L-Iskema ta’
Child
Care
b’xejn

Skema ta’ Childcare Bla Ħlas:

mistoqsijiet li jsiru ta’ sikwit għal dawk
li qed jieħdu sehem fl-iSkema u dawk li fi ħsiebhom japplikaw

X’inhi l-iSkema ta’ Childcare Bla Ħlas?
L-iSkema ta’ Childcare Bla Ħlas hi sistema
li kienet imwiegħda fil-Manifest Elettorali
tal-Gvern li permezz tagħha l-Gvern
jipprovdi servizzi ta’ ħarsien tat-tfal
b’xejn lil ġenituri/persuni li jkollhom
il-kustodja (tuturi) u li jkunu
jaħdmu jew li qed jistudjaw.
Is-servizz ta’ childcare jingħata
direttament bħala servizz
mill-Gvern jew inkella
permezz ta’ Childcare
Centres Reġistrati.
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Min hu eliġibbli għall-iSkema ta’ Childcare Bla
Ħlas? X’inhuma l-etajiet tat-tfal għal din l-iSkema?
Tfal li l-ġenituri tagħhom huma t-tnejn impjegati
jew qed jistudjaw jistgħu jibbenefikaw mill-iSkema
ta’ Childcare Bla Ħlas.
‘Ġenituri li jaħdmu’ tirreferi għal żewġ ġenituri/
tuturi li huma impjegati jew omm weħedha/missier
waħdu/tutur li jaħdmu u jħallsu l-kontribuzzjonijiet
tas-sigurtà soċjali.
‘Ġenituri li qed jistudjaw’ tirreferi għal ġenituri/tuturi
li qed jistudjaw biex jiksbu kwalifika rikonoxxuta.
F’dan il-każ, l-applikanti għandhom jipprovdu
dikjarazzjoni li qed jattendu l-kors mill-istituzzjoni
edukattiva rispettiva. Minbarra l-applikazzjoni,
applikanti li mhux qed isegwu kors fl-Università ta’
Malta, fl-MCAST jew fl-ITS għandhom jipprovdu
dikjarazzjoni li l-kors tagħhom hu rikonoxxut millNCFHE (Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni
Avvanzata u Għolja).
Fil-kaz ta’ ġenituri weħedhom, l-applikanti
għandhom jipprovdu evidenza tal-istat attwali
tagħhom. Id-dokumentazzjoni ppreżentata trid
tkun iċ-ċertifikat tat-twelid tal-wild jew dokument
legali li juri li l-ġenitur waħdu għandu kura u kustodja
sħiħa tal-wild.
L-età ta’ tfal għal din l-iskema hi minn 3 xhur sa 3
snin. Iċ-Childcare Bla Ħlas jintemm malli l-wild ikun
eliġibbli li jirreġistra f’Kindergarten 1.

Jekk jogħġbok żomm f’moħħok li f’sena skolastika t-tfal
jidħlu darbtejn f’kindergartens tal-Gvern: fl-ewwel ta’
Ottubru u fl-ewwel ta’ Frar. Tfal jiġu aċċettati biex jidħlu
f’Kindergarten 1 fl-ewwel ta’ Ottubru sakemm ikunu
għalqu tliet snin sal-aħħar ta’ Diċembru. Tfal jiġu aċċettati
biex jidħlu f’Kindergarten 1 fl-ewwel ta’ Frar sakemm
ikunu għalqu tliet snin sal-aħħar ta’ April.
Jekk nieħdu s-sena skolastika 2014-2015 bħala eżempju,
tifel ikun/tifla tkun eliġibbli għal dħul f’Kindergarten 1
fl-ewwel ta’ Ottubru 2014 sakemm ikunu għalqu tliet
snin sal-aħħar ta’ Diċembru 2014. Tifel ikun/tifla tkun
eliġibbli għal Kindergarten 1 fl-ewwel ta’ Frar 2015
sakemm ikunu għalqu tliet snin sal-aħħar ta’ April 2015.
Għaldaqstant it-tfal kollha li jkollhom 3 snin sal-31 ta’
Diċembru 2014 ma jkunux aktar eliġibbli għal childcare
bla ħlas mill-1 ta’ Ottubru 2014. Wara dan, it-tfal kollha
li jkollhom 3 snin sat-30 ta’ April 2015 ma jkunux aktar
eliġibbli għal childcare b’xejn mill-1 ta’ Frar 2015.
Importanti li wieħed iżomm quddiem għajnejh li dan
japplika għat-tfal kollha, ukoll għal dawk li l-ġenituri/
tuturi tagħhom fi ħsiebhom li jibagħtu t-tfal tagħhom
f’kindergarten tal-Knisja jew kindergarten indipendenti.
