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Mahal na Direktor Carino: 
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Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa pakikipagtulungan sa Sentro ng Wika at Kultura ng La Consolacion 
College-Bacotod ay magdaraos ng Pambansang Kongreso sa Katutubong Wika sa 19-21 Agosto 2019 sa SMX 
Convention Center, Lungsod Bacolod, Negros Occidental. Nais naming hingin ang inyong tulong at suporta sa 
pamamagitan ng pagpapadala ng guro mula sa inyong rehiyon na lumahok sa naturang Kongreso. 

Ang gawaing ito ay bahagi ng pakikiisa ng KWF sa 2019 Taon ng mga Katutubong Wika. Layunin ng Kongreso na 
mailahad ang halaga at tungkulin ng mga ahensiyang pamahalaan, non-governmental institution (NGO); 
mananaliksik, at guro sa pangangalaga sa mga katutubong wika; mapataas ang kamafayan ng mga guro sa 
pangangafaga at pagpapanatili ng mga katutubong wika sa pamamagitan ng pagtalakay sa halaga ng panitikang
bayan n.a gamitin sa pagtuturo; matalakay ang estado ng saliksik sa mga katutubong wika; mailahad ang iba't 
ibang aspekte ng dokumentasyon sa mga katutubong wika; matalakay ang halaga ng katutubong wika bilang 
pundasyon ng intangible cultural heritage at daluyan ng karunungang-bayan; at mailahad ang adyenda sa 
pangangalaga ng mga katutubong wika. 

Bukas ang seminar na ito sa mga guro, mananaliksik, manunulat, mag-aaral, mga empleado ng ahensiya ng 
pamahalaan at organisasyong di-pampamahalaan o NGO, at sinumang may interes sa pag-aaral hinggil sa 
katutubong wika. 

Limitado lamang sa apat na raan (400) ang tatanggaping kalahok at 'first come, first serve' ang magrgmg 
panuntunan. Para sa pagpapareserba ng slot, hinihiling na pumunta sa kwf.gov.ph/sangay-ng-literalura-at-araling
kultural-slakat sagutan ang form na may pamagat na Pambansang Kongreso sa Katutubong Wlka 2019. Ang 
pagpapareserba ng slot ay hanggang 30 Hulyo 20191amang. 

Halaga ng Rehlstrasyon 

Maagang pagrerehlstro {early registration) PHP2,400.00 
Para sa Senior Citizen, PWD, at 
estudyante. na maagang magpaparehistro• PHP2,160.00 
Panahon ng maagang 
pagpaparehistro 22 Abril-19 Hufyo 2019 

•kailangang magpakita ng ID 

Regular na rehistrasyon 
Senior Citizen at PWD' 
Estudyante (undergraduate)• 
Panahon ng regular na 

PHP3,000.00 
PHP2,400.00 
PHP2,400.00 

rehislrasyon 20 Hulyo-19 Agosto 2019 
•kailangatig magpakita ng ID 

Para sa mga maagang magbabayad, ideposito ang halaga sa: 

Pangalan ng Account: l<omisyon sa Wikang Filipino 
Numero ng Account: 1512·1036-30 

Bangko: Landbank of the Philippines 
Branch: Malacar'lang 

lpadala ang kopya ng deposit slip sa kwf.slak@gmail.com. Kung senior citizen, PWD, at esludyante, kasamang 
ipadala ang 10. Dalhin din ang deposit slip sa seminar. 

Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnay kay Chinita Ann 0. Francisco sa sumusunod nanumero (02)252-
1953, 0927-685·6786 (Globe), 0942-7365283 (Sun), o mag-email sa llwf.slak@gmall.com, bisitahin rin ling 
www.kwf.gov .ph at www.facebook.com/angkomisyonsawikangfilipino, 

Kalakip nito ang tentatibong programa at advisory mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Ang KWF ay akreditadong 
CPD provider ng Komisyon sa Regulasyon ng mga Propesyon o PRC (Accreditation No. 2018-153). 

Aasahan naming ang inyong pakikilahok. Pauna na ang pasasalamat sa suporta sa mga gawain ng KWF. 

