
#BeCyberSafe 
ONLINE GAMINGSA

Dalir-Eskwela
Eskwelahang tinuturuan ang mga bata

how to #BeCyberSafe

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



gaming addiction.
pwede ito maging

ang inaatupag
puro kompyuter
puro kompyuter

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

Alam niyo ba kung ano ang ginagawa nila? 

Naglalaro o nag-o-online games. Pero bago niyo sabihin na... 

Sana maunawaan natin na, para sa mga bata, ang online games ay 
nakakalibang at nakaka-relax. Binibigyan din nito ang mga bata ng 
pagkakataon na makisalamuha at makipag-kaibigan.

Pero ang games, minsan hindi laro na lang. 

Trabaho natin bilang magulang na ituro sa ating mga anak ang 

konsepto ng kontrol, at na ang anumang sobra ay masama. 

Kailangang mabalanse nila ang oras para sa online gaming, at 

oras para sa kanilang mga responsibilidad.

Kailangan natin silang turuan how to #BeCyberSafe

Upang malaman ang iba pang tips o detalye para maging ligtas 

ang mga bata sa Internet, bisitahin ang www.cybersafe.asia

1. Wag magsisigaw ng “ayan, ayan, kaka-kompyuter mo.”   
Kausapin sila nang mahinahon.

 
2. Magkaroon ng kasunduan kung ilang oras ang nakalaan 

sa paggamit ng Internet at paglaro ng online games.

 • Halimbawa, isang oras kada araw kung may pasok, 
at 3-4 hours pag weekends (pero kailangan bago 
nila ito gawin, tapos na ang lahat ng responsibilidad 
nila tulad ng assignments at gawaing bahay)

3. Kailangang may kasunduan din na kapag hindi nila 
nagawa ang mga responsibilidad nila, o nakakaapekto   
na ito sa ibang aspeto ng buhay nila, hindi muna 
pwedeng maglaro. Kabilang dito ang: 

 • Kapag napapabayaan na nila ang kalusugan nila;

 • Kapag hindi pa nakakagawa ng homework, hindi pa                 
nakakapag-aral, o kung bumaba ang grades;

 • Kapag hindi na sila nakikipaglaro nang face to face    
(sa tunay na buhay);

 • Kapag nababawasan na ang oras nila sa pamilya.

4. Napakahalaga na magbigay ng mga “alternative”            
o ibang gawain sa mga bata para hindi puro online 
games ang hinahanap. Halimbawa ng ibang gawain    
ay ang paglalaro sa labas kasama ang mga kaibigan, 
pagbabasa ng libro, pag-aral mag-drawing        

 o tumugtog ng musical instrument, o pagsubok ng     
iba pang hobby. 

5. Tulungan ang mga bata na tukuyin ang “trusted adults” 
nila. Ito ay ang taong nirerespeto niya at alam niyang 
kaya siyang payuhan ng tamang gawain. 

6. Laging ipaalala na kahit gaano kaseryoso ang problema, 
pwede silang magsabi sa kanilang trusted adults.

7. At kung hindi ka man matulungan ng trusted adult     
na pinagsabihan, huwag titigil na magsabi sa iba pang 
trusted adults hanggang may makatulong!

Kapag nangyayari ang gaming 
addiction, hindi nabibigyan ng 
halaga ang ibang importanteng 
aspeto ng buhay nila, tulad ng 
pag-aaral, pakikipag-kaibigan, 
pagpapahinga, pagiging 
malusog, at iba pa.

•  Sinasakripisyo niya ang ibang 
aspeto ng buhay nila para lang 
maglaro. 

• Ginagastos sa laro ang baon           
sa school, sa halip na gamitin ito 
para sa pagkain o para sa school 
assignment o project.

• Naglalaro buong araw o gabi,         
sa halip na magpahinga o matulog. 

• Hindi na nakikipag-usap sa mga 
kaibigan o mahal sa buhay, kundi 
naglalaro na lang.

Ang online gaming addiction ay   

ang sitwasyon kung saan ang isang 

bata ay masyadong naeenganyo    

sa online gaming, at dumadating   

sa punto na halos ito na lang ang 

gusto niyang gawin.

Ang ilan sa mga senyales na ang 

bata ay nakakaranas na ng online 

gaming addiction ay:

Gaming Addiction?Ano ang Online
Gabay Para sa Mga Magulang

Ano ang dapat gawin?


