
1 
 

 

IL-KUNSILL GĦAT-TAGĦLIM TAL-INGLIŻ  

REGOLAMENTI  

 

AVVIŻ LEGALI XX TAL-2014, 

Fl-eżerċitu tal-poteri mogħtija minn Artikolu 135 (v) tal-Att Dwar l-Edukazzjoni, hawn isfel 

imsemmi bħala ‘l-Att’, il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol għamel ir-Regolamenti li hawn 

hawn isfel:- 

 

1. It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti hu l-Kunsill għat-Tagħlim tal-Ingliż  

Konsiderazzjonijiet.   

Regolamenti.  

 

2. F’dawn ir-regolamenti, minbarra d-definizzjonijiet imsemmija  L-Interpretazzjoni  

hawn isfel, il-kliem u l-espressjonijiet għandhom l-istess tifsira 

 mogħtija lilhom fl-Att:  

  

“l-Att” tfisser l-Att Dwar l-Edukazzjoni, Kap. 327  

 

“pakkett li jinkludi kollox” tfisser tagħlim irranġat minn qabel fi skola jew f’tagħlim fid-djar flimkien 

ma’ servizz ieħor mhux akkademiku msemmi hawn isfel, meta jkun offrut minn Skola jew minn 

persuna li toffri s-servizz ta’ tagħlim fid-djar, kemm jekk offrut minn skola jew bħala tagħlim fid-

djar, kemm jekk ikunu inkluż fil-prezz jew irid jitħallas separatament, meta l-pakkett ikopri 

perjodu itwal minn erbgħa u għoxrin siegħa, ikun jinkludi wkoll -  

(a) Akkomodazzjoni liċenzjata jew xi tip ta’ akkomodazzjoni;  

(b) servizzi oħra mhux anċillarji għal akkomodazzjoni u ekwivalenti għal tal-anqas parti minn 

ħamsa tal-ħin tat-tagħlim inkluż fil-pakkett;  
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“Assoċjazzjoni” tirreferi għal assoċjazzjoni tal-iskejjel tat-tagħlim tal-Ingliż li fl-opinjoni tal-

Ministru - 

(a) tirrappreżenta n-numru ta’ skejjel li fis-sena preċedenti mill-ħatra tal-membri tal-Kunsill ikunu 

taw servizz lill-ikbar numru  ta’ studenti; u 

(b) tikkontribwixxi għat-twaqqif jew tistabbilixxi għall-iskejjel membri linji gwida mmirati biex 

jassiguraw standards ta’ kwalità akkademiċi jew mhux akkademiċi li huma minn tal-anqas 

f’konformità ma’ dawn ir-regolamenti;  

"Kunsill" tfisser “il-Kunsill tal-ELT”  

stabbilit mir-4 regolament ta’ dawn ir-regolamenti; 

 

“ELT” tfisser it-Tagħlim tal-Ingliż bħala lingwa barranija;  

 

"L-Uffiċjal tal-Kunsill tal-ELT" tfisser li dan l-uffiċjal huwa awtorizzat mill-Kunsill biex jaqdi d-

dmirijiet neċessarji għall-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tal-Kunsill u dawk il-funzjonijiet l-oħra li 

għandhom x’jaqsmu mal-implimentazzjoni ta’ dawn ir-regolamenti u tal-Att u biex jagħmlu 

xogħol ieħor neċessarju biex jassiguraw u jispezzjonaw il-kwalità u l-istandards fl-iskejjel, ix-

xogħol ta’ dawk li jipprovdu tagħlim mid-dar u Distance Learning, u biex jaqdu dmirijiet li jistgħu 

jkunu assenjati lilhom miċ-Chairperson tal-Kunsill; 

“ESP” tfisser l-Ingliż għal Raġunijiet Speċifiċi;  

“Distance Learning” tfisser il-proviżjon minn Malta tat-tagħlim tal-Ingliż lil dawk li jitkellmu 

lingwi oħra li ma jattendux fiżikament post ta’ tagħlim f’Malta jew xi mkien ieħor u jinkludi 

wkoll tagħlim tal-Ingliż u programmi magħmula b’mod elettroniku, stabbiliti b’regolament 

9 ta’ dawn ir-regolamenti.  

“Dak li jipprovdi servizz ta’ Distance Learning” tfisser kwalunkwe persuna li hi liċenzjata 

mill-Kunsill biex tgħallem l-Ingliż permezz ta’ Distance Learning.  
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“Għalliem b’permess ta’ Distance Learning” jew “Dak li jipprattika d-Distance Learning” 

tfisser kwalunkwe persuna mħarrġa u kkwalifikata fit-tagħlim tal-Ingliż lil persuni li 

jitkellmu lingwi oħra u f’ħiliet tal-kompjuter u li għandhom permess tal-ELT biex jgħallmu 

permezz tad-Distance Learning.  

 

“il-Permess tal-ELT”, “il-Permess tal-ELT għal Tagħlim fid-Djar”, “il-Permess tal-ELT għal 

Distance Learning”, u “l-Permess ta’ ESP” jirreferu għal liċenzja maħruġa taħt l-10 

regolament ta’ dawn ir-regolamenti; 

 

“Għalliema tal-Ingliż” jew “Dak li jipprattika l-ELT” ifissru kwalunkwe persuna mħarrġa u 

kkwalifikata fit-tagħlim tal-Ingliż (ELT) lil dawk li jitkellmu lingwi oħra u li għandhom Permess tal-

ELT;   

 

“Tagħlim fid-Djar” tfisser il-proviżjoni tat-tagħlim tal-Ingliż minn Għalliema tal-Ingliż, mhux f’isem 

skola jew mhux waqt ingaġġ ma’ skola, prinċiparjament fir-residenza tal-għalliem tal-Ingliż jew 

tal-istudent, persuna li titkellem lingwi oħra, kif approvat, mhux aktar minn żewġ studenti ospitati 

u mgħallma f’salt u “Dak li joffri t-Tagħlim fid-Djar” jew “Għalliem fid-Djar” u kliem simili li jfissru l-

istess;  

 

“Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-edukazzjoni; 

 

"servizzi mhux akkademiċi" tfisser kwalunkwe informazzjoni, gwida, għarfien, edukazzjoni  

formali u informali b’xi mod mogħtija jew trasmessa jew xi servizz ieħor ġeneralment ta’ natura 

turistika li mingħajr l-ebda preġudizzju lejn dak li jiġri ġeneralment, kulturali, rikreattiv, ta’ 

divertiment, attivitajiet sportivi u ta’ akkomodazzjoni, li mhux tagħlim formali, mogħtija lill-

istudenti li jitkellmu lingwi oħra li jattendu Skola jew Tagħlim fid-Djar;  
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“Skola” tfisser skola skont l-Att, li l-attività prinċipali iżda mhux esklussiva tagħha hija tagħlim tal-

Ingliż, formali, mhux formali, u informali, bit-tagħlim formali tal-istudenti mwettaq fuq bażi 

kontinwu magħtul is-sena, sakemm perijodu minimu kontinwu ta’ tlett xhur ikun bizzejjed għal 

skola staġjonali tas-sajf, inkluż it-tagħlim tal-Ingliż għal skopijiet ta’ dixxiplini oħra meta f’pakkett 

mal-attività prinċipali, għal dawk li jitkellmu lingwi oħra, kif stabbilit f’regolament 9 ta’ dawn ir-

regolamenti; 

“l-Anness tal-Iskola” tfisser kwalunkwe binja, post jew spazju mhux kontigwu mal-Bini tal-Iskola 

kemm fuq barra, kif ukoll fuq ġewwa deskritt kollu kemm hu jew parti minnu, temporanjament 

jew permanenti magħżul mill-Iskola għat-tagħlim tal-Ingliż taħt ir-responsabbiltà tal-Kap tal-

Iskola u suġġett għall-approvazzjoni għal dan l-iskop mill-Kunsill qabel ma dan jiġi użat;  

 

“Il-Bini tal-Iskola” tfisser kwalunkwe bini jew grupp ta’ bini kontigwu deskritt kollu kemm hu jew 

parti minnu normalment magħżul mill-Iskola bħala l-bini prinċipali tagħha permanenti għat-

tagħlim tal-Ingliż u approvat għal dan l-iskop mill-Kunsill;  

 

3. L-għan ta’ dawn ir-regolamenti hu li jagħtu qafas regolatorju għall-avvanz L-Ambitu. 

u l-moniteraġġ tal-professjoni tat-tagħlim tal-Ingliż, l-Iskejjel, l-Għalliema tal-Ingliż, dawk li joffru 

tagħlim fid-djar, dawk li joffru servizz ta’ Distance Learning, servizzi mhux akkademiċi u anċillarji 

li flimkien jagħmlu s-soġġorn, jew il-provediment ta’ studenti tal-Ingliż, li jitkellmu lingwi oħra. 

 

Sakemmi, il-proviżjonijiet tar- Regolamenti dwar il-Liċenzjar, l-Akkreditament u Assikurazzjoni ta’ 

kwalita` fl-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla L.S 327.433, ma jibqgħux japplikaw għal skejjel għat-

tgħalim tal-ingliż, lil studenti li jitkellmu lingwi oħra, b’effett minn meta jidħlu fis-seħħ dawn ir-

regolamenti 

   

4. Se jiġi stabbilit Kunsill, li se jissejjaħ il-Kunsill tal-ELT, li għandu dawn il-funzjonijiet u l-poteri 

kif imsemmija f’regolament 6 ta’ dawn ir-regolamenti li għandu jkun korp korporattiv li għandu 

personalità legali distinta u jkun kapaċi, suġġett għall-proviżjonijiet fl-Att, li jidħol f’kuntratti, li 

jikseb, li jkollu u li jneħħi kull tip ta’ propjetà għall-iskopijiet tal-funzjonijiet tiegħu, li jtella’ u jew li 

jiġi mtella ’l-qorti, u li jagħmel dan it-tip ta’ affarijiet u li jidħol f’dan it-tip ta’ transazzjonijiet b’mod 
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inċidentali jew konduttiv biex jeżerċita jew biex jagħmel il-funzjonijiet tiegħu;   

    .          

 

5. (1) Il-Kunsill se jiġi magħmul minn disa’ membri maħtura kif inhu ġej: il-Kostituzzjoni tal-

Kunsill 

(a) Chairperson maħtur mill-Ministru;       

(b) membru maħtur mill-Ministru minn fost l-uffiċjali kompetenti fit-tagħlim tal-Ingliż mill-

Kummissjoni  Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla,  

(ċ) membru maħtur mill-Ministru responsabbli għat-turiżmu, 

(d) membru maħtur mill-Ministru responsabbli għat-Turiżmu minn fost persuni tal-Awtorità 

Maltija għat-Turiżmu b’esperjenza fl-industrija;  

(e) membru maħtur mir-Rettur tal-Università ta’ Malta b’kompetenza fit-tagħlim tal-Ingliż;   

(f) żewġ membri maħtura mill-Assoċjazzjoni; 

(ġ) żewġ membri maħtura mill-Iskejjel liċenzjati sakemm minn tal-anqas tnejn mill-membri 

msemmija fis-sottoartikoli (f) u (ġ) ta’ artikolu (1) ta’ regolament 5 minn dawn ir-regolamenti jkun 

ingaġġat fuq bażi full-time mal-Iskola Liċenzjata li topera matul is-sena kollha, u minn tal-anqas 

wieħed minnhom ikun Direttur tal-Istudji jew xi ħadd b’pożizzjoni Akkademika Maniġerjali jew tal-

anqas persuna oħra jkollha pożizzjoni ta’ maniġment mhux akkademika li skont il-Qafas Malti 

tal-Kwalifikijkun ta’ livell 6, li jkun Kap ta’ Skola jew Direttur ta’ Skola. Jekk Direttur tal-Istudji jew 

membru akkademiku tat-tim ma jkunx disponibbli, Kap ta’ Skola jew maniġer mhux akkademiku 

jista’ jiġi maħtur minflok.  