Hekk kif tifel/tifla jsiru eliġibbli għal kindergarten kif jidher
hawn fuq, l-iSkema ta’ Childcare Bla Ħlas tieqaf.
Ġenituri li jkunu fuq leave tal-ġenituri mhumiex eliġibbli.
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Fejn jinsabu ċ-Childcare Centres li huma eliġibbli għall-iSkema?
Lista aġġornata ta’ Childcare Centres eliġibbli tidher fuq
il-website uffiċjali: www.education.gov.mt/childcare.
Għal aktar tagħrif jekk jogħġbok ċempel fuq 2598 2222.
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Dawn iċ-Childcare Centres huma liċenzjati?
Iva, iċ-Childcare Centres kollha li jidhru fuq il-lista online fuq
l-internet huma liċenzjati u huma iċċekkjati mid-Dipartiment
tal-iStandards tal-Ħarsien Soċjali fil-Ministeru għall-Familja
u Solidarjetà Soċjali. Irreferi għall-iStandards Nazzjonali talFaċilitajiet għall-Ħarsien tat-Tfal matul il-Jum (Child Day
Care).
Kif għandi niddeċiedi għal liema Ċentru napplika?
L-għażla taċ-Childcare Centre li tippreferi hi kwistjoni ta’
għażla personali.
How do Centres decide who gets accepted or not?
Hi fid-diskrezzjoni ta’ kull Childcare Centre reġistrat li
jaċċetta jew jirrifjuta applikazzjoni. L-ewwel pass li jrid isir
hu li int titkellem maċ-Ċentru tal-għażla tiegħek – iċ-Ċentru
mbagħad jgħarrfek jekk jistax jikteb lit-tifel/tifla tiegħek
fiċ-Ċentru jew le. Jekk it-talba tiegħek ma tintlaqax, ikollok
tagħżel Ċentru ieħor.
Jekk jien noqgħod f’lokalità fejn hemm Childcare Centre,
għandi xi garanzija li se nsib post fiċ-Ċentru tal-lokal?
M’hemm ebda garanzija dwar iċ-Ċentru fejn student
jitqiegħed. Il-parir tagħna hu li tibbukkja malajr kemm jista’
jkun biex iċ-Ċentru tal-għażla tiegħek ikun jista’ jagħtik
l-aqwa servizz biex jilħaq il-ħtiġiet tal-familja tiegħek.
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X’għandi nagħmel biex napplika għall-iSkema ta’
Childcare Bla Ħlas?
Tista’ tniżżel formola ta’ applikazzjoni mill-website
uffiċjali: www.education.gov.mt/childcare jew inkella
tiġborha miċ-Childcare Centre tal-għażla tiegħek.
Kif timla l-applikazzjoni – flimkien mat-tagħrif kollu
mitlub – int għandek tippreżenta din l-applikazzjoni
fiċ-Childcare Centre tal-għażla tiegħek li mbagħad
jgħaddiha lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Jekk ikun
hemm xi tagħrif nieqes jew il-formola ta’ applikazzjoni
ma tkunx mimlija sew, dan iwassal għal dewmien biex
l-applikazzjoni tiegħek tkun proċessata.
Meta għandi napplika?
L-applikazzjoni trid tasal għand id-Dipartiment
tal-Edukazzjoni mill-inqas xahar qabel id-data li
fiha s-servizz jibda jingħata. Kwalunkwe dewmien
ifisser li t-tifel/it-tifla tiegħek ma jkunux eliġibbli
għall-iSkema ta’ Childcare Bla Ħlas aktar tard.
X’irrid nagħmel biex nibdel iċ-Ċentru u/jew is-sigħat
li nkun neħtieġ?
Jekk għal xi raġuni int tkun teħtieġ li tibdel iċ-Ċentru
jew l-għadd ta’ sigħat fix-xahar li tkun ibbukkjajt,
int tista’ tagħmel dan sakemm tgħarraf liċ-Ċentru
b’din il-bidla mill-inqas xahar bil-quddiem. Iċ-Ċentru
mbagħad jgħarraf lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni
b’dan it-tibdil u ma jkun hemm ebda ħtieġa min-naħa
tiegħek li toqgħod tinforma lid-Dipartiment. Meta
tibdel iċ-Ċentru, jekk jogħġbok kun żgur li ż-żewġ
Ċentri, jiġifieri kemm iċ-Ċentru “il-qadim” kif ukoll
iċ-Ċentru “il-ġdid”, jgħarrfu lid-Dipartiment bit-tibdiliet
meħtieġa.
