
 
  

L-Irlanda  

IL-GWIDA TIEGĦEK GĦAL BIDU ĠDID 

L-IRLANDA TAGĦTI ĦARSA LEJN IL-FUTUR TIEGĦEK 

L-iskop ta' din l-inizjattiva huwa li tikseb informazzjoni li tista' tkun 
utli għalik li ġej fl-Irlanda. Din il-gwida tistabbilixxi l-passi li għandek 
tieħu qabel ma ssiefer lejn u mal-wasla tiegħek fl-Irlanda. Din 
tipprovdi informazzjoni utli u indirizzi fejn inti tista’ ssib aktar 
assistenza. 

 

KUN AF QABEL TITLAQ 

Li tmur tgħix barra l-pajjiż tiegħek tista’ tkun esperjenza mill-aqwa, li toffri lill-persuni l-opprtunità li jduqu 
mill-ħajja kulturali, soċjali u ekonomika ta’ pajjiż ġdid. L-Irlanda hija destinazzjoni popolari għal 
ħaddiema mobbli Ewropej li qed ifittxu impjieg u bosta ħadu vantaġġ mid-dritt tagħhom li jgħixu u 
jaħdmu fl-Irlanda. Madankollu, biex tieħu l-aqwa riżultat mill-esperjenza tiegħek, huwa tassew 
importanti li tikseb informazzjoni dwar l-impjiegi, il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol, id-drittijiet fl-
impjieg u s-sitwazzjoni ekonomika attwali qabel ma tmur.  

Tista' tagħmel dan billi tuża s-sistema EURES (EURopean Employment Services) li ġiet stabbilita mill-
Kummissjoni Ewropea sabiex tiffaċilita l-moviment liberu tal-ħaddiema. 

EURES tipprovdi aċċess għal dawn is-servizzi: 

• Aktar minn 3,000,000 impjieg minn madwar l-Ewropa kollha, inkluż l-Irlanda 

• Dejtabejż ċentrali ta’ informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol f’kull wieħed 
minn dawn il-pajjiżi  

• Konsulenti tal-EURES imħarrġa apposta li jaħdmu fis-Servizzi tal-Impjieg Pubbliku tal-pajjiż 
tiegħek stess li jagħtuk pariri u gwida komprensiva dwar il-mobilità. Fl-Irlanda, is-sistema 
EURES hija bbażata fis-Servizzi tal-Impjieg tad-Dipertiment għall-Protezzjoni Soċjali 
(Department of Social Protection).  

Inti tista’ taċċessa EURES fuq l-internet fuq www.eures.europa.eu jew mill-Uffiċċju tal-Impjieg Pubbliku 
lokali tiegħek. 

 

LISTA TA' KONTROLL 

MAL-WASLA JEKK JOGĦĠBOK IŻGURA LI GĦANDEK: 

• passaport tal-UE/taż-ŻEE jew Żvizzeru validu jew karta tal-identità nazzjonali valida  

• kopja tal-kuntratt jew termini u kondizzjonijiet tal-impjieg u fehim tagħhom  
• akkomodazzjoni fil-post fej tkun sejjer  
• Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa, koperta ta’ spejjeż mediċi ta' emerġenza jew 

assigurazzjoni privata tas-saħħa (mhux obbligatorju)  
• biżżejjed fondi li jservuk sakemm titħallas jew biex tittitorna lura darek jekk ikun hemm bżonn  
• il-formoli E (U1, U2, U3) xierqa 

Jekk għandek xi mistoqsijiet fir-rigward tal-kuntatt ta' hawn fuq ikkuntattja l-konsulent tal-URES f’pajjiżek 
jew konsulent Irlandiż tal-EURES (dettalji ta' kuntatt jistgħu jinstabu fuq www.eures.europa.eu)  

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.europa.eu/


 
  

NUMRU PERSONALI TAS-SERVIZZ PUBBLIKU (PPSN) 

Kull min jibda taħdem fl-Irlanda għandu japplika għan-Numru Personali tas-Servizz Pubbliku Irlandiż 
(PPSN). Biex tikseb dan in-numru għandek tikkuntattja wieħed mill-Uffiċċji ta' Ħarsien Soċjali li jistgħu 
jirreġistraw numri tal-PPS. Għal aktar informazzjoni dwar il-proċess ta' applikazzjoni u l-ħtiġiet żur is-sit 
tad-Ministeri għall-Protezzjoni Soċjali (Department of Social Protection): www.welfare.ie  

Iċ-ċittadini tal-UE, l-iŻvizzera u ż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) għandhom id-dritt li jgħixu u jaħdmu 
fl-Irlanda mingħajr permess tax-xogħol, u għandhom l-istess drittijiet bħaċ-ċittadini Irlandiżi fir-rigward il-
pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. 

