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MEMORANDUM PANSANGAY 
Big. 571 s. 2019 

2019 BUWAN NG WIKA 

Sa Mga: Superbisor sa Filipino 
Tagamasid Pampurok 
Punong-guro ng mga Pampubliko sa Elementarya at Sekondarya 

1.) Malugod na ipinababatid sa lahat na ang pagdaraos ng Buwan ng Wikang Pambansa 
2019 sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) tuwing ika-1 hanggang 
ika-3 1 ng Agosto alinsunod sa itinakdang Pampanguluhang Prokiamasyon Bilang 1041, 
s. 1997 ay may temang Wikang Katutubo: Tungo sa isang Bansang Filipino. 

2.) Ang layunin ng pagdiriwang ay ang mga sumusunod: 
a. maiangat ang kamalayan ng mga mamamayang Filipino ukol sa halagang 

multilinggwalismo sa paglikha ng isang bansang Filipino na may 
pagkakakunawaan, 

b. mahikayat ang mga mamamayang Filipino, lalo ang may-ari ng katutubong 
wika, na makilahok sa mga gawaing pangwika ng KWF; 

c. mahikayat ang mga mamamayang Filipino na magpatupad ng mga malikhaing 
programang pangwika na makatut.ugon sa pangangailangan ng kanilang 
komunidad sa pakikipagtulungan ng KWF; 

d. mapangalagaan ng KWF ang mga karapatang pangwika ng mga mamamayan 
sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patakarang magbibigay ng seguridad 
laban sa mga diskniminasyon pangwika; at 

e. maipakilala sa mga mamamayang Filipino ang KWF bilang ahensya ng 
pamahalaan na nangangalaga sa mga katutubong wika ng Pilipinas sa 
pamamagitan ng programang pangwika nito. 

3.) Hinihikayat ang bawat paaralan na magsasagawa ng malikhaning programang pangwika 
na huhubog sa kasanayan, kakayaham at talent ng bawat mag-aaral alinsunod sa 
pagpapatupad ng inldusibong edukasyon. 

4.) Ang lingguhang paksa sa bob ng isang buwang pagdinwang ay ang mga sumusunod: 
a. Agosto 5-9, 2019 - Ako at ang Katutubong Wika Ko 
b. Agosto 12 -16, 2019 - Pagbasa at Paglaya: Pagpapalusog ng mga Katutubong 

Panitikan at Kaalamang-bayan 
c. Agosto 19 23, 2019 - Sarikultura: Multilingguwalismo at Paguugnayan para 

sa Isang Bansang Filipino 
d. Agosto 26 -30, 2019 - Pangangalaga sa mga Katutubong Wika, Pangangalaga 

sa Bansang Filipino. 



6.) Ang Elementarya, Junior at Senior High School ay inaatasang naghanda sa 
Pandibisyong at Panrelihiyon paligsahan: 

Elementarya 	- Madulang Pagkukuwento 
Sulat Bigkas ng Tula (Sulkas Tula) 
lispel Mo 

Junior High School - interpretatibong Pagbasa 
Senior High School - Dagliang Talumpati 

Pandibisyong lamang: 
Eiementarya 	- Isahang Awit (Makababayang Awit) 

Folkdance 
Sekondaarya (JHS at SHS) - Doble-Kara (OPM) 

Spoken Word Poetry 

7.) Ang petsa ng paligsahan ay ipapaalam sa darating na mga araw. 

8.) Ang mahahalagang detalye kaakibat sa naturang gawain ay napapaloob sa kalakip na 
Regional Memorandum Big. 068 s. 2019 at ibang pang dokumento. 

9.) Ang rehistrasyon transportasyon, accommodation at iba pang pagkakagastahan na may 
kaugnayan sa nasabing gawain ay manggagaling sa Lokal na pondo at iba pang 
mapagkukunan nito na sasailalim sa kaukulang pagtutuos at pag-aawdit. 

10.) Inaasahan ang pakikibahagi at malawakang paagpapabatid sa Memorandum na ito sa 
kinauukulan. 

WiNNIE B(TOON, EdD 
Pangalawang 'fagapamanihala 

Pinunong Namamahala 
Tanggapan ng Tagapamanihalang Pansangay 
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BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2019 

To 	 Mga Tagapamanrhalang Pansangav 

Ahnsunod sa Memorandum Pangkagawaran big, 079, s.20 1.9, ang Komisyon sa 
Wikang Filipino av mangunguna sa pagdiriwang ng Buwan rig Wikang Pambansa, bilang 
pakikiisa sa naturang pagdiriwang, ang Tariggapan rig Patnu got ag Rehiyon sa pangunguna rig 
Curriculum and Learning Management Division (CLMD) ay magtatakda ng mga gawaing 
pangwika at paligsahanhinggil sa pagdiriwang rig Buwan ng Wika 2019 na may temang 
Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansalang Filipino. 

