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BTIWAN NG WIXANG PAMBANSA 2O2O

Sa mga : Kawaksing Tagapamanihala ng mga Paaralan
Tsip ClD, Governans at mga Kawani
Punong guro ng mga Elementarya at Sekondarya
At Pampribadong Elementarya at Sekondarya
Sangay ng Lungsod Malaybalay

I Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay mangunguna sa pagdiriwang ng Buwan
ng Wikang Pambansa mula ika t hanggang ika - 3l ng Agosto, 2020 alinsunod sa itinakdang
Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997 Ang tema sa pagdiriwang sa taong ito ay "Wika
ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika" - Ang mga Katutubong Wlka sa Maka - Flllpinong
Bayafi han Kontra Pandemya.

2. Nasesertro ang tema ng Buwan ng Wika 2020 sa halage ng Fihpino at mga katutubong
wika sa bansa bilang mabisang sandata sa pakikidigrna laban sa pandemya.

Layunin nito ang sumusunod

a. Himukin ang BAYANIIAN ng sambayanan upang masugpo ang pahrloy na
pagtaganap ng COVID -19 sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon o
pabatid publiko na nasa Filipiro at mga katutubong wika.

b. Maibabantayog ang kahalagahan na maitaguyod ang pagpapalaganap ng Filipiro at
mga katutubong wika sa bansa bilang pinakamabisang midy,um sa pagkakaroon ng
kolektibong pag- uunawa ng sambayanan

4. Ang mga gawarn para sa buong buwang pagdiriwang na nahahati sa apat na aktibidad
may lingguhang paksa na surnusunod

Petsa TeEa
Agosto 3- 7, 2020 Pagtagkilik sa Katutubong Wlka bilang pagpapahalaga sa mga

Pamanang Pangkulhla sa Panahon ng Pandemya-

Address:Sayre Hi-way, Purok 6, CasEans, Malaybalay city
Telehx No.: 088-314-0094; Telephone No.: 088-813-1245
Email Address: malavbalav.cW@deped.gov.ph
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Agosro l0- 14, 2020 Katutubong Wika: Wika ng Pagtugon at Artikulasyon ng Bayanihan sa
Panahon n Krisisat Pandem

Ang mga Katutubong Wika sa Maka - Filipinong Bayarihan Kolfia

Kaugnay nito inaasaban ang sumsunod:

a. Cagawa at maglnskil ng mga islogan m may kaugnayan sa tema,

b. Magbubuo ng mga inforgraphic ng mga katurubong salitang may kaugnayar sa
tema;
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c Magbubuo ng tatlong minutong video tungkol sa ilang batayang pngpapahayag sa
karutubong wika ng lalawrgan o rehiyon) pagbari, pagraranong, o pagbibigay ng
direksyon at iba pa;)

d. Pagdaraos ng mga virtual na forum at talakayan hingggil sa mga katangian ng tba't
ibang katutubong wika sa Filipinas at halaga sa mga rto sa panahon ng pandemya,

e. Pagdaraos ng virtual na forum hinggil sa pagbuo ng bansa na nakasalrg sa rsang
lipunang multicultural,

f. Pagpapatlbay ng mga patakarang pangwika sa mga unib€rsidad at kolehiyo para sa
mga kalutubong wika at sa mga Filipino:

g. Virtual na pagbabahagr ng mga sahksik hingggrl a pangangalaga at pagpapasigla ng
Inga katutubong wika;

h. Pagbibigay rlg mga pagsaalang alang pangwika pan sa mga serbisyong frontline
o mga programa;

Pagtataas ng watawat bilang budyat ng pagbubukas ng Buwan ng Wika;t.

j. Pagpapaskil ng ahensiya ng tarpolin o poster para sa pagdiriwang ng Buwan ng
Wika;

Agosto l7- 21, 2020 Kamalayan sa Kasaysayan sa Pagsasawika ng Karanasan tun
Bayanihan sa Panahon ya

go sa
ng Pandem

Agosto 24 - 28, 2020

Addr€ssiSayrE Hi-way, Purok6,Casis.n& Malaybal.yCrty
Telefax No.: 088-314{094; Ielephone No.. 088-813-1246
Emall AddrE3s: malaybalay.cty@deped.sov.pb
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k. Pagsasalin ng mahahalagang dokumentong pampubliko sa Wikang Filipino at sa

mga Wikang katutubo; at

l. Lobbying at pagpapatibay ng mga patakarang pangwika para sa pargangalaga at
pagpapasigla ng mga katutubong wika ng bayan o lalawigan.

