MGA KATEGORYA NG PARANGAL:
a. PAGLILINGKOD BAYAN (public service)
Nakapaglingkod o Kasalukuyang naglilingkod sa pamahalaan, maaring halal o hinirang na
may magandang posisyon o mataas na katungkulan at kinikilalang mahusay na
naglilingkod sa bayan sa maraming aspeto.
b. EDUKASYON (Education)
Guro, tagapangasiwa, superbisor, punong guro, o anumang pinuno ng paaralan sa gobyerno
man o pribado na may malaking naiambag sa pagsulong ng edukasyon.
c. ENTREPRENOR, PANGANGALAKAL AT INDUSTRIYA (entrepreneur, trade and
industry)
Negosyante/mangangalakal o may mataas na katungkulan sa industriya na nagmula sa
maliit na estado o katungkulan at umunlad at nagbigay daan upang maging matagumpay
sa kanilang larangan. Mangangalakal na nagbibigay ng malaking ambag sa pagpapaunlad
ng negosyo at kalakalan na naging tanyag sa loob at labas ng bansa.
d. AGRIKULTURA ( agriculture)
Pribadong mamamayan man o naglilingkod sa pamahalaan na may kaugnayan sa larangan
ng agrikultura, propesyunal man o hindi na nakilala dahil sa kanyang kahusayan sa
pagsasaka at pagpapalaganap ng kaalaman o teknolohiya para higit na mapunlad ang
agrikultura sa ating bansa.
e. SINING AT KULTURA, ISPORTS (arts and culture, sports)
Katangi- tanging alagad ng sining na tuwirang may paglahok o kaya’y nagtataguyod sa
pitong disiplina ng sining: drama, sining biswal ( pagpipinta at iskultura), arkitektura,
literature, sayaw at musika, gayundin sa mga pamanang kalinangan ng lahi; o Atleta,
coaches at iba pang may kaugnayan sa larangan ng palakasan, aktibo man o hindi na
nakapagambag ng karangalan sa ating lipunan at kinikilala ang kanyang nagawa ng ibatibang mga samahan.
f. PAGPAPAHALAGA SA KALIKASAN (Enviromentalist)
Natatanging parangal sa isang nagtapos sa BASC na kinilala at gumawa ng mga bagay o
gawain nagbigay ng mataas na pagpapahalaga sa pag-iingat at preserbasyon ng ating likas
na kalikasan para sa kapakanan nang pangkasalukuyan at hinaharap na henerasyon.
g. NATATANGING PAGKILALA (SPECIAL CITATION)
Igagawad ang natatanging pagkilala (special citation award) sa isang prominenteng
indibidwal na hindi nakapag-aral o nagtapos sa BASC o sa isang samahan/institusyon na
nakapagkaloob ng napakahalagang at katangi-tanging tulong at naging bahagi o katuwang
ng Kolehiyo upang higit na maitaguyod ang mga mandato nito at mapaunlad ang katayuan
bilang pambansang kolehiyo sa Lalawigan ng Bulakan.

Qualifications
Sino ang maaaring maging kalahok?
1. Kailangan nagtapos ng sekondarya/ kolehiyo/graduate studies sa alinmang kursong napili
sa BASC malibang sa Natatanging Pagkilala kung saan ang parangal ay ipagkakaloob sa
isang indibidwal ng hindi nag-aral o nagtapos sa BASC.
2. May natatanging nagawa, napatanyag sa larangang kanyang kinabibilangan at nakatulong
sa pagbunsod ng kaunlaran sa kanyang kapwa at sa ating bayan sa pangkalahatan.