Sumasainyo, 

p//h/2 ' 
V~GILIO S. ALMARIO, National Artist 
Tagapangulo r To: Schools Division Superintendents 
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et.. San Miguel, 1005 Maynlla 
736.3830: 733.7260; 516.0326 
sawil:a@IJnlail.com 

clllltflo!'clbe/ 

ESTELA L CARINO, EdD., CESO IV 
Director !\\/Regional Director 
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Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa pakikipagtulungan sa Sentro ng Wika at Kultura ng La Consolacion 
College-Bacolod ay magdaraos ng Pambansang Kongreso sa Katutubong Wika sa 19-21 Agosto 2019 sa SMX 
Convention Center, Lungsod Bacolod, Negros Occidental. Nais naming hingin ang inyong tulong at suporta sa 
pamamagitan ng pagpapadala ng guro mula sa inyong rehiyon na lumahok sa naturang Kongreso. 

Ang gawaing ito ay bahagi ng pakikiisa ng KWF sa 2019 Taon ng mga Katutubong Wika. Layunin ng Kongreso na 
mailahad ang halaga at tungkulin ng mga ahensiyang pamahalaan, non-governmental institution (NGO), 
mananaliksik, at guro sa pangangalaga sa mga katutubong wika; mapataas ang kamalayan ng mga guro sa 
pangangalaga at pagpapanatili ng mga katutubong wika sa pamamagitan ng pagtalakay sa halaga ng panitikang
bayan na gamitin sa pagtuturo; matalakay ang estado ng saliksik sa mga katutubong wika; mailahad ang iba't 
ibang aspekte ng dokumentasyon sa mga katutubong wika; matalakay ang halaga ng katutubong wika bilang 
pundasyon ng intangible cultural heritage at daluyan ng karunungang-bayan; at mailahad ang adyenda sa 
pangangalaga ng mga katutubong wika. 

Bukas ang seminar na ito sa mga guro, mananaliksik, manunulat, mag-aaral, mga empleado ng ahensiya ng 
pamahalaan at organisasyong di-pampamahalaan o NGO, at sinumang may interes sa pag-aaral hinggil sa 
katutubong wika. 

Limitado lamang sa apat na raan (400) ang tatanggaping kalahok at 'first come, first serve' ang mag1g1ng 
panuntunan. Para sa pagpapareserba ng slot, hinihiling na pumunta sa kwf.gov.ph/sangay-ng-literatura-at-araling
kultural-slak at sagutan ang form na may pamagat na Pambansang Kongreso sa Katutubong Wika 2019. Ang 
pagpapareserba ng slot ay hanggang 30 Hulyo 20191amang. 

Halaga ng Rehistrasyon 

Maagang pagrerehistro (early registration) PHP2,400.00 
Para sa Senior Citizen, PWD, at 
esludyante na maagang magpaparehistro.• PHP2, 160.00 
Panahon ng maagang 

Regular na rehistrasyon 
Senior Citizen at PWD* 
Estudyante (undergraduate)* 
Panahon ng regular na 

PHP3,000.00 
PHP2,400.00 
PHP2,400.00 

pagpaparehistro 22 Abril-19 Hulyo 2019 rehistrasyon 20 Hulyo-19 Agosto 2019 
*kailangang magpakita ng ID *kailangang magpakita ng ID 

Para sa mga maagang magbabayad, ideposito ang halaga sa: 

Pangalan ng Account: Komisyon sa Wikang Filipino Bangko: Landbank of the Philippines 
Numero ng Account: 1512-1036-30 Branch: Malacafiang 

lpadala ang kopya ng deposit slip sa kwf.slak@gmail.com. Kung senior citizen, PWD, at estudyante, kasamang 
ipadala ang I D. Dalhin din ang deposit slip sa seminar. 

Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnay kay Chinita Ann 0. Francisco sa sumusunod na numero (02)252-
1953, 0927-685-6786 {Globe), 0942-7365283 (Sun), o mag-email sa kwf.slak@gmail.com, bisitahin rin ang 
www.kwf.gov.ph at www.facebook,com/angkomisyonsawikangfilipino. 

