
R i:lmihilina An<> mAlA\!IAbna na1manala11anao al! Memorandum na ito 

7 Ang gastusin sa pagkain at akomodasyon at Iba pang gastusin para sa ikatatagumpay ng 
Pansangay Na Kongreso ay kukunin mula sa pondo ng Sangay samantalang ang pamasahe mula 
at pabalik sa pinanggalingan ng mga kalahok ay kukunm mule sa pondo lokal ng 
paaralan/School MOOE 

6 Check-m lime sa venyu ny I 2:00nh ng Mayo 10, 2018 at ang check 011111me ay 12·00nh 
ng Mayo 4, 2018 

5 Jnaasahang magsidanngan ang lahat na mga kalabok sa venyu bago pa magsirnula ang 
pambungad na palatumunan ng ikalawa ng bapon at lahat na kalahok ay matasang sasali sa 
pak1kLbalubilo/sosyalisayon sa gabi ng Day 0- Ma)'O 2, 2018 

4 Kinak.ailangang magsumire ng pamagat ng pananaliksik at pangalan ang lahat ng mga 
sasali sa kongreso via text sa cp # 092791 S8357 hanggang April 26, 2018 para sa paghahanda ng 
sertipiko. Mayroon lamang 50 slots para sa palihan na ito. 

3 Ang mga kalahok sa narurang kongreso ay ang mga Filipino koordineytor (Dalubguro At 
Punungguro) ng bawat distrito na nakapagtatapos na sa kanilang gawaing-pananaliksik na 
sirumulan noong Nobiyembre 10, 2017 at ang mga guro se Elementarya at Sekundarya na 
nakapagsagawa ng gawamg-pananaliksik at dapat handang mag-uulat sa kmalalabasan ng 
kanilang pagsasaliksik. 

2. Ang Gawain ay naglalayong: 
I. mabigyang-pansin ang mga gewaing-pananaliksik ng mga Filipino Koordineytor, 
2. rnakabuo ng isang modyul ng pananaliksik batay sa mga resulta sa pananaliksik: at 
3. mapahalagahan ang mga angkop na solusyon sa rnga suliranin, 

Alinsunod sa pagpapatupad ng DepEd Order No. I 6, s. 2017 na pmamagatang "Research 
Management Guidehnes" ang Sangay Ng Zamboanga del None ay magsasagawa ng Paosangay 
Na Kongreso Ng Mga l\llaoaoaliksik Sa Filipino ngayong Mayo 3-4, 2018 sa Mibang Hotel, 
Lungsod ng Dipolog, 

Marso 18, 2018 Petsa: 

Paksa· 

Opisina Ng Tegapamaruhala Ng Sangay 

Pansangay Na Kongreso Ng Mga Manaoaliksik Sa Filipino 

Mula sa, 

Para sa mga. Tagamasid Pampurok 
Punungguro ng Mababa at Mamas Na Paaralan 
Mga Guro sa Filipino 

MEMORANDUM RELEASED 
1 8 MAR 2018 =,......,,.,..,_,~--OATE'.~-'" 

Republika Ng Pilipinas 
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