 

(2) Il-membri tal-Kunsill se jiġu maħtura għal perjodu ta’ mhux aktar minn tliet snin u wara li 

jispiċċa t-terminu, kull membru hu eliġibbli biex jerġa’ jinħatar mill-ġdid.  
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(3) Jekk għal xi raġuni jew oħra xi pożizzjoni fil-Bord tiġi vakata, il-Ministru għandu malajr kemm 

jista’ jkun jaħtar persuna oħra biex jimla l-post vakanti, sadanittant il-Bord u l-membri tiegħu 

jistgħu jibqgħu jaġixxu minkejja l-post vakanti. 

 

(4) Qabel l-ewwel laqgħa tal-Kunsill, iċ-Chairperson u l-erba’ membri l-oħra maħtura skont is-

sottoartikoli msemmija (b), (ċ), (d) u (e) ta’ artikolu (1) ta’ regolament 5 ta’ dawn ir-regolamenti 

se jlaqqgħu lill-iskejjel liċenzjati sabiex jeleġġu ż-żewġ membri tal-Kunsill skont sottoartikolu (ġ) 

ta’ artikolu (1) ta’ regolament 5 ta’ dawn ir-regolamenti. Din il-laqgħa għandha sseħħ fi żmien 

xahar tal-ħatra taċ-Chairperson u tal-erba’ membri l-oħra. Kull skola liċenzjata preżenti se 

jkollha vot wieħed. F’każ ta’ vot marbut, għandu jittieħed vot ieħor.  

(5) Il-laqgħat tal-Kunsill se jissejħu miċ-Chairperson u l-Kunsill se jiltaqa’ kemm ikun hemm 

bżonn imma għandu jkun hemm laqgħa darba fix-xahar.    

(6) In-numru ta’ membri preżenti neċessarju biex jintlaħaq kworum fil-laqgħat tal-Kunsill huwa 

nofs il-membri u wieħed, imma suġġett għall-preżenza ta’ kworum, il-Kunsill jista’ jieħu azzjoni 

minkejja postijiet vakanti fost il-membri. 

 

(7) Fl-assenza ta’ konsensus, id-deċiżjonijiet tal-Kunsill se jittieħdu mill-maġġoranza tal-voti tal-

membri preżenti. Iċ-Chairperson tal-Kunsill se jkollu kemm il-vot oriġinali, kif ukoll, f’każ ta’ vot 

marbut, vot li jiddetermina d-deċiżjoni.  

(8) Mingħajr preġudizzju lejn dak li ntqal qabel u lejn dak li jista’ jiġi preskritt, il-Kunsill jista’ 

jagħmel ir-regoli tiegħu u jirregola l-proċeduri tiegħu.  

(9) Il-Kunsill se jkun irrappreżentat legalment miċ-Chairperson, jew, b’riżoluzzjoni tal-Kunsill 

minn kwalunkwe membru ieħor jew mill-Kap Eżekuttiv jew minn uffiċjal, kif il-Kunsill jiddeċiedi 

minn żmien għall-ieħor.   

6. (1) Il-Kunsill se jkollu l-funzjonijiet imsemmija hawn taħt:    Funzjonijiet  

(      u poteri  

           tal-Kunsill  
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(a)  li joħroġ liċenzji skont dawn ir-Regolamenti, li jissospendi u jieħu liċenzji u li jagħmel u 

jinforza l-kundizzjonijiet tagħhom;   

(b)  li jagħmel moniteraġġ fuq il-konformità tal-Iskejjel, l-Annessi, ta’ dawk li jipprovdu t-tagħlim 

fid-djar u ta’ dawk li jipprovdu servizz ta’ Distance Learning skont il-proviżjonijiet tal-Att, il-

Kundizzjonijiet tal-liċenzjar u dawn ir-regolamenti jistgħu jiġu determinati u ppubblikati mill-

Kunsill fuq is-sit tal-Kunsill minn żmien għall-ieħor u li jittieħdu l-miżuri kollha li l-Kunsill 

jikkunsidra flokhom kontra kwalunkwe skola, dak li jipprattika l-ELT, dak li jipprovdi tagħlim mid-

dar, u/jew dak li joffri servizz ta’ Distance Learning li jkunu qegħdin jiksru dan;   

(ċ) Li jagħmel proċeduri ta’ garanzija ta’ kwalità biex jistabbilixxi u jżomm ir-regolamenti u l-

mekkaniżmi għall-miżuri tal-garanzija ta’ kwalità fuq l-aspetti kollha ta’ soġġorni tal-ELT jew tal-

Programm Distance Learning u li jassigura l-aderenza magħhom;  

(d) Li jiżviluppa u jżomm il-kurrikuli, l-assessjar u l-eżamijiet għat-taħriġ professjonali u l-

kwalifiki tal-persuni eliġibbli li jsiru għalliema tal-Ingliż u ta’ staff ta’ sapport mhux 

akkademiku, u li jagħmel moniteraġġ tiegħu;  

(e) Li jiżviluppa u jżomm qafas tas-settur għall-kwalifiki tal-ELT   S.L.343.26 

kif huma referuti fil-Qafas Malti tal-Kwalifiki;  

 (f)   Li jistabbilixxi, jiżviluppa, iżomm u li jkollu marki, marki ta’ distinzjoni jew ta’ fiduċja u sinjali 

ta’ garanzija ta’ kwalità u li jippromwovi u li jirregola l-użu tagħhom;  

(ġ) li jagħti pariri lill-Ministru fuq l-istat, l-operat, il-bżonnijiet u l-prospetti tal-ELT inġenerali u li 

jagħmel u li jippreżenta rapport annwali fuq il-politiki, il-funzjonijiet u l-pjanijiet tal-Kunsill fi żmien 

ta’ mhux aktar minn sitt ġimgħat wara kull sena fil-kariga;  

(g) li jippreskrivi u li jimponi l-miżati pagabbli lill-Kunsill għal kwalunkwe servizz provdut minnu, 

jew fil-każ ta’ xi kwistjoni oħra li tiġi kkunsidrata li miżata għandha titħallas kif imniżżla fi skeda 

numru 1;  

(għ) li jiddetermina u li jimponi multi jew penali f’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità; 

(ħ)li jagħti pariri fuq u li jippromwovi l-għarfien tal-Ingliż u l-benefiċċji tal-ELT madwar il-pajjiż; u 

(h) li jiġbor kwalunkwe data neċessarja għat-titjib tas-settur.  

(i) li jaqdi funzjonijiet oħra li jagħtih il-Ministru minn żmien għal żmien. 
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(2) Mingħajr l-ebda preġudizzju lejn id-drittijiet tal-Ministru fit-termini tal-Att, il-Kunsill se jkollu 

dawk il-poteri u l-awtoritajiet mogħtija lilu milll-Ministru kif meħtieġ għall-prestazzjoni sew tiegħu 

għall-qadi tal-funzjonijiet tiegħu kif miktuba f’artikolu (1) ta’ regolament 6 ta’ dawn ir-regolamenti. 

Mingħajr preġudizzju għal dak li jsir ġeneralment bil-poteri tal-Kunsill li diġà ssemmew li jinkludu 

l-poter li joħroġ, jissospendi u li jieħu l-liċenzji, li jipproponi regolamenti, li jistabbilixxi u li jżomm 

standards tal-garanzija ta’ kwalità u, meta awtorizzat bil-miktub miċ-Chairperson, il-poter li jidħol 

fi kwalunkwe bini ta’ Skejjel, Annessi ta’ Skejjel u residenzi jew postijiet fejn isir it-Tagħlim fid-

Djar, li jintervista kwalunkwe persuna involuta fl-immaniġġjar ta’ Skola, ta’ Tagħlim fid-Djar, jew 

ta’ Distance Learning, għal skop ta’ moniteraġġu ta’ infurzar tal-konformità biex iġibu lura 

informazzjoni u dokumenti biex jispezzjonaw u jirrappurtaw fuq il-proċess tat-tagħlim, l-ambjent 

fiżiku jew teknoloġiku, l-osservanza tal-kundizzjonijiet, l-istandards, il-politiki, ir-regolamenti u l-

istandards stabbiliti u magħmula mill-Att, il-kundizzjonijiet tal-liċenzja, u dawn ir-regolamenti u li 

jimponi multi għal nuqqas ta’ konformità.  

7. (1) Se jkun hemm Uffiċjali tal-Kunsill tal-ELT biex jagħtu    Uffiċjali tal-Kunsill 

tal-ELT 

s-servizzi amministrattivi ġenerali lill-Kunsill. .       

        

 

(2) Mingħajr preġudizzju lejn id-dmirijiet ġenerali tal-Uffiċjali tal-Kunsill tal-ELT, huma għandhom 

jaqdu l-funzjonijiet li ġejjin: 

(a) li jikkordinaw u jesegwixxu x-xogħol tal-Kunsill u li jżommu rekords tal-laqgħat kollha;  

(b) li jżommu database ta’ dawk kollha li għandhom il-liċenzji u r-relazzjonijiet magħhom;  

(ċ) li jżommu relazzjoni ma’ korpi simili barranin jew ma’ persuni;  

(d) li jindirizzaw kwistjonijiet fuq il-proviżjoni ta’ ELT u ta’ servizzi mhux akkademiċi anċillarji tal-

pakketti li jinkludu dak kollu li jiġi fl-attenzjoni tagħhom;  

(e) li jagħmlu dak kollu li l-Kunsill jista’ minn żmien għal żmien jiddiskuti u jiddelega.  
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8. (1) Il-Kunsill għandu, bl-approvazzjoni tal-Ministru jaħtar    Kap  

Kap Eżekuttiv wara sejħa għall-applikazzjonijiet     Eżekuttiv  

u li għandu jkun il-kap tal-Uffiċjali tal-Kunsill tal-ELT, responsabbli għall-immaniġġjar ta’ kuljum 

tal-Kunsill, li jipprovdi s-sapport addattat għal-laqgħat tal-Kunsill u li jimplimenta d-deċiżjonijiet 

tiegħu.  

  

(2) Il-Kap Eżekuttiv għandu jirrapporta liċ-Chairperson u lill-Kunsill u għandu jattendi l-laqgħat 

tal-Kunsill meta hu jkun mistieden biex jagħmel hekk. Il-Kap Eżekuttiv m’għandux ikollu d-dritt li 

jivvota.  

