
PANGANGALAGA SA KABATAAN 
SA PAMAMAGITAN NG PAG-IINGAT

KALIGTASANKALIGTASAN
Habang ang mga bata ang nagsasaliksik at
naglalaro sa kanilang kapaligiran, maaari
silang masaktan. Kahit nasa loob ng tahanan,
sa bahay alagaan, sa eskwelahan, o sa labas,
ang mga magulang at tagapag alaga ay
maaaring hindi maprotektahan ang bata sa
lahat ng oras. Magkaganoon pa man, maaari
mong sundin ang ilang hakbang upang
mabawasan ang posibilidad na mangyari ang
aksidente. Pwede mo ding turuan ang mga
bata ng mga ligtas na kaugalian at pagkilos
upang maprotektahan 
ang kanilang sarili 
sa mga delikadong 
sitwasyon.
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A Ang pulyetong ito ay naglalaman ng mga gabay
upang mapanatiling ligtas ang mga bata. Sa 
pamamagitan ng pang unawa sa iyong tahanan 
at pagsunod sa mga kinakailangang pagbabago,
maaaring maiwasan na mangyari ang aksidente.
Tandaan, ang mga panganib ay nagbabago sa
paglaki at pagtanda ng mga bata kaya't mabuting
ipagpatutuloy ang pagiging alerto sa mga bagay 
na maaring magdulot ng panganib.

Huwag iwanan 
ang iyong anak 
na nag-iisa sa loob 
ng sasakyan kahit na
isang minuto lamang.
Ang temperatura ay
maaaring maging
masyadong mainit 
o kaya naman ay 
masaktan ng bata ang
kanyang sarili sa loob.

SASAKYAN/KOTSE
Kung ang bata ay 12 taong gulang o pababa, hindi siya dapat na
nakaupo sa unahan ng sasakyan. A pangkaligtasang "airbag" ay
maaring makasakit sa kanya. Ang gitnang bahagi ng likurang
upuan ang pinakaligtas para sa bata. Huwag hayaang sumakay
ang mga bata na magkahati sa iisang sinturon ng upuan, na 
hindi nakakabit ang sinturon ng upuan o kaya naman ay nasa
kandungan ng iba. A batang nasa edad na 8-12 taong gulang at
may taas na hindi bababa sa apat na talampakan at siyam na
pulgada ay dapat na palaging nakasuot ang sinturon ng upuan.
Ang sinturon ng upuan ay dapat na nakapatong sa magkabilang
hita hindi sa kanyang tiyan, at 
sa gitna ng kanyang balikat.

Kaligtasan sa upuan ng sasakyan
- Gumamit ng mga upuan na pasado 
o lumalampas sa pamantayan 
ng Federal Motor Vehicle Safety 
Standards. Para sa impormasyon 
tungkol sa uri ng upuan na dapat 
gamitin depende sa edad, taas at 
timbang ng mga bata, tumawag
sa National Highway Traffic 
Safety Administration. Para sa 
impormasyon tungkol sa mga 
batas ng estado patungkol 
sa kaligtasan ng mga upuan 
tumawag sa inyong lokal na tagapag patupad ng batas.
- Para sa impormasyon tungkol sa Car upuan Suriin Up pangyayari 
o upuan para sa mga pamilya na maliit ang kita, tumawag sa 
National SAFE KIDS Campaign.
- Palaging gumamit ng ligtas na upuan, kahit sa mga malapitang 
paglalakbay.
- Bago maglagay ng pangkaligtasang upuan para sa sasakyan, 
parehong basahin ang mga tagubilin tungkol sa pagpapanatili 
ng kaligtasan sa upuan na ibinigay ng maypagawaan at ang 
iyong manwal sa pagmamay ari ng sasakyan.
- Upang malaman kung ang upuan ng iyong anak ay ipinababalik,
tumawag sa National Highway Transportation Safety Administration.
- Kung ang upuan ng iyong anak ay nakasama sa aksidente,
palitan ito ng bago.
- Para sa batang may espesyal na pangangailangan, tumawag sa 
kanyang doktor upang makahanap ng upuang naaayon sa kanya.
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333 South Anita Drive,
Suite 350
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(714) 456-9800

San Diego
2650 Camino Del Rio North,
Suite 104
San Diego, CA 92108
(619) 293-3411
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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:

Upang makatanggap ng karagdagang materyales
ng CHS Family Education Program, maaaring
tumawag sa (714) 712-7888.

