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BTIWAN NG

Sa mga :

l.

\

II(ANG PAMBANSA 2018

Kawaksing Tagapamanihala ng mga PaaralaD
Tsip CID, Govemaas at mga Kawani
Punong guro ng mga Elemenlari at Sekondari
Al Pampribadong Elementari at Sekondari
Sangay ng Lungsod Malaybalay

Kalakip nito ang Memorandum Pangkagawamn Blg.

ll9, s. 2018 at

Memorandum Panrehiyon blg. 406, s. 2018 hinggil sa taurBng pagdiriwang ng Buwan
ng Wika mula Agosto I hanggang 3 I , 20 I 8 alinsuod sa itinakdang Pampanguluhang
Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997. Ang tema sa pagdiriwang sa taong ito ay" Filipino :
Wka ng Saliksik."
2

Ang layunin ng pagdiriwang ay ang sumusurod:
a. Ganap na maipatupad ang Pampangutuhang ftoktamasyon Blg.104'1,
1997
b. Mahikayat ang

iba't ibang ahensiyang pempamahalaan at pamp bado

na

makiisa sa mga prognmang tulad nito na magpapataas ng kamalayang
pangwika at sibikoi at
c. Maganyak ang mamamayang Pilipino na pehalagahan ang wikang
I,ambansa sa pamamagrtan ng allibong pakikilahok sa mga Ga]vain
kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa.
3

Ang linguhang paksa sa loob ng isang buwang pogdiriwang ay ang sumusunod
a. Filipino; Kasangkapan sa Pambansang Karunungan,
b. IGyamanan kultural: Saliksikin Gamit ang Sariling Wika Natin;
c. Filipino, lsang Pamanang - Bayan; at
d. lntelektuiDalisasyotr ng Filipino, PaIa sa Kaunlaran ng Bansa.

2.

Arg mga oabanggrt na lingguhang paksa ang patnubay al magsisilbing batayan
ng lahat ng mga gawaing bubuuin at isasagawa sa isang buwang pagdiriwang. Ang mga
ito ay hindi nakaayos ayon sa pagkakasunod - sunod uparg magkaroon ng kalayaan ang
lahat sa pagpaplano ng progama.

3.

pampublikong poaralan ay dapat
ofClosses Policy rut nakasaad sa DepEd Onler No 9, s.

A.Dg patakaran sa pagdiriwang na mula sa sa

naaayon sa

No

Disruption

-

r'

7:.lo

l

2005 na ruty ponagat no slitt/ting Mearfies to Inoease Engaged Trme . on Ta.sk
and lnsuing Cornplionce Thercwilh kaya ang mga programe ay pong Harrcm lebel
ldmang paru szmalawakarlrg partisipasyon ng mga mag- aaral.

4.

Para sa kangdagang detalye o iba pang katarungan patugkol sa aktibidad
maari kayong makipag -ugnayan kay Maria Concepcion S. Reyes, EPS ng
Filipino sa 0936- 840- 1920.
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Df tntr PaarlL!

Pr.trbrf P.Dpubtto
rt P..Eprlbl.lo.8 ElcEctrtrylL rt 8.h!&r!rr
PuDoDgtulo ng D8r
Rehigo g ito

I

.

Ang Komisyon sa Wikaag Filipino (KWn ay man8unguna

sa

pagdiriwan8 sa taunang B[ru !a glh 2OlA mula Agosto I hanSgang 31,
2018 alinsunod sa itinakdang PampanSuluhang Proklamasyon Blg. 1041, s.
1997. Ang tema sa pagdiriwang sa taong ito ay'Filipino: Wika ng Saliksik.'

2.

Ang layunin nB pagdiriwang ay ang sumusunod

a. Ganap na maipatupad arg Pampanguluhang Proklamasyon Blg.
lo4.l, s. 1997;
b. Mahikayat sng ibat ibang ahensiyang pampamahalaan at

na makiisa sa mga

progra[rang tulad
magpapstaas ng kama.laysng pangrvika at sibiko; at
pampribado

nito

na

c. MaSanya} ang mga mamamayang Pilipino na pahalegehar ang
wikang pambansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa
mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa.

3.

Ang lingguhang peksa sa loob ng isang buwang pagdiriwang ay ang
sumusunod:
a. Filipino: Kasangkapan sa Pambansqrg Ka-runungaD;
b. Kayamanan Kultural: Saliksikin Gamit an8 Sariling Wika Natin;
c. Filipino, Isang Pamanang-Bayar; at
d. lntelelirtuwslisasyon ng Filipino, Para sa Kaunl,aran ng Bansa.

4. Ang mga nabanggit na lingguhang paksa ang patnubay at
massiEilbing batayan ng lahat ng mga gawaing bubuuin at isasagawa 8a
ir"ig buwang pagdiri$,ang. Ang mga im ay hindi nakaayos ayon Ea
nagkakasunod-sunod uPang magkaroon ng kalayaan arl8 lalat 8a
Pqsaplano ng programa.
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5.