6 Para sa karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan sa Komisyon sa

Wlkang Filipmo (KWF) Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN), Gusaling Watson , 1610 JP

Laurel Street , Malacanang Complex, San Miguel , Maynila ,sa telepono (02) 2524, (02) 736- 2524;
(02)136- 2525 o e- :,l,l,ail comlll ir l* l {ror nh.

7. lnaasahan ang mga kawani sa Dibisyong ito na gagamitin ang Wikang Filipino sa kani-
kanilang pakikitungo at pakikipag-usap sa kapwa. lnaasahan din ang paggamit ng anumang
kasuotang tatak Filpino na ginanagamit sa anumang tribu ng Rehiyon Diyes o sa bansang Filipinas

Ilmihlling ang malawalian at madaliang pagpapalaganap ng Memorandum na ito

iln
ICTORIA
Tagapam ihala ng mga Paaralan

. GAZO, PhD., CESO V

8

sangghian Mnon @ Purehryon Bl8 284 s. 1010

ll aaay s Poll8'elg Talolu(m
Sa ilalim .g sunrNxBl @ ndlsa

BrlRl-lAUs ANt oFttcEs
CELEBRATIONS AND FESI'IV,\LS
CURRICT,'I-UM
I,HARNIN(i AR!A. F'II-II'INO

Address:Sayre Hi-way, Purok6, Casisans, Malaybalay city
Telefax No.: 0a8-314-0094; Telephone No.: 088-813-1246
Em.rl Addressr malavbalay.c,tv@deped.Rov ph
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MEMORAN UM PANREHryON
Blc- 2 s. 2O20

BI'WAT TG WIEA 2OM

Sa mga: Tagapa-Eranihala ng mga Paa-ra.lar
Lahat ng dga kinauukolan

1. Aflg Komisyon sa Wikaag Fitipino (KwF) ay Erangunguna sa
pagdiriwang ng taunang thrwan ng Wika Bula Agosto t hanggang Agosto
31, 2020 alinsunod sq itinakdang Penpangutuhang Proklamasyo B1g. 1041,
s- 1997-

2. Artg terDa sa pagdioriwang sa taong ito ay "Wika ng Kasaysayai,
Kasaysayan ng Wika" - Ang mga IGtutubong Wika sa Maka-Filipirong
Bayanihan Kontra Pandemya-

3. Nasesento an8 tema ng Buwan ng Wika 2O2O sa halaga ng Filipino at
mga katutubong wika sa bansa bilang mabisang sardata sa prakikidigrna
laban sa pande0xya-

4, Layunin nito arrg sumusunod

a- Himukin ang BAYANIHAN ng sambalranan upang Easugpo ang
patuloy na paglaganap ng COVTD-19 sa parEamagitan ng
pa8babahagi ng mga imporroasyon o pabatid-publiko na nasa
Filipino at hga katutubong wika.

b. Maibabantayog ang kahala8ahan na Baitaguyod ang
pa8papala8anap ng Filpino at E8a katutuboDg wika sa bansa
bilang pinakamabisang midyum sa pagkakaoon ng kolehibong
pag-uunawa ng sambayanan.

5. Nahahati sa apat da aldibidad ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika
2020:

a.3-7 Agosto 2O2O - Pagtan*ifik sa Katutubong Wika bilaig
pa&rapaghataga sa mga Parharrant Pangkultura sa Panaion ng
Pandemya.

