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2022 PAMBANSANG BUW AN AT ARA W NG PAGBASA 

Nobyembre 3, 2022 
Alinsunod sa Memorru1dlun Pangkagawaran bilang DM-Cl-2022-389 na may paksang: 
2022 Pambansang Bt1wan ng Pagbasa At Araw ng Pagbasa, itinatalaga nito na bawat 
Buwan ng Nobyembre Gly,pagdiriwang ng Pa1nbansang Buwan ng Pagbasa (PBAP) at 
Nobyembre 27 bilang Ara\V ng Pagbasa ayon sa Rept1blic Act (RA) No. 1 0556. 

2: Alinsunod dito, inaasaban na ang bawat paaralan ay magkaroon ng kick-off Activity o 
Pamhungan na Gawain na isasagawa sa Nobye1nbre 7, 2022. Dahil ang Nobyembre 27 ay 
natuon sa araw ng Linggo, ang kuhninasyon na PBAP at Nationwide Synchronized 
Reading Time ay gagawin sa Nobyembre 28, 2022 sa ganap na alas 9:00 ng t1maga. 

3. Napaloob sa Pansangay na Memorandtun na ito ang mga kalakip (enclosures) ng
nabanggit na Memorandu1n Pangkagawan para sa mga suhestiyong gawain sa Pambansang
Buwan at Araw ng Pagbasa.

4. Mahigpit pa rin na ipapatupad ang Deped Order No. 9, s. 2005 na may painagat:
''Instituting 1neasures to increase Engaged Time On Task and Esuring compliance
therewith'', kung saan binibigyan diin na ang mga pagdiriwang ay gawing integratibo sa
mga asignatura upang hindi maapekhlhan ang a.kademikong oras.

5. Mahigpit din na st1subaybayan ang pagsw1od sa l1ealth protocols.

6. Inaasal1an na ang bawat distrito/paaralan ay magswnite ng kanilang ulat pasalaysay sa
gawaing ito.

7. lnaasahan ang malawakang pagpapalaganap at pagtupad sa Memorandtllll na ito.
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