 

9.(1) Minbarra Skejjel li huma liċenzjati kif suppost taħt dawn  

ir-regolamenti u li huma f’konformità mal-proviżjonijiet imsemmija,  Il-liċenzja biex wieħed  

l-ebda persuna ma tista’ bl-ebda mod tindika jew tistabbilixxi  jistabbilixxi, iżomm  

lilha nnifisha bħala persuna approvata jew liċenzjata mill-Kunsill  u jopera Skola 

 biex tistabbilixxi, iżżomm jew topera Skola, jew li tuża kliem li għandu  

effett simili f’xi dikjarazzjoni jew dokument, kemm stampat, elettroniku 

jew f’xi forma oħra, jew jipprovdu  

(2) Dawk li jipprovdu Distance Learning liċenzjati taħt dawn ir-regolamenti    

          Distance 

u li huma f’konformità mal-proviżjonijiet stipulati hawnhekk biss u l-ebda   Learning  

persuna oħra li tipprovdi distance learning ma tista’ tindika jew tippreżenta lilha nnifisha  

bħala persuna approvata jew liċenzjata mill-Kunsill biex tipprovdi  

 Distance Learning, jew jippromwovu lilhom infushom b’xi mod jew ieħor 

jew jużaw marki jew sinjali msemmija f’sottoartikolu (1) (f) ta’ regolament 6 
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ta’ dawn ir-regolamenti.  

(3) Il-liċenzja se tkun valida għal perjodu ta’ mhux itwal minn erba’ snin  

u tista’ tiġġedded mill-Kunsill permezz ta’ applikazzjoni, fi żmien mhux aktar tard minn erba’ xhur 

qabel ma jagħlaq il-perjodu validu tal-liċenzja, kif suġġett għal dawn ir-regolamenti u biex 

jissodisfa l-miżuri tal-garanzija ta’ kwalità kif determinati minn żmien għal żmien;  

 

(4) Il-liċenzja tista’ tinħareġ, tista’ tiġi trasferita lejn kwalunkwe persuna li, mal-applikazzjoni 

tissodisfa r-rekwiżiti tal-liċenzjar, jew tat-tiġdid soġġetti għall-imsemmija rekwiżiti, kundizzjonijiet, 

limitazzjonijiet u esklużjonijiet kif il-Kunsill jista’ minn żmien għal żmien jiddetermina skont dawn 

ir-regolamenti, u l-Iskedi.  

   

(5) Liċenzja li tiġi sospiża jew meħuda jew li l-validità tagħha spiċċat għandu jirritornaha lill-

Kunsill fi żmien 30 jum minn meta wieħed jirċievi l-avviż.  

 

10. (1) Minbarra persuni li huma permessi taħt dawn ir-regolamenti   Il-Permess tat- 

u li huma f’konformità mal-proviżjonijiet imsemmija, l-ebda persuna   tagħlim jew li  

ma tista’ tindika jew turi lilha nnifisha bl-ebda mod bħala     jiġi stabbilit,  

persuna li ġiet approvata jew permessa mill-Kunsill li tgħallem, jew   jew operat  

li tgħallem l-Ingliż lil persuni li jitkellmu lingwi oħra f’xi Skola   Tagħlim fid-Djar 

jew permezz ta’ Distance Learning, jew li jwaqqaf jew li jopera   jew biex jipprovdu 

Tagħlim fid-Djar jew li juża kliem li għandhom effett simili            Distance  

f’xi dikjarazzjoni jew dokument, kemm stampat, b’mod elettroniku           Learning  

jew f’xi forma oħra.    
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(2) Permess tal-ELT jew Permess tal-ELT għal Distance Learning jista’ jinħareġ lil kwalunkwe 

persuna li, mal-applikazzjoni u li fl-opinjoni tal-Kunsill, għandha l-ħiliet neċessarji skont dawn ir-

regolamenti biex jgħallem l-Ingliż lil studenti li jitkellmu lingwi oħra;  

(3) Permess tal-ELT u Permess ELT għal Distance Learning se jinħareġ u jkun validu għal 

perjodu mhux itwal minn erba’ snin u jista’ jiġġedded mill-Kunsill b’applikazzjoni fi żmien erba’ 

snin mid-data tat-terminazzjoni tiegħu, ikun suġġett għal dawn ir-regolamenti u l-Iskeda kif il-

Kunsill jiddetermina minn żmien għal żmien;  

(4) Persuna ma tkunx kwalifikata biex tingħata jew iżżomm Permess tal-ELT, Permess tal-ELT 

għal Tagħlim fid-Djar, Permess ta’ ELT għal Distance Learning jew Permess ta’ ESP jekk din il-

persuna tkun ġiet ikkundannata minn xi qorti f’xi ġurisdizzjoni kriminali:  

  (a) għal kwalunkwe att kriminali li jwassal għal priġunerija għal aktar minn sena; jew  

  (b) li jkunu abbużaw mill-fiduċja tal-istudenti jew li jkunu użaw il-vjolenza fil-konfront tagħhom; 

jew 

  (ċ) għal kwalunkwe att kriminali jekk fl-opinjoni tal-Kunsill din it-tali persuna ma tkunx addattata 

biex tgħallem fi Skola jew permezz ta’ Distance Learning jew li tipprovdi Tagħlim fid-Djar.  

 

(5) Meta persuna titlef il-Permess tal-ELT tagħha wara kundanna, hekk kif imsemmi fl-imsemmi 

sottoartikolu (4) ta’ regolament 10 ta’ dawn ir-regolamenti, avviz ta’ din it-telfa għandha tinħareġ 

mill-Kunsill fil-Gazette u avviż bħal dan u l-ordni immedjata biex jittieħed lura dan il-Permess tal-

ELT għandu jiġi kkomunikat mill-Kunsill lill-persuna li ma tibqax tikkwalifika, sakemm il-persuna 

ma tiġix interdetta mis-sentenza nnifisha.  

(6) Il-Kunsill jista’, mal-appikazzjoni ta’ dan, jagħti lura l-Permess tal-ELT lill-persuna li ġiet 

skwalifikata li jkollha jew li tilfet il-Permess tal-ELT f’termini tal-imsemmija sottoartikoli (4) u (5) 

ta’ regolament 10 ta’ dawn ir-regolamenti jekk l-applikant jilħaq ir-rekwiżiti li l-Kunsill jippreskrivi.  

(7) Il-Permess tal-ELT għal Tagħlim fid-Djar jista’ jinħareġ biss lil għalliema  L.S.409.10 

tal-Ingliż li, mal-applikazzjoni u li fl-opinjoni tal-Kunsill ikollhom  

il-kompetenzi u l-ħiliet meħtieġa biex jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ dawn  

ir-regolamenti, tal-Iskeda u r-rekwiżiti tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 409.10;   
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(8) Permess tal-ELT għal Tagħlim fid-Djar se jinħareġ u jkun validu għal perjodu ta’ mhux anqas 

minn erba’ snin u jista’ jiġi mġedded mill-Kunsill b’applikazzjoni, fi żmien erba’ snin mid-data tal-

għeluq, suġġett għal dawn ir-regolamenti, u l-Iskeda, kif jiġi determinat mill-Kunsill minn żmien 

għal żmien.  

(9) Minbarra persuni li b’dawn ir-regolamenti huma permessi u li huma f’konformità mal-

proviżjonijiet imsemmija, l-ebda persuna u bl-ebda mod ma tista’ tindika jew turi lilha nnifisha li 

ġiet approvata jew permessa mill-Kunsill biex tgħallem jew li tgħallem l-Ingliż għal skopijiet 

partikolari (ESP) ta’ dixxiplini oħra lil dawk li jitkellmu lingwi oħra, jew tuża kliem b’effett simili 

għal dan fl-ebda dikjarazzjoni jew dokument kemm stampat, elettroniku jew f’xi format ieħor.  

(10) Dawk li għandhom Permess tal-ESP mhumiex permessi li jkunu Għalliema tal-Ingliż 

minbarra għall-iskop partikolari li jkunu applikaw għalih.  

 

(11) Permess tal-ESP se jinħareġ għal perjodu validu ta’ mhux aktar minn erba’ snin u jkun 

suġġett għal proviżjonijiet mutatis mutandi ta’ dan ir-regolament 10 ta’ dawn ir-regolamenti u 

jista’ jiġi mġedded mill-Kunsill b’applikazzjoni, f’perjodu ta’ erba’ snin mid-data li tiskadi, soġġetta 

għal dawn ir-regolamenti u l-iskeda kif il-Kunsill jista’ minn żmien għal żmien jiddetermina. 

 

(12) Permess tal-ELT, Permess tal-ELT għal Tagħlim fid-Djar, Permess tal-ELT għal Distance 

Learning u Permess tal-ESP li ġie sospiż jew meħud għandu jiġi ritornat lill-Kunsill fi żmien 30 

jum minn meta wieħed jirċievi l-avviż.  

 

11. Kwalunkwe persuna jew Skola li mal-infurzar ta’dawn ir-regolamenti   Insalvaw  

jinħarġilha Permess tal-ELT jew liċenzja maħruġa taħt regolament L.S. 327.6 

qabel ma dawn ir-regolamenti daħlu fis-seħħ ikunu kkunsidrati bħala persuni 

li għandhom Permess tal-ELT bl-istess drittijiet u obbligi sakemm Permess  

jew liċenzja  tal-ELT tinħareġ skont il-proviżjonijiet u l-kundizzjonijiet  
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ta’ dawn ir-regolamenti u jkun f’konformità ma’ dawn ir-regolamenti  

kif jippreskrivi l-Kunsill minn żmien għal żmien.  

 

12. Kull Skola, Dawk li jipprovdu tagħlim mid-dar    Konformità  

jew Distance Learning għandhom ikunu f’konformità mal-   mal-Iskeda  

proviżjonijiet miktuba fl-Iskeda ta’ dawn ir-regolamenti.        

            

13. L-ebda Skola jew persuna li tipprovdi Tagħlim fid-Djar m’għandha   Pakketti  

tipprovdi tagħlim  bħala parti mill-pakkett turistiku offrut, organizzat jew   Turistiċi  

promoss minn kwalunkwe persuna sakemm din l-Iskola jew dak li jipprovdi   jew  

Tagħlim fid-Djar ma jesegwixxix kuntratt bil-miktub ma’ din il-persuna.  mod ieħor  

Dan il-kuntratt għandu jipprovdi għal persuna bħal din biex tkun f’konformità  

mal-partijiet relevanti tal-Iskeda u li jieħu l-miżuri u s-salvagwardji għall-protezzjoni  

u l-benesseri ġenerali ta’ studenti taħt it-tmintax-il sena, liema miżuri u salvagwardji għandhom 

ikunu tal-inqas ekwivalenti għal dawk li kieku l-Iskola, jew dawk li jipprovdu Tagħlim fid-Djar 

nnifishom jieħdu f’konformità ma’ dawn ir-regolamenti, u l-Iskedi daqslikieku jkunu qegħdin 

jipprovdu pakkett li jinkludi kollox.   

14. (1) L-ebda persuna, Skola jew dak li jipprovdi tagħlim mid-dar Turija ta’  

informazzjoni 

 m’għandu  jagħmel jew jippermetti kwalunkwe deskrizzjoni  stampata 

 miktuba, verbali jew elettronika, jew grafika li tinkludi ritratti    mxandra  

jew modi oħra ta’ rappreżentazzjoni, li jippromwovu,     jew elettronika  

jippubblikaw jew li jpoġġu fis-suq jew bl-ebda mod jiddiskrivu programmi ta’ tagħlim, 

korsijiet jew servizzi mhux akkademiċi u/jew faċilitajiet ta’ Skola, jew ta’ Tagħlim fid-Djar  
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jew servizz ta’ Distance Learning jekk mhux liċenzjati.  