Add.c66 : DepEd RetifialOfrce x, Zon€ 1, Upper Balulan& caFran de oro city
TdcCEE 6.: (088185G3932 I (088)881-1137 | (088)881-3031
Ern il Addrr.s : regionl0@dep.d.go/-ph
rar.ar.ih . h$n //&rfin..m
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b. 10-14 Agosto 2O2O - Katutubong wika: Wika ng Pagtugon at
Artikulasyon og Bayanihan sa Panahon ng Krisis at Parrdemya.

c. 17 21 Agosto 2O2O - Kama.layan sa Kasaysayan sa Pagsasawika ng
Karanasan tungo sa Bayanihan sa Panahon ng pandemya.

d. 24-28 Agosto 2O2O - Ang mga KarutubonS Wika sa MaIa
Filipinong Bayanihan Kontra Pandenya

6. Kaugnay nito, inaasahar aJtg sumusunod

a. Gagaqra at Ea$rapaskil ng mga islogar na may kaugnayalr sa
teEa;

b. Magbubuo ng rdga infographic ng Dga katutubong salitang may
kaugnayan sa tema;

c. Magbubuo ng tatlorrg minutong video tungkol sa ilang batayang
pagpapalEyag sa katutubong wika ng lalawigan o rehiyon (pagbati,
pagtatanong, o pagbibigay ng direksyon, at iba pa);

d. Pagdaraos ng mga vitual na forum at talakayan hinggil sa mga
katangiian ng ibat ibang katutubong Eika sa Fil-ipinas at halaga sa -
mga ito sa pana}lon ng pandemya;

e. Pagdaraos nB virhral na foru-m hinggil sa pagbuo ng bansa na
na.l@salig sa isang lipunang Eulticultur:al;

f. Pagpapatibay ng m8a patalarang pangwika sa mga unibersidad at
kolehiyo para sa EBa katutubong wika at sa mga Filipino;

g. Vir:tual na pagbabalagi ng mga saliksik hinggil sa pangangalaga at
pagpapasigla ng mga katutubong vrika;

h. Pagbibigay ng mga pagsaalang alang pangwika para sa mga
serbisyong fiontline o BBa programa;

Pagtataas ng watawat bilang hudyat nB pagbubukas ng Buwan ng
wika;

j. Pagpapaskil ng ahensiya ng tarpolin o poster para sa pagdiiiwaog
ng Buwan ng Wika;

k- Pagsasalin ng malahalagaig dokumentong pampubliko sa wikang
Filipino at sa m8a wikan8 katutubo; at

t, Irbbying at pagpapatibay ng mga patata.rang pangwika para sa
panaangalaga at PaaPaPasi8la ng mga ketutubong q'ika ng bayan
o lalawigan.
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7- Para sa kat-agdagaflg impormasyon, nzaa.ing makipag-ugnayan sa
Korlisyon sa Wikang Fifipino (KWF), Sangay ng Edukasyon at Networking
(SEN), Gusaling Watson, 1610 JP Laurel Street, Malacanailg Complex, SalI
Miguel, Malmila, sa tdepono 1021736-2519; lO2l 736 2524; l02l 736-2525 o
e-mail: comfi {
site r,,v,.rv. kr;r'[. eo v. oh

kumis\ onsa$ikl"qillipinr './ qmail.r ur4, at Web

E. Inaasahar ang mgB kawani sa tarrttapang ito na tata.rritin ant
wlkang Filipino sa kani-kanilang pakikitungo at pakikipa8 usep sa kapwa.
Inaasahan din ang paggamit ng anumang kasuutang tatak Ftlipino na
ginaga.Dit sa arrumang tribu ng Rehiyon Diyes o sa bansang Filipinas.

9. Hinihiling ang Ealawal<an at mada-liang
MeDorandum na ito.

paEApalaganap ng

DR. , cEao rtr
Palrehiyon



KOMISYON SA WIKANG FILIPINO
SANGAY NG EDUKASYON AT NETWORKING

BIJWAN NG WIKA 2O2O

"\tika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika"
At g ,itgc Kohttabong Wiho sa Maha-Fililirrorrg Bayadha.r, Korrtra Porrdernla

Iliaggil sa Pagdidwaag

Nakasenffo ang rerna ng Buv/an ng Wika 2020 sa halaga ng Filipino at mga katutubong
wika sa bansa bilang mabisang sandata sa pakikidigma laban sa pandemya. Layunin
nit6ng himukin ang BAYANIHAN rB sambayaran uparg masugpo ang patuloy na
pag)agatap ng COYID-19 sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon o
pabatid-publiko aa niisa Filipino at mga kahrtuborg wika- Pagbabantayog it6 sa
kahalagahafl ng mandato ng Komisyon sa Wikaag Filipino KWD na itaguyod ang
pagtr1apalagar],ap ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bilang pinakamabisang
midnrm sa pagkakaroon ng kotelcibong pag-uunawaan ng sambayanan.