Mechanics
Paano ang paglahok?
1. Ang nominasyon ay kailangang alinsunod sa Dangal ng BASC Award Nomination Form.
2. Ang magpapasok ng lahok (sponsor/nominator ay maaring individual or organization) ay
kailangan magpahayag/ipabatid ang mga karanasan, ginampanang tungkulin, mga
posisyong hinawakan, antas ng edukasyong narating at natatanging nagawa ng ipinapasok
na kalahok.
3. Ang sipi (photo copy) ng katibayan ng pagkilala, mga karangalang nakamit, mga
dinaluhang pagsasanay, at iba pa ay kailangang ilakip sa isusumiteng dokumento.
4. Kailangang maipaliwanag ng sponsor/nominator kung papaanong ang nagawa ng kanyang
ipinasok na kalahok ay nakatulong sa nakararami o sa pag-unlad ng kanilang buhay.
5. Ang orihinal na kopya ng form kalakip ang dalawang (2) may kulay na larawan ng kalahok
na may sukat na 2”x2” ay kailangang isumite bago dumating ang itinakdang deadline ng
Lupong Tagapamili (Evaluation Committee).
6. Ang pagpili sa natatanging pagkilala ay dadaan sa ibang proseso kung saan ang
Administrative Council ang mangangasiwa.
Sino ang maaring magpasok ng lahok?
Sino man indibidual o organisasyon na may kakilala, kaibigan o kamag-anak na tumutugon
sa nasabing kwalipikasyon ay maaring magpasok ng lahok. Maliban sa natatanging
pagkilala kung saan ang Administrative Council ang tatalakay at magtitibay.

Republic of the Philippines
BULACAN AGRICULTURAL STATE COLLEGE
San Ildefonso, Bulacan

3.5cm X 4.5cm
(Passport Size)

Dangal ng BASC Award 2017
Nomination Form

Mangyari pong sagutan ng limbag at kumpleto ang mga katanungan. Gumamit po ng karagdagang papel kungkinakailangan.

KATEGORYANG NILALAHUKAN: ____________________________________________________

Pangalan ng Kalahok: ______________________________________________________
Tirahan: _______________ |_____________________|_______________
Blg ng bahay at kalye

Purok

Barangay

________________|_____________________|_______________
Bayan

Lungsod

Probinsiya

Petsa ng Kapanganakan: ________________ Lugar ng Kapanganakan: _________________
Edad: _____________Katayuang sibil: ____________________________
Telepono Bilang: ___________
Kursong pinagtapusan: ___
_____ Taon Kung kailan nagtapos____________________
Kasalukuyang hanapbuhay: _______________________________________________________
Kasalukuyang Posisyon sahanapbuhay: _____________________________________________
Pangalan at lugar ng pinagtratrabahuhan: ___________________________________________
_______________________________________Telepono Bilang:_______________________
Pangalan ng Ama: __________________ ________ Pangalan ng Ina:_____________________
Lugar ng Kapanganakan: __________________ Lugar ng Kapanganakan:________________
Pangalan ng asawa: __________________________________________ Edad:_____________
Hanapbuhay ng asawa: __________________________________________________________
Lugar ng pinagtratrabahuhan: ____________________________________________________

MGA ANAK
PANGALAN

EDAD

HANAPBUHAY

ANTAS NG EDUKASYON
ANTAS

PAARALANG PINASUKAN

KURSO

TAONG NAKATAPOS

Elementarya
Sekondarya
Kolehiyo
Masteral
Doktoral
Bokasyonal
Iba pa

MGA DINALUHANG PAGSASANAY

PAGSASANAY

PETSA AT LUGAR

NAG-SPONSOR

ORGANISASYONG KINABIBILANGAN (SAMAHANG SIBIKO, PANGRELIHIYON AT PAMPAMAYANAN)

PANGALAN NG SAMAHAN

POSISYON

PETSA NG
PANUNUNGKULAN

MGA NATATANGING NAGAWA:

______________________________________________________________________________
PARA SA NAGPASOK NG LAHOK ( SPONSOR)

Pakilakipan po ng mga kaukulang dokumento. Hindi po bibigyang halaga ang inyong lahok
Kung walang kalakip na kaukulang dokumento at kung hindi kumpleto ang kanyang datos.
Bakit karapat-dapat na mapili bilang isang Dangal ng BASC Award ang inyong kalahok?
(sagutan po lamang sa hiwalay na papel)
Pangalan ng isponsor:______________________________________________________
Tirahan :________________________ Telepono Bilang:________________
Hanapbuhay :________________________ Telepono Bilang:_______________
Pangalan at Lugar ng pinagtratrabahuhan:____________________________________________
____________________________________________

__________________________
Petsa ng pagsumite

________________________
Lagda ng isponsor

