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Sussidju għas-servizzi ta' childcare
GĦAJNUNA FINANZJARJA FL-AĦĦAR
TAL-KORS
Għall-użu Uffiċċjali Biss
Applikazzjoni
Numru: ________

Sezzjoni A: INTRODUZZJONI
Din l-iskema hija maħsuba biex toffri inċentiv għal dawk il-ġenituri li għandhom responsabbilta'
għat-trobbija ta' tfal waqt li huma jitħarrġu fi ħdan il-Jobsplus biex itejjbu il-prospetti tax-xogħol
tagħhom u jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan billi nipprovdu sussidju sostanzjali fuq is-servizz ta' kura
tat-tfal li jintuża’ mill-ġenituri filwaqt li huma jkunu qed jattendu taħriġ offrut mill-Jobsplus. L-għażla
taċ-ċentru tal-kura tat-tfal titħalla kompletament f'idejn il-ġenitur, iċ-ċentru magħżul tal-kura tat-tfal irid
ikun rreġistrat.
https://education.gov.mt/en/Documents/FCS-Registered-ChildcareCentres-Sept2017.xlsx

Sezzjoni B: DEFINIZZJONIJIET
1

Għal-fini ta' dan is-sussidju, 'ġenituri' tfisser il-ġenituri naturali kif wkoll ġenituri bil-kustodja ta'
orfni, foster carer li jkun il-kuranti b’affidament approvat skond l-Att dwar il-Foster Care, u ġenitur
bi żwieġ ieħor u ġenitur adottiv skond l-att tas-Sigurta' Socjali (Kap 318).

2

Għal fini ta' dan is-susidju "Ġenitur singlu" tfisser ġenitur li jkun romol, separat (sew de facto jew
de jure), divorzjat jew mhux miżżewweġ li jkun waħdu u għal kollox responsabbli li jżomm u
jrabbi lil uliedu dipendenti bniet jew subien li ma jkunux għalqu t-tmintax-il sena skond l-att
tas-Sigurta Socjali (Kap 318).

Sezzjoni C: KUNDIZZJONIJIET
1

Fil-każijiet kollha, is-sussidju jingħata biss għall-ġranet u l-ħinijiet li matulhom il-ġenitur qed
jattendi għall-kors ta’ taħriġ u juża’ s-servizzi tal-kura tat-tfal fl-istess ħin.

2

L-applikazzjoni flimkien mad-dokumenti kollha meħtieġa għandhom jintbagħtu lil Jobsplus,
Training Complex, Head Office, Hal Far BBG 3000 fi żmien xahrejn mid-data li fih ikun spiċċa
t-taħriġ.

Sezzjoni D: MIN HU ELIĠIBBLI
1

Persuna li qed tagħmel użu mis-servizz ta’ kura tat-tfal u li matulu tkun qed tattendi taħriġ offrut
minn Jobsplus.

Sezzjoni E: RATA TAS-SUSSIDJU
Is-sussidju b' rata ta' EUR 1.50 fis-siegħa qed jiġi offrut għat-tul taż-żmien tat-taħriġ. L-ammont ta'
siegħat eliġibli għas-sussidju ser jiġu kkalkulati minn siegħa qabel sa siegħa wara l-ħin stipulat
għal-kors tat-taħriġ.

Sezzjoni F: APPLIKAZZJONI GĦAS-SUSSIDJU
Isem tal-ġenitur applikant

Isem l-ewwel tifel/tifla

Kunjom tal-ġenitur applikant

Kunjom l-ewwel tifel/tifla

Indirizz fejn joqgħod il-ġenitur applikant

Data tat-twelid ta' l-ewwel tifel/tifla

Isem t-tieni tifel/tifla

I.D. Card tal-ġenitur applikant

Kunjom t-tieni tifel/tifla

Numru tat-telefown

Data tat-twelid ta' t-tieni tifel/tifla

Indirizz elettroniku tal-ġenitur applikant

Stat Ċivili
miżżewweġ/miżżewġa

armel/armla

ġuvni/xebba

separat/a

Isem tal-ġenitur l-ieħor

Kunjom tal-ġenitur l-ieħor

Indirizz fejn joqgħod il-ġenitur l-ieħor

I.D. Card tal-ġenitur l-ieħor

Sezzjoni G: DETTALJI TAL-KORS
Isem tal-kors

Data li fiha beda l-kors

Data meta spiċċa l-kors

Sezzjoni H: DETTALJI TAL-BANK
Isem tal-bank

F’ isem min irreġistrat il-kont tal-bank

Numru tal-Kont Internazzjonali tal-Bank (IBAN)

Sezzjoni I: DOKUMENTI MEĦTIEĠA
L-ebda sussidju ma jkun jista' jinħareġ mingħajr id-dokumenti meħtieġa.
F'kull każ
Fil-każ ta' foster carers ikun hemm bżonn ta' ittra mill-Bord tal-Fostering.
Kopja oriġinali tal-irċevuti fiskali għall-użu tas-servizz.
Ċertifikat tat-twelid tat-tifel/tifla/tfal
Kopja tal-attendenza tat-tifel/tifla maħruġa u ċ-ċertifikata miċ-ċentru tal-kura tat-tfal

Sezzjoni J: DIKJARAZZJONI
- Niddikjara li sa fejn naf jien, it-tagħrif li tajt hawn fuq hu kollu minnu, komplet u korrett. Naf li jekk
nagħti informazzjoni falza, nista nitlef d-dritt għall-benefiċċju.
- Nobbliga ruħi li ninforma minnufih lil Jobsplus b'kull tibdil fiċ-ċirkostanzi li jidhru hawn fuq.
Data

Firma ta' l-applikant

Għall-użu Uffiċjali Biss:
Data meta waslet l-applikazzjoni:
Isem u Kunjom

Firma

Data
Dettalji ta’ min iċċekja l-applikazzjoni:
Isem u Kunjom

Firma

Data
Wara li timla u tipprintja din l-applikazzjoni, ibgħata flimkien mad-dokument/i meħtieġa fuq dan
l-indirizz: Jobsplus, Training Complex, Head Office, Ħal Far BBĠ 3000
DIKJARAZZJONI: Il-Jobsplus żżomm dik l-informazzjoni kollha li hija relevanti biex tagħti s-servizzi
meħtieġa lil dawk il-persuni li jikkwalifikaw għal dan il-benefiċċju. Klijenti huma risponsabbli li
jipprovdu informazzjoni korretta lill-Jobsplus permezz ta’ din il-formola ta’ applikazzjoni. Il-Jobsplus
m'hiex risponsabbli għall-informazzjoni inkorretta li ġiet mogħtija mil-klijenti. Din l-informazzjoni ser
tintuża għall-ipproċessar ta' pagamenti. Il- Jobsplus tista’ tivverifika l-informazzjoni li inti tagħti biex
niżguraw li hija tajba fir-rigward tal-applikazzjoni tiegħek. Il-Jobsplus tittratta l-informazzjoni
personali tiegħek skond l-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data 2001 (Kap 440) biex
tipproteġi l-privatezza tiegħek.
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