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Ikalawang Edisyon para sa Brigada Eskwela 2015

TRECE MARTIRES CITY - Ipinagmalaki ni Cavite Gov. Juanito Victor 
"JonVic" Remulla ang iba't ibang programang pang-edukasyon na 
kanilang inihanda para sa mga batang kabitenyo sa ginanap na 2015 
Brigada Eskwela Kick-off ceremony na dinaluhan ng mga guro at mga 
pinuno ng mga paaralan sa buong Rehiyon IV-A CALABARZON.

"Ang pamahalaan ng Cavite ay bumuo ng innovative programs upang 
tugunan ang patuloy na paglaki ng populasyon sa probinsiya ng Cavite na 
kung saan mas maraming mamamayan ang nangangailangan na makasunod sa 
makabago at modernong pamumuhay," ani Gov. Remulla sa kanyang mensahe.

Ayon kay Gov. Remulla, isa sa mga innovative programs na inihanda 
umano ng pamahalaan ng Cavite ay ang 'Lingkod Kabitenyo' kung 
saan layunin nito na makapagbigay sa bawat paaralan, barangay 
at lalawigan ng libreng access sa internet.

"Sa programang ito (Lingkod Kabitenyo), bawat isang mag-
aaral sa paaralan ay mabibigyan ng pagkakataong makagamit 
ng isang oras sa libreng internet service," dagdag pa ni Remulla.

Pangungunahan din ng pamahalaan ng Cavite ang 
pagpapatupad ng Biometric System sa bawat mag-aaral 
ng mga paaralan sa Cavite kung saan magkakaroon ng 
isang website na maaaring magamit ng mga magulang 
upang makita ang marka, mga pagsusulit at performance ng 
kanilang anak sa paaralan.   

Ayon pa sa gobernador, maliban sa libreng internet 
at biometric system ay nakapagbigay na rin umano ng 
tinatayang dalawang libong tablets sa mga guro ng Cavite na 
kanilang magagamit sa pagtuturo alinsunod sa makabagong 
kurikulum na K to 12.

Nangako naman ang gobernador na ang lahat ng mga guro sa 
buong probinsiya ng Cavite ay makakatanggap ng nasabing tablet 
ngayong taon.

Ginanap ang programa noong Mayo 18 kung saan namahagi rin 
ang gobernador ng mga kagamitan sa pagpipinta na magagamit sa 
pagpapaganda ng mga paaralan sa Cavite na nagkakahalaga ng P8 
milyon sa Trece Martires City National High School na siya ring 
tinanghal na Hall of Fame sa 2014 National Brigada Eskwela Best 
Implementer (Exceptional School category-Secondary Level).

Opisyal na Pahayagan ng Kagawaran ng Edukasyon - Sangay ng Cavite

Innovative programs, ibinida ni Gov. Remulla
sa 2015 Brigada Kick-off
 Earvin H. Sakilayan, Emiliano Tria Tirona Memorial NHS

Cavite Gov. Jonvic Remulla 
habang inilalahad ang 
mga programang pang 
edukasyon para sa mga 
mag-aaral na Kabitenyo 
sa kanyang mensahe sa 
Brigada Eskwela Kick-Off 
Ceremony sa Trece Martires 

City NHS, Mayo 18.
(Kuha ni: Julie Anne 

V. Vertudes)

‘ANG ESKwELAhAN pO, it brings people 
together. And when we bring people together 
is because we are improving the learning 
environment of our children’.

Ito ang sabi ni Department of 
Education (DepEd) Undersecretary 

Dina Ocampo sa kanyang pamukaw 
na mensahe sa Kick-Off Ceremony 
ng CALABARZON na ginanap sa 
Trece Martires City National High 
School.

‘We tell our students we 
love them, we care that their 
environment is safe… and I 

think that is the spirit of Brigada 
Eskwela’, dagdag pa niya.

Sinabi ni USec Ocampo na ang 
DepEd at mga paaralan ay bahagi 

ng isang pamayanan o komunidad 
na, sa kanyang palagay ay 
pinakamatibay at pinakamalakas na 
dahilan kung bakit nararamdaman 
ang serbisyo ng mga bata, ng mga 
magulang at ng mga katuwang na 

Local Government Units.
‘Isa pang malakas na signal na that the LGU of 

Cavite cares about the student’, ani Ocampo. Ang 
proyektong paggamit ng biometrics and internet 
connection sa isang malaking pamayanan ay 
magagamit sa pag-track ng mga mag-aaral. Ayon 
pa kay Ocampo, malaking bagay ito sa isang 
pamayanan na mabilis ang paglaki ng populasyon.

Bukod dito, nabanggit din niya na sa pamamagitan 
ng Php 8M halaga ng pinturang ibinigay ni Cavite 
Gov. Remulla, magiging mas maliwanag na mga 
pader ang mga silid-aralan at mga paaralan.

Sinabi rin niya na proud na proud siya sa mga 
LGU na positibo ang tingin at pagtugon sa Kto12 
program. 

