Manwal ta’ Użu - Applikazzjoni biex tirreġistra għal
Numru tas-Sigurtà Soċjali
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Dan il-manwal ġie mfassal mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
sabiex jgħinek timla applikazzjoni onlajn biex Tirreġistra għal Numru
tas-Sigurtà Soċjali b’mod korrett u sħiħ.
Nota: Dan il-manwal ġie miktub għal skop ta’ informazzjoni u
m’għandux saħħa legali.

Għal aktar informazzjoni
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Valletta VLT 1021

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali juża l-informazzjoni provduta
sabiex jipproċessa l-applikazzjoni.
Nistgħu niċċekjaw linformazzjoni provduta minnek jew informazzjoni dwarek provduta
minn terzi persuni ma’ informazzjoni oħra miżmuma għandna.
Aħna marbutin li ma nikxfux informazzjoni dwarek lil persuni jew
organizzazzjonijiet barra mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
sakemm dan ma jkunx permess mil-liġi. Id-Dipartiment tas-Sigurtà
Soċjali jittratta l-informazzjoni personali tiegħek skont l-Att talProtezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 440.) sabiex jipproteġi lprivatezza tiegħek.

Freephone 153
social.security@gov.mt
www.socialsecurity.gov.mt
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L-Iskop tal-Applikazzjoni

Il-Mili tal-Applikazzjoni u Noti Ġenerali

Permezz ta’ din il-formola elettronika, int tista’ tapplika għal numru
tas-sigurtà soċjali. Dan huwa numru ta’ reġistrazzjoni taħt l-Att tasSigurtà Soċjali (Kap. 318) li permezz tiegħu int tħallas ilkontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà
soċjali mħallsa jintitolawk għal benefiċċji tas-sigurtà soċjali taħt l-Att
tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318), suġġett għal kundizzjonijiet ta’
intitolament li jeżistu għal kull tip ta’ benefiċċju.

M’għandek bżonn ta’ l-ebda kont tal-utent sabiex tkun tista tapplika
għal numru tas-sigurtà soċjali permezz ta’ din il-formola elettronika.
Il-formola tikkonsisti f’dawn l-oqsma.

Jeħtieġlek li tapplika għal numru tas-sigurtà soċjali darba biss u dan
in-numru jibqa’ validu għal ħajtek kollha, anke jekk tbiddel lil min
iħaddmek, ix-xogħol, jew tmur tgħix barra minn Malta għal perjodu
u tirritorna u terġa tibda taħdem.

Kull qasam tal-applikazzjoni jinsab f’paġna għalih.
Int tista’
tipproċedi minn paġna għal oħra billi tuża l-lista tal-għażla fin-naħa
ta’ fuq. Tista’ wkoll tagħmel użu mill-buttuni ‘TA’ QABEL’ u ‘LI
JMISS’ biex tmur fil-paġna ta’ qabel jew ta’ wara rispettivament.
Importanti li ma tużax il-buttuni tan-navigazzjoni tal-brawser sabiex
ma titlifx l-informazzjoni li tkun daħħalt fl-applikazzjoni.

L-Istadji tal-Applikazzjoni

1. Dettalji Personali
2. Annessi
3. Issottometti

L-applikazzjoni għal Numru tas-Sigurtà Soċjali tgħaddi minn dawn listadji:
1. Il-mili u s-sottomissjoni tal-applikazzjoni mill-applikant:
Hawnhekk, l-applikant jimla l-applikazzjoni bid-dettalji
rikjesti u jissottometti l-applikazzjoni lid-Dipartiment tasSigurtà Soċjali.
2. L-ipproċessar tal-applikazzjoni: L-uffiċjali tad-Dipartiment
tas-Sigurtà
Soċjali
jiċċekjaw
l-applikazzjoni
biex
jikkonfermaw li l-informazzjoni ġiet ipprovduta b’mod sħiħ u
korrett. Jekk dan ma jkunx il-każ, id-Dipartiment jista’ jkollu
bżonn jitolbok informazzjoni addizzjonali.
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Il-lista tal-għażla (fuq) u l-buttuni (isfel) li bihom tmur għallpaġna ta’ qabel jew ta’ wara
Tajjeb ukoll tinnota li int ma tistax tipproċedi minn parti għal oħra
fl-applikazzjoni sakemm ma tkunx daħħalt l-informazzjoni kollha filparti li tkun fiha, li tkun immarkata bħala mandatorja, jew inkella
jekk tkun daħħalt informazzjoni li ma tkunx fil-format rikjest. F’każ li
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tipprova tagħmel dan, tidher kaxxa ta’ djalogu li tinfurmak bl-iżbalji
li jkunu saru jew bl-informazzjoni nieqsa.

