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PANSANGAY ADBAYSORI

PARA SA: Tagamasid Pansangaysa Filipino,Tagamasid Pampook, Distrik
Filipino Koordineytor o Pandistritong Tagapag-ugnay ng Filipino,
Punong-guro Elementarya at Sekundarya, Kaguruan sa Filipino
Antas Elementarya,Sekondarya atTersarya sa Publiko at Pribadong
mga Paaralan
Sangay n8 Lungsod Malaybalay
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T anihala ng mga

PAKSA: Llham mula sa Kapisanan ng Mga Superbisor at Guro Sa Filiplno
(xAsuGUFrL))

PETSA : lka - 11 Abril, 2017

Kalakip nito ang Lihom Poonyoyo mulo so Pongulo ng KASUGUFIL; Deped

Advisory 819.302,s. 2016 kasama ang tentotibong progromo ot CHED Memorondum hinggil sa

nasabing Kongreso sa Abril 23 - 26, 2017 sa Teachers Camp (Senior Mess) Lungsod Baguio.

lnteresadong kalahok na hangad sasalisa (ASUGUFILay ninais na susulat

ng liham intension adres sa Tagapamanihala ng Paaralan atensyon: Maria concepcion 5. Reyes

EPS Filipino na may rekomendasyon mula sa kanilang punong - guro. Kalakip nito ang telrplote

hg trcvel outhority para sa madaliang paghahanda at paglalagda ng Tagapamanihala ng

Paaralan.

Para sa kaalaman at patnubay sa m8a kinaukulan.
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Approved

Depaitment of Education
Region X-Northern Mindarao
DTUISIOIi OF MAI,AYBAIAY

Purck 6 Casisang, City ofMalaybalay

Dale

rRAWL AUTEORITY

(School)
This Division

You are hereby authorized to travel orl official time only to Baguio
Baguio Teachcrs Camp, Baguio Ciry otr April 18 - 22,2017 to participate io the

Kapisanan Ng Mga Superbisor al Guro Sa Filipino @ASUGUFIL).

Issued this day ofApril,2017 at Malaybalay Ciy Division

R€commelding AppIo\"I

EDILBERTO L. OPLENARIA, CESO VI
olc- Schools Division Superintendent

ALLA.IT G. FARITAZO
Regional Director
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Mahal na Dr. Oplenaria,

CELESTIXO DALI.IIPN,IES M
Mainit na pagbati!

YOIA DA V, GILB{'E!*

GII{OONG EDITBERTO L. OgtE ARIA Ph.D.
Tagapamanihala
DepEd -{riaraYsAlaY ctTY
S.yure Highway,Cadran
trq, Lur8sod Malaybalay,Bukldnon

Xaplsamn ng ftta Superbkor at Guro sa Flliplno ((ASUGUF|L), isang samahang
ng1/ika ay magsasagawa ng lkawalong Pdmbensary KontJeso sa wltary Fllipilto
ra sa mta Paar.lartt Ptrbllko at P.ibado s. Ahtas Elementarya at SelundaJya sa

'BE. 3{n, $2016 at
sa Teachers Camp (Senior Mess) Lungsod Baguio (DepEd Adrlso,y

CHED lbrD6andom).

Ang halaga ng rehistrasyon ay Tatlong Libo at Siyam na Daang piso (php 3,9(x).OO) na
tuSugulin para sa pagkain, tirahan, yerue, hond-out, t-shirt, troining bog, honorurium
nt mga tagapanayam at iba pang gastusin sa pagsasakatuparan ng kongreso ot
membetship Iee na kara8dagang isandaang piso (php 1OO.OO) para sa mga bagong
kasapi at dalawampung piso (P20.00) butaw sa m8a datin8 kasapi.

An8 mga dadalo ay inaasahang darating sa Teachers Camp, Lungsod Baguio sa umaga
n8 Lin8go,23 Abril2017. Ang unang pagkain ay ihahain sa pananghalian n8 nabangSit
na araw. Samantala ang mt? tawai4 ay magtatapos sa tamhali ng Miyerkohs, 26 Abril
2017, at ang hulinS pagkairy ihahain ay pananghalian ng nasabing petsa.

Ang m8a gurong kasapi ng KASUGUFTL na kinilala ng mga pampublikong ahensiya tulad
ng KWF, NCCA at iba pa tayundin sa kani-kanilanS rehiyon bilang natatanging guro sa
Filipino para sa taong 2016 ay pahahalagahan at pagkakalooban ng samahan nt
Pambansang Gawad nt (ASUGUFIL sa gabi ngGawad parangal,25 Abril2017.

