Manwal ta’ Użu – Applikazzjoni għal Riferiment
Għas-Servizz ta’ Ħidma Soċjali

Aġenzija Sapport

Dan il-manwal ġie mfassal mill-Aġenzija Sapport sabiex jgħinek timla

Aġenzija Sapport tuża l-informazzjoni provduta sabiex tipproċessa l-

applikazzjoni onlajn għal Riferiment Għas-Servizz ta’ Ħidma Soċjali b’mod

applikazzjoni. Nistgħu niċċekjaw l-informazzjoni provduta minnek jew

korrett u komplet.

informazzjoni dwarek provduta minn terzi persuni ma’ informazzjoni oħra

Nota: Dan il-manwal ġie miktub għal skop ta’ informazzjoni u m’għandux
saħħa legali.

miżmuma għandna. Aħna marbutin li ma nikxfux informazzjoni dwarek lil
persuni jew organizzazzjonijiet barra minn Aġenzija Sapport sakemm dan
ma jkunx permess mill-liġi. Aġenzija Sapport tittratta l-informazzjoni
personali tiegħek skont l-Att tal-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap.
440.) sabiex tipproteġi l-privatezza tiegħek.

Għal aktar informazzjoni

Aġenzija Sapport
Triq Patri Ġwann Azzopardi
Santa Venera SVR 1614
Freephone 153
Tel. 2256 8000
sapport@gov.mt

www.sapport.gov.mt

Paġna 2 minn 8
Aġġornat: Ġunju 18

Istruzzjonijiet Ġenerali
Qabel tibda timla l-applikazzjoni, ġentilment aċċerta ruħek li jkollok id-dokumenti mitluba.
1) Formola ta' Noti Addizzjonali trid tiġi mniżżla u pprintjata, kompluta u wara tittella fl-applikazzjoni onlajn – dokumentazzjoni rikjesta jekk applikabbli

Sabiex tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, jeħtieġ li timla l-oqsma bid-dettalji mitluba. L-oqsma mandatorji jkunu mmarkati bi stilla ħamra (*). Hemm seba’ (7) tipi ta’ oqsma li
huma spjegati fit-tabella segwenti. Id-dettalji mitluba huma elenkati fil-paġni 5 - 8.
Ġaladarba d-dettalji mitluba kollha jkunu ġew mimlija, jeħtieġ li tissottometti l-applikazzjoni billi tagħfas fuq il-buttuna ‘IBGĦAT’ fuq in-naħa ta’ isfel tal-paġna.
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Tipi ta' Oqsma

Tip ta’ Qasam

Kif jidher

Kaxxa tal-Għażla

Kif iddaħħal id-Data

Kif tħassar id-Data

Agħfas darba fuq il-kaxxa vojta biex tagħżel lopzjoni mixtieqa. Tista’ tagħżel kemm-il kaxxa trid

Agħfas darba fuq il-kaxxa mmarkata. Dan il-proċess ineħħi lmarka

Agħfas fuq il-kaxxa u ikteb. Numri biss huma

Kaxxa tan-Numri

aċċettati

Ikklikkja fuq il-buttuna x (Internet Explorer biss) li tinsab fuq nett
fuq il-lemin sabiex tneħħi l-kontenut kollu jew uża l-buttuna
Backspace/Delete fuq it-tastiera kif ikun meħtieġ
Ikklikkja fuq il-buttuna x (Internet Explorer biss) sabiex tneħħi l-

Kaxxa tal-Kliem

Agħfas fuq il-kaxxa u ikteb fiha

kontenut kollu jew uża l-buttuna Backspace jew Delete fuq ittastiera kif ikun meħtieġ

Kamp tal-Kliem

Ikklikkja fuq il-kamp u ikteb fih

Uża l-buttuna tat-tastiera Backspace jew Delete kif ikun hemm
bżonn
Fil-Google Chrome: Ikklikkja darba fuq il-buttuna. Kaxxa ta’
djalogu tidher. Agħfas il-buttuna Esc tat-tastiera (jew ikklikkja

Fil-Google Chrome:
Fajl
Fl-Internet Explorer:

Ikklikkja darba fuq il-buttuna. Kaxxa ta’ djalogu
tidher li tippermettilek tfittex il-fajl. Meta ssibu,
ikklikkja darbtejn fuqu (jew ikklikkja darba fuq il-fajl
u kompli billi tikklikkja fuq ‘Open’). Il-kaxxa ta’
djalogu tingħalaq u l-isem tal-fajl imtella’ jiġi jidher
maġenb il-buttuna

fuq il-buttuna Cancel).
Fl-Internet Explorer: Mexxi l-maws sabiex tagħżel il-kliem li
jidentifika l-isem tal-fajl u agħfas Backspace jew Delete fuq ittastiera.
Tinduna li l-isem tal-fajl ma jidhirx aktar ħdejn il-buttuna msejħa
‘Choose File’