Punong Tanggapan ng Korporasyon
(Corporate Headquarters)
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
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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. Komunsulta 
ng safety professional para sa mas napapanahong 
impormasyon o iba pang mapagkukunan ng 
detalye tulad ng Children's Safety Network at
www.childrenssafetynetwork.org.



SUNOGPANLOOB NA KAPALIGIRAN
Maglagay ng kumpletong kagamitan sa paglalapat ng 
pangunang lunas sa iyong bahay at sasakyan. Siguraduhing
ang iyong tagapag alaga o ang eskwelahan ng iyong anak
ay meron din nito. Upang malaman kung ano ano ang dapat
na laman ng pangunang lunas, 
tumawag sa American Red Cross.

Magtabi ng listahan ng mga
pangunahing ahensya sa 
kagipitan malapit sa telepono:
911 (Turuan ang mga bata na
may sapat ng edad kung 
paano at kailan dapat
tumawag dito.) dentista, 
taong dapat kontakin sa
kagipitan, telepono ng bahay/
lugar ng tirahan ng taong
tumatawag, ospital, lokal 
na Poison Control Center,
dalubhasa para sa mga bata at pulisya.

Gumamit ng ligtas na kandado sa palikuran, kwarto at 
kusina upang hindi mabuksan ng mga bata ang kabinet 
at mga aparador.

De Koryenteng Kasangkapan
- Takpan ang mga hindi ginagamit na saksakan.
- Huwag gumamit ng kasangkapan (tulad ng pantuyo 
ng buhok, radyo) malapit sa tubig.

- Huwag isaksak ang kurdon kapag basa ang kamay 
o nakatuntong sa basang sahig.

- Ilayo ang mga kurdon ng kuryente sa lugar na abot ng 
mga bata. Pwede silang madapa o mahila ito na maaaring 
magdulot ng pagbagsak ng mga gamit.

Pagbagsak/Pagkahulog
- Panatilihin ang mga panggabing ilaw sa kwarto at pasilyo.
- Gumamit ng tuntungang goma sa loob ng paliguan o banyera.
- Para sa mga batang wala pang apat na taon gulang, gumamit
ng ligtas na tarangkahan sa taas at baba ng hagdanan.

Kusina
- Sa kalan, iharap ang hawakan ng kaldero at kawali papunta 
sa likuran upang hindi ito mahila ng mga bata.

- Turuan ang mga bata na ang kalan at hurno ay mainit 
at hindi dapat hawakan.

- Ilayo ang mga kutsilyo sa lugar na abot ng mga bata.
- Kausapin ang mga bata tungkol sa panganib 
ng pagtatapon ng basura.

Huwag na huwag kalugin ang sanggol.

Huwag na huwag iwanan ang sanggol na mag-isa

sa kama, sa lamesang palitan ng lampin o kaya 

ay sa banyera, kahit na isang saglit lamang.

LASON 
- Habang gumagamit ng mga 

produktong kemikal, buksan
ang bintana upang dumaloy 
ang hangin.

- Huwag gamitin ang ihawan o 
anumang panglabas na kagamitan 
upang lumikha ng init. Ito ay
maaring magdulot ng pagkalason
dahil sa karbon monoksid.

- Ilagay mga kemikal, produktong panglinis, pampaganda, 
panggugo, at sabon sa mga lugar na hindi abot ng mga 
bata o sa saradong aparador.

- Ang ilang halamang pambahay ay maaaring nakakalason 
kapag nakain o nahawakan. Ilayo ang mga ito sa mga bata.