Ano ang kaugnayan ng wika Ea BAYANIEAII?

Ang pagresolba sa pandemyang dinaranas ng bu6ng mundo ay hindi Limang
nakasalalay sa pagdiskubre ng "bakuna"-malaking papel ang ginagampanan ng
kamalayan o awareless ng bawat tao ukol sa virus na sa tamang impormasyon ay
magkakaroon ng kolekibong hakbaf,g pAa sa prebensiyon ng nakamamatay na sakit.
Wika aflg tutiiy sa paghahatid flg kamalayan sa saDgkatauhan upang ang CO\4D-19 ay
mapigilan. Tirdtingnan dito ang Filipino at mga katutubong wika sa bansa bilang
tagapamaosag ng kolektibong paghahaoap ng p^g-asa sa gitna ng krisis o matinding
pangaogailangan. Hindi nga ba't sa pagpapaunawa sa mga Filipino, sa anumang antas
rgbihay, hinggil sa kinakaharap na sitwasyon, kadalasang napag-iiwarran ang mga ni.sa
laylayan ng lipunan lalo't banyaga ang wikang ginagamit sa pagpapaliwanag?

Ngayong ta6n ay humarap at kasalukuyang humaharap sa maraming pagsubok ang
atiflg bansa tulad ng pagputok ng Bulkaflg Tarl at paskakarooo ng mararning kiso ng
COVID-19. Sa araw-araw na humaharap ang mga Filipino sa pagsubok na rt6,
humaharap din ang (mga) wika sa mabigat na is,'ung hatid ng pandemyang it6. Dahil
dito, oaging mahalaga ang pagpapiisa at paghalatid ng mga impormasyon sa

mamamayin. Nagbigay-daan it6 upang makita ang pangangailangar.g maibantayog ang
bawat wika bilang pagtugon sa ib6't ibi.l],g kalal,j]Ldad at pandemya. Ang pagsafldig sa

wikang sinasalita Dg isang pamayana[ ay higit na epektibo hindi ldmang sa paghahatid
ng impormasyon sa bawat mamamayiin nit6 kundi sa pag-aalis [g t6kot o stigma dahil
nagagawang pag-usapan ang pandemya sa mga wikang komportable ang mamamayin.

Bakit kailangar ang Maka-Filipinorg BAYANIIIAN?

Ang BAYANIHAN ay latak Filipino fla malawakang nauunawaan at nagpapatatag sa

mga lokal na komunidad sa bu6.g bansa. Pagbabantayog it6 sa kahalagahan flg
paggamrt trg Filipioo at katutubong wika sa pagrapalaganap ng impormasyon sa
panahon ng pag-iral ng kuwaremena o quarantine upang bigrang-daan ang pagsibol ng

1



BAYANIHAN. Maging sa Cebu o buong Kabisayaan hanggang Mindanao ay
malaganap ra ginagamit ang BAYAMHAN sa rnga kampanya kontra CO\rID.lg.
Pagpupugay dln ito sa rnga frofitlinels Ira itinuturi.og nating BAYANI sa panahon ng
pandemya.

Bldbigyang-pansin ng BAYANIIAN arg idea ng pagbibigay ng impormasyon na
naaayon sa wika ng pamayanal1. Patunay dito ang isinagawang malawakang pagsasalin
sa mga katutubong wika sa bansa bilang paunang inisyatiba ng Kagawaran ng
Ka.lusugan kaugnay ng mga bagay na aahalagang mabatid ng publiko ukol sa CO\4D-
19 It6 rin ang itinatagubilir ng Semte Bitl No. 1539 (Laryuage Accessib ity of Public
Information on Disasters Act) na isinusulong ni Sen. Manuel "Lito" M. Lapid upang
higrt na mapalakas ang rnga pagsfikap na pahalagahan ang Fihpioo at mga katurubong
wika ng parnayaflan dahil madali at mabilis nit6ng naitatawid ang mensahe ng
pamahalaan tungo sa komunidad.

