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Għeżież Għalliema, 

Disability Equality Training 

 

Bħala parti mill-missjoni tagħha, il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità (KNPD) 

tixtieq torganizza laqgħat ta’ għarfien dwar l-oqsma tad-diżabilità, fejn tingħata informazzjoni 

dwar is-sehem tagħna bħala persuni b’diżabilità f’soċjetà inklussiva. L-iskejjel għandhom 

rwol importanti f`dan il-proċess minħabba l-fatt li minnhom jistgħu jintlaħqu għadd kbir ta’ 

studenti, li wara kollox huma ċ-ċittadini tal-futur.  

 

Il-Kummissjoni temmen li l-preġudizzju jwassal sabiex il-persuni b’diżabilità ikunu mwarrba 

mis-soċjetà u ma jgawdux minn kwalità ta’ ħajja aħjar. Għall dan il-għan, il-KNPD lestiet 

programm ta’ tgħarif dwar oqsma differenti ta’ diżabilità immirat lejn l-istudenti sabiex isiru 

aktar konxji dwar il-ħajja ta’ persuni b’diżabilità, bl-għan li jgħarfu japprezzaw il-persuna fl-

umanità tagħha, iħarsu lejn id-diżabilità bħala stat ta’ diskriminazzjoni soċjali u mhux stat 

bijoloġiku fiżiku jew mentali. Dan bil-għan li l-persuni b’diżabilità igawdu minn kwalità ta’ 

ħajja aħjar u jgħixu ħajja indipendenti u inklussiva.   

 

Kull skola jew kulleġġ għandha l-opportunità tagħżel jekk tieħux sehem f`din l-inizzjattiva u 

tara kemm tixtieq tiddedika ħin għal dawn il-laqgħat. Dawn jistgħu jieħdu bixriet differenti 

bħal: seminars, programmi edukattivi u sessjonijiet fejn persuni b`diżabilità jistgħu 

jirrakuntaw l-esperjenza tagħhom lill-istudenti, waqt li jqajjmu diskussjoni fil-klassi. Dawn il-

laqgħat jistgħu jingħataw lil klassijiet individwali, lil għadd ta’ klassijiet flimkien, jew jistgħu 

isiru wkoll bħala parti mil-lezzjonijiet tal-P.S.D. 

 

Il-laqgħat ikunu immexxija minn nies b’diżabilitajiet differenti. Uħud minnhom għandhom 

diffikultà ta’ mobilità, għalhekk tifhmu li l-post fejn tkun se ssir il-laqgħa għandu jkun wieħed 

fiżikament aċċessibbli. F’każ li l-post ma jkunx aċċessibbli, inti mitlub/a tinforma b’dan lill-

KNPD minn qabel, kmieni kemm jista’ jkun. 

 

Nixtieq infakkarkhom fil-kotba edukattivi Ħoloq Differenti, li tistgħu issibu verżjoni 

elettronika tagħhpm minn fuq is-sit tal-KNPD www.knpd.org fis-sezzjoni publications. 

  

Għal aktar informazzjoni rigward dan il-proġett, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-sur Bernard 

Busuttil fuq in-numru tat-telefon 22788555, fuq in-numru tal-fax 22788490,  jew fuq dan l-

indirizz bl-email: bbusuttil@knpd.org.    

  

Nibgħat inselli għalik,  

 
Joseph M. Camilleri  

CHAIR 