Importanti tiftakar li ladarba tkun iffirmajt kuntratt
ma’ Childcare Centre, int tkun marbut/a ma’ dak
iċ-Ċentru. Jekk tixtieq li titlaq minn Ċentru, trid
timxi fuq il-proċeduri, is-sistemi u t-termini u
l-kundizzjonijiet tal-iSkema ta’ Childcare Bla Ħlas li
tista’ issibhom fuq:
www.education.gov.mt/childcare.
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Hemm xi listi ta’ stennija fl-iskema tal-Gvern?
M’hemmx listi ta’ stennija fl-iskema tal-Gvern.
L-iskema hi dejjem miftuħa u disponibbli għallapplikanti kollha li jkunu eliġibbli. Mill-banda l-oħra,
xi Ċentri jista’ jkollhom lista ta’ stennija izda din hi xi
ħaġa li int tkun trid tiddiskuti maċ-Ċentru tal-għażla
tiegħek.
Għal liema raġuni ċ-Centri ma jistgħux jaqbdu u
jżidu tifel jew tifla mal-grupp jew iżidu klassi oħra?
Iċ-Childcare Centres jingħataw liċenzja mid-Dipartiment
tal-iStandards tal-Ħarsien Soċjali fil-Ministeru għall-Familja
u Solidarjetà Soċjali. Id-daqs tal-gruppi, il-proporzjon bejn
adulti u tfal u l-ispazju meħtieġ għal kull tifel jew tifla huma
kollha ħwejjeġ regolati mill-istandards li huma applikabbli.
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X’inhuma s-sigħat li fihom iċ-Ċentri jkunu miftuħin?
Kull Ċentru jirregola s-sigħat li fihom ikun miftuħ. Għal
aktar dettalji tkun trid titkellem direttament maċ-Ċentru
rispettiv tiegħek.
Iċ-Ċentri jistgħu jitolbu xi ħlasijiet?
Jekk il-benefiċjarju qed jibbenefika mill-iSkema ta’
Childcare Bla Ħlas, iċ-Ċentru ma jistax jitlob għal xi
ħlas fis-siegħa li jmur oltre minn dak li jħallas il-Gvern.
Iċ-Ċentri jistgħu jitolbu biss ħlas “raġonevoli” ta’ darba
bħala miżata ta’ reġistrazzjoni u għal servizzi marbuta
ma’ ikel.
Kif jinħadem l-ammont ta’ kemm persuna hi intitolata?
L-ammont ta’ kemm persuna hi intitolata huwa bbażat
fuq l-ammont ta’ sigħat maħduma, jiġifieri jekk ilġenitur (jittieħdu in kunsiderazzjoni s-sigħat tal-omm)
jew it-tutur jaħdmu 20 siegħa fil-ġimgħa, l-ammont ta’
kemm persuna hi intitolata jitħaddem fuq 20 siegħa filġimgħa. Jekk taħdimha fuq bażi ta’ xahar dan ifisser 86.7
sigħat fix-xahar (20 x 52 ġimgħa / 12 il-xahar). Barra
minn dan, biex nagħmlu tajjeb għal ċirkostanzi li jistgħu
jinqalgħu bla ħsieb, il-benefiċjarju hu eliġibbli għal 10%
tas-sigħat ta’ xogħol f’dak ix-xahar u huwa intitolat ukoll
għal 20 siegħa fix-xahar sabiex jagħmlu tajjeb għall-ħin
tal-ivvjaġġar. Fil-kas imsemmi hawn fuq, l-intitolament
ikun medja tas-sigħat maħduma kull xahar (86.7 siegħa)
+ 10% (8.67) + 20 siegħa = 115 siegħa. Is-sigħat li jkunu
bbukkjati ma jistgħux jaqbżu dan l-ammont. Ġenituri li
qed jistudjaw huma eliġibbli għal ammont speċifikat ta’
sigħat. Studenti part-time huma eliġibbli għal 20 siegħa
fil-ġimgħa waqt li studenti full-time huma eliġibbli għal
40 siegħa fil-ġimgħa.
Jien naħdem sigħat irregolari. Kif nista’ nikkalkola kemm
jien intitolat/a?
Int trid tagħti liċ-Ċentru l-ammont medju ta’ sigħat li
normalment tistenna li taħdem matul ix-xahar.
Għal kemm-il siegħa inkun irrid ninkiteb?
Int għandek dritt li tinkiteb għal ammont ta’ sigħat li
ma jaqbżux l-ammont li int intitolat għalih kif imfisser
f’paragrafu 14. Madankollu, jekk int tinkiteb għal aktar
sigħat milli fi ħsiebek tuża, is-sigħat żejda li tkun ibbukkjajt
jitnaqqsu mis-sigħat ta’ leave tal-mard (sick leave) li ma
tkunx ħadt.
