aoeo

f.H.1

'..F"r'
al[ruir

of

- 46eQ

D4 - U)>o2- At

rlr Drilimi[rr

OIY 0tv6l0N

Eo[Ertmeil of €luution

R

BY

REGIOiI X. NORTHERN MINDANAO

SED

n

4n3lh

DMSION OT MALAYBAI"AY CITY

PANSANGAY ADBAYSORIBIg.

0n

s.2022

Pebteto , 2022
'7

Ayon sa pagpapatupad nd 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 Edukasyon at ng mga mamamayan.

TUMUI,A TAYO

!

Kalakip ay isang paanyaya at mga hmtunin sa online na patimpalak
mga katutubong anyo

ng

sa pagsulat ng

tula na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa

Buwan ng Panitikan na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filiprno, sa paksang
"Pagpapahalaga sa Kasaysayan , Kultura, Karapatan, Kapakanan at Wika ng mga Katutubo

( lndigenous Peoples)" Buwan ng Panitikan. Ang pagsusumrte ng mga lahok ay sa Pebrero 7-

)n )o),
Maging opisyal ang lahok kapag ipinaskil ito sa sekyon ng komento ng panicular na
poster paja sa anyo na matatagpuan sa page ng KWF.
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Sayre Hi-w.y, PurokS, Casisant, MalaybalaY citY
Telehx No.: 088.314-0O94j Telephone No.: 088413-1245

Addr.ss

layba ay.c ty@deped.sov ph

'24122,12i\3PM

Tumula Tayo! 2022, buk3s

Es

msa laho(!(1).jps

I

I

I

l

..

. t991

o

Dn

bntEEldou4..Eor

lDal!!noui L.llgu.ger

i:

II

,.,

ISAI,IG ONLINE NA PATIMPALAK

SA PAGSULAI NG MGA

KATUIUB(lNS AIiYO NE TULA
NA IIINATAOUY I

NO

KOMISY I 1{ SA IIJIl(ANG FILIPINO
tKIIJT] SA BUtlJAN lIO PANITIKAt,|.

PAKSA:
"PAGPAPAHATAGA SA IOSAYSAYAil, I(UITURA,

KABAPATAII, KAPAIGI{AII, AI WIIG t{G IIGA
KATUTUBll III\IDIGEI{(IUS PEIIPIESI"

7EBREBtrzlltilARSO2022
lr{G PAosu$tr{lTE llG il84 LAH0I(
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Komisyon so Wilong Filipino
@komfil9ov
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Tumula Tayol 2022, bukSs na sa mga lahok!
Ang TUMULA TAYO ay isang online na timpalak sa pagsulat ng katutubong tula (Diy6na,
Dalit, o Tanage) na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino, sa Buwan ng Panitikan.

lto

ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng UNESCO lnternational Decade of the lndigenous
Langua8es (2022-2032) na nakaangkla sa Deklarasyon ng Los Pinos lLos Pinos Declaration)
na nagtataguyod ng karapatan ng Mdmamay6ng Katutubo sa malayang pagpapahayag,
pagkakaroon ng akses sa edukasyon, at partisipasyon sa mga gawaing pampamayanin
gemit ang katutubong wika bilang pangunahing kahrngian sa pa8papanatiling buhdy ng mBa
wikang pamana na ang karamihan ay nanganganib nanB maglaho.
Para sa edisyong 2022, buk6s anB timpalak sa mEa Diyona, Dalit, at TanagS na nakasulat sa
wikang Filipino na pumapaksa sa "Pagpapahalaga sa Kasaysayan, Kultura, Karapatan,
Kapakanan, at Wika ng mga katutubo (lndigenous Peoples)".

Mga tuntunin

lpapaskil ang mga tula (Diy6na, Dalit, o Tanag}) sa seksiyon ng mga komento (comment
sedron) sa nakatala8ang poster para sa bawat anyo ng tula. Susundin ang sumusunod na
iskedyul para sa pagpapaskil:
7-20 Pebrero 2022 . Diy6na
21 Pebrero-6 Marso 2022 - Dalit
7-20 Marso 2022 - Tanagi
MaBiging opisyalang mga lahok kapag ipinaskil ito sa seksiyon ng komento (comment
section) ng partikular na poster para sa anyo na matatagpuan sa page ng KWF.
Tatanggap ng mga orihinal na tula na nakasulat sa wikant Filipino at may paksang
"Pagpapahalaga sa Kasaysayan, Kultura, Karapatan, Kapakanan, at Wika ng mga katutubo
(lndigenous Peoples)"
Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:
Unang gantimpala, PHP5,500.00
lkalawang Bantimpala, PHP3,350.00
lkatlong gantimpala, PHP2,240.00
Ang mga gantimapalang nabanggit ay mababawasan ng kaukulanB buwis (12%)

Maaaring lumahok sa lahat ng kateEorya ngunit isang entry lamang sa bawat kategorya ang
tatanggapin.

lsang beses lamang mananalo ang isang kalahok sa lahat nB kate8orya
Pinal at hindi na mababago ang magi8ing pasiya nB mga hurado sa timpalak

