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Servizz GĦOŻŻA     

Għajnuna  ‘l Ommijiet Żgħażagħ għal Żogħżija Aħjar 

Servizz Għożża tagħmel parti mid-Dipartiment Servizzi għall-istudent li jaqa’ 

taħt il-Ministeru għall-Edukazzjoni u Impjieg.  

Servizz Għożża tipprovdi sapport u programm edukattiv lill-persuni minuri li 

jkunu se jsiru ommijiet. Dawn iż-żgħażagħ jistgħu jkunu fl-iskejjel sekondarji u 

post-sekondarji, kif ukoll f’imjpieg jew le. Toffri wkoll sapport lill-partners u lill-

familjari tagħhom. Servizz Għożża tħajjar lill-ommijiet żgħażagħ biex jaddottaw 

attitudni pożittiva lejn l-istat ta’ omm waqt li tgħinhom ikomplu fil-karrieri 

tagħhom. 

Filwaqt li nagħmlu kuraġġ liż-żgħażugħa omm biex trabbi bl-aħjar mod lit-

tarbija tagħha, l-għan ewlieni ta’ Servizz Għożża jibqa’ li tinkoraġixxi lit-tfajliet 

ikomplu bl-istudju edukattivi tagħhom. Il-ħaddiema ta’ Servizz Għożża huma  

għalliema tal-guidance u jaħdmu mill-qrib ma’ kapijiet ta’ skejjel u għalliema 

tal-guidance, ma’ counsellors, MCAST, Youth.inc, ETC u professjonisti oħra li 

jaqdu lit-tfajliet tqal bħal tobba,qbiela, kappillani u oħrajn. Servizz Għożża 

tagħmel minn kollox biex it-tfajla terġa’ tattendi l-iskola speċjalment jekk din 

tkun taħt is-16-il sena.  

Servizz Għożża jimxi fuq timetable tal-iskejjel u joffri servizz ukoll fis-sajf. 

 

Il-programm għal Tfajliet Tqal jinkludi: 

*Preparazzjoni għat-tqala, twelid, l-ewwel sena tat-tarbija. 
*Għajnuna lit-tfajla, it-tibdil f’ħajjitha u ħiliet bażiċi. 
*Ir-relazzjoni ma’ missier it-tarbija u ż-zewġ familji. 

*Relazzjonijiet oħra fil-familja tat-tfajla u tal-partner. 
*Aspetti legali u soċjali. 

*Servizz ta’ counselling lit-tfajla, missier it-tarbija u l-ġenituri tat-tnejn. 
*Jiġu mistiedna kelliema meta jkun hemm bżonn dwar xi suġġett speċjalizzat. 
*Ħruġ relatat mas-sessjonijiet. 
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Hemm ukoll il-programm għal Tfajla Omm li jinkludi: 

*Laqgħat ta’ darba fil-ġimgħa għat-tfajla u t-tarbija tagħha. 

*Sapport lit-tfajla fir-rwol ġdid tagħha. 
*Sessjonijiet mat-tfajliet dwar suġġetti varji u relevanti bħal: is-saħħa, id-
dixxiplina, il-kontraċezzjoni, ir-relazzjoni tal-koppja, relazzjonijiet abbużivi 

*Kors ta’  Ħiliet għall-Ġenituri għas-snin tal-bidu tat-trobbija. 
*Jiġu mistiedna kelliema biex joffru input speċjalizzat. 

*Isiru wkoll krafts u tisjir mat-tfal. 
*Ħruġ organizzat għall-ommijiet bit-trabi tagħhom. 

 

Servizz Għożża ħasbet ukoll biex toffri sapport u formazzjoni lill-ġenituri tat-

tfajla u l-partner tagħha li ħafna drabi jkunu se jsiru nanniet bla ħsieb. Għal dan 

il-għan isiru 4 laqgħat li joffru informazzjoni għal sapport morali u gruppi ta’ 

terapija għall-ġenituri. Dan il-programm jismu Nanniet Bla Ħsieb. 

Il-programm ta’ prevenzjoni, Nifhmu ‘l Uliedna fil-Bidliet jingħata lill-ġenituri 

ta’ studenti li jattendu l-ewwel sena tal-iskola Sekondarja (is-seba’ sena). Dan 

il-programm għall-ġenituri jikkonsisti f’seminar li jħeġġeġ lil ġenituri jitkellmu 

mat-tfal tagħhom dwar suġġetti fuq is-sesswalita’ u kif il-ġenituri irabbu il-

kunfidenza biex imexxu konverżazzjoni mat-tfal tagħhom fuq dan is-suġġett. 

Il-programm ta’ prevenzjoni għall-ġuvintur  jismu  Il-boyż... Bandiera bajda jew 

le? U tat-tfajliet jismu Il-Girlż... Jien se nbennen? 

Dan il-programm jingħata lit-tfajliet u ġuvintur tal-iskejjel sekondarji li jkunu 

form 3 jew 4. Permezz ta’ sketches, stejjer  u diskussjonijiet, tingħata 

informazzjoni dwar il-konsegwenza li kemm it-tfajla kif ukoll il-ġuvni jridu 

jaffaċċjaw jekk isiru ommijiet jew missirijiet ta’ eta’ żgħira.   

Il-programm Classroom Intervention isir mill-istaff ta’ Servizz Għożża, meta jiġi 

mitlub mill-iskola. Isir meta jkun hemm sitwazzjoni ta’ tfajla tqila u hija tagħżel 

li tibqa’ tattendi l-iskola. Il-guidance teacher tgħin lit-tfajliet sħabha biex ma 

jitħajrux jagħmlu bħalha u fl-istess ħin jirrispettaw is-sitwazzjoni tagħha. 

Permezz tal-programm School and Me Servizz Għożża jgħin lit-tfajla fil-livell ta’ 

Edukazzjoni li tkun waslet fih, fejn hu possibbli, u jiggwidhom dwar studju, 

xogħol u karrieri.  
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It-tfajliet jiġu referuti mill-Guidance teachers, skejjel, il-qwiebel li jieħdu ħsieb 

l-outpatients tat-tqala f’Mater Dei, tobba, kappillani, aġenziji oħra, u anke minn 

jeddhom. Naħdmu  ma’ entitajiet u aġenziji oħra permezz ta’ kelliema li jiġu 

mistiedna biex jagħtu s-sehem tagħhom. Dawn jinkludu: 

*Il-qwiebel tal-isptar Mater Dei. 

*Sedqa. 
*ETC. 

*Dipartiment tal-konsumatur. 
*Dipartiment tas-Sigurta Soċjali. 

*Dipartiment tar-Reġistru Pubbliku. 
*Dipartiment għall-promozzjoni tas-Saħħa. 
*Klinika tat-Tilqim. 

*L-avukat. 
*Kelliema dwar l-Ewwel Għajnuna (first aid). 

*Youth.inc. 
*Awturi u kittieba ta’ kotba. 
*Għajnuna Spiritwali. 

*Kelliema dwar Childcare centres. 
*Karrieri. 

 

It-tfajliet jingħataw ċertifikat ta’ attendenza u s-servizz huwa pprovdut 

mingħajr ħlas. Il-kunfidenzjalita’ tal persuni li jużaw is-servizz dejjem tiġi 

mħarsa. 

Minn jixtieq jikkuntattjana, il-ħinijiet huma mit-08:30-14:30, mit-Tnejn sal-

Ġimgħa. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 21 243869 jew Servizz Għożża, 

Pjazza Federico Maempel, Qormi  QMR 1515. 

 

 

 

 


