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Għeżież ġenituri/kustodji, 
 
Merħba għas-sena skolastika 2022-2023.  Flimkien mall-istaff kollu tal-iskola u 

mal-ġenituri se naħdmu flimkien biex inkomplu mmexxu l-iskola ‘il quddiem u 

ħa nagħmlu minn kollox biex barra li t-tfal jitgħallmu kuljum dawn jiġu għal 

qalbhom l-iskola. 

F’dan il-ktejjeb issibu informazzjoni u policies importanti fejn hu d-dover 

tagħkom bħala ġenituri li taraw li t-tfal jimxu ma’ dawn il-policies u tħeġġu lit-

tfal jobdu u jimxu mar-regoli tal-iskola.  Huwa b’dan il-mod biss li l-istudenti, li 

huma l-adulti t’għada, jitilgħu ċittadini dixxiplinati, serji u responsabbli. 

Ħerqana biex ngħaddu sena skolastika flimkien. Jiġri x’jiġri aħna lesti li nilqgħu 
l-isfidi li se ġġib magħha u ċerti li bl-appoġġ tagħkom jirnexxielna negħlbu kull 
ostaklu. Tinsewx il-bieb tal-iskola dejjem miftuħ u aħna dejjem lesti biex 
nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ngħinukom. 
 
Nagħlaq billi nawgura sena ta’ ħidma u tagħlim biex l-istudenti jimxu ‘l quddiem 

fil-ħajja kemm mill-aspett akkademiku kif ukoll mill-aspett emottiv u soċjali.  

Fiduċjuża fil-koperazzjoni tagħkom. 

Grazzi 

Inselli għalikom,  

 
Is-Sa. P. Lombardo 
Kap tal-Iskola 
 
Assistenti Kapijiet:  Is-Sa. A. Vella, Is-Sa.  Y. Farrugia, Is-Sur A. Falzon, Is-Sa. J. Zahra 
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1.  IL-Missjoni u l-Viżjoni Tagħna 
 

Il-Viżjoni tagħna. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Missjoni tagħna. 

Aħna nikkomettu ruħna biex nipprovdu ambjent 

edukattiv li hu stimulanti u fejn nieħdu ħsieb li kull 

student iħossu sigur, ferħan u importanti bħala persuna.  

Aħna nemmnu li l-edukazzjoni trid tkun ħolisitika u 

inklussiva biex tassigura l-iżvilupp personali, soċjali, 

fiżiku, morali, kreattiv u konjittiv ta’ kull student.  L-

iskola tikkommetti ruħha biex iżżid l-involviment tal-

ġenituri u tippromwovi rabtiet ma’ skejjel u 

organizzazzjonijiet oħra kif ukoll mal-komunità. 

 

2.   Punti Ewlenin 
 

L-ordni, id-dixxiplina u lingwaġġ adattat huma meħtieġa f’organizzazzjoni 

bħalma hi l-iskola.  Manjieri tajba huma mistennija minn kull min 

jagħmel parti mill-komunità edukattiva. Il-bilanċ bejn id-drittijiet u d-

dmirijiet ta’ kulħadd għandu jwassal biex l-iskola timxi ‘l quddiem u bla 

skossi.   

Il-viżjoni tal-iskola hija li tħaddan il-kollaborazzjoni iffukata li 

tippromwovi tagħlim waqt li qed jieħdu gost.  L-iskola tpoġġi l-

istudent fiċ-ċentru ta’ dak kollu li jsir u kontinwament tistinka 

biex iġġib ‘il quddiem il-kwalità ta’ tagħlim li kull student 

jistħoqqlu u li l-edukazzjoni provduta tolqot l-interessi u l-

bżonnijiet tal-istudenti kollha fdati f’idejn l-edukaturi u 

professjonisti oħra. Fil-komunità tal-iskola, kultura 

kollaborattiva hija mrawma billi naħdmu f’tim effiċjenti u bi 

tmexxija effettiva. 
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Dan il-ktejjeb għandu jgħin biex nifhmu x’inhu mistenni ħalli nkunu 

nistgħu ngawdu s-suċċess tal-iskola flimkien. 
 

