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1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
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Ang mga materyal at podcast ng Programang
Edukasyon ng Pamilya, at mga impormasyon sa
mga programa ng CHS ay maaari ding matagpuan
sa aming website na www.chs-ca.org.
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Para sa mga karagdagang materyal sa Programang
Edukasyon ng Pamilya ng CHS, mangyaring
tumawag sa (714) 712-7888. Para sa mga
karagdagang impormasyon tungkol sa Mga
Programa sa Maagang Pagkatuto at Edukasyon
ng CHS, tumawag sa (888) CHS-4KIDS.

KAPAG ANG BATA
AY NANGANGAGAT
PAG-UNAWA KUNG BAKIT AT KUNG ANO ANG DAPAT GAWIN

Kung ang bata ay nangangagat o nakagat,
siguradong ito ay masusundan ng matindi at
emosyonal na reaksyon. Ang mga bata at mga
nakatatanda ay parehong maaaring makaranas
ng matinding takot, galit, pagkasiphayo at
pakiramdam ng pagkakasala. Ang pangangagat
ng isang bata sa anumang edad ay hindi dapat
pinahihintulutan. Ito ay hindi ligtas, hindi
katanggap-tanggap sa lipunan o nakakatulong
sa paglikha ng positibong kapaligiran para sa
mga bata. At higit sa lahat — ang pangangagat
ay nakakasakit!
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Punong Tanggapan ng Korporasyon
(Corporate Headquarters)

2650 Camino Del Rio North,
Suite 104
San Diego, CA 92108
(619) 293-3411
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249 East Ocean Boulevard,
Suite 300
Long Beach, CA 90802
(562) 256-7400

1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503
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San Diego

730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910
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Para sa Child Care and Development Services,
tumawag sa (888) CHS-4KIDS o isa sa mga
sumusunod na opisina ng CHS:
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Bagamat nilalayon naming magbigay ng tama at
napapanahong impormasyon, maaaring ang ilan
sa mga impormasyong naririto ay nagbago na mula
nang unang ilabas ang pulyetong ito. Mangyaring
komunsulta ng doctor o eksperto sa pangangalaga
o iba pang mapagkukunan ng napapanahong
detalye o impormasyon.
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Upang makatanggap ng karagdagang materyales
ng CHS Family Education Program, maaaring
tumawag sa (714) 712-7888.
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333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

KAPAG ANG BATA
AY NANGANGAGAT
PAG-UNAWA KUNG BAKIT AT KUNG ANO ANG DAPAT GAWIN

Kung ang bata ay nangangagat o nakagat,
siguradong ito ay masusundan ng matindi at
emosyonal na reaksyon. Ang mga bata at mga
nakatatanda ay parehong maaaring makaranas
ng matinding takot, galit, pagkasiphayo at
pakiramdam ng pagkakasala. Ang pangangagat
ng isang bata sa anumang edad ay hindi dapat
pinahihintulutan. Ito ay hindi ligtas, hindi
katanggap-tanggap sa lipunan o nakakatulong
sa paglikha ng positibong kapaligiran para sa
mga bata. At higit sa lahat — ang pangangagat
ay nakakasakit!

DAHILAN

BAKIT NANGANGAGAT ANG MGA BATA?
Madalas ang pangangagat ay
nangyayari sa mga maliliit na bata
na may limitadong kasanayan sa
pakikipag-usap o sa pagpapahayag
ng kanilang mga damdamin.
Paminsan-minsan, ang mga
preschooler ay nangangagat din kung
sila ay nakadarama ng matinding
pagkasiphayo o pagod at hindi na nila
makontrol ang kanilang mga sarili.
Ang pagpipilit na makipagsabayan
sa mabilis na mundo ng mga
nakakatanda ay nagdudulot ng stress
para sa mga murang bata. Madalas,
kailangan nila ng mas higit na oras
kaysa sa mga nakakatanda upang
lumipat mula sa isa patungo sa ibang
gawain: mula sa gawaing bahay
patungo sa pag-aalaga ng bata,
mula sa oras ng pagkain patungo
sa oras ng pagtulog. Bukod dito,
ang matinding paglalaro gaya
ng pangingiliti o pakikipagbuno
sa loob ng mahabang oras ay
maaaring maging kalabisan
para sa mga bata at magtulak
sa kanila upang mangagat.

MARAMING DAHILAN PARA ANG
ISANG BATA AY MANGAGAT
SOLUSYON

PAGNGINGIPIN
Kapag ang mga gilagid
ay masakit at namamaga,
naiibsan ang pananakit
kapag nangangagat.