 

(2) L-ebda Skola, persuna li tipprovdi servizz ta’ Tagħlim fid-Djar, jew persuna li tipprovdi 

Distance Learning m’għandu jkollha jew li tippermetti li jkun hemm deskrizzjonijiet miktuba, 

verbali jew elettroniċi u/jew grafiċi, li jinkludu ritratti jew xi forma oħra ta’ rappreżentazzjoni biex 

tippromwovi, tippubblika, tqiegħed fis-suq jew b’xi mod tiddiskrivi programmi ta’ tagħlim, 

korsijiet, u fejn applikabbli, servizzi u/jew faċilitajiet mhux akkademiċi, inkluż għodod u materjal 

tat-tagħlim, klassijiet, spazji komuni, erjas fejn isir it-tagħlim, akkomodazzjoni, tagħmir, sistemi 

tat-teknoloġija tal-informatika, faċilitajiet awdjoviżwali u awdjolingwi tal-Iskola, ta’ dawk li 

jipprovdu t-Tagħlim fid-Djar jew ta’ Dak li jipprovdi Distance Learning sakemm ma jkunux 

qegħdin jagħtu b’mod leali u eżatt rappreżentazzjoni tal-iskola, ta’ dak li jipprovdi t-Tagħlim fid-

Djar jew ta’ dak li jipprovdi Distance Learning u l-imsemmija servizzi ta’ tagħlim jew faċilitajiet 

ikunu f’konformità mas-sitwazzjoni reali jew mal-istat tal-Bini tal-Iskola, l-Anness tal-Iskola, mal-

klassijietu l-ispazji komuni, u fil-każ ta’ Tagħlim fid-Djar, l-erja jew il-kamra fejn isir l-istudju, il-

kamra tas-sodda tal-istudent u r-residenza deskritta, murija u rappreżentata.  

 

15. Kwalunkwe kap ta’ skola, persuna li toffri t-Tagħlim fid-Djar, jew   Ksur ta’ liġi  

servizz ta’ dak li jipprovdi Distance Learning li jmur kontra, jew ma jkunx  u konformità  

f’konformità ma’ xi proviżjonijiet ta’ dawn ir-regolamenti jkun ħati  

ta’ ksur ta’ liġi u malli jinstab ħati jkun jista’ jaqla’ multa ta’ mhux aktar minn  

elf, mija u erbgħa u sittin ewro u disgħa u sittin ċenteżmu (€1,164.69),  

jew tliet xhur ħabs jew kemm il-multa u kif ukoll iż-żmien il-ħabs,  

u f’każ li l-ksur tal-liġi ma jiqafx, multa ta’ ħdax-il ewro u ħamsa u sittin ċenteżmu 

 (€11.65) għal kull jum li matulu jkun hemm ksur ta’ liġi, suġġett għal 

massimu ta’ erbat elef, sitt mija u tmienja u ħamsin ewro u ħamsa u sebgħin ċenteżmu  

 (€4,658.75). 
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16.Fi kwalunkwe proċedura jew prosekuzzjoni taħt dawn ir-Regolamenti xi kopja ta’ xi digriet, 

avviż, deċiżjoni jew kwalunkwe dokument ieħor li hu taħt il-pretensjoni li ġie magħmul taħt dawn 

ir-Regolamenti u li għandu l-pretensjoni li ġie ffirmat miċ-Chairperson tal-Kunsill, se jiġi aċċettat 

bħala evidenza ta’ xi digriet, avviż jew deċiżjoni jew xi dokument ieħor u tal-fatti ta’ ġo fih, 

mingħajr aktar provi.  

17. Kwalunkwe persuna li ma tkunx f’konformità ma’ xi proviżjoni ta’ dawn ir-Regolamenti 

għandha tingħata multa amministrattiva ta’ mhux aktar minn elf, mija u ħamsa u sittin ewro 

(€1165.00). Il-Kunsill għandu jkun responsabbli li jimponi dan it-tip ta’ multi u għall-infurzar fuq 

kwalunkwe persuna li tikser dawn ir-regolamenti, waqt li jieħu inkonsiderazzjoni l-gravità tan-

nuqqas ta’ konformità:  

Sakemm qabel il-multa tiġi imposta kif imniżżel f’dan ir-regolament, il-Kunsill għandu jagħti ż-

żmien biex matulu l-persuna tiġi f’konformità ma’ dawn ir-Regolamenti.  
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L-ISKEDA  

 

 

PARTI A   STAFF AKKADEMIKU  

 

   1.     Id-Direttur tal-Istudji  

   1.1    Il-Kap tal-Iskola jew dak li jipprovdi servizz ta’ Distance Learning, skont kif ikun il-każ, 

għandu jaħtar Direttur tal-Istudji biex ikun responsabbli fuq l-affarijiet akkademiċi 

inġenerali. Minbarra l-proviżjonijiet imsemmija f’paragrafu 1.3 Parti A ta’ din l-Iskeda 

hawn taħt, l-ebda proviżjoni msemmija ma twaqqaf lil Kap ta’ Skola milli jagħmilha ta’ 

Direttur tal-Istudji.  

   1.2    Persuna maħtura bħala Direttur tal-Istudji tista’ tiġi maħtura biss b’mod esklussiv, tiġi 

approvata mill-Kunsill, u taħdem f’dan l-irwol fi skola waħda biss fl-istess ħin.  

   1.3    Id-Direttur tal-Istudji għandu jkollu waħda mill-kwalifiki (a), (b) jew(ċ) kif imsemmi 

hawn taħt:  

(a) Diploma internazzjonali fil-livell post gradwatorju (il-Qafas Malti tal-Kwalifiki 

livell 7) fit-tagħlim tal-Ingliż lil dawk li jitkellmu lingwi oħra jew kwalifika simili fl-

Ingliż/ TESOL minn università jew istituzzjoni rikonoxxuta kif ukoll minimu ta’ 

1,000 siegħa fl-ELT mifruxa f’mhux anqas minn tnax-il xahar kumulattivi; jew  

(b) Lawrija fl-Ingliż jew lawrija fejn l-Ingliż ikun is-suġġett prinċipali (il-Qafas Malti 

tal-Kwalifiki livell 6) u ċertifikat internazzjonali tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki livell 5 

fit-tagħlim tal-Ingliż lil dawk li jitkellmu lingwi oħra jew kwalifika simili minn 

università jew istituzzjoni rikonoxxuta kif ukoll minn tal-anqas1,500 siegħa fl-

ELTmifruxa f’mhux anqas minn tnax-il xahar kumulattivi; jew  

(ċ) Lawrija fil-livell post gradwatorju (il-Qafas Malti tal-Kwalifiki livell 7) fl-Edukazzjoni/ fil-

Lingwistika Applikata / Lingwistika bi speċjalizzazzjoni fit-tagħlim tal-lingwa lil dawk li jitkellmu 

lingwi oħra u ċertifikat internazzjonali,fil-Qafas Malti tal-Kwalifiki livell 5, fit-tagħlim tal-Ingliż lil 
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dawk li jitkellmu lingwi oħra jew kwalifika simili minn università jew istituzzjoni rikonoxxuta, kif 

ukoll minimu ta’ 2,000 siegħa fl-ELT mifruxa f’mhux anqas minn tnax-il xahar kumulattivi;  

(d) permess tal-ELT validu;  

(e) Ċertifikat ta’ kondotta nadifa maħruġ mill-pulizija fi żmien xahar qabel minn 

meta tkun tressqet l-applikazzjoni u wkoll fi kwalunkwe ħin meta dan jiġi mitlub 

waqt li l-persuna tkun Direttur tal-Istudji; 

(f) Direttur maħtur minn persuna li tipprovdi Distance Learning għandu jkollu l-

kwalifiki kollha msemmija f’dan is-sottoartikolu 1.3 ta’ Parti B ta’ din l-Iskeda, kif 

ukoll, ċertifikat ta’ attendenza b’suċċess ta’ programmi ta’ taħriġ fl-użu tat-

teknoloġija tal-kompjuter li juri l-għarfien ta’ kif taħdem is-sistema approvata 

mill-Kunsill.  

   1.4    Id-Direttur tal-Istudji se jkun responsabbli għall-immaniġġjar ta’ kuljum u tal-

amministrazzjoni tal-affarijiet akkademiċi formali u biex jara l-proċess tat-tagħlim 

mhux formali tal-istudent. Huwa fid-dmir tad-Direttur tal-Istudji li jkun fil-Bini tal-Iskola 

waqt li jkun għaddej it-tagħlim formali u li jara l-aspetti tat-tagħlim tal-proċessi mhux 

formali, sakemm fil-każ ta’ dak li jipprovdi Distance Learning, id-Direttur tal-Istudji 

għandu jagħti lil kull student id-dettalji ta’ kif jistgħu jikkuntattjawh u jindirizza 

kwalunkwe mistoqsijiet fi żmien ta’ mhux aktar minn erbgħa u għoxrin siegħa. 

Mingħajr preġudizzju lejn dak li ntqal qabel, id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet tad-Direttur tal-

Istudji jinkludu: 

         (a)   li jissodisfa f’kull ħin il-kriterji u l-istandards akkademiċi; 

   (b)   li jidentifika l-bżonnijiet fit-taħriġ tal-Ingliż tal-istudenti, li jiddisinja sillabi ta’ korsijiet 

u ta’ tagħlim formali, li jagħżel materjal għall-korsijiet u l-implimentazzjoni 

tagħhom;  

         (ċ)   Li jfassal u jagħmel moniteraġġ tal-pjan akkademiku, inkluż l-istandards u l-livelli  

tal-Iskola u l-prestazzjoni ta’ dak li jipprovdi Distance Learning, l-assessjar biex l-

istudenti jitpoġġew fi klassijiet flimkien mal-assessjar u ċ-ċertifikazzjoni;  

         (d)   L-ingaġġar, l-iggwidar, it-taħriġ, u żvilupp professjonali regolari u l-assessjar tal-

prestazzjoni ta’ dawk li jipprattikaw l-ELT jew id-Distance Learning;  
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         (e)   Li jaħdem fuq kwistjonijiet akkademiċi formali, fuq il-progress akkademiku tal-

istudenti u tal-għalliema tal-Ingliż u li jsolvi kwistjonijiet akkademiċi u lmenti;  

         (f)  li jżomm rekords akkademiċi, inkluż rekords dwar is-sillabi tat-tagħlim formali, 

reġistru ta’ dawk li jipprattikaw l-ELT u rekords tal-attendenza tal-istudenti;  

         (ġ)  li jiddeterminau li jara l-għanijiet tat-tagħlim mhux formali, li jipproċessaw l-

istandards u r-riżultati tal-Iskola; 

         (g)   li jikkordina bejn l-Iskola, dak li jipprovdi d-Distance Learning u l-Kunsill fuq kull 

ħaġa formali u akkademika u fil-każ ta’ Skola, kif ukoll fuq l-affarijiet kollha mhux 

akkademiċi;  

        (għ) li jkun f’konformità mar-rekwiżiti kollha ta’ rappurtar fuq servizzi akkademiċi li bil-liġi 

jistgħu jiġu mitluba minn żmien għal żmien mill-Kunsill b’mod eżatt u fil-ħin ; u  

         (ħ) li jkun f’konformità mal-liġijiet u mar-regolamenti kollha applikabbli.   