- Turuan ang mga bata na huwag kumain, uminom, o 
magbukas ng mga produkto kung hindi nila alam kung
para saan ang mga ito.

- Mga sintomas ng pagkalason: Di pangkaraniwang amoy
ng hininga, sunog sa palibot ng bibig, pagpapawis, 
sumasakit na tiyan o pagsusuka, pagkahilo o kumbulsyon. 
Kung ang iyong anak ay nakakaranas ng ganitong
sintomas, tumawag sa Poison Help Line sa numerong
(800) 222-1222. Huwag piliting pasukahin ang iyong anak.

- Kung ang iyong anak ay nahihirapang huminga or
nawalan ng malay, tumawag kaagad sa 911.

Tingga
Pinagmumulan ng Pagkalason sa Tingga: 
Alikabok, susi, piraso ng pintura, laruang buhangin na gawa sa
bato o marmol, lupa, tubig, mga laruang may pintura at gawa
sa plastik.
Pag-iwas sa Pagkalason sa Tingga:

- Gumamit ng walang tinggang pintura at kemikal.
- Hugasan parati ang mga kamay at kumain ng masusustansiyang
pagkain upang mapababa ang tsansang magkaroon ng
tingga sa katawan.

- Suriin ang mga pininturahang panlabas na parte ng mga bagay.
Pagsusuri at Pagtanggal:

- Ang pagsusuri ay kailangang isagawa ng isang propesyonal,
lalo na kung ang bahay ay itinayo bago ang taong 1978.

- Ang mga batang may peligro ay kailangang masuri sa edad
na 1, 2, at 6.

- Ang mga sumusunod na ahensya ay makakatulong sa pagsusuri 
at pagtanggal ng tingga:
• Lokal na kagawaran ng kalusugan o doktor ng pamilya
• National Lead Information Center at (800) 424-LEAD (5323)
• Maaaring ipasuri ang inyong tubig sa pamamagitan ng
pagtawag sa Environmental Protection Agency’s Safe
Drinking Water Hotline at (800) 426-4791.

Gamot
- Panatilihing sarado ang mga bote at malayo sa abot ng mga bata.
- Palaging kumonsulta sa doktor bago magbigay ng gamot sa bata.
- Huwag tawagin na "kendi" ang gamot.
- Basahin at sundin ang lahat ng tagubilin at babala.
- Ang resetang gamot ay dapat lamang gamitin para sa bata
at karamdaman kung para saan ito inireseta.

LIBRO PARA SA MGA BATA
NO DRAGONS FOR TEA: FIRE SAFETY FOR KIDS (AND DRAGONS)
Jean Pendziwol, ilustrador Martine Gourbault
IT'S TIME TO CALL 911
Penton Overseas
I CAN BE SAFE
Pat Thomas, ilustrador Lesley Harker

MGA ORGANISASYON
THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS
(847) 434-4000 o www.aap.org
SAFE KIDS
(202) 662-0600 o www.safekids.org
CHILDREN’S SAFETY NETWORK 
(617) 618-2918 o www.childrenssafetynetwork.org

P A R A  S A  D A G D A G  N A  K A A L A M A N

Karagdagang Paalala
- Ilagay ang kompyuter sa lugar 
ng bahay kung saan madali
itong masusubaybayan.

- Markahan ang mga websites na
pwedeng bisitahin ng mga bata.

- Gumamit ng mga parental
controls na pwedeng humarang, 
magmonitor, pumigil at sumuri
sa mga websites na may hindi 
naaangkop na nilalaman.

- Humanap ng karagdagang 
impormasyon tungkol sa
kaligtasan sa internet
www.onguardonline.gov at
sa www.cybertipline.com
(upang magsumbong ng
pagsasamantalang sekswal 
sa mga bata).

Kumuha ng leksyon tungkol sa pagsalbang bata/sanggol (CPR) at paglalapat ngpangunang lunas sa American Red Crosso sa ibang sertipikadong programa.TUBIG
- Huwag na huwag iwanan ang mga 

bata malapit sa tubig. Maaari silang malunod sa banyera, 
timba na may likido o sa banyo.

