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Għażiża Ġenitur/Kustodji 

Wara t-tħabbira li l-iskejjel se jerġgħu jiftħu biss f’Settembru 2020, hemm numru ta’ affarijiet li 
għandna bżonn nikkunsidraw. Qed nagħmlu l-almu tagħna biex nilħqu u ngħinu lil kulħadd iżda 
nitlobkom tifhmu li din is-sitwazzjoni hija bla preċedent u jista’ ma jkollniex tweġibiet immedjati għall-
mistoqsijiet tagħkom. 

Xi punti: 

L-iskola hija magħluqa u m’hemm ħadd min jista’ jieħu telefonati. Jekk għandkom  problema urġenti, 
tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-email. Madankollu, kif avżat aktar kmieni, ma nistgħux 
niggarantixxu li ser inkunu nistgħu nwieġbu kull mistoqsija. 

L-affarijiet personali tat-tfal — Aħna napprezzaw li ħafna tfal ħallew ħafna affarijiet warajohm, il-kotba, 
il-worksheets u affarijiet oħra fl-iskola. Għalissa mhux possibbli li ġenitur jiġbru dan il-materjal mill-
iskola. Qed nippruvaw insibu mod kif il-ġenituri jistgħu jagħmlu dan mingħajr ma npoġġu lil ħadd 
f’riskju. Jekk jogħġobkom żommu f’moħħok li fl-iskola għandna aktar minn 400 tifel u tifla u kull 
deċiżjoni trid tiġi approvata mill-Awtoritajiet tas-Saħħa. M’aħna se nagħmlu l-ebda eċċezzjoni. 

Flus — Minħabba l-għeluq tal-iskejjel, l-attivitajiet ippjanati kellhom jiġu kkanċellati, inluż dawk li 
għalihom xi tfal kienu setgħu diġà ħalsu. Ser nieħdu ħsieb dan meta nerġgħu nibdew l-iskola 
f’Settembru 2020Xi ġenituri kienu wkoll ħalsu għall-Figolli. Nagħdullkom il-flus lura meta jkun 
possibbli.  

Għajnuna kontinwa — Aħna qed naħdmu mal-għalliema biex insibu modi kif inkomplu ngħinu lill-
istudenti tagħna matul dan il-perjodu. Qed inħarsu lejn diversi possibiltajiet iżda m’hemmx soluzzjoni 
faċli. Inżommukom aġġornati. 

Din is-sitwazzjoni titlob bidla fil-mod kif inħarsu lejn it-tagħlim. Ma jagħmilx sens li nassumu li l-affarijiet 
jistgħu jibqgħu għaddejjin daqslikieku m’hu qed iseħħ xejn fid-dinja. Irridu nikkunsidraw il-fatt li t-tfal 
qed jesperjenzaw din il-pandemija bħalna, u l-ewwel u qabel kollox għandhom bżonn għajnuna biex 
jagġmlu sens minn dak kollu li qed jiġri. Kontenut akkademiku jista’ jiġi kopert is-sena d-dieħla, iżda il-
benesseri mentali tat-tfal irridu nieħdu ħsiebu issa. 

L-attivitajiet li qed nagħmlu disponibbli fuq il-website tal-iskola għandhom l-għan li jiżviluppaw ħiliet u 
kompetenzi oħra lil hinn mill-kontenut akkademiku. It-tfal għandhom bżonn jitgħallmu kif iġibu ruħhom 
online waqt li jitgħallmu jużaw id-diversi għodod li huma disponibbli online. Iridu jkunu jafu kif jiksbu 
informazzjoni online, jirriflettu b’mod kritiku fuq is-sorsi, joħolqu preżentazzjonijiet online u 
jikkollaboraw ma’ oħrajn – kollha ħiliet importanti li t-tfal tagħna għandhom jiżviluppaw. 

Napprezzaw il-kooperazzjoni u l-appoġġ tagħkom matul dan iż-żmien diffiċli għal kulħadd. Ser 
inżommuk aġġornati bi kwalunkwe żvilupp. 

 
Grazzi u tislijiet.  

 

Charlot Cassar  
Kap tal-Iskola 

 


