1. Mahalagá dapat ang nagawá ng
hinirang at may pakinabang para sa
kalinangan ng Lungsod ng Vallejo.
2. Hindî batayán ang tirahan at taónggulang.
3. Ang talaan ng paghirang ay hindî
nangángailángan ng anumáng
kalakip.
4. Ang mga samahán o sínumáng
tao ay maaaring humirang.
5. Sínumáng tao o alínmáng
samahán ay maaaring hirangin.
6. Hiranging lamang ang may
nagampanán mula Hunyo 2003
hanggang Hunyo 2004.
7. Isaúlì ang talaan ng paghirang sa
tuluyang nasa harapán ng talaan o i-fax
sa (707) 648-4535 bago mag-iká-30 ng
agosto, 2004, lunes.

Commission on Culture & the Arts
c/o City Clerk's Office
555 Santa Clara Street
Vallejo, CA 94590

BATAYÁN
SA
PAGHIRANG

Lungsód ng Vallejo –
Kátiwalaán uk ol sa
Kalinangan at mga Sining

Pagdiriwang ng
mga Taunang
Parangál
Talaan ng
Paghirang

Pangalan ng naghihirang:
____________________________________

Isulat ang pinakámahalagáng bagay o mga bagay na siyáng nagíng ambág ng hinirang, mu lâ noong Hunyo ng taong 2003,
sa kalinangan ng Lungsód ng Vallejo :

Tirahan: ____________________________
____________________________
Telépono: ____________________________
Pangalan ng hinirang:
____________________________________
Tirahan: _____________________________
_____________________________
Telépono: ____________________________

Urî (isá lamang ang piliin):
1. Sining pangpaningín (ukit, guhit, retrato,
pelíkula, sining sa paraan ng kompyuter,
atbp.)
2. Sining na gináganáp (sayáw, awitin,
tugtugin, tanghalan)
3. Sining “Sa Likurán ng
Tabing” (pagtangkilik, paggawâ, pagtulong,
paglikhâ, pamamahalà, atbp.)
4. Sining na panulat (sulatín, tulâ,
salaysáy, atbp.)
5. Nagampanáng katangì-tangì
6. Kalakal (pagtulong,
pagtangkilik, atbp.)

Lungsód ng Vallejo – Kátiwalaán ukol sa Kalinangan at mga Sining
Ang Kátiwalaán ukol sa Kalinangan at mga Sining ay maggagawad ng mga gantimpalâ sa
Gabí ng mga Taunang Parangál na idaraos sa iká-14 ng Oktubre, 2004, Huwebes, sa ganáp
na 6:30 ng gabí, sa Museo ng Pangkaragatáng Sandatahán at ng Kasaysayan ng Vallejo na
mátatagpuán sa 734 Marin Street. Ito’y libreng pagdiriwang at ang lahát ay ináanyayáhang
dumaló. May ihahaing panghimagas at aliw.