Kalakip nita ang tentatibong programa at advisory mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Ang KWF ay akreditadong 
CPO provider ng Komisyon sa Regulasyon ng mga Propesyon o PAC (Accreditation No. 2018·153). 

Aasahan naming ang inyong pakikilahok. Pauna na ang pasasalamat sa suporta sa mga gawain ng KWF. 

Sumasainyo, 

V~-;(ft~ ALMARIO, National Artist 
Tagapangulo Y 

''2/P Gus ali Watson, JGlO JP Laurel Street, San Miguel, 1005 Maynila 
1ii' [02) 736.2515/24; 736.2519; 73455>17; 736.3830; 733.7260; 5lli0326 

~;: www.kwf.gov.ph !•on1isyons.1wika@gm;1H.com 
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Advisory No. 059, s. 2019 

Abril 17, 2019 
In compliance with DepEd Order (DO) No. 8, s. 2013 

this advisory is issued not for endorsement per DO 28, s. 2001, 
but only for the information of DepEd officials, 

personnel/ staff, as well as the concerned public. 
(Visit www.deped.gov.ph) 

PAMBANSANG SEMINAR AT KONGRESO NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay magdaraos ng Pambansang Seminar na 
gaganapin sa mga sumusunod na petsa at lugar: 

Aktibidad Paksa Petsal_Ll!Kar 
1. Etika at Pilosopiya ng Saliksik, 

Mayo 9-11,2019 2. Batayang Kasanayan sa Saliksik, 
Pambansang 3. Estratehiya sa Pagtuturo ng Saliksik, Don Mariano 
Seminar sa 4. Pakitang-turo sa Pagtuturo ng Saliksik sa Marcos Memorial 
Saliksik Elementarya at Hay-iskul; State University 
Pangkultura 5. Mga Lapit sa Saliksik, at {DMMMSU} 

6. Saliksik Pangkultura. Agoo, La Union 

1. Katutubong Wika: Halaga, Tungkulin, at 
Tunguhin; 

2. Estado ng Saliksik sa mga Katutubong Wika; 
3. Dokumentasyon ng mga Katutubong Wika: 

a. Pagbuo ng Ugnayan sa Katutubong 
Pamayanan, 

b.Karanasan sa Dokumentasyon, at 
k. Archiving ng Datos. 

4. Katutubong Wika: Pundasyon ng Intangible na 
Pamanang Kultura (Intangible Cultural 

Pambansang Heritage): Agosto 19-21,2019 
Kongreso sa a. Mga Isyu Hinggil sa Pag-aaral ng SMX Convention 
Katutubong . Panitikang-Bayan, at Center, Lungsod 
Wika b. Pagsasalin ng mga Panitikang-Bayan. Bacolod 5. Katutubon.g Wika: Daluyan ng Kaalamang-

Bay an: 
a. Epikong-Bayan (Luzon, Visayas, 

Mindanao), 
b. Salaysay-Bayan (Kuwentong-Bayan, 

Mitolohiya, Alamat), 
c. Tulang Bayan, at 
d. Awiting-Bayan (Luzon, Visayas, 

Mindanao). 
6. Adyenda sa Pangangalaga ng mga Katutubong 

Wika. 

Ang partisipasyon ng mga guro at mag-aaral sa pampubliko at pampribadong paaralan ay 
dapat naaayon sa no-disruption-of-classes policy na nal<asaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005na 
may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring 
Compliance Therewith. 

Para sa karagdagang imponnasyon, maaaring tumawag at makipag-ugnayan sa mga 
sumusunod: Dir. Doa Fortes, Tanggapan ng Sentro ng Wika at Kultura, DMMSU, Agoo, La 
Union sa mobile: 0906-394~5861 o email: donafortes@gmail.com; Gng. Lourdes Z. Hinampas, 
Komisyon sa Wikang Filipino, 2/P Watson Building, 1610 JP Laurel St., San Miguel, Maynila sa 
mobile: 0942-989-2458 o email: jinghinampas@gmail.com; at Bb. Einzoely M. Agcaoili sa email: 
einzoelyB@gmail.com, o.telepono: (02) 252-1953 at mobile: 0917-150-8019. 