Jekk inti membru tal-UE u/jew taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) permess ta' residenza mhix 
meħtieġ. Dawk il-persuni kollha li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, fiż-Żona 
Ekonomika Ewropea jew tal-iŻvizzera, għandhom jirreġistraw mal-Garda (Pulizija Nazzjonali tal-Irlanda) 
il-Burò Nazzjonali tal-Immigrazzjoni:  http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

TFITTIX TA’ XOGĦOL 

Qabel ma titlaq għall-Irlanda l-ewwel għandek tħares lejn opportunitajiet ta' xogħol Irlandiżi u fittex parir 
qabel ma titlaq u informazzjoni minn Konsulenti tal-EURES fil-pajjiż tiegħek. Tista' tikkuntattjom fl-
Uffiċċju tal-Impjieg tas-Servizz Pubbliku tiegħek (ara wkoll il-websajt www.eures.europa.eu għad-dettalji 
ta' kuntatt tal-Konsulenti tal-EURES).  

Mal-wasla, wieħed mill-ewwel punti tiegħek ta' kuntatt għall-assistenza biex tiżgura l-impjieg u 
informazzjoni oħra dwar l-Irlanda għandha tkun l-uffiċċju tal-Intreo lokali; dawn jinsabu fl-ibliet kbar 
kollha madwar l-Irlanda.  

Iċ-ċittadini taż-ŻEE għandhom aċċess liberu għas-servizzi tas-servizz tal-impjieg Irlandiż. Dettalji ta' 
postijiet battala fl-Irlanda jistgħu jiġu aċċessati permezz ta' kwalunkwe Uffiċċju tal-Intreo u/jew is-sit ta’ 
Jobs Ireland www.jobsireland.ie  

L-Intreo huwa punt ta' kuntatt uniku għall-appoġġi kollha tal-impjiegi u d-dħul. L-Intreo jipprovdi servizz 
personalizzat, ibbażati fuq il-bżonnijiet individwali tiegħek inkluż; pariri dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-
opportunitajiet ta' żvilupp personali, għajnuna għat-tiftix tax-xogħol kif ukoll informazzjoni dwar u aċċess 
għall-firxa tagħna ta' appoġġi ta' dħul. Faċilità għall-interpretazzjoni tal-lingwa huwa wkoll disponibbli fl-
uffiċċji kollha nazzjonali. Għal aktar tagħrif żur: www.intreo.ie 

Aġenziji ta’ Reklutaġġ Privati 

L-aġenziji ta' reklutaġġ privati ma jistgħux jitolbu ħlas migħand min qed ifittex ix-xogħol għas-servizz 
bażiku ta' reġistrazzjoni fuq id-dejtabejż tagħhom. L-aġenziji kollha għandhom ikunu liċenzjati mid-
Ministeri għall-Intrapriża, il-Kummerċ u l-Impjieg (Department of Enterprise, Trade and Employment). Il-
lista ta' aġenziji tax-xogħol liċenzjati hija disponibbli mit-Taqsima tal-Aġenzija tal-Liċenzjar tal-Impjiegi 
tad-Ministeri. Għal aktar tagħrif idħol 
https://www.workplacerelations.ie/en/What_You_Should_Know/Employment_Agencies/ 

L-aġenziji privati huma wkoll elenkati taħt "Aġenziji tal-Impjiegi" fid-Direttorju Telefoniku tal-Golden 
Pages: www.goldenpages.ie u fl-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji, il-Federazzjoni Nazzjonali Reklutaġġ: 
www.nrf.ie 
 
Jekk għandek bżonn informazzjoni dwar id-drittijiet legali tiegħek fix-xogħol ikkuntattja Workplace 
Relations fuq  353 059 917 8990 jew idħol www.workplacerelations.ie  

 

 

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/I7JDB6PH/www.eures.europa.eu
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
  

AKKOMODAZZJONI 

Ix-Xiri u kiri 

Tista' ssib tikri akkommodazzjoni kemm bl-għamara kif ukoll mingħajrha. Normalment tintalab tħallas 
depożitu ekwivalenti għal massimu ta' xahar kera.  

