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DIVISION ADVISORY Big.
Hunyo 21, 2019

IKASAMPUNG PAMBANSANG KONGRESO SA WIKA AT PANITIKANG FILIPINO

Para sa mga:

Tagamasid Pampurok
Punong-guro ng mga Paaralang Pampubliko
sa Sekondarya

) Alinsunod sa DepED Regional Advisory, pinaaabot sa kinauukulan ang Liham Paanyaya
mula sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ukol sa isasagawang patimpalak ng KWF
Gawad Jacinto sa Sanaysay para sa mga kabataang nasa baiting 7 hanggang 11 bilang
paggunita kay Emilio D. Jacinto (1875 - 1899), na tinaguriang kabataang manunulat at
dakilang anak ng bayan. Ang mahahalagang detalye kaakibat sa naturang gawain ay
napapaloob sa kalakip na liham mula sa kapisanan.
2.) Hiniling ang malawakang pagpapalaganap ng pahayag na ito sa mga kinauukulan.

WINNIE E. BATOON, EdD
Assistant Schools Division Supennterdent
Officer-In-Charge
Office of the Schools Division Superintendent
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Regional Advisory dated March 12, 2019, KWF dated May 7,
To be indicated in the Perpetual Index under the following subjects:
CURRICULUM FILIPINO CONTEST
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This Athisors is issued lbr the infbrmation of concerned Schools Division
Superintendents ,
Re K'% F JACINTO $A SANAY SAY
Arig. Komsyon sa Wikang Fihpino KWT ay niagsasagaw rig patimpalak rig KWF
Gaad Jacinto sa Sanavsav para sri mge kabataang nasa haitang I bariggang Ii. bilang
89i. na tinauriang kabataang manunutat at
paggunita kay Emilio D. Jacinto 18
thkilang anak ng bavan.
-

1

Lavunln rig patnipaiak na ito na maipahayag ng mga kabataan an kanulang pag-ibig
para sa atuli!mga katutubong wika at maibahagi ang m,-,a karuntmgring nagmumula rita
Nakatuon am mga nulalaman ng sanavsav sa mga katutubong wika rig Filipirias.
inaanvavahan ang mga lalahok na magpasa ng, Sanavsav hangggang 28 rig Hunvo
2U1 likilaianrn ang mga ma wawagi sa patimpalak sa Ruwan g Wika na may temang
/ thpmo: 13 ilwng kawluho. Palokisa im itO sa pagdmavang ng UHESCO no Taon rig mga
Katutubonm Wika sa buong 2019.
Kalakip tuto arig mga tiXawniri para sa Gawad Jacinto. Para sri iaragdauang
imporrnasyon o anumarig katanungan, cnaaarmg makipag-ugnavan ka: Rene S. Cagahngan sa
riwnero og telepono 736-2519. o magpadala rig email sa hnsnskmaeo
Jflgp

ipi

IlinihUing an maiawakang pagpapaiaganap rig Adxlsory na Ito.
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R FETALVERO CESO \
Schools Division Superintendent
Oflicerin Charge
°ff of the Regional rector
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KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

7 Mayo 2019

Atty. ALBERTO T. £SCOIARTL
Drektor rig Rehiyon
Rehiyo-n X(
Kagawaran ng Edukasyon

Mahal na DiFktOF Escobarie:
Oagbeti mua sa
Magalang narmrlg hinthiling na ragabas kayo no rIon& memorandum hnggit s.a
pfigpacadala ng mga ahok sa acrung tmpaak na KWF Gawad Jacinto
Ang KWF Gwad Jacinto ay pangkabataang timpalak Para sa pagsuat ng sanaysay.
Layunin ng ti-mpaIak na ito na rnaipahayag ng mga kabataan ang kandang pagibig para
sa ating mga katutuboni wika at maibahagi ang karunungang nagrnumula rito.
Kiioialanin ang magwawagi s-a timpaiak sa Buwan ng Wika na may temang Filipino:
Wikang Katutubo. Pakikiisa rin it", sa pagdiriwang rig UNESCO rig Taon ng mga
Katutubong wika sa buong 2019.

