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Ċirkulari Ġenituri Numru 1/14-15                                                                19 ta’ Settembru 2014 

 

INFORMAZZJONI IMPORTANTI ĦAFNA 

 

Għeżież  ġenituri, 

 L-iskola se tibda nhar it-Tnejn 22 ta’ Settembru 2014. L-istudenti jidħlu l-iskola 

fit-8:30 am u jispiċċaw fis-2:30 pm. Importanti li t-tfal jaslu fil-ħin u jkunu libsin l-uniformi tas-sajf (polo 

shirt u bermuda/dublett tal-iskola, kalzetti blu skuri (l-uniformi antika) jew l-uniformi tal-kulleġġ 

il-ġdida tas-sajf). L-iskola tavżakom bil-miktub meta naqilbu għall-uniformi tax-xitwa. Ix-xagħar 

tat-tfal għandu jkun nadif u ta’ stil xieraq. 

  

It-tfal li s-sena l-oħra kienu f’Year 3 għandhom imorru għand l-għalliema tas-sena l-oħra - imbagħad 

itellgħuhom l-għalliema l-ġodda. It-tfal li kienu f’Yr 4 jew Yr 5 imorru fil-bitħa tagħna u jsibu 

l-għalliema tas-sena l-oħra.  

 

It-tifel /tifla tiegħek se jkun fil-klassi Year ______ għand _______________________. 

Learning Support  Assistant  fil-klassi se jkun hemm _____________________________. 

 

Infakkrukom li t-tfal għandhom iġibu magħhom l-affarijiet kif inhuma mniżżla fil-lista mogħtija lilhom 

fl-aħħar tas-sena li għaddiet. It-tfal ma jistgħux iġibu magħhom ġugarelli u affarijiet li jiswew ħafna 

flus (arloġġi, mobile phones, mp3s, eċċ.). 

 

Mehmuża ma’ din iċ-ċirkulari se ssibu żewġ  formoli, waħda  dwar Saħħet it-tfal u l-oħra formola 

ta’ Informazzjoni utli meħtieġa mill-Iskola. Din l-informazzjoni kollha tibqa’ konfidenzjali. 

Importanti li tagħtuna tliet numri differenti tat-telefown/mobajl ta’ persuni adulti li nkunu nistgħu 

nikkuntattjaw f’każ ta’ emerġenza.  Imlew dawn il-formoli u ibagħtuhom lill-għalliem/a mill-aktar 

fis possibbli. 

  

Min ikollu bżonn ikellem lili jew lill-għalliema, għandu l-ewwel imur fl-uffiċċju tal-Assistenti Kapijiet u 

jispjegalhom dak li jkollu bżonn. Il-ġenituri jistgħu jkellmu fil-qosor lill-Kap tal-Iskola bejn id-9am u 

l-10:00am biss. Għal laqgħat itwal għandu jsir appuntament minn qabel mas-segretarja tal-iskola. 

  

Fl-ewwel ġranet ta’ Ottubru se nistidnukom tiġu għal-laqgħat bejn l-għalliem/a u l-ġenituri ta’ kull 

klassi. Fil-laqgħa jingħata tagħrif dwar kif se jkun organizzat it-tagħlim (il-HW, l-istudju, eċċ). 

Il-ġenituri jkunu jistgħu jsaqsu għal aktar informazzjoni jew jagħmlu suġġerimenti utli. Inħeġġiġkom 

tattendu meta tirċievu l-istedina. 

  



 

 

Għal dawn l-aħħar tliet snin l-iskola qed toffri servizz ta’ websajt għall-komunita’ tal-iskola tagħna. 

F’din il-websajt tistgħu ssibu kopja ta’ kull ċirkulari li tintbagħat mill-iskola, informazzjoni aġġornata 

fuq kull attivita’ li tkun se ssir fl-iskola flimkien ma’ ritratti u kitbiet tat-tfal stess fuq dak li jkunu għamlu. 

Għalhekk nistidnukom iżżuru din il-websajt ta’ spiss fuq dan l-indirizz – 

sgpcpaolab.wordpress.com 

                            

Min naħa tagħna se nagħmlu min kollox biex nipprovdu tagħlim utli mseddaq minn koperazzjoni bejn 

l-iskola u l-ġenituri b’risq l-istudenti tagħna. 

 

E. Grech 
Il-Kap tal-Iskola 


