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PAMBANSANG KAMPO BALAGTAS 2OI7 NG KOMISYON SA
wlKANG FILIPINO

PETSA Enero 30,2017

Kalakip ay Memorandum Pangkagawaran Blg. 9, s. 2017 hinggilsa Pambansang Kampo
Balagtas 2017 ng Komisyon sa Wkang Filipino na gaganapin mula ika-31 ng Ma6o hanggang
ika-2ngAbril2017 sa Paaralang Elemenlarya ng Orion, Orion Bataan.

lnteresadong kalahok na hangad sasali sa Pambansang Kampo Balagtas ay ninais na
susulat ng liham intensyon patungo sa Tagapamanihala ng Paaralan atensyon: Maria
Concepcion S. Reyes EPS Filipino na may rekomendasyon mula sa katilang Punongguro at
ang palakaran sa partisipasyon ay dapat naayon sa no - distruFion ol classes policy na
nakasaad sa bp Ed Order No 9, s. 2@5 na may pamagal na lnstituting Measues to lncpase
Engaged Tinl€ - on Task and Ensurrg Compliance Thercwith.

Ang lahat ng mga kabatiran at impormasyong tuon ss natuEng Pambansang Kampo
Balagtas ay napapaloob sa nakalakip na Memorandum Pangkagawaran.

Daglian at malawakang pagpapalaganap sa Memorandum na ito sa mga kinauukulan
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PAMBANSANG KAMPO BAIAGIAS 2017 NC KOMISYON SA WIKANO FIUPINO

Sa mga: Direktor ng lGirEnihan
Direktor ng Rehion
Tagapananihala ng aga Paaralan
Punoagguro ng toga Pahpublikong paaratrng Sekundarya

l. Ang Komisryon sa Wikang Fttipino (KWF) ay mangungune sa pagdtiwang ng Araw
ni Balagtad at Buwan n8 Panitikan ng Filipinas. Banagi ng ptgdiric,aig na ito ay ang
pegdar8.@ \g Parnht6o4g Karnpo tulagtas 2O1Z isrng kumpcEnsiya ng Dga kabataartg
manunulat ng tula at sar,aysqy na qaganepin mula ika-31 ng Marso ha.ngrang ika-2 nA
Abril 2017 sa Orion Elementary School, Orion, Bataan. Ito ay dinsunod sa itinakda ng
Proklar[alyon Blg. 964 at Proldsmasyon Blg, 968.

2. AnS l,ayunin ng Kump€rensi.ya ay ang mga sumusunod:

a, magsagawa ng mga aktibidad na Bakatutulong sa p€grapaunlad ng
kasa[ayatr ng Ega loag-aaral sa Dalikhaing pa$ulat sa ri&arlg
Filipino;

b. ! afanin qig hu€ay ng ltrga eag-aaral sa oalikhatra pagsulat sa
wikang Filipino;

c. kilalanin an8 mga di!'arj'ont paigka.Dpus na lrag)apakita ng
kahusaysn at pa&rapahalaga sa pegaoit n8 wikaiS Filipino;

d. hikayatin ang Bga Erag-aaral na patulry na pahalegahan eng mga
hi)ra8 ng paiulat ni Francisco 'Balagtas' Beltaza$ at

e. makapagbigay ng karlaman hinggil .a psghrturo Eg panitikan at
malit h.iig pagButrat sa mga ta8apagsanay ng mspipiling 6a8-aaral.

3. Ang lfuiopcclltliya ay bukas sa lahat ng rnSa aag-aar"al !a *kuadarya na kasapi
at oakapaSlathala na se diyaryoEg pqng-€studyantc ng paatalarl. Hindi maaariag sumali
sng Ege LaDag-anak ng mga kawani ng KwF.

4. AnS Kumpcrensiya ay libte at salagutin ng KwF ang labat ng Sadusin kabilang
ant transportasyon, pagkain, at akomodasyon ng lnga kalahok at kanilang tagaPangalaga.

5. fuiS patakaran sa partiaipasyon ng 6ta guro at Eaa-aaral !a po.BPubliko at
pamplibadong paara.lan ay dapat naaeyon sa no4&n@iot o[4{.&eesPori4 na nasa3aad

a DqEd Mar No, 9, s. 2OOS na may pamagst na Institutirlg [@sw"s lo Incl'eose

Bt gogd Tlrne<,ft-Task ann E,!'s,wing @np6arw Therarirrt

6. Para sa karagdagang imporrnasyon, maaaring tuoas'98 atmakiPa8-ugnay atinman

kina c. John Dndco c. Tornlb. at G. noy Roaa 8. cagrltugu, KomitJron 6a Wikatg
Filipino (Iffn, 2/P, ousaling Watson, 1610 lklye Jose P. I,autrt, Ssn Miguel, Maynila

Ioo5, sa telepono: (02) ?36-2519 o sa email: koai€yonsawikangfilipino@gEail.com.

DcpEd Coopld, Mordco Avcoue, Pait CiV 1600 F *"-r*,uutr"r,*.-r*, * uro-o"r"r-r.zo, | *.u"*a.*.rn



7. HinihilinS ang mr.gaF na pea!'apelaganap n8 Mcmorandu4 da ito.
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