- Turuan ang mga batang may edad na apat na taon pataas 
kung paano maglangoy.

- Habang naglalangoy ang mga bata, ang mga matatanda ay
dapat na palaging nakabantay. Tingnan kung merong gamit 
ang palanguyan para sa oras ng biglang pangagailangan.

- Kung meron kayong palanguyan o mainit na paliguan, 
siguraduhing may saradong tarangkahan (dapat mas 
mataas sa apat na talampakan at may pagitang apat na 
pulgada) na nakapalibot dito.

- Ang mga laruan sa dalampasigan at palanguyan ay hindi
maaaring gawing pampalutang.

PANLABAS NA KAPALIGIRAN
Tingnan kung ligtas ang palaruan (mainit na lugar,
matutulis na bagay, matibay).
∑
Gamit Pangkaligtasan
- Bisikleta: Ang mga bata ay dapat na magsuot ng helmet 
at siko pad.

- Inline skating at skateboarding: Ang mga bata ay dapat na 
magsuot ng helmet, proteksyon tuhod, siko at pulso guard.

Kalye/Kalsada
Turuan ang mga bata na:
- Humawak sa kamay ng nakatatanda at tumingin sa 
magkabilang direksyon bago tumawid ng kalye.

- Huwag tumakbo sa kalye para habulin ang bola.
- Gumamit ng senyas sa kamay kapag nakasakay sa bisikleta.
- Magbisikleta sa kanang bahagi ng kalsada 
alinsunod sa direksyon ng trapiko.

- Maging mapagmasid sa mga 
papaatras na sasakyan.

- Sumunod sa batas trapiko.
∑
Araw
- Ilayo ang mga sanggol na wala pang 
anim na buwang gulang sa direktang 
sikat ng araw.

- Ray ng araw ay pinakamatibay sa 
pagitan ng 10:00 a.m. at 4:00p.m. at 
maaaring maging mapanganib kahit 
na sa maulap na araw.

- Tatlumpung minuto bago lumabas ng bahay, lagyan ang mga
bata ng losyon na may proteksyon sa arawna hindi bababa sa
SPF 15, maliban sa mga sanggol na wala pang anim na buwan.
Sa loob ng maghapon, maglagay ulit ng losyon sa mga bata 
pagkatapos maglangoy o pagpawisan.

KALIGTASAN SA INTERNET
Batas sa Kaligtasan ng Internet
Ang Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) ay nag-aatas
sa mga website na ipaliwanag ang kanilang patakaran sa paglilihim
at humingi ng pahintulot sa mga magulang ng mga batang
labintatlong taong gulang pababa bago hingin ang kanilang
impormasyon katulad ng tirahan, numero ng telepono, o numero
ng social security. 

Protektahan at Turuan 
ang inyong mga Anak:

- Tungkol sa gawi at kaligtasan
sa internet bago sila gumamit 
ng kompyuter.

- Na dapat silang lumapit sa
inyo kapag nakaranas ng kahit
na anong problema sa online.

- Makipag-usap lamang sa
mga taong kilala nila sa
tunay na buhay.

- Upang huwag na huwag
makipagkita sa mga taong 
hindi nila kakilala o kaya ay
magbigay ng personal na
impormasyon kabilang na ang passwords.

- Tungkol sa mga panganib, kasama na ang maling impormasyon,
mga nagsasamantala online, nananakot (kasama dito ang mga 
litratong nagpapahiya o kaya ay masasamang komento) at mga 
manloloko (mga nagpapanggap na kaibigan, ahensya ng
gobyerno, o bangko para sa ilegal na hangarin).

- Panuntunan na naglilimita sa haba ng oras na maaari nilang
gamitin ang kompyuter, kung kanino sila pwedeng makipag-usap,
kung anong uri ng website at laro ang pwede nilang puntahan
at kung kailan nila pwedeng gamitin ang kompyuter.

