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Gawad Galing Barangay
Application/Nomination Form
Volunteer Workers
KASALUKUYANG POSISYON SA BARANGAY (markahan ng tsek ✓):
Barangay Health Worker

Lingkod Lingap sa Nayon

Mother Leader

Barangay Tanod
Barangay Training and Employment Coordinator

Petsa ng pagkakatalaga sa posisyon: _____________________________
PERSONAL NA IMPORMASYON
Pangalan ng kalahok :
Barangay/ Bayan/ Lungsod :
Tirahan :
Tel no. / Cellphone Nos. :
Petsa ng kapanganakan :
Katayuang sibil :
Kasalukuyang hanapbuhay :
Pinakamataas na antas pang-edukasyon na natapos :
Mga dinaluhang pagsasanay (itala mula sa pinakabago na huling nadaluhan sa nakaraang 3 huling taon):
Titulo ng pagsasanay
Petsa ng pagdalo
Nagbigay ng pagsasanay

Note: Maaaring isulat sa ibang papel ang iba pang pagsasanay. Ang ilang mahahalagang dokumentatsyon/ larawan ay maaari din isama sa ulat.

Mga parangal na natanggap (itala mula sa pinakabago ng nakaraang 2 huling taon):
Titulo ng parangal
Petsa ng paggawad
Nagbigay ng parangal

Note: Maaaring isulat sa ibang papel ang iba pang parangal. Ang ilang mahahalagang dokumentatsyon/larawan ay maaari din isama sa ulat.

Pinatutunayan ko ang kawastuhan ng mga impormasyong nakatala sa form na ito.

Lagda sa ibabaw ng pangalan
Para sa pangkalahatang batayan, ang mga lahok o nominado sa kategorya ng Volunteer Workers ay kailangang
may isang taon ng naglilingkod sa pamahalaang barangay at kasalukuyang nakatalaga sa posisyon at kategoryang
nais lahukan. Nakasaad sa flyers ang iba pang batayan sa pagpili ng bawat kategorya.
Mangyari po lamang na isumite ang inyong nominasyon sa pamamagitan ng email sa
gawadgalingbarangay@gmail.com sa o bago ang ika-23 ng Mayo 2022.
Para sa katanungan maaaring tumawag sa PPDO sa Tel Blg (044) 791-8176 o mag-email sa
gawadgalingbarangay@gmail.com. Ang mga nomination forms ay maaari rin mai-download sa
www.bulacan.gov.ph o sa www.facebook.com/gawadgalingbarangaybulacan .
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