Issib reklami ta' akkommodazzjoni għall-kiri fil-gazzetti nazzjonali u lokali, kif ukoll fuq l-internet. Aġenziji 
tal-Propjetà fl-Irlanda ibiegħu kif ukoll jikru l-propjetà. 

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie   

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Is-Servizzi Pubbliċi  

Il-kumpaniji responsabbli għall-forniment tal-gass, l-elettriku, u l-ilma huma mniżżla hawn taħt:  

• Gass: Irish Gas Board ('Bord Gais Éireann'); www.bordgaisenergy.ie  

• Elettriku: Electricity Supply Board (ESB); www.esb.ie 

• Ilma: Irish Water; www.water.ie   

 

LEZZJONIJIET TAL-LINGWA INGLIŻA 

Il-Kunsill Konsultattiv għall-Iskejjel tal-Lingwa Ingliża jipprovdi lista ta’ Skejjel rikonoxxuti li jgħallmu l-
Ingliż bħala Lingwa Barranija fuq www.acels.ie   

Din hija lista ta’ organizzazzjonijiet rikonoxxuti mid-Ministeri għall-Edukazzjoni (the Department of 
Education), aġġornata fuq bażi regolari. 

Inkella, il-librerija lokali tiegħek tista' toffri korsijiet ta' linguaphone jew gruppi ta' skambji ta' lingwa. Lista 
ta' libreriji lokali u dettalji kif tagħmel kuntatt magħhom jinsabu fuq http://www.library.ie/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
https://www.bordgaisenergy.ie/
http://www.esb.ie/
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DRITTIJIET tal-IMPJIEG 

Min iħaddem huma responsabbli biex jiżguraw li l-impjegati kollha tagħhom jirċievu ċerti drittijiet bażiċi 
tal-impjieg. Dawn id-drittijiet huma rregolati minn leġiżlazzjoni dettaljata l-impjiegi. 
 
Il-Kummissjoni tar-Relazzjonijiet tal-Post tax-Xogħol (WRC) ġie stabbilit fl-1 t'Ottubru 2015 biex jiżgura 
l-konformità mal-leġiżlazzjoni tad-drittijiet tal-impjieg permezz ta' servizzi ta' monitoraġġ, spezzjoni u 
prosekuzzjoni. Il-WRC tkopri ħafna aspetti ta' drittijiet tal-impjieg inkluż Termini ta' Impjiegi, Pagi, 
Vakanzi, Sensja, Tkeċċija, Notice, Ħaddiema Sekondati u li tiġi biex taħdem fl-Irlanda. Għal aktar 
informazzjoni jekk jogħġbok idħol www.workplacerelations.ie 
 
Mill-1 Jannar, 2022 il-paga minima hija € 10.50 fis-siegħa. 
 
Ir-rata minima tal-paga tiżidiet minn żmien għal żmien. Id-dettalji tar-rati minimi kurrenti huma dejjem 
disponibbli mill-Relazzjonijiet Workplace Customer Services tad-Ministeri għall-Intrapriża, il-Kummerċ u 
l-Impjieg. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok idħol www.workplacerelations.ie  

Ċerti setturi tal-industrija, inklużi l-agrikoltura, il-catering, it-tindif bil-kuntratt, il-kostruzzjoni, il-kuntratt 
elettriku, il-lukandi (barra il-belt ta' Dublin, Dun Laoghaire, il-belt ta' Cork), tal-merċa bl-imnut, u s-
sigurtà huma koperti minn Ftehimiet/Ordnijiet li huma marbuta legalment li jiffissaw ir-rati minimi ta' ħlas, 
li tista' tkun ogħla mil-Paga minima Nazzjonali. Dettalji u kopji ta' dawn il-ftehimiet/Ordnijiet huma 
disponibbli fuq talba mill-Workplace Relaitons Customer Services fuq www.workplacerelations.ie 

Il-Kuntratt tal-Impjieg 

It-Termini tal-Att tal-Impjieg (Informazzjoni), 1994, jitlob lil min iħaddem biex jipprovdi lill-impjegati 
b’dikjarazzjoni bil-miktub ta' ċerti dettalji ta' termini tal-impjieg tal-impjegati. Id-dikjarazzjoni bil-miktub 
għandha tinkludi d-dettalji ta'  

