
rt}"*-
ttU,?

at|dtlir i tb Dtslfuiu,

eoat_ al3st

DM. lN -04-2tL
CIiY ONISION

REL D

M

8Y:

--n:q? tir
icZT-

Departmeif of Gluntion
Rf GION X - NORTMRN }IINDANAO
DIUSION OF MAII\YBALAY CITY

MEMORANDUM PAIISANGAY
Blg. 1l ,t s. 2021

PARA SA : Krwrksirg Tsgsprnrnihrla og Psaraho
Eepc ng mga Superbisor CID/ SGOD, Kawani
Sekotrdsri Prirripd
Kagurlan JII$ Seuior ES

MULA KAYr v
TtrpsE

PETSA Agril2l,2021

TIMPALAK JACINTO SA SANAYSAY 2021PAKSA :

L Ang Timpelak Jacinto sa Ssnaysay ay timpalak sa pagsulst ng sanaysay para sa mga
kabataang nasa baitarg 7 hanggang I l. lpinangalan ang timpalo-k kay Emilio D.Jacinto ( I t75-
I 899), kabatasng manunulst at dakilEng atr'k ng bayaa.

2. Bukas ang sanaysay pora sa mga kabataang m^sa baitsng 7 hanggang ll.Nalakip sa

Memorandum na ito ang mge tuntuning dapat susundin sa Timpalak Jacinto Sanaysay 2021.

3. Anghuling arawng pagsusumite ng lahok ay sa 25 Hunyo 2o2l.ADgmga gantimpala

ay ang sumusunod:

Unang ga impola, PHP 20p00.00, medatya at plake
Ikalawarg gantimpal4 PflP 15,000.00 at sertipiko
Ikatlong ga implalA PHP 10,000.00 at sertipiko
Bigyan din ng Sertipiko ng Pagkilala ang Tagapayo rg estudy8nteng mag*?wagi

4. Para sa karagdagang detelyc, mangyari tumawag o mag text ss telepono bilang 0928-

E44-1349 o mag e-mail sa timpalak.gawad@ku'f.gov.ph.

5. Hinihiling ang mabilisaD at malawakang pagpapalaganap ng Memonndum na ito

Address: S.yE Hl-*ay, Purok 6,c.asisan3, Malaybalay city
Telef"x No.: 08D314-009{; T.l.phone No,: 088{13'1245

v. GAZO, PhD.,
ihrh ng Peerelon

EmailMdress: ma aYbal.Y..iQJ,'
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TIMPAIAK JACINTO SA SANAYSAY 2021, Bukds na

Sumali na sa TIMPAIAX IACINTO SA SANAYSAY, timpalak sa pagsulat ng sanaysay para sa mga
kabataang nasa baitanB 7 hangsanB 11. tpinanangalan ang timpalak kay Emllio D. Jaclnto
(1t7F1899), kabataanB manunulat at dakilang anak ng bayan.

Mga Tuntunin

1. Ang Timpalak lacinto sa Sanaysay ay isang timpalak sa pagsulat ng sanaysay para
sa mga kabataang n6sa baitang 7 hanggang 11.

2. Bilang pakikiisa sa tema ng Buwan ng Wika 2021 sa inyong sanaysav, ibaha8i ang
kasaysayan nB inyohg lu8ar/probinsiya.

3. Xailangang nasusulat sa Filipiho anE lahok, orihinal, hindi pa nailalathala, at hindi
rin salin mula sa ib6ng wika.

4. Kailangang sumusunod anB paraan ng patsulat nit6 sa mga tuntunint nakasaad
sa KWF Ortograpiyang Pambansa at Manwal sa Masinop na Pagsulat.

5. Pira sa onlayn na paglahok, ihanda ang sumusunod magtungo sa link na

ito:

. Kopya ng komplyuterlsadon! lahok (.doc format). Gagamitin ang font na Arial 12 pt, word
count na 1,000 salita, dobleng espasyo, sa A4 size (bond paper) na may palugit na isang (1)
pulgada sa itaas, ibaba, at gilid. Kung makinilyado ahg lahok, i-scan at isumite na naka-pdf
format.
. Kinakailangang magtataglay l6mang ng sagisag-panulat (pen name) ang ipinadalang entri at
waleng kahit anong pahiwatig nt tunay na pangalan ng kalahok.
. Kasima ng lahok, isumite an8 sumusunod na naka-pdtformat: : ., ,i: ,; (2)photo.opy
n! kasalukuyang school lO o Certificate of Enrollment; (31 sertipilasyon mule sa pund n8
barangay pSra sa out-of-school-youth; r :, r..,r',.,.'. i:l- ,' .. ;at(5)2x2
retrato ng kalahok (jpet format)

6- Pdra sa pagsusumite ng lahok sa pamamagitan ng koreo, sa isang long brown envelop, ilagay

ang sumusunod:

. apat (4) na kopyanS makinilyado o kompiyuterisado nB lahok (Font 12, Arial),
word count na 1,000 salita, may dobleng espasyo, at may isang pulgadang
palugit sa bawat gilid na nakaimprenta sa bond paper na may sikat na A4-

. Softcopy ng lahok na hasa CD o USB,

. KinakailanganE magtataglay lrmang ng sagisag-panulat (pen name) ang

ipinadal6ng entri at wa16nB kahit anonS pahiwatig n8 tunay na pangalan ng

kalahok. Softcopy ng lahok na nasa cD o UsB)

1

2x2 retrato ng kalahok (putinB background)



photocopy ng kasalukuyang school lD o Certificate of Enrollment
sertipikasyon mula sa pund ng barangay pera sa out-of-school-youth

ipadald ang lahok sa koreo sa

Lupon sa Timpalak Ja.lnto sa Sanaysay 2021

Komisyon sa Wikang Fihpino
2/P Gusali Watson, 1510 Kalye LP. Laurel

San Mi8uel, Maynila

7. An8 huling araw ng pa8susumite ng lahok ay sa 25 HUNYO 2021, snh. Hindi na mauurong ang

araw n8 paSsusumite.

8. P6ra sa mga lahok na iprnadali sa koreo, magpapadal6 ang KWF ng mensahe (text) kung
natantgap na ang lahok. Kalakip din nit6 ang Sagamiting entri code at link ng online form para

sa reSistry nE mga kalahok.

9. An8 mga gantimpala ay ang sumusunod

Unang gantimpala, PHP20,000.00, medalya, at plake;
lkalawang tantrmpala, PHP15,000.00 at sertipiko;
lkatlong gantimpala, PHP10,000.00 at sertipiko.
Bibigyan din ng Senipiko ng PatkilSla ang Talapayo ng estudyanteng matwawagi

10. Ang pasiya ng Lupon ng lnampalan ay pinal at hindi na mababago

11, Hindi patatawarin ang sinumanE mahuhriling nagplahiyo. Kakanselahin ng (WF ang
ipinagwaSing lahok at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

12. Para sa karagdagang detalye, magt-text o tumawag sa 0928-844-1349, o mag-emailsa
timpalak.gawad@kwf.gov.ph.


