
Anness 1 

Nota Esplanatorja -  Regolamenti tal-Kunsill tal-ELT 

 

Introduzzjoni  

Ir-regolamenti tal-Kunsill tal-ELT għandhom l-għan li jirregolaw is-settur tal-ELT għall-avvanz 

tas-settur innifsu. Jipprovdu wkoll għall-ftuħ tal-ambitu minn dak ta’ A.L. 60 tal-1996. L-

entità li tirregola l-industrija taħt A.L. 60 hija l-Bord ta’ Moniteraġġ tal-EFL. Eventwalment 

din se ssir il-Kunsill tal-ELT.  

Sommarju u Sfond  

Din il-leġiżlazzjoni għandha l-għan li tipprovdi struttura li tfittex li ssaħħaħ u tissalvagwardja 

l-industrija tal-ELT fl-intier tagħha. B’hekk hi se tkun qiegħda tagħmel moniteraġġ fuq: il-

professjoni tat-tagħlim tal-Ingliż, l-Iskejjel, l-għalliema tal-Ingliż, lil dawk li jipprovdu t-

tagħlim tal-Ingliż fid-djar, lil dawk li jipprovdu d-Distance Learning, is-servizzi mhux 

akkademiċi, kif ukoll servizzi sussidjarji oħra li jagħmlu parti mis-soġġorn tal-ELT.   

Dawn ir-regolamenti jindirizzaw kwistjonijiet ta’ importanza kbira għall-industrija tal-ELT li l-

A.L. 60 tal-1996 ma tidħolx fihom.  

L-abbozz ta’ dawn ir-regolamenti segwa numru ta’ laqgħat ta’ konsultazzjoni ma’ partijiet 

diretti bħal Kapijiet ta’ Skejjel (HoS), Diretturi tal-Istudji (DoS) u mal-Awtorità Maltija għat-

Turiżmu. Minbarra dan, il-Bord ta’ Moniteraġġ tal-EFL li mexxa din il-liġi, kemm waqt it-

twelid tagħha kif ukoll waqt l-iżvilupp tagħha kien magħmul minn membri li ġejjin minn 

entitajiet varji li jirrappreżentaw partijiet differenti. Kull kontribut waqt il-laqgħat ta’ 

konsultazzjoni kien ikkunsidrat u evalwat bir-reqqa u wħud minnhom ġew applikati.  

 

Il-Qafas tal-Istruttura tal-Istrument  

Wara d-definizzjonijiet fil-liġi, ir-regolamenti jipprovdu għal:  

- It-twaqqif u l-Ħolqien tal-Kunsill tal-ELT. 

- Il-funzjonijiet u l-poteri tal-imsemmi Kunsill. 

- L-irwol tal-Uffiċjali tal-Kunsill tal-ELT u tal-Kap Eżekuttiv 

- It-twaqqif tal-ħtieġa ta’ liċenzja biex wieħed jopera skola, biex joffri servizz ta’ 

Distance Learning jew biex jagħti lezzjonijiet privati d-dar.  

- Il-bżonn tal-eżattezza u tal-verità ta’ materjal stampat, imxandar jew muri 

elettronikament.  

- Kontravenzjonijiet, reati u konformità.   



Skeda Parti A –  Staff Akkademiku  

Dan jinkludi: 

- Ir-Rekwiżiti u l-funzjonijiet tad-Diretturi tal-Istudji. 

- Ir-Rekwiżiti u l-funzjonijiet tal-Għalliema tal-Ingliż u t-tiġdid sussegwenti.  

- Ir-Rekwiżiti u l-funzjonijiet ta’ Maniġer ta’ Annessi.  

- Ir-Rekwiżiti u l-funzjonijiet tal-permess tal-Ingliż għal Raġunijiet Speċifiċi u t-tiġdid 

sussegwenti.  