• it-termini tal-impjieg li għandhom x'jaqsmu mal-isem u l-indirizz ta' min iħaddem  
• il-post tax-xogħol  
• it-titolu tax-xogħol/in-natura tax-xogħol  
• id-data tal-bidu tal-impjieg  
• it-tul mistenni tal-kuntratt (jekk ikun kuntratt temporanju) jew id-data li fiha l-kuntratt jiskadi (jekk 

huwa kuntratt għal żmien determinat)  
• ir-rata jew il-metodu ta' kalkolu tal-paga  
• l-intervalli tal-pagamenti tal-paga  
• is-sigħat tax-xogħol (inkluża s-sahra)  
• il-perijodu ta' mistrieħ statutorji u l-intitolamenti ta’ waqfien ta' mistrieħ  
• vakanzi mħallas  
• inkapaċità għax-xogħol minħabba mard jew korriment  
• pensjonijiet u skemi ta' pensjoni  
• drittijiet tan-notice, ftehimiet kollettivi  

L-Atti ma japplikawx għal persuna li kienet fis-servizz kontinwu tal-imgħallem għal anqas minn 1 xahar. 
Id-dikjarazzjoni bil-miktub ta' dettalji għandhom ikunu pprovduti minn min iħaddem fi żmien xahrejn mid-
data tal-bidu tal-impjieg. 

Trejd Junjins 

Sħubija fi trejd junjins hija volontarja.  Fil-liġi tax-xogħol Irlandiża ikollok eżattament l-istess drittijiet 
bħall-ħaddiema Irlandiżi. Waħda mill-akbar Junjins fl-Irlanda, SIPTU, waqqfet fergħa għall-ħaddiema 
barranin. Għal aktar tagħrif ikkuntattja SIPTU fuq  +353 1 858 6300 jew idħol www.siptu.ie 

 

http://www.workplacerelations.ie/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/I7JDB6PH/www.siptu.ie


 
  

 

IS-SAĦĦA U SIGURTÀ 

L-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà hi l-entità nazzjonali fl-Irlanda responsabbli li tassigura s-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Informazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tista' 
tinkiseb minn www.hsa.ie  

 

TASSAZZJONI (PAYE - Pay As You Earn) 

X’għandek bżonn tagħmel? 

L-imgħallem il-ġdid tiegħek irid jnaqqas it-taxxa mill-paga tiegħek taħt is-sistema PAYE. Biex tkun żgur 
li t-taxxa tiegħek hija ttrattata kif suppost mill-bidu u li min jimpjegak jnaqqas l-ammont korrett ta' taxxa 
mill-paga tiegħek għandek tagħmel żewġ affarijiet: 

• Agħti lil min iħaddmek in-numru tal-PPS tiegħek (In-Numru tas-Servizz Pubbliku Personali). 
Hu/hi mbagħad jinforma lill-uffiċċju tat-taxxa li int bdejt ix-xogħol.  

• Mali tirċievi in-Numru tal-PPS tiegħek mid-Ministeri għall-Protezzjoni Soċjali inti tista' tapplika 
għal ċertifikat ta' krediti tat-taxxa billi timla l-Formola 12A (Applikazzjoni għal Ċertifikat ta' Krediti 
ta' Taxxa u r-Rata tal-Punt tal-Qtugħ Standard) u tibgħatu lill-uffiċċju tat-taxxa. Staqsi lil min 
iħaddmek għal formola 12A. Min iħaddmek se jgħidlek f’liema uffiċċju tat-taxxa għandha 
titntbagħat il formola mimlija tal-12A, int tista' tieħu waħda minn kull uffiċċju tat-taxxa jew ċempel 
1890 306 706. Idealment, inti għandek tagħmel dan kollu hekk kif inti taċċetta offerta ta' impjieg 
- anke jekk ikun biss part-time jew impjieg waqt btala. Dan se jagħti lil min iħaddmek u l-uffiċċju 
tat-taxxa l-ħin biex jirranġaw l-affarijiet mifthiema qabel l-ewwel jum tal-ħlas tal-paga tiegħek.  

Xi jmiss? 

L-uffiċċju tat-taxxa ser jibagħtlek u lil min iħaddmek Ċertifikat ta' Krediti ta' Taxxa u r-Rata ta’Qtugħ 
Standard, li tistabbilixxi fid-dettall l-ammont ta' krediti tat-taxxa1 dovuti lilek.  

Meta tibda tħallas taxxa tad-dħul? 

Inti normalment tibda tħallas it-taxxa mill-ewwel paga tiegħek. L-ammont ta' taxxa li inti tħallas 
jiddependi fuq livell tiegħek ta' paga u l-ammont ta' krediti tat-taxxa tiegħek.  
 
