
Ang pang-aabuso sa bata ay grabeng paggawa na magbigay ng masam
ng epekto sa paglaki ng kalooban at katawan ng bata at paggawa ng
ugali ng bata.
Para ipagpalaki ng bata nang ｍalusog, may interes sa problema

na pang-aabuso at magprebent ng pang-aabuso sa bata.

Anong masasabi na"Pang-aabuso"? Anong epekto sa bata?

May 4 na typo sa pang-aabuso sa bata
●Pisikal na pang-aabuso sa bata●

□ Pagpalo, pagsipa at paghampa

s sa bata □ Pagsunog, pagpas

o at pagbanli ng mainit na bagay

sa bata □ ilulunod □ pag-iwa

n ng bata sa labas ng bahay o pagbabawal sa ba

ta na pumasok sa loob ng bahay □ Paghahagis

(pagbabato) ng kahit na anong bagay sa bata

●Sekswal na pang-aabuso sa bata●

□ Pakikipagseks sa bata

□ Sapilitang sekswal na gawain

□ Pagpakita ng maseselang na

parte ng katawan o maseselang na bagay-bagay

sa bata □ Pagrerekord ng video o pagkuha

ng literato ng bata na nakahubad

●Pang-psychologikal na pang-aabuso●

□ pagsai ng masakit na salita

sa bata □ Pananakot na salit

a sa bata □ hindi pagpansin sa

bata □ Hindi pantay-pantay na

pagmahal sa mga anak □ Pag may anak na ba

hay pananakit ng mag-asawa sa iba't iba, o pagg

amit ng karahasan, masamang salita at pag-aaway

parang pagtatalo sa pamilya

●Papabaya sa bata●

□ Pang-iwan sa bata na ma

g-isa at walang kasamang matan

da sa bahay □ Hindi pagbibig

ay ng sapat na pagkain sa bata □ hindi pagpaligo a

t paglinis ng katawan ng bata □Pag-iiwan ng bata s

a loob ng sasakyan □Hindi pagbibigay ng sapat na at

ensyon sa sugat ng bata at hindi pagdala sa ospital

ng batang may sakit□ Pagpapabaya ng pang-aabuso

galing sa kabahay maliban sa guardian

Pang aabuso kaya ang pag-aaway ng mag-asawa?

Anong manyayari sa bata・・・（sa likod）

Pagtatalo
Masamang salita at

karahasan
Tono na masira ang

bagay
Sugat

【Kalooban ng bata】

・ Anong nangyayari?
・ Dahil sa'kin, mag-away kaya?
・ Galit･･･､ nakakatakot
・ Mula ngayon, anong mangyayari
kaya, maalala ako
・ Mawawala ba ang tatay at nanay?



Sa guardian
Pag nalaman ng pulis na may isang batang maaaring inabuso, ang pulis ay ko

kontakin ang Child Consultation Center, munisipyo, at eskwelahan.

Upang maprotektahan ang mga bata,lahat ng may kinalaman ay dapat makipagkoo

perasyon.

Kinakailangan din namin ang iyong pag-intindi.

※

Ang Child Consultation Center ay hindi lang paggawa sa pan
g-aabuso sa bata , ang Child Consultation Center ay magbibig

ay ng payo sa inyo tungkol sa problema kasama na din ang bi

hasang staff tungkol sa pang-aanak at pagpaaplaki ng bata.

Ang salita 「Pang-aabuso」ay baka ikakahirap ng magulang na nagpapalak

i ng anak. Dahil may interes sa pagpalaki ng bata at sobrang pagsipag,

baka may nakakainis sa hindi pagiging nang gusto mo at tatama sa ana

k. Huwag kang mag-isip ng problema at makipag-konsulta.

Baka magrerelax ka. Ang mga bata ay importante para sa kinabukasan ng

bansa. Para sa malusog na pagpalaki ng bata, magtangol tayong lahat n

a lipunan at magpalaki tayo nang abante.

Miyagi Prefecture Police

Makipagkonsulta tungkol sa problema

Child Consultation Center

☎Paggawa sa pang-aabuso dial １８９（いちはやく）

Child Consultation Center

☎Consultation bihasang dial 0 5 7 0 - 7 8 3 - 1 8 9

☎Police Consultation dial ♯９１１０

～kahit anong oras makakontakt・pag emargency 110 ~

【Kinabukasan, may anong epekto sa bata】

Mawawala ng importansya sa sarili・

・ Hindi magandang pakikibagay sa kapwa tao

・ Malimg pag-aakala na karahasan angataman

g solusyon sa problema

・ matatakot makisalamuha sa lipunan

【Anong manyayari sa bata】

・ Pagiging malkot

・ Pagiging hindi masunurin

・ Pagiging rebelde at hindi masunurin

・ Pagiging "abusent minded"at pagiging m

akakalimutin

・ Pagiging palaging absent sa eskwelahan


