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F’DIN IL-ĦARĠA: 
➢ Mejju...Xahar Għal Smigħ Aħjar 

➢ Esebizzjoni u Stedina 

➢ Parteċipazzjoni fl-iSpring Fair 

➢ Quddiesa  

➢ Pizza u Pasta Night 

➢ Ethiopia Deaf Project 
 

 
 

Mejju...Xahar Għal Smigħ Aħjar 
 

Bħas-sentejn preċedenti, il-Gozo Assocation for the Deaf se tiddedika x-xahar ta’ Mejju 

bħala ‘Mejju....Xahar Għal Smigħ Aħjar . Għalhekk se jsiru diversi attivitajiet matul dan 

ix-xahar biex ikun hemm iktar għarfien dwar l-isfidi li jaffaċċjaw il-persuni neqsin mis-

smigħ u xi kwalità ta’ sapport għandhom bżonn biex jilħqu l-għanijiet tagħhom. It-tema ta’ 

din is-sena se tkun: 

‘In-Nuqqas ta’ Smigħ Mhux Ostaklu’ 

 

 
Esebizzjoni  u Stedina 

 
Ftuħ Uffiċjali 

Data: Il-Ġimgħa, 17 ta’ Mejju, 2019 

Post: Is-Sala tal-Wirjiet fil-Ministeru Għal Għawdex

Ħin: 7.00 pm 

 

L-Onor Justyne Caruana, Ministru Għal Għawdex se tinawgura l-ftuħ uffiċjali .  

L-esebizzjoni se tittratta dwar is-suċċessi li kisbu persuni neqsin mis-smigħ lokali kif ukoll 

barranin minkejja n-nuqqas ta’ smigħ. Is-serata tispiċċa b’bibita. Dawk il-membri li jixtiequ 

jattendu għal din l-okkażjoni għandhom javżaw sa mhux iktar tard mill-10 ta’ Mejju, 2019. 
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L-esebizzjoni se  tibqa’ miftuħa  l-għada s-Sibt mid-9.00am sal-4.00pm u l-Ħadd mid-9.00am 

sas-1.00pm. F’dawn il-ġranet se jsiru testijiet tal-hearing aids bla ħlas filwaqt is-Sibt se jsiru 

wkoll testijiet tas-smigħ bla ħlas. Mhux se jsiru appuntamenti għal dawn it-testijiet, min jiġi 

l-ewwel, jinqeda l-ewwel. 

 

Parteċipazzjoni fl-Ispring Fair 
 

 

Nhar is-Sibt, 11 ta’ Mejju, 2019, il-G.A.D. se tipparteċipa fl-Ispring Fair li se ssir il-Villa 

Rundle bejn l-10 am u s-6 pm. Se jkun hemm ukoll diversi tipi ta’ kejkijiet u kotba għall-bejgħ. 

Napprezzaw ħafna jekk tissapportjaw din l-attività billi tagħmlu xi pasti/kejkijiet jew tagħtuna 

kotba wżati biex jinbiegħu waqt l-iSpring Fair. 

 

 

Quddiesa 
Data:  Il-Ħadd, 12 ta’ Mejju, 2019 

Ħin:    10 am 

Post:   Iċ-Ċentru tal-Gozo Association for the Deaf 

 

Nistednukom tingħaqdu magħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa sabiex infakkru l-wieħed u 

tletin sena mit-twaqqif tal-G.A.D. u niċċelebraw flimkien Jum l-Omm. Napprezzaw ħafna jekk 

dawk li jixtiequ jattendu jinfurmawna sal-Ġimgħa, 10 ta’ Mejju, 2019. Wara l-quddiesa jkun 

hemm bibita. 

 

Pizza u Pasta Night 
 

Data: Il-Ġimgħa, 31 ta’ Mejju, 2019 

Ħin: 7.30 pm 

Post: Għajnsielem Football Club 

Prezz: Adulti €10, Tfal taħt il-11-il sena €6.50 

 

Fil-menù hemm għażla ta’ Pizza, Għaġin, Burger u Chips jew Chicken Nuggets u Chips. 

Mal-prezz hemm inkluż soft drink. Din hi attività għall-ġbir ta’ fondi u għalhekk napprezzaw 

ħafna s-sapport tagħkom. Inħeġġukom biex tiġu u ġġibu magħkom il-familja u l-ħbieb. 

 

 

Ethiopia Deaf Project 

 

Xi ftit ġimgħat ilu, rappreżentanti tal-G.A.D. laqgħu lil Fr. Stephen Monaghan, qassis 

missjunarju fl-Etjopja u lil Fr. Alexander Cauchi mill-Moviment Missjunarju “Ġesu’ fil-

Proxxmu” fiċ-Ċentru tal-Assoċjazzjoni. Waqt il-laqgħa ssemma ħafna l-bżonn tal-għajnuna 

għall-proġett ta’ skola fl-Etjopja li qed tilqa’ fiha studenti neqsin mis-smigħ. €25 ikopru l-

edukazzjoni għal xahar ta’ student/a b’nuqqas ta’ smigħ.  Il-G.A.D. għandha l-pjaċir tgħin u 

tissapportja dan il-proġett. Għalhekk qed jinġabru donazzjonijiet fiċ-Ċentru tal-G.A.D. u anke 

waqt l-attivitajiet imsemmija iktar ’l fuq. 

 

 

 

 

 

 

 