Dawn huma xi regoli li ġentilment għandhom jiġu mħarsa biex titmexxa l-

iskola bl-inqas xkiel possibbli u ħalli t-tfal jingħataw il-massimu possibbli:               
 

a. Attendenza regolari, fil-ħin u b’entużjażmu  għat-tagħlim. 

 
 

b. Regoli f’kull klassi, spjegati ċari u f’kas ta’ ksur, hemm il-
konsegwenzi. 

   

ċ. Regoli tal-iskola barra mill-klassi għaż-żamma tas-saħħa u s-
sigurta’ speċjalment waqt il-logħob fil-bitħa, fit-tojlits u meta 
jkunu barra mill-iskola għal xi ħarġa edukattiva. 
 

        d. L-attendenza titniżżel l-ewwel ħaġa filgħodu u tintbagħat lid-
direttorat b’sistema elettronika. Min jiġi tard jaf ikun diġà tniżżel 
assenti. 

 

  e. Huwa importanti li kull ħaġa li jġibu magħhom it-tfal l-iskola 
jkollha l-isem u l-kunjom fuqha. Dan għandu jsir speċjalment 
fuq l-uniformi, il-basktijiet, il-lunch boxes u l-pokits.   

 
 

 Nissuġġerixxu li dan isir ukoll ma' kull ħaġa fil-pokits, bħal biros u 
lapsijiet etċ, ħalli jkun aktar faċli għall-għalliema u studenti 
nnifishom li jsibu ta' min ikun l-oġġett f'każ li jintilef.  

 

f.   Huwa importanti li l-ġenituri/kustodji jiċċekkjaw ix-xogħol tad-
dar u jqabbluh man-notebook.  Iridu wkoll jiffirmaw in-notebook 
u/jew pitazz skont l-istruzzjonijiet li jingħataw mill-għalliem/a fl-
ewwel laqgħa. 

 
g.  Jekk it-tfal tagħkom għaddejjin minn proċeduri tac-CDAU jew qed 

imorru għand xi professjonisti  oħra, jekk jogħġobkom infurmaw 
lill-iskola minnufih. 

 

3. Xagħar 
 

       a.  Ix-xagħar għandu jinħasel spiss biex jinżamm nadif u għandu jkun 
miġbur, speċjalment f’kas ta’ xagħar twil.  Din tgħodd ukoll għas-
subien li għandhom xagħarhom twil. Dawn ukoll iridu jżommu 
xagħarhom miġbur. 
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          b. Meta l-iskola tissuspetta li hemm xi studenti li jista’ jkun li   
għandhom il-qamel, l-iskola   tavża   mill-ewwel   lill-Klinika  ta’  
TopBrands  Medica   Malta.  Dawn   imbagħad  jiġu l-iskola u 
jiċċekkjaw. Jekk dan ikun minnu, jiġu nfurmati l-ġenituri/kustodji 
u dawn iridu jiġu jiġbru lil uliedhom minnufih.  

 
c. Il-ġenituri/kustodji għandhom jikkuntattjaw mill-ewwel lill-Klinika 

tat-TopBrands Medica.  
 

d. Imbagħad l-istudenti jirritornaw l-iskola biss meta TopBrands 
toħroġ iċ-ċertifikat li jindika li ras it-tfal nadifa. Il-ġenituri/kustodji 
għandhom jippreżentaw dan iċ-ċertifikat lill-amministrazzjoni.  

 

 

3.   Ħin tad-dħul u ħruġ mill-iskola 

 

Ħinijiet tal-Iskola 
  

Dħul 

 

Ħruġ 

Xitwa                         Sajf 

P2 08.10 14:05                          11.50 

P1 08:10 14:00                          11.45 

K2 08:15 13:55                          11.40 

K1 08:15 13:50                          11.35 

 

4A. Dħul 
 
F’każ ta’ temp sabiħ 

• L-istudenti kollha tal-Kindergarten u tal-Primarja jidħlu mill-
grada prinċipali u jinġabru fil-bitħa. 
  

• F’każ ta’ xita 
L-istudenti tal-Kindergarten u tal-Primarja jidħlu mill-grada 
prinċipali jew mill-Entratura Numru 1 (bieb tal-injam) u jibqgħu 
sejrin fil-klassi rispettiva tagħhom. 
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4B. Ħruġ 
 

• L-istudenti tal-Kinder u tal-Primarja joħorġu skont it-time-table li 

jkun hemm mwaħħla mal-bieb prinċipali tal-injam, mal-grada u 

man-noticeboard. 