Ang BAYANiHAN ay para sa lahat, ir6 aDg pagka-kaisang lubhang kailangan upang
mapagtagufipayan ang pandemya sa pamamagitan ng pagdadamayan.

Ang Poster ag BWP 2020

Buw'ex Nc Wlxll.rc P,r.tlrsA.r.,rsA.
Aoosro 2O20

U ifu," 3(slvslYr,N.

Ii,-)irsSAYSAYA

A."lc MGA KATUTUBoNc WlxA
sA MAKA-FILIPlNoNG B,rvaluet

Kotrne PaNoruv,r

Ang bangka na sumasagrsag sa sambayanaflg FiliPino at ang mga lulan nito ay

kumakatawan sa Luzofl, Visayas, at Mindanao
Ang pagsagwan na sumasagisag sa BAYAMHAN sapagkat hindi it6 gawaing

mag'isa kundi sdma-siima.

Ang mga alon ay pagsubok (Pandemya) na il6ng ulit kinaharap [g bansa sa iba't

itang fugto ng kasayiayan nit6 brigo arrg COVID-19 gaya ng (kolera (panahon ni

nirol), tutetc"losis (pre at post WWI!, Spanish Au, SARS (2003),

Meningococcimia (2005), Ebola (2009), AHINI (2009), MERS (2015), at nit6

lamang nakaraang ta6n ay muling nagbalik aDg tikot sa tigdas at polyo na

matagal nang nawala.
Ang sagwin ay simbolo ng mga katutubo[g wika na siyang panguflahing

kas"angkipan sa pagtutulutrgan trg mga nakasakay sa bangka upang makarating sa

paroroonan nang mabilis, matiwasay, at ligtas.

2



Dahif ang BAYANIHAN ay paaawagar himgo sa pagbibigkis at paekakaisa.. -

Tulad ng iba pang virus na nagdudulot ng nakamamatay na sakit, ang pag-unawa ng
publiko upang makaiwas dito ay isa nang mainam na paunang gamot. Ang gamot ay
ndsa wikang nauunawaan. Anumang anunsiyo sa anyo ng infographic na naglalaman ng
mga tagubiling pangkaluzugan gaya ng regular na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng
face mask, pag-iwas sa matat6ong lugar, pagkakaroon ng social disrancing, at mga
tanong ar sagot ukol sa COVID-I9 ay mawawalal8 saysay kung hindi rt6 ganap na
trauunawaan ng publiko- Anupa't napapanahon ang pagtangkilik sa Wikang Pambansa
at mga wikang katutubo bilang mga wikang tumatagos sa sentido kumon at sensibilidad
ng taumbayan. Malimit nating matunghayan ang mga pagsisikap at inisyatiba ng
pamahalaan na gamitin ang wikang F ipino sa bawat pagharap ng Pangulong Rodrigo
Roa Dutefie at mga opisyal ng pamahalaan upaog iulat sa bayan atrg kasalukuyang
sitwasyon ng bansa sa gitna ug pandemya.

Kung ang isyr ay pagbibigay-proteksiyon sa sarili at sa kapuwa mula sa mikrobyo,
timha! rg mikrobyo, sa rflalabasan ng mikrobyo, paraan ng paglipat ng mikrobyo, sa

pinapasukaa ng mikobyo, at sa tio[g maaaring mahawahan ng COVID-19 nr]ad ng ibig
mangyari ng lnter-Agenry Task Force for the Management of Emerging Infectious
Diseases 0ATF-EID) at iba pang orgarisasyong pribado at publiko, walaflg dudang
epektibo it6ng magagawa sa Filipino at mga lokal na wika. Gayrndin sa aspekto ng
pagbibigay-linaw sa mga pata-karan ng pamaha-laan gaya g ECQ, GCQ, MGCQ, atbp.
Mas madaling mapapawi alrg tekot at pangamba ng publiko kung walang sagabal sa

paghahatid ng meffahe

Napatunayan ng buong mundo na walang mayaman at mahirap sa Paflahofl ng
pandemya. Lahat tAyo ay pantay ang oportunidad na mahawa at mailigtas ang sarili sa

mapamrnsalang COYID-I9. Gayrnman, ma-s may laban tiyo kung pantay-pantay ang

akses ng sambayanan sa impormasyod. At kung hindi tiyo paSr 'awatak-watakin ng
\dka dahil sa usapin ng Eestihiyo o kataltang Panlipuflan, maPagtatagumpayan natin
ang mapaminsalaog CO\aID-l 9.

