軸寝競恥部胸囲面的
D玉P鼻樽面舵的T OF童i肌購鼻丁○○討

CORDITJ農RA ADM脚ⅡVE REGION
Wangal, La Triridad, Benguct
Website: WV…"de寄edcar.oh / Ema旺car@deped.gov.ph

問開聞畢
朝胆工言騨響

鵠半群瑠謂駕罫YUN凡
D印璽登でA只

国悶

unyo =, 2019

覿

PANGKABATAANG Tl鵬PALAK PARA SA PAGSu」AT NG SANAYSAY書KWF GAWAD

JACINTO

Pa「a sa:

Tagapamanihala ng mga paa略tang PanSangay

Lahat ng Dibisyon
l.

Bilang suporta sa Komisyon sa Wikang F岬no sa pagpapatupad ng timpa!ak

KWF Gawad Jacinto・ ang Kagawaran ng Edakasyon‑CAR sa pamamagitan ng
Dibisyon ng Cu「ricuIum and Learning Management ay ‑Plnaaalam sa buong rehiyon

ang nasabing patimpalck. Ang Gawad Jacinto ay pangkabataang timpalak para sa
PagSuIat ng sanaysay.
2.

Layunin ng timpalak na maipahayag ng mga kabataan ang kanilang pag‑ibig

Para Sa ating katutubong wika at maibahagi ang ka「unungang nagmumuia rito.

3・

Ang magwawagi sa timpaIak ay kilalanin sa Buwan ng Wika. Sa buwang ito ng

Pagdiriwa=g ay may temang FiIipino: Wikang Katutubo. Pakikiisa rin ito sa
Pagd亜Wang ng UNESCO ng Taon ng mga Katutubong Wika sa buong taong 2019,
4.

Ang sinu隅ng interesadong mak鋤鍋ck sa

hanggang Hunyo 28
5.

請Palak na触e ay maaa塙lg magPasa

2019‥Ang tuntunin ng timpaIak ay kaIakip dito.

Pa「a sa mga tanong at kumpirmasyon. maaa「ing makipag‑ugnayan kay Roy

Rene

S.

Cagalingan

sa

736‑2519,

O

magPadala

ng

email

sa

komisvon@g mai上COm/rrscagalingan@gma症COm ,
6・

Pa「a sa kaalaman at agarang aksyon.

確

しAR, PhD., CESO V

hiyong Direkto「

Republika ng Filipin縫

甘地ggapa種ng pan曾山の

KOMISYON SÅ WIKANG FILIPINO

S馳娃隠艶麗WF馳融事務i馳駆S狐郡蜜お鱈呼出糾関野血沈専門紬郡即蘭Sa mg握
kabataang nasa baitang 7 h狐ggang i l.車inanangalan ang 。mp抽kay藍mitio D. Jacinto
(1 875‑書899)

kabataang manunu函it d水i‑ang anck ng bayan. Para sa umng taon, nal(弧On ang

mga皿ahok na sanaysay sa mga karmbong wika ng Filipinas,

KWF GAWÅD JACINTO SA SANAYSAY

l.血g Gawad KW甲§a Sanaysay ay bul恕sa la鳳ng mga kabataang n蚤sa baitang 7 hanggang
l l m抗ban sa mga kaanak ng mga kawani ng KWF.

2・ Bihemg p摘kiisa sa tena ng Buwan ng Wika na Fi鵬pino: Wikang Katutubo at Taon ng mga

Wikang Katutut}O ng UNESCO, dapat talakayin at lananiIng mga Sanaysay ang sumusunnd:
2. 1 Bakit m狐alaga狐g aking ka帥心ong wika?
2.2 Ano‑anO ang mga k狐nungr血g maloukuha sa aking katutubong wika?

3・ K狐紬純血g鵬鵬u重a書sa駁埋ino狐g l血o曝, 0珊血祉出血髄坪虹剥れ血視軸軸心出血弛n
mula sa ib狐g Wika‑ Marapat na hindi ito lala卿as §a t狐ong p血im.

4. Kailangang sumu§unOd ang panan ng pagsulat nito sa mga tun調血g nal韻Sand sa KWF

O櫨や垂y独唱P細め測聯節㍍狐融細M稀血呼昭翻畷蘭狐
5. Ang l血ok ay園angang may apat (4) na kQPy湘g makini喜yado o kompiyuterisado (Fonト1 2,
Arial), WOrd count na l,(朋saljta (O apat na Paぬめ

may ddbleng eapasyo, at may isang

Pulgadang palugit sa hawat gilid na naka垂nenta sa血on hond p印r na may laking 8比r l l
叩lgada・宛g soft c{xpy ng lalok ay kallangang ilagay sa isang compact disc (CD) o組ach drive.