 

• L-ewwel jibdew ħerġin l-istudenti tal-Kinder 1, warajhom l-istudenti 

tal-Kinder 2, imbagħad l-istudenti tal-ewwel klassi u fl-aħħar  

joħorġu l-istudenti tal-tieni klassi. 
 

• It-tfal li għandhom servizz ta’ LSE full time one-to-one, għandhom 

jgħaddu lit-tfal MINN ID GĦAL ID fit-8.10am u x’ħin tispiċċa l-iskola. 

 

• Għall-ebda raġuni l-ġenituri m’għandhom permess jidħlu ġewwa l-
iskola jistennew lit-tfal jispiċċaw. 

 

• Huwa  importanti  li  t-tfal jitilfu mill-inqas  mil-lezzjonijiet ħalli ma 

jitilfux mit-tagħlim għalhekk  tistgħu tiġbru   t-tfal kmieni f’kas BISS 

ta’ emerġenza.  F'kas li jkun hemm bżonn tagħmlu dan, ibagħtu 

nota lill-għalliema u meta tiġu għalihom għandkom tiffirmaw li 

ħriġtuhom kmieni ħdejn ir-receptionist.   
 

• IMPORTANTI LI F’KAS TA’ APPUNTAMENT L-ISPTAR JEW X’IMKIEN 

IEĦOR TRIDU TURU L-KARTA TAL-APPUNTAMENT BIEX IT-TFAL 

JITĦALLEW JITILQU QABEL.  DAN GĦANDU  JIĠI  MURI  QABEL L-

APPUNTAMENT. 

 
• Min ikun jixtieq ikellem lill-għalliema għandu jċempel għal 

appuntament.  

 

• Serrħu raskom li l-għalliema u/jew l-amministrazzjoni se jibqgħu 

mat-tfal sakemm il-ġenituri/kustodji jiġu għalihom iżda napprezzaw 

li tkunu puntwali. 
 

• Għalhekk huwa importanti li kemm fid-dħul u kemm fil-ħruġ tat-tfal 

il-ġenituri jibqgħu jistennew lit-tfal tagħhom barra għax f’dawk il-

ħinijiet mhux permess li l-ġenituri jidħlu l-iskola. 
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• L-iskola tispiċċa fis-2.10pm u għalhekk importanti li l-ġenituri/ 
kustodji għandhom jiġbru lit-tfal tagħhom fil-ħin. Mhux 
aċċettabbli li jitħallew tfal l-iskola wara s-sagħtejn u għaxra.  Min 
ma jkunx jista’ jiġbor lit-tfal fil-ħin fl-iskola hemm is-servizz tal-
Klabb 3-16 fejn wara l-ħin tal-iskola t-tfal ikunu jistgħu 
jibbenifikaw minn dan is-servizz sakemm il-ġenituri jispiċċaw mix-
xogħol.  

 

 

5.  L-Uniformi 

Sas-sena skolastika 2022/2023 l-istudenti kollha se jattendu l-iskola 

bl-uniformi l-ġdida (tracksuit).  

Il-fornitur uffiċjali huwa Yorkie Clothing.  
 Ħanut: Yorkie, Triq San Giljan, B'Kara BKR 2808 (ħdejn l-Isptar Mater 
Dei). 
Fabbrika: 050, Qasam Industrijali, San Ġwann SGN 3000  
 
Email: info@schooluniformsmalta.com Tel: +356 2149 7278  
 
L-uniformi l-ġdida hija disponibbli u tista’ tordnaha onlajn billi 
taċċessa l-websajt ta' Yorkie Clothing: 
(http://www.schooluniformsmalta.com) jew inkella billi żżur il-ħanut 
/ fabbrika ta’ Yorkie Clothing.  
 

L-istudenti jistgħu jilbsu sports shoes iswed jew abjad  
u kalzetti bojod BISS. 