Hinihikayat ang m8a dadalo sa KorBreso na magpadala ng isang kinatawan lamang
mula sa kani-kanilang rehiyon para sa paliSsahan ng Pinakamagandang Rehiyunal na
Kasuotan at Pagbigkas n8 Tula na itatampok sa gabi ng sosyalisasyon 22 Abril 2017. Ang
kinatawan para se Pagbitkas n8 Tula ay malayang pumili ng isang pyesang kaniyang
bibiSkasin ngunit ang lahat ay bibigkas ng pyesanS mapipili ng samahan na ibiibgay sa

araw ng paligsahan.

Para sa maayos na daloy ng rehistrasyon maaring magpatala nang maaga ang m8a
dadalo at ang kabayaran ay ideposito sa bangko ng samahan sa EPI North Edsa Branch
na may numero na (Xx4il3-{r78-53 at ang kopya ng deposit slip ay ipadadala sa email
add.ess na !!!i9!ge!gi3!!e@dE9@

l(altnay nito, kagalakan namln kayong anyayahang dumalo sa nasabin8 Xontreso
.t san. ay maipahatid ito sa lnyont msasakupan sa pamamatltan ng isant r(oroto,
Porfrlblsyon sap4}at .l.m namlnt kaisa namin k.yo s. layuning mapat.ai ant
kalldad ng pagtuturo ry Flllplno.

Matapat na sumasainyo,
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k lali! : DepEd Advioiy Bl8 3oZ!20l6^enr ibong ,rogram.



DepEd Advisory No. 3@ , s. 2016
Oktubre 17, 2016

Ayon sa pagrapatupad ng DepF^C Order {DO) No. 8, s. 2013
aaS aduisory ia ill, ay bittdl pag-cendorco, aJ'or nartrEn se DO 28, 3. 2001,

ito ay fusng impormaryon laDsng psl"a sa Ega optuysl
at kawani ng l(agawarsn ng Edulesl,on, at ng mga oamasalran.

N isit utrlp. da,al oou. dn

IKAS'ALONG PAMBANSANG KONGRESO SA WI(ANG FIUPINO NG XAPISANAN
NG MGA SUPERBISOR AT GURO SA FILIPINO

Ang Kapissnan ng oge Superbisor at curo sa Filipino (KASUGUFIL) ay
tlagdaraos ng lkauolang Pambansary Kortgr".@ sa Wiktug mipino na rtlay temang
Mashing to Paghiwo ng Filipino noqo sa Intelel&ruralisosyon Gornit arq nga
Ponanlagan ng hogrwndng K to 12 na gogarapin mula Abri.l 23 hanggang 26, 2Of7
L Bagio Te@lers Carnp (Senior Messr, Lungsod g Baguio.

Ang la]'uJn ng Kongreso ay ang mga aueusunod:

1. lubos na fiepagramsn at meliflanS ang Ilagtuhuo ng Filipino tugon sa
mga hamofl ng binagoDg kurikululr;

2. matugunaD sng pangangarlangan ng ega guro sa Filipi,ro upang higit
na r3ait8aB ang kalidad ng pagtuturoj

3. oatalakay Irang kooPreheDsibo ang k"hrlageh.n Irg paSsasali. tungo
sa iutelektuwslisasyon ng Fiipino bilang wikang pambansa na gEmit
Ba iba't ibang disiplina;

4. aqilahed eng uSnayen ng mga pamanta)€.n (Pemantayeng
Pangnilalainan at Peaantayan 6a Pagganap) oa lilin,ngtn 6a
pamamegitgn rrg mge kas€nayarg pampaLatuto sAba&zt danaini at

5- oaipaliwanaA at m6kapaallakita ng Ealilikhaing Sas,airr kautDay ng
ibet ibeng inteialtiboErg ga\r.aing pangklasrun.

Ang ruga dadalo ay ang mga panrehi).on at psns€ngay na aupcrbisor, punong-
guro, puno/tagapag-ugnay ng kagavaran, gu!o, Ega adEinistradfi at lahat ng
tagapagtaguyod ng wikang Fuipino.

Ar€ patal(arait ia. paf,tisipasyon nE Ega gulo at rnaS-asral sa palnpllbllko at
pampribadong paaralan ay dapat narayon se no-disttt/ption-of-closses potiq na naaasaad
sa DepEd Otdef No, 9, s. 2OOS rr,e rD,ey paEagat na Instituting Measures tn [ncrease
Engagel Tinean-Task ald E 1&ring Cot lplio4r, Theleuritll

Para sa karagdagang impo1masyon, ma,,'ing tuEar /ag o ,nakipsS-ugnayan kinai

Gloda l. Alday
Palgulo
Kapissnan rg l!8a Superbisor at Guto ng Filipino (KASUGUFIL)
202 Rosario Sheet, Mapulang Lupa
ValeEzuela City
MobilePhone: O92A-7 5+a4 lA', O97 7 -499 - l3a6
E neil: aruiescabuha(axmail.com

Safldor B. Abad
Ingat-Yaman
KASUCUFIL
Mobil€ Phooe: 0908-697-8418
Eoail sandoEbadl 2 1 @grrail.coEt
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