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Tayo sa Ashfield Girls' High School na Paaralan ay mayroong pangunahing responsibilidad 
sa pangangalaga, pag-
aaruga at kaligtasan ng mga mag-aaral na nasa ating pangangalaga, at ito ay gagampanan 
natin sa pamamagitan ng ating maaayos na patakaran sa pag-aalaga, na naglalayon na 
magbigay ng pag-aaruga, pagtulong at ligtas na kapaligiran, na nagpapahalaga sa mga tao 
ng kanilang pambihirang talento at kakayanan, na kung saan lahat ng ating mga kabataan ay 
matututo at mahuhubog sa lubosan nilang kakayanan. Isang paraan na kung saan natin 
gustong pangalagaan ang ating mga mag-aaral ay sa pamamagitan ng pagpapaalam ng 
mga bagay na maaaring pagmulan ng pang-aabuso, tulungan silang makabatid ng mga di-
naaayong kilos ng ibang tao at makakuha ng kompiyansa ay kakayanan na kanilang 
kailangan upang mapanitili silang ligtas. 

Ang layunin ng mga sumusunod na proseso sa Proteksyong Pambata ay upang 
mapangalagaan ang ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtiyak na ang lahat ng 
mga empleyado sa ating paaralan – mga guro, empleyado at mga tumutulong dito – ay 
mayroong malinaw na direksyon ng pag-aksyon na kung saan mayroong pinaghihinalaang 
pang-aabuso o pag-aabandona sa bata. Ang pinaka-pangunahing suliranin ng mga 
nakakatanda ay ang pangangalaga, kaayusan at kaligtasan ng bata, at ang kaayusan ng 
bawat bata ang ating pangunahing konsiderasyon. Ang problema ng pang-aabuso sa bata ay 
hindi isasa-walang bahala nino man na nagtatrabaho sa ating paaralan, at alam natin na ang 
ilang uri ng pang-aabuso sa bata ay paglabag din sa batas criminal. 

Mga Uri ng pang-aabuso sa bata 

Kapabayaan – ang paulit-ulit at kadalasang hindi pagpansin sa bata, o ang hindi pagligtas sa 
bata sa anumang uri ng kapahamakan, kasama rito ang pag-lamig o pagkagutom, o ang 
paulit-ulit na hindi maisagawa ang mga mahahalagang aspeto ng pangangalaga, na 
humahantong sa malaking balakid sa kalusugan at pamumuhay ng bata, kasama na ang 
ibang dahilan ng pagkamatay. 

Pisikal – pananakit na pisikal sa bata, ito man ay kusang ipinataw o nalalaman ngunit hindi 
pinigilan.  

Sekswal – ang sexwal na pang-aabuso sa bata o binata at dalaga para sa pansariling sexwal 
na kasarapan ng isang matanda o isa pang binata at dalaga, ang pagsama sa mga bata o 
binata at dalaga sa anumang uri ng sexwal na kaganapan (kasama ang pagpapakita ng 
pornograpiya) na hindi naman nila naiintidihan, na kung saan hindi sila makapagbibigay ng 
tamang pagsang-ayon o kaya sa paglabag sa normal na alituntuning pampamilya. 

Bunga ng damdamin – paulit-ulit o malubha na maling pagtratong emosyunal o pagtanggi, na 
nauuwi sa malubhang negatibong epektong pang-emosyunal, pisikal at/o ang ka-kilosan ng 
bata.  

Panunupil o Pag-"Bully" – Ang panunupil ay isang lubhang nakakabalisa at nakakapinsalang uri 
ng abuso at hindi ito dapat payagan sa ating paaralan.  Ang lahat ng mga kawani ay 
nagbabantay parati sa posibilidad ng panunupil na nagaganap, at gagawa ng kaagad na 
mga pagkilos upang mapililan itong mangyari, upang protektahan at bigyang tiwala muli ang 
biktima at disiplinahin ang manunupil (bully). Agarang kakapanayamin ang mga magulang ng 
biktima at ng bully matapos makita ang kilos na pang-bubully. 
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Anumang reklamo ng magulang na ang kanilang anak ay, o maaaring, binu-bully ay masusing 
iimbistigahan ng kaukulang guro para sa proteksyong pambata, at isang tulungang aksyon ang 
isasagawa upang mapangalagaan ang biktima. Kadalasang kasama dito ang pagsisiguro na 
isa pang bata o isang maliit na grupo ng mga bata ang kakaibigan at aalalay sa bata ng 
binully sa oras ng eskwela. Ang magulang na nagreklamo ukol sa pang-bubully ay 
makatatanggap ng pakikipanayam sa naatasang guro sa loob ng isang lingo matapos gawin 
ang reklamo, ipapakita ang imbistigasyon na isinagawa at ang aksyong ginagawa. 

Ang mga parusa na isasagawa laban sa nang-aapi o bully ay batay ayon sa bigat ng kaso, 
ngunit kasama dito ang pagkawala ng anumang pribiliheyo o posisyon na kanyang 
hinihawakan sa paaralan. Ang kanyang pagkilos ay masusing pagmamasdan hanggat ang 
mga guro ay kombinsido na ang problema ay nalutas na.  Kung ang pang-bubully ng 
estudyante ay magpapatuloy, ang panglawang antas ay ang pagsasagawa ng proseso para 
sa proteksyong pambata na nakasaad sa ibaba. 

Mga Tuntunin para sa pag-ulat ng pinaghihinalaang (o naisumbong) na pag-aabusong 
pambata

1. Ang naatasang guro para sa proteksyong pambata ay Miss J Friar Kung siya ay absent
, Mrs N Christie/ Mrs A Mungavin ang gaganap para sa mga bagay ukol sa proteksyong pambata. 

2. Kung ang bata ay nagsumbong sa guro o kahit kaninong empleyado ng paaralan ng 
nagmumungkahi ng kahit anong pang-aabuso, o kung ang isang empleyado ng paaralan ay 
mayroong suliranin sa isang bata, siya ay kinakailangan kumilos ng agaran. 

3. Siya ay hindi dapat mag-imbistiga – ang bagay na ito ay para sa Serbisyong 
Pangkawang-gawa –ngunit dapat agarang ipagbigay-alam ang mga suliranin sa naatasang 
guro, isangguni ang mga bagay na iyon sa guro, at gumawa ng kabuuang pagtatala. 

4. Ang naatasang guro ay makikipag-usap sa Punong-Guro ukol sa nasabing insidente at 
magsasagawa ng mga plano para sa hakbang na kinakailangan, at isisigurado na isang ulat 
ang gagawin. 

5. Ang Punong-Guro, matapos makapanayam ang naatasang guro, ay magdedesisyon 
kung, sa ikabubuti ng kapakananan ng bata, ang bagay na ito