- Ir-Rekwiżiti u l-funzjonijiet tat-tagħlim tal-Ingliż għal dak li jipprovdi tagħlim fid-djar u 

t-tiġdid sussegwenti.  

- Ir-Rekwiżiti u l-funzjonijiet ta’ dak li jħarreġ lill-għalliema tal-Ingliż.  

- Ir-Rekwiżiti u l-funzjonijiet ta’ dak li jgħallem l-Ingliż permezz ta’ Distance Learning. 

- Ir-Rekwiżiti ta’ ċertifikati ta’ attendenza.  

Skeda Parti B – Servizzi mhux Akkademiċi  

Dan jinkludi: 

- L-irwol tas-servizzi mhux akkademiċi u l-maniġer tal-benesseri tal-istudenti.  

- Il-Kwalifiċi, ir-rekwiżiti u l-funzjonijiet ta’ servizzi mhux akkademiċi u l-maniġer tal-

benesseri tal-istudenti.  

Skeda Parti Ċ – Il-bini tal-Iskejjel u tal-Annessi tagħhom u djar fejn isir it-tagħlim 

Din il-parti tidħol fl-istandards minimi u l-ħtiġijiet meħtieġa fil-bini.  

Skeda Parti D –Dawk li jipprovdu servizz ta’Distance Learning 

Dan jinkludi: 

- L-istandards minimi meħtieġa għal dak li jipprovdi servizz ta’ Distance Learning. 

- L-irwol tad-Direttur tal-Istudji għal dak li jipprovdi servizz ta’ Distance Learning.  

Skeda 1 

- Tariffi u spejjeż tal-amministrazzjoni.  

 

Kummentarju fuq partijiet u Artikoli  

Artikolu   

1 Titolu tal-leġiżlazzjoni.  

2 Definizzjoniiet ta’ kliem u frażijiet sinifikanti fir-regolamenti.   

3 L-għan tal-liġi hu li tgħin l-iżvilupp tas-settur tal-ELT partikolarment permezz 
tal-moniteraġġ ta’ dak kollu li jagħmel din l-industrija.  

4 Li jistabbilixxi l-Kunsill tal-ELT. 



5(1) Jidħol f’dak li jifforma l-Kunsill u minn liema entitajiet għandhom jiġu l-membri.  

5(2) Il-ħatra tal-membri tal-Kunsill hi għal perjodu ta’ 3 snin. Wara dan il-perjodu, 
kull membri jista’ jerġa’ jiġi maħtur.  

5(3) Jekk ikun hemm pożizzjoni vakanti fil-Kunsill, il-ministru għandu jaħtar sostitut. 
Sadanittant, il-Kunsill jista’ jkompli bil-funzjonijiet tiegħu.  

5(4)  Tispjega l-proċedura li għandha tittieħed għall-għażla taż-żewġ membri fil-
Kunsill li għandhom jittellgħu mill-iskejjel.  

5(5) Il-Kunsill għandu jiltaqa’ b’mod regolari.  

5(6)  Il-Kunsill jeħtieġ kworum ta’ nofs il-membri u wieħed.  

5(9) Ir-rappreżentazzjoni legali tal-Kunsill qiegħda fiċ-Chairperson sakemm il-Kunsill 
ma jiddeċidix mod ieħor.  

6(1)  Li jniżżel il-funzjonijiet u l-poteri tal-Kunsill, prinċiparjament: il-ħruġ ta’ liċenzji, 
il-moniteraġġ u l-konformità, li jagħmel eżerċizzji tal-garanzija tal-kwalità u li 
jippromwovi l-livell tal-Ingliż, fost l-oħrajn.  

6(2) Il-Kunsill għandu l-poter li joħroġ/jissospendi/jieħu liċenzji kif ukoll li jipproponi 
r-regolamenti. Dan l-artikolu jagħti wkoll id-dritt lill-Kunsill li jidħol fil-bini tal-
iskola jew tal-anness jew fil-post fejn ikun provdut tagħlim fid-djar.   