Meta tinkiteb għas-sigħat ta’ childcare, għandek iżżomm
quddiem għajnejk in-numru ta’ sigħat tas-servizz li int
tkun se tuża’. Is-servizz jibda minn meta twassal it-tifel /
tifla tiegħek sa meta tmur lura sabiex tigborhom.
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Jekk jien naqbeż is-sigħat li nkun inktibt għalihom (taħt
l-iSkema ta’ Childcare Bla Ħlas), xi ħlasijiet japplikaw/?
Il-ġenituri jistgħu jużaw aktar sigħat minn dawk li huma
intitolati għalihom sakemm huma jħallsu bir-rata li jitlob
min qed jagħtihom dan is-servizz. Il-ġenituri għandhom
jiżguraw li min jipprovdilhom dan is-servizz jgħarrafhom
bir-rata dovuta qabel jirreġistraw lil uliedhom.
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X’jiġri jekk it-tifel/it-tifla tiegħi jimirdu jew ma jattendux
minħabba ċirkostanzi mhux previsti?
Il-ġenituri għadhom immedjatament jgħarrfu liċ-Ċentru
meta wliedhom ikunu ma jifilħux. F’każijiet fejn tifel/tifla
jkunu morda għal aktar minn tlett ijiem, il-ġenituri jridu
jippreżentaw ċertifikat tat-tabib liċ-Ċentru meta t-tifel/
tifla jerġgħu jmorru lura fiċ-Ċentru.
Il-Gvern għandu ftehim li jħallas iċ-Childcare Centres
l-ammont kollu dovut għal xahar jekk tifel/tifla jattendu
mill-inqas 90% tas-sigħat li jkunu miktubin għalihom.
Jekk it-tifel/tifla jattendu inqas minn 90%, id-differenza
titnaqqas mis-sigħat ta’ leave tal-mard (sick leave) li ma
jkunux ittieħdu.
Sigħat ta’ leave tal-mard (sick leave) li ma jkunux
ittieħdu huma ikkalkulati fuq bażi ta’ sena sħiħa u huma
ekwivalenti għal 15% tas-sigħat ibbukkjati għas-sena.
Eżempju 1:
It-tifel/tifla miktubin għal 100 siegħa fix-xahar. Dan ifisser
li s-sigħat ta’ leave tal-mard (sick leave) fis-sena li ma
jkunux ittieħdu huma ekwivalenti għal (100 siegħa* 15% *
12-il xahar) 180 siegħa.
Jekk matul l-ewwel xahar it-tifel/tifla jattendu 80 siegħa
minflok il-100 siegħa li jkunu miktubin għalihom, is-sigħat
ta’ leave tal-mard (sick leave) li ma jkunux ittieħdu jonqsu
b’10 sigħat.
Jekk matul it-tieni xahar it-tifel/tifla jattendu mill-inqas 90
siegħa minflok il-100 siegħa li jkunu miktubin għalihom,
is-sigħat ta’ leave tal-mard (sick leave) li ma jkunux ittieħdu
jibqgħu bħax-xahar ta’ qabel, jiġifieri 170 siegħa.
Jekk jispiċċaw is-sigħat ta’ leave tal-mard (sick leave) li
ma jkunux ittieħdu, min ikun qed jibbenefika mill-iSkema
jiġi notifikat u assenzi li jaqgħu taħt il-limitu ta’ 90%
ikollhom jitħallsu liċ-Ċentru mill-ġenitur/tutur.
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X’jiġri meta mmorru vaganza?
Jekk il-ġenituri jagħtu avviz ta’ xahar liċ-Ċentru rispettiv
qabel xi assenza li tkun ġiet ippjanata bil-quddiem (bħal,
per eżempju, il-familja tkun sejra safra) b’hekk tkun
qed tiżgura li ma jkollok għalfejn tagħmel ebda ħlasijiet
addizzjonali. Mill-banda l-oħra, jekk għal xi raġuni int
ma tkunx tista’ tagħti avviz ta’ xahar int xorta tingħata
ammont limitat ta’ sigħat fis-sena fejn ma jkunux
japplikaw ħlasijiet addizzjonali (ara paragrafu 15 hawn
fuq). Iżda jekk int taqbeż dawn is-sigħat limitati, ikollok
tħallas il-miżati applikabbli liċ-Ċentru. Jekk jogħġbok
aqra t-termini u l-kundizzjonijiet fuq il-website uffiċjali:
www.education.gov.mt/childcare.

Dan hu fuljett ta’ informazzjoni u ma jiħux post
it-Termini u Kundizzjonijiet li jidhru fuq il-website
uffiċjali: www.education.gov.mt/childcare