  
Mhux se nagħtu data meta l-istudenti jistgħu jibdew jilbsu l-uniformi 
(tracksuit) tax-xitwa jew tas-sajf.   It-tfal  tagħkom jistgħu jilbsu 
ħwejjeġ aktar sħan jew aktar friski skont in-neċessità tagħhom.  L-
importanti li dak li jilbsu jrid ikun dejjem parti mill-uniformi. 
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• Hairbands, scrunchies, ċfuf jew molol għandhom ikunu wine, navy 
blu, bojod jew suwed. 

 

• Jekk jintlibsu l-imsielet għandhom ikunu buttun.  L-ebda tip ta’ 
misluta oħra bħall-ħolqa jew xi ħaġa mdendla li tista’ tinġibed max-
xagħar f’xi inċident mhi aċċetata. L-iskola mhix responsabbli f’każ 
ta’ inċident b’imsielet ta’ dawn it-tip. Barra minn hekk l-iskola ma 
tiħux responsabbilta’ għall-ġojjellerija li tintilef l-iskola.   
 

• Il-beritta li tista’ tintlibes hija dik tal-uniformi BISS. 
 

• F’każ li jkun il-bard u/jew ix-xita tista’ tintlibes il-ġakketta tal-
uniformi bl-ilqugħ mix-xita għal rashom u boots iswed.  
 
 

• Rigward xalel, brieret u tights jiġu aċċettati dawk ta’ kulur abjad, 
blu skur jew iswed BISS. 

 

• L-umbrelel huma perikolużi f’idejn it-tfal u għalhekk mhumiex 
permessi ġol-iskola. 
 

• Affarijiet li mhumiex parti mill-uniformi u li m’għandhomx jiġu l-
iskola bihom: 

 

• Kull forma ta’ aċċessorji, ġawhar jew deheb eż: ċpiepet, ġiżirajjen u 
ċrieket; 

• Ebda tip ta’ body piercing;  

• Stil u kulur tax-xagħar li mhumiex adattati; ix-xagħar għandu       
jkun dejjem nadif u pulit. 

• Brieret fil-kurituri jew klassijiet tal-iskola; 

• Make-up u nail polish. 
 

6. Policy għal Stil ta' Ħajja Sana  
 

Qed nagħmlu ħilitna biex l-iskola tagħna tagħmel differenza fl-istil ta’ 

ħajja personali u fil-komunita’.  Għaldaqstant din il-policy għandha l-għan 

li:  

• it-tfal jifhmu li biex jiċċelebraw okkażjoni m’hemmx għalfejn 
nieħdu ħafna zokkor żejjed; 

• it-tfal ikunu konxji mill-importanza tas-saħħa u li jidraw jagħżlu ikel 
varjat u sustanzjuż; 

• it-tfal jagħmlu eżerċizzju regolari fl-iskola, barra u fid-dar; 
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• il-ġenituri jew il-kustodji tat-tfal jagħrfu li dieta bilanċjata 
tikkonsisti f’karboidrati u fibra (frott u ħaxix), karboidrati kumplessi 
(ħobż, għaġin, ross…), proteini (laħam, ħut, ħalib, bajd…) u 
xaħmijiet tajbin (lewż, żejt taż-żebbuġa…) 

• tinkoraġġixxi d-drawwa li t-tfal jieklu biċċa ħobż, jixorbu  l-ilma  u  
jieklu  frott  frisk  għall-kolazzjon u għal-lunch mhux ikel jew xorb 
mimli zokkor u li jħassar is-snien. 

• Inħeġġu lill-ġenituri biex jipprovdu ikel sustanjuż skont il-Healthy 
Eating Policy li ssibu f’din is-sit:         
 

https://education.gov.mt/en/resources/News/Documents/Healt
hy%20Eating%20and%20Physical%20Activity%20Policy.pdf 

 

                                       
L-iskola tagħmel ħilitha biex kemm jista’ jkun iżżomm ma’ din il-policy. 

• Il-ġenituri/kustodji għandhom jaraw li l-istudenti jġibu magħhom 
ikel nutrittiv, ilma u frott frisk u jiġbdu l-attenzjoni ta’ min ma jkunx 
qed jinkoraġġixxi drawwiet sani. 
 