Bakit FILIPINO ang gamit ng KWF pora hrkuyin ang wika, matnarhayan, at kultura
ng batrsa?

Ito ay dahil sa Kapasiyalan 2015-08 ng Kalupunan ng Komisyoner ng KWI na

Dagpapatibay sa paSSamit ng "Filipino" sa halip oa "Pilipino" para tumuloy sa

Mamamayan at Kultura ngbansa.

Sa bisa ng 1987 Konstirusyon, ganito ang isinusulong ng KWF na itawag sa tao at

kultura. Hindi kinakatawan flg F sa Filipino ang katawagang Ingles kundi kinakatawan

nito ary iba't ibang katutubong kulturang Filipino lniiiwas nit6 ang walaog-saysay na

turluoin huggil sa kaibahan ng tawag sa wika, sa tao, at sa kultura.

Higit kaysa pagiging wika sa pang'ar?w-alaw na usapan, wikang panturo, at wikang

opisyal ng pamahalaan, kailangang maging bahagi ang'Wikang Pambansa ng katauhang

frlpino ii paraanS Sinagamit itong kasatrgkapan sa lahat ng pangangailangan ng

lipunaag Filipino.

virgilio S Atdario, "?agPaplanone w a at Fihpino, " Komisvotr sa Wikans Filipino (2015), p r 16'
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Hinggil sa mga Alribi.lad

3-7 Agosto 2020

l0-14 Agosro 2020

17 -21 Agosto 2O2O

, ,- 
,,Yfu 

ry Kasaysayan, Kasaysayan ug Wika,,
Ang nga Kotutubo,tg Wiho sa Maka-Fitipiairrg 

-Bayooihoo 
Korr^ pardr_ya

Ang tema ng Buwan ng Wika 2020 ay hinati sa apar na lingguharg tema:

Pagtangkitik sa Katutubong Wika bflang Pagrapahalaga sa mga
Pamanang Pangkulrua sa Panahon ng Pandemya
Kahrtubong Wika: Wika ng Pagtugon at Artikulasyon ng
Bayanihan sa Panahon ng Krisis at Pandemya
Kasaysayan ng Wika, Wika ng Kasaysayan
Kamalayan so Kasaysaya sa Pagsasawika fig Kalafiasafi tungo sa
Bayonihan sa Panahon ng Pandemya
Ang mga Katutubong Wika sa Maka.Filipinong Bayanihan Kontla
Pandemya

24-28 Agosto 2020

Sa pamamagitan ng paghiling ng mga hemorandum mula sa DepEd, CfmD, DILG,
CSC, at NCIP, ginaganyak Dg KWF ang mga indibidwal, institusyon, at orgadsasyong
publiko at pribado fla magpatupad ng sumusuflod na ptograma na angkop sa kanr,
kanilang komuEidad:

= Paggawa at pagpapaskil ng mga islogao na may kaugnayan sa tema

- Pagbuo ng mga iofographic ng mga katurubong salirang may kaugnayan sa
tema

+ Pagbuo ng tatlong rtrinutotrg video hrngkol sa i16ng batayang pagpapahayag sa
katutuborg wika ng lalawigan o rehiyon (pagbati, pagtatanong o pagbibigay ng
direksiyon, at iba pa)

+ Pagdaraos ng mga virtual na forum at talakayan hinggil sa mga katanSian ng
iba't ibang kalutubong wika sa Filpinas at halaga rlg mga ito sa gima ng
pandemya

= Virtual na forum hinggil sa pagbuo ng bansa na nakasalg sa rsang lipunaag
multicultural

= Pagpapatibay ng mga patakararg pangwika ng uaibetsidad/kolehiyo para sa

mga katurubong wika at sa Filipino

= Virtlral .a pagbabahagi ng mga saliksik hinggil sa pangangalaga at
pagpapasigla ng mga katutubong wika

= Pagbibigay rg mga pagsaalar.g-alang pangwika para sa mga serbisyong
ftondilre atlo progama

