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Maha! na Direktor Uytico:

Pagieati mule sa Komisyon §a Wikang Filipino!

Magalang naming hlnihiling na maglabas kayo ng regional memclrandum hinggil sa

pagpapadala rig mga lahok para sa sumusunod na gawain ng KWF pare sa 2020:

®awain Deskripsiy®n Gand'mpa!a Bedlayn
Pamban§ang lsang kumperensiyang mayreoiig An8 mapipiling 29 Nobyembre 2019-`\
Kampong layunin na tu"an at sanayin sa kalahok ay
Balagtas 2020 mal!khaing pasusulat ang mga makakasama

mapjpiling kabafaang manunulat sa tatlong araw
bliang panghihikayat sa kanila na na pagsasanay
makibahagj sa patu!oy na sa Ofron,
pagpapaunlac! at pagpapayaman ng Bataan.
panltikan ng bansa.

Timpaiak Tlmpalak §a pagsulat ng sanaysay PHP20'000.00' 31  Enero202©      '
Jacinto sa pare §a mga kabataang nasa medalya, at
Ssr,ay§ay baltarlg 7 hanggang 11. Pare sa plake
2020 fa6ng 2020, itafampok ng mga

kabataang mananaysay ang
kasa  sa  an n    kanilang lu.qar.

Laidp sa liham na ito.ang kompletong tuntunin at entn. form.

Pare sa mga tanong at/a paglilinaw, maaari kayong makipag-ugnayan kay Bb. CIlristel Mari® R.
Castil[osanumerong09301474270omag~emall§a_ks±fifl.timpalak@q_in_?.i±.Lggn±.

Maramlng salamat sa inyong pakikiisa sa mga gawaing pangwika ng KWF.
®

VT%%BPLaEn®g£;chS#ARIO"attonatA"ist

Gusolir`g Wats®n, 1610 Kc§lye lose P. bourel. MQlacc.r-iang, Son M]gu81, MaynHa
(02) 8733oB260.. {02} 8§ 16fl326: |02) 8736-2519  | www.kwr.gov®pl`  I frorisv®rsawlkcogrndl.con`



Timpalak Jacinto sa Sanaysay 2020

SAGISAG-PANULAT: PAWIAGAT ng LAHOK:

KONTAK: LAGDA:
-



Pormularyo ng Pahintulot ng Magulang
Timpalak Jacinto sa Sanaysay

Pinatutunayan nito na binibigyan ko ng pahintulot ang aking anak
Sl na nag-aaral sa

na sumali
Timpalak Jacinto sa Sanaysay 2020, isang timpalak sa pagsusulat

sanaysay ng Komisyon sa Wikang Filipino.

nakalimbag na pangalan at lagda ng magulang

petsa ng pagsumite

Gusaling Watson,1610 Kalye Jose P. Laurel, Malacafsang, Son Miguel, Maynlla
8736-2519,. 0930 )474270  I  www.kwf.gov.ph  I  kwf.timpalak@gmail.com



TIMPALAl( JACINT0 SA SANAYSAY 2020

1.    Ang Timpalal(Jacinto sa sanaysay ay isangtimpalak sa pagsulat ng sanaysay para sa mga

kabataang nasa baitang 7 hanggang 11.

2.    Bilang   pakikiisa   sa   tema   ng   Buwan   ng   Wika   2020,   sa   inyong   sanaysay,   ibahagi   an

l{asaysayan ng inyong lugar/probinsiya.
3.     Kailangang  nasusulat sa  Filipino  ang  lahok,  orihinal,  hindi  pa  nailalathala,  at  hindi  rin  sali

mula sa ibang wika.

4.    Kailangang  sumusunod  ang  paraan  ng  pagsulat  nito  sa  mga  tuntuning  nakasaad  sa  KW

Ortograpiyang Pambansa at Manwal sa Masinop na Pagsulat.

5.     Para sa paglahok, kinakailangang isumite ang sumusunod:

6.    apat (4) na kopyang makinilyado o komplyuterisado ng lahok (Font-12, Arial), word count na

1,000 salita, may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gilid na

nakaimprenta sa short bond paper na may laking 8 % x 11 pulgada.

7.    Kinakailangang magtataglay lamang ng sagisag-panulat (pen name) ang ipinadalang entri at

walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.

8.    entri form (maaaring irdownload dj±g)
•     2x2retratongkalahok

•      Photocopy ng kasaluknyang school lD o certificate of Enrollment

•     Sertipikasyon mula sa puno ng barangay para sa outof-school-youth

•      Pormularyo ng pahintulot ng Magulang (maaaring i-downloaddj±g)

9.    Ang lahok ay maaaring dalhin nang personal o ipadala sa koreosa:

Lupon sa Timpalak Jacinto sa Sanaysay 2020

Komisyon sa Wikang Filipino

2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel

San Miguel, Maynila

10.  Ang huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 31 ENERO 2020, 5nh. Hindi na mauurong ang

araw ng pagsusumite.

11.  Magpapadala ang KWF ng mensahe (text) kung natanggap na ang lahok. Kalakip din nito ang

gagamiting  entri  code  at  link  ng  online  form  para  sa  registry  ng  mga  kalahok.  Bukas  ang
online registry hanggang 6 PEBRERO 2020, 5nh lamang.