• Meta l-iskola jew il-klassijiet f’year groups differenti jorganizzaw 
attivitajiet u ħarġiet li jinvolvu l-eżerċizzji fiżiku (bħal fun day, fun 
walk, eċċ) mistennija koperazzjoni sħiħa mill-ġenituri  u kustodji  
biex it-tfal kollha jingħataw l-opportunitajiet li toffri l-iskola; ħalli 
jieħdu gost waqt li jitgħallmu. 

 

• Jekk għal xi raġuni jkollkom bżonn tixtru l-ikel tat-tfal tagħkom minn 
barra, araw li xorta dan ikun jimxi ma’ din il-policy. 
 

• Il-ġenituri/kustodji għandhom jieħdu ħsieb jinfurmaw lill-
għalliema, kindergarten educator u/jew LSE meta wliedhom 
isegwu xi dieta speċjali jew jekk xi ikel ma jkunx tajjeb għalihom. 
Jekk għandkom xi karti mingħand xi tabib/professur huwa 
importanti li tingħata kopja lill-iskola. 
 

 

• Il-ġenituri/kustodji m’għandhomx jibagħtu t-tfal bil-ħelu, pakketti u 
ikel li mhux naturali għaliex ikunu qed itellfu l-iskop kollu ta’ din il-
policy tant bżonnjuża biex fi gżiritna jkollna tfal b’inqas piż żejjed u 
iktar b’saħħithom. 
 

• Il-lunch għandu jinġieb f’kontenitur nadif tal-plastik.  



Linji Gwida għall-Ġenituri 2022-2023                                                                                     10 

 

 

• Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni dwar it-tip t’ikel li tagħtu lit-
tfal tagħkom.  Importanti li ma ttuhomx ikel li fihom xi 
għadam jew żerriegħa għax dan jista’ jwassal għall-inċidenti 
serji li l-iskola ma jkollhiex kontrol fuqhom. 
 

• Għalhekk huwa importanti li tneħħulhom l-għadam u żrieragħ 
jekk se ttuhom xi ikel li fihom dawn l-affarijiet u li 
taqtgħulhom min-nofs bħal eżempju ċirasa, ħawħ u  għeneb 
fost affarijiet oħra. 
 

• Tajjeb li t-tfal ikollhom xi wipes/tissues magħhom. 

 

7.     Niċċelebraw Għeluq is-Snin 
 

Bosta ġenituri jkunu jixtiequ jibagħtu kejk biex uliedhom 
jiċċelebraw għeluq sninhom ma’ ħbiebhom tal-klassi.  

 
Tistgħu tibagħtu plain cupcakes jew kejk plain. (Ċikkulata, icing 
sugar, ġamm, cocoa powder, smarties, verniċelli mhumiex 
aċċetati…).  
 

Jekk il-kejkijiet ma jkunux kif qed jiġi spjegat hawn fuq, ikollna 
nċemplulkom biex tiġu u tibdluh jew jekk ma tkunux tistgħu tiġu, il-
kejk ma jitqassamx. Ftakru li din tkun ġurnata speċjali għat-tfal 
allura nappellaw biex tikkoperaw magħna biex it-tfal ma 
jħossuhomx diżappuntati.  

 

8.   Studenti li jingħataw mediċina regolarment    

• Il-mediċina ma tistax tintbagħat mat-tfal jew tittieħed minnhom 

mingħajr superviżjoni.  Min għandu bżonn is-servizz regolari tan-

ners biex tingħata xi mediċina lit-tfal regolarment għandu jkellem 

lill-amministrazzjoni biex jingħata applikazzjoni. 

• Ladarba dan is-servizz jibda jingħata, il-ġenitur/kustodju jrid javża 

lill-iskola qabel id-9am kull meta s-servizz mhux se jużah minħabba 

assenza. 
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9.   Informazzjoni Personali 
 

• Jekk hemm xi problema personali dwar il-ħruġ tat-tfal mill-iskola 
avżaw lill-iskola bl-ismijiet ta’ min jista’ jiġbor lit-tfal flimkien man-
numru tal-karta tal-identita’ tal-persuna li qed tħallu tiġbor lit-tfal 
tagħkom. 

 

• Jekk għandkom xi digriet tal-qorti li jinvolvi l-edukazzjoni u saħħa 
tat-tfal tagħkom huwa importanti li ningħataw kopja ta’ dan id-
digriet minnufih. 

