X’ inhuma l- intitolamenti il- ġodda li ser jiġu infurzati bil- A.L 201 tal-2022 tal- Bilanċ bejn ix-Xogħol
u l-Ħajja ?

Dawn id-drittijiet il-ġodda għandhom l-għan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema u talfamilji tagħhom. Dawn huma l-leave tal- paternità, il-leave tal-ġenituri, il- leave għall- persuni li
jindukraw, u d-dritt li ssir rikjesta għal arranġamenti ta’ ħidma flessibli għal raġunijiet ta’
indukrar. Dawn ir-regolamenti ser ikunu effettivi mit-2 t’ Awwissu 2022.

Kif kienet qabel dawn l-emendi, il-liġi ta’ Malta tipprovdi għal massimu ta’ jumejn imħallsa
bħala leave tal-paternità għall-impjegati fis-settur privati, li jvarjaw skont is-settur, u ħamest
ijiem għall- ħaddiema tas-servizz pubbliku. Taħt dawn ir-regolamenti l-ġodda, missirijiet jew ittieni ġenitur ekwivalenti sa fejn ikun rikonoxxut mil-liġi nazzjonali, ser ikunu intitolati għal
għaxart ijiem mħallsin ta’ leave tal-ġenituri li għandhom jittieħdu immedjatament wara t- twelid
jew l-adozzjoni tal-wild.

Il-leave tal-ġenituri huwa dritt individwali intitolat għal kull ġenitur fuq bażi ta’ twelid jew
adozzjoni tal-wild, sabiex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb lill- wild għal perjodu ta’ erba’ xhur sakemm
il-wild jilħaq l-età ta’ tmien snin. Bir-regolamenti l-ġodda, impjegat jista’ jibbenefika minn
xahrejn mħallsa mill- intitolament t’ erba’ xhur bl-istess rata kif stabbilita għall- benefiċċju talmard taħt l- Att dwar is- Sigurtà Soċjali.
Il-leave għall- persuni li jindukraw huwa dritt ġdid ta’ ħamest ijiem bla ħlas fis-sena kull ħaddiem
sabiex jieħdu ħsieb qraba fil-bżonn tal- għajnuna jew għal persuni li jgħixu fl-istess dar talħaddiem għal raġunijiet mediċi.

Barra minn hekk, dawn ir-regolamenti l-ġodda jistipulaw li l-impjegati li għandhom it- tfal sa
tmien snin fl-età, u min jindokra, għandhom id-dritt jagħmlu rikjesta sabiex jaħdmu b’ mod
flessibli għal raġunijiet ta’ indukrar.
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X’ inhu l- Leave tal- Paternità?
Il-leave tal-Paternità huwa definit bħala leave mix-xogħol għal missirijiet jew it- tieni ġenitur
ekwivalenti, minħabba twelid jew adozzjoni ta’ wild, sabiex jiġi indukrat il- wild, irrispettivament
mill-istatus familjari jew ċivili tal- ħaddiem.

Ħaddiem (missier jew it- tieni ġenitur ekwivalenti) huwa intitolat għal- leave tal- paternità
immedjatament malli jibda l- impjieg?
Iva, l- impjegati għandhom id- dritt tal- għaxart ijiem mħallsa ta’ leave tal- paternitài l
għandhom jittieħdu immedjatament mat- twelid jew l- adozzjoni tal- wild.

Il- leave tal- paternità huwa intitolat għal kull twelid jew għal kull wild?
Il- leave tal- paternità jingħata ma’ kull proċess ta’ twelid, u mhux għal kull wild li twieled flistess proċess. Għalhekk jekk jitwieldu tewmin, it- tieni ġenitur huwa intitolat għal għaxart ijiem
ta’ leave tal- paternità irrispettivament kemm twieldu ulied dakinhar.