7 Li jipproponi l-ħatra ta’ uffiċjali tal-Kunsill tal-ELT biex jagħtu servizzi 
amministrattivi lill-Kunsill. Barra minn hekk, li jitniżżlu l-obbligi ġenerali ta’ 
dawn l-uffiċjali, partikolarment: il-koordinazzjoni u l-eżekuzzjoni tax-xogħol tal-
Kunsill, iż-żamma ta’ databases ta’ dawk kollha li għandhom il-liċenzja, iż-
żamma tal-komunikazzjoni u s-sinerġija ma’ terzi entitajiet/partijiet, kif ukoll li 
jindirizza kwistjonijiet mhux akkademiċi li jistgħu jinqalgħu.  

8 Li jipproponi li jiġi maħtur CEO biex imexxi l-uffiċjali tal-Kunsill tal-ELT. 

9(1)  Persuni li għandhom liċenzja taħt dawn ir-regolamenti tal-ELT biss jistgħu 
jgħidu jew b’xi mod jindikaw li għandhom il-liċenzja neċessarja biex joperaw.  

9(2) Dawk li jagħtu servizz ta’ Distance Learning b’liċenzja mill-Kunsill tal-ELT biss 
jistgħu jgħidu jew b’xi mod jindikaw li għandhom il-liċenzja neċessarja biex 
joperaw.  

9(3) Il-Liċenzja tal-operat hi valida għal 4 snin. Wara dan iż-żmien, il-liċenzja tista’ 
tiġi mġedda. Biex iġedded, wieħed għandu japplika fi żmien ta’ anqas minn 4 
xhur qabel din tiskadi. Għandu jkun hemm konformità għal dawn ir-
regolamenti u l-garanzija tal-kwalità għandha tiġi mkejla.  

9(4) Il-Liċenzja tista’ tinħareġ lil kwalinkwe persuna li mas-sottomissjoni tal-
applikazzjoni jissodisfa r-rekwiżiti neċessarji.  

9(5) Jekk liċenzja tiġi sospiża jew meħuda, jew ma tkunx għadha valida, iċ-ċertifikat 
li jilliċenzja dan it-tip ta’ operat għandu jiġi rritornat lill-Kunsill fi żmien 30 jum 
mid-data ta’ meta wieħed jirċievi l-avviż.  

10(1) Persuni liċenzjati taħt dawn ir-regolamenti biss jistgħu jgħidu/juru li huma b’xi 
mod jew ieħor huma liċenzjati li jgħallmu l-Ingliż lil persuni li jitkellmu lingwi 
oħra, kemm fi skola, permezz ta’ Distance Learning jew permezz ta’ lezzjonijiet 
fid-djar. 

10(2) Permess ta’ ELT jew Permess ta’ Distance Learning jinħareġ lil kull min għandu 
l-ħiliet meħtieġa skont dawn ir-regolamenti.  

10(3) Permess ta’ ELT jew ta’ Distance Learning huwa validu għal erba’ snin. Dan 
jista’ jiġi mġedded permezz ta’ applikazzjoni. Għandu jiġi mġedded fi żmien 



erba’ snin minn meta jispiċċa.  

10(4) Jgħid li persuna ma tkunx eliġibbli biex jingħata jew biex iżżomm permess ta’ 
ELT, permess ta’ ELT għal tagħlim fi djar, permess ta’ ELT għal Distance 
Learning jew permess ta’ ESP, jekk din il-persuna tkun misjuba ħatja mill-qorti 
għal; 
- att kriminali li jista’ jdaħħal il-persuna l-ħabs għal aktar minn sena;  
- li tkun ħatja li tkun abbużat mill-fiduċja tal-istudenti jew li tkun użat il-
vjolenza magħhom, 
- jew li tkun ħatja ta’ xi att kriminali li fl-opinjoni tal-Kunsill dan jagħmel il-
persuna mhix tajba biex tgħallem fi skola, biex tipprovdi servizz ta’ Distance 
Learning jew biex tipprovdi servizz ta’ lezzjonijiet fid-djar.  

