
  TLC FORM 2018 –4 
 

OFFICE OF THE MAYOR 

Taguig City, Philippines 

 
Taguig Learners’ Certificate (TLC) Scholarship Program 

STUDENT APPLICATION FORM 
For Incoming Grade 7 Students only 

SY 2018- 2019 
 

 

 
TLC Application Schedule: March 5 to March 9, 2018    
TLC Application Venue: LANI / TLC Secretariat Office 

Sen. Renato "Compañero" Cayetano Memorial 
Science & Technology High School (SRCCMSTHS). 

 
Sinu-sino ang maaaring mag-apply sa TLC Program? 

 

• Magtatapos o nagtapos sa kahit anong Public Elementary School sa Taguig; at naging mag-aaral sa Public School sa Taguig sa 
nakalipas na tatlong (3) taon (Grade 4 hanggang Grade 6); 

• Mag-eenrol pa lamang bilang Grade 7;  
• Mayroong magandang pag-uugali na pinapatunayan ng Punong-guro sa kanyang paaralan; 
• Ang mga magulang ay lehitimong residente at rehistradong botante ng Taguig sa nakalipas na tatlong (3) taon bago ang 

kanyang aplikasyon; at  
• Ang pagsali sa programa ay boluntaryo na may kasulatan ng pagsang-ayon ng kanyang magulang, na nangangakong gagabayan 

at susuportahan ang aplikante. 
 

Panuto: 
1. Sagutan ang lahat ng mga entry 
2. Lagyan ng tsek (√) ang angkop na patlang 
  
 

PERSONAL NA IMPORMASYON NG APLIKANTENG MAG-AARAL 
 

 

Buong Pangalan: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
      (Apelyido)                               (Unang Pangalan)                                 (Gitnang Pangalan) 
 

Kumpletong Address: ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bilang ng  taon ng Paninirahan sa Taguig:  __________    Mobile Phone No.: _____________________    Telephone No.: _____________________ 
 

Edad: _______Kasarian: _____________ Nasyonalidad: ________________________E-mail Address: _____________________________________________ 
 

Petsa ng Kapanganakan: ______________    Lugar ng Kapanganakan: _________________________________   Relihiyon: ________________________  
 

 Nasangkot ka ba sa kahit anong kaso/reklamo sa iyong paaralan? ______ Opo   ______ Hindi po 
 Kung ang sagot ay “Opo”, magbigay ng pahayag kung bakit: ___________________________________________________________________ 
                 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Pangalan ng TLC Partner School na iyong nais pasukan. Magbigay ng tatlo (3) ayon sa iyong napupusuan. 

Pangunahing napupusuan:             
 

Pangalawang napupusuan:             
 

Panghuling napupusuan:             
 

IMPORMASYON NG IYONG EDUKASYON SA ELEMENTARYA 
 

Baitang Pangalan ng Paaralan 
Lokasyon ng Paaralan: 

Barangay at Siyudad 

Natanggap na 
Karangalan/Award/ 

Marka 

4    

5    

6    

 
IMPORMASYON NG IYONG PAMILYA 

 
AMA 

( ) Buhay ( ) Patay 
INA 

( ) Buhay ( ) Patay 
Pangalan   

Tirahan   

 

 

 

  Recent 

2x2 

ID Picture 

 
 

(to be filled up by Secretariat Staff upon entrance ONLY) 



  TLC FORM 2018 –4 
 
Telepono   

Trabaho/Pinagkakakitaan   

Lugar ng Trabaho   

Pinakamataas na antas  ng pag-aaral 
(Elementary, High School, College) 

  

Buwanang  kita   

 

 
Tirahan: _________ Pagmamay-ari ng Pamilya  _________ Pagmamay-ari ng kamag-anak  _________ Nangungupahan. Iba pa 
(pakitukoy): ___________________ Bill sa kuryente noong nakaraang buwan P_______________. Bill sa tubig noong nakaraang buwan 
________________Kung nangungupahan o hinuhulugan ang tinitirhan, magkano ang inyong buwanang binabayaran? 
P________________.Bilang ng mga anak sa pamilya (kasama ang aplikante): ___________.     
May kapatid ka ba na kasalukuyang TLC Beneficiary? _______ Meron po.  _______ Wala po. 
 
Punan ng impormasyon ang nasa ibaba patungkol sa iyong mga kapatid (mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata): 

Pangalan Edad 
May-asawa (M) 
Walang asawa(S) 

Baitang/Taon at Pangalan ng Paaralan, kung kasalukuyang 
nag-aaral o Pinakamataas na antas  ng pag-aaral 

    
    
    
    
    
    
    
 

Pagsang-ayon/Patotoo ng aplikante: 
 

Ako po ay nagnanais na mapabilang sa TLC Program. Ang mga kasagutan po na nakasaad sa dokumentong ito ay totoo 
at tama sa abot ng aking kaalaman. Anumang kasinungalingan o maling impormasyon na nailagay ko dito ay maaaring 
maging dahilan ng aking pagkakadiskwalipika. Kung ako ay matanggap, nangangako po akong mag-aaral nang mabuti, 
magsisikap nang  mabuti na makatapos, at susunod sa polisiya ng TLC Program at ng eskwelahang aking papasukan. 
 Maraming salamat po. 
 

______________________________________________                                 
Pangalan at Lagda ng Aplikante ng TLC  

        Petsa:________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pagsang-ayon/Patotoo ng Magulang: 
 

Ako si __________________________________, magulang ni _______________________________ ay nagpapatunay na 
ang kanyang paglahok sa programang ito ay boluntaryo at kanyang kagustuhan na akin naming sinasang-
ayunan. Sa kanyang paglahok sa programang ito, ang inyong pamunuan ay makakaasa ng aming 
paggalang at pagsunod sa anumang polisiya at mga alituntunin ng TLC Program at ng TLC Partner 
School na kanyang papasukan. Aking nauunawaan na maaaring may mga makatuwirang gastusin at 
bayarin na hindi saklaw ng TLC Program. Kaya naman, ako ay handang makipagtulungan na saluhin ang 
mga kaukulang gastusin at bayaring iyon at gawin ang aking parte bilang responsableng magulang. 

Ako ay nakatitiyak na ang lahat ng mga kasagutan na nakasaad sa dokumentong ito ay totoo at 
tama sa abot ng aking kaalaman, at ang mga kalakip na mga dokumento ay matapat na reproduksyon ng 
mga orihinal na kopya. Akin ding nalalaman at kinikilala na ang anumang akto ng kasinungalingan o 
pandaraya ay maaring maging dahilan ng diskwalipikasyon ng aking anak mula sa programang 
ito. 

Maraming salamat po. 
 

 
 ______________________________________________                          

           Pangalan at Lagda ng Magulang 
Petsa: ____________________________ 

 
 

 

 

Investing in education, investing in the City’s foundation! 

Upang maging updated, please COPY and then“LIKE” 
Scholarship Secretariat (Taguig) | Facebook Page 

https://www.facebook.com/taguigcity(I Love Taguig) 
Kung may iba pang katanungan, tumawag o magtext lang sa 555-7845/09178211089 

https://www.facebook.com/taguigcity

