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REGION X - NORTIIERN MINDANAO
DIVISION OF MALAYBAI.AY CITY

PANSANGAY ADBAYSORI Blg.
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Ayon sa pagpapatupad ng DepEd Order No. 8, s.2013, ang adbaysoring ito ay
hindi pag-eendorso. Ayon naman sa DO no.28, s.2001, ito ay isang impormasyon lamang para
sa mga opisyal at kawani ng IGgawaran ng Edukasyon, at ng mga mamamayan

IXA.48 PAIT4BANSANG SEMINAR NG GAWAING -KAPULUNGAN SA FILTPINO

Kalakip ay ang Panrehiyong Adbayson 819.136, s. hinggil sa IXA - ,18
PAMBANSANG SEMINAR NG GAWAING - KAPULUNGAN SA FILIPINO na gaganapin
ng birtual na platform sa tatlong magkakasunod na Sabado sa ika-l3, 20, at 27 ng Nobyembre,
2021.

Ang mga alituntunin at pamantayan ng PASATAF 2021 ay nakatakip din para
sa Iahat ng kalahok at sinomang may interes sa usaping psngwika

Para sa karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan
R.
Garcesa
Rehiyon X sa telepono bilang 09153448790.
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Gng.

Hinihiling ang mabilisal at malawakang pagpapalaganap ng adbaysoring ito
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Addr€ss:Seyre Hi-way, Purok 6, C.sisang, MalaybalayCitY

Tel.f"x No.: 088-314-0094; Telephons No : 088{13-1246
Emeil Addr!ss: malavbalaY.citYlO
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Al.on sa pagpapatupad ng DepEd Her No. 8, s. 2013,
ang adbaysoring ito ay hindi pag-eendorso. Ayon naman sa DO No. 28, s. 2001,
ito ay isang imporBaeyon Iaaang para sa mga opisyal at kawani
ng KagapEiajr nt Edukasyon, at ng rEga malnarneyan.
(Bisitahin arrg depedl0.com)
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Ang Parnbansang Sadehsn ng mga Tagamasid at TagaFagtaguyod sa Filipino
(PASATAF) ay ma8da-raos ng ika-48 Pambansang S€minar ng cawaing-Kapulungan sa
Filipino na may temang'PASATAF: Turnutugon sa lba't lbana Hanon ng Paghubog sa

Bagong Normal na Edukasyon.' Gagalrapin ito sa palla.Eragitarr ng birtuwal na
platform sa tadong Eagka}asunod na Sabado sa iks.-13, 20, at 27 ng Nobyembre.
Lal.unin ng sedinar na ito

a.rrg

sumusunod:

1. Malinang arr8 kulturant pang-edukasyon bilang tugon sa progresibong

2.
3.

hamon ng panaliorr na kina-kaha,-ap ng kasalukuyang sistema-rrg bagong
dormal na edukasyod,
Magamit sa akhrwal na pagtuturo ang mga napapalaiong estratehiya sa K
to 12 tun8o sa Inay kalidad na edukasyon sa panahon ng pandemya.
MaianAat ang sigasigj/hikayat sa pagtuturo sa pama-tnagitan ng proaktibon8 pagpapaunlad nE K to 12 Ku.ikulum.

Inaarryalrahan a.rrg mga kinatawan ng punong tanggap-an flg DepEd, panrehiyon
at pansangay na Tagamasid sa Filipino, aga guro sa elementarya at s€kondarya sa
mga parnpubliko at pampribadong paaralan, at Ega bagoag kasapi ng saErahan, mga
rDiyerubro ng ibat ib6ng kapisanang pangwika sa edukasyon, rDga gurong nagtuturo
ng Filipino at mga asignaturang mga wikar4 panturo ay Filipino, at sinomang may
inreres sa usaping pangwika.