12.  Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

una, PHP20,000.00, medalya, at plake;

pangalawa, PHP15,000.00 at sertipiko;

pangatlo, PHP10,000.00 at sertipiko.

Bibigyan din ng Sertipiko ng Pagkilala ang tagapayo ng estudyanteng magwawagi.

13.  Ang paslya ng Lupon ng lnampalan ay pinal at hindi na mababago.

14.  Hindi    patatawarin    ang    sinumang    mahuhuli    nagplahiyo.    Kakanselahin    ng    KWF    ang

ipinagwaging lahok at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

15.  Pare  sa  karagdagang  detalye,  tumawag  sa  telepono  blg.  (632)  736-2519  o  mag-email  sa

kwi.timDalak@gmail.com.
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PAMAGAT NG MGA LIKHA AT PETSA NG PAGRAIIALIMBAG ENTRI BLG.(parasaKW

H

PANGALAN NG PAHAYAGANG PANG-ESTUDYANTE

PANGALAN NG KALAHOK TELEPONO

APELYIDO                            UNA                                GITNA
UNIBERSIDAD/ORGANISASYONGKINABIBILANGAN PETSA NG KAPANGANAKAN

PAARALAN BAITANG

PANGALAN AT KATUNGKULAN NG NAGREKOMENDA Nais mo bang makatanggap ng pabatidmgaproyektomulasaKWF? 8

Email:                                    Text:
[]oo[]hindi                      []oo[]hi di

NAKALIMBAG NA PANGALAN AT LAGDA NG I. MAHOK

NARALIMBAG NA PANGALAN AT LAGDA NG NAG
MULA SA PAARALAN NG KALAHOK

KOMENDA



PAMBANSANG KAMPONG BALAGTAS 2020

Muling    binubuksan    ng    Komisyon    sa   Wikang    Filipino    (KWF)    ang    aplikasyon    para
Pambansang Kampong Balagtas 2020!

Ang  Pambansang  Kampong  Balagtas  2020  ay  isang  seminar-workshop  ng  mga  kabataa
manunulat  ng  tula,  maikling  kuwento,  at sanaysay .kasama  ang  gurong  tagapayo  ng  kanila
pahayagang  pangkampus.  Para  sa  taong  2020,  mangyayari  ang  seminar-workshop  sa  Ori
Elementary School, Orion, Bataan, sa 24 Abril 2020.

Alinsunod ang programa sa Proklamasyon 81g. 964,  na may petsang  11  Pebrero  1997,  na na
aatas sa  Komisyon sa Wikang  Filipino (KWF) na manguna sa  pagdiriwang  ng faunang Araw
Balagtas.

Ang  mga  tuntunin   at  hakbang  sa  aplikasyon  at  pagpili   ng   mga   kalahok  sa  Pambansan
Kampong Balagtas 2020 ay ang sumusunod:

a)   Ang seminar-workshop ay bukas sa lahat ng mga mag-aaral na nasa baifang 7-11  na
kasapi at nakapaglathala na sa pahayagang pangkampus ng paaralan, kasama ang
kanilang gurong tagapayo para sa pahayagan. Hindi maaaring sumali sa kumperensiya
ang mga kaanak ng mga kawani ng KWF at mga naging kalahok ng nagdaang
Kampong Balagtas.

b)   May dalawang opsiyon para sa aplikasyon:

bl . sa pamamagitan ng koreo:

Lupon sa Kampong Ba!agtas 2020
Komisyon sa Wikang Filipino

Gusaling Watson,1610 Kalye J. P. Laurel
Malacafiang Complex, San Miguel

b2. sa pamamagitan ng Pambansang Kampong Balagtas onlayn na
aplikasyon: https://forms.gle/wDza#p 1 TLSFUvXs7

c)   Magpapasa ang paaralan ng tatlong (3) kopya ng pahayagang pangkampus na
nailathala sa mga ta6ng 2018-2019, Kinakailangang maglaman ang mga pahayagan ng
mahuhusay na akdang nasa wikang Filipino afro nasa katutubong wika na may salin sa
Filipino, at orihinal na isinulat ng mga aplikanteng mag-aaral. May sumusunod na
kahingian para sa mga kalahok ng alinmang kafegorya (tula, maikling kuwento,
sanaysay) na nais lahukan: 3-5 tula, 2 maikling kuwenfo, at 2 sanaysay.



lEiiiiEEEiiiiiiEEEiEliiiiiiEiliiillllllllill
pamamagitan ng email na kwi.timDalak@amail.com.



Pormularyo ng Pahinl:ulot ng Magulang
Pambansang Kampong Balagtas 2020

Pinatutunayan nito na binibigyan ko ng pahintulofl ang aking anak
nasi na nag-aaral sa

na sumali
sa Pambansang Kampong Balagtas 2020, isang seminar-worksho

para sa kabataang manunulat at makata na itinaguyod ng
Komisyon sa Wikang  Filipino.

nakalimbag na pangalan at lagda ng magulang

petsa ng pagsumite

Gusaling Watson,1610 Kalye Jose P. Laurel, Malacahang, San Miguel, Maynna
8736-25 J9,. 0930 J 474270  I  www.kwf.gov.ph  I  kwf.timpalak@gmafl.com


