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PABATID PAGBABAGO SA PATIMPALAK SA PAGLIKHA NG LIHAM
Ang Philippine Postal Corporation (PHLPost) ay pinababatid na ang mga liham na
gagawin ng mga mag-aaral sa selebrasyon ng National Letter Writing Day (NLWD) na
gaganapin sa ika-7 ng Oktubre 2016 ay hindi na magiging opisyal na lahok sa
Universal Postal Union (UPU) International Writing Competition for Young People bagkus
ito ay magiging lahok sa National Letter Writing Competition ng bansa na may temang
Sulat ng Bayani sa Henerasyon Ngayon.
Ang mga pagbabagong ito ay bunsod ng pagkabalam ng pagpapabatid ng tema
ng UPU para sa International Writing Competition for Young People. Ito ay sa
kadahilanan na may kasalukuyang nagaganap na kongreso ng mga namamahala sa
koreo sa mundo sa Istanbul, Turkey at pagkatapos pa lamang nito bubuuin ang tema
para sa patimpalak.
Layunin ng patimpalak na ito na magsagawa ng isang patimpalak nasyunal
para sa paglikha ng liham pang pandayin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paggawa
ng sulat kaalinsabay ng selebrasyon ng NLWD. Ito din ay mainam na pagsasanay
bago isagawa ang International Letter Writing Competition.
Ang patimpalak ay bukas para sa mga mag-aaral ng ika-7 hanggang ika-9 na
Baitang mula sa pampubliko at pribadong paaralan.
Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral na mula sa
pampubliko at pampribadong paaralan ay dapat naayon sa no-disruption-of-classes
policy na nasasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting
Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.
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