Para sa karaadagang impormasyon, maaaring makiflag-ugnayan sa
Sangay n8 Erlukasyon at Netrrorking
(SEN), Gusaling Watson, 1610 JP Iauret Street, Malaca"ngng Complex, Sarl
MiSuel, Maynita, sa telepono (O2l 736-2519; (O2) 736-252a; (O2l 7 -2525 o
e-mail: komfil/rkwf.eov-ph; komisvonsawikanq6lipino(.rigmail.com, at website

l(orlbto! !t rllrla }lllpllo (trIfa,
qov. oh

6. Hinihiling ang malawakan at
Memorandum na ito.

Sanggunian: McEorandum PaDggkagaear€n Bla. l19,
6a

.. 20fB

Talatunhrsn

iialim n8 suEurunod na paksa

:

BUREAUS AND OFFICES
CEI.EBRATIONS AND FESTWAJS
CURRICUU,,M
LEARNINC AREII, FIUPTNO
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BueEn na Wika 2018
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MEMOBANDUM PANOKAGAWARAN

ate
Sa

119

mga:

, s.2o18
EI'YA' TO SIIAjiO PAXBIIIA 2OI8

Direldor n8 Kawartihan

Dtektor nt PanrEhiyon
Tatqpa-Eanihala !8 Bga Paarals!
pu"ongguro trt Bga Paarqlang PamPubliko at I'ampribadont
EleEentstya at Sel(undarfa
1. Art KoEioyoo sa wikana Ftipino (KwIr) ay osnturrgu,ra aa PaSdiriwaDg nt
taunaag BurL .f ftlut PrDt ttl 2Ol8 ou.la ika- 1 hanggang ika-31 flg
Ap8to aliDluaod sa itinakdang PaEpa.ngutuha.ot Proklg.EasyoD Bl8 lo4l, s'
1997. Ang tlEa ng paSdirirrang sa taont ito ay Filiginoi Wika ng Saliksik.

2.

ry p€tdiri\r'ang ay 6ng Eta sumuaunod:
a. galap na eaipanrpad alg PaEpanguluhang ProklaEaryol Bk.
lot 1, e. 1997;
b. nahieryat ang ibat ibarg ahfDsiyant paEpaDahalaa.n at
paapribado na Eakii6s 6a tEga prograEairg tutad nit6 na
nE&rBPstars nt kqn'layant pangwika at sibiko; at
c. maganyak alrt EEa EaEaEAya[g Filipino na pahalaSahaD a!8
wikrnt paEbarla 6a pa.EsEaSitan ng aktiboog pakikilahok sa
Ang layunin

rnga gaEain kauEDAy ng Eluwan og $,l"rkaag Pa.Bbsn6a.

3.

A.og lintguhang

p€lse sa lo6b n8 isang buwang pegdiff ang ay ang Dga

sumueunod:

4.

a. Filipiao: I(alorgkapan sa PoEba.osant l(amaurgan;
b. Ikya.oanang Kultural: Salikeikin Gs-Bit ang Sariling Wika Natin;
c. Filipino, Isang Dakilarg Pa.Eanang-Bayan; at
d. lotclektuwalfuasyon ng Fiupino, Para.a I(aunl,aran ng BarlsaAnt Bga nabargit na lingguhaig patsa ang patnubay at Bat8i8ilbint

batayarr ag l,ahat ng gawaint bubuoin at issgawa sa isang buw-ang oagdrriwaru,
ArA Ega ito ay hindi na*aayoa ay@ sa pagkaka8unod-sunod upang magkarooo ng
kalayaan ant lahst es pagraplaao ng programa.

m*'.ing EaldpaA-uEnayan sa
Sangay nB Edukasyon at waurortiag 1SEU,;,
Gusaling Watso, 16f0 JP LaurEl St., Malacansng Compfex, San Migucl, Maynila
tctrepono: l02l
-2519; l02l 736-2524; (02) 796-2525
emait:
komf @kc.f.gov.ph; komisyonsawikangfilipin@gnail.com Et websit : wrf,*.Lwf.8ov.ph.

5.

Para sa Ega ka.agdtgslg impormaayon,

foE ryu r !lh!3 PlltDho (trPFl,

sa
6,

7

o

Hinihi[ng ang Elrlara&ang pa@apapalagarap ng McEoranduE na ito,

Kalihia

@rla

Sanggunian:
Memorandura Pangkagavarafl Blg': 58' s' 2O17

lalatay sa Palariam Talatuntunaa
ca

ilalim og rrrga sumusunod na paksa:

BUREAUS AND OFFICES
CELEBRATIONS AND FESTIVAIS
CT.IRRICULUM
LEARNING AREA, FILIPINO

MCR/ DM
OaOS/May

Bus,u ar Wikmi to EbenE
r5,2Or8,2018