1.5       Id-Direttur tal-Istudji ta’ Skola għandu jaħtar delegat fl-Annessi kollha tal-Iskola li 

jkunu approvati mill-Kunsill biex jesegwixxi f’ismu l-obbligi u r-responsabbiltajiet fil-

limiti ta’ kwalunkwe awtorità mogħtija lilu. L-imsemmi delegat għandu jkollu l-kwalifiki 

miktuba f’sottoartikolu 2.2 (b), (ċ)(ii), (d), (e), ta’ Parti A ta’ din l-Iskeda u : 

 ; 

(a) li jkun għamel minimu ta’ 1,000 siegħa ta’ ELT fi Skola mifruxa f’mhux anqas 

minn 12-il xahar kumulattivi, u li jkun ċertifikat mid-Direttur tal-Istudji għas-

sodisfazzjon tal-Kunsill; 

 

2.    L-għalliema tal-Ingliż  

   2.1    L-ebda skola m’għandha timpjega jew b’xi mod tingaġġa persuni biex jagħmluha ta’ 

għalliema tal-Ingliż jekk ma jkollhomx il-kwalifiki msemmija hawn taħt f’sottoartikolu  

2.2 ta’ Parti A ta’ din l-Iskeda.  

   2.2   Biex persuna tikkwalifika għal Permess tal-ELT, għandha: 

              (a)  ikollha minn tal-anqas tmintax-il sena;  
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              (b)  ikollha ċertifikat tal-matrikola jew kwalifika simili fil-livell tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki 

livell 4 taħt l-età ta’ 21;  

              (ċ) (i) ikollha ċ-ċertifikat tat-Test għall-Għalliema tal-Ingliż (TELT) maħruġ mill-Kunsill 

jew kwalifika simili fl-Ingliż f’mhux anqas minn grad Ċ fil-livell Avvanzat tal-Qafas 

Malti tal-Kwalifiki livell 4 u ċertifikat fil-metodoloġija tat-tagħlim tal-Ingliż lil dawk li 

jitkellmu lingwi oħra approvat mill-Kunsill jew kwalifika simili, jew kwalifiki ogħla fl-

għarfien tal-Ingliż, tal-profiċjenza u l-metodoloġija minn istituzzjoni rikonoxxuta u 

approvata mill-Kunsill; jew 

                  (ii) ikollha ċertifikat internazzjonali tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki livell 5 fit-tagħlim tal-

Ingliż lil dawk li jitkellmu lingwi oħra jew kwalifikazzjoni ogħla minn istituzzjoni 

rikonoxxuta kif approvat mill-Kunsill;  

(d) ikollha ċertifikat SEPTT ta’ Faxxa 3 maħruġ mill-Kunsill jew xi ċertifikat ta’ test tal-profiċjenza 

tad-diskors ta’ livell li l-Kunsill jiddeċiedi li jkun biżżejjed;  

 

             (e) ikollha ċertifikat ta’ kondotta nadifa maħruġa mill-pulizija fi żmien l-aħħar xahar qabel 

l-applikazzjoni u li jinżamm dan it-tip ta’ kondotta u li tkun provduta meta mitluba 

matul iż-żmien li wieħed ikun qiegħed jaħdem bħala għalliem tal-Ingliż;  

(2.3) L-ebda Anness ta’ Skola ma jista’ jopera mingħajr Maniġer biex imexxi l-programm 

akkademiku u biex jagħti sapport lill-għalliema kollha.  

 (a) Maniġer ta’ Anness għandu jkollu minn tal-anqas dawn il-kwalifiki:  
      (i) Permess tal-EFL validu; 

(ii) Kwalifika ta’ livell 5 fl-ELT jew kwalifika simili kif approvat mill-Kunsill Malti għall-Kwalifiki; 
(iii) minn tal-anqas 1,000 siegħa ta’ esperjenza fl-ELT mifruxa fuq mhux anqas minn 12-il xahar 
kumulattivi.  

 

 

2.4   Id-Direttur tal-Istudji jista’ f’isem l-Iskola jew dak li joffri servizz ta’ Distance Learning 

japplika mal-Kunsill biex jingaġġa s-servizzi ta’ persuni biex jagħtu l-lezzjonijiet tal-

Ingliż għal Raġunijiet Partikolari. Kwalunkwe persuna ingaġġata hekk għandha: 
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(a) ikollha minn tal-anqas lawrija fl-Ingliż fir-Raġunijiet Partikolari li tkun applikat għalihom, 

jew ħames snin ta’ esperjenza f’pożizzjoni ta’ maniġment professjonali fis-settur tar-

Raġunijiet Partikolari fejn l-Ingliż hu l-mezz ta’ komunikazzjoni;  

(b) ċertifikat fil-metodoloġija tat-tagħlim tal-Ingliż lil dawk li jitkellmu lingwi oħra approvat 

mill-Kunsill jew kwalifika simili;  

(ċ) ikollha Permess tal-ESP validu restritt għat-tagħlim tal-Ingliżgħal Raġunijiet Partikolari 

biss; 

(d) ikollha ċertifikat ta’ kondotta nadifa maħruġa mill-pulizija fi żmien l-aħħar xahar qabel l-

applikazzjoni u li jinżamm dan it-tip ta’ kondotta u li tkun provduta meta mitluba matul 

iż-żmien li wieħed ikun qiegħed jaħdem bħala għalliem tal-Ingliż;  

Minkejja dak li ngħad diġà, se tibqa’ r-responsabbiltà tad-Direttur tal-Istudji li 

jassigura li kwalunkwe persuna ingaġġata tkun fluwenti fl-Ingliż fir-Raġunijiet 

Partikolari uli jillimita l-lezzjonijiet tagħha għal Raġuni Partikolari permessa biss. 

Dawn il-persuni se jikkumplimentaw lill-għalliema l-oħra fejn huma konċernati biss 

lezzjonijiet fir-Raġunijiet Partikolari.  

          2.5  Permess tal-ELT jista’ jiġġedded permezz ta’ applikazzjoni suġġetta għal regolament  

10 (3) ta’ dawn ir-regolamenti, u għal attendenza għal programmi annwali ta’ 

tkomplija tal-iżvilupp professjonali (CPD) u ta’ aġġornament. Dan it-tip ta’ żvilupp 

professjonali jammonta għal minn tal-anqas siegħa kull erba’ ġimgħat jew għal kull 

erbgħin siegħa ta’ tagħlim, jew kif determinat mill-Kunsill minn żmien għal żmien. 

          2.6 Permess tal-ESP jista’ jiġi mġedded suġġett għal regolament 10 (11) ta’ dawn ir-

regolamenti, u għall-attendenza għall-programmi annwali ta’ żvilupp professjonali u 

ta’ aġġornament fir-raġunijiet partikolari u fil-metodoloġija tat-tagħlim tal-Ingliż lil dawk 

li jitkellmu lingwi oħra. Tkomplija ta’ żvilupp professjonali bħal dan għandu jammonta 

għal minn tal-anqas siegħa kull erba’ ġimgħat jew għal kull erbgħin siegħa ta’ 

tagħlim, jew kif determinat mill-Kunsill minn żmien għal żmien. 

        3       Għalliema tal-Ingliż li joffru tagħlim fid-Djar  

          3.1  L-ebda persuna ma għandha bl-ebda mod tindika jew turi lilha nnifisha bħala dik li 

toffri Tagħlim fid-Djar sakemm dik il-persuna ma jkollhiex il-kwalifiki mniżżla fl-

imsemmija sottoartikoli 2.2, ta’ Parti A ta’ din l-Iskeda u 
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            (a) għandha għad-dispożizzjoni tagħha u hi responsabbli għall-immaniġġjar, jew li 

tikkontrolla xi residenza fejn tgħix regolarment li kienet spezzjonata u approvata mill-

Kunsill bħala tajba biex tilqa’, takkomoda u toffri t-tagħlim tal-Ingliż lil dawk li jitkellmu 

lingwi oħra, u li jkollha liċenzja għall-iskop li tirċievi mistiedna biex jistudjaw fid-dar 

mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u li tipprovdi lill-istudenti bl-ikel rekwiżit;  

           (ċ) tkun għamlet minimu ta’ 750 siegħa ta’ ELT mal-adulti fi Skola mifruxa f’mhux anqas 

minn 12-il xahar kumulattivi, u ċertifikat minn Direttur tal-Istudji ta’ dik l-Iskola b’mod 

sodisfaċenti għall-Kunsill; 

           (d)  ikollha l-kompetenzi u l-ħiliet biex biex tagħmel analiżi tal-bżonnijiet tat-tagħlim tal-

Ingliż tal-iddisinjar u l-implimentazzjoni ta’ sillabi addattati u li jagħżlu l-materjal li jkun 

kollu ċertifikat mid-Direttur tal-Istudji tal-Iskola, kif imsemmi f’sottoartikolu 3.1 (ċ) ta’ 

Parti A ta’ din l-Iskeda għas-sodisfazzjoni tal-Kunsill; 

           (e) tipprovdi post kwiet jew kamra mgħammra bil-faċilitajiet tat-tagħlim fir-residenza li 

tippermetti l-istudju u l-konċentrazzjoni fejn jistgħu jsiru lezzjonijiet formali u fejn l-

istudent jista’ jistudja waħdu xħin irid; 

          3.2 Permess tal-ELT għal Tagħlim fid-Djar jista’ jiġi mġedded b’applikazzjoni suġġetta 

għal regolament 10 (8) ta’ dawn ir-regolamenti u wara attendenza għal programmi 

annwali ta’ tkomplija ta’ żvilupp professjonali u ta’ aġġornament. Tkomplija ta’ żvilupp 

professjonali bħal dan għandu jammonta għal minn tal-anqas siegħa kull erba’ 

ġimgħat jew għal kull erbgħin siegħa ta’ tagħlim, jew kif determinat mill-Kunsill minn 

żmien għal żmien. 

          3.3   Dak li joffri Tagħlim fid-Djar huwa responsabbli għall-operat ta’ kulljum tal-programmi 

tat-tagħlim formali u informali u l-immaniġġjar tar-residenza kif ukoll tal-kumdità u l-

benesseri ġenerali tal-istudent u, mingħajr preġudizzju għal dak li jiġri ġeneralment, 

id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet jinkludu:  

      (a) li wieħed jissodisfa l-kriterji akkademiċi f’kull ħin; 

(b) li wieħed jiddisinja sillabi formali tat-tagħlim waqt il-kors, modi ta’ tagħlim mhux 

formali u li jagħżel materjali għal waqt il-kors u  għal waqt il-ħin liberu u l-

implimentazzjoni tagħhom;  
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      (ċ) li jagħmel analiżi tal-bżonnijiet, ifassal u jara l-objettivi tat-tagħlim, iżomm l-istandards 

akkademiċi u l-progress u jiddetermina r-riżultat ta’ kull kors; 

      (d) li jaħdem fuq kwistjonijiet akkademiċi formali, mhux formali u informali, fuq il-progress 

akkademiku tal-istudenti u jsolvi kwistjonijiet oħra u lmenti; 

      (e) li jżommu rekords akkademiċi inkluż reġistru tal-kors, sillabi tat-tagħlim formali tal-

kors, tal-proċessi tat-tagħlim mhux formali, l-isem tal-istudent, l-attendenza, il-

prestazzjoni u rekords tar-riżultat tas-sessjonijiet ta’ tagħlim formali; 

       (f) jipprovdi post kwiet jew kamra mgħammra bil-faċilitajiet tat-tagħlim fir-residenza li 

tippermetti l-istudju u l-konċentrazzjoni fejn jistgħu jisiru lezzjonijiet formali u fejn l-

istudent jista’ jistudja waħdu xħin irid; 

(ġ) li jirrapporta lill-Kunsill fuq il-kwistjonijiet formali u mhux formali akkademiċi kollha;  

       (g) li jkun f’konformità mar-rekwiżiti tar-rappurtar ta’ dak li bil-liġi jista’ jiġi mitlub minn 

żmien għal żmien mill-Kunsill b’mod eżatt u fil-ħin; u  

       (għ) li jkun f’konformità mal-liġijiet applikabbli u mar-regolamenti kollha.  

