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Binabati ko ang mga mamamayan at mga opisyal ng Lalawigan ng Bulacan, sa 

pamumuno ni Gov. Daniel R. Fernando, ng isang makabuluhang Araw ng Kalayaan!  

 

Parte ng ating pambansang pagdiriwang ay ang online Trabaho, Negosyo, 

Kabuhayan job and business fair upang mabigyan ng oportunidad ang ating mga 

kababayan na makahanap ng trabaho na angkop sa kanilang kakayahan.  

 

Binabati ko ang inyong Pamahalaang Panlalawigan sa pagsasagawa ng Virtual 

Career Expo kung saan libo-libong trabaho sa loob at labas ng bansa ang alok ng 

mahigit isandaang employers.   

 

Bukod pa rito ay mayroon ding career coaching, entrepreneurship activities, at 

livelihood projects na ipagkakaloob ang Pamahalaang Panlalawigan.  

 

Nawa’y maraming kababayan natin ang makahanap ng trabaho at kabuhayan mula 

sa mga aktibidad na inyong inihanda.  

 

Tunay ngang ang Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan ay kaagapay ng 

Department of Labor and Employment sa pagsiguro na nakararating ang mga 

programa at serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan.  

 

Ako ay nagagalak sapagkat noong nakaraang Pebrero lamang ay pinasinayaan 

natin ang Bulacan Public Employment Service Office (PESO) Building–ang kauna-

unahan sa Central Luzon.  

 

Alam kong malaking tulong ito para sa mas pinalakas na serbisyo ng PESO sa ating 

mga manggagawa at sa mga naghahanap ng trabaho.  

 



Lalo pa ngayon na isa sa mga criteria upang makakuha ng Seal of Good Local 

Governance ay ang pagkakaroon ng institutionalized PESO.  

 

Katuwang ng mga ahensiya ng pamahalaan, inaaasahan natin ang suporta ng iba’t 

ibang sektor upang muling pasiglahin ang ating ekonomiya at maibalik ang trabaho 

at kabuhayan ng mga mamamayan. 

    

Kasabay ng paglulunsad ng bakuna para sa mga manggagawa, inaasahan natin na 

ang kasalukuyang kondisyon sa merkado ng paggawa ay unti-unting bubuti.  

  

Gayun din, nananawagan tayo na ipagpatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng 

occupational safety and health protocols at minimum public health standards sa mga 

workplaces.  

   

Patuloy nating suportahan ang mga inisyatibo tungo sa dahan-dahang pagbubukas 

ng ekonomiya at pagsigla ng empleyo. 

  

Muli, isang ligtas at mapagpalang araw sa ating lahat!  

  

 


