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Editorjal 

 L-Industrija tal-Kostruzzjoni se tniedi s-sistema tal-iSkill Cards (CISC) din is-sena. Din 

l-iskema għandha l-għan li ttejjeb u ssostni l-aqwa livell f’din l-industrija. Bħalissa għad-

dejjin minn żmien fejn jinħass nuqqas ta’ ħaddiema tas-sengħa kwalifikati. Għalhekk iċ-

CISC se tkun mezz biex jogħlew l-istandards tal-industrija, jitjiebu l-prattiċi kemm fis-saħħa 

u s-sigurtà u kemm fil-kundizzjonijiet tal-impjieg. 
 

CISC se tkun l-iskema li tirrikonoxxi r-reġistrazzjoni tal-ħaddiema fi ħdan l-industrija tal-

kostruzzjoni kollha kemm hi. Din l-iskema se titnieda din is-sena stess. Wara perijodu ta’ 

tranżizzjoni li jtul ħames snin, iċ-CISC se ssir obbligatorja għal kull kuntratt ta’ xogħol        

pubbliku. Il-ħaddiema kkonċernati se jkunu mitluba li jġeddu regolarment (kull 5 snin) l-

iskill card tagħhom, wara li jkunu temmew b’suċċess test dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-

post tax-xogħol flimkien ma’ kors CPD fis-sengħa partikolari tagħhom – kors li joffri            

għarfien dwar l-innovazzjonijiet li jkunu seħħew fis-sengħa tul dawk il-ħames snin. 
 

L-ewwel snajja` li se jiddaħħlu f’din l-iskema huma l-plumbers, l-assistenti tal-electricians,  

id-decorators (tibjid, tikħil u xogħol bil-ġibsum), u dawk li jqiegħdu l-madum. Minn dejjem 

kienet tinħass il-ħtieġa li l-ħaddiema fl-industrija tal-kostruzzjoni jingħataw għarfien        

formali tal-ħiliet li jkunu akkwistaw b’ħidmiethom matul is-snin bis-saħħa t’apprentistat 

mal-kuntratturi. Il-BICC temmen li tkun qed tilħaq dan l-għan propju permezz tas-sistema 

tas-CISC. 
 

Nemmnu bis-sħiħ li s-CISC se tnaqqas sew in-numru t’inċidenti li huma assoċjati mal-

industrija tal-kostruzzjoni. Tgħin ukoll biex trażżan il-kompetizzjoni inġusta, u tagħti           

lill-konsumatur iċ-ċertezza li qed jingħata l-aqwa servizz minn ħaddiema ta’ ħila. Għan   

ieħor hu li tinċentiva lill-ħaddiema f’din l-industrija li jibqgħu jżommu ruħhom aġġornati, 

jimmodernizzaw u jiżviluppaw is-servizz li jagħtu biex b’hekk jiffaċċjaw l-isfidi tal-futur. 

Dawk li għandhom f’idejhom iċ-CISC se jkollhom il-ħiliet tagħhom fis-snajja` rikonoxxuti     

fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. 
 

Hekk, l-industrija, f’kull qasam tagħha, se tibbenefika minn din l-iskema. L-iskema hi 

maħsuba biex toffri taħriġ li jwassal għall-aqwa prattiċi fl-industrija u fl-istess waqt toffri 

wkoll id-direzzjoni meħtieġa. 
 

Hon. Charles Buhagiar B.E. & A. (Hons)., A. & C.E., M.P. 
Chairman Eżekuttiv 
BICC 
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Kelmtejn mill-Awtriċi 
 
 

 L-industrija tal-kostruzzjoni f’Malta hija waħda mill-pilastri ewlenin fl-
ekonomija tal-pajjiż. Dan l-aħħar kien hemm żieda fl-impjiegi f’din l-industrija. 
 
Fid-dawl ta’ dan, ta’ min jenfasizza l-importanza tal-ħaddiema kwalifikati fis-
snajja` tagħhom. Propju għalhekk, l-għan ewlieni tagħna hu li ngħinu  lill-
ħaddiema tal-kostruzzjoni jiksbu l-aqwa taħriġ u l-għarfien tant siewi għall-
industrija tagħhom.  Il-wegħda tagħna lill-ekonomija Maltija hi li noffru ħaddiema 
kapaci, kunfidenti u li għandhom l-esperjenza u l-prattika, tant li jiżguraw qligħ 
massimu fuq l-investiment. 
 