Sommarju tal Rati Taxxa (persuna waħda) 
 
• 20% fuq l-ewwel €36,800.00 dħul 
• 40% fuq dħul ‘l fuq minn €36,800.00 
 
Jekk jogħġbok innota:  
Ċifri pprovduti hawn huma korretti fil-ħin tal-pubblikazzjoni. Madankollu, dawn huma soġġetti għal bidla. 
Għal kjarifika ulterjuri u informazzjoni ikkuntattja Revenue fuq 01 865 5000 jew idħol www.revenue.ie  

 

 

 

 

 
1 Dawn huma kwoti tat-taxxa personali mogħtija lil individwi permezz tas-sistema ta' Krediti ta' Taxxa 

http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/


 
  

SIGURTÀ SOĊJALI  

 
Jekk qed taħseb li tiġi l-Irlanda biex tgħix, taħdem, tistudja jew tirtira, huwa importanti għalik li tkun taf 
bis-sistema tas-sigurtà soċjali fl-Irlanda.  
 
Fl-Irlanda ħafna minn dawk li jħaddmu u l-impjegati (aktar minn 16-il sena u taħt is-66) iħallsu l-
assigurazzjoni soċjali (PRSI) iħallsu kontribuzzjonijiet lill-Fond tal-Assigurazzjoni Soċjali. Huma ser 
jgħinek biex tikkwalifika għall-pagamenti kontributorji ta’ benesseri soċjali bħal Benefiċċju għal min qed 
ifittex xogħol, Benefiċċju ta’ Mard u Pensjoni tal-Istat (Kontributorja). Il-kontribuzzjoni li inti tħallas 
tiddependi fuq il-qligħ tiegħek u l-okkupazzjoni u għalhekk hiaj msejjħa kontribuzzjoni ta’ Pay Related 
Social Insurance (PRSI). Il-kontribuzzjonijiet ta' assigurazzjoni soċjali huma maqsuma f'kategoriji 
differenti, magħrufa bħala klassijiet jew rati ta' kontribuzzjoni. Il-klassi u r-rata ta' kontribuzzjoni li inti 
tħallas hija ddeterminata min-natura tax-xogħol tiegħek. Għal aktar informazzjoni il-kontribuzzjonijiet tal-
pagi tal-PRSI żur il-websajt tad-Ministeri għall-Protezzjoni Soċjali tal: www.welfare.ie     
 

Sejjer biex tgħix l-Irlanda u d-drittijiet tas-sigurtà soċjali tiegħek 

Jekk wasalt minn pajjiż kopert mir-Regolamenti tal-UE jew bi ftehim bilaterali tas-Sigurtà Soċjali (il-
pajjiżi tal-UE/taż-ŻEE), id-drittijiet tal-pensjoni tiegħek mill-pajjiż l-ieħor huma protetti meta inti tiċċaqlaq 
għall-Irlanda. Inti tista' tkun kapaċi li tgħaqqad r-rekords tal-assigurazzjoni tiegħek mill-Irlanda u pajjiż 
ieħor sabiex tikkwalifikaw għal pensjoni jew ħlas ta 'assigurazzjoni soċjali. 

Pagamenti ta' għajnuna soċjali 

Jekk inti ġej minn pajjiż kopert bir-Regolamenti tal-UE (pajjiż taż-ŻEE/tal-UE), għandek iġġib formoli U1 
(li qabel kienet E301) u E104 miegħek. Dawn il-formoli huma disponibbli fl-aġenzija tas-sigurtà soċjali 
relevanti fil-pajjiż li inti ġej minnu u pprovdi d-dettalji tar-rekord tiegħek tal-assigurazzjoni soċjali.Jekk inti 
ma għandekx il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali biżżejjed mill-pajjiż l-ieħor u/jew l-Irlanda, inti tista' 
tikkwalifika għal ħlas ibbażat fuq l-assistenza li hija rilevanti għaċ-ċirkostanzi tiegħek. Pagamenti 
bbażati fuq l-assistenza ma jirrelatawx mar-rekord tiegħek tal-assigurazzjoni soċjali. Jekk id-dħul 
tiegħek huwa taħt ċertu ammont, inti tista' tikkwalifika għal ħlas xieraq għall-ħtiġijiet tiegħek. Hemm ukoll 
rekwiżiti ta' residenza għal ħlasijiet ta' assistenza soċjali fl-Irlanda.  

