
THE SEARCH IS ON!
GAWAD AMBASSADOR PHILIPPE J. LHUILLIER

PARA SA SAMPUNG (10) PINAKA-MATAGAL 
NA MANGGAWANG PILIPINO 
SA ESPANA AT ANDORRA 2019

REMINDER 

DEADLINE FOR SUBMISSION:
03 APRIL 2019, 5:00PM 

Maaring kumuha ng form sa Philippine Embassy o pumunta
sa website ng Embassy  www.philembassymadrid.com
(tingnan sa “Community and Cultural Zone” ) 
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THE SEARCH IS ON!
GAWAD AMBASSADOR PHILIPPE J. LHUILLIER

PARA SA SAMPUNG (10) PINAKA-MATAGAL 
NA MANGGAWANG PILIPINO 
SA ESPANA AT ANDORRA 2019

Kung kayo po ay isa sa pinakamatagal na Pilipino dito sa
España at Andorra na nanggaling sa Pilipinas at pumunta

sa España o Andorra upang magtrabaho, maari po
kayong magpalista sa Embassy para sa natatanging
parangal na ibibigay ng ating mahal na Ambassador 

Philippe J. Lhuillier para sa taong 2019.  
QUALIFICATIONS: 
• Filipino Citizen o may dual (Filipino-Spanish) citizenship
• Kayo po ay manggagawang Pilipino na naglakbay sa Spain o Andorra 

upang magtrabaho. 
• Mayroong katunayan ng pagdating o kayo ay nasa Spain or Andorra 

noong mga panahong iyon (halimbawa: tatak sa passport; Kontrata; IDs 
na may petsa; mga papeles;  larawan na may petsa at iba pa) 

• Kasalukuyang naninirahan sa Spain / Andorra
• Hindi nakasama sa sampung nabigyan ng parangal noong 2018. 

PROCEDURE: 

• Mag submit ng form na kalakip ng announcement na ito at isama ang

kopya ng proof o katunayan.

• Mag-submit din ng maiksing kwento o salaysay tungkol sa pagdating sa

Spain / Andorra at mga unang experiences. 

• Sa pamamagitan ng araw, buwan at taon ng mga proof o katunayang

dokumento na na-i-submit ay piliin ang 10 pinakamatatagal na

manggagawang Pilipino sa Spain at Andorra. 

• Ang huling araw ng pag submit ay sa ika- 3 ng Abril 2019, sa ganap na 5:00 

pm. 

• Maari ninyong kayong magsubmit sa polo2013.spain@gmail.com   o sa

madridpe@yahoo.com 

• Sa pamamagitan ng mga dokumentong pinadala, ang Embassy ay 

mamimili ng sampung pinaka matatagal na manggagawang Pilipino sa

Spain man o Andorra.  Ang mga mapipili ay padadalhan ng Embajada ng 

sulat kaya´t importante na kalakip ang complete address, email 

address at telepono.

Deadline for submission: 03 April 2019, 5:00pm