 

• Tajjeb ukoll li tavżaw lill-iskola jekk għaddejjin b’xi proċeduri fis-

CDAU jew jekk it-tfal ibatu b’xi kundizzjoni jew allerġija u li 

importanti li nkunu nafu. 
 

10.   Ċirkularijiet 
 

• Għal darba oħra ċ-ċirkularijiet se jinbagħtu b’email.  Għalhekk 
importanti li tiċċċekjaw l-emails kuljum.            

• Fejn ikun hemm bżonn li tagħmlu xi booking għal xi ħarġa jew biex 
tordnaw xi ħaġa, dejjem imxu mad-data tal-għeluq imniżżla fuq iċ-
ċirkulari. 

• Jekk it-tifel/tifla jkunu ma jifilħux, ċemplu jew infurmaw lill-
għalliema tal-klassi biex tibbukkjaw qabel id-data tal-għeluq. 
 

11.   Ħarġiet Edukattivi 
 

• Il-ħruġ edukattiv huwa parti mill-ġurnata tal-iskola u nħeġġiġkom 
biex  taraw li  uliedkom  ma jitilfux  ħarġa  għalxejn. Għal  kull ħarġa 
tingħataw karta biex tiffirmaw il-kunsens tagħkom. Ibagħtu din 
mal-ħlas mill-aktar fis  u mhux aktar tard mid-data tal-għeluq ħalli 
jkun jista’ jiġi ordnat it-trasport u jsir il-booking fil-post li jkunu 
sejrin.  Dawk il-ġenituri/kustodji li ma jibagħtux mat-tfal il-karta tal-
kunsens iffirmata flimkien mal-ħlas dovut, sad-data tal-għeluq, it-
tfal tagħhom ma jkunux jistgħu jattendu l-ħarġa.  
 
L-aħjar li l-ammont eżatt tal-flus jintbagħtu f’envelop jew f’borża 
magħluqa flimkien mal-karta tal-kunsens. Importanti li t-tfal iġibu 
ruħhom sew ħafna waqt il-ħruġ.   
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• Importanti li l-istudenti jġibu ruħhom sew waqt il-ħarġa.  L-ikel irid 
ikun san ukoll waqt ħarġiet edukattivi allura ħelu mhux permess.  
 

• F’kas li xi istudent ma jattendix il-ħarġa għax ikun assenti jingħataw 
biss il-flus lura tal-entratura. Il-flus tat-trasport jintilef.   
 

 

12.   Xiri bla bżonn 
 

L-iskola ma tistenniex li t-tfal ikollhom basket jew pokit ġdid kull sena.  
 

13.  Il-Kotba 
 

It-tfal jiġu mislufa l-kotba u dawn għandhom jiġu miksija mingħajr ma 

tintmess kolla/tape mal-ktieb innifsu.  Waħħlu label b’isem it-tifel/tifla u 

l-klassi mal-plastik li tkunu ksejtu bih il-ktieb.    

 

Jekk il-ktieb jitqatta’ jew jintilef il-ġenituri għandhom jixtru ktieb bħalu u 

jirritornawh l-iskola biex jużah ħaddieħor fis-sena skolastika  li jmiss.   

 

Biex inrawmu l-imħabba lejn il-qari nissuġġerixxu li wliedkom jinkitbu fil-

librerija pubblika li tinsab fiċ-Ċentru Ċiviku, Żabbar. 

 

14.  Informazzjoni Ġenerali 

Korrispondenza fuq livell ta’ klassi għandha tintbagħat skont id-

diskrezzjoni lill-għalliem/a, kindergarten educator jew LSE.  Se  tkunu 

mgħarrfa waqt l-ewwel laqgħa tal-ġenituri. 