Maaanng mgpasa han9gang 28 Hunyo 2019. Kaiakp ng llharn na do ang tuntunin para sa
Gawad Jacinto. Para sa mga tanong a kurnprrnasyon. maaanng rnakipag-ugnayan kay Roy
Rena S. Cagaftngan sa 736-2519. a magadaia ng email sa kom-nsawika@gmaiLcom /
cacaiingangmail corn.
Maraming salamat sa patuloy na pakkiisa at tangk#ik sa rnga proyeWcj para sa wikang
parnbansa at sa ating rnga katutubong wika.
Lutos na gurnagaiang.
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Surnali na sa KWF Gawad Jacinto sa Sanaysay. dmpalak sa pagsinx eg say-say p s
Em±o D. Jic
lcabat4ang nasa baitn 7 hanggang 11 IpmananIanan-g. umpiak
rOt.
(187g99). ktharaang manunulat at dakiaag anak ng bayan. Para sa un1ng taon.
mga ilalahok na sanaysay s.a mga katutubong wika ng Filipinas.
KWF GAWAI) JACIN'IO SA SANAYSAY
Ttuflunin
1. Aag Gawad KWF sa Saiaysay ay hukás sa lahat ng inga kabatanng nca haitang 7 hanggong

11 maliban sri rnga knanak ng rnga kawani ag KWF
2. Bilang pakikiisa sa tema ag Buwan ng Wika na Filipino: Wikang Katutubo at Taon rig mga
Wikang Katutuho ag UNESCO, dapat talakavin at lamanin rig mga sanaysay ang 'umusunod:
2.1 Bakit mahalaga ang aking kaniwbong wika?
22 Ann-ann ang rnga karunungang makukuha sa aking katutuboag wi.ka?

3. Ka annana nasusular sa Filipino ang lahok. orihinai. hindi pa nailalathain. at hindi iin salin
iaiag
s
i ito pa
sa tadong pahina.
imila sa ihaig wika. Marapat an hind
4. Kailangang sumusunod ang paraun rig pagsulat into sa rnga tuntuning nakasnad sa KWF
Ortograpiyang Pambansa at Manwal sa Masinop na Pagsuhrt.
0 kompiyuterisado (Font-i2,
Anal), word count na 1.000 salita (o apat na pahina), may dobleng espasyo, at may isang
pulgadang palugit sa bawat gilid na nakaimprenta sa short bond paper na may hiking g ½ x 1
ailangang iag 52 -g compact rhsc (CD) o flask'
nainada Ang 50ft copy ag anos.

5, Mg lahok ay kailangang may apat (4 na kopyang makinilyado

6. Kiunkailangang nagtataglay lamang rig sagisug-panulat (pen name) ang dokurnento, soft copy
man ci nakaimprenuing kopyn.
7. Kasama ng ipapasang lahok ay isang isang selyadong No. 10 envelope na naglalaman ng
Plahai. para sa buong delalye ag may-akda, dalawang reirato
hiwalay na Fmuinr
at
miu t
(2x2) rig kalahok photocopy na school ID
maikling hiodata.
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8. !padaia ang la-hat ug kahingian sa:
KWF Gawad. jacinto 2019
Komiyoii sa Wikang Filipino
2F Watson Bldg,. 1610 JP Laurel St,
San Miguel, Manila 1005

o sa email ng KWF sa komisyonsawika(gmaiLconi.
Subject: KWF Gawad Jacinto 2019
9 Anumang pasiya ng Lupon ng inampalan ay pinal at hindi na maipaghahabol. La- hat ng lahok,
nanalo man o natalo, ay hindi na ibahalik sa mga kalahok at angkin nu KWF ang karapatang
mailathala ang mga nagwaging lahok nang waking royalty sa mga may-akda.
10. Hihirangin an inga nagwagi sa KWF Pamnmdayaw sa Bowan ag Wikang Pambansa sa
Agosto.
11. Anggantirnpala ay nag sumusunod: una. PHP2O,00000: ana1awa PHPI5,(XX).00:
pangatlo. PHPIO.000JX).
12 Hindi paratawarin ang sino mang mahuhuli nagpialuyo. Kakaimeiahia ng KWF au-ipinagwaging lahok at hindi an muling makasasali pa sa alinmang timpalak ag KWF.
Hanggang 28 Htrnyo 2019, 5:00 nh aug pagtanggap ng mga lahok. L{indi tatanggapin ang mga
lahok na ipinasa sa emaiL
Para sa mga tanong, tumawag sa (02; 736- 2519 para sa kuagdagang impormasyon.
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