It-trasferiment ta' Benefiċċju tal-Qgħad 

Jekk inti bla xogħol, il-benefiċċju tal-qgħad tiegħek fil-pajjiż li inti sejjer titlaq jista' jiġi trasferit wara li tkun 
ilek tirċevih għal 4 ġimgħat. Taħt ir-Regolamenti tal-UE tista' titlob li din tiġi ttrasferita lill-Irlanda u 
għandek iġġib kopja tal-formola U2 (li qed jissostitwixxi forma E303) bid-dettalji tal-pagament tiegħek. 
Meta inti tasal l-Irlanda, għandek tiffirma fl-uffiċċju lokali tiegħek benesseri soċjali fi żmien ġimgħa. Inti 
tista' mbagħad tirċievi l-benefiċċju tiegħek għal 13-il ġimgħa (sa 26 ġimgħa f'xi każijiet). Ikollok l-istess 
benefiċċju daqs li kieku bqajt fil-pajjiż minn fejn tlaqt. 

 

Il-FTUĦ TA' KONT TAL-BANK 

Jekk tkun qed tgħix u taħdem fl-Irlanda, tiġi bżonn xi forma ta' kont tal-bank. Li jkollok kont tal-bank 
jippermettilek li tfaddal il-flus, li tagħmel tranżazzjonijiet finanzjarji, li tirċievi il-paga tiegħek eċċ. 

Il-biċċa l-kbira tal-banek jistaqsu għal xi forma ta' identifikazzjoni b'ritratt fuqha (bħal passport jew 
liċenzja tas-sewqan) u prova ta' l-indirizz (bħal kont ta' xi servizz indirizzat lill-applikant). Ma tistax tuża 
l-istess dokument bħala prova ta' l-identità kif ukoll ta' l-indirizz tiegħek. 

Għal lista ta' dokumentazzjoni valida jekk jogħġbok idħol fuq www.citizensinformation.ie  

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/


 
  

KURA TAS-SAĦĦA 

Jekk inti fl-UE/fiż-ŻEE jew ċittadin Svizzeru u qed tivvjaġġa jew toqgħod l-Irlanda inti intitolat li tirċievi 
trattament b’xejn fis-sodod pubbliċi fl-Eżekuttiv tas-Servizzi tas-Saħħa (HSE) u sptarijiet volontarji jekk 
timrad jew ikollok inċident.  

Il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (EHIC) jagħmilha aktar faċli għalik biex tikseb kura 
medika malajr u faċilment. Hija evidenza li inti parti minn skema ta' assigurazzjoni tas-saħħa 
amministrata minn stat ieħor fl-UE/fiż-ŻEE jew fl-iŻvizzera.  
 
Is-servizzi tal-Out-patient fl-isptarijiet pubbliċi huma wkoll bla ħlas, iżda xi nies jista' jkollhom iħallsu ħlas 
inizjali jekk dawn ma jkunux ġew magħmula minn Tabib (GP Tabib tal-familja). Jekk inti fi sptar privat 
jew f’sodda privata fi sptar pubbliku, inti trid tħallas għal kemm għall-manutenzjoni u għat-trattament. 
Jekk għandek assigurazzjoni tas-saħħa privata din titsta’ tkopri xi wħud jew l-ispejjeż kollha.  
Għal informazzjoni komprensiva dwar is-servizzi fl-isptarijiet madwar l-Irlanda żur 
www.citizensinformation.ie 

Inċident u Emerġenza / Diżgrazzji 
Ħafna mill-isptarijiet ġenerali u xi sptarijiet speċjalizzati għandhom dipartiment ta’ inċident u emerġenza  
jew diżgrazzji li pazjenti jistgħu jattendu mingħajr ma jkunu riferuti mit-tabib tal-familja. Jekk inti tattendi 
mingħajr riferiment tat-tabib, inti tista' tiġi ċċarġjata. Madankollu, jekk inti għandek tirritorna għal aktar 
żjarat b'rabta mal-istess marda jew aċċident, inti ma għandekx tħallas il-ħlas mill-ġdid.  

Saħħa b’xejn - Karti Mediċi 

Karta medika maħruġa mill-Eżekuttiv tas-Servizzi tas-Saħħa (HSE) fl-Irlanda tippermetti lill-dik il-
persuna li tagħha hija il-karta li tirċievi ċerti servizzi tas-saħħa bla ħlas. Jekk id-dħul tiegħek huwa taħt 
ċertu livell inti tista' tkun intitolat għal kura tas-saħħa b'xejn (Karta Medika). Dan jista' jiġi ċċekkjat fl-
uffiċċju lokali tiegħek tal-Eżekuttiv tas-Servizzi tas-Saħħa. Jekk inti qed tirċievi b’karta medika, il-karta 
normalment tkopri lilek lil martek u t-tfal dipendenti tiegħek. Id-dettalji tal-uffiċċju lokali tiegħek dwar l-
Eżekuttiv tas-Servizzi tas-Saħħa jistgħu jinstabu fid-Direttorju tiegħek tat-telefown lokali jew fuq 
www.hse.ie  