Nadette Azzopardi 
Education Co-ordinator. 
BICC 

Il-publikazzjoni u r-responsabbilita` ta’ din il-publikazzjoni: 

Building Industry Consultative Council 
Building Research Centre, 
36, Triq iż-Żekka, 
Valletta.  
22479300 
info.bicc@gov.mt - www.bicc.gov.mt 
 

Disinn u impaġnar - Philip Schembri 
Ritratti - Joseph Abela 
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Fuqhiex qed nitkellmu? 
Dak li jeħtieġ tkun taf biex issostni l-futur 

tiegħek.  
Kien hemm tħassib serju dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa u s-

sigurtà fl-industrija tal-kostruzzjoni, problemi ta’ reklutaġġ ta’ 

ħaddiema fil-bini, u d-dehra x’aktarx imċajpra tal-industrija 

nfisha minħabba l-kwalità mnaqqsa tal-prodott.  

Il-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini (BICC) ddeċieda li 

jindirizza dawn in-nuqqasijiet billi jaħdem id f’id mal-ETC, l-

Universita` ta’ Malta, l-NCFHE, l- Awtorita` Maltija għas-Saħħa u 

s-Sigurta, l-BRO.  Hekk ikun assigurat li l-industrija tal-

kostruzzjoni timpjega l-ħaddiema addattati bil-ħiliet propji fis-

snajja`, biex b’hekk tlaħħaq mat-talbiet futuri ta’ din l-industrija.  

L-għan ewlieni hu li ngħinu ħaddiema fil-kostruzzjoni biex jiksbu 

l-aqwa ħiliet u kwalifiki bħal ħaddiema f’kull industrija oħra. 

Naħdmu flimkien lejn l-industrija Maltija tal-kostruzzjoni      

mogħnija b’ħaddiema aktar imħarrġa u kkwalifikati. 

 

Jekk issa tagħżel li tieqaf taqra dan il-ktejjeb, tista’ tkun qed 

twaqqaf iċ-ċans tiegħek ta’ impjieg aktar sinjifikanti fil-futur. 

Jekk tkompli taqra tista’ tkun qed tiftaħ beraħ il-bibien għal 

opportunitajiet ġodda... 
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Id-dinja qiegħda tinbidel. Anke dawk il-ħaddiema bl-itwal esperjenza 

fil-kostruzzjoni għandhom bżonn it-taħriġ.  

Hemm ħafna raġunijiet għaliex għandek titħarreġ, anke jekk 

ilek f’din l-industrija għal ħafna snin. 

Hawn għandek ftit minnhom:  
 

 Ħafna ħaddiema fil-kostruzzjoni jitilfu ħajjithom jew        

iweġġgħu fuq ix-xogħol – tkunx fosthom! Bħalissa hawn    

offruti diversi programmi ta’ taħriġ dwar is-saħħa u s-sigurtà 

fuq il-post tax-xogħol. Oħrajn qed jitħejjew. 

 Il-kompetizzjoni żdiedet u min jagħti l-kuntratti jfittex xhieda 

tal-ħiliet tiegħek. It-taħriġ li tidħol għalih u l-kwalifiki li 

takkwista juru l-kapaċitajiet tiegħek. 

 Aħna tal-BICC kburin bl-industrija tagħna u rridu nassiguraw 

li l-ħaddiema fil-kostruzzjoni huma fost l-aktar imħarrġa u 

kkwalifikati fost il-ħaddiema Maltin. Għinna naslu hemm! 

 Il-kwalifiki jissarrfu f’opportunitajiet aqwa biex issib xogħol u 

xogħol aħjar. Dalwaqt se jkollok bżonn l-iskill card biex 

timpjega ruħek. 

 F’ħafna każi se jkollok bżonn l-iskill card jew safety card        

partikolari għalik biex tista’ tirfes fuq sit ta’ kostruzzjoni – ara 

li tkun f’idek meta meħtieġa. 

Mingħajr kwalifiki qed tnaqqas l-għażla ta’ 
impjieg għalik. 

Spiss min iħaddem jiġi mitlub juri evidenza tal-
kwalifiki tal-ħaddiem u l-kuntratturi li jħaddem 
biex ikun jista’ jirbaħ kuntratt. 