2. 	Layunin rig pagdiriwang ang sumusunod: 

a. maiangat ang kamalayan ng mga rnamayang Filipino ukol sa haiagang 
multilinggwalismo sa paglikha rig isang bansang Filipino na may pagkakaunawaan 

b. mahikavat ang mga mamamayang Filipino, lalo ang rnay-ari rig katutuborig wika, na 
makilahok sa mga gawaing pangwika ng KWF; 

c. mahikayat ang mga mamamayang Filipino na magpatupad rig mga malikhaing 
prograrnang pangwika na makatutugon sa pangangailangan rig kanulang kornunidad sa 
pakikipagtulungan rig KWF: 

d. mapangalagaan rig KWF ang mga karapatang pangwika rig mga mamamayan sa 
pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patakarang magbibigav rig seguridad laban sa 
mga diskrimnasyong pangwika at 

e. maipakilala sa mga marnamayang Filipino ang KWF bilang ahensya rig pamahalaan na 
nangagalaga sa mga katutubong wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng programang 
pangwika nito 

3. 	Hinihikayat aug bawat sangay o paaralan sa pagpapatu.pad ng mga mahkhaing 
programang pangwika na huhubog sa kasanavan, kakaahan at talento ng bawat mag-aaral 
alinsunod sa pagpapatupad mg inklusibong edukasyon. 
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4. 	Ana ma sumusunod ay mga mungkahing patimpalak: 
Elementarya Sekondarya 	- Senior HS 

Isahang awit Romantikong Duweto Dagliang Talumpati 
Interpretatibong sayaw Stand up Comedian Debate/Pagtatalo 
Dekiamasyon Doble-kara Pag-aanunsiyo 
Sulkas Tula Lip Sync/Dubbing Pagpapahayag ng Saliksik 
Atbp. MAdulang Sabayang Bigkas Spoken Word Poetry 

Madulang 	BI-say-wit Pagsasadula bilang: 
(bigkassayaw-awit Flight 	Attendant, 	Hotel 
Interpretatibong pagbasa Owner.Entrpreneur, 
Lakan at Lakainbini Abogado 
Atbp. Lakan at Lakambini 

atbp. 

5. Kalakip ng Memorandum na ito ang mga lingguhang paksa, mga panuntunan ng mga 
Gawain para sa gaganapin na Patimpalak sa Tagisan ng Talento (Festival of Talents). 

6. lnaasahan na isasakatuparan ng bawat sangaylpaaralan aug inga Gawain kaalinsabay 
sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ang mananalo sa pansangay na paligsahan mula sa 
patimpalak na tinalakay sa pagpupulong noong Hulyo 11, 2019 ay siyang magiging 
kinatawan para sa Panrehiyong Pista ng Talento sa Nobyembre. 

7. Malugod na inaasahan ang mabisang pagpapakalat at pagsunod sa kalatas na ito. 

/h2)41WV 

DR E/ELYN R. FETAL VERO, CE S4V 
Assistant Regional Director ri' 
Officer -  In -Charge 	V 

Office of the Regional Director 
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Republic of the Philippines 
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2019 Panrehiyong Tagisan ng Talento sa Filipino 

Mga kategorya, bilang ng kalahok, Hang ng tagapagsanay, at oras na inilaan sa bawat kategorya 
ay ang mga sumusunod: 

mian 
mi 	ng Kabuuan 

Kategorya Oras na lnilaan Kalahok 
Tagapag g 
sanay Bilang 

1. Madulang Pagkukuwento Dulawampung 4 2 6 
(20) mmuto 
kasama ang 
paghahanda 

2. Sulat Bigkas ng Tula (Sulkas [sang (1) oras para 1 1 2 
Tula) sa pagsusulat, 

30 minutong 
paghahanda at 
limang (5) 
minutona 
pagtatanghal 

3. DagliangTalumpati Anim (6) na 1 1 2 
minuto kasama 
ang 
paghahanda at 
pagtatalumpati 

4. Interpretatibong Pagbasa Dalawainpung 4 1 5 
(20) minuto 
kasmaang 
paghahanda at 
pagtatanghal 

S. SPOKEN WORD POETRY  3 1 4 
6. Pagpapahayag ng Saliksik 10 minutong 

(Action Research) paglalahad 3 1 4 
(powerpoint 
presentations  

7. Timpalak Sayaw 5 mEn uto 12 1 13 
Interpretasyon  

Kabuuang Bilang ng Delegado sa bawat Dibasyon 36 

Empowerment Adaptability Goal-oriented Leadership Excellence 
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2019 PANREHIYONG TAGISAN NG 
TALENTO SA FILIPINO 

