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Dr. DIOSOADO M. SAN ANTONIO
Direktor lV
Kagawaran ng Edukasyon, Region lV-A (CALABARZON)
Gate 2, Karangalan Drive, Cainta, Rizal
Mahal na Direktor Antonio:

Matugod na ipinababatid ng Komisyon sa wikang Filipino sa ilalim ng Tanggapan ng Pangulo ng
Pilipiias na kasalukuyan itong naglulunsad ng malawakang lmplementasyon ng Executive Order
Blg. 33S na nilagdaan ni Dating Pbngulong Corazon C. Aquino noong 25 Agosto 1988. ltinataguyod
ito ng KWF tungo sa mahusay na paggamit ng wikang Filipino sa lahat ng mga kagawaran,
kawanihan, opisina, ahensiya, at instrumentalidad ng pamahalaan.
kaalaman, ang implementasyon ng Executive order Blg. 335 ay suportado ng
Para sa inyong
-sirkular
Blg. 2014-62 mula sa Kagawaran ng lnteryor at Pamahalaang Lokal,
Memorandum
Patalastas Blg. 7 s. 2014 riula sa Komisyon sa Serbisyo Sibil, at Memorandum Pangkagawaran Blg.
g s. 20.15 ng kaga*aran ng Edukasyon upang mahikayat ang lahat ng Punong Lalawigan, Punong
Lungsod, p-unorig Aayan, Funong Eiarangay kasama ang lahat ng kawani ng pamahalaang lokal
gayindin ang pin-uno ng institusyong konstitusyonal, mga kagawaran at ahensiya ng pamahalaan,
mga t<orporalyong pag-aari at kontrolado ng pamahalaan, at pampamahalaang pamantasan at
koieniyo na tumano* si mga pagsasanay sa pagsulat ng Korespondensiya Opisyal at Masinop na
Pagsulat upang matiyak ang mahusay na paggamit ng wikang Filipino sa lahat ng kagawaran,
opiiina, kawanihan, ahensiya, at instrumentalidad ng pamahalaan

Ang pagdalo ng mga kinatawan ay sa opisyal na oras at ang gastos para sa transportasyon,

padkain; at handouti ay manggagaling sa pondo ng rehtyon, sangay, o tanggapan na sasailalim sa
pa!sasanay sa pasubaiing ito'y dadaan sa kaukulang pagtutuos at pag-aawdit

detalye, mangyaring makipag-ugnayan kay Jomar
Para sa lba pang
-telepoho

blg.' (02) 736-2525 loc 105 o

Tenmatay sa

I Canega o Pinky Jane S'
jinocanega@gmail.com at

tenmataypinky.jane@rocketmail.com. Asahan din ninyo na tatawag kami sa inyong tanggapan upang
mabatid ang inyong tugon.
Mabuhay kayo at nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na tangkilik sa wikang Filipino.
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