Impjegat (missier jew it- tieni ġenitur ekwivalenti) ta’ wild li twieled is- sena l- oħra jista’
jibbenefika minn dawn il- benefiċċji l- ġodda?
Le, dawn il- benefiċċji mhumiex retrospettivi. Għalhekk, l- intitolament tal- għaxart ijiem
imħallsa tal- leave tal- paternità kif provdut mill- S.L. 452.125 huwa applikabbli għal twelid jew
adozzjoni ta’ wild li sseħħ fit- 2 t’ Awwissu 2022 jew wara din id- data.
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Impjegati (missirijiet jew it- tieni ġenituri ekwivalenti) huma intitolati għal- leave tal- paternità
addizzjonalment mal- leave tat- twelid?
Le, skont dawn ir- Regolamenti, il- leave tal- paternità ħa post il- leave tat- twelid. Għalhekk,
malli jiġu implimentati ir- Regolamenti mit- 2 t’ Awwissu, missirijiet jew it- tieni ġenituri
ekwivalenti huma intitolati biss gla- leave tal- paternità mat- twelid jew adozzjoni ta’ wild.

Jista’ prinċipal jirrifjuta lil missirijiet jew it- tieni ġenituri ekwivalenti milli jieħdu l- għaxart ijiem mħallsa
tal- leave tal- paternità?
Le, il- leave tal- paternità jiġi mogħti irrispettivament mill- istat ċivili jew familjari tal- ħaddiem, u
m’ għandux jiġi soġġett għal- kwalifika ta’ perjodu ta’ xogħol jew kwalifika.
X’ inhu l- Leave tal- Ġenituri?
Il- leave tal- ġenituri huwa dritt individwali intitolat għal kull ġenitur fuq bażi ta’ twelid jew
adozzjoni tal- wild, sabiex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb lill- wild għal perjodu ta’ erba’ xhur sakemm
il- wild jilħaq l- età ta’ tmien snin.
Min hu intitolat għal- Leave tal- Ġenituri?

Il- Leave tal- eĠnituri huwa dritt ta’ kull ġenitur fl- impjieg, kemm jekk impjegat fuq bażi fulltime, part-time, u kemm jekk ikun fuq kuntratt indefinit jew definit, iżda jrid ikun hemm perjodu
ta’ mill- inqas tnax-il xahar fl- istess impkjieg sabiex ikunu intitolati għal dan il- leave.

Ġenituri li jaddottaw jibbenefikaw minn dawn l- intitolamenti?
Iva, kull ġenitur li jadotta huwa intitolat għal- leave tal- ġenituri għal kull wild adottat.
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Ġenituri li ji ffosterjaw jibbenefikaw minn dawn l- intitolamenti?
Iva, il- ġenituri jiffosterjaw huma intitolati għal- leave tal- ġenituri, madankollu, il- ġenituri li
jiffosterjaw huma intitolati għal totali t’ erba’ xhur kull ġenitur, u mhux għal kull wild li jiġi
fostered.

Ġenituri ta’ wi ld l i twi eled jew ġie adot tat qabel i t- 2 t’ A wwissu 2022 h uma intitolati għal- leav e talġenitur mħallas peress li l- wi ld għadu m a laħaqx l- età tat- tmi en snin?
Le, S.L 452.125 tiddefinixxi l- “leave tal- ġenituri” bħala leave mix- xogħol minħabba twelid jew
adozzjoni ta’ wild mit- 2 t’ Awwissu 2022 ‘l hemm. Għalhekk, l- intitolament tal- leave talġenitur mħallas huwa appliabbli għal twelid jew adozzjoni ta’ wild li jseħħ wara it- 2 t’ Awwissu
2022.

Jekk impjegat diġa’ qed jagħmel/għamel użu tal- leave tal- ġenituri qabel it- 2 t’ Awwissu, lintitolament tagħhom ser jibidel, jew għandhom isiru arranġamenti alternattivi wara it- 2 t’ Awwissu?

Jekk impjegat ibbenefika mil- leave tal- ġenituri qabel it- 2 t’ Awwissu, u jfisser li t- twelid sar
qabel it- 2 t’ Awwissu, dan ifisser li l- erba’ xhur bla ħlas japplika. L- intitolamenti l- ġodda talleave tal- ġenituri huwa effettiv għal twelid/adozzjoni li jseħħu wara t- 2 t’ Awwissu 2022.