PALIGSAI{AN PANRflYON1TISANNG TAENTO 	 1 

BAITANG PiG MAG- Ang mga kalahok ay binubuo ng tig-ilsang mag-aarai mula sa 
AARAL Bairang 4, 5, 6 at isang Highly Manageable SPED Learner in a 

Mainstream/ Inclusive Program (Visually Impaired or 
Difficulty in Physical Mobility) na may edad labinlima 

sa taon ngpaligsahan. _pababa 
KATEGORYA MAD IJLANG PAGKIJKUWENTO 
BILANG PiG 

KALAHOK  
Apat (4) 

ORAS NA JNJLAAN Dalawampung (20) minuto kasama ang paghahanda, pagpasok at 
pagbaba sa entablado.  

Pamantayan 	 I ahagdan 
Interpretasyon 40% 

Pagpapalutang rig diwa(%)  
Pagbibigaydliii sa_damdamin_(20%)  

ltlkayat  - 	 20% 
Dating sa madla  
Pajbibigaybuhaysa_tauhan_[5%)  
Tundig(5%)  

Pantanghalan(5%) Batayan ng 
Kapasyahan BiUkas  20% 

Matatas at mahwanag (10%)  
- 

May pagbubukod bukod ng mga sailta 
(5%)  

May wastong diin at into nasyon (5%)  
TinIg  10% 

Lakas_(5%)  
Tagting (5%)  

Kaangkupau ng dlwaatdamdarnin  
Kabuuan 100% 

Patnubay sa Kalahok 
a) ]sang kuwento ang bibigyan ng interpretasyon batay sa ibibigay ng mga hurado sa 

takdarig araw rig paligsahari; 
b) Bibigyan ng 10 minuto ang bawat kalahok upang pag-aratan ang kuwentong bibigyan 

rig interpretasyon; 
c) Malayang baguhin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwento. 
d) likot ang interpretasyon sa kwento lamang 
e) Ang mga kalahok ay wala nang piyesang hawak habang nagtatanghaL 
f) Siguraduhing ang bawat kasapi rig pangkat ay may aktibong partisipasyon; 
g) Habang nagtatanghal ang unang kalahok pag-aaralan naman ng susunod na kalahok 

ang kuwento na tatagal din rig sampung minuto, susundin ang praang ito hanggang 
sa pinakahuling kalahok; 

Ernpowermnt Adapiabiiiti' (ua] -oriented Leadership Excellence 
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IN a 

h) Lahat ng kalahok ay mamamalagi sa isang malaking silid na hindi naririnlg aug 
pagtatanghal rig iba pang kalahok; samantalang aug kasunod na kalahok ay 
mamamalagi naman sa isa pang siJid upang pag-aralan ang kuwento; 

i) Mg pagtatanghal ay hindi lalampas sa sampung minuto kasama ang pagpasok at 
paglabas sa entablado. 

j) Walang anumang props o kagamitan, musika at instrumento na dadaihin at 
gagamitin; at 

k) Ana kasuotan ay pantalong maong at puting t-shirt. 

I I. Kagamitan mula sa Tagapag-organisa ug Paligsahan 
a) Kuwentong gagamitin apat (4) hard copy; (3 regular, 1 enlarged and 1 transcribed) 
b) Orasan, flaglets, numero ng mga kalahok; at 
c) ci Dalawa rig (2) silid na holding area para. sa  68 katao; 
c.2 lsang (1) slid para sa pagsasanay; at 

L c.3 IsangIll sili4 Tanghalan para sa higit kumulang na 200 katao. 