Bigyan ang bata ng biskwit para
sa pagngingipin, pagngingipin
singsing na gawa sa matibay na
goma, o nakapirming beygel.

PAGTATAWAG NG PANSIN
Ang mga maliliit na bata
ay maaaring sumubok ng
iba't-ibang paraan upang
makakuha ng atensyon, kasama
na dito ang pangangagat.

Bigyan ng atensyon ang bata
kapag siya ay hindi nangangagat,
nang sa ganun ay hindi na siya
mangangagat pang muli upang
tumawag ng pansin.

LAKAS/PAKIKIPAG-AWAY
Kapag ang mga bata ay
nakakaranas ng pangangailangan
ng kapangyarihan o kontrol,
maaari silang mangagat ng
ibang bata, at ang reaksyon
ay lalo lamang nagpapatibay
sa pag-aasal ng nangangagat.
PANANGGALANG/DEPENSA
Ang bata ay maaaring mangagat
kapag siya ay nakaramdam
ng panganganib. Maaaring
sinusubukan niyang protektahan
ang kanyang palaruan, mga
laruan at ang kanyang sarili
mula sa mga nakapaligid.
PAGKASIPHAYO/STRESS
Ang bata ay maaaring mangagat
dahil hindi niya maipahayag
ang kanyang damdamin. Ang
paglilipat, paghihiwalay ng mga
magulang, o pagkakaroon ng
bagong kapatid ay maaaring
magdulot ng pagkasiphayo at
stress sa bata.

Magbahagi ng mga
katanggap-tanggap na paraan
ng pakikisalamuha sa iba.
Hikayatin ang positibong
asal gaya ng pagbabahagi
at paghihintay sa pila.

Ipadama sa bata na siya
ay ligtas. Siguruhin na ang
paligid ay hindi masikip
at may sapat na lugar
at mga laruan.

Alamin ang mga senyales
na nagpapahiwatig ng
namumuong pagkasiphayo.
Ituro sa bata ang mga wastong
paraan ng pagpapahayag ng
kanyang mga nararamdaman
at purihin siya kapag nagagawa
niya ito nang tama.

MGA HAKBANG NA MAAARING GAWIN

MGA PARAAN UPANG MAPIGILAN ANG PANGANGAGAT
- Suriin ang kapaligiran ng mga bata upang masiguro na
may sapat na espasyo, mga kagamitan at laruan upang
mapanatili silang abala at mabawasan ang paghihintayan.
- Iwasan ang overstimulation para sa batang mabilis mapikon.
Panatilihing kaunti ang mga bata sa isang grupo, paikliin
ang oras at pasimplehin ang paglalaro.
- Dagdagan ang patnubay ng nakakatanda upang maagapan
ang mga pagkakapikunan.
- Ituro ang pagtutulungan sa loob ng buong araw, ihalimbawa
ang mga salita at mga pariralang maaaring gamitin ng
mga bata upang ipahayag ang kanilang mga kagustuhan
ang saloobin. Purihin ang mga batang sumusunod sa
ganitong pag-aasal.
- Sanayin ang sarili sa mga iba't-ibang senyales ng
namumuong pagkapikon o galit ng bata.
- Alamin ang kasalukuyang sitwasyon ng bata. Ang kanya
bang magulang ay may bagong trabaho o pagsusulit
sa paaralan? Mayroon bang pumanaw o nadagdag sa
pamilya? Ang pag-unawa sa pinagdaraanan ng bata
ay makakatulong upang maintindihan ang kanyang
mga pangangailangan at hindi na niya kailangan
pang bumaling sa pangangagat.
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Kapag ang bata ay nangagat, kailangang daglian, mahinahon
at matatag na mamagitan ang mga nakakatanda. Madalas, ang
bata ay nangangagat dahil siya ay nawawalan ng kontrol,
at ito ay nakakatakot na karanasan para sa kanya. Ang mga
magulang at caregiver ay higit na makakatulong sa mga bata
kapag pinapanatili nilang ang kuntrol sa kanilang mga sarili.
Parehong bigyan ng katiyakan ang batang nangagat at ang
biktima. Kung maaari, panatilihin sa iyong tabi ang parehong
bata habang iyong inuusisa at hinuhugasan ng maligamgam
na tubig at sabon ang bahagi ng katawang nakagat. Sa
ganitong paraan ay iyong naipapakita ang mga kinalabasan
at ang kalubhaan ng kanyang pag-aasal.
Maaaring hindi naiintindihan ng mga maliliit na bata na ang
pangangagat ay nakakasakit. Siguruhin na naiintindihan nga
mga bata na ang pangangagat ay hindi ipinapahintulot at ito
ay iyong ititigil sa bawat pagkakataon. Dapat malaman ng
isang bata na wala sa kontrol at natatakot sa sarili niyang
pag-aasal na ang mga nakakatanda ay handang tumulong
hanggang sa kaya na niyang kuntroling muli ang kanyang sarili.
- Hikayatin — ngunit huwag pilitin — ang batang nangagat
na tulungang huminahon ang biktima sa pamamagitan
ng mga salita, yakap, o mga pagtapik.
Ipakita na ang pagiging mahinahon at
ang kagandahang-loob ay inaasahan.
- Tukuyin kung ano ang naging sanhi
ng pangangagat at turuan ang mga
bata ng mga kahalip na kilos na
naaangkop. Turuan ang mga bata
ng mga salitang maaari nilang gamiti
kapag nais nilang mabigyan ng
pagkakataong gumamit ng isang
laruan tulad ng, “Maaari bang ako
naman ang susunod na maglaro
niyan?” o “Ako naman ang
susunod na gagamit ng laruang
yan ngayon.” Magmungkahi ng
mga katanngap-tanggap na
paraan para maipahayag
ng bata ang kanyang galit
o pagkasiphayo gaya ng
paghuhulma ng luwad
o pagguhit ng larawan.