Korrispondenza fuq livell ta’ skola għandha tintbagħat: 

-  b’imejl:    smc.zabbar.pra@ilearn.edu.mt 
-  bil-posta lill-Kap tal-Iskola fuq dan l-indirizz: 
 

    Kulleġġ Santa Margerita  
Skola Primarja Żabbar A    
21, Triq Vulcan - Żabbar 
 

F’każ ta’ diffikulta’ ċemplu fuq dawn in-numri:  
 

• L-iskola - 25985190 
 

mailto:smc.zabbar.pra@ilearn.edu.mt
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Biex ikollna aktar ħin għalikom il-ġenituri, nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ 

Erbgħa tistgħu tiġu tkellmu lill-amministrazzjoni jew tagħmlu 

appuntament għal dawk il-ġranet billi ċċemplu fuq 25985190. 
 

Importanti ħafna li meta tidħlu l-iskola, l-ewwel tmorru tkellmu lis-
segretarji/receptionists jew lill-Kap tal-iskola u/jew lill-Assistenti 
Kapijiet fl-ewwel żewġ uffiċini li ssibu biex huma jagħtukom il-permess 
tkellmu lill-għalliema.  Dan isir għas-sigurtaˋ tat-tfal tagħkom stess. 
 
Nitolbukom tiftakru li l-iskola hi post pubbliku mela importanti li tiġu l-
iskola b’ilbies xieraq u deċenti. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 
15.  Policy dwar Assenteiżmu 

Id-Direttorati tal-Edukazzjoni nedew dokument dwar l-attendenza bi 
proċeduri li jridu jiġu mħarsa minn kulħadd għall-benefiċċju tal-istudenti.  
 
Intom mitluba li timxu ma’ dawn il-proċeduri: 
 

1. Intom il-ġenituri/kustodji għandkom iċċemplu u wara tippreżentaw 

nota bil-miktub lill-Kap tal-Iskola fejn tridu tagħtu r-raġuni għaliex 

it-tifla/tifel tagħkom ma setax jattendi l-iskola. Trid tingħata 

ġustifikazzjoni għal kull ġurnata li fiha t- tifla/tifel ifalli l-iskola. 
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Intom mitluba li, fejn hu possibbli, tipprovdu dokumenti li  

jivvalidaw  ir-raġuni  mogħtija.   

2. Jekk il-ġustfikazzjoni tan-nuqqas ta’ attendenza ma tiġix aċċettata 

mill-Kap tal-Iskola t-tfal jitniżżlu bħala assenti. Meta jgħaddu disat 

ijiem mingħajr ma tingħata raġuni valida tal-assenza tat-tfal, 

jittieħdu aktar miżuri.  

3. Jekk it- tifla/tifel tagħkom mhuwiex jattendi skola għax jinsab ma 

jiflaħx, ċertifikat mediku għandu jiġi ppreżentat jekk it-tifla/tifel 

ikun  marid aktar minn jumejn. Jekk it-tifla/tifel ikun ma jiflaħx 

għal inqas minn jumejn, nota (ara template) għandha tkun biżżejjed. 

Madanakollu, il-Kap tal-Iskola t/jista’ t/jitlob ċertifikat mediku għal 

inqas minn jumejn meta din/dan t/jara li jkun fl-aħjar interess tat-

tfal.  Iċ-ċertifikat  mediku  għandu  jiġi  ppreżentat  meta  t-tifla/tifel 

jirritorna l-iskola. Jekk l-istudent jibqa’ marid għal ħamest ijiem 

konsekuttivi, iċ-ċertifikat mediku jrid jiġi ppreżentat eżatt wara li 

jgħaddu dawk il-ħamest ijiem.  

Huwa importanti li t-tabib tal-familja li  joħroġ  iċ-ċertifikat  

mediku jimla wkoll il-Medical Certificate Record Card li trid 

tingħata lill-iskola flimkien maċ-ċertifikat mediku.  

4. Studenti li jmorru btala waqt il-jiem tal-iskola jitniżżlu 

bħala assenti. Huwa biss f’każijiet fejn l-istudent ikun mistieden 

biex jagħmel żjara b’għan edukattiv li se jingħata l-permess wara 

li d-dokumenti meħtieġa jiġu ppreżentati lill-iskola. F’każijiet 

fejn ikun hemm raġuni familjari għandha wkoll tiġi ppreżentata 

ġustifikazzjoni bil-miktub lill-Kap tal-Iskola, li jinfurmakom 

jekk ir-raġuni mogħtija ġietx aċċettata jew le. 