+ Pagtataas rlg watawat bilang hudyat dg pagbubukes ng Buwan ng Wika
+ Pagpapaskil ng ahensiya ng tarpolin o poster para sa pagdinwang ng Buwan og

Wika
+ Pagsasalin ng mahahalagang dokudentong pampubliko sa wikang Filipino ar

sa mga wilang katutubo
+ Lobbying at pagpapatibay trg mga patakarang palgwika para sa pangangalaga

at pagpapasigla ng mga katutubong $.ika ng bayan o lala{rigan
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Inaeayayahan ng Komisyotr 6a \Yitaag Filipino (KWD ,ng lahat ng nagnlemelerakit 8e
Filipitro at m8a kahrtubonS wika Ba barse na haglrrsa ng oomirasyotr para sa:

A. KWF GAWAD DANGAI NG PANII'IXAN 2O2O

Kumikilala sa mataas na ambag sa panitikan, ang Dangal ng Panitikan ay iginaSawad sa

mga manuflulat at alagad ng sining na nakalikhi og mga akdarg oag-iiwan ng bakds o

humahawi trg landas sa laranSan n8 pagsu-sulat. PangunahinS konsldcrasyon an8
pagpapama.las ng pagpapalalaga sa kultua, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod
sa pambihiratrg pagla3an8kapan sa Filipino at iba pang wilang panrehiyon o

Panlalawigan. Isinasaalang-alang din ang nalethalarE aklat at ibi pang akda na pawang

kinihlala sa angkin nit6ng husay, lawak, at lalim, alinsunod sa rnatalisik na paStanaw ng

mga kritiko at pangkalahatang publiko.

Ang deliberasyon ay sa l5-l 7 Agosro 2020.

B. KWI GAWAD DA.I\GAI NG WIKA 2O2O

Ang "KWF Gawad Dan8al ng Wi-ka" ay ipagkakaloob isanS natatanging indibidwal,
samahan, tatrggapan o institusyon, at mga ahmsiyatrg pampamahalaatr o pribado na

may makabuluhang ambag o tragawa tungo sa pagsusuloog, pa8papalaganap,

paBp payabong, at presei)asyon ry Wikang Filipino kasama na ang mga katutubong
wika sa Filipinas sa iba't ibang larang o dominyo gaya ng batas, ekonomiya, pilosopiya,

siyensrya at teknolohiya, agham panlipunan, aralhg kultura, edukasyon, at iba pang

matatayogna disiplina

AnB deliberasyon ay sa I5-17 Agoslo 2020.

C. GAWAD KWF SA SANAYSAY NG TA6N

I Ang Sanaysiy ng Ta6n ay raunang timpalat ng KWI oa naglalayong himukin ang mga
natatanging mananaysay ng baosa na ilahok aog kanilaDg mga akda.

2. Bukiis ang timpalak sa lahat, maliban sa mga kawani ng KWF at kaniiang kaanak.

3. Ang paksa ng sanaysay ay taralakay sa tema ng Buwan ng Wika 2020 na "Wika ng
Kasaysayaq K2saysaya ngwlka" AhE figo Koruuboflg Wika so Maka-Filipinonq
Bslah ihafi Kontra Pandemta

4. l(ailangang nesa wikan8 FilipEo arg lahok, orihinat, hindi pa nailalathala, at hindi rin
selm mula sa ibang wika. Maapat na hindi it6 magkukulang sa l5 pahrna at hindi rin
sosobra sa 30 pahina.

5. Bilang salikik, kailangang sumusunod ang paraan ng paSsulat nit6 sa mga runtuntng
nakasaad saK\ aF Manwal sa Masinop na Pagsulat.

6. Ang mga kailaDgang isumite trg kalahok ay atrg sumusunod
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. Portable Document Format (PDF) rg lahok na may format na Font-12, Arial,
rnay dobleng espasyo, at rnay isang pulgadang palugit sa bawat gilid sa A4 Page
lay-out.

. Kinakailangang magtataglay liimang ng sagisag-panular (Pen name) ang
ipinadalang eEtrl at walang kahit anong pahiwati8 DB tunay na pangalan ng
kalahok.

