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04 November 2013 

 

AN OPEN LETTER FOR ALL “MY TEACHER, MY HERO” 

 

References:      DepEd Memorandum No. 277, s. 2011 

                         DepEd Advisory No. 177, s. 2012 

                        DepEd Advisory No. 391, s. 2013 

  CHED Memorandum from the Chairman dated February 8, 2013 

 

 

Isang taos puso pong pagbati tungo sa minimithing Kapayapaan, Kaunlaran at Kasaganahan. 

Ang isa po sa mga natutunan natin sa elementary school na kumintal sa ating mga isipan ay ang 

kahinaan ng isang pirasong tingting at ang tibay naman ng nabuklod na maraming pirasong 

tingting. 

Isang patunay po rito ay ang YES FOR PEACE na pinalawig ng libo-libong mga “My Teacher, My 

Hero” sa buong bansa.  Sa ngayon po, 6,262,322 nang mga Filipino ang nakapag YES FOR PEACE. 

Nakakamangha po na sa kabila ng katotohanan na wala naman tayong hiningi o inilaang pondo 

para palaganapin ang YES FOR PEACE sa kasalukuyang administrasyon, 3,488,421 Pinoy na 

ponjg mga Boss ni PNoy ang napanumpa nating mga “My Teacher, My Hero” bilang mga 

Kabayani para sa Kapayapaan mula 15 December 2011 hanggang 14 May 2013 alinsunod sa 

DepEd Memorandum No. 277, series of 2011 at DepEd  Advisory No. 177, series of 2012.   
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Sa totoo lang po, tig-isang kopya lang po ng naturang memorandum ang naipa-receive natin sa 

bawat Regional Director ng DepEd.  Ang naging resulta po ay tanda ng willingness and capability 

nating mag-Bayanihan – collective involvement and participation – para makamit ang 

minimithing makatarungan, komprehensibo at pangmatagalang kapayapaan. 

Nakaabot po tayo ng 6,262,322 Filipino na nakipag-Bayanihan para sa Kapayapaan gamit ang 

traditional na pamamaraan ng dissemination of information.  Napakabagal at napakagastos po 

ng prosesong ito.  Palabo pa po nang palabo ang mga kopya habang ibinababa mula sa RO, SDS 

at DS papunta sa mga schools.  Madalas po na pagdating sa schools, either late na po para sa 

activity or napakalabo at halos hindi na po mabasa ng official issuance or both. 

Laos na po ang ganitong sistema.  Sayang ang pera ng bayan.  Sayang ang galing at talino nating 

mga “My Teacher, My Hero”.  Kailangan na po nating palitan ito! 

Simple lang po ang kailangan nating gawin para palitan ito.  Subukan po natin.  

Ipasa po natin sa lahat ng mga “My Teacher, My Hero” ng mga public and private elementary, 

high school, college and universities or kahit na sinong Pinoy na ka-email or facebook natin para 

magakaroon din sila ng pagkakataon na maging mga Kabayani para sa KKK tulad natin. 

Naniniwala po kami na sa aktibong pakikipag-Bayanihan para sa KKK ng lahat mga “My Teacher, 

My Hero” gamit ang readily available Information and Communications Technology, kayang-

kaya nating maabot ang 10,000,000 target following simple instructions.   

13,944,416 po mga estudyante mula grade 4 hanggang grade 10, ang Primary Target Audience 

natin at kung tig-dalawa sila ang mahihikayat nilang sumagot sa kani-kanilang mga pamilya, 

aabot sa 27,888,832 ang Secondary Target Audience. 

Sa unang tingin, nakakalula po ito pero kapag tinuos natin, kayang kaya po natin ito dahil 

humigit kumulang 41,800,000 lang pong questionnaires ang kakailanganin natin samantalang 

may mahigit kumulang 46,000 public and private elementary and high schools sa buong bansa.  

On the average, isang ream lang po bawat school ang kakailanganin dahil 1,000 pong 

questionnaires ang lalabas sa bawat ream ng mimeographing paper! 

Kung gipit po sa pondo ang school, kanino po tayo pwedeng humingi ng tulong sa pagpapa-

imprenta ng questionnaires?   

Maaari pong sa Parent Teachers’ Association; any peace-loving and service-oriented individuals 

and organizations; o mga mananalo sa darating na Barangay Elections na willing and able to 

give or tulad nang madalas nating gawin, mula sa ating mga “My Teacher, My Hero” mismo.  