10(5) Meta persuna titlef il-permess tagħha, għandu jiġi mibgħut lilha avviż fuq l-
imsemmi telf kif ukoll ordni biex il-persuna tirritorna l-permess. L-eċċezzjoni ta’ 
din hi meta persuna tiġi interdetta. 

10(6) Il-Permess jista’ jingħata lura jekk il-persuna jkollha r-rekwiżiti mogħtija lilha 
mill-Kunsill.  

10(7) Permess ta’ ELT għal tagħlim fid-djar jiġi mogħti biss lil persuni li mal-
applikazzjoni jkollhom il-ħiliet imsemmija f’dawn ir-regolamenti jew f’xi liġijiet 
li se jiġu aktar ’il quddiem.  

10(8) Il-Permess tal-ELT għal dawk li jipprovdu tagħlim fid-djar se joħroġ għal 4 snin u 
jista’ jiġġedded b’applikazzjoni. It-tiġdid irid isir fi żmien 4 snin mid-data ta’ 
skadezza.  

10(9) Persuni li huma permessi taħt dawn ir-regolamenti biss jistgħu jiġu liċenzjati 
biex jgħallmu l-Ingliż għal Skopijiet Partikolari.   

10(10) Persuna b’liċenzja tal-Ingliż għal Skopijiet Partikolari (ESP) mhux permess li 
tagħmilha ta’ għalliem tal-Ingliż, minbarra għal dak l-iskop partikolari li hi 
liċenzjata għalih.  

10(11)  Il-permess tal-Ingliż għal Skopijiet Partikolari jinħareġ għal 4 snin u jista’ 
jiġġedded b’applikazzjoni. It-tiġdid għandu jsir fi żmien 4 snin mid-data tal-
iskadenza.  

10(12)  Il-permess tal-ELT, il-permess tal-ELT għal tagħlim fid-djar, il-permess tal-ELT 
għal Distance Learning u l-permess għal ESP li jkun ġie sospiż/meħud għandu 
jiġi ritornat lill-Kunsill fi żmien 30 jum minn meta wieħed jirċievi l-avviż.  

11 Skola li ġiet liċenzjata biex topera qabel dawn ir-regolamenti ġew fis-seħħ 
għandha tiġi kkunsidrata bħala skola li għandha l-liċenzja bl-istess drittijiet u 
obbligi daqslikieku l-liċenzja nħarġitilha skont dawn ir-regolamenti.  

12 Skejjel u dawk li jipprovdu tagħlim fid-djar kif ukoll dawk li jipprovdu servizz ta’ 
Distance Learning għandhom jimxu mal-proviżjonijiet stabbiliti fl-iskedi ta’ 
dawn ir-regolamenti.  

13 L-ebda skola jew ħadd minn dawk li joffru servizz ta’ tagħlim fid-djar m’għandu 
jipprovdi tagħlim bħala parti mill-pakkett turistiku tiegħu minn xi persuna jekk 
ma jkunx hemm kuntratt bejn l-iskola/dak li jipprovdi servizz ta’ tagħlim fid-
djar u l-persuna kkonċernata. Il-kuntratt se jistabbilixxi li din il-persuna 
partikolari għandha timxi mal-iskedi u tieħu l-miżuri neċessarji biex 
tissalvagwardja l-benesseri tal-istudenti ta’ taħt it-18-il sena. Miżuri ta’ dan it-
tip għandhom ikunu minn tal-inqas ekwivalenti għal dawk mogħtija minn skola 
jew min jipprovdi tagħlim fid-djar.  



14(1) L-ebda persuna, skola, jew dawk li jipprovdu tagħlim fid-djar ma jistgħu 
jirriklamaw lilhom infushom jekk ma jkollhomx il-liċenzja kif suppost.  

