MINISTERU GĦALL-POLITIKA SOĊJALI U D-DRITTIJIET TAT-TFAL
Formola tal-Applikazzjoni – 2022

Għotja ta’ darba għal persuni li daħlu uffiċjalment fis-servizz pubbliku wara s-16 ta’ Jannar
1979 u li qabel din id-data għamlu xi żmien iservu f’dipartimenti tal-Gvern, iżda mhux bħala
uffiċjali pubbliċi.
It-tagħrif mitlub fis-sezzjonijiet minn 1.1 u sa 2.5 jrid jingħata f’kull applikazzjoni.
It-tagħrif mitlub fis-sezzjonijiet minn 3.1 sa 3.6 jimtela biss jekk il-persuna li dwarha qed
issir it-talba għadha ħajja.
Isem u kunjom il-persuna li dwarha qed issir
1.1 it-talba
1.2 Numru tal-Karta tal-Identità
1.3
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
3.1

Data tat-twelid
Isem tal-korp jew natura tax-xogħol li kellu
qabel ma nħatar uffiċjal pubbliku
Numru ta’ reġistrazzjoni tal-korp (jekk
applikabbli)
Data tal-ingaġġ fil-korp jew meta beda
jaħdem f’xi dipartiment tal-Gvern qabel ma
nħatar uffiċjal pubbliku
Data tal-ħatra uffiċjali fis-servizz pubbliku
Data tal-irtirar mis-servizz pubbliku
Isem u/jew numru tar-residenza

3.2 Isem tat-Triq
3.3 Lokalità
3.4 Kodiċi Postali
3.5 Numru tat-telefon
3.6 Numru tat-telefon ċellulari
It-tagħrif mitlub fis-sezzjonijiet minn 4.1 sa 5.6 jrid jingħata biss jekk il-persuna li dwarha
qed issir it-talba ġiet nieqsa*.
Isem u kunjom l-eredi li hu/hi awtorizzat/a
4.1 biex j/tagħmel l-applikazzjoni
4.2 Numru tal-Karta tal-Identità
5.1 Isem u/jew numru tar-residenza
5.2 Isem tat-Triq
5.3
5.4
5.5

Lokalità
Kodiċi Postali
Numru tat-telefon

5.6 Numru tat-telefon ċellulari
*Fil-każ ta’ applikazzjonijiet magħmula minn eredi ta’ applikanti li ġew nieqsa, mal-applikazzjoni trid tiġi
ppreżentata dikjarazzjoni mingħand nutar, fejn jiġi ddikjarat min huwa/huma l-eredi tal-persuna mejta u
min huwa/hija l-eredi awtorizzat/a biex j/tirċievi l-pagament tal-għotja f’isem l-eredi kollha. F’dak il-każ
l-isem u l-kunjom u d-dettalji tal-eredi awtorizzat/a, irid jingħata fis-sessjonijiet minn 4.1 sa 5.6.

L-applikazzjoni għandha tintbagħat bil-posta lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, f’38, Triq l-Ordinanza,
il-Belt Valletta, VLT 1021; jew bil-posta elettronika fuq social.security@gov.mt; jew billi żżur wieħed miċċentri reġjonali ta’ servizz.gov, mhux aktar tard mit-30 ta’ Lulju 2022.
Tagħrif Importanti
It-tagħrif personali mogħti f’din l-applikazzjoni huwa protett u wżat skont l-Att dwar il-Protezzjoni u lPrivatezza tad-Data.
F’każ fejn ikun sar ħlas bi żball, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal jirriserva d-dritt li
jiġbor lura l-ammonti li jkunu tħallsu bi żball. Kemm-il darba jirriżulta li saret talba qarrieqa, il-Ministru
għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal jista’ jibda proċeduri kriminali kontra min ikun responsabbli.
It-tagħrif mogħti f’din il-formola tal-applikazzjoni ser jintuża mill-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol u
mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal.
Dikjarazzjoni
Niddikjara li d-dettalji u l-informazzjoni mogħtija f’din l-applikazzjoni huma korretti u sa fejn naf jien
nikkwalifika biex nirċievi l-għotja ta’ darba skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Iskema għal persuni li
qabel ma daħlu uffiċjalment fis-servizz pubbliku wara s-16 ta’ Jannar 1979 għamlu xi żmien iservu
f’dipartimenti tal-Gvern iżda mhux bħala uffiċjali pubbliċi.
Nagħraf li din t-talba hija waħda finali skont l-Iskema msemmija u meta naċċetta l-għotja, jien qed
nirrinunzja għal kull pretenzjoni oħra futura marbuta mal-Iskema u nwaqqaf u nirtira kull kawża jew
kawżi kontra l-Gvern, Awtorità jew entità oħra governattiva. Nifhem li r-rikorrenti, jew l-eredi tagħhom,
f’kull kawża jew kawżi jridu jippreżentaw dikjarazzjoni maħlufa fir-reġistru tal-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
fejn jiddikjaraw li qed iċedu u jirtiraw kull kawża jew kawżi pendenti.
Nifhem ukoll li l-għoti ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa fir-rigward ta’ din il-formola ta’ applikazzjoni
huwa reat gravi u jista’ jwassal għal ħtieġa li jkollha titħallas lura l-għotja sħiħa u li jittieħdu proċeduri
kriminali.

_______________________

________________________________

_____________________

Firma tal-applikant/
Eredi awtorizzat

Numru tal-Karta tal-Identità

Data

