jagħtu lil uliedhom snacks
sustanzjużi. Il-ħaddiema taċ-ċentru għandhom jieħdu
nota ta’ kull ħtieġa li tifel jew tifla jista’ jkollhom f’dik
li hija dieta u jaraw li t-tfal jingħataw kull għajnuna
meħtieġa biex jieklu. Rutini flessibbli ta’ ikel għandhom
jiġu permessi u t-tfal għandu jkollhom aċċess f’kull ħin
għall-ilma tax-xorb. Min joffri s-servizz għandu jżomm
rekord ta’ ħtiġiet speċjali individwali ta’ dieta.

STANDARD 10 - OPPORTUNITAJIET INDAQS
U TFAL BI ĦTIĠIET SPEĊJALI
Standard 10 jiżgura li t-tfal ikunu stmati bħala individwi
u jingħataw l-għajnuna biex jiżviluppaw il-potenzjal kollu
tagħhom. Dan għandu jsir billi t-tfal kollha jkunu inklużi
fid-diversi attivitajiet maħsubin biex juru firxa wiesgħa
ta’ aspetti pożittivi li jirriflettu rwoli mhux stereotipati. Irrazza, il-kultura u r-reliġjon ta’ kull tifel u tifla għandhom
ikunu rispettati f’kull ħin.
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Taxxa fuq id-dħul
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Anness 2 – Taxxa fuq id-dħul għal ġenituri li jaħdmu

Mill-1 ta’ Jannar 2012 ġenituri li jaħdmu jistgħu jiffrankaw
minn €150 sa €840 mit-taxxa fuq id-dħul. Din hija riforma
importanti li l-Gvern daħħal fis-sistema tat-taxxa fuq iddħul biex iħajjar aktar ġenituri lejn is-suq tax-xogħol.
Minbarra l-possibiltà li jaħdmu t-taxxa tagħhom bħala
żewġ individwi jew koppja, issa hemm kategorija ġdida
ta’ komputazzjoni bħala ġenituri. F’din il-kategorija jidħlu
ġenituri li għadhom irabbu lil uliedhom sa 18-il sena meta
dawn ma jaħdmux bi qliegħ. Jekk l-ulied ikunu għadhom
jirċievu edukazzjoni terzjarja, l-età tiżdied sa 21 sena.
Għal aktar tagħrif ċempel lit-Taxpayer Service fuq
2296 2296 jew lill-Inland Revenue Freephone fuq
8007 2297.

Taxxa fuq id-Dħul
Individual Payment of Tax at present
Income (Single Computation)

Payment of Tax Jan 2012
(Parent Computation)

Differenza fit-taxxa
għal kull persuna

9,000.00

75.00

-

-75.00

9,250.00

112.50

-

-112.50

9,300.00

120.00

-

-120.00

9,500.00

150.00

30.00

-120.00

10,000.00

225.00

105.00

-120.00

12,500.00

600.00

480.00

-120.00

15,000.00

1,025.10

855.00

-170.10

17,500.00

1,650.10

1,400.10

-250.00

20,000.00

2,324.60

2,025.10

-299.50

21,200.00

2,744.60

2,324.60

-420.00

Dan it-tnaqqis mit-taxxa japplika għal kull ġenitur li għandu l-kustodja tat-tfal:
• koppji miżżewġin;
• romol irġiel jew nisa;
• ġenituri li jrabbu waħedhom;
• persuni separati jew divorzjati li għandhom il-kustodja tat-tfal jew li jħallsu l-manteniment.
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