POSTIJIET VAKANTI FL-EWWEL SENA PRIMARJI
GĦAS-SUBIEN BI STATEMENT TA’ SAPPORT
AWWISSU 2020

Il-Bord tad-Dħul tal-iSkejjeI
tal-Knisja jinforma li għandu żewġ postijiet vakanti
għas-subien bi statement ta’ sapport fl-ewwel sena primarja. L-iskola ta’ St. Francis
Bormla lesta li taċċetta tifel li għandu statement ta’ sapport ta’ LSE fulltime one-to-one.
L-iskola ta’ St Benild ġewwa tas-Sliema għandha post għal tifel li għandu statement ta’
sapport ta’ LSE shared. Għal dan il-post, l-iskola ta’ St Benild, lesta li tikkunsidra
l-applikazzjoni ta’ subien li għandhom statement ta’ sapport ta’ LSE fulltime one-to-one
jekk ħuhom huwa diġa rreġistrast fl-iskola ta’ St Benild.
Fejn huwa applikabli, dawn l-applikazzjonijiet u dan il-proċess jistgħu jintużaw għal
postijiet vakanti oħra, għal subien bi statement ta’ sapport ta’ LSE fulltime one-to-one jew
shared, anke fi skejjel oħra tal-Knisja li jistgħu jinqalgħu f’dawn ix-xhur li ġejjin.
L-applikazzjonijiet se jsiru BISS online min-nhar it-Tnejn, 10 ta’ Awwissu sal-Ġimgħa,
14 ta’ Awwissu 2020. L-applikazzjonijiet isiru minn dan is-sit https://church.mt/applications.
Konferma ta’ l-applikazzjoni tirċievuha sat-Tnejn 31 ta’ Awwissu. Il-ħlas għall kull applikazzjoni
huwa ta €5.

a.
b.

DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL-APPLIKANTI:
Il-Kattoliċi u Nsara oħra jippreżentaw Ċertifikat tal-Magħmudija.
Estratt taċ-Ċertifikat tat-Twelid (tal-Insinwa) tat-tifel.

ċ.
d.

Ritratt tat-tifel (daqs ta’ passaport).
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, iffirmata mill-ġenituri jew ilkustodju.
Din id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn www.knisja.mt

e.

Il-mili ta’ din l-applikazzjoni minn ġenitur wieħed, jew ta’ rappreżentant tal-ġenituri, tindika
li hemm qbil bejn il-ġenituri li ssir din l-applikazzjoni.
Jekk xi ħadd mill-ġenituri ma jaqbilx ma’ din l-applikazzjoni jew mhux infurmat blapplikazzjoni, u ma tahx il-kunsens tiegħu/ tagħha, din l-applikazzjoni tirriżulta invalida.
Meta l-ġenituri huma separati jeħtieġ dokument riċenti li jindika l-kustodja u rresponsabiltà għall-edukazzjoni tat-tifel.
Meta l-Qorti ddeċidiet li l-kustodja u/ jew l-edukazzjoni tal-ulied hija konġunta, allura
hemm bżonn il-firma (kunsens) taż-żewġ ġenituri u kopja tal-aħħar dokument tal-Qorti.

f

g.

ġ.

għ.

I

Ma dawn id-dokumenti huwa meħtieġ ukoll:
Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja:
Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mid-Direttur tad-Dar tal-Knisja li turi
lit-tifel huwa residenti fid-Dar tal-Knisja. Din id-Dikjarazzjoni għandha ssir dakinhar talapplikazzjoni. Għandha tiġi ndikata wkoll l-iskola li għandu jinkiteb fiha t-tifel.
Id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn www.knisja.mt
Jekk qed tapplika skont il-Kriterju tal-Aħwa:
i.
Ċertifikat tat-twelid tar-Reġistru Pubbliku (tal-Insinwa) tal-aħwa l-oħra;
ii.
Fotokopja tal-Karta tal-Identità taż-żewġ ġenituri; u
iii. Ikteb dikjarrazzjoni f’liema skola jattendu l-aħwa, iffirmata miż-żewġ ġenituri.
iv. F’każ ta’ tfal adottati jew li qegħdin f’foster families, ċertifikat mill-Aġenzija li
jindika li t-tifel huwa adottat, jew hemm ftehim ta’ fostering.
Jekk qed tapplika skont il-Kriterji ta’ tfal tal-impjegati fl-istess skola jew tfal talimpjegati fi skola oħra

Ikteb dikjarrazzjoni f’liema skola jaħdem xi ħadd mill-ġenituri, iffirmata miż-żewġ ġenituri.

h.

ħ.

Jekk qed tapplika skont il-Kriterji ta’ transfer jew ta’ Skola bla Kontinwità:
Ikteb dikjarrazzjoni f’liema skola jattendi t-tifel, iffirmata miż-żewġ ġenituri
Mal-applikazzjoni wieħed għandu jehmeż id-dokumenti msemmija skont il-każ:
i. Ittra bi spjegazzjoni tar-raġunijiet serji
ii. L-iStatement of Needs maħruġ mill-istatementing moderating panel u l-IEP

Ninfurmawkom li s-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija jista jiċċekja mar-records
tiegħu u tal-iskola kkonċernata l-informazzjoni li qed tissottometti. F’każ li din ma tkunx
korretta l-applikazzjoni hija invalida.
Il-postijiet vakanti jiġu offruti lill-applikanti skont il-ġerarkija tal-kriterji kif spjegat
f’paragrafu 2.4 u 3 tar-Regolamenti tal-Każijiet Serji tal-Iskejjel tal-Knisja. F’każ li jkun
hemm bżonn issir polza bejn l-applikanti. Il-polza ssir nhar il-Ħamis, 3 ta’ Settembru.
Aktar informazzjoni tingħata lil applikanti aktar il-quddiem.
Din is-sejħa għall-applikazzjonijiet hija parti mill-proċess tad-Dħul fl’ iSkejjel tal-Knisja
2020-2021 għalhekk japplikaw ir-Regolamenti tad-Dħul 2020-2021.