14(2) Ir-riklamar għandu juri l-verità fuq ir-realtà tas-servizzi u tal-kumditajiet 
disponibbli.  

15 Kwalunkwe Kap ta’ Skola (HoS), dawk li jipprovdu tagħlim fid-djar, jew dak li 
jipprovdi servizz ta’ Distance Learning li ma jkunux konformi ma’ dawn ir-
regolamenti jistgħu jingħataw multa malli jinqabdu. Il-multa tista’ titla’ għal 
massimu ta’  € 1,164.69 u/jew 3 xhur ħabs. Jekk ir-reat jibqa’ għaddej, multa ta’  
€  11.65 kuljum tista’ tingħata. Din tal-aħħar tista’ titla’ għal massimu ta’   €  
4,658.75 

16 Filwaqt li ordni/prassi/deċiżjoni/dokument iffirmat/a miċ-Chairperson tal-
Kunsill j/tiġi aċċettat/a bħala evidenza mingħajr il-bżonn ta’ aktar evidenza.  

17 Nuqqas ta’ konformità jagħmel lill-persuna suġġett għal multa ta’ mhux aktar 
minn  € 1,165. Qabel l-impożizzjoni tal-imsemmija multa, il-Kunsill għandu 
jalloka perjodu ta’ żmien biex il-persuna jkollha ċ-ċans li tiġi konformi.  

  

Skeda 
Parti A 

Staff Akkademiku  

1.1 Id-Dirrettur tal-Istudji (DoS) għandu jiġi maħtur mill-Kap tal-Iskola (HoS) biex 
jieħu ħsieb il-parti akkademika. Il-Kap tal-Iskola jista’ jagħmilha ta’ Direttur hu 
stess jekk il-kwalifiki msemmija f’dawn ir-regolamenti jiġu milħuqa.  

1.2 Id-Direttur għandu jkun esklussiv, jiġifieri impjegat ma’ skola waħda biss.  

1.3 Jitniżżlu l-kwalifiki neċessarji biex wieħed ikun approvat bħala Direttur.  

1.4 Jitniżżlu r-responsabbiltajiet prinċipali tad-Direttur u jenfasizza l-importanza li 
d-Direttur ikun fl-iskola fil-ħin kollu waqt li din tkun qiegħda topera. F’każ ta’ 
dak li jipprovdi servizz ta’ Distance Learning, id-dettalji fejn wieħed jista’ 
jikkuntattjahom għandhom jingħataw lill-istudenti sabiex huma jkunu jistgħu 
jistaqsu xi mistoqsijiet u jieħdu tweġiba fi żmien 24 siegħa.  

1.5 Id-Direttur għandu jaħtar delegat f’kull anness tal-iskola li jkun approvat mill-
Kunsill skont il-kwalifiki u l-kriterji msemmija fir-regolamenti.  

2.1 Kull persuna impjegata bħala għalliema tal-Ingliż mill-iskola għandu jkollha 
permess tal-ELT.  

2.2 Jitniżżlu l-kriterji li għandhom jiġu milħuqa biex wieħed ikun eliġibbli għal 
permess tal-ELT.  

2.3  Jitniżżlu l-kwalifiki meħtieġa biex wieħed ikun eliġibbli bħala maniġer tal-
anness.  

2.4 Id-Direttur jista’ japplika mal-Kunsill biex jingaġġa s-servizzi ta’ xi persuna biex 
tagħti lezzjonijiet tal-Ingliż għal Raġunijiet Speċifiċi. L-artikolu jkompli billi 
jniżżel ir-rekwiżiti għal permess ta’ ESP. Imbagħad id-Direttur huwa 
responsabbli li jkun ċert li din it-tali persuna tgħallem biss dak l-ESP partikolari.  

