Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja
Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal

Ministry for Social Justice and Solidarity,
the Family and Children’s Rights
MALTA

Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali f’Malta (2019)

Malta Social Work Profession Board (2019)

APPLIKAZZJONI GĦAL WARRANT TA’ ĦADDIEM SOĊJALI
Data:
L-Onorevoli Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u s-Solidarjetà Soċjali
Jien, is-sottoskritt, b’dan qed napplika għal Warrant ta’ Ħaddiem Soċjali skont l-Artikolu 3 flAtt tal-2003 dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali emendat bl-Avviż Legali 427 (2007) u lAtt XXIV tal-2016.
Jien niddikjara li qrajt l-Att tal-2003 dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali, Kapitolu 468 talLiġi ta’ Malta, kif ukoll in-noti fis-sezzjoni D ta’ din il-formola tal-applikazzjoni, u li linformazzjoni li fiha l-formola tal-applikazzjoni tiegħi u d-dokumenti mehmuża huma veri u
korretti.

Firma tal-Applikant

TAQSIMA A: DETTALJI
PERSONALI
1. Isem
2. Kunjom
3. Titlu (Sinjur, Sinjura, Dott. eċċ.)
4. Kunjom ta’ Xebba
(Jekk applikabbli)
5. Nazzjonalità1
6. Numru tal-Karta tal-Identità2
7. Indirizz Postali

Persuni li qed japplikaw għal Warrant u li mhumiex ċittadini Maltin huma mitluba jippreżentaw dokument li
juri li għandhom permess li jaħdmu f’Malta, taħt kwalunkwe liġi, skont l-Artikolu 3(3)(a) tal-Att dwar ilProfessjoni tax-Xogħol Soċjali, Kapitolu 468 tal-Liġijiet ta’ Malta.
1

2

Ċittadini li mhux Maltin għandhom jinkludu n-Numru tal-Passaport tagħhom hawnhekk u jindikaw dan.
Imwaqqaf f’konformità mal-Artikolu 5 tal-Att XVII tal-2003, kif emendat bl-Avviż Legali 427 tal-2007 u bl-Att XXIV tal-2016.

469. BUGEIA INSTITUTE, ST.JOSEPH HIGH ROAD, ST.VENERA SVR 1012
Telefon: (356) 25494257
Posta elettronika: swpb@gov.mt

8. Posta elettronika
9. Post tax-Xogħol Attwali (inkluż il-qasam speċifiku)

10. Numri tat-Telefon

Dar
Xogħol
Mowbajl

Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol
Imwaqqaf f’konformità mal-Artikolu
Soċjali f’Malta
5 tal-Att XVII tal-2003, kif emendat bl-Avviż
Legali 427 (2007) u l-Att XXIV tal-2016.
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TAQSIMA B: KWALIFIKI3
TABELLA 1 - KWALIFIKI FIX-XOGĦOL
SOĊJALI4
KWALIFIKI
DATA
Livell
ISTITUZZJO
(Titlu Sħiħ u Deskrizzjoni filNI TALQosor)
MQF
GĦOTJA

KUMMENTI

Kwalifika riċenti għandha tinkiteb fuq. Jekk il-korp tal-għotja huwa lokalment Malti, itTranscript dettaljat għandu jiġi mehmuż ma’ din l-applikazzjoni. Il-Kopja Vera Oriġinali
għandha tiġi ffirmata minn Ħaddiem Soċjali bil-warrant.
F’kuntest edukattiv ta’ għotja mhux Malti, it-Transcript dettaljat għandu jiġi mehmuż ma’ din
l-applikazzjoni, inkluż in-numru ta’ krediti u l-moduli li jinkludi dan il-kors. Il-Kopja Vera
Oriġinali għandha tiġi ffirmata minn Ħaddiem Soċjali bil-warrant, inkluż id-dettalji talwarrant tiegħu/tagħha.
TABELLA 2 - KWALIFIKI TERZJARJI OĦRA
KWALIFIKI
(Titlu Sħiħ u Deskrizzjoni filQosor)

ISTITUZZJONI TALGĦOTJA

Livell
MQF

DATA

TABELLA 3 - KWALIFIKI AKKADEMIĊI OĦRA
LIVELL

SUĠĠETT

BORD/ISTITUT
EŻAMINATORJU

DATA

GRAD

Jekk l-applikant għandu kwalifika fix-xogħol soċjali, għandu jimla t-Tabella 1 u jimxi għat-Taqsima Ċ. Jekk lapplikant m’għandux kwalifika fix-xogħol soċjali, għandhom jimtlew it-Tabelli 2 u 3.
4
Għall-ewwel kwalifika fix-xogħol soċjali, għandu jiġi inkluż t-tul tal-kors u jekk kienx meħud fuq bażi fulltime jew part-time fit-taqsima indikata tal-Kummenti.
3

Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol
Imwaqqaf f’konformità mal-Artikolu
Soċjali f’Malta
5 tal-Att XVII tal-2003, kif emendat bl-Avviż
Legali 427 (2007) u l-Att XXIV tal-2016.
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Taqsima Ċ:
Esperjenza5

Dati
Minn

5

Sa

Aġenzij
a

ESPERJENZA TA’ XOGĦOL
SOĊJALI
Pożizzjoni Uffiċjali6
Numru medju ta’
sigħat ta’ xogħol
fil-ġimgħa

Konferma7

Jekk ikun meħtieġ aktar spazju f’din it-taqsima, għandha ssir fotokopja tal-paġna meħtieġa.

Jekk il-pożizzjoni uffiċjali tal-applikant ma tkunx dik ta’ “Ħaddiem Soċjali”, għandha tiġi ppreżentata Deskrizzjoni ta’ Impjieg ma’ din l-applikazzjoni. Jekk l-aġenzija ma
jkollhiex deskrizzjoni ta’ impjieg uffiċjali, għandha tinkiteb deskrizzjoni tal-irwol tal-applikant, u tiġi ffirmata u ttimbrata mid-Direttur jew il-Maniġer għar-Riżorsi Umani talaġenzija.
6

Il-konferma tal-impjieg għandha tinkludi l-firma tad-Direttur jew tal-Maniġer għar-Riżorsi Umani tal-Aġenzija, li għandhom ikunu ttimbrati, jew inkella jeħtieġ li tiġi
pprovduta dokumentazzjoni oħra għall-validazzjoni tad-dikjarazzjoni.
7

Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali f’Malta
Imwaqqaf f’konformità mal-Artikolu 5 tal-Att XVII tal-2003, kif emendat bl-Avviż Legali 427 (2007) u l-Att XXIV tal2016.
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SUPERVIŻJONI
Dati
Minn

Sa

Jien

Aġenzij
a

nikkonferma li saru
Isem is-Superviżur

Tul

Superviżur

sessjonijiet ta’ superviżjoni ma’

.
Isem tal-Applikant

Frekwenza

Numru

Data

Numru talWarrant

Firma

Dikjarazzjoni
:
Bħala superviżur, qiegħed niddikjara li sa fejn naf jien, il-persuna inkwistjoni għandha l-attributi sabiex tingħata l-Warrant
tax-Xogħol Soċjali. Barra minn hekk, ma kien hemm l-ebda kondotta professjonali ħażina, negliġenza qawwija, jew
inkompetenza, jew hija fi ksur tal-kodiċi ta’ etika stabbilit skont l-Att dwar ix-Xogħol Soċjali msemmi.

Data

Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali f’Malta
Imwaqqaf f’konformità mal-Artikolu 5 tal-Att XVII tal-2003, kif emendat bl-Avviż Legali 427 (2007) u l-Att XXIV tal2016.

