Servizz Wara l-Ħin tal-Iskola
Tel:
Email:
Indirizz:

22586810
fes@gov.mt
Fondazzjoni għal Servizzi
Edukattivi, P.O. Box 1, Rabat
RBT 1000, Malta

FORMOLA T'APPLIKAZZJONI
Kif smajt dwar Klabb 3-16?

qĦabib/a qRiklam fil-Gazzetta qMagazin qSit Elettroniku qOħrajn

Għaliex qed tagħmel użu mis-servizz?

qNaħdem qNistudja qGħas-serħan qRikreazzjoni qRaġuni oħra

Ċentru

qVictoria

qMġarr

qRabat

qŻabbar

(agħżel wieħed minn dawn)

qSt Paul's
Bay

qMellieħa

qMosta

qNaxxar

qB'Kara

qSta Venera

qFgura

qM'Scala

qLuqa

qŻebbuġ

qSiġġiewi

q Qormi SĠ

qSan
Ġwann

qPembroke

qSliema

qSt Julians

qAttard

q Ħamrun

qŻejtun

qPaola

qŻurrieq

qBirżebbuġa

L-informazzjoni t'hawn taħt hija kunfidenzjali.
TIFEL/TIFLA 1 INFORMAZZJONI

Kunjom :
Data tat-twelid

Isem :


Eta`

Nru.ID:
Maskil 

Femminil

Skola
Post tat-Twelid
Lingwa/i
It-tifel/tifla j/tgħix ma' :
 Ġenitur/Kustodju 1
 Ġenitur/Kustodju 2
 It-tnejn
Immarka dawk li japplikaw għat-tifel/tifla tagħkom. Jekk xejn ma japplika mmarka l-kaxxa ta' XEJN.
Speċifika:
 Xejn
Allerġiji
Speċifika:
 Xejn
Kundizzjoni medika
Speċifika:
 Xejn
Diżabilità
Speċifika:
 Xejn
Ċirkostanzi Speċjali
ĠENITUR/KUSTODJU 1 : DETTALJI

Kunjom :
Indirizz :

Isem :

Nru.ID:
Kodiċi Postali :
Tel (xogħol) :
Imejl :

Tel (dar) :
Mowbajl :
Lingwa/i :
Post tax-Xogħol :

Sigħat tax-Xogħol :

ĠENITUR/KUSTODJU 2 : DETTALJI

Kunjom :
Indirizz :

Isem :

Nru.ID:
Kodiċi Postali :
Tel (xogħol)
Imejl :

Tel (dar)
Mowbajl :
Lingwa/i :
Post tax-Xogħol :
AĊĊESS GĦALL-KUSTODJA

Sigħat tax-Xogħol :
Min għandu kustodja tat-tifel/tifla/tfal?

Isem ta' min għandu l-kustodja:
Hemm court order

L-IMBURSAR TAT-TAXXA: Jekk din l-informazzjoni tiġi mitluba, ngħaddu d-dettalji tiegħek lid-Dipartiment tatTaxxi Interni għall-finijiet ta' benefiċċji jew konċessjonijiet ta' taxxa li jiġu offruti. Jekk jogħġbok imla' kif xieraq:

 Iva  Le

______________________________

Isem il-ġenitur/kustodju li se
jkun jagħmel it-talba:

DETTALJI TA' PERSUNA 1 F'KAŻ T'EMERĠENZA

Kunjom :
Indirizz :
Tel (dar)
Mowbajl :

Isem :
Tel (xogħol)
Relazzjoni

DETTALJI TA' PERSUNA 2 F'KAŻ T'EMERĠENZA

Kunjom :
Indirizz :
Tel (dar)
Mowbajl :

Isem :
Tel (xogħol)
Relazzjoni

ĊAĦDA (Disclaimer)
Jien nixtieq nirreġistra lit-tifel/tifla/tfal tiegħi għal Klabb 3-16 Servizz ta' Kura u Ħarsien wara l-ħin tal-iskola fil-ġranet speċifikati hawn fuq. Jien
nifhem li l-istaff ta' Klabb 3-16 ser jieħdu ħsieb tat-tifel/tifla/tfal tiegħi u jien mhux ser inżommhom responsabbli għal xi ħsara u/jew telf ta'
propjeta` u/jew inċident. Jien nirrealizza li jien fid-dover li ninforma lill-istaff ta' Klabb 3-16 b'xi kundizzjonijiet mediċi li jistgħu jaffettwaw ilparteċipazzjoni tat-tifel/tifla/tfal tiegħi fil-programm.

AFFERMAZZJONI MILL-ĠENITUR/KUSTODJU
L-informazzjoni mogħtija hawnhekk hija kollha vera u korretta.