Dan ifisser li int tintalab: 
 
 Dokumenti li jixhdu l-kompetenzi tiegħek fis-

sengħa. 
 Prova li int għandek għarfien dwar is-saħħa u s-

sigurta` fuq ix-xogħol. 
 

Mingħajr din l-evidenza malajr issib ruħek imwarrab fl-

industrija tal-Kostruzzjoni. Tinkwetax! Se ssib appoġġ 

qawwi fi ħdan il-BICC. Aħna ngħinuk timxi ’l quddiem. 



Li taġġorna l-kwalifiki tiegħek hi l-aħjar għażla. 

Jista’ jkun li għandek x’turi dwar il-ħila fis-sengħa tiegħek 

għax għandek ċertifikat tas-City and Guilds jew xhieda  

t’apprentistat. Iżda jekk le? Għalhekk important li taġġorna 

l-kwalifiki tiegħek jew tikseb oħrajn ġodda. 

Tħalli xejn iżommok lura. L-evidenza 

importanti wisq. 

Fost dawk li jħaddmu, aktar u aktar minnhom qed jinsistu li 

jkollok ir-Registration Card apposta (skill card u safety 

card). 

Sistemi ta’ xogħol jew ħiliet li tgħallimt snin ilu jistgħu ma’ 

jkunux jgħoddu aktar għall-ħtiġijiet tal-lum...jekk iżżomm 

ruħek aġġornat tista’ tibqa’ fit-triq it-tajba. 

 

Fil-biċċa l-kbira tal-industriji diversi, li wieħed jirċievi taħriġ 

waqt ix-xogħol jew li jaġġorna l-ħiliet tiegħu, saret il-ħajja 

ta’ kuljum. Aħseb ftit x’jiġri fit-teknoloġija tal-informatika, 

fejn ma tistax ma’ tkunx fuq quddiem il-ħin kollu. Fl-

industrija tal-kostruzzjoni mhux b’inqas. Taqtax lura! 

 

Il-ħiliet u l-esperjenza li għandek diġà jgħinuk takkwista ċ-

ċertifikati aktar faċilment u malajr. Il-ħiliet għandek diġà – 

ara li jkollok x’turi! 

Iċ-CISC hi ċ-ċavetta biex ittejjeb il-ħiliet tiegħek, ukoll jekk 

għadek kif spiċċajt mill-iskola. Tħalli xejn itellfek. 
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Iċ-CISC jiżguraw li kull ħaddiem fil-kostruzzjoni għandu 

għall-inqas għarfien bażiku dwar is-saħħa u s-sigurtà 

fuq ix-xogħol. 

Taħriġ fl-Edukazzjoni Vokazzjonali tal-Bidu - Initial Vocational Education Training (IVET) u Taħriġ Kontinwu fl-

Edukazzjoni Vokazzjonali - Continuous Vocational Education Training (CVET) huma kwalifiki vokazzjonali 

(ibbażati fuq xogħol). Huma kwalifiki li juru li int kapaċi taħdem billi jirrikonoxxu l-ħiliet li għandek diġà. Jeżistu 

ċertifikati t’għarfien marbuta mal-Qafas Malti ta’ Kwalifiki u tista’ tiksibhom f’livelli differenti skont il-ħtiġijiet 

speċifiċi, bħal: 

Pass pass lejn evidenza tal-ħiliet tiegħek sabiex ikollok l-iskill card 

Agħti xhieda li int kapaċi taħdem bla periklu fuq 

sit ta’ kostruzzjoni 

SKILL CARD ĦAMRA – għall-Apprendisti   

 Ikun reġistrat bħala impjegat jew bħala 
student f’istituzzjoni akkreditata. 

 Skill Cards ikunu validi sakemm idum 
għaddej il-kors 

Mhux suġġett għal tiġdid 

SKILL CARD BLUE  – għall-Ħaddiema (MQF level 2)   

 Taħriġ speċfiku fuq il-post tax-xogħol; 

 Fil-pussess ta’ ċertifikat ta’ għarfien 
bażiku tas-saħħa u sigurta’ tax-xogħol;  

 Ittra ta’ referenza mingħand min 
iħaddmu, perit jew inginier; 

 Eżami tas-snajja` miżmum minn 
istituzzjoni rikonoxxuta; 

L-iSkill Card tkun valida għal 5 snin 

SKILL CARD KULUR IL-FIDDA  – għall-Artiġjana (MQF 
level 3)   

 Taħriġ speċfiku fuq il-post tax-xogħol; 