. Notaryo na nagpapatunay na orihinal atrg lahok na (PDF)

. Pormularyo sa paglahok maaaring r-dos.nload dllq GDF)

. Curriculum vitae atlo bionote ng kalahok (may 2x2 retrato) at may maksimum
na 2MB lamang arg file (PDF)

. GovernJneflt lssued ID (PDF). Para sa mga mag-aaral hanggang senior high
school, pahihintulutan ang ID ng paaralan.

7. Ang pagsusunite ng lahok ay ipapadala sa pamame&l.an nB email at pagehistro on-line

Ipapadala af,g: (l) fahok; (2) Notaryadong Pagpapatunay na orihinal ang
Lahok; (3) Pomularyo n8 Paglahok; (4) Curriculum Vitae/ at o Bionote; at (5)
Govemment Issued ID sa !!ll]l.1!!L! snj! !L.t( i ru

Kapag natanggap ang kumpirmasyon sa lpinadalang lalok, makakatanggap ng
link para sa rehrstrasyon.
Tangng lahok lamang na may komplBong dokumento ang lsasali sa timpalak

8. A ng huling araw trg paSsusum ite trg lahok ay sa t5 Hulyo 2020, 12h9.

9. Magpapadala ang KWF ng email trg kurnpirmasyon sa lallok.

t0 Ang mga Santimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala: P20, 000 00 at karangalang maging "Mananaysay ng Ta6n",
medalya, at plake;
Pangalawang gantrmpala: PI 5,000.00 at senipiko
Pangadong ganirnpala: Pl0,000.00 ar semptko

11. Angpasiya ng Lupon ng lnampalan ay pinal at hindi na mababago

12. Hindi patatawari-o ang sinurnang maiuhuli nagrlahiyo. Kakanselalin ng KWF ang
ipinagwaging lahok at hlndi na muling malasasati pa sa atinrnatrg timpalak ng KWF

13. Para sa karagdaSaDg detalye, tumawag sa telepono blg. (632) E736-2525 o mag-email
sa timpalak@gmail.com.

D. MAKA'TA NG TA6N 2O2O

Magaganap ang virtual na paeragawad sa mga nagwagi sa Talaang Ginto panikular na
ang Makata I'g Ta6n sa huling litrggo ng Agosto. Maflgyaring hintayin ang karagdagang
pabatid hinBgil dito.
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Pagpapaliban ng m8a timpalak atBawaing pangwika ngayong 2020

lpinagpaliban ng Komisyon sa Wikang Filipino ang mga timpalak pangwika [bukod sa

Sanaysay ng Ta6nl ngayon 2020 bilang pagtalima sa National Budget Circular. No. 580.
s.2020 ("DOPTI0N oF ECoNoMY MEASURES IN THE GOVERNMENT DUE TO THE
EMERGENCY HEALTH SITUATIoN'l partikular na sa Seksiyon 1.3 Relative thereto, R.A.

No. 11469 Section 4(v) directed the d$conthuohce ofopproprioted progrom' projects or
activities of ony ogency of the Executive Department, ih the Fys 2019 ond 2020 General
Appropriotions Act (GAAS), ihcluding unreleosed oppropriotions ond unobligoted
released allotmenLs.

Kabilang sa ipinaEpaliban ay ang:

= I(WF Kampeon ngWika 2020

= iKabataan Ambasador sa Wika 2020

= Kl4rF Gawad Jacinto sa Sanaysay 2020

= KWF Travelling Exhibit 2020

= Tertulyang Pangwika grant

= Pammadayaw.

Matatandaang upang mabawasan ang panganib ng posibleng pagkakalantad sa COVID-
19, itiaagubilin ng Kagaw.uan ng Kalusugan na.

"With rhe ongoing threar of the spread of Coronavtrus (2019-nCoV
ARD), rhe Department of Health stronSly urges the public to avoid
aftending, pafticipating in, and otganizinq evmts that draw a huge
number of attendees. The DOH likewise recommends the cancellation
ofsuch planned big events or mass gathertlgs until further advice.''

Inihanda ni

(Nilagdaan)
JOMAR I. CAIiIEGA
Linguistic Specialist
Officer-in-Charge (OIC), Sangay ng Edukasyon at Networking
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