- Sila ay may pananagutan pa rin sa kanilang ginagawa kahit 
na sa online world.

- Kausapin ang mga bata tungkol sa
hindi tamang paglalaro ng kandila,
layter at posporo.

- Ang madaming plug sa iisang saksakan
at kurdon ng kuryente sa ilalim ng
karpet o basahan ay maaaring maging
sanhi ng sunog.

- Siguraduhing mayroong smoke alarm
sa labas ng bawat kwartong tulugan,
sa bawat antas ng bahay at sa garahe. 
Suriin ang alarma kada anim na buwan 
at palitan ang mga baterya kada taon.

- Maglagay ng lente at pampatay ng apoy sa loob ng
bahay. Alamin kung paano gamitin ang mga ito.

- Kung may bakal ang inyong bintana para sa seguridad,
siguraduhing nabubuksan ang kandado at bukasan.

- Magplano ng gagawin kung may sunog at praktisin ito.
- Kung may sunog, gumapang sa sahig dahil ang usok

at init ay tumataas. 
- Turuan ang mga bata

na huwag tumakbo 
kapag ang kanilang
damit ay umaapoy,
sa halip ay "tumigil, 
humiga, at gumulong."
Dapat silang TUMIGIL 
kung saan sila nakatayo, 
HUMIGA sa lupa at
GUMULONG habang
tinatakpan ang mukha 
ng kanilang mga 
kamay.

Kailangan ng mga bata ang panuntunan

upang malaman nila ang mga hangganan.

Panatilihing tiyak ang mga panuntunan.
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sa kama, sa lamesang palitan ng lampin o kaya

ay sa banyera, kahit na isang saglit lamang.

LASON 
- Habang gumagamit ng mga 

produktong kemikal, buksan 
ang bintana upang dumaloy 
ang hangin.

- Huwag gamitin ang ihawan o 
anumang panglabas na kagamitan 
upang lumikha ng init. Ito ay 
maaring magdulot ng pagkalason 
dahil sa karbon monoksid.

- Ilagay mga kemikal, produktong panglinis, pampaganda, 
panggugo, at sabon sa mga lugar na hindi abot ng mga 
bata o sa saradong aparador.

- Ang ilang halamang pambahay ay maaaring nakakalason 
kapag nakain o nahawakan. Ilayo ang mga ito sa mga bata.

- Turuan ang mga bata na huwag kumain, uminom, o 
magbukas ng mga produkto kung hindi nila alam kung 
para saan ang mga ito.

- Mga sintomas ng pagkalason: Di pangkaraniwang amoy 
ng hininga, sunog sa palibot ng bibig, pagpapawis, 
sumasakit na tiyan o pagsusuka, pagkahilo o kumbulsyon. 
Kung ang iyong anak ay nakakaranas ng ganitong 
sintomas, tumawag sa Poison Help Line sa numerong
(800) 222-1222. Huwag piliting pasukahin ang iyong anak.

- Kung ang iyong anak ay nahihirapang huminga or 
nawalan ng malay, tumawag kaagad sa 911.

Tingga
Pinagmumulan ng Pagkalason sa Tingga: 
Alikabok, susi, piraso ng pintura, laruang buhangin na gawa sa 
bato o marmol, lupa, tubig, mga laruang may pintura at gawa 
sa plastik.
Pag-iwas sa Pagkalason sa Tingga:

- Gumamit ng walang tinggang pintura at kemikal.
- Hugasan parati ang mga kamay at kumain ng masusustansiyang
pagkain upang mapababa ang tsansang magkaroon ng 
tingga sa katawan.

- Suriin ang mga pininturahang panlabas na parte ng mga bagay.
Pagsusuri at Pagtanggal:

- Ang pagsusuri ay kailangang isagawa ng isang propesyonal, 
lalo na kung ang bahay ay itinayo bago ang taong 1978.

- Ang mga batang may peligro ay kailangang masuri sa edad 
na 1, 2, at 6.

