
Eskwelahang tinuturuan ang mga bata
how to #BeCyberSafe

CYBERBULLYINGSA

Dalir-Eskwela

#BeCyberSafe 

To know more about Cyber Safety tips,
visit www.CyberSafe.Asia



Pansin niyo naman, mga magulang, na laging nakadikit ang mga daliri 
ng ating mga anak sa kung anu-anong “gadget” tulad ng laptop, computer, 
tablet, o cellphone.

Ang mga daliri nila, kung anu-ano ang kinakalikot! Naghahanap ng video 
sa Youtube, nagse-selfie para sa Facebook, at nagcha-chat sa Messenger!

Maraming naitutulong ang paggamit ng Internet sa mga bata:

 • Nagagamit ito para mag-research ng kanilang homework.
 • Para rin ito sa pagre-relax.     
 • At siyempre, nagagamit din ang Internet para makipag-usap                                              

sa mga kaibigan at kapamilya.

Pero minsan, nagiging mapanganib rin ang Internet.
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Kapag nakikipagkwentuhan sa Internet, 
minsan ay nagkakatuksuhan at 
nagkakalokohan. Parte ito ng kanilang 
interaksyon at pagkikipagkaibigan.

Ano ang pinagkaiba ng tuksuhan           
sa pambu-bully sa Internet?

Cyberbullying vs. Tuksuhan

Ano ang Cyberbullying?

1. Pag-post o pagsulat ng                 
mga nakakasakit, nakakabastos, o 
pagbabanta na mga mensahe              
o litrato.

2. Pag-post o pagsulat ng                 
mga sabi-sabi, tsismis, o               
mga hindi totoong impormasyon 
upang mapahiya ang isang tao.

3. Pag-post ng mga sensitibo o 
pribadong impormasyon ng ibang 
tao.

4. Pagpapanggap bilang ibang tao        
para magmukha silang masama.

5. Sadyang hindi pagsama                   
ng isang tao sa grupo.

Saan nangyayari ang 
Cyberbullying?

o E-mail o instant messages (IMs)
o Text o litrato na pinadala sa 

cellphone o kahit anong gadget
o Webpages o mga pahina sa Internet
o Blogs
o Chat rooms
o Social media, gaya ng Facebook, 

Twitter, at iba pa

o Trabaho natin bilang magulang na gabayan ang ating mga anak at ang kanilang mga 
daliring kung saan-saan pumupunta sa Internet. Kailangan natin silang turuan kung 
paano maging ligtas sa cyberbullying.

o Upang malaman ang iba pang tips o detalye para maging ligtas ang mga bata sa 
Internet, bisitahin ang www.cybersafe.asia 

1. Kung may napapansing isyu,                             
kausapin nang mahinahon ang iyong anak. 

 Tandaan na bilang magulang, mahalaga na maging 
bukas ang isip at maging maunawain.                  
Hindi pwedeng sabihin, “Ayan kasi, kaka-kompyuter 
mo ‘yan!”

2. Kung merong nanunukso sa kanila sa Internet, 
kausapin sila tungkol sa mga angkop na reaksyon,   
at ituro sa kanila ang gagawin. 

 Para Stop Bullying. Tandaan STOP B.

 S Screenshot the message para may proof ’pag 
sinumbong sa teachers or magulang.

 T Tumigil mag-reply sa pang-bubully.

 O Open up. Kausapin ang mga magulang,                  
o mga nakatatandang pinagkakatiwalaan mo.

 P Private. Ilagay sa Private ang Settings ng social 
media para hindi makita ng lahat ng tao.

 B Block the bully sa social media.

3. Kung may kaklase o kaibigan na nabu-bully,     
pwede  itong i-report sa Principal or Guidance 
Counselor ng eskwelahan.

4. Sabihan ang bata na kahit anong mangyari                
at kahit anumang problema, ikaw ay makikinig         
at uunawa sa kanya.

5. Kung maaari, ituro sa mga bata ang konsepto          
ng “trusted adult” – kung sinong pwede niyang 
pagkatiwalaan sa bahay, sa kanyang mga 
kamag-anak, sa paaralan, at sa komunidad.

 a. Bilang “trusted adult” pwede siyang lapitan          
ng bata kung merong problema, lalo na kung 
tungkol sa Internet.

 b. Magsabi sa “trusted adult” hanggang sa may 
maniwala at tumulong.

 At kung sakaling ang anak ay malakas manukso        
o  nagiging bully – 

 Tanungin sila kung ano ang mararamdaman nila 
kung sila ang tinutukso. Ipaintindi na                     
kahit wala silang masamang intensyon, maaari 
silang makasakit ng damdamin ng ibang tao.

alam niyo ba na...

Bilang magulang, kailangan nating gabayan ang ating mga anak  
upang maintindihan nila ang wastong paggamit ng Internet.

Sa susunod na pahina, malalaman natin kung paano tuturuan 
ang mga daliri nila ng wastong pag-chat at paggamit ng Internet 
upang maiwasan ang cyberbullying.

Gabay Para sa Mga Magulang

Ano ang dapat gawin?

WITH A GREAT THUMB COMES GREAT RESPONSIBILITY!

 * Stairway Foundation Survey 2015
 ** Philippine National Police data, https://www.philstar.com/headlines/2017/06/28/1714625/cyberbullying-cases-soar-2016
 *** Cyberbullying.org