Assigurazzjoni tas-Saħħa Privata 

Hemm numru ta' fornituri ta' assigurazzjoni tas-saħħa privati fl-Irlanda. 
Kumpaniji privati ta' assigurazzjoni tas-saħħa: 

• www.vhi.ie   
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

L-EDUKAZZJONI 

Il-gvern Irlandiż jipprovdi edukazzjoni b'xejn fil-livell primarju u sekondarju.  
L-edukazzjoni terzjarja hija magħmula minn numru ta' setturi. Is-settur universitarju, is-settur 
teknoloġiku u l-kulleġġi ta' edukazzjoni huma ffinanzjati b'mod sostanzjali mill-Istat (xi miżati ta' 
reġistrazzjoni japplikaw). Barra minn hekk hemm numru ta' kulleġġi privati indipendenti. Dħul għal 
korsijiet terzjajrji approvati huwa kompetittiv ħafna u l-postijiet huma allokati fuq il-gradi miksuba fiċ-
Ċertifikat tal-Leaving – l-eżamijiet finali sekondarji tal-iskola.  

L-edukazzjoni full-time hija obbligatorja mill-età ta' 6 sa 16. Id-Ministeri għall-Edukazzjoni huwa 

responsabbli għas-sistema edukattiva fl-Irlanda. 

Komparabilità / Trasparenza tal-Kwalifiki 
L-Informazzjoni hija disponibbli f'numru ta' lingwi fil- 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

http://www.ehic.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/I7JDB6PH/www.hse.ie 
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 
  

FATTI DWAR L-IRLANDA 

Il-Karatteristiċi fiżiċi  

Il-gżira ta' l-Irlanda tinsab fil-Majjistral estrem ta' l-Ewropa.  
Erja : 70,282 km2 [Irlanda ta' Fuq: 14,139 km2].  

Il-Klima  

Il-klima ta' l-Irlanda, li hija Influwenzata min-Nixxiegħa tal-Golf u b'riħ li jiġi l-aktar mil-lbiċ, hija moderata 
u t-temperaturi huma pjuttost l-istess fil-pajjiż kollu. L-aktar xhur kesħin huma Jannar u Frar bit-
temperatura medja ta' l-arja ta' kuljum bejn 4°C u 7°C, waqt li Lulju u Awissu huma l-aktar sħan (14°C 
sa 16°C). Estremi ta' temperatura ta' l-arja, 10°C taħt iż-żero jew 'il fuq minn 30°C, huma estremament 
rari.  

F'żoni baxxi l-medja ta' xita li tinżel f'sena hi l-aktar bejn 800 u 1200mm imma tvarja minn inqas minn 
750mm f'xi żoni tal-lvant sa 1500mm f'xi partijiet fil-punent. F'żoni bil-muntanji x-xita li tinżel f'sena tista' 
tkun aktar minn 2000mm. 

IL-Popolazzjoni 

5,01 miljun 
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Uffiċċju Ċentrali ta’ l-Istatistika ta’ l-Irlanda; 
www.cso.ie   

IL-Lingwa  

L-Ingliż hu rikonoxxut bħala t-tieni lingwa uffiċjali imma hi l-lingwa tal-post tax-xogħol barra miż-żoni ta' 
Gaeltacht fejn jibqa' jiġi mitkellem l-Irlandiż.  

Ir-Reliġjon  

Il-Kostituzzjoni Irlandiża tiggarantixxi l-libertà tat-twemmin u  
l-libertà li wieħed iħaddan u jipprattika reliġjon liċ-ċittadini kollha.  

Il-Politika  

F'Diċembru 1921 kien ġie ffirmat Trattat Anglo-Irlandiż u 26 kontea kisbu l-indipendenza bħala l-Istat 
Ħieles Irlandiż. Sitt kontej ta' Ulster ingħataw il-parlament tagħhom stess f'Belfast fl-1920 u baqgħu fi 
ħdan ir-Renju Unit. Fl-1937 iddaħħlet Kostituzzjoni u l-Irlanda baqgħet newtrali matul it-Tieni Gwerra 
Dinjija. Fl-1949 twaqqfet ir-Repubblika Irlandiża. L-Irlanda ġiet aċċettata fin-NU fl-1955 u daħlet fil-
Kommunità Ekonomika Ewropea fl-1973, flimkien mar-Renju Unit u d-Danimarka. 