- Ang mga sumusunod na ahensya ay makakatulong sa pagsusuri 
at pagtanggal ng tingga:
• Lokal na kagawaran ng kalusugan o doktor ng pamilya
• National Lead Information Center at (800) 424-LEAD (5323)
• Maaaring ipasuri ang inyong tubig sa pamamagitan ng
pagtawag sa Environmental Protection Agency’s Safe
Drinking Water Hotline at (800) 426-4791.

Gamot
- Panatilihing sarado ang mga bote at malayo sa abot ng mga bata.
- Palaging kumonsulta sa doktor bago magbigay ng gamot sa bata.
- Huwag tawagin na "kendi" ang gamot.
- Basahin at sundin ang lahat ng tagubilin at babala.
- Ang resetang gamot ay dapat lamang gamitin para sa bata 
at karamdaman kung para saan ito inireseta.

LIBRO PARA SA MGA BATA
NO DRAGONS FOR TEA: FIRE SAFETY FOR KIDS (AND DRAGONS) 
Jean Pendziwol, ilustrador Martine Gourbault
IT'S TIME TO CALL 911
Penton Overseas
I CAN BE SAFE
Pat Thomas, ilustrador Lesley Harker

MGA ORGANISASYON
THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS
(847) 434-4000 o www.aap.org
SAFE KIDS  
(202) 662-0600 o www.safekids.org
CHILDREN’S SAFETY NETWORK 
(617) 618-2918 o www.childrenssafetynetwork.org

P A R A   S A   D A G D A G   N A   K A A L A M A N

Karagdagang Paalala
- Ilagay ang kompyuter sa lugar 
ng bahay kung saan madali 
itong masusubaybayan.

- Markahan ang mga websites na
pwedeng bisitahin ng mga bata.

- Gumamit ng mga parental 
controls na pwedeng humarang, 
magmonitor, pumigil at sumuri 
sa mga websites na may hindi 
naaangkop na nilalaman.

- Humanap ng karagdagang 
impormasyon tungkol sa 
kaligtasan sa internet
www.onguardonline.gov at 
sa www.cybertipline.com 
(upang magsumbong ng 
pagsasamantalang sekswal 
sa mga bata).

Kumuha ng leksyon tungkol sa pagsalbang bata/sanggol (CPR) at paglalapat ngpangunang lunas sa American Red Cross o sa ibang sertipikadong programa.TUBIG
- Huwag na huwag iwanan ang mga 

bata malapit sa tubig. Maaari silang malunod sa banyera,
timba na may likido o sa banyo.

- Turuan ang mga batang may edad na apat na taon pataas
kung paano maglangoy.

- Habang naglalangoy ang mga bata, ang mga matatanda ay
dapat na palaging nakabantay. Tingnan kung merong gamit 
ang palanguyan para sa oras ng biglang pangagailangan.

- Kung meron kayong palanguyan o mainit na paliguan, 
siguraduhing may saradong tarangkahan (dapat mas 
mataas sa apat na talampakan at may pagitang apat na
pulgada) na nakapalibot dito.

- Ang mga laruan sa dalampasigan at palanguyan ay hindi
maaaring gawing pampalutang.

PANLABAS NA KAPALIGIRAN
Tingnan kung ligtas ang palaruan (mainit na lugar,
matutulis na bagay, matibay).
∑
Gamit Pangkaligtasan
- Bisikleta: Ang mga bata ay dapat na magsuot ng helmet
at siko pad.

- Inline skating at skateboarding: Ang mga bata ay dapat na
magsuot ng helmet, proteksyon tuhod, siko at pulso guard.

Kalye/Kalsada
Turuan ang mga bata na:
- Humawak sa kamay ng nakatatanda at tumingin sa 
magkabilang direksyon bago tumawid ng kalye.

- Huwag tumakbo sa kalye para habulin ang bola.
- Gumamit ng senyas sa kamay kapag nakasakay sa bisikleta.
- Magbisikleta sa kanang bahagi ng kalsada 
alinsunod sa direksyon ng trapiko.