6. r血akelilang狐g脚gtatnglay l劃ang ng Sa産Sng‑Pa脚lat (P

孤name) ang dok皿entO. SOft copy

man o nakaimprentang kapya.

7・ K軸ma ng i脚観照g lahok a油膜g i鮒g Sc一画帥g N〇・置0 enve‑堪れa競闘劃an ng
址walay na鞄e塾些退塾睦垣睦para ca buong detalye ng may‑akda, dalawang retrato

(2×2) n壇混血垂直0耽Opy櫨g SC心ool町醜軸叡
malkling biodata.

C僻Q若駒で$00・ )e10灼鳴」o縛種めけ勘M♂dco向巾軌龍抑M白焼九Moy舶

解1 7拡樹tO2)購0靴l耽I 73館調‑博既か面go立p町費帥紺的V軸観劇C○肌

Republika ng Ftlipinas
Tanggapan ng Pangulo

KOM工SYON SA WIKANG FILIPINO

8. Ipadala ang lchat ng kahingian sa:

KWF Gawad Jacinto 2019
Komisyon sa Wikang Filipino
2F Watson Bldg., 1610 JP Laurel St,,
San Miguel, Manila lOO5

O Sa email ng KWF sa komisyonsawika@gmail.com.
Su面ect: KWF Gawad Jacinto 2019

9・ Anumang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na maipaghahabol. Lahat ng lahok,
nanalo man o natalo, ay hindi na ibal)alik sa mga kal血ok at angkin ng KWF ang karapatang

mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalty sa mga may‑akda.
10" Hihirangin狐g mga nagWagi sa KWF Pammadayaw sa Buwan ng Wikang Pambansa sa
Agost〇・

1 1. Ang gantimpala ay ang sumusunod: una, PHP20,000.00; P蝕galawa, PHP15,000.00;

Pangatlo, PHPl O,000"00.
12. Hindi patatawarin ang slnO mang mahuhuli nagplchiyo. Kckanselahin ng KWF狐g

lPmagWaging lahok at hindi na muling makasasali pa sa alirmang timpalak ng KWF.
Hanggang 28 Hunyo 2019, 5:00 nh ang pagtanggap ng mga lahok. Hindi tatanggapin ang mga
lahok na ipinasa sa email.

Para sa mga tanong, tumaWag Sa (02) 736‑ 25 19 para sa karagdagang impormasyon.

Guscl/i Wotson言6 I O Kdye Jose P.しOUrE/, Mcllacc婦ong, Sar' MjgueL Moyni/cI

IO2) 733‑726O; /02) 516‑0326; /02) 736‑25J9 l www.kwi.gov.ph l komm.gov@gmoiI、COm
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Fwd: H醐ng pa調$a Regional鵬emo調ndum
慮叩轍e調c種さ那叩種動く誌∞ga鳩的an@9請ail.∞蘭>
Tb: Car@deped̲gOV巾

Wed, May 8, 2019 8書6:10側

FonwEnded message ‑
議山aぬy: Rくり韓蜘● caさ直観脚巾くけ$融幽照雄教習紳輔>
D鳩川飢May 7章柳19 na調容2:捕PM
Subjoct:醐ng p軸a sa R印iona冊emoIandum

鴫: Dep巨d CARく高評震薫け合評油悌薫潟r憎南面

Pa噂Sa筒賀99a噌n ni劇場kめrとd珊
Pagbat mula sa Komieyon sa Wikang間中O (KWF)I

Lakip pe r航ng aming刷ng叩強画on種I monorandum pa旧Sa朋F餌場撮oJAc肌印imp細k sa pagsulat ng 8an亀ysさy叩叩担kab細n.
Umaaca po kaml sa lnyong positibong akslyon. Pau旧m nan同軸va画alb ang pacasalamat ca tryo叩tanggapan.
Guma9alanき章

禅語信認鵠寮巷、宝応経ゑ語綿糸轟

鉦笹津声高」読拘両帝時理事ら
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嚢読聴甲吾声二品描き問両帝掠粧膏
持聞く意￣与件
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