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BUWAIT IYG WIXAI{G PAMBANSA 2O1A

Sa mga: Kawaksing Tagapamanihala ng mga Paaralalg Sangay
Pinuno ng CID at SGOD
Tagamasid Pansangay sa Lahat ng Asignatura
Punongguro ng mga Paaralang Pampubliko at Pampribado
Mga guro sa Paaralalg Elementarya at Sekundarya
Sangay na ito

1. Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay mangunguna sa pagdiriwang sa taunang
Buwa! ng wika 2O18 mula Agosto t hanggang 31, 2018 alinsunod sa itinakdalg
Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, S. 1997. Ang tema sa pagdiriwalg sa taong ito
ay 'Flliplno: Wika ng Saliksik."

2. Ang layr-rnin ng pagdiriwang ay ang sumusunod:
a. Garrap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon

81g.1041, S. 1997;
b. Mahikayat ang ibat ibang ahensiyang pampamahalaan at

pampribado na makiisa sa mga pfogramang tulad nito na
magpapataas ng kamalayalg palgwika at sibiko; at

c. Maganyak alg mga marlamayang Pilipino na pahalagahan ang
wikang pambansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa
mga Gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa.

3. Ang lingguhang paksa sa loob ng isalg buwalg pagdiriwalg ay alg sumusunod:
a. Filipino: Kasangkapal sa Pambansarg Kamnungan;
b. Kayarnarral Kultural: Saliksikin Gamit ang Sariling Wika Natin;
c. Filipino, Isang Pamalang - Bayan; at
d. lntelektuwalisasyon ng Filipino, Para sa Kaunlaran ng Bansa.

4. Ang mga nabanggit na lingguhang paksa ang patnubay at magsisilbing batayan ng lahat
ng mga gawaing bubuuin at isasagawa sa isang buwang pagdiriwang. Ang mga ito ay hindi
nakaayos ayon sa pagkakasunod - sunod upang magkaroon ng kaJayaan ang lahat sa
pagpaplalo ng programa.

S.lminungkahi sa lalat ng mga paaralarr alg pagbibigay ng makabuluhal at
makahulugang selebrasyon ang pagdiriwang na ito upang lalong mahihikayat ang mga mag
- aaral na targkilikin at mahalin ang sariling pagkakakilallan,

6. Tawag pansin sa lahat og mga kawani ng mga paaralal at dibisyon na magsusuot ng
mga katutubo o pambansang kasuotan tuwing Lunes sa buong buwang pagdiriwalg.

7. Hinihiling ang malawakarr at madaliang pagpa aganap ng Memora-ndum na ito.
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