Paġna nru 1: Dettalji Personali

1

Din il-formola hija maqsuma f’4 sezzjonijiet:
1.
2.
3.
4.

Id-Dettalji tal-Applikant
L-Indirizz fil-Pajjiż ta’ Residenza
L-Indirizz fil-Pajjiż ta’ fejn tgħix
Informazzjoni Addizzjonali

Sezzjoni 1: Id-Dettalji tal-Applikant
Kaxxa ta’ djalogu b’messaġġ ta’ informazzjoni nieqsa u
b’messaġġ ieħor ta’ format invalidu
Jekk għal xi raġuni, tkun trid taqbeż minn parti għal oħra talapplikazzjoni qabel ma tkun imlejt il-kontenut kollu u kif suppost,
għandek tikklikkja fuq il-kaxxa ż-żgħira ‘Terġax twissini’ u mbagħad
tkompli billi tikklikkja fuq il-buttuna s-sewda ‘OK’. Wara li tagħmel
dan, int tkun tista’ taqleb minn parti għal oħra mingħajr ebda
restrizzjoni.
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Fis-sezzjoni tad-Dettalji tal-Applikant, jeħtieġ li ddaħħal l-Isem, ilKunjom u d-Data tat-Twelid tiegħek fil-kaxxi ta’ fuq. Dawn it-tlett
oqsma huma mandatorji. Id-data tat-twelid tista’ tiddaħħal billi tuża
t-tastiera jew inkella billi tuża l-kalendarju li jidher malli taċċessa lkaxxa. F’każ li se tuża l-kalendarju, agħżel is-sena min-naħa ta’ fuq
tal-kalendarju, kompli billi tagħżel ix-xahar permezz tal-vleġeġ fuq
in-naħa ta’ fuq u fl-aħħarnett agħżel il-ġurnata billi tikklikkja fuq innumru applikabbli. Wara daħħal in-Numru tal-Identità Malti jekk int
resident hawn Malta, jew l-ID Barrani / Numru tal-Passaport jekk int
barrani. Dan it-tieni qasam ikun mitfi fil-bidu, pero jista’ jiġi attivat
billi tittikkja l-buttuna ( ). Meta tagħmel dan, il-qasam tan-Nurmu
tal-Identità Malti jiġi diżattivat u tkun tista’ iddaħħal l-ID
Barrani/Nurmu tal-Passaport fil-kaxxa pprovduta.
Kompli billi
tindika in-Nazzjonalità billi tagħżel mil-lista tal-għażla.
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Wara li ddaħħal id-dettalji personali, jeħtieġ li ddaħħal l-indirizz filpajjiż ta’ residenza. Dan huwa normalment l-indirizz fuq iddokument tar-residenza u mhux l-indirizz f’Malta jekk se tkun Malta
fuq bażi temporanja għaż-żmien tal-attività tiegħek. Jeħtieġ li tikteb
in-Numru tad-Dar u/jew l-Isem tad-Dar segwit bl-Isem tat-Triq u lKodiċi Postali (mhux mandatorju) fil-kaxxi rispettivi. Indika il-Pajjiż u
r-Raħal billi tagħżel mil-listi tal-għażla. Finalment, billi tittikkja lbuttuna applikabbli, indika jekk dan l-indirizz huwiex l-istess ta’ dak
tal-pajjiż ta’ fejn tgħix.

Sezzjoni 3: L-Indirizz fil-Pajjiż ta’ fejn tgħix
Fl-aħħar sezzjoni tal-paġna, trid tindika jekk intix impjegat bħala
Baħri jew Ekwipaġġ Ajronawtiku billi tittikkja l-buttuna applikabbli.
Jekk inti ċittadin tal-UE, għandek tinnota li l-kampijiet li jmiss ikunu
diżattivati. Jekk m’intix ċittadin tal-UE, trid tindika l-Istat Ċivili kif
ukoll l-Istat ta’ Impjieg billi tagħżel mil-listi tal-għażla kif ukoll
tindika jekk intix miżżewweġ/miżżewġa lil ċittadin/a tal-UE u jekk
għandekx permess li taħdem f’Malta taħt waħda mid-direttivi tal-UE,
billi tittikkja l-buttuni applikabbli.