2.5 Biex permess ta’ ELT jiġi mġedded, wieħed irid jattenti s-CPD. In-numru ta’ 
sigħat huma mniżżla f’dan l-artikolu.  

2.6 Biex permess ta’ ESP jiġi mġedded, wieħed irid jattendi s-CPD. In-numru ta’ 
sigħat huma mniżżla f’dan l-artikolu.   

3.1 Jitniżżlu r-rekwiżiti minimi għall-permessi ta’ dak li jipprovdi tagħlim fid-djar.  

3.2 Biex il-permessi ta’ dak li joffri tagħlim fid-djar jiġu mġedda wieħed irid jattendi 



s-CPD. In-numru ta’ sigħat huma mniżżla f’dan l-artikolu.   

3.3 Jitniżżlu r-responsabbiltajiet ta’ dawk li joffru t-tagħlim fid-djar.  

3.4  Dak li joffri t-tagħlim fid-djar jista’ jgħallem massimu ta’ 2 persuni f’salt. Dak li 
joffri t-tagħlim fid-djar m’għandhux joffri residenza għal aktar minn 2 persuni 
f’salt u joffri t-tagħlim.  

4.1 Jitniżżlu r-rekwiżiti minimi  għal dawk li jħarrġu lill-għalliema tal-Ingliż.   

4.2 L-ebda persuna ma tista’ tħarreġ lill-għalliema tal-Ingliż mingħajr permess mill-
Kunsill.  

4.3 Fejn jidħlu korsijiet li jwasslu għal permess ta’ ELT, dak li jħarreġ lill-għalliema 
jista’ jgħallem biss korsijiet li huma rikonoxxuti u reġistrati mill-Kunsill.  

5  Jitniżżlu r-rekwiżiti minimi għall-għalliem tal-Ingliż li jipprovdi servizz ta’ 
Distance Learning. 

6.1 L-iskejjel huma mitluba li joħorġu ċertifikati ta’ attendenza. L-artikolu jniżżel il-
partijiet li għandhom ikunu inklużi fiċ-ċertifikat.  

6.2 Dawk li joffru servizz ta’ tagħlim fid-djar għandhom joħorġu ċertifikat ta’ 
attendenza. L-artikolu jistipula d-dettalji li għandhom jitniżżlu fiċ-ċertifikat.  

6.3 Dawk li joffru servizz ta’ Distance Learning għandhom joħorġu ċertifikat ta’ 
attendenza. L-artikolu jistipula d-dettalji li għandhom jitniżżlu fiċ-ċertifikat.  

6.4 L-iskejjel, dawk li joffru servizz ta’ tagħlim fid-djar u ta’ Distance Learning 
għandhom joħorġu traskrizzjoni jekk mitluba mill-istudenti.  

  

Parti B Servizzi mhux Akkademiċi  

1.1 Il-Kap tal-Iskola għandu jaħtar persuna li jkollha r-responsabbiltajiet tas-servizzi 
mhux akkademiċi inġenerali. Jekk ikun eliġibbli, skont il-kriterji u r-rekwiżiti ta’ 
dawn ir-regolamenti, persuna li hu Kap jew Direttur jista’ jinħatar ukoll bħala 
maniġer tas-servizzi mhux akkademiċi.  

1.2  Il-maniġer tas-servizzi mhux akkademiċi għandu jiġi impjegat minn skola waħda 
biss.  

1.3 Jekk is-servizzi mhux akkademiċi jiġu sottokuntrattati, il-maniġer tas-servizzi 
mhux akkademiċi għandu jassigura li s-servizzi offruti huma kollha f’konformità 
mal-istandards meħtieġa.  

1.4 Telenka l-kwalifiki meħtieġa biex wieħed ikun approvat bħala maniġer tas-
servizzi mhux edukattivi. 

2 Skejjel u dawk li jipprovdu t-tagħlim fid-djar huma responsabbli għas-servizzi 
mhux akkademiċi li jiġu offruti, minbarra meta studenti ta’ ’l fuq minn 18-il 
sena jagħmlu arranġamenti għal servizzi mhux akkademiċi għal rashom.  