L- impjegat huwa intitolat li juża-lleave tal- ġenituri immedjatament malli jibda l- impjieg?
Impjegat irid ikun ilu fl- impjieg mal- istess imgħallem għal eprjodu kontinwu ta’ tnax-il xahar
qabel ikun jista’ japplika sabiex jagħmel użu mill- leave tal- ġenituri.

Il- leave tal- ġenitur jista’ jiġi trasferit minn ġenitur għall- ieħor?
Mill- erba’ xhur leave tal-ġenituri, ix-xahrejn leave bla ħlas, jistgħu jiġu trasferiti minn ġenitur
għall- ieħor.

Page | 4

Kif jista’ jiġi użat il- leave tal- ġenituri u kif inhu mħallas?

Xahrejn mill- erba’ xhur tal-leave tal-ġenituri għandu jitħallas bl-istess rata stabbilita għallintitolament għall-benefiċċju tal-mard taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, u għandu jitqassam hekk:

L- erba’ xhur tal- leave tal- ġenituri jista’ jittieħed kollu f’ daqqa, iżda, ir- Regolamenti introduċew
proċedura mqassma kif jittieħed:

-

Jekk il-wild jew l-ulied illi għalih jew għalihom ingħata l-leave tal-ġenituri ma jkunx għadu

jew għadhom, għalaq jew għalqu l-erba’ (4) snin , 4 ġimgħat biss tal-intitolament jitħallas bir-rata
applikabbli;

-

Jekk il-wild jew l-ulied illi għalih jew għalihom ingħata l-leave tal-ġenituri jkun jew ikunu

għalaq jew għalqu l-erba’ snin (4), iżda ma jkunx għadu jew għadhom, għalaq jew għalqu l-età ta’
sitt (6) snin, ġimagħtejn biss tal-intitolament jitħallas bir-rata applikabbli;

-

Jekk il-wild jew l-ulied illi għalih jew għalihom ingħata l-leave tal-ġenituri jkun jew ikunu

għalaq jew għalqu sitt snin (6), iżda ma jkunx għadu jew għadhom, għalaq jew għalqu l-età ta’ sa
tmien

(8)

snin,

ġimagħtejn

biss

tal-intitolament

jitħallas

bir-

rata

applikabbli;
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Jista’ impjegat jieħu l- erba’ xhur leave tal- ġenituri f’ daqqa? Eżempju, impjeagt jixtieq jużalintitolament kollu fl- ewwel klasifikazzjoni (twelid sa 4 snin)
Iva, iżda xahar biss ikun imħallas bir- rata applikabbli, u l- kumplament ikun bla ħlas.

X’ inhu l- Leave tal-persuni li jindukraw?
Il-Leave tal-persuni li jindukraw jirreferi għal-leave mix- xogħol għall- ħaddiema sabiex
jipprovda kura jew sapport personali għal qarib tagħhom, jew għal persuna li tgħix fl- istess dar
tagħhom li għandha bżonn kura jew sapport personali għal raġunijiet mediċi serji. Kull ħaddiem
huwa intitolat għal ħamest ijiem leave tal-persuni li jindukraw bla ħlas fis- sena.

X’ inhuma Arranġamenti tax-xogħol flessibbli?
Arranġamenti tax-xogħol flessibbli jagħtu lok lill- ħaddiema sabiex jaħdmu b’ mod flessibli skont
il- bżonnijiet personali għall- ħinijiet ta’ indukrar. Kif prvodut b’ dawn ir- redolamenti,
arranġamenti tax-xogħol flessibbli jinkludu iżda mhux limitati għal, remote working, ħidma fuq
sigħat ridotti, u flexitime.
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Ikkuntatjana
Ħinijiet tal-ftuħ tax-Xitwa (Tnejn, Tlieta, Ħamis,
Ġimgħa): 8:00-15:30
Ħinijiet tal-ftuħ tax-Xitwa (Erbgħa): 8:00-12:00
Ħinijiet tal-ftuħ tas-Sajf (Tnejn-Ġimgħa): 8:00-12:00
Viżitaturi huma mħeġġa jikkuntattjawna fuq info.dier@gov.mt jew
permezz tal-freephone's 1575 (Helpline għall-Impjegati) u1576
(Helpline għal min iħaddem) għal domandi.

