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Republic of the Philippines 

DEPARTMENT OF EDUCATION 
Region 02, Cagayan Valley 

SCHOOLS DIVISION OFFICE OF NUEVA V.IZCA YA 

PANDIBISYONG MEMORANDUM 
Big. J;r[p S. 2019 

Samga : 

Mula kay: 

OIC, Pangalawang Tagapamanihala ng mga Paaralan 
Hepe, Kurikulum 
Tagamasid Pansangay I Pampurok 
Pampublikong Punong-guro ng Paaralang Elementarya at Sekundarya 

FLORDELIZA C. GECOBE, PhD., CESO VI 
Tagapamanihala ng mg.a Paaralan 

~"'="'-;-~c .,.. ... . .. . ~0~ 

.. . / . ELEASE ~"-
. q -1'3·1~ 

Para sa Tagapama ng mga Paaralan ' , ,n"'~:. 3; \0 - ;! 'I 
JONATBA FRONDA, PhD~ CESE · : ; .? , - ~,t/ 

Paksa : 

OIC, Pangalawang Tagapamanibala ng mga Paaral~. ' ·::...,i_Qj}!ft~~ 

PAGSASANAY AT PAGPUPULONG NG MGA SUSING-GURO NG 
BAWAT DISTRITO SA FILIPINO (ELEMENTARYA AT 
SEKUNDARYA) PARA SA PAGSASAGA \VA NG 
PANSANGAYIPAMPUROK NA PALIGSAHAN SA TAGISAN NG .
TALENTO, IISPEL MOAT PABA YAGANG PAMPAARALAN 

1. Ang tanggapang ito ay magsasagawa ng Pandibisyong Pagsasanay at Pagpupu ong sa 
mga susing-guro sa Filipino ng bawat distrito sa elementarya at mga susing-guro o 
ulong-guro ng Filipino sa sekundarya para sa pagsasagawa ng pansangay/pampurok 
na paligsahan sa Tagisan Ng Talento, Iispel Mo, at Pahayagang Pampaaralan, na 
gaganapin sa ika- 16 ng Agosto, 2019, 8:00 NU, sa Solano North ~~~~~~~~P' "' "" \ 
School ~(·..... . , 'L'"'~ ·J!7{.~VII 
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2. Layunin ng pagpupulong at pagsasanay na ito na: \ .... _ :~}L_*- ~ 
a. Ma~at~o~ ang mga tuntunin sa mga paligsahan . . . ~~:~;~,Alit-~o~<s 
b. Mamtmdthan ang mga pampatnubay sa mga pahgsahan na gaganapm I ,,c~ N\Hu .• v cr.n .--

c. Makasusunod sa mga patakaran ng paligsahan 
d. Makasasanay ng mga guro sa pagsasagawa o pagdaos ng mga paligsaban sa mga 

nabanggit na mga gawain. 

3. Ang mga dadalo sa pagpupulong ay ang mga 23 na susing-guro sa Filipino sa lahat ng 
distTito a.t 44 na. u\ong-guro o susing guro ng Filipino sa sekundarya. 

4. Inaasahan na ang mga dadalo sa pagsasanay na magdala ng laptop, camera na may 
memory card. 

5. Ang mga trasportasyon at iba pang mga gastusin ng mga kalahok ay maggagaling sa 
MOOE ng paaralan/pondong local habang ang gastusin para sa lugar na pagdarausan 
at pagkain ( dalawang meryenda at pananghalian) ay manggagaling sa HRTD Funds 
ng Filipino na sasailalim sa kinagawiang pagsusuma at pagsusuri. 

6. Hinihiling ang madalian at malawakang pagpapalaganap nito. 
nue,·a'l-izeaya.depedro2 'a' gmaiLcom 
(078)392-0454 

Website: 'ftWW.d<'pcd-n,·.com.ph 

Trunk lines; (078)392-0381, (078)392-0351, 09171589946 
Mailing Address: Quezon Street, Brg.v. Don Domingo Maddela 

Bayombong, Nueva Vizcaya, 3700 Phils. 
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