5. Kif stipulat fl-Att dwar l-Edukazzjoni Kapitlu 357, Artiklu 2, l-

età obbligatorja ta’ kull student li jibda jattendi l-iskola hi minn 

5 snin. Għalhekk il-ġenituri ta’ dawk l-istudenti li jagħlqu 5 snin 

waqt li jkunu qed jattendu l-Kinder 2 iridu jsegwu l-proċeduri 

msemmija f’din l-ittra. 

Mard 
a. Jekk it-tfal ikunu morda titolbux homework. L-għalliema jagħmlu 

mill-aħjar li jistgħu biex it-tfal jirkupraw ix-xogħol li jkunu tilfu wara 
li jkunu rritornaw.   
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       b.  Meta t-tfal ikollhom mard li jittieħed bħal ġidri, ħożba etċ, il-
ġenituri jridu jinfurmaw l-iskola mill-ewwel u jridu jibagħtu ċ-
ċertifikat mediku li jiddikjara li t-tfal jistgħu jirritornaw l-iskola.  Jekk 
minħabba f’hekk, l-istudenti jibqgħu morda għal aktar minn ħamest 
(5) ijiem konsekuttivi, iċ-ċertifikat mediku jrid jiġi ppreżentat sa 
mhux aktar tard mill-ħames ġurnata tal-assenza tagħhom.  

 

 

 

ċ.  F’każ li t-tfal ikunu l-iskola u ninnutaw xi ponot, l-iskola tinforma 
mill-ewwel lill-ġenituri li jridu jiġu u jieħdu lit-tfal. Imbagħad il-
ġenituri huma mitluba jġibu ċertifikat mediku li jikkonferma li t-tfal 
m’għandhomx xi ħaġa li tittieħed. B’dan iċ-ċertifikat mediku biss it-
tfal jitħallew jerġgħu jidħlu l-iskola.  L-istess japplika f’kas li t-tfal 
jintbagħtu mill-iskola ma jifilħux. 

 

16.  Basktijiet 

Hija responsabbiltà ta' min jieħu ħsieb it-tfal li jara li t-tfal ma jġorrux 

affarijiet żejda fil-basket tal-iskola bħal pokits żejda jew kotba li mhumiex 

tal-iskola. Il-kotba l-oħra jistgħu jħalluhom taħt il-mejda fil-klassi. Dan 

kollu biex it-tfal ma jġorrux piż żejjed fuq daharhom. 

Importanti li l-basktijiet ikunu mingħajr roti ħalli ma jkunux ta’ periklu 

għal tfal oħra u anke għax dawn mhumiex tajbin għad-dahar.  

 

17.  Website 

Inħeġġukom biex iżżuru l-websajt tal-iskola li hija mimlija attivitajiet li 

jkunu qed isiru matul is-sena:  smc.zabbara.skola.edu.mt 

 

18. Trasport provdut mill-Gvern 

Din tapplika biss għal dawk l-istudenti li l-ġenituri/kustodji tagħhom rre-

istrawhom waqt il-vaganzi tas-sajf. 

Jekk l-istudenti jużaw it-trasport huwa importanti li l-ġenituri/kustodji 

jkunu magħhom sakemm jitilgħu fuq it-trasport.  Huwa importanti 

ħafna li l-ġenituri/kustodji jkunu qed jistennew lil uliedhom fuq il-post 

ta’ fejn jitwasslu wliedhom wara l-iskola. Is-supervisors li jkunu fuq il-

mezz ta’ trasport ma jistgħu għall-ebda ħin jinżlu minnu biex iwasslu lill-

istudenti fejn id-dar tagħhom. Is-supervisors ma jitħallew fl-ebda ħin 
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jinżlu mill-mezz ta’ trasport għax huma responsabbli tal-istudenti li 

jkunu preżenti fuq il-mezz ta’ trasport. 

 

19.  Konklużjoni 
 

Dan il-fuljett għandu jinżamm u jintuża bħala punt ta' referenza matul 
is-sena skolastika kollha, ħalli b'hekk ikun aktar faċli biex niġbdu ħabel 
wieħed, kemm mill-iskola u kemm mid-dar, dejjem għal ġid tal-
istudenti tagħna.  Napprezzaw il-koperazzjoni tagħkom. 
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