3 Il-maniġer tas-servizzi mhux akkademiċi għandu jkun responsabbli li r-
regolamenti tal-impjieg jiġu mħarsa.  

4 Persuna mhix eliġibbli li tiġi maħtura jekk hi tkun ħatja li:  
- Wettqet att kriminali li jwassal għal aktar minn sena ħabs,  
- Tkun abbużat mill-fiduċja tal-istudenti jew użat il-vjolenza magħhom,  
- Għamlet att kriminali li fl-opinjoni tal-Kunsill ma jagħmilhiex addattata 

biex tipprovdi dan it-tip ta’ servizz.  

5 Il-Kap tal-Iskola jinnotifika jekk iċ-ċirkustanzi f’artikolu 4 Parti B jinqalgħu.  

  

PartiĊ Il-Bini tal-Iskola/ Fejn isir it-Tagħlim fid-Djar/ Annessi  



1 Il-persuna li tapplika għall-operat ta’ skola għandu jkollha kontroll tal-bini tal-
iskola.  

2 Jiġu elenkati l-ħtiġijiet bażiċi li l-bini tal-iskola għandu jkollu biex iservi lill-
istudenti u lill-maniġment.  

3  Jiġu elenkati l-ħtiġijiet bażiċi li anness ta’ skola għandu jkollu biex iservi lill-
istudenti u lill-maniġment.  

4 Jiġu elenkati l-kriterji li l-bini tal-iskola jew tal-anness għandhom jissodisfaw.  

5 Jiġu elenkati r-rekwiżiti ta’ kif klassi għandha tkun u x’għandu jkollha.  

6 Il-bini għandu jkollu erja komuni ġewwa u għandu jitniżżel x’għandu jkun 
hemm fiha.  

7 Il-bini għandu jkollu erja komuni fuq barra u għandu jitniżżel x’għandu jkun 
hemm fiha.   

8 Għandu jkun speċifikat ir-rekwiżit ta’ toilets u ta’ faċilitajiet sanitarji u l-
kundizzjonijiet li dawn għandom jilħqu.  

9 Jidħol f’liema faċilitajiet għandu jkun hemm fil-bini ta’ min jipprovdi tagħlim 
fid-djar.  

10 Jiġi elenkat x’għandha tinkludi r-residenza ta’ dawk li joffru t-tagħlim fid-djar u 
l-kundizzjonijiet li dawn għandom jilħqu.  

  

Parti D Dak li jipprovdi Distance Learning 

1 L-ebda persuna m’għandha tippreżenta lilha nnifisha bħala fornitur ta’ 
Distance Learning jekk ma tkunx liċenzjata biex tagħmel hekk.  

2 Jiġi elenkat x’għandu jipprovdi dak li joffri servizz ta’ Distance Learning. 

3 Id-Direttur ta’ dak li jipprovdi Distance Learning huwa responsabbli għal dak 
kollu li Direttur fi skola huwa responsabbli għalih, skont dawn ir-regolamenti 
kif ukoll għal obbligi oħra relevanti mad-Distance Learning u li huma spjegati 
f’dan l-artikolu.  

 

Sezzjoni ta’ Konklużjoni  

Il-Bord ta’ Moniteraġġ tal-EFL qiegħed jimmira lejn Novembru 2014 bħala data biex din il-

leġiżlazzjoni tidħol fis-seħħ. Minbarra dan, għandu jkun hemm perjodu ta’ xahrejn ta’ 

waqfien hekk kif imniżżel f’Artikolu 3(2)(b) tal-Att dwar in-Negozji Żgħar (Att XI tal-2011). 

B’hekk, l-ewwel ta’ Frar 2015 hija d-data tal-implimentazzjoni.  

Dan id-dokument ma jorbotx legalment u m’għandu l-ebda pożizzjoni legali.  

 

 