MCR/ A·P.ambannnng Seminnr ng K\\'f 
02SG-Apri1 tl, .2019 
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SMX Convention Center, SM City Bacolod 
19-21 Agosto 2019 
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Pambansang A wit 
Bating Pagtanggap 
Mensa he mula sa KWF 
Seremonya (Pag-aalay ng BulaldakjPagkilala_s_a_J>\lnong Itinanim ni Quezon) 
Pagtatanghal 

:#.******•*•¥****•**********~***** 
7:00-10:30 

10:30-11:00 

Pagpapatala ng mga Kalahok 
SMX Convention Center 
Pamaksang Tagapanayam 
Katutubong Wika: Halaga, Tungkulin, at Tunguhin 

11:00-12:00 Paglulunsad ng mga Aid at 
Dryentasyon sa mga Kalahok 

12:00-1:00 Tanghalian 
1:00-1:40 Paksa 1: Estado ngSali~siksa ~<ltutul!l!llJtWika 
1:40-2:00 Malayang talakayan 

Dokumentasvon ng mgl!l(atutuboJig_Wika 
2:00·2:40 I Paksa 2: Pagbuo ng Ugnayan sa Katutubong Pamayanan 
2:40-3:00 I Meryenda 
3:00-3:40 I Paksa 3: I<aranasan sa Dokumenta~_on 
3:40-4:20 I Paksa 4: Archivingng Datos 

k0::g~;~~gg : ,,;,,),_~~~~r~r~,t~lr~~~a~---"-- -~·-
7:30-8:30 I Parroapatala 

Katutubong Wika: Pundasyon ng Jnta)!gible!la Pamanang Kultura (Intangible Cultural Heritage) 
8:30-9:10 Paksa 5: Mga lsyu Hinggil sa Pag-aaral ngPanitikang-B<~Y_an 
9:10-9:50 Paksa 6: Pagsasalin ng rrlgl!J'anitikang-Bayan 
9:50-10:20 Malavang_talakayan 
10:20-10:40 Meryenda 

Katutubonl! Wika: Dal1Jyan ng Kaalamang-Bayan 
10:40-11:40 
11:40-12:00 
12:00-1:00 
1:00-2:00 

Pal<sa 7: Epikong-Bayan 
Malayang talakavan 
Tanghalian 
Palcsa 8: Salaysay-Bayan 

Kuwentong-Bayan 
Mitolohiya 
Alamat 

2:00-2:40 I Paksa 9: Tulani!·Bavan 
2:40-3:00 I Malavane talakayan 
3:00-3:20 I Meryenda 
3:20-4:20 I Paksa 10: Awiting·Bayan 
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8:00-9:00 I Pagpapatala 
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9:00-10:00 I Paksa 11: Adyenda sa Pangangalaga ngmg~J{~tlltubongWika 
10:00-11~30 I Presentasyon nR Resolusyon 
11:30-12:00 I Pampinid na Palatuntunan 

Pagtatanghal 
Pampinid na Mensahe 

12:00-1:00 Tanghalian 
Pamamahal!i ng Sertiplko 

1:00. Lakbav-Kultura 
Guro l!Jt Palatuntunan 

1 



PAMBANSANG KONGRESO SA 
KATUTt:JBONG WIKA 

Ang Pambansang Kongreso sa Katutubong Wika 

ay tumutugon sa pagpapalaganap at pagpapaunlad 

ng wikang Filipino at mga katutubong wika. Ito ay 

magtatampok sa pangkalahatang estado ng mga ka

tutubong wika sa Filipinas at sa halaga ng adyen

dang mabubuo sa pangangalaga nito. Ang tuhguhing 

ito ay Iubas na makatutulong sa pagpapataas ng 

kamalayan na unti-unting hihimok sa pakikisangkot 

sa pagpapasigla ng mga katutubong wika. 