 Mill-inqas tliet snin esperjenza fil-qasam; 

 Fil-pussess ta’ ċertifikat ta’ għarfien 
bażiku tas-saħħa u sigurta` tax-xogħol;  

 Ittra ta’ referenza mingħand min 
iħaddmu, perit jew inġinier; 

 Eżami tas-snajja` miżmum minn 
istituzzjoni rikonoxxuta  

L-iSkill Card tkun valida għal 5 snin 

SKILL CARD KULUR ID-DEHEB – għat-Tekniċi (MQF 
level 4)   

 Taħriġ formali; 

 Fil-pussess ta’ ċertifikat ta’ għarfien 
bażiku tas-saħħa u sigurta` tax-xogħol;  

L-iSkill Card tkun valida għal 5 snin 

SKILL CARD SEWDA  – għall-Professjonisti  

 Ikollhom fil pusess tagħhom kwalifika 
rikonoxxuta (MQF level 5) jew kwalifika 
ogħla 

 Fil-pussess ta’ ċertifikat ta’ għarfien 
bażiku tas-saħħa u sigurta` tax-xogħol;  

L-iSkill Card tkun valida għal 5 snin 

SKILL CARD BAJDA -  għall-viżitaturi 
 
Din għandha tinħareġ mill-manager tas-sit jew l-
uffiċjal tas-saħħa u s-sigurta favur il-viżitaturi 
KOLLHA li jkunu fuq is-sit tal-kostruzzjoni. 
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Barra minn hekk, studenti ħaddiema huma offruti programmi ta’ taħriġ kontinwu fl-edukazzjoni vokazzjonali 

(CVET). Dawn il-korsijiet jipprovdu l-possibiltà lill-istudenti li jaġġornaw il-ħiliet tagħhom fl-industrija u fl-

istess waqt jakkwistaw kwalifiki ġenerali f’xi qasam partikolari tas-servizzi tal-kostruzzjoni. Tagħlim strutturat 

fl-MCAST iwassal għal grad ta’ tekniku QMK Livell 4 f’livell ta’ diploma. 

 

Inkella, dawk li għandhom l-għarfien u l-ħiliet neċessarji biex jaħdmu xogħol speċifiku jistgħu jkollhom il-

ħiliet tagħhom msaħħa permezz ta’ metodi differenti t’assessjar. Tisħiħ ta’ tagħlim strutturat u mhux                  

strutturat jitlob li jiġu identifikati, assessjati u rikonoxxuti l-ħiliet u l-kompetenzi li individwi jkunu żviluppaw 

matul ħajjithom f’kuntesti differenti. VINFL (Tisħiħ ta’ tagħlim strutturat u mhux strutturat) jgħin fl-għarfien 

tal-ħiliet diġà miksuba mill-ħaddiema, u x’ħiliet u tagħlim oħra jeħtieġu biex jakkwistaw ċertifikazzjoni sħiħa. 

Referenza: http://www.ncfhe.org.mt/uploads/filebrowser/ECVET%20Conversion%20manual_3.pdf 

Programmi ta’ Taħriġ fl-Edukazzjoni Vokazzjonali tal-Bidu (IVET) għal kull 

min temm l-edukazzjoni sekondarja jew post-sekondarja. 
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Ikseb kwalifiki waqt li taħdem 

Hemm firxa sħiħa ta’ mezzi kif ħaddiema jistgħu jakkwistaw iċ-

ċertifikati li fosthom jidħol it-tisħiħ ta’ tagħlim strutturat u mhux 

strutturat. 

 Il-ħiliet li għandek diġà jiġu rikonoxxuti. Iffoka fuq il-ħiliet li jonqsok             

tiżviluppa fis-sengħa partikolari tiegħek. 

 

 Tgħallem aktar dwar is-sengħa partikolari tiegħek. Żviluppa l-ħiliet li 

għandek diġà. Saħħaħ l-għarfien u akkwista xhieda tal-ħiliet li għandek. 

 

 Tiġi mogħti kampjun tax-xogħol tiegħek. 



Ħu vantaġġ mill-għajnuna provduta 

Se ssib żġur xi ħaġa li tgħodd għalik. Hemm kwalifiki speċifiċi f’livelli 

differenti li jkopru s-snajja` ewlenin, skont il-ħidma tiegħek fuq il-lant 

tax-xogħol. Se ssib ukoll għajnuna biex tikkwalifika għall-iskill card. 