Para sa karagdagalg ioporoasyon, rnaaaring makipag-ugnayan elinman sa
mga sumusunod:
Dr- Elpidia B. Bergado
Panguto
h.Ebansang Sarnahan ng mga Taga-masid at Taaapagtaguyod sa Filipino
Mobile Phone NuEbers: 09 17 -A59-OA47 / O919-O66-5a96
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DepEd Re8lonal Offke X, Zone 1, Upper BalulanS, C4ayan dc Oro Citr
(0E8) 856-3932 I (0881r8r 3137 I (G8l 881-10!1

Depanmentol Edu(ahon Region 10
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cn8. Viole S- Esparag(n
Xa.lihia
kmb6n6ang Samahan ng T'B-h.sid at Tqgapagtaguyod sa Fiupino
Mobile Phone Numb€rs: 0927-458-3468/O922-2O? -4102
Hinihiling ang rnbilisan at malacla}ang pag)apa.laganap ng adbaysoring ito
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Frnbmr.Irg Se"belr Dg Ega TagaE8id a! Tagap.gtaguj,od ie Elipirc
R@ 35, Unit &5&5, MRB Boilding, CoE norwlild!, Au.zoo City
M ob le P hon e N o s. Glob* 0927 8583868, Su n.0922207 I 1 02, S m e ft 492E1 632EgE
No. 50484
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fGA AUIU}ITUNIil AT PAf,AI{TAYAI{ I{G PASATAF 2(l2I

2016.2022
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PARA SA LA}IAT I{G KAI-AIIOK
Par. s. pr6€so .t hahg. hg ithleb'..ryorl:
upang mabuo ang prcseso ng .ehistEsyon, ang mga kalahok ay maaadng magbayad n9 rehistEsyon sa
halagang oahwang Daang Piso (Php 200.00) (para sa dslihang kasapi) o Dalawang Daan at Limampong Piso
(Php 250.00) (para 6a baguhang kas4i) sa pamamagilan ng pagdepcilo sa banko o Gcesh Bank transfer.
Tunghayan ang nEa sumusunod na dgtalye:
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2. Pagkalapog mal@pagbayad, maaari lamaE na ipadala ng mga kalahd( ang sse€n $ot ng patunay ng pagbayad o
?rcof of paymenl' sa omail addrcss ngsts'rahanr Ew2!3!D-_!W!!2944i!!!4rLo sa pribadong mensahe ng b
page nito:
makalangEap ng rcgisratuo code na siyang gagamitjn

e4s4zfl4J4{4g4gQ!9I4!4!9[upang

upang makapag-access sa 0nlin6 Registsal,on Link. Kalakh ng ibibigay na
sklusibong malatangge ng mga nakBpagbayad lamang ng rdrlsfasyoi,

co&

ay

E Regislratid Lhk na

ek-

GIIG, VIOT,A S ESPARAGOZA

ng RBislralion Code pagkalrpog
na makapagbayad ng @hist'asyon, Ang naturang code ay kaihngan upang makapegpatuby sa proseso al makumple.
toang mga detalye sa pagpapatala oiline.

3. Ang
Kdtufti? N rathtftXt/tF lRal

naka{t,8ss bneng ng link pala sa'or1lifle RegisEation'ay Fong nattJFn

4. Tanging ang mga opisyal na r*isFddo lamang ang makalalawap ng

s€ ipiko

ng paghhok at pagdalo.

KASM IIG PASATAF
L ilagbabayed ng laragdagang limampung dso {Php
B. EAGOXG

50) para sa bayad*asapian
Oryenlasyon na gaganadn sa ikalawang araw ng kapllungan
2. Lumahok
3, Lumahok sa gawaing inisasyon para makatanggap ng lD at sefttiko ng kasapian
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OR FEUXEERIO C. LABA5TIIII

PAATAF 2l)2I
Gauad Sigalig
1.'l Dapat nakadalo sa PASATAF ng taqrg 2018, 20'19 at m2'l
2. Xga tlat E ngTunglulin
2.1 Kasapi ng PASATAF na nalaas ang tunglulin
Halimbawa: muh sa pagiging punongguro (Ptuciral) palaas
2.2 Magsomite ng plEtocopy ng anumang kalibeyan o ddomenlo ng paglaas ng inymg tungkulin s3 KotYlite ng
C. GAWAD

l.