PALIGSAHAN PANREHIYONG TAGISAN NG  TALENTO 
BAI TANG NG 

MAG-AARAL  
Baitang 6 

KATEGORYA SULAT BIGKAS NG TULA (SULXAS TULA) 
BILANG NG 

KALAHOK  
Isa (1) 

ORAS NA 
IN1LAAN 

Isang (1) oras para sa pagsusulat, 30 minutong paghahanda at 
limang(5) minuto na pagtatanghal  

BATAYAN NG 
KAPASYAHAN  

Pamantayan Bahagdan 

Batayan ng 
Kapasyahan 

PAGSULAT 50% 
Interpretasyon ng Tula  

Kaugnayan_sa paksa (20%)  
Organisasyon rig diwa (15%)  
Mekaiuks (15%) 
(A pat (4) no saknorig no binubuc flfl 
apat (4) no tah,dtod no may 

tuqma)  

Batayan ng 
Kapasyaban 

PAGBASA 50% 
Ilikayat  

Dating sa_Mad Ia  
Kilos/galaw/kumpas(10%)  
Ekspresyon rig mukha (10%)  

Tinig at Bigkas  
Lakas/_Diin/ Taginting_(10%)  
Matatas at maliwanag (10%)  
Wastong pagbubukod rig salita  

Kabuuan 100% 
I. 	Patnubay sa Kalahok 
a) Ang tulang isusulat ay naaayon sa tema ira ibibigay rig hurado sa araw ng patimpalak; 

apat na saknong na binubuo rig apat na taludtod na may tugma; 
b) Aug opisyal ma gagamiting papel ay magmumula sa tagapag-organisa; 
c) Ang mga kalahok ay bibigyan ug isang oras na pagsusulat at tatlumpong miriutong pag 
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eensayo 
d) Ang lahat ng papel ay lilikumin ng tagapagdaloy at sisirnuian na ang paligsahan; 
e) Ang lahatng kalahok aymamamalagI sa isang ma1akngsi1id na hindi naririnigang 

pagtatanghal; 
1) Ang bawat kalahok ay bibigyan ng limang minuto sa pagbigkas ng tula kasama ang 

pagpasok at paglabas mula sa entablado gamit ang tulang sinulat na ibibigay mull ng 
ragapagdaloy; at 

1 AnLy kalahok ay magsusuot ng  kasuotang Pilipino. 
H. Kagamitan mula sa Tagapag-organisa ng Paligsahan 
a) Paksang gagamitin; 
b) Papel, boipen, lapis at pambura; 
C) Orasan, numero ng mga kalahok; 
d) d1 Isang (1)silid na holding area para sa 17 katao; at 
d.2 Isang (1) silid Tanghalan para sa higit kumulang na 100 katao. 

J'ALIGSARAN UYONG1AISANNGtLENTOI 
BAITANGNG 

MAG-AARAL 
Baltang 11 o 12 

KATEGORYA DAGLIANGTALUMPATI 
- BILANG NG 

KALAHOK  
isa (1) 

ORAS NA 
INILAAN  

Anim (6) na minuto kasama ang paghahanda at pagtatalumpati 

Batayan no 
Kapasyahan 

Pamantayan Bahagdan 
*nterpretasyon 35% - 

Kaugnayan_sa_paksa_(20%)  
Pagbibjgy diin sa damdamin 11 5%)  

Hllcayat  25% 
Kilos, galaw,_kumpas_(10%)  
Datinga Madla (5%]  
Kakanyahang pantanghalan_(5%J  
Ekskresyon ng mukha (5%)  

Th 20% - 

J(aangkupan ngdiwa at damdamin 

Lakas_(5%)  
Blgkas 20% 

Matatas_atmaliwanag(10%)  
Wastongpagbubukod_ng salitaj5%)  

_Jinthyog (5%1  

Kabuuan 100% 
I. 	Patnubay sa Kalabok 
a) Ang paksa na rnanggagaling sa tagapag-organisa ay Ibibigay sa takclang oras; 
b) Ang kalahok ay bibigyan lam ang rig tatlong minutong paghahanda hinggil sa paksang 

napili habang nagtatalumpati ang sinusundang kalahok; 
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c) Ang bawat kalahok ay bibigyan ng tationg minutong paghahanda hinggil sa paksa at 
datawa hanggang tatlong miriuto naman sa pagtatalumpati; 

d) May kabawasang puntos sa kabuuang Iskor na labis o kulang sa itlnakdang oras ng 
pagtatalumpati: 

1-30 segundo 	- .5 puntos 
31-60 segundo 	- 1 puntos 
61 	segundo - pataas -2puntos 

e) Itataas ang banderang berde bilang hudyat ng pagsisimula, banderang dilaw bilang 
hudyat sa nalalabing tatlumpong segundo at banderang pula na tapos na ang ltinakdang 
oras; at 

fl Corporate attire aniFinaasahang kasuotan. 
Kagamitan mula sa Tagapag-organisa ng Pallgsahan 

a) Banderang berde, dilaw at pula; 
b) Paksang gagamttln; 
c) Orasan, numero ng kalahok; 
d) di. Isang (1)silid na holding area para sa 17 katao; at 
d.2 Isang (1)silid para sa pagsasanay at 
d.2 Isang (1) sifid Tanghalan para sa higit kumulang na 100 katao. 