Forsi jogħġbok titħarreġ f’ħiliet ġodda, jew ittejjeb il-ħiliet li diġà 

għandek, jew biex tilħaq kontrollur jew maniġer. Tista’ ssib l-għajnuna 

kollha li tinħtieġ għal kulma tixtieq tasal għalih, mit-taqsima tal-

konsumatur tal-BICC. Anke min iħaddmek jista’ jsib għajnuna diretta 

mingħand il-BICC. 

Faċli tagħmel il-pass li jmiss għal futur ta’ suċċess 

Ara hemmx xi ħaddiema fuq il-lant tax-xogħol tiegħek li għandhom l-

iskill card – dawn huma nies li jistgħu jtuk tweġiba għal kull mistoqsija 

tiegħek dwar il-korsijiet.  

 

Jekk ma ssib lil ħadd, allura dur fuq xi istituzzjoni milli jidhru fil-paġna li 

jmiss – hawn ukoll il-mistoqsijiet tiegħek isibu tweġiba bl-aktar              

kunfidenzjalità possibbli. 

 

Tiddejjaqx titkellem ma’ sħabek dwar it-taħriġ – jista’ jkun li huma 

wkoll għandhom l-istess tħassib tiegħek. 

 

Għaliex ma tħajjarx lil sieħbek biex flimkien tattendu għal xi kors? Hekk 
tistgħu tgħinu u tappoġġjaw lil xulxin. Ftakar li żewġ imħuħ aħjar minn 
wieħed waħdu. 

Ħu vantaġġ min-numru kbir ta’ inizjattivi għat-taħriġ li l-BICC qed joffri                 

b’kollaborazzjoni ma’ min iħaddem, ma’ kulleġġi u ma’ istituzzjonijiet oħra ta’ 

taħriġ. 

Hawn għandek ftit għażliet ħfief biex tikseb suċċess fl-industrija: 



Informazzjoni Utli 

Kors t’għarfien dwar is-saħħa u s-
sigurta` fuq il-post tax-xogħol 

Diversi istituzzjonijiet ta’ taħriġ 

Kwalifiki f’oqsma speċifiki ta’ 
kostruzzjoni 

ETC 

Lingwi, matematika u teknoloġija tal-
informatika 

ETC 

Kors f’livell ta’ Diploma 
 
Kors f’livell ta’ Baċċellerat 

MCAST 
 

MCAST 
 

Xi mistoqsijiet li sikwit jistaqsuna 

Xi jgħid l-imgħallem jekk nitħarreġ waqt il-ħin tax-xogħol? 

Ħafna minn dawk li jħaddmu draw                 

japprezzaw il-benefiċċju li jkollhom                

ħaddiema kkwalifikati. Ħafna mill-

kuntratturi l-kbar Maltin u l-klijenti                 

nfushom qed jappoġġjaw din l-idea, u           

intrapriżi żgħar (ma jdumux ma jitwarrbu 

mill-ġirja għall-akkwist ta’ kuntratti) jekk 

ma jkollhomx ħaddiema kkwalifikati              

reġistrati. Se jkunu jafuhulek li tkun qed 

tgħinhom jilħqu l-livell meħtieġ. 



X’jiġri jekk ma ngħaddix?  

Nitlef ix-xogħol? 

X’nambuha l-iskill card? 

U żgur li le. Ftakar li dan li qed ngħidu hu dwar l-iżvilupp tal-ħiliet li għandek u ċ-

ċertifikazzjoni tagħhom. Jekk issib xi aspett iebes wisq biex tlaħħaq miegħu, se 

ssib min imexxik u jgħinek issib l-aħjar triq. Aħseb b’moħħok. Min se jwarrab lil 

min diġà għandu 95% tal-kompetenzi biex idaħħal lil xi ħadd ġdid? 

Fl-Ingilterra sabu li f’għajnejn min iħaddem, l-iskema taċ-Ċertifikazzjoni tal-

Ħiliet fil-Kostruzzjoni hi l-aħjar mod kif tiġi indirizzata l-kriżi tan-nuqqas ta’ 

snajja` (Mackenzie et al., 2000). Bħala industrija akkwistaw vantaġġi kbar minn 

mindu bdew iħarrġu lill-ħaddiema. Kulħadd se jmur tajjeb - kemm il-ħaddiema, 

kemm il-kuntratturi u kemm is-sidien 

 

Dawn l-istatistiċi li dehru fir-rapport tal-2005 tal-Houston Business                       

Roundtable’s Workforce Development Awards jixhdu l-benefiċċji enormi li 

nkisbu. Dawn il-figuri nkisbu mingħand il-kuntratturi li għażlu li jħarrġu lill-

ħaddiema tagħhom. 

