
·' 

{ 'f 

MEMORANDUM BLG. 2019- Gil? 

MULA KAY: 

PARA SA: 

PAKSA: 

PETSA: 

MGA TANGGAPAN NG PAMAHALAAN 
MGA PRESIDENTE NG PRIBADO AT PANG-ESTADONG UNIBERSIDAO AT 
KOLEHIYO 
MGA BISE PRESIDENTE NG SAUKSIK AKADEMIKO SA MGA PRIBADO AT 
PANG-ESTADONG UNIBERSIDAD AT KOLEHIYO 
MGA OIREKTOR NG SENTRO NG WIKA AT KULTURA (SWK) 
MGA TANGGAPAN NG MEOlA 
MGA INTERESAOONG INOIBIDWAL, GURO, AT ESTUDYANTE 

PANAWAGAN NG MGA LAHOK SA IBA'T !BANG TIMPALAK NG KOMISYON 
SA WIKANG FIUPINO 

5MARS02019 

Malugod kayong inaanyayahan ng KWF na lumahok sa sumusunod na timpalak ng KWF para sa 
taong2019: 

• Sall(n) na, Chltangl Timpalak na naghlhlkayat sa mga kabataan edad 12-17 na lumahok 
sa pagsasalin sa Filipino ng mahahalagang tekstong pampanitikan. Para sa taong 2019, 
a rig tekstong isasalin ay ang mga piling sanaysay ni Carmen Guerrero NakpiL Dedlayn: 6 
Abri/2029. 

• IKabataan Ambo!isad6r sa Wlka (IKAW).Isang pambansang kompetisyon ng KWF na 
naglalayong katuwangin at mobillsahln arig kabataang Filipino tungo sa aktlbong 
pangangalaga at pagtataguyod ng mga katutubong wika.ng Filipinas. Ded/ayn: 3 Maya 
2019. 

• KWF Kampeon ng Wlka 2019 Pagkilala sa mga indibidwal o pangkat na nag-am bag sa 
pagpapaunlad at pagtataguyod ng-Filipino at mga wika ng Flliplnas. Dedlayn: 7 Hunyo 
2019. 

• KWF Gawad Dangal ng wlkang Filipino 2019. Pagkllala sa mga lndlbldwal sa mahan, 
tanggapaoo lnstitusyon,at mga ahensiyang pampamahalaan o prlbadong sektor na may 
natatanglng ambag o nagawa tungo sa pagsusulong. pagpapalaganap, pagpapayabong; 
at preserbasyon ng wlkang Filipino. Dedlayn: 7 Hunyo 2019. 

• Ullrang Guro sa Filipino 2019 Taunang gawad na kumikilala sa mga pambihirang gawain 
ng mga guro sa mga anyong gaya ng akademlkong ugnayan, salikslk, at pagpapalaganap 
ng wika upang mahlkayat ang bagong henerasyon ng kabataan na kasangkapanin ang 
Filipino at iba pang wikang katutubo sa mataas na antas at tungo sa ganap na 
kapakinabangan ng mga mamamayang Filipino. Dedlayn: l Hulyo 2019. 
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Republika ng Filipinas 
Tanggapan ng Pangulo 

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 

• KWF Gawad sa Sanavsay 2019. Paligsahan na inilunsad ng KWF upang hlmukin ang mga 
mananaysay na ilahok ang kanilang mga llkha na nagtatalakay ng konsepto o resulta ng 
saliksik hinggil sa pagpalilinang ng mga katutubong wlka ng Flllpinas tungo sa 
pagkakaunawaan, pagkakaisa, at pagpapaunlad ng sambayanang Filipino. Dedlayn: 5 
Hu/yo20:L9. 

• Gawad Julian Crw Balmaseda 2020. Pinakamataas na pagkilala na handog ng KWF para 
sa natatanging tesls at disertasyon sa agham, matematika, agham panlipunan, at iba 
pang kaugnay na larang na gumagamit ng wikang Filipino bilang wika ng salikslk. 
Dedloyn: 11 Oktubre 201.9. 

Kalaldp ng memorandum na Ito ang mga tuntunin at form ng mga timpalak. 

Para sa karagdang impormasyon hinggil sa mga timpalak ng KWF, mangyaring tumawag sa 
Sangay ng Edukasyon at Networking sa 736-2519, o magpadala ng email sa 
komisyonsawlka@gmall.com, o bumlsita sa www.kwf.gov.ph. 

May3,2019 

To: Schools. Division Superintendents 

For Information and dissemination. 

RINO, EdD., CESO IV 
Director VI egional Director 

For the Regional Dire 

C/mdtovc!bel 
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