Sa kanyang pagtatapos, sinabi ni Ocampo 
na inihahanda ng Kto12 ang mga mag-aaral sa 
ikadalawampu’t isang siglo. Inaasahan din niya 
na ang CALABARZON ang buong Cavite, at buong 
pamayanan na pinamumunuan ng LGU ay hindi 
bibitaw sa Brigada, sa espiritu ng Brigada para sa 
Kto12.

‘Eskwelahan… it brings people together’
–USEC Ocampo  Julie Anne V. Vertudes, Carmona ES

Larawang kuha ni: Analyn F. Tabor, Trece Martires City NHS
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UpANG MApABUTI ang 
kalagayan ng mga paaralan 
at mga guro at mag-aaral 
nito, tinalakay sa Special 
Regional Mancom meeting 
ang mga kinakaharap na 
isyu sa mga pampublikong 
paaralan.

Sa simula ng pagtalakay 
sa mga isyu, ipinahayag ni 
Regional Director Diosdado 
M. San Antonio ng DepEd 
Region IV-A na lahat ng 
mga ginagawang bagong 
gusali sa paaralan na hindi 
pa natatapos ay kailangang 
bigyang-pansin ng pamunuan 
ng mga paaralan.

"Kailangan itong bigyan 
ng kaukulang aksyon na 
matapos kaagad upang hindi 
masilip na hindi handa ang 
mga paaralan sa pagsisimula 

ng klase," paliwanag niya.
Binigyang-diin din ni 

Director San Antonio ang "no 
collection policy" sa lahat 
ng pampublikong paaralan 
at ipinagbabawal din ang 
pagpasok ng mga guro sa iba't 
ibang financial ventures tulad 
ng pagbebenta ng workbooks 
at school supplies.

"Kailangan nating isipin 
lagi ang kalagayan ng ating 
mga mag-aaral. Bawal din 
na pilitin ang mga mag-
aaral na sumama sa mga 
field trips, film viewing, 
at iba pang programa 
na nangangailangan ng 
kaukulang bayarin.  Ang 
pagsusuot ng school uniforms 
ay hindi rin required sa mga 
mag-aaral at ang mga school 
ID ay dapat na libre para sa 

mga mag-aaral," dagdag pa ni 
San Antonio.

Sa pulong na ito, hinikayat 
ang lahat na suportahan ang 
Child Protection Policy (CPP) 
at pagbabawal sa anumang 
klase ng bullying.  

Ipinaliwanag din sa 
pagpupulong na kung 
maaari ay iwasan ang 
pagkakaroon ng 
tatlong shifts ng klase 
at shifting ay hanggang 
dalawa lamang. 

Isa rin sa 
pinagtuunan ng pansin 
ang kalusugan ng mga 
mag-aaral sa paaralan 
kung saan ipinagbabawal 
ang pagbebenta ng mga 
carbonated drinks.  

Isyu sa paaralan, tinalakay sa Mancom meeting
 Marivic T. Climacosa, Tanza National Trade School

BINIGYANG pANSIN 
ni Regional Director 
Diosdado M. San Antonio 
ang pakikipagtulungan at 
pakikiisa ng iba’t ibang 
ahensya ng gobyerno sa 
bawat paaralan upang 
mabigyan ng mabisang 
edukasyon ang mga mag-
aaral ng CALABARZON 
sa isinagawang Brigada 
Eskwela 2015 kick – off 
Ceremony sa Trece Martires 
City National high School.

Ayon kay San Antonio, 
malakas ang  namamagitang 
ugnayan at pakikiisa sa 
bahagi ng mga paaralan 
at mga Stakeholders ng 
CALABARZON hingil sa 
pagpapaunlad ng edukasyon.

Dagdag pa niya , ito ang dahilan 
kung kaya’t handang handa na 
ang lahat para sa nalalapit na 
pagbubukas ng Senior High 

School sa CALABARZON.
Ginamit din niyang isang 

magandang halimbawa ang 
paaralan ng Trece Martires 
City National School bilang 
tanda ng bayanihan at 
pakikiisa sa pagitan ng lokal 
nilang pamahalaan kung 
kaya’t nakamit nito ang 
titulong ‘ Hall of Fame’.

Kasabay din nito, 
hinikayat niya ang lahat na 
makiisa at huwag tumigil sa 
pagsuporta upang mas lalo 
pang mapalakas ang bawat 
paaralan ng CALABARZON.

Kauugnay nito, inilahad  
ang lahat ng suporta na 
ibinibigay ng lokal na 
pamahalaan lalo’t higit sa 
pangangailangan ng Senior 
High School, iniisa –isa din 
sa nasabing programa ang 
mga taong nasa likod ng 
bayanihang ito.

Bayanihan ng lokal ng pamahalan at paaralan, 
binigyang diin ni Director San Antonio

 Analyn F. Tabor, Trece Martires City NHS
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