LAYUNIN 

1. Mailahad ang halaga at tungkulin ng mga ahen

siya ng pamahalaan, organisasyong di

pampamahalaan o NGO, at guro sa panga

ngalaga sa mga katutubong wika; 

2. Mapataas ang kamalayan ng mga guro sa pa

ngangalaga at pagpapanatili ng mga katutubong 

wika sa pamamagitan ng pagtalakay sa halaga 

ng panitikang-bayan na gamitin sa pagtuturo; 

3. Matalakay ang estado ng saliksik sa mga katutu

bong wika; matlahad ang iba't ibang aspekto ng 

dokumentasyon sa mga katutubong wika; 

4. Matalakay ang halaga ng katutubong wika bilang 

pundasyon ng intangible cultural heritage (ICH) 

atdaluyan ng karunungang-bayan; at 

5. ; M..ailahad ang adyenda sa pangangalaga ng mga 

..:_::' 

' 

katutubong wika. 

RESERBASYON NG SLOT 

Alinmansa: 

1. Magrehistro online. Pumunta sa kwf.gov.ph/sangay
ng-literatura-at-araling~kultural-slak at sagutan ang form 
na may pamagat na Piunbansang Kongreso sa Katutu
bong Wika 2019. Maaaring magpareserba ng slot 
hanggang 30 Hulyo2019. 

2. lsumite ang form na nasa brochure pagkatapos ng 
seminar. 

*May 400 slot lamang kaya 'first come, first serve' 
ang panuntunan sa pagtanggap ng kalahok. 

HALAGA NG REHISTRASYON 

Maagang pagrerehistro 
(early registration) PHP2,400.00 
Para sa Senior Citizen, 
PWD, at estudyante PHP2,160.00 
na maagang magpaparehistro* 
Panahori ng maagang 
pagpaparehistro 22 Abril-19 Hulyo 2019 

Regular na rehlstrasyon PHP3,000.00 
Senior Citizen at PWDw PHP2,400.00 
Estudyante (undergraduate)* PHP2,400.00 
Panahon ng regular na 
rehistrasyon 20 Hulyo-19 Agosto 2019 

*Kailangang magpakita.ng ID 

PAGBABAYAD 
1. !deposito ang halaga sa: 

Pangalan ng Account: Komisyon sa Wikang Filipino 
Numero ng Account: 1512·1036-30 
Bangko: Landbank of the Philippines 
Branch: Malacai'lang 

2. lpadala ang kopya ng deposit slip sa 
kwf.slak@gmail.com. Kung senior citizen, PWD, at es
tudyante, kasamang ipadala ang ID. Dalhin din ang 
deposit slip sa seminar. 

3. Para sa regular na pagbabayad, maaaring sa unang 
araw ng kongreso o ideposito sa bank 
account ng KWF. 

REHISTRASYON 
PANGALAN: _____________________ __ 

KATUNGKULAN: ------------------

INSTITUSYONITANGGAPAN: ----------

ASIGNATURANG ITINUTURO: ----------

ADRES NG TANGGAPAN: ____ ...__ __ _ 

TELEPONO: (Mobile) (Landline): ___ 

E-MAIL: _____________ __ 

PERMANENTENG ADRES: --------

KATUTUBONG WIKA: ------------

0 Gusto kong makatanggap ng llham paanyaya hinggil 
sa Pambansang Kongreso sa Katutubong Wika na ipa
dadala sa aking e-mail. 

0 Gusto kong ipadala sa aking email ang DepEd at 
CHED memorandum/advisory. 
0 Gusto kong makatanggap ng mga pabatid sa pama
magitan ng e-mail at SMS mula sa KWF. 

0 HINDI KO GUSTONG makatanggap ng mga pabatid 
sa pamamagitan ng e-mail at SMS mula sa KWF. 

0 lsinusumite ko ang form na ito.para sa reserbasyon ng 
a king slot sa Pambansang Kongreso sa Katutubong Wika 
sa 19-21 Agosto 2019 sa SMX Bacolod, Negros Occi
dental. 

LAGDA SA IBABAW-NG~PANGALAN 

Kung nais magpareser6iin9 sJoi. ibigay sa KWF staff ang form na ito • 