 

L-Istituzzjoni Brittanika tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) 

sabet li: 

 In-numru ta’ nies li weġġgħu fuq ix-xogħol niżel b’67%. 

 Il-każi li ħtieġu l-ewwel għajnuna naqsu b’90%. 

 Kibret il-produttività b’24%. 

 Dħul żdied bejn it-32% u t-43%. 

 Dawk il-ħaddiema li kienu qed jitħarrġu naqsu milli ma                     

jirrappurtawx għax-xogħol għal 59%. 
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X’opportunitajiet oħra ta’ tagħlim hemm? 

Fejn nista’ nitgħallem? 

Biex tkun taf aktar kellem lill-istituzzjoni ta’ hawn taħt.  

Għal aktar dettalji żur is-sit  www.bicc.gov.mt  
Building Research Centre 

36, Triq Żekka, 

Valletta. 

Ħafna. Tista’ tagħżel li titgħallem ħiliet ġodda jew 

tiżviluppa ħiliet oħra marbutin mas-sengħa             

partikolari tiegħek. Tista’ wkoll tagħżel li timraħ 

aktar u titgħallem ħiliet kompletament ġodda 

bħal per eżempju titgħallem xi lsien ġdid jew il-

kompjuter. 

Tista’ titgħallem fuq il-lant tax-xogħol, jew fl-

MCAST, jew fl-ETC, jew f’xi istituzzjoni ta’ tagħlim 

akkreditata oħra. Waqt il-korsijiet partikolari li qed 

jattendu, ħafna u ħafna ħaddiema qed jindunaw 

kemm huma effiċjenti dawn l-istituzzjonijiet. 

Building Industry Consultative Council fuq: 22479300 
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MF 
MISTOQSIJIET FREKWENTI 

CISC Construction Industry Skill Card 

Jien ili diversi snin nagħmel l-istess xogħol u 

ma nixtieqx li nerġa’ mmur lura l-iskola biex 

inġib l-iskill card. X’nista’ nagħmel?  

Kif nista’ napplika għall-iskill card? 

U minn fejn nista inġib il-formola tal-

applikazzjoni? 

Hemm żewġ metodi kif tapplika għall-karta tal-CISC: jew 

billi tniżżel il-formola relevanti minn fuq is-sit uffiċjali tal-

BICC www.bicc.gov.mt  jew inkella billi tmur personalment 

fl-uffiċini tal-BICC jew mill-kunsill lokali. 

Fejn għandi nibgħat il-formola tal-applikazzjoni?  

Minbarra snajjiet jew kariġi, jista’ jkolli snajjiet 

oħra miktubin fuq il-karta taċ-CISC? 

Iva, tista’ tapplika għal-iskill card u jkollok snajjiet differenti 

reġistrati fuq l-istess karta.  

Jiena għandi diploma relatata  mal-bini (bħall-

liċenzja tal-electrician A jew B). Xorta għandi 

napplika għall-karta tal-CISC? 

Kull min jidhol f’sit ta’ kostruzzjoni, għandu jkollu fil-

pussess tiegħu skill card. Persuna jista’ juża l-karta tal-

viżitaturi li tingħata b’mod temporanju mingħand is-

supervisor / manager. 

Xi kwalifiki għandi bżonn għall-okkupazjoni biex 

inkun nista’ napplika għall-karta taċ-CISC?  

Biex wieħed ikun eliġibbli għall-iskill card, ikun irid 

jipprovdi ċertifikat tas-saħħa u s-sigurtà rikonoxxut minn 

entitajiet   bħall-MCAST jew ETC.  

Jiena akkwistajt il-kwalifiki tiegħi barra minn 

Malta. X’għandi nagħmel?  

Kull min għandu kwalifika barra minn Malta jista jgħaddi ċ-

ċertifikati tiegħu lill-Kunsill Malti għall-Kwalifiki fejn dan 

imexxi s-suġġerimenti tiegħu lill-Bord tal-BICC u 

jikkonċedi jew jirrifjuta l-għoti tal-iskill card.  