L-Ekonomija 

Bħala ekonomija internazzjonali tal-kummerċ, b'suq domestiku żgħir, l-Irlanda hija dipendenti ħafna fuq 
il-kummerċ barrani. L-Irlanda hija regolarment iċċitat bħala wieħed mill-iktar swieq miftuħa fid-dinja u 
qegħda fuq quddiemfl-indiċijiet tal-globalizzazzjoni.  

 

 

 

 

http://www.cso.ie/


 
  

INDIRIZZI UTLI 

AMBAXXATA 

L-indirizz għall-ambaxxata tiegħek hija disponibbli fid-Direttorju tat-telefon Irlandiż taħt Missjonijiet 
Diplomatiċi & Konsulari. 

EURES Irlanda  

European Employment Services 
Department of Social Protection 
Goldsmith House, Dublin 2 
Telefon: 00353 1 673 2544 
e-mail: eures@welfare.ie    
web: www.euresireland.ie    

DRITTIJIET tal-IMPJIEG 

Ministeri għall Intrapriża, il-Kummerċ u l-Impjieg  
Workplace Relaitons Customer Service 
O'Brien Road, Carlow 
Telefon:  353 59 917 8990 Web: www.workplacerelations.ie   

 
Ministeri għall-Ġustizzja 
Is-Servizz tan-Naturalizzazzjoni u l-Immigrazzjoni Irlandiż 
13-14 Burgh Quay, Dublin 2 Telefon:   353 1 602-8202 Lo Sejħa: 1890 551 500 E-mail: info@justice.ie  
web: www.justice.ie  ;  www.inis.gov.ie  
 
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Informazzjoni Pubblika, European Union House, 18 Triq Dawson, Dublin 2.  
Telefon:   353 1 634 1111 Web: http://ec.europa.eu/ireland   
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   
 

L-EURES 

web: www.eures.europa.eu     

Il-MINISTERI TAL-GVERN 

Ministeri għall-Protezzjoni Soċjali,  
Aras Mhic Dhiarmada 
Għall-uffiċċju lokali tiegħek tal-Benesseri Soċjali/Ċentru Inteo  
Jekk jogħġbok żur: www.welfare.ie    
 
 
MInisteri għall-Edukazzjoni 
Marlborough Street, dublin 1 
Telefon:   353 1 889 6400email: info@education.gov.ie  
Web: www.education.ie  
 
Ministeri għall-Affarijiet Barranin  
80 Green San Stiefnu, Dublin 2. 
Telefon:   353 1 4082000 
web: www.dfa.ie   
 
 
 

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/
http://www.dfa.ie/


 
  

Il-KURA GĦAS-SAĦĦA 

Ministerit għas-Saħħa  
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 Phone:   353 1 635 4000  
Web: www.health.gov.ie  
 
Żoni tl-Eżekuttiv għas-Servizz għas-Saħħa 
Uffiċċji Nazzjonali.  
web: www.hse.ie  jew www.citizensinformation.ie   

IS-SAĦĦA U S-SIGURTÀ 

Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà  

The Metropolitan Building  

Triq Joyce James, Dublin 1 
Telefon:   353 1 6147000     

Lo Sejħa 1890 289 389  

Email: wcu@hsa.ie  

web: www.hsa.ie   

TASSAZZJONI 

Kummissarji tad-Dħul, Uffiċċji Nazzjonali. 
Sejħiet minn barra l-Irlanda: 00353 1 6474444.   
Numru reġjonali ta’ Sejħiet Lo disponibbli fuq Web: www.revenue.ie   

IT-TREJD JUNJINS 

Il-Kungress Irlandiż tat-Trade Junjons (ICTU) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Telefon:   353 1 889 7777 
web: www.ictu.ie  
 
SIPTU 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Telefon:   353 1 8586300 
Sejħiet Lo: 1890 747 881 
email: organising@siptu.ie  
web: www.siptu.ie  
 
Informazzjoni dwar l-istat tal-Irlanda 
www.gov.ie   
 
Informazzjoni tas-Servizz Pubbliku 
www.citizensinformation.ie   
 
 

 
Għal aktar informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol fl-Irlanda 
ikkuntattja l-Konsulent lokali tiegħek tal-EURES jew email eures@welfare.ie  

http://www.health.gov.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:wcu@hsa.ie
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