         3.4  L-ebda persuna li toffri Tagħlim fid-Djar m’għandha toffri tagħlim lil aktar minn żewġ 

persuni f’salt jew taċċetta li takkomoda fir-residenza tagħha aktar minn żewġ persuni u 

tipprovdilhom it-tagħlim f’salt.  

 

   4     Dawk li jħarrġu lill-Għalliema tal-Ingliż  

        4.1  L-ebda persuna m’għandha bl-ebda mod tindika jew turi lilha nnifisha bħala persuna li 

tħarreġ lill-Għalliema tal-Ingliż jekk m’għandhiex dawn il-kwalifiki li ġejjin:  

(a)      permess tal-ELT validu;  

(b)     diploma internazzjonali ta’ livell post gradwatorju (il-Qafas Malti tal-Kwalifiki livell 7) fit-

tagħlim tal-Ingliż lil dawk li jitkellmu lingwi oħra jew kwalifika simili fl-Ingliż/TESOL 

/Lingwistika tal-Ingliż minn università jew istituzzjoni rikonoxxuta kif ukoll minn tal-

anqas 1,500 siegħa ta’ ELT mifruxa fuq mhux aktar minn 12-il xahar kumulattivi; jew  
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(ċ) lawrija fl-Ingliż jew lawrija fejn l-Ingliż ikun is-suġġett prinċipali (il-Qafas Malti tal-Kwalifiki 

livell 6) u ċertifikat internazzjonali tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki livell 5 fit-tagħlim tal-Ingliż lil dawk 

li jitkellmu lingwi oħra jew kwalifika simili minn università jew istituzzjoni rikonoxxuta kif ukoll 

minn tal-anqas 2,000 siegħa fl-ELT mifruxa f’mhux anqas minn tnax-il xahar kumulattivi;  

(d) ċertifikat ta’ parteċipazzjoni fi żmien l-aħħar tliet snin mid-data skedata tal-bidu tal-kors ta’ 

taħriġ,fi programmi perjodiċi tat-tkomplija tal-iżvilupp professjonali organizzati mill-awtoritajiet 

internazzjonali tal-ELT kif approvati mill-Kunsill.  

4.2 L-ebda għalliem tal-Ingliż m’għandu jiddisinja, jagħmel, jew jgħallem fuq kors għat-taħriġ tal-

għalliema magħmul biex wieħed jikseb Permess tal-ELT sakemm hu jissodisfa r-rekwiżiti tal-

imsemmi sottoartikolu 4.1 ta’ Parti A ta’ din l-Iskeda u, mal-applikazzjoni, jingħata permess mill-

Kunsill.  

4.3 L-ebda għalliem tal-Ingliż li għandu permess li jgħallem waqt kors għat-taħriġ tal-għalliema 

ma għandu jgħallem waqt xi kors ta’ taħriġ għall-għalliema maħsub biex jinħareġ Permess tal-

ELT li ma ġiex approvat u reġistrat mal-Kunsill.  

 

    5       Għalliema tal-Ingliż li jipprovdu Distance Learning   

5.1  L-ebda persuna ma tista’ bl-ebda mod tindika jew turi lilha nnifisha li hi għalliema fuq 

bażi ta’ Distance Learning jew li tipprattika dan minn Malta jekk din il-persuna 

m’għandhiex il-kwalifiki msemmija fis-sottoartikoli 2.2 (b), (ċ), (d), (e), ta’ Parti A ta’ 

din l-Iskeda u  

            (a) għandha minn tal-anqas wieħed u għoxrin sena; 

            (b) tkun għamlet minn tal-anqas 300 siegħa ta’ ELT ma’ adulti fi Skola, u li hi ċertifikata 

mid-Direttur tal-Istudji ta’ dik l-Iskola għas-sodisfazzjon tal-Kunsill; 

(ċ)  li ijkollha ċertifikat li spiċċaw b’suċċess programm ta’ taħriġ fuq l-użu tat-teknoloġija 

tal-kompjuter u li juru l-għarfien fuq kif is-sistema approvata mill-Kunsill taħdem. 

 

 

 6.    Iċ-Ċertifikati  
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        6.1  L-Iskejjel għandhom, bil-firma tad-Direttur tal-Istudji, joħorġu ċertifikat tal-attendenza lil 

kull student, li jsemmi t-titolu u l-livell tal-kors kif ukoll id-dati tal-attendenza u n-numri 

ta’ sigħat li l-istudent ikun attenda fil-verità. 

        6.2  Dak li joffri Tagħlim mid-Djar għandu, bil-firma tiegħu joħroġ ċertifikat ta’ attendenza 

tat-Tagħlim fid-Djar lil kull student li jistabbilixxi t-titolu u l-livell tal-kors kif ukoll id-dati 

tal-attendenza u n-numru ta’ sigħat li l-istudent ikun attenda fil-verità. 

        6.3  Dak li joffri servizz ta’ Distance Learning għandu bil-firma tad-Direttur tal-Istudji, joħroġ 

ċertifikat ta’ parteċipazzjoni fi programm ta’ Distance Learning li jistabbilixxi l-livell u l-

involviment fil-kors li l-istudent ikun segwa. 

         6.4 Skola, dak li jipprovdi tagħlim mid-dar jew Distance Learning għandhom, jekk mitluba 

minn xi student joħorġu traskrizzjoni tal-kors li jispjega l-erjas jew is-suġġetti studjati 

matul il-kors, u l-profiċjenza milħuqa mill-istudent.  

 

PARTI B – SERVIZZI MHUX AKKADEMIĊI  

 

         1.     L-Immaniġġjar ta’ servizzi mhux akkademiċi u l-Benesseri tal-Istudent  

   1.1    Il-kap tal-iskola għandu jaħtar persuna jew persuni biex jingħataw ir-responsabbiltà 

ġenerali għal kwalunkwe u għal kull servizz mhux akkademiku offrut mill-Iskola, 

minbarra meta l-kap tal-iskola jagħti l-imsemmija responsabbiltajiet lil aktar minn 

persuna waħda fejn ir-responsabbiltajiet jaqgħu fuq il-persuni kollha li ġew maħtura u 

l-kap tal-iskola għandu jinnomina persuna waħda minn dawn bħala Mexxej skont 

sottoartikolu 1.2 ta’ Parti B ta’ din l-Iskeda. Minbarra l-proviżjonijiet tas-sottoartikolu 

1.4 ta’ Parti B ta’ din l-Iskeda, xejn minn dak imsemmi f’din il-proviżjoni ma jwaqqaf 

lill-kap tal-iskola jew lid-Direttur tal-Istudji milli jagħmilha ta’ dan l-imsemmi Mexxej. 

Dak li joffri t-Tagħlim fid-Djar se jagħmilha tal-imsemmi Mexxej u l-Proviżjonijiet ta’ 

Parti B ta’ din l-Iskeda, għandha tapplika mutatis mutandi. 

   1.2    L-imsemmija persuna, kemm jekk waħedha jew kollettivament ma’ persuni oħra 

għandha tiġi nominata fuq bażi esklussiva, għandha tiġi notifikata bil-miktub lill-

Kunsill u għandha taħdem biss f’dan l-irwol għal Skola waħda fl-istess żmien. Hija 
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tkun responsabbli li tirrapporta lill-Kunsill fuq il-proviżjonijiet imsemmija f’sottoartikolu 

1.5 ta’ Parti B ta’ din l-Iskeda. 

   1.3   Kemm jekk is-servizzi mhux akkademiċi provduti mill-Iskola jkunu provduti 

direttament mill-Iskola jew permezz ta’ aġenti jew sottokuntratturi, il-Mexxej għandu 

jassigura li kwalunkwe servizz mhux akkademiku li jista’ jiġi offrut hu ta’ livell li huwa 

normali għall-proviżjon ta’ servizzi bħal dawn u f’konformità mal-obbligi kuntrattwali 

relattivi, ma’ dawn ir-regolamenti u mal-Iskeda: 

   1.4    L-imsemmi Mexxej għandu jkollu l-kwalifiki msemmija hawn taħt:  

(a) Lawrija minn università rikonoxxuta f’suġġett jew f’suġġetti relatati mal-funzjonijiet tax-

xogħol jew diploma ta’ edukazzjoni ogħla fl-ospitalità jew fil-maniġment tat-turiżmu ta’ 

livell 5 jew ogħla skont il-Qafas Malti tal-Kwalifiki minn istituzzjoni rikonoxxuta u 

approvata mill-Kunsill;  

(b) Li ma jkollux anqas minn erba’ snin ta’ esperjenza fil-customer care u fl-industrija tal-

ospitalità jew minn tal-anqas sentejn f’pożizzjoni għolja jew maniġerjali professjonali;  

(ċ) flimkien ma’ kull persuna oħra maħtura, jekk ikun hemm, għandu jkollu ċertifikat ta’ kondotta 

nadifa maħruġa mill-pulizija fi żmien l-aħħar xahar qabel l-applikazzjoni u li jżomm din ix-xorta 

ta’ ċertifikazzjoni u li tiġi provduta meta mitlub matul iż-żmien li jkun f’din il-pożizzjoni.  

        1.5       Il-persuna jew il-persuni maħtura huma responsabbli mill-immaniġġjar ta’ kuljum u 

mill-amministrazzjoni tal-proċess tat-tagħlim mhux formali u informali u mis-servizzi 

mhux akkademiċi tal-Iskola u għadhom jaħdmu mad-Direttur tal-Istudji biex jaraw li 

l-proċess ta’ tagħlim mhux formali tal-istudent hu tajjeb. Huwa d-dmir tal-persuna 

jew persuni maħtura li jkunu preżenti f’kull ħin waqt is-servizzi mhux akkademiċi tal-

Iskola biex jagħmlu sorveljanza. Mingħajr l-ebda preġudizzju għal dak imsemmi, l-

obbligi u r-responsabbiltajiet tal-persuna jew il-persuni għandhom jinkludu:  

               (a) li jissodisfaw il-kriterji mhux akkademiċi f’kull ħin;  

         (b)  li jfasslu u li jagħmlu moniteraġġ tal-pjan tas-servizzi mhux akkademiċi tal-Iskola li 

jinkudi l-istandards u l-livelli ta’ prestazzjoni u li jieħdu l-azzjoni neċessarja biex 

iżommu u jtejbu l-istandards;  

   (ċ) li jorganizzaw u li jmexxu s-servizzi mhux akkademiċi tal-Iskola;  
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   (d) li waqt il-ħinijiet normali tal-Iskola u l-ħin kollu waqt attivitajiet organizzati mill-Iskola, 

jipprovdu pariri, informazzjoni u gwida, inkluż dawk mingħajr preġudizzju lejn liġijiet 

lokali, drawwiet lokali, imġiba ġenerali, rispett lejn il-komunità lokali, kif ukoll 

servizzi edukattivi oħra mhux formali u informali.  