PARA SA DAGDAG NA KAALAMAN
LIBRO PARA SA MGA BATA
NO BITING!
Karen Katz
TEETH ARE NOT FOR BITING
Elizabeth Verdick, ilustrador Marieka Heinlen
LIBRO PARA SA MGA NAKATATANDA
BECOMING THE PARENT YOU WANT TO BE
Laura Davis & Janis Keyser
MGA ORGANISASYON
THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS
(847) 434-4000 o sa www.aap.org
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sila ay nakadarama ng matinding
pagkasiphayo o pagod at hindi na nila
makontrol ang kanilang mga sarili.
Ang pagpipilit na makipagsabayan
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Kapag ang bata ay nangagat, kailangang daglian, mahinahon
at matatag na mamagitan ang mga nakakatanda. Madalas, ang
bata ay nangangagat dahil siya ay nawawalan ng kontrol,
at ito ay nakakatakot na karanasan para sa kanya. Ang mga
magulang at caregiver ay higit na makakatulong sa mga bata
kapag pinapanatili nilang ang kuntrol sa kanilang mga sarili.
Parehong bigyan ng katiyakan ang batang nangagat at ang
biktima. Kung maaari, panatilihin sa iyong tabi ang parehong
bata habang iyong inuusisa at hinuhugasan ng maligamgam
na tubig at sabon ang bahagi ng katawang nakagat. Sa
ganitong paraan ay iyong naipapakita ang mga kinalabasan
at ang kalubhaan ng kanyang pag-aasal.
Maaaring hindi naiintindihan ng mga maliliit na bata na ang
pangangagat ay nakakasakit. Siguruhin na naiintindihan nga
mga bata na ang pangangagat ay hindi ipinapahintulot at ito
ay iyong ititigil sa bawat pagkakataon. Dapat malaman ng
isang bata na wala sa kontrol at natatakot sa sarili niyang
pag-aasal na ang mga nakakatanda ay handang tumulong
hanggang sa kaya na niyang kuntroling muli ang kanyang sarili.
- Hikayatin — ngunit huwag pilitin — ang batang nangagat
na tulungang huminahon ang biktima sa pamamagitan
ng mga salita, yakap, o mga pagtapik.
Ipakita na ang pagiging mahinahon at
ang kagandahang-loob ay inaasahan.
- Tukuyin kung ano ang naging sanhi
ng pangangagat at turuan ang mga
bata ng mga kahalip na kilos na
naaangkop. Turuan ang mga bata
ng mga salitang maaari nilang gamiti
kapag nais nilang mabigyan ng
pagkakataong gumamit ng isang
laruan tulad ng, “Maaari bang ako
naman ang susunod na maglaro
niyan?” o “Ako naman ang
susunod na gagamit ng laruang
yan ngayon.” Magmungkahi ng
mga katanngap-tanggap na
paraan para maipahayag
ng bata ang kanyang galit
o pagkasiphayo gaya ng
paghuhulma ng luwad
o pagguhit ng larawan.
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