PALIGSAHAN PANREHWONG TAGISAN NG TALENTO 
BAITANGNG 

Isang kalahok mula sa bawat Baitang 7,8,9 at 10 

KATEGORVA INTERPRETATIBONG PAGBASA 
(Pagbib1qay interpretasyon sa wastong pagbasa ny Talumpati 

Monokgo, Dekiamasyon, isahan at Saboyang pagbasa ng tub) 
BJLANGNG 

KALAHOK 	
- 

A at 4 

ORAS NA 
INILAAN  

Dalawampung (20) minuto kasama ang paghahanda at pagtatanghal 

Batayan ng 
Kapasyahan 

Painantayan Bahagdan 
tuterpretasyon 40% 

Pagpapalutang ng diwa (20%)  
Pagbibigay dun sa damdarnin_(20%)  

Hikayat 20% 
Dating sa niadla_(5%)  
Pagblbigay buhay sa tauhan (5%)  
Tindig (5%)  
Kumpas/Kios  

Bigkas 20% 
Matatas at maliwanag_(10%)  
May paghubukod-bukod ng mga salita 

(5%)  
May wastong dim_at intonasyon_(5%)  

Tinig 10% 
Empowrrnent Adaptahiluy Goal-oriented Leadership Excellence 
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Lakasj5%)  
Tagintlng ( 50/0) 

Kaangkupan ng diwa at darn damln 	 10% 
I 	 Kabuuan I 	-- 100% 

I. Patnubay sa Kalahok 
a) Ang piyesa na manggagaling sa tagapag-organisa ay ibibigay sa takdang araw rig 

paligsahan; 
b) [sang piyesa lamang ang gagarnitin para sa pagbibigay-rnterpretasyon; 
c) Bibigyan ng 10 minuto ang bawat kalahok upang pag-aralan ang piyesang bibigyan ng 

interpretasyon. 
d) Malaya ang mga kalahok na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng binabasang piyesa; 
e) Habang nagtatanghal aug unang kalahok, pag-aaralan naman ng susunod na kalahok ang 

ptyesa na tatagal din ng 10 minuto, susundin ang paraang Ito hanggang sa pinakahuling 
kalahok; 

f) Lahat rig kalahok ay mamamalagi sa isang rnalaking silid na hindi maririnig ang 
pagtatanghal ng iba pang kalahok; samantalang ang kasunod na kaahok ay mamamalagi 
naman sa isa pang silid upang pag-aralan aug ptyesang babasahin; 

g) Dapat angkop aug interpretasyon sa genreng nakasulat sa piyesa; 
h) Ang pagtatanghal ay hindi lalampas sa 10 minuto kasarna aug pagpasok at paglabas sa 

entablado; 
i) Walang anumang props o kagamitan, musika at instrurnento na dadaihin at gagamitin 

aug mga kalahok 

j) likot aug interpretasyon sa piyesa larnang at walang adlib, at 
k) Aug kasuotan ay pantalong maong at puting t-shirt. 

ii. Kagamitan mula sa Tagapag-organisa ng Paligsahan 
a. Paksang gagarnitin; 

b. Orasan, numero rig mga kalahok; 

c. c.1 Dalawang (2) silid na holding area para sa 68 katao; 

c.2 Isang (1) sulid para sa pagsasanay; at 

c.3 Isang (1) silid Tanghalan para sa higit kumulang na 200 katao, 

Paalala: 
• Mahigpit na ipinagbabawal sa mga kalahok ang pagdadala ng anuinang electronic 

gadgets sa holding area at sa buong panahon ng pagtatanghal. 

• Hindi nfl pinahihintututan arig mga tagapagsanay na pumasok/lumapit sa holding area. 

• Iwasani ang pagbanggit rig pagkakakilanlan ng mga katahok 

• Aug pagla bag dito ay magiging sanhi ng diskwaLipikasyon. 