               (e) is-sorveljanza u l-benesseri waqt attivitajiet organizzati mill-Iskola jkunu addattati 

għall-profil u l-età tal-istudent;  

  (f)  l-ingaġġar, il-gwida, it-taħriġ, it-tkomplija tal-iżvilupp professjonali regolari kif ukoll l-

assessjar tal-prestazzjoni ta’ persuni impjegati jew b’xi mod ieħor ingaġġati għall-

proviżjoni ta’ informazzjoni, gwida, benesseri, proċessi ta’ tagħlim mhux formali u 

informali u servizzi mhux akkademiċi lill-istudenti;  

       (ġ) li jieħdu ħsieb il-proċessi mhux formali u informali ta’ tagħlim u kwistjonijiet mhux 

akkademiċi u li jsolvu problemi u lmenti; 

       (g) li jipprovdu dokument ta’ identifikazzjoni lil kull student reġistrat li jagħmel kors fl-

Iskola kif jiġi determinat mill-Kunsill minn żmien għal żmien;  

(għ) li jikkomunikaw ma’ kwalunkwe persuna jew entità li permezz tagħhom l-Iskola 

tipprovdi lill-istudenti b’servizzi mhux akkademiċi li jinkludu, mingħajr preġudizzju, l-

akkomodazzjoni, it-trasport u attivitajiet kulturali, tal-ħin liberu, tad-divertiment u tal-

isport f’Malta u f’Għawdex;  

(ħ)  li jikkomunikaw ma’ kwalunkwe persuna jew entità li permezz tagħhom l-Iskola 

tirċievi l-istudenti u ma’ min l-Iskola tesegwixxi kuntratt bil-miktub skont regolament 

13 ta’ dawn ir-regolamenti, li jkunu f’konformità u sorveljanza tal-eżekuzzjoni xierqa 

tal-imsemmi kuntratt;  

 (h) fil-każ ta’ studenti li għadhom m’għalqux it-tmintax-il sena:  

                   (i) proviżjon ta’ servizz ta’ komunikazzjoni fil-każ ta’ emerġenza ta’ 24 siegħa kuljum, 

7 tijiem fil-ġimgħa għandu jingħata lill-istudenti, mexxejja tal-istudenti, aġenziji u 

awtoritajiet kompetenti; 

                   (ii) teħid ta’ tali miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa biex il-benesseri ġenerali tal-istudenti 

jiġi salvagwardjat il-ħin kollu waqt li huma jkunu f’Malta jew f’Għawdex, kif 

jippreskrivi l-Kunsill minn żmien għal żmien;  
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 (i) l-approvazzjoni u l-moniteraġġ tal-faċilitajiet tal-akkomodazzjoni, u l-assigurazzjoni li 

dawn il-faċilitajiet f’kull ħin huma f’konformità mal-kundizzjonijiet tal-liċenzja u r-

regolamenti applikabbli, u li jipprovdu dak li l-istudent kien offrut mill-iskola bħala parti 

mis-servizzi mhux akkademiċi;  

          (ie) l-iċċekkjar tal-permessi neċessarji u l-awtorizzazzjoni tas-sottokuntratturi/l-aġenti 

kollha jew xi persuni oħra li jipprovdu servizzi mhux akkademiċi lill-istudenti f’isem 

l-Iskola;  

(j) li jassiguraw li kull deskrizzjoni jew rappreżentazzjoni magħmula mill-Iskola bil-għan ta’ 

kummerċjalizzazzjoni, l-ippubblikar, jew b’xi mod jew ieħor għall-promozzjoni tas-

servizzi mhux akkademiċi offruti mill-Iskola jkunu leali u skont id-deskrizzjoni jew ir-

rappreżentazzjoni tas-servizzi mhux akkademiċi u l-faċilitajiet ipprovduti;  

     (k) li jikkomunikaw mal-Iskola u mal-Kunsill fuq servizzi mhux akkademiċi;  

    (l) li jkunu f’konformità mar-rekwiżiti ta’ servizzi mhux akkademiċi li jistgħu jintalbu bil-liġi 

mill-Kunsill minn żmien għal żmien  b’mod sew u fil-ħin; u  

  (m) li jkunu f’konformità mal-liġijiet kollha applikabbli, regolamenti u mal-Iskeda.  

 

2   L-Iskejjel u dawk li jipprovdu tagħlim mid-dar li joffru servizzi mhux akkademiċi lill-

istudenti, b’mod dirett f’pakkett li jinkludi kollox jew le, jew b’mod indirett permezz ta’ 

persuna oħra skont regolament 13 ta’ dawn ir-regolamenti, se jkollhom ir-responsabbiltà 

ġenerali għal dan it-tip ta’ servizzi mhux akkademiċi, minbarra meta student li għandu 

aktar minn tmintax-il sena jagħmel arranġamenti għal kwalunkwe servizzi mhux 

akkademiċi hu stess, l-Iskola jew dak li jipprovdi Tagħlim mid-Djar huwa responsabbli 

biss għall-arranġamenti li huma ġew kuntrattati biex jiġu offruti lill-istudent;  

     3   L-imsemmi Mexxej għandu jassigura li l-Iskola tosserva r-regolamenti tal-ingaġġar kollha 

għax dawn jaffettwaw l-impjegati kollha tal-Iskola.  

 

4    Persuna ma tikkwalifikax biex tinħatar u ma żżommx il-pożizzjoni maħtura jekk dik il-

persuna tiġi kkundannata minn xi qorti ġurisdizzjonali kriminali:  
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 (a) għal xi att kriminali li jwassal għal priġunerija għal aktar minn sena;  

 (b) li tkun abbużat mill-fiduċja tal-istudenti jew li tkun użat il-vjolenza fir-rigward tagħhom; 

jew  

(ċ) ta’ att kriminali li għalih il-persuna tista’, fl-opinjoni tal-Kunsill, ma tkunx tajba għal 

impjieg jew b’xi mod ingaġġata biex tieħu ħsieb is-servizzi mhux akkademiċi ta’ Skola.  

 

   5   Il-kap tal-iskola jrid immedjatament jinnotifika bil-miktub lill-Kunsill fuq l-okkorrenza ta’ xi 

azzjonijiet imsemmija f’Artikolu 4 ta’ Parti B ta’ din l-Iskeda.  

 

 

 

 

                     PARTI Ċ -  IL-BINI TAL-ISKOLA U TAL-ANNESSI TAL-ISKOLA  

U L-BINI TA’ FEJN ISIR IT-TAGĦLIM FID-DJAR  

 1      L-ebda persuna ma tista’ tistabbilixxi jew topera Skola sakemm m’għandhiex għad-

dispożizzjoni tagħha u hi responsabbli għall-immaniġġjar jew fil-kontroll ta’ bini 

permanenti li huma f’konformità mal-proviżjonijiet ta’ Parti Ċ ta’ din l-Iskeda.  

2 Il-Bini tal-Iskola għandu jkun il-bini prinċipali tal-Iskola minn fejn isiru l-ħtiġijiet ta’ 

kuljum tal-istudenti u l-maniġment, fejn hemm il-klassijiet, spazji komuni, adegwati u 

aċċessibbli fejn wieħed jiltaqa’, jirrilassa u fejn l-istudenti jistgħu jissoċjalizzaw u jkun 

hemm faċilitajiet sanitarji li jiddeterminaw in-numru massimu ta’ studenti li l-Iskola 

taċċetta fil-Bini tagħha f’salt, uffiċċji għad-Direttur tal-Istudji u għal persuni oħra 

maħtura għall-immaniġġjar ta’ servizzi mhux akkademiċi u kmamar jew spazji 

addattati għall-għalliema, ir-riżorsi, il-librerija, l-awto aċċess, l-internet, l-istaff 

amministrattiv u għal bżonnijiet oħra.  
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3 L-Anness jew l-Annessi tal-Iskola jikkumplimentaw lill-Bini tal-Iskola biex jakkomodaw 

studenti aktar milli jiflaħ il-Bini tal-Iskola u, meta bini, jipprovdi klassijiet, erjas komuni 

adegwati u aċċessibbli  fejn wieħed jiltaqa’, biex jirrilassa u fejn l-istudenti 

jissoċjalizzaw u faċilitajiet sanitarji li jiddeterminaw in-numru massimu ta’ studenti li 

jiġu aċċettati fl-Anness tal-Iskola f’salt, kmamar jew spazji għad-delegat tad-Direttur 

tal-Istudji, għal dawk maħtura biex jimmaniġġjaw is-servizzi mhux akkademiċi, lill-

għalliema, ir-riżorsi u bżonnijiet oħra.  

4 Mingħajr preġudizzju lejn dak li ntqal qabel, il-binjiet tal-Iskola, l-Annessi tal-Iskola u 

ta’ fejn isir Tagħlim fid-Djar għandhom:  

                 (a) ikunu f’konformità mal-miżuri tal-garanzija tal-kwalità u mal-liġijiet applikabbli;  

(b) ikunu strutturalment tajbin u f’kundizzjoni ta’ dekor tajba fil-ħin kollu li jkunu qegħdin 

jintużaw;  

     (ċ) jipprovdu aċċess indipendenti għal kull klassi; 

(d) jinżammu nodfa u jsirilhom manutenzjoni regolari, u jkunu konformi mas-saħħa, is-

sanità u mar-regolamenti tas-sigurtà għall-binjiet ta’ skejjel fil-ħin kollu li jkunu qegħdin 

jintużaw;  

 (e) li ma jkollhomx perikli għas-saħħa u s-sigurtà, li jkollhom tabelli adegwati ta’ ħruġ 

f’każ ta’ nar u tagħmir tat-tifi tan-nar;  

(f) jipprovdu għal moviment komdu tal-istudenti waqt ħinijiet fejn ħafna studenti jimxu 

minn post għall-ieħor u f’ħinijiet ta’ emerġenza u jagħtu l-opportunità lill-istudenti li 

jitħalltu u jitkellmu;  

(ġ) jipprovdu post għat-tagħlim, mingħajr storbju u tniġġis minn barra, u maħsub biex  

ikun hemm minn tal-anqas storbju, ikun komdu, u mingħajr periklu għal min jużah;  

(g) jipprovdu minn fejn wieħed jikseb l-ikel u x-xorb. 

