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MTJI,A KAY : v. GAZO, PhD., CESO Vfprtrra 18 trg ga Prsrsloo

PETSA April 29, 2021

PAKSA: DANGAL NG WIKA 2(nI

l. Kalakip nito ay ang komunikasyon hinggrl sa Dangal ng Wikang Frlipmo na
nagpakilala sa mga indibidwal s8mahar, tanggapan, institusyon, o ahenslyang
pampamahalaan o pribadong sector na may natatsrgrng ambag o nagawa tungo sa
pagsusulong , pagpapalaganap,pagpapayabong at presorbasyon ng wikang Filipino.

2. Nak&lakip din ang kabuuang tuntunin at sa Mayo 30, 2021 ang huling araw
ng pagpapasa ng nominasyon na nakasaad na adres.

3. Para sa karagdagang impormasyon, makipeg -ugnayan sa

timpalak. gawad@kr{4 gov. ph.

Ang malawakar at madaliary pagpapalaganap sa komunikasyon ay hinahangad
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AddrGss:Sayr. Hi-way, Purok 5, GslsanS, Malaybalay Clty

T.lefrx No.: 0E8-314{094; T.lephone No,: 088{13-1245
Emall Addr.sr: nralaybalay.city@deoed.rov ph



DANGAT NG WIKA 2021, BukCs na para sa nominasyonl

Ang Dant.l nt Wikant Filipino ay mataas na pagkil6la sa mga indibidwal, samahen, tanggdpan,
institusyon, o ahensiyang pampamahaladn o pribadong sektor na may natatanging ambag o
nagawa tinEo sa pagsusulon8, pa8papalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon nB wikanS
Filipino.

1. Bukes ang nominasyon sa mga indibidwal, samahin, tanggdpan o institusyon, at mga

ahensiyang pampamahalain o pribadonS sektor na may natatanging ambag o nagawa

tUngo sa pagsusulonS, paSpapagalaganap, pa8papayabong, at preserbasyon nB wikang
Filipino sa ibii't ib6ng larang at/o disiplina.

2. Pdra sa mga indibidwal, kinakailangang may gulang na hindi bababa sa apatnapung (40)

ta6n. PCra sa mga samahdn, tangg6pan, ahensiyang pampamahala6n, at/o pribadong
sektor, kinakailangant naestablisa nant hindi bababa sa limiing (5)ta6n.

3. Mayroong katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa wikang Filipino sa ibi't
ibAnB larang at disiplina. ((inakailangang ilakip sa nominasyon bilang pruweba).

4. Ang mga nominado ay marapat na mans8aling sa rekomendasyon ng indibidwal o

panSkat mula sa labas n8 (WF,

5. P6ra sa onlayn na nominasyon, ihanda ang lahat ng softcopy (.pdf format)at magtungo
salinknaito: ,'! :(1)' ': .

. ; (2) Liham nominasyon na atasaad ng buod ng kalipikasyon ng

nominadong indibidwal o samahrn at nilatdaan ng natnomina; (3) Curriculum vitae
(kung indibidwal) o profayl ng ortenisasyoo (kung samahan); at (4) Mga pruweba sa

katipunan ng mga akda o tawainE nakapaS-ambag sa wikant Filipino al/o alinmang

katutubong wlka sa bansa.

5. P6ra sa nominasyon na ipadadala sa koreo, ilakip sa isa o hiSit pang long brown envelop

ang lahat ng dokumento (hardcopy) na nakasaad sa bilang 6 at ipadald sa:

Lupon sa Dangal ng Wikang Filipino 2021
(omisyon ia Wikang tilipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P, Laurel

san Mituel, Maynila

8. Ang huling araw ng pagpap6sa ng nominasyon ay sa 30 HUNYo 2021, snh.

9. Ang tatanghaling Dangal ng Wikang Filipino 2021 ay tatanggap ng naturang gawad sa

Pammadayaw: Araw ng Gawad sa Agosto 2021.

10. Piira sa ib6 panE detalye, man8yaring tumawag o mag-text sa 0928-844-1349, o

magpada16 ng email sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa

timpalak.gawad@kwf .gov.ph.


