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Għażiż Ġenitur/Kustodju Legali, 
 
Kull sena, l-Aġenzija sedqa, b’kollaborazzjoni mal-iskola, toffri Programm Preventiv ta’ sitt lezzjonijiet 
għat-tfal tat-tielet sena fl-iskola primarja.  Dan il-programm ġie addattat minn   Beginning Awareness 
Basic Education Studies (B.A.B.E.S.),li huwa maħluq minn Lottie Jones, mara Amerikana li kellha 
trobbija diffiċli ħafna.  Huwa maħsub biex jipproteġi lit-tfal tul ħajjithom billi jgħinhom jiżviluppaw 
ħiliet pożittivi billi jipprovdilhom informazzjoni korretta u mingħajr preġudizzju, dwar l-użu u l-abbuż 
tal-alkoħol u drogi oħra.  Matul il-lezzjonijiet, it-tfal jitgħallmu kif jaqsmu dak li jħossu, kif iġibu ruhom 
ma’ sħabhom u kif jirrejaġixxu meta fil-ħajja ma jkunx kollox kif wieħed ikun xtaq, ippjana jew stenna.  
 
F’dan il-programm, li jingħata minn professjonisti imħarrġa minn Sedqa, nużaw pupazzi 
kkuluriti,kanzunetti, noti, flash cards u preżentazzjonijiet fuq power point sabiex nirrakkuntaw stejjer 
ibbażati fuq sitwazzjonijiet  rejali.  It-temi ta’ dawn l-istejjer jippreżentaw lit-tfal kunċetti ta’ kif wieħed 
jara lilu nnifsu, kif wieħed iħossu, kif tagħmel deċiżjoni u pressjoni tal-ħbieb, kif tkampa, kif titlob l-
għajnuna u nformazzjoni dwar l-alkoħol u drogi oħra.  
 
Fil-programm T.F.A.L. 3 jiġu diskussi dawn it-temi: 
 

1. Kif nara lili nnifsi u kif inħossni 
2. Kif ngħid LE għall-pressjoni mill-ħbieb 
3. Ħiliet biex tkampa – naċċetta dak li ma nistax nibdel u nibdel dak li nista’ 
4. Tagħrif dwar l-alkoħol u sustanzi oħra 
5. Meta ma tafx x’se taqbad tagħmel 
6. Infittex l-għajnuna 

 
Aħna naraw lill-ġenitur/kustodju legali bħala l-persuna prinċipali li tipprevjeni mill-abbuż tas-sustanzi 
u nifhmu li xi drabi ikun diffiċli għalik li tiddiskuti dawn is-suġġetti mat-tfal tiegħek.  Dan il-programm 
huwa maħsub li jgħinek tenfasizza dak li jkun sar fil-klassi u tkompli diskussjoni tajba mat-tifel/tifla 
tiegħek.  
 
Sabiex tkun tista’ tifhem il-messaġġ aħjar, l-Aġenzija Sedqa, flimkien mal-Kap tal-Iskola nixtiequ 
nistednuk għal-laqgħa għall-ġenituri/kustodji legali li ser issir il-Kulleġġ Santa Margerita, Skola Primarja 
Żabbar B, nhar il-Ħamis 13 ta’ Frar 2020, fit-8:30 ta’ filghodu.  L-għan tagħna hu li fil-qosor niddiskutu 
t-temi prinċipali tal-programm u nintroduċulkom il-pupazzi u l-istejjer li nkunu ser nużaw matul il-
lezzjonijiet tat-tfal.   
 
Napprezzaw il-preżenza u l-parteċipazzjoni tiegħek biex nissapportjaw it-tfal tagħna flimkien għal 
għażliet sani tul ħajjithom. Nieħdu gost li narawk għal din il-laqgħa u nirringrazzjawk bil-quddiem tal-
ħin tiegħek.  
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