Sezzjoni 2: L-Indirizz fil-Pajjiż ta’ Residenza
Jekk int ittikkjajt il-buttuna ‘Iva’ fis-sezzjoni preċedenti, għandek
tinnota li l-kampijiet tal-indirizz tal-pajjiż ta’ fejn tgħix huma kkupjati
minn dawk tas-sezzjoni preċedenti u diżattivati. Jekk int ittikjajt ‘Le’
fis-sezzjoni preċedenti, int għandek tirrepeti l-proċess spjegat għassezzjoni ta’ qabel sabiex iddaħħal l-indirizz fil-pajjiż ta’ fejn tgħix.
F’kull każ, jeħtieġlek tikteb in-Numru tat-Telefon, in-Numru talMowbajl u l-Indirizz tal-Imejl fit-tlett kaxxi fin-naħa ta’ isfel talpaġna. Dawn huma mandatorji.
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Sezzjoni 4: Informazzjoni Addizzjonali

Qabel tipproċedi għas-sezzjoni li jmiss, jeħtieġlek tittikkja il-butuna
fuq in-naħa ta’ isfel tal-paġna. Dan tagħmlu biex tikkonferma li ddettalji kollha li daħħalt f’din il-paġna huma korretti.

Paġna nru 2: Annessi

2

F’din is-sezzjoni, wieħed jista’ jtella’ l-annessi rikjesti midDipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Dawn jgħinu lid-Dipartiment billi
jipprovdu informazzjoni u permezz tagħhom, dan ikun jista’
jivverifika li l-informazzjoni mogħtija fl-applikazzjoni hija tabilħaqq
valida.
Il-paġna turik il-lista kollha tal-annessi. Dawn mhux neċessarjament
japplikaw kollha għall-applikazzjoni tiegħek. Il-lista tal-annessi hija
din:
Isem tal-Anness
Eżenzjoni mill-Iskola midDirettorat tas-Servizzi
Edukattivi
Formola tal-Ingaġġ mill-ETC
jew l-ittra tal-Wegħda talImpjieg jew dokument simili
li l-applikant ser ikun
impjegat
Liċenzja tal-Impjieg
Dokument talidentifikazzjoni uffiċjali birritratt
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Applikabbli għal
Maltin taħt is-16 –il sena

Applikanti li m’għandhomx
Karta tal-Identità Maltija

Applikanti li m’għandhomx
Karta tal- Identità Maltija
Applikanti li m’għandhomx
Karta tal-Identità Maltija

Isem tal-Anness
Formola tal-Ingaġġ mill-ETC
jew l-ittra tal-Wegħda talImpjieg
Permess rilevanti maħruġ
mill-awtorità kompetenti
f’Malta
Ittra mid-DCEA, li turi bħala
prova li tista' taħdem jew
tgħix liberament f'Malta
Liċenzja tal-Impjiegi u
Formoli ta' Ingaġġ
Dikjarazzjoni Bona Fide
Ffirmata
Formola ta' Ingaġġ mill-ETC
Dokumenti Addizzjonali

Applikabbli għal
Applikanti li m’għandhomx
Karta tal-Identità Maltija
Applikanti li m’għandhomx
Karta tal-Identità Maltija
Applikanti li m’humiex ċittadini
tal-UE miżżewġin Malti/ja jew lil
ċittadin/a tal-UE
Applikanti li m’għandhomx
Karta tal-Identità Maltija
Ċittadini tal-Kroażja
Applikanti li m’għandhomx
Karta tal-Identità Maltija
Applikanti li jridu tinkludu
dokumenti oħra li m’humiex
f’din il-lista