Xorta waħda rrid inpoġġi għall-eżami tal-iskill 

card, ladarba diġà ngħatajt it-taħriġ meħtieġ tas-

snajja`?  

Kull min għandu fil-pussess tiegħu ċertifikat ta’ snajja` 

maħruġ jew mill-ETC jew minn entità rikonuxuta għandu 

biss jipprovdi ċertifikat tas-saħħa u s-sigurtà biex ikun 

jista’ jingħata l-iskill card.  

Persuni li għandhom liċenzja jew kwalifika, ikollhom 

bżonn ta’ referenzi mingħand min iħaddimhom biex ikunu 

intitolati għall-iSkill Card. Jekk applikanti jaffermaw li 

għandhom il-ħiliet u esperjenza f’xi qasam partikolari, se 

jiġu assessjati dwar l-effiċjenza, il-kompetenza, u jittieħdu 

in konsiderazzjoni t-tagħlim u l-għarfien tagħhom dwar is-

saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Sabiex tiġi 

vverifikata l-esperjenza trid tingħata ittra ta’ referenza 

minn min iħaddmu, perit jew inġinier flimkien ma’ ċertifikat 

tal-għarfien dwar is-saħħa u s-sigurtà kif ukoll deskrizzjoni 

bil-miktub tax-xogħolijiet maħduma, kif maħruġa mill-ETC.   

Fejn nista nattendi għat-taħriġ dwar is-saħħa u 

sigurta`?  

Informazzjoni rigward id-dati u l-ħinijiet tal-kors tas-saħħa 

u s-sigurta` jinkisbu minn żmien għal żmien billi wieħed 

iżur is-sit elettroniku tal-BICC jew billi ċċempel 22479300.  

Ninsab imfixkel għal liema card irrid napplika? 

Kif nista' nirċievi għajnuna diretta?  

Sezzjoni tal-mistoqsijiet frekwenti tinsab fuq is-sit 

elettroniku tal-BICC fis-sezzjoni tal-iskill cards kif ukoll fuq 

parti oħra ta’ din il-karta. Jekk xorta issib diffikultà tista' 

ssib iktar assistenza billi timla l-formola u tikkuntatja lil 

BICC.  

Jiena membru ta’ assoċjazzjoni professjonali  

bħall-Assoċjazzjoni tal-Periti. Xorta rrid 

napplika għall-iskill card?  

Iva, kull min irid jidħol fuq sit ta’ kostruzzjoni jrid jirreġistra 

għall-iskill card.  Iżda m'hemmx il-ħtieġa li tattendi tagħlim 

speċifiku. Iżda jekk dħalt fuq is-sit bħala viżitatur għandu 

jkollok karta tal-viżitaturi li jagħtihielek is-site manager.  

Wara li nirċievu l-iskill card hemm għalfejn 

nagħmlu oħra ġdida kull sena?  

Skill cards għandhom jinbidlu kull ħames snin jew kull 

darba li persuna jattendi iktar tagħlim.  

L-iskill card hija bla ħlas?  

Għall-ewwel darba din ser tingħata bla ħlas, imma jekk 

tintilef jew ikun hemm bżonn li tinbidel, il-ħlas ikun ta’ €15 

u tinħareġ mill-BICC. Wara 5 snin, il-card tiskadi u tkun 

trid tinħareġ waħda ġdida għall-prezz ta’ €30.  

Jew b’mod elettroniku minn fuq il-website jew billi tmur 

personalment fl-uffiċini tal-BICC f’36, Triq Żekka il-Belt.  



Building Industry Consultative Council 

www.bicc.gov.mt 

SKILL CARD SEWDA – għall-Professjonisti  

 Ikollhom fil-pusess tagħhom kwalifika 

rikonoxxuta (MQF level 5) jew kwalifika 
ogħla 

 Fil-pussess ta’ ċertifikat ta’ għarfien bażiku 

tas-saħħa u s-sigurta` tax-xogħol;  
L-iskill card tkun valida għal 5 snin 

 

SKILL CARD KULUR ID-DEHEB – għat-Tekniċi (MQF 
level 4) -  

 Taħriġ formali; 

 Fil-pussess ta’ ċertifikat ta’ għarfien bażiku 

tas-saħħa u s-sigurta` tax-xogħol;  
L-iskill card tkun valida għal 5 snin 

 

