
KONFERENZA EPISKOPALI MALTIJA 
Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika 

 
 

Proċeduri tad-Dħul għal Snin Oħra fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex 
 

 
 

 

Fid-dawl taċ-ċirkustanzi partikulari li għaddejjin minnhom il-gżejjer tagħna, dawn il-proċeduri ġew 
maħsuba u ntrodotti biex jiffaċilitaw il-proċess ta’ applikazzjoni għad-dħul fi Snin Oħra hekk kif 
imniżżla fir-Regolamenti fejn qegħdin online: https://www.csm.edu.mt/admissions-mt/. Ir- 
Regolamenti kif stabbiliti u li aċċessibli online jibqgħu fis-seħħ, hekk kif dawn il-proċeduri 
jiddeterminaw biss l-applikazzjonijiet. Filwaqt li l-proċess tal-applikazzjonijiet irid jibqa’ għaddej, 
b’rispett għal kull min hu nvolut, kull kuntatt fiżiku, inkluż li ngħaddu karti bejnietna, għandu jiġi 
evitat. L-għajnuna u l-koperazzjoni ta’ kulħadd hi ferm apprezzata.  
 
Għal kull informazzjoni jew għajnuna wieħed jista’ jikteb lis-Sur Stephen Spiteri fuq 
stephen.spiteri@maltadiocese.org 
  
 
 

 
1. Bil-għan li nħarsu s-saħħa u s-sigurta’ tal-impjegati tagħna, kif ukoll ta’ kull applikant, 

m’huma ser jittieħdu l-ebda applikazzjonijiet fiżiċi fl-uffiċċju tas-Segretarjat.  
 

2. Kull skola tal-Knisja f’Għawdex għandha ttella’ fuq il-mezzi soċjali kopja tal-
applikazzjoni u tgħin kemm tista’ biex tippromwoviha. Dawn se jkunu wkoll imtella’ 
fuq il- paġni ta’ facebook tal-Gozo Church Schools u tad-Djoċesi, kif ukoll fuq is-sit tas-
Segretarjat http://www.csm.edu.mt/admissions-eng 
 

3. Jekk ikun hemm xi dikjarazzjonijiet ta’ Aħwa, Impjegati, etċ. jimtlew mill-ġenituri u 
jintbgħatu elettronikament mal-applikazzjoni, kif spjegat f’ 7(ii). Wara jiġu verifikati.  
 
 

4. Il-ġenituri huma mitluba li jimlew l-applikazzjoni u jibgħatuha permezz ta’ e-mail fuq 
dan l-indirizz: stephen.spiteri@maltadiocese.org 
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5. Il-mili tal-applikazzjoni jista’ jsir b’żewġ metodi, skont kif iħossuhom l-aktar komdi 

l-applikanti: 
i) L-applikazzjoni tista’ timtela direttament fuq il-kompjuter u tintbagħat kif 

mitlub hawn fuq; 
ii) L-applikazzjoni tista’ tiġi stampata (printed), timtela manwalment, tiġi scanned 

(min m’għandux mezz kif jagħmel scan, jista’ jieħu ritratt ta’ kull paġna tal-
applikazzjoni u tintbagħat kif mitlub hawn fuq. 
 

7.  Id-dokumenti li jridu jiġu nklużi għandhom ikunu scanned, jew jitteħdilhom ritratt kif 
spjegat aktar il-fuq u mibgħuta mal-applikazzjoni. F’każ ta’ dokumenti nieqsa, dawn 
jistgħu jintbagħatu wara.  
 

8. F’każ ta’ applikanti li għandhom Statement of Needs jew bl-LSE, kull dokument li 
jintbagħat irid ikun ukoll scanned.   

 
9. L-applikazzjonijiet iridu jaslu lura  mimlija fl-indirizzi elettroniċi indikati sal-Ġimgħa 24 

ta’ April. 
 

11. Għal kull min għandu diffikulta’ biex jimla l-applikazzjoni u jagħmel sottomissjoni 
b’mod elettroniku, mit-Tnejn 20 sal-Ġimgħa 24 ta’ April,  ser ikunu qed jintlaqgħu 
applikazzjonijiet minn fuq it-telefon fuq dan in-numru (kull verifika meħtieġa, inkluż 
dik ta’ identita’, ser issir aktar il-quddiem): 79580337 
 

      
 
 

Mill-ġdid nirringrazzjaw lil kulħadd tal-koperazzjoni.  
 
 

 

 
 
 