ĊIRKOSTANZI PARTIKOLARI
Il-ġenituri/kustodji huma mitluba li jinfurmaw lil Klabb 3-16 bil-miktub, f'każ ta' ċirkostanzi partikolari li jistgħu jaffettwaw il-ħila tat-tfal li
jipparteċipaw bis-sħiħ fil-programm, qabel ma t-tifel/tifla/ tfal j/tiġi/u aċċettat/a/i fi Klabb 3-16. Dawn il-ħilet irreferuti hawnhekk huma kollha fillimiti ta' mġiba aċċettabbli u li jinkludu iżda mhumiex limitati għal problemi fl-imġiba jew ċikostanzi partikolari fejn hemm kundizzjonijiet mediċi,
fiżiċi jew psikoloġiċi. F'dan il-każ, meta ċ-Ċentru jkun infurmat b'dawn iċ-ċirkostanzi jista' jitlob li jiltaqa' mal-ġenituri/kustodji biex jiddiskuti xi
ċirkostanzi li jistgħu jinqalgħu 'l quddiem.
Jekk tissottometti din l-applikazzjoni ser tkun qed tagħti permess li tingħata l-ewwel għajnuna lit-tifel/tifla tiegħek minn impjegati kwalifikati f’każ
ta’ bżonn. Filwaqt li tifhem li ser tkun qed tiġi kkuntattjat/a fl-iqsar ħin possibli mill-impjegati tagħna f’każ ta’ emerġenza li jirrigwardja lit-tifel/tifla,
inti qed tagħti l-permess li t-tifel/tifla j/tittieħed l-isptar jew faċilità oħra ta’ emerġenza f’każ li jkun hemm mard serju jew korriment, fejn lambulanza jew membri mill-iskwadra ta’ salvataġġ ikunu awtorizzati li jamminstraw it-trattamenti neċessarji. Qed tagħti wkoll permess li
pratikkanti tas-saħħa b’warrant jeżaminaw u jagħtu t-trattamenti mediċi neċessarji waqt emerġenza, lit-tifel/tifla fl-assenza tiegħek.
Jien nifhem u naċċetta li : (i) hija r-responsabbiltà tal-ġenitur/kustodju li javża lil Klabb 3-16 b'ċirkostanzi partikolari dwar it-tifel/tifla/tfal li jkunu
ser itellfu mill-andament tal-parteċipazzjoni fil-programm ; (ii) hija r-responsabbiltà tal-ġenitur/kustodju li javża lil Klabb 3-16 jekk ikun hemm xi
bżonn partikolari neċessarju għall-parteċipazzjoni tat-tifel/tifla/tfal fil-programm (iii) inħalli f'idejn Klabb 3-16 biex jara u jikkunsidra jekk it-talba li
tkun saret hijiex meħtieġa u jekk għandhiex tiġi attwata.

Firma Ġenitur 1 /Kustodju

Data

Firma Ġenitur 2 Kustodju

Data

Dokumenti li għandhom jiġu ppreżentati ma'
din il-formola
Kopja tal-Karta tal-Identità tal-Ġenitur/i jew
min jieħu ħsieb it-tfal



Kopja tal-Karta tal-Identità ta' kull min jista'
jiġbor it-tfal miċ-Ċentru



Għall-Użu tal-Uffiċċju Biss
Data tar-reġistrazzjoni:
Ħlas mar-reġistrazzjoni

Iva 
Ammont:
€
Le 

Rapport ta' Statementing (fejn applikabbli)
Rapport tal-IEP (fejn applikabbli)
Dokumenti tal-Kustodja (fejn applikabbli)




Data ta' meta l-Koordinatur iltaqa' mal-ġenituri /
Min jieħu ħsieb it-tfal



Data ta' meta beda s-servizz



Data ta' meta spiċċa s-servizz u għaliex

Ċertifikati/i tat-Twelid Oriġinali
F'każ li hemm arranġamenti ta' Kura u Kustodja, għandu jiġi
ppreżentat iċ-Ċertifikat tat-Twelid oriġinali tat-tfal biex
nikkonfermaw id-dettalji. (Iċ-ċertifikat jingħata lura u ma
jinżammx).

Firma tal-Koordinatur

Il-formoli ta' l- applikazzjoni għandhom jittieħdu fiċ- ċentru fejn is-servizz huwa
meħtieg u għandhom jingħataw bl-idejn.

%
Nixtieq nikkonferma li jiena rċevejt l-applikazzjoni tiegħek għal servizz ta’ Klabbb 3-16 fiċċentru ____________________ f’isem it-tifel/tifla tiegħek _____________________. Nitolbok
biex dejjem tikkwota n-Numru ta’ Reġistrazzjoni ________________ meta tirreferi għallapplikazzjoni tiegħek.
Data: ___________________________

Kordinatur taċ-Ċentru