Sabiex ittella’ fajl, ikklikkja fuq il-link b’kulur ikħal li jġib l-isem talanness applikabbli. Malli tagħmel dan, tidher kaxxa ta’ djalogu.
Agħfas il-buttuna ‘Browse’ u sib il-fajl li trid tapplowdja permezz talkaxxa ta’ djalogu li titla’ hekk kif tikklikkja l-buttuna. Malli ssib il-fajl,
ikklikkja darbtejn fuqu (jew inkella kklikkja darba fuq il-fajl u
imbagħad ikklikkja fuq il-buttuna ‘Open’). Jekk trid tista’ tinforma
lid-Dipartiment b’kwalunkwe dettalji dwar il-fajl billi tikteb fil-kaxxa
msejħa ‘Dettalji’. Agħfas fuq il-buttuna ‘EHMEŻ’ sabiex tapplowdja
l-fajl. Malli tagħmel dan, titla’ kaxxa ta’ djalogu li tikkonfermalek li lfajl ġie mtella’. Agħfas fuq il-buttuna ‘OK’ sabiex tirritorna fil-paġna
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tal-anness fejn għandek tara l-fajl imniżżel fil-lista tad-dokumenti
mehmuża. Tista’ jekk trid ittella’ fajl ieħor fl-istess paġna billi
tirrepeti l-proċess.

tħassarx.
Malli tikklikkja fuq ‘OK’, titla’ kaxxa ta’ djalogu li
tikkonferma li d-dokument tħassar. Agħfas fuq il-buttuna ‘OK’ biex
tirritorna lura fil-paġna tal-annessi.
Ladarba tkun tellajt id-dokumenti kollha, mill-paġna tal-annessi,
ikklikkja fuq il-buttuna ‘AGĦLAQ’ sabiex tkompli għas-sezzjoni li
jmiss.

Paġna nru 3: Issottometti

3

F’dan l-aħħar stadju tal-applikazzjoni, int tista’ tissottometti lapplikazzjoni tiegħek. Dan tagħmlu billi tikklikkja l-buttuna l-ħadra
bil-kelma ‘IBGĦAT’. Wara li tikklikkja din il-buttuna, sakemm ma
jkunx hemm affarijiet mandatorji neqsin, għandek tara messaġġ li
jikkonfermalek li l-applikazzjoni intbagħtet.

Il-Kaxxa ta’ Djalogu li permezz tagħha tista’ tapplowdja ddokument għall-eżenżjoni mill-iskola
Biex ittella’ fajl ieħor f’paġna ta’ anness differenti, jew inkella biex
tmur lura fil-paġna li tinkludi l-lista tal-annessi, ikklikkja fuq ilbuttuna ‘Mur Lura fl-Annessi’ fin-naħa ta’ fuq tal-paġna. Dan ilproċess jeħtieġ tirrepetih għal kull anness li tkun trid tapplowdja.
Jekk tkun trid tara dokument li tellajt, mill-paġna tal-anness
applikabbli, agħfas fuq il-link il-blu tad-dokument fil-lista taddokument biex tiftaħ id-dokument.
Jekk trid tneħħi dokument, mill-istess paġna, ikklikkja fuq il-kaxxa
( ) maġenb il-link biex din tiġi mmarkata bl-iswed ( ) u kompli
billi tikklikkja fuq il-link il-blu “Ħassar id-dokumenti magħżula”.
Malli tagħmel dan, titla’ kaxxa ta’ djalogu fejn tiġi mitlub jekk tridx
tikkonferma t-tħassir tad-dokument magħżul. Agħfas fuq il-buttuna
‘OK’ sabiex tikkonferma jew inkella l-buttuna ‘IKKANĊELLA’ biex ma
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Il-buttuna l-ħadra li biha tissottometti l-applikazzjoni
Tista’ wkoll tirtira l-applikazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-buttuna
l-ħamra bil-kelma ‘IRTIRA’. Meta tagħmel dan, titla’ kaxxa ta’
djalogu li titolbok tikkonferma l-għażla tiegħek. Biex tikkonferma lirtirar tal-applikazzjoni, ikklikkja fuq il-buttuna tax-xellug (‘IRTIRA’).
Biex terġa’ lura għall-applikazzjoni mingħajr ma tirtiraha, ikklikkja
fuq il-buttuna tal-lemin (‘IKKANĊELLA’).
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Il-buttuna l-ħamra li biha tirtira l-applikazzjoni
Peress li l-applikazzjoni onlajn sabiex tapplika għal numru tassigurtà soċjali ssir mingħajr il-bżonn ta’ kont tal-utent, il-buttuna
‘SALVA’ tkun mitfija. Dan ifisser li ma tkunx tista’ tissejvja lapplikazzjoni għal sottomissjoni fil-futur.
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