Empowerment Adaptability Goal-oriented Leadership Excellence 
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MEMORANDUM PANGKAOAWARAN 
BIg. 	 079 . %, 20  IQ 

BUWM NG WIKA1G PAM BANSA 2019 

Sa mgi: Direkior ng Kawanihan 
Direktw ng Pan rehivon 
Tagapannrnihaia ng niga Paralan 
Punonggu.ro ng mga P8araJang Paxnpubhlcu at Pamprihadung 

Eiementiuva. at Sekundarva 

I. 	A.ng Komisyon so Wikang Filipino fKWF) ay mangunguna so pogdiriwang ng 
Buwan ug Wikang Pambansa 2019 mula ika1 banggang ika3I ng Agosto 
aliusunod so itinakdang Pampanguiubang Ikokianus on BIg, 10-11. s. 1997. 

2. Hi tang tugon so prok1amsyon ng UNESCO no Th!eirutioti& Year of 
InrIiqiu>us thngtiacs (Pondaigdigang Thon ng mga Kalutubong Wika) ang taóng 
2019, pinagtthav rig KWF nng Kapasivahan n.g Kalupunan Mg. 18-31  na 
noglaiayon no rnusgiang lumahok ang KSVF so pagdiriwang no ito; ai ang 
Kapasivahan ng Kalupunan Big. 1903 na nagtatakda og temang Wikang 
Katutubo: Thngo so Isang Bans.-mg Filipino at naglalavon na tlaan ang Huwan ug 
Wika so Agost.o bilang lunsaran ng mga pagpupunvagg i para so niga katutubong 
'wika so bn so. 

3. Ang lavunin jig pagdtriwang ay ang mga surnusunod: 

a. inaiangt ang kamahiyan rig mga maxnamayang Filipino ukol sa 
halagang rnuItilinguwaJisrno so paghkha ng isang hansang 
Filipino no may pagkakaunawaan: 

b. mahikayat arig inga inarnamayang Filipino. I.-do ang mga mavari 
rig katutu bong wika, no makilahok so mgo gawaing pangwika ng 
KWF; 

C. rn.kikavat ang inga marnornayang Fthpino no magpatupad ng mga 
malikhaing programang pangwika na makatutugon sa 
pangangailangan ng kanilang komunidad so pakikipagtuiungan so 
KW?: 

d. rnopangalagaan ng KWF arig mga karopatang pwigwika rig mga 
mamamavan sa pamamag tan rig pagpapatupad ng rngu 
patakarang rnagbibigav rig seguridad laban so mga 
thskriminisasvong parigwika; at 

e. rnaipakilala so mga mamarnayang Filipino ang KWF bilang 
ahensya zig pamahalaan na nangangabaga so mga katutubong 
wika rig Pilipinas sa pamamagitan zig rnga programang pangwika 
nito' 
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4. Ang lingguhang paka sa Iôób ng i5ang huwang .pagdiriwang .ay ang mga 
sumusunod: 

L 	 __ 1ITI 	11 
g2Q19 	Ako* at 

A St() I2-l6 2019 
1 Pagbasa at Paglaya: Pagpapalusog rig mga 

._L_ 4! 	 arna&y 
Sarikultura: Multilingguwalismo at 	.. .. . 

Agustol9-23 2019 	 an r a 1sannsangprno 

I Agosto 26-30. 2019 	
Pangangalaga sa mga Katutubong Wika. 
.................................................... 

5. Kalakip ng Memorandum no ito aug Palatuntunan rig. mga Gawain para so 
isang huwang pagdiriwang. 

6. Para sa mga ksragdagang unpormasyon. maaar.ng  ma.kIpag-ugnayan sa 
Komisyon ia Wikang Filipino. Sangay ng Edukasyon at Nerwork.iig. Gusaling 
Watson. 1610 JP Laurel St.. Malacañang Complex, San Miguel. Maynila sa 
tekpoflo. (02) 736-2519z o :nath komisyonsawika'gmai1.coin al wehsite 
www. kwf.gov . ph. 

7. Hnihiiing aug matawakang pagpapapa1igan.ip ug Memorandum na ito. 

LEONOR MACTOLlS BRIONES 
Kalihirn 

Sanggunian: 
Memorandum Parigkagawaran Big.: 119, s. 2018 

Ilalagay sa Pujagiang Talat.unt unuj 
sa ilalim rig inga sumusunod na paksa*: 

BUREAUS AND OFFICES 
CELEBRATIONS AND FESTIVALS 
CURRICULUM 
LEARNING AREA, FILIPINO 

MCTJJ/f)JP 1 	ugWikngLnbau. 
034904t 29130, M1 (I 