()  tkun preżenti f’kull post waqt l-operat persuna mill-istaff tal-iskola li hi mħarrġa u 

ċċertifikata fit-tifi tan-nar u fis-sigurtà,  

() jagħmlu provi ta’ evakwazzjoni f’kull binja tal-Iskola minn tal-anqas darba fis-sena 

minn terza persuna kompetenti u indipendenti meta n-numru ta’ studenti fil-bini 



30 
 

jkun l-akbar; prova ta’ evakwazzjoni oħra minn membri tal-istaff imħarrġa u 

ċertifikati għandha ssir f’binijiet li ilhom joperaw aktar minn 6 xhur; ir-rekords tal-

ħinijiet tal-evakwazzjoni, kwalunkwe tħassib u miżuri li ttieħdu biex jindirizzaw it-

tħassib għandu jinżamm bil-miktub.  

() ikollhom post ta’ ħruġ u rotot għall-ħruġ immarkati sew, ħielsa minn ingombru u faċli 

li jinfetħu. 

() ikollhom tagħmir għat-tifi tan-nar disponibbli f’kull binja tal-iskola u r-rekords tal-

manutenzjoni tagħhom jinżamm bil-miktub.  

() ikollhom kit tal-Ewwel Għajnuna u persuni li jagħtu l-ewwel għajnuna ċċertifikati 

disponibbli f’kull binja tal-iskola. Il-kits tal-Ewwel Għajnuna għandhom jiġu mimlija 

sew u jingħataw manutenzjoni regolari.  

 5     Il-Klassijiet għandhom:  

      (a) ikunu ta’ dimensjoni fejn it-tul fiżiku ma jkunx aktar minn darbtejn tal-wisa’ fiżiku;  

      (b) ikunu ventilati sew, imdawla u jkun fihom l-arja u protetti mis-sħana, mill-kesħa u 

mill-umdità sakemm minn tal-anqas nofs il-klassi għandha dawl naturali;  

         (ċ) jakkomodaw numru massimu ta’ studenti li jippermetti l-flessibiltà, iċ-ċaqliq u l-

formazzjoni ta’ gruppi żgħar skont l-iskop tal-lezzjonijiet u l-profil u l-età tal-istudenti;  

        (d) ikollhom tip ta’ għamara li tassigura li kull student għandu fejn ipoġġi bilqiegħda, 

fejn jista’ jikteb u jiċċaqlaq komdu. L-imwejjed, is-siġġijiet u xi għamara oħra 

għandha tkun fi stat tajjeb u li tippermetti l-flessibiltà fit-tqassim tal-klassi.  

        (e)  ikollhom apparat għat-tagħlim addattat u jkollhom minn tal-anqas bord jew 

sistema tat-teknoloġija tal-informatika magħmula għall-iskop tal-lezzjonijiet jew xi 

mod ieħor fejn wieħed jista’ juri b’mod grafiku u li jkun ta’ kobor biżżejjed għan-

numru massimu ta’ studenti fil-klassi u li jkun f’pożizzjoni li minnha kull student ikun 

jista’ jara sew;  

6   L-ispazji komuni fuq ġewwa fejn l-istudenti jistgħu jiltaqgħu, jirrilassaw u jissoċjalizzaw 

għandhom ikunu mgħammra sew u jkunu ventilati sew għall-kumdità u għall-mistrieħ tal-

istudenti waqt il-ħin ta’ rekreazzjoni u bejn il-lezzjonijiet.  
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7     L-ispazji komuni fuq barra fejn l-istudenti jistgħu jiltaqgħu, jirrilassaw u jissoċjalizzaw 

għandu jkollhom is-sikurezza, is-sigurtà u jkunu mgħottija mis-sħana u mill-kesħa biex 

jakkomodaw jekk ma jkunx hemm spazju biżżejjed fuq ġewwa waqt il-ħin tar-

rikreazzjoni u li jkun b’tali mod biex jimminimizza l-istorbju u d-disturb lilterzi persuni 

waqt li dawn ikunu qed  jiġu użati. 

8     It-tojlits u l-faċilitajiet sanitarji għandhom jiġu approvati mill-awtoritajiet tas-saħħa 

kompetenti. Dawn il-faċilitajiet għandhom ikunu magħmula skont in-numru totali ta’ persuni 

preżenti fil-Bini tal-Iskola jew fl-Anness tal-Iskola fl-istess ħin.Tojlits separati għan-nisa u l-

irġiel għandom ikunu pprovduti fir-rata minima ta’ wieħed għal kull ħamsin student. L-

għalliema u membri oħra tal-istaff għandu jkollhom tojlits u faċilitajiet sanitarji tagħhom 

separati. It-tojlits kollha u l-faċilitajiet sanitarji kollha għandhom ikunu nodfa, iġeniċi u 

għandhom ikollhom il-manutenzjoni meħtieġa.   

9 Il-bini ta’ dak li joffri Tagħlim fid-Djar ser tkun ir-residenza regolari u liċenzjata ta’ dak li 

joffri t-Tagħlim fid-Djar u għandu jkollha erja kwieta jew kamra għall-istudju, kamra tas-

sodda ta’ wieħed jew ta’ tnejn b’faċilitajiet privati, kif ukoll spazji komuni li l-istudent jista’ 

jaċċessa faċilment biex jgħix fihom, jiekol u jissoċjalizza mal-għalliem tal-Ingliż u l-

kumplament tal-persuni li jgħixu fid-dar.  

       10       Mingħajr l-ebda preġudizzju lejn dak li ntqal qabel, il-bini li fih isir Tagħlim fid-Djar,    

kemm jekk ikun ir-residenza tal-għalliem tal-Ingliż u kif ukoll jekk ikun ir-residenza temporanja 

tal-istudent, dan għandu:    

                 (a) ikun konformi mal-miżuri tal-garanzija tal-kwalità; 

      (b) ikun f’kundizzjoni tajba strutturalment u jkun dekorat sew f’kull ħin;  

     (ċ) ikun ventilat, imdawwal u arjuż b’mod naturali u jkun protett mis-sħana, mill-kesħa 

u mill-umdità;   

     (d) jipprovdi aċċess indipendenti għal kull kamra tas-sodda u tal-banju;  

(e) ikun miżmum nadif u għandha ssirlu manutenzjoni regolari, u jkun f’konformità 

mar-regolamenti tas-saħħa, tas-sanità, tat-tifi tan-nar u tas-sigurtà f’kull ħin;  
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 (f) jipprovdi erja kwieta jew kamra fejn il-kundizzjonijiet jippermettu l-istudju u ma 

jkunx hemm storbju u tniġġis minn barra, u jkun imqassam b’mod li min jużah ma 

jiġix disturbat jew skomodat;  

        (ġ) ikun mgħammar sew u b’mod komdu biex jiġi assigurat li l-istudent akkomodat fih 

ikun komdu u l-benesseri tiegħu jkun sigur;  

        (g) ikun mgħammar b’mod adegwat b’materjali għat-tagħlim, għajnuniet u tagħmir 

proporzjonat mal-għan tal-lezzjonijiet u l-profil tal-istudent;  

  (għ) jissupplixxi ilma tajjeb għall-użu tal-istudent;  

 

PARTI D – DAWK LI JIPPROVDU DISTANCE LEARNING 

 

1 L-ebda persuna li m’għandhiex il-liċenzja biex toffri servizz ta’ Distance Learning mhi 

intitolata li turi marki jew tabelli provduti f’sottoartikolu (1) (f) ta’ regolament 6 ta’ 

dawn ir-regolamenti u tippreżenta lilha nnifisha bħala persuna li tipprovdi servizz ta’ 

Distance Learning minn Malta. 

 

2. Persuna li tipprovdi Distance Learning għandu jipprovdi; 

 

a) infrastruttura adegwata, kemm fir-riżorsi umani, kif ukoll f’tagħmir affidabbli;  

b) sistema effettiva ta’ verifika tal-identità;  

ċ) tirrekordja is-sigħat tal-komunikazzjoni elettronika;  

d) tipproteġi l-privatezza tal-istudent u tal-għalliem;  

e) prevenzjoni kontra l-frodi tal-identità;  

f) jassigura is-sigurtà tas-servizzi pprovduti; 

     ġ) jagħmel moniteraġġ tal-prestazzjoni tal-istudenti u tal-għalliema.  

 

Kif approvat mill-Kunsill  
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3. Id-Direttur tal-Istudji ta’ persuna li toffri servizz ta’ Distance Learning hu responsabbli għal dak 

kollu f’sottoartikolu 1.4 ta’ Parti A ta’ din l-Iskeda u għall-  

a) iżvilupp u s-superviżjoni tal-programmi ta’ Distance Learning. 

b) applikazzjoni tat-teknoloġija moderna,  

ċ) kreazzjoni ta’ ambjent addattat għall-implimentazzjoni ta’ Programm ta’ Distance 

Learning, 

d) iżvilupp ta’ ħiliet tal-għalliema li jgħallmu permezz tad-Distance Learning fl-erja tat-

teknoloġija tal-edukazzjoni u għall-iżvilupp ta’ kurrikuli elettroniċi u l-proviżjoni ta’ sapport 

tekniku,  

li jingħata l-feedback tal-għalliema li jgħallmu permezz tad-Distance Learning f’ħin ta’ 

mhux aktar minn erbgħa u għoxrin siegħa.   

SKEDA 1 

Miżati 

             € 

Għall-ħruġ ta’ Permess ELT…………………………………………...15 

Għall-ħruġ ta’ Permess ELT  għal Distance Learning……..………..15 

Għall-ħruġ ta’ Permess ELT  għal Home Tuition…………………… 15 

Għall-ħruġ ta’ Permess għal ESP ………………………….……….. 15 

 

Għal tiġdid ta’ Permess ELT ………………………………………….20* 

Għal tiġdid ta’ Permess ELT għal Distance Learning…………........20* 

Għal tiġdid ta’ Permess ELT għal Home Tuition………………........20* 

Għal tiġdid ta’ Permess għal ESP ……………………………………20* 

 

Għal liċenzja ġdida ta’ Skola………………………………………….200 

Għal tiġdid ta’ liċenzja ta’ Skola………………………………….100-400** 
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Għal liċenzja ta’ Anness ġdid……………… ………………………..100 

Għal tiġdid ta’ liċenzja ta’ Anness……………………………………200* 

 

Għal liċenzja ġdida għal dak li jipprovdi Distance Learning………100 

Għal tiġdid ta’ liċenzja għal dak li jipprovdi Distance Learning….100* 

 

Għal liċenzja ġdida għal dak li jipprovdi Home Tuition …………..100 

Għal tiġdid ta’ liċenzja għal dak li jipprovdi Home Tuition……….100* 

 

*Pagabbli ma kull aplikazzjoni ta’ tiġdid. 

** Tvarja skont it-tabella tal-kategoriji tal-iskejjel u pagabbli fuq kull aplikazzjoni ta’ tiġdid. 

 

Tabella tal-kategoriji tal-Iskejjel 

Kategorija A Skejjel (ta’ mhux iktar minn 2,400 ġimgħat ta’ studenti fis-sena ta’ 

qabel), iħallsu €100. 

Kategorija B Skejjel (ta’ bejn 2,400 u 7,200 ġimgħat ta’ studenti fis-sena ta’ qabel), 

iħallsu € 200. 

Kategorija C Skejjel (ta’ bejn 7,200 u 12,00 ġimgħat ta’ studenti fis-sena ta’ qabel) 

iħallsu  €300. 

Kategorija D Skejjel (ta’ iktar minn 12,000 ġimgħat ta’ studenti fis-sena ta’ qabel) 

iħallsu  €400 
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