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Lill-: Kapijiet tan-Netwerk tal-Kulleġġi u Kapijiet tal-Iskejjel Primarji tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti 
 

Mingħand: David Muscat – Kap Eżekuttiv, Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu 
 

Suġġett: Il-Programm ta’ Litteriżmu għall-Familji Nwar 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu bi pjaċir tħabbar li qiegħda tilqa’ applikazzjonijiet tal-programm Nwar 
għas-sena skolastika li ġejja 2021/22.  Dan l-aħħar saru xi tibdiliet fil-programm kif ukoll fil-proċess tal-applikar. 
 
Nwar huwa programm ta’ intervent fil-litteriżmu wara l-ħin tal-iskola maħsub għal studenti li ma jkunux jafu jaqraw 
u jiktbu bil-Malti u/jew bl-Ingliż.  Il-programm jgħin lill-istudenti jiksbu l-ħiliet bażiċi tal-litteriżmu jiġifieri l-għarfien 
fonoloġiku, l-alfabett, il-ħsejjes tal-ittri, il-qari, l-ispellija, il-fehim u l-kitba. 
 
L-Aġenzija toffri dan il-programm lil studenti li jsibu diffikultà fil-litteriżmu.  Is-sessjonijiet isiru darbtejn fil-ġimgħa 
għal mhux aktar minn 4 semestri ta’ Nwar.  Malli jintlaħaq il-livell bażiku tal-litteriżmu, l-istudenti ma jkomplux 
għaddejjin bil-programm.  Tul il-programm jinżamm kont kontinwu tal-iżvilupp fil-litteriżmu tat-tfal.  It-tfal li jidħlu 
għall-programm ma jistgħux ifallu lezzjonijiet.  Dawk l-istudenti li ma jattendux 4 sessjonijiet mingħajr 
awtorizzazzjoni, ma jkunux jistgħu jkomplu l-programm. 
 
L-Eleġibilità: 
 
- Studenti li fis-sena skolastika 2020-2021 qegħdin fit-2 Sena (jew li se jibdew it-2 Sena, jekk qed japplikaw 

fis-sajf), it-3 Sena, ir-4 Sena, u dawk l-istudenti li se jkunu fil-5 Sena, fis-sena skolastika li jmiss (2020-2021). 
 
- Studenti barranin li għandhom diffikultà fil-litteriżmu (u mhux biss nuqqas ta’ espożizzjoni għal lingwa) u li 

jifhmu sewwa l-lingwa li japplikaw għaliha. 
 
L-applikanti jiġu aċċettati biss wara li l-Aġenzija tivverifika b’assessjar l-informazzjoni li tkun ingħatat dwar 
l-istudenti. 
 
Il-Proċess tal-Applikar: 
 
Il-ġenituri jistgħu japplikaw għat-tfal tagħhom huma stess, billi jimlew il-formola mehmuża u jibagħtuha bil-posta 
lill-Aġenzija, jew inkella jimlewha u jissottomettuha lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu fi Triq Ġużè Abela 
Scolaro, il-Ħamrun ĦMR 1304.  L-iskejjel jistgħu jgħinu fil-proċess ta’ applikar, jekk xi ġenituri ma jaslux biex 
japplikaw waħidhom. 
 
Il-ħinijiet tal-uffiċċju tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu huma mit-08:00 sal-17:00.  Kull applikazzjoni teħtieġ 
l-approvazzjoni ta’ uffiċjal għoli mill-amministrazzjoni tal-iskola tal-istudent. 
 
Min ikun jeħtieġ aktar informazzjoni jew ikollu xi mistoqsija jista’ jikkuntattja lis-Sa Marika Farrugia, Senior 
Manager tal-Programm Nwar billi jċempel 25983325 jew jibgħat ittra elettronika lil marika.farrugia@ilearn.edu.mt. 
 
Grazzi tal-kooperazzjoni. 
 
 
 
 
Sandra Ebejer 
Direttur, 
Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 
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