Lista tal-Għażla

Data

Ikklikkja fuq il-lista tal-għażla u għafas fuq l-opzjoni
mixtieqa
Ikklikkja fuq il-kaxxa u daħħal id-data. Id-data
jeħtieġ li tkun fil-format ĠĠ/XX/SSSS (eż.
30/12/1986)
Paġna 4 minn 8
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Ikklikkja fuq il-lista tal-għażla u għafas fuq l-opzjoni mixtieqa
Ikklikkja fuq il-buttuna x (Internet Explorer biss) li tinsab fuq nett
fuq il-lemin sabiex tneħħi l-kontenut kollu jew uża l-buttuna
Backspace jew Delete fuq it-tastiera kif ikun meħtieġ

Dettalji Mitluba
Dettalji tal-Ħaddiem Soċjali
Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Isem

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Kunjom

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Metodu ta’ Kuntatt (Għażel)

Kaxxa tal-Għażla

Iva, jekk għandek metodu preferut ta’ kuntatt

Metodu tar-Referenza (Referenza Personali)

Lista tal-Għażla

Iva, jekk il-metodu tar-referenza huwa referenza personali

Referenza mill-Ġenitur / Gwardjan

Lista tal-Għażla

Iva, jekk il-metodu tar-referenza huwa mill-ġenitur / gwardjan

Jekk riferut mill-Ġenitur / Gwardjan, il-persuna referuta taf bir-referenza

Lista tal-Għażla

Iva, jekk weġibt għal qasam Nru 5

Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Isem

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Kunjom

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Relazzjoni mal-Persuna li qed tiġi Referuta

Kaxxa tal-Kliem

Le

Numru ta' Kuntatt

Kaxxa tan-Numri

Le

Imejl

Kaxxa tal-Kliem

Le

Min Qiegħed Jirreferi
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Dettalji tal-Persuna li qiegħda tiġi Referuta
Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Isem

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Kunjom

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Numru tal-Karta tal-Identità / Passaport

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Numru tal-Karta tal-Identità Speċjali

Kaxxa tal-Kliem

Le

Sess

Lista tal-Għażla

Iva

Data tat-Twelid (ĠĠ/XX/SSSS)

Data

Iva

Nazzjonalità

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Indirizz tar-Residenza

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Numru ta' Kuntatt Dar

Kaxxa tan-Numri

Le

Numru ta' Kuntatt Xogħol

Kaxxa tan-Numri

Le

Numru tal-Mowbajl

Kaxxa tan-Numri

Le

Dettalji tal-Kuntatt
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Diżabilità tal-Persuna li qiegħda tiġi Referuta
Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Diżabiltajiet (Għażel dawk kollha li japplikaw)

Kaxxa tal-Għażla

Iva, jekk il-persuna li qiegħda tiġi referuta għandha diżabilità

Speċifika d-diżabiltajiet u l-kundizzjonijiet mediċi

Kamp tal-Kliem

Iva, jekk weġibt għal qasam Nru 23

Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Isem

Kaxxa tal-Kliem

Iva, jekk taf l-isem tal-ġenituri / gwardjani tal-persuna b’diżabilità

Kunjom

Kaxxa tal-Kliem

Iva, jekk taf il-kunjom tal-ġenituri / gwardjani tal-persuna b’diżabilità

Relazzjoni mal-persuna rreferuta

Kaxxa tal-Kliem

Iva, jekk taf ir-relazzjoni mal-persuna rreferuta tal-ġenituri / gwardjani talpersuna b’diżabilità

Indirizz tar-Residenza (Jekk differenti minn fuq

Kamp tal-Kliem

Iva, jekk taf l-indirizz tar-residenza tal-ġenituri / gwardjani (jekk differenti minn
fuq) tal-persuna b’diżabilità

Numru ta' Kuntatt Dar

Kaxxa tan-Numri

Le

Numru ta' Kuntatt Xogħol

Kaxxa tan-Numri

Le

Numru tal-Mowbajl

Kaxxa tan-Numri

Le

Dettalji tal-Ġenituri / Gwardjani
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Kwistjonijiet Preżenti
Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Għażel dawk kollha li japplikaw

Kaxxa tal-Għażla

Iva, jekk għandek kwistjonijiet preżenti (eż. assistenza personali)

Għażel dawk kollha li japplikaw

Kaxxa tal-Għażla

Iva, jekk għandek kwistjonijiet preżenti (eż. Empowerment Scheme)

Oħrajn (Jekk Jogħġbok, Speċifika)

Kaxxa tal-Kliem

Iva, jekk għandek kwistjonijiet preżenti oħra

Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Formola ta' Noti Addizzjonali

Fajl

Iva, jekk għandek formola ta’ noti addizzjonali

Dokumenti Oħra
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