SKILL CARD KULUR IL-FIDDA – għall-Artiġjana (MQF 
level 3) -  

 Taħriġ speċifiku fuq il-post tax-xogħol; 

 Mill-inqas tliet snin esperjenza fil-qasam; 

 Fil-pussess ta’ ċertifikat ta’ għarfien bażiku 

tas-saħħa u s-sigurta` tax-xogħol;  

 Ittra ta’ referenza mingħand min iħaddmu, 

perit jew inġinier; 

 Eżami tas-snajja`` miżmum minn istituzzjoni 

rikonoxxuta  
L-iskill card tkun valida għal 5 snin 

 

SKILL CARD BLU  – għall-Ħaddiema (MQF level 2) –  

 Taħriġ speċifiku fuq il-post tax-xogħol; 

 Fil-pussess ta’ ċertifikat ta’ għarfien bażiku 

tas-saħħa u s-sigurta` tax-xogħol;  

 Ittra ta’ referenza mingħand min iħaddmu, 

perit jew inġinier; 

 Eżami tas-snajja`` miżmum minn 

istituzzjoni rikonoxxuta; 
L-iskill card tkun valida għal 5 snin 

 

SKILL CARD ĦAMRA – għall-Apprendisti    

 Ikun reġistrat bħala impjegat jew bħala 

student f’istituzzjoni akkreditata. 

 Skill cards ikunu validi sakemm idum 

għaddej il-kors. 
Mhux suġġett għal tiġdid 

 

CARD BAJDA GĦALL-VIŻITATURI 
Din għandha tinħareġ mill-manager tas-sit jew l-uffiċjal 

tas-saħħa u s-sigurta` favur il-viżitaturi KOLLHA li 

jkunu fuq is-sit ta' kostruzzjoni.  

Jiena tlift l-iskill card – xi rrid nagħmel sabiex  

napplika għal oħra? 

Irraporta l-card tieghek lill-customer care tal-BICC billi  

ċ-ċempel jew tibgħat e-mail. Wara ġib miegħek il-karta 

tal-identita` u terġa` tapplika u tħallas €30.  

It-taħriġ tas-saħħa u s-sigurta` huwa bla ħlas?

Għal-ewwel 5 snin dan it-taħriġ huwa bla ħlas. 

Se jkun xi eżami ta’ kitba biex ikolli l-iskill 

card?  

F’liema ħin ser nattendi għal dan it-taħriġ u 
fejn?  

Aktar dettalji dwar dan it-taħriġ tista` ssibu fuq is-sit tal-

BICC taħt il-menu tal-iskill cards. 

Jekk isir kors formali ta' taħriġ, iva se jkun hemm bżonn 
eżami bil-miktub, madankollu jekk inti tradesman u 
għandek esperjenza twila, għandek bżonn ittra ta' 
rakkomandazzjoni u wara l-ETC jittestjaw il-ħiliet tiegħek 
sabiex tinħariġlek l-iskill card. 

Ħarsa ġenerali dwar l-iSkill Card 

Kull min ikollu skill card ser ikun jista jaċċessa s-

siti tal-kostruzzjoni f’Malta. B’din l-iskema ta’ cards 

kull ħaddiem fil-kostruzzjoni ser jiġi rikonoxxut 

f’xogħlu kemm fil-kwalifiki u kemm fil-kompetenzi.  

L-għan ewlieni huwa li kull min ikollu din il-card 

ikunu kompetenti kemm fuq xogħlu kif ukoll itejjeb 

is-saħħa u s-sigurta fis-sit ta’ fejn ikun qiegħed 

jaħdem. 

Kull min jaħdem b’mod dirett fil-kostruzzjoni jrid 

japplika għal din il-card. Din l-iskill card ser tkopri 

ix-xogħlijiet kollha relatati fl-industrija tal-

kostruzzjoni f’Malta kemm dawk li jagħmlu xogħol 

ta’ bini, xogħol ta’ twaħħil tal-arja kkundizzjonata 

sa kull tip ta’ xogħol ieħor immaġinabbli. Iċ-CISC  

tkopri ukoll site managers u supervisors, periti u 

dawk kollha li jidħlu fis-sit tal-bini. Sabiex inqassru 

kull min ikollu x’jaqsam mal-kostruzzjoni irid ikollu 

jew skill card jew card bajda tal-viżitaturi. 

Min jista japplika għaċ-CISC? 
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