Gawad PASATAF 2021
2.3 Magpatala at isumite ang mga dokumento se lomite ng Gavi€d PASATAF 2021.

GIIG. FELICII'G R, GTACESA
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Xg! lagrBdro s. Tungkulln
3.'l Miyombro ng PASATAF na nagrctiro at may nagawang ambag sa pagtataguyod at pagpapaunlad ng Wkang

1r

Filipino
3.2 Magsumite n9 natapG na gawain (aeomplithment report).
3.3 Magpatah at isumite ang mga dokumento sa komite ng Gawad PASATAF 2021
4, Ang cawad PASATAF ay
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Advisory No. 9gO, s. 2O2l
kobcl 19,2021
In cornpliance with DepEd Oider [DO) No. 8, s. 2013
This advisory is issucd not for cndoFement pcr DO 2E, s. 2ool,
but only for thc information of DepEd ofliciEls,
p.rsonncl/lt lr, as wcll as the clncrmcd public.
ryisil wsw-dep€d-gov.ph)
IKA 4A PAMBANSANG SEMINAR NG GAWAJNG.KAPULUNGAN SA FTLIPINO

AnB PambansanS Samahan ng mga Tagarnasid at TaSapa6aguyod sa Filiprno
(PASATAF) ay magdaraos nt lka-4t Pambersang SemiDar nt Gawaing-Kapulungan sa
Filipino na may temang, 'PASATAF: Tumutugon sa Ibat lbang Hamon ng Paghubog sa
Bagong Normal rra Edukasyon', Ba8sIapin ito sa parnamagiten ng bi.rtuwe.l na platform sa
tatlong nratkakasurod na Sebado sa ika-13, 20, at 27 nt Nobycmbre 2021.

l3yunin ng s€Ininar na

l
2.

3.

Malinan8 ang kulturana parE-Gdukasyon bilan8 tugon se progrcsibong
halnon ng panahon na kinakalurap ng kasalukuyang sistemang bagong
normsl na edukasyon.
Magarnit sa aftru$'al na pagtuturo e.rr8 ega napapsnahong cstratehi].a
sa K to l2 hrngo sa may kalidad na edukasJ.on sa panalon ng pandemya.
Maiangat an8 sigasiA/hikayet sa pagfuturo sa pa[lelnegiten ng proaldibong paApaFuntad nt K to 12 Kuiikulum.

lnaanyayalEi aig Eta kinatawan ut punong bqgape,l ng DepEd, panrehryon at
pansangey na Te€amasid sa Filipino, mga guro sa elementarya at sekondarya sa mga
pampubliko at ps-nrpribadonS pesralsn, at mga lregong kasepi ng se[Ie.t..alr, EBa miyembro
ng iba't ibang kapisaDan8 pangwika sa edukasyorr, m8a gurong naAtuturo ng Filipino at
mga asignaturang mga wikang penturc ay Filipino, at sinoma.ng rnay interes sa usaprng
PanSwika.

Para sa karatdaasrg irnpormasyon, me.,ring makipeg-ugrayan

.linh,n

sa mga

Dr. Elpidia B. Bergado
Psngltfo
Pambansang Srhrh,'l ng ro.ge Tagamaaid at Tatepagtetuyod se Filipino
Mobile Phone Nunlbers: 0917-E59-0847/09r9-0665896
Gng- Viola S. EspsreS@

Iblrhim
Pambansant sarnehen ng mga T'g'masicl at Tegepagtaguyod sa Filipino
Mobile P1rcne Numbers: 0927 85a-386a/0922 2O7 4lO2
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