Kanya-kanyang diskarte lang po nating mga gabay ng mga Pag-asa ng Bayan.   
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Kung wala po talaga tayong mahihingan ng tulong at wala rin tayong maibibigay, pwede pong 

gawing seatwork sa Araling Panlipunan ang pagkopya ng tig-tatlong questionnaire ang bawa’t 

estudyante, “Get three sheets of paper.  Make three handwritten copies. Answer one.  Ask two 

of your parents or relatives to answer. Bring answered questionnaires back to school on 

Monday.” 

Sabi nga po ng mga matatanda, “Kung gusto, may paraan.”  

Sabi naman po ng mga bata, “Para-paraan lang po yan! “ 

Sa mga Higher Educational Institutions (HEIs) naman po, pwede pong ikabit ang YES FOR PEACE 

sa registration materials at i-retrieve bago ang assessment of fees.  Ayon po sa estimates ng 

CHED, may 2,900,000 estudyante ang naka-enroll ngayon sa private and public colleges and 

universities.   

May halos three weeks pa po tayo bago ang “10 Million in 10 Days” mula November 8 

hanggang November 17, 2013.  May panahon pa po para makapaghanda tayo.    

Batay po sa karanasan natin sa nagdaang mga taon, 3-4 na araw lang po ang lead time na 

kailangan ng mga schools para makapag-Bayanihan para sa KKK. 

Ang EDSA Revolution nga po noong 1986, apat na araw lang ang inabot mula umpisa hanggang 

matapos.  Wala pa pong planuhan yun.  Tunay na Bayanihan lang po yun.  Wala script.  

Impromptu and on the spot but carefully weighed lahat ng mga desisyon.   

Lahat po ng pumunta doon, kanya-kanyang gastos at ang marami ay namimigay pa ng pagkain 

at inumin sa mga hindi nila kakilala. Kinilala ng buong mundo ang Pilipinas dahil sa “People 

Power Revolution”. 

Kung kaya natin noon, kaya po natin ngayon! 

Halina pong mag YES FOR PEACE – BAYANIHAN PARA SA KAPAYAPAAN, 

KAUNLARAN AT KASAGANAHAN! 

Sa darating na kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa 30 November 2013, sama-sama po nating 

ipaabot o ipaalam sa pinakamataas nating lingkod-bayan, si Pangulong Benigno S. Aquino III at 

sa lahat ng mgaarmadong grupo ang panawagan ng Sambayanang Filipino na ipinaglalaban o 

pinaglilingkuran nila na: 

1)      Itigil ang armadong labanan ngayong 2013; 

2)      Dito sa bansa gawin ang peace talks imbes na sa ibang bansa; at 

3)      Mag-Bayanihan tayong lahat para sa KKK (Kapayapaan, Kaunlaran at 

Kasaganahan). 
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Sama-sama po nating baguhin ang takbo ng ating kasaysayan at isulat ang ating kinabukasan. 

 Para po sa instructions, pakibisita po ang yesforpeace.yolasite.com. Maida-download po ninyo 

doon ang DepEd Advisory 391, s. 2013 at ang lahat ng mga kakailanganin ninyong mga master 

copy ng YES FOR PEACE questionnaire, mga report worksheets (Homeroom, School, District, 

Division, Region), tarpaulin streamer  templates, atbp. 

For more information, please visit facebook/yes for peace bayanihan para sa kapayapaan or 

google/yahoo search “yes for peace bayanihan para sa kapayapaan”. 

Kung may mga katanungan po kayo, please feel free to contact us at Mobile No. 0917-837-9426 

/ 0921-215-6697 or yes4peace@gmail.com 

Mabuhay po kayo, mga Kabayani -- “My Teacher, My Hero”. 

PS:  Paki-forward po ito – by e-mail or facebook -- sa lahat ng kapwa natin “My Teacher, My 

Hero”. 

 

-- 

 

"There is deceit in the hearts of those who plot evil. but joy for those who promote peace." Proverbs 12:20 

 

"Blessed are the peace makers, they shall be called children of God." Matthew 5:9 

 

"God invites to the abode of peace, and guides whomever He wills in a straight path." Al-Qur'an 10:25 

 

 