Firma tas-Superviżur
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Taqsima D: Noti Importanti
1. Persuna tista’ tikkwalifika għal ħruġ ta’ warrant jekk: “dik ilpersuna:
(a) tkun ċittadina Maltija, jew b’xi mod ieħor ikollha permess biex taħdem
f’Malta taħt xi liġi8; u
(b) tkun ta’ kondotta tajba; u
(c) tkun kisbet Grad bl-Unuri fix-Xogħol Soċjali mill-Università ta’ Malta jew xi
kwalifika professjonali oħra li l-Bord jista’ jqis li tkun ekwivalenti; u
(d) tissodisfa lill-Bord li jkollha esperjenza xierqa fil-prattika tal-professjoni taxxogħol soċjali għal perjodu aggregat ta’ mill-anqas sentejn fuq bażi full-time
jew l-ekwivalenti ta’ dak iż-żmien fuq bażi part-time wara li tkun spiċċat dak
il-grad jew dik il-kwalifika professjonali oħra taħt is-superviżjoni ta’ ħaddiem
soċjali reġistrat.” (Att tal-2003 dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali,
Artikolu 3(3)).
L-Artikolu 3 (3)(ċ) u (d) ser ikun meqjus sodisfatt jekk “kull persuna li tissodisfa
lill-Bord li tkun ilha tagħmel xogħol soċjali fuq bażi professjonali bħala lokkupazzjoni prinċipali tagħha għal mill-inqas għaxar snin minnufih qabel il-bidu
fis-seħħ ta’ dan l-Att” (Att tal-2003 dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali,
Artikolu 19 (3)). F’dan il-każ, persuna għandha tapplika għal warrant skont dan lAtt fi żmien sena minn meta daħal fis-seħħ, jiġifieri l-1 ta’ Ġunju 2004, u trid
tgħaddi b’suċċess minn test ta’ ħila li jistabbilixxi l-Bord fi żmien sitt xhur mid-data
ta’ dik l-applikazzjoni (Att tal-2003 dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali,
Artikolu 19 (4)).
Fir-rigward ta’ superviżjoni, dan huwa meħtieġ biss għall-prattika ta’ xogħol soċjali
wara li daħal fis-seħħ dan l-Att, jiġifieri, l-1 ta’ Ġunju 2004 (Att tal-2003 dwar ilProfessjoni tax-Xogħol Soċjali, Artikolu 19 (2)).
2. Il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, juża linformazzjoni sottomessa f’din il-formola ta’ applikazzjoni għall-ħruġ ta’ warrant
ta’ ħaddiem soċjali skont id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Att tal-2003 dwar ilProfessjoni tax-Xogħol Soċjali. Din l-informazzjoni hija aċċessata mill-Bord u
kwalunkwe persunal involut f’tali pproċessar biex tiġi evalwata l-applikazzjoni. IlBord jista’ wkoll jikseb informazzjoni dwar l-applikant minn ċerti partijiet terzi
inkluż dipartimenti u awtoritajiet governattivi oħra biex jipprevjeni jew jidentifika lkriminalità jew biex jipproteġi l-fondi pubbliċi b’modi oħra kif permess mil-liġi. IlBord mhux se jiżvela informazzjoni dwar l-applikant lil xi ħadd barra l-Ministeru
għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, sakemm il-liġi ma
tippermettilux jagħmel dan.
3. Id-data kollha tinġabar u tiġi pproċessata skont l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data
tal-2001 kif jidher fl-2018 u leġiżlazzjoni sussidjarja oħra.
L-applikanti jingħataw il-parir li jikkuntattjaw l-Uffiċċju taċ-Ċittadinanza u Affarijiet ta’ Espatrijazzjoni u/jew
il-Korporazzjoni ta’ Xogħol u Taħriġ sabiex jivverifikaw iċ-ċittadinanza tagħhom jew il-permess li jaħdmu
f’Malta. Il-Bord se jikkuntattja lill-awtoritajiet relevanti biex jivverifika dan.
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Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol
Imwaqqaf f’konformitàSoċjali
mal-Artikolu
f’Malta5 tal-Att XVII tal-2003, kif emendat bl-Avviż
Legali 427 (2007) u l-Att XXIV tal-2016.
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4. L-applikazzjoni flimkien mad-dokumenti relevanti għandhom jintbagħtu għand: IsSegretarja, il-Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali f’Malta, Dipartiment għallIstandards fil-Ħarsien Soċjali, 469, Bugeia Institute, St.Joseph High Road, St.Venera.
5. Se jintalab ħlas ta’ €25 għal kull applikazzjoni. Il-ħlas jista’ jsir bi flus kontanti jew
b’ċekk. Iċ-ċekkijiet għandhom ikunu pagabbli lil: Ministeru għall-Familja, Drittijiet
tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. (MFCS)
6. L-applikazzjoni għandha tinkludi:
▪
▪
▪
▪
▪

Ċertifikat ta’ Kondotta tal-Pulizija li jkopri l-aħħar sitt xhur;
Fotokopji9 ta’ kull ċertifikat ta’ kwalifika inkluż fl-applikazzjoni;
Prova ta’ kwalunkwe warrant/liċenzja/reġistrazzjoni ta’ xogħol soċjali
akkwistata barra mill-pajjiż, fejn applikabbli;
Formola tal-Kunsens10 mimlija;
Ħlas ta’ €25 fi flus kontanti jew b’ċekk.

Kwalunkwe fotokopja għandha tkun awtentikata minn professjonist awtorizzat. Jekk il-professjonist
awtorizzat ma jkunx residenti f’Malta, il-firma tiegħu/tagħha għandha tiġi legalizzata permezz talMinisteru għall-Affarijiet Barranin fil-pajjiż tal-ħruġ. Jekk iċ-ċertifikat tal-kwalifika tax-xogħol soċjali
ma jispeċifikax l-aspett tax-xogħol soċjali, irid jiġi provdut ukoll transcript.
10
Tinsab f’paġna 8 ta’ din l-applikazzjoni.
9

Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol
Imwaqqaf f’konformitàSoċjali
mal-Artikolu
f’Malta5 tal-Att XVII tal-2003, kif emendat bl-Avviż
Legali 427 (2007) u l-Att XXIV tal-2016.
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FORMOLA TA’ KUNSENS
Jien, is-sottoskritt, b’dan nagħti l-kunsens tiegħi biex tingħata kwalunkwe informazzjoni
dwar iċ-ċittadinanza Maltija tiegħi u l-permess biex naħdem f’Malta mill-Korporazzjoni ta’
Xogħol u Taħriġ u/jew mill-Uffiċċju taċ-Ċittadinanza u Affarijiet ta’ Espatrijazzjoni lillBord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali f’Malta għall-finijiet tal-Artikolu 3 (3) (a) talAtt dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali (2003), kif emendat fl-Avviż Legali 427 (2007)
u l-Att XXIV tal-2016

Firma

Isem sħiħ

Numru tal-Karta tal-Identità11

Data

11

Ċittadini mhux Maltin għandhom jinkludu n-numru tal-passaport tagħhom hawnhekk u jindikaw dan.

Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol
Imwaqqaf f’konformitàSoċjali
mal-Artikolu
f’Malta5 tal-Att XVII tal-2003, kif emendat bl-Avviż
Legali 427 (2007) u l-Att XXIV tal-2016.
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SOTTOMISSJONI TADDOKUMENTI
Tip ta’ Dokument

Deskrizzjoni Speċifika

Sottomessi12

Waslu

Ċertifikat tal-Kondotta tal-Pulizija (riċevuta
ta’ sitt xhur
mid-data tal-Applikazzjoni)
Ċerifikat ta’ Kwalifika fix-Xogħol Soċjali
Transcript
Ċertifikat/i ta’ Kwalifika/i Terzjarju/i
ieħor/oħra13
Ċertifikat/i ta’ Kwalifika/i
Akkademiku/ċi
ieħor/oħra14
Deskrizzjoni ta’ Impjieg
Formola ta’ Kunsens
Warrant/Liċenzja/Reġistrazzjoni ta’
Xogħol Soċjali Akkwistata
Barra mill-Pajjiż
Kwalunkwe dokumenti oħra15

Jekk jogħġbok immarka biss dawk id-dokumenti li huma meħtieġa għall-applikazzjoni tiegħek u li ntbagħtu.
Jekk jogħġbok speċifika liema tip ta’ ċertifikati qed jintbagħtu fil-kolonna li
jmiss. 14 Jekk jogħġbok speċifika liema tip ta’ ċertifikati qed jintbagħtu fil12
13

Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali f’Malta
Imwaqqaf f’konformità mal-Artikolu 5 tal-Att XVII tal-2003, kif emendat bl-Avviż Legali 427 (2007) u l-Att XXIV tal2016.
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kolonna li jmiss. 15 Jekk jogħġbok speċifika liema tip ta’ dokumenti qed
jintbagħtu fil-kolonna li jmiss.

Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali f’Malta
Imwaqqaf f’konformità mal-Artikolu 5 tal-Att XVII tal-2003, kif emendat bl-Avviż Legali 427 (2007) u l-Att XXIV tal2016.

9

Taqsima E: GĦALL-UŻU TAL-UFFIĊĊJU BISS
Rakkomandazzjoni Preliminari
Wara li kkunsidra l-merti tal-applikazzjoni inkwistjoni, il-Bord dwar il-Professjoni taxXogħol Soċjali f’Malta jivvaluta li:
L-applikazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti tal-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali u,
għalhekk, jista’ jinħareġ il-warrant.
JEW
L-applikant jeħtieġ li jagħmel test ta’ ħila qabel ma jissodisfa r-rekwiżiti tal-Att dwar ilProfessjoni tax-Xogħol Soċjali.
Test ta’ ħila sar

Iva/Le

L-applikant għadda mit-test

Iva/Le

Data

JEW
L-applikant irid jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin qabel ma jkun jista’ jinħareġ il-warrant:

Rekwiżiti ssodisfati

Iva/Le

Data

Rakkomandazzjoni
L-Onorevoli Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali,
Wara li kkunsidra l-merti tal-applikazzjoni inkwistjoni, il-Bord dwar il-Professjoni taxXogħol Soċjali f’Malta jirrakkomanda li jinħareġ il-Warrant ta’ Ħaddiem Soċjali biex
ikopri l-perjodu minn ____________ sa _____________.
Numru tal-Warrant (Timbru)

Chairperson
(Membru)
(Membru)

Data
Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali f’Malta
Imwaqqaf f’konformità mal-Artikolu 5 tal-Att XVII tal-2003, kif emendat bl-Avviż
Legali 427 (2007) u l-Att XXIV tal-2016.
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