- Maging mapagmasid sa mga 
papaatras na sasakyan.

- Sumunod sa batas trapiko.
∑
Araw
- Ilayo ang mga sanggol na wala pang 
anim na buwang gulang sa direktang 
sikat ng araw.

- Ray ng araw ay pinakamatibay sa 
pagitan ng 10:00 a.m. at 4:00p.m. at 
maaaring maging mapanganib kahit 
na sa maulap na araw.

- Tatlumpung minuto bago lumabas ng bahay, lagyan ang mga
bata ng losyon na may proteksyon sa arawna hindi bababa sa
SPF 15, maliban sa mga sanggol na wala pang anim na buwan.
Sa loob ng maghapon, maglagay ulit ng losyon sa mga bata
pagkatapos maglangoy o pagpawisan.

KALIGTASAN SA INTERNET
Batas sa Kaligtasan ng Internet
Ang Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) ay nag-aatas 
sa mga website na ipaliwanag ang kanilang patakaran sa paglilihim 
at humingi ng pahintulot sa mga magulang ng mga batang 
labintatlong taong gulang pababa bago hingin ang kanilang 
impormasyon katulad ng tirahan, numero ng telepono, o numero 
ng Social Security. 

Protektahan at Turuan 
ang inyong mga Anak:

- Tungkol sa gawi at kaligtasan 
sa internet bago sila gumamit 
ng kompyuter. 

- Na dapat silang lumapit sa 
inyo kapag nakaranas ng kahit
na anong problema sa online.

- Makipag-usap lamang sa 
mga taong kilala nila sa 
tunay na buhay.

- Upang huwag na huwag
makipagkita sa mga taong 
hindi nila kakilala o kaya ay
magbigay ng personal na 
impormasyon kabilang na ang passwords.

- Tungkol sa mga panganib, kasama na ang maling impormasyon, 
mga nagsasamantala online, nananakot (kasama dito ang mga 
litratong nagpapahiya o kaya ay masasamang komento) at mga 
manloloko (mga nagpapanggap na kaibigan, ahensya ng 
gobyerno, o bangko para sa ilegal na hangarin).

- Panuntunan na naglilimita sa haba ng oras na maaari nilang 
gamitin ang kompyuter, kung kanino sila pwedeng makipag-usap,
kung anong uri ng website at laro ang pwede nilang puntahan 
at kung kailan nila pwedeng gamitin ang kompyuter.

- Sila ay may pananagutan pa rin sa kanilang ginagawa kahit 
na sa online world.

- Kausapin ang mga bata tungkol sa 
hindi tamang paglalaro ng kandila, 
layter at posporo. 

- Ang madaming plug sa iisang saksakan 
at kurdon ng kuryente sa ilalim ng 
karpet o basahan ay maaaring maging 
sanhi ng sunog.

- Siguraduhing mayroong smoke alarm
sa labas ng bawat kwartong tulugan,
sa bawat antas ng bahay at sa garahe. 
Suriin ang alarma kada anim na buwan 
at palitan ang mga baterya kada taon.

- Maglagay ng lente at pampatay ng apoy sa loob ng 
bahay. Alamin kung paano gamitin ang mga ito.

- Kung may bakal ang inyong bintana para sa seguridad,
siguraduhing nabubuksan ang kandado at bukasan.

- Magplano ng gagawin kung may sunog at praktisin ito.
- Kung may sunog, gumapang sa sahig dahil ang usok 

at init ay tumataas. 
- Turuan ang mga bata 

na huwag tumakbo 
kapag ang kanilang 
damit ay umaapoy, 
sa halip ay "tumigil, 
humiga, at gumulong." 
Dapat silang TUMIGIL 
kung saan sila nakatayo, 
HUMIGA sa lupa at 
GUMULONG habang 
tinatakpan ang mukha 
ng kanilang mga 
kamay.

Kailangan ng mga bata ang panuntunan

upang malaman nila ang mga hangganan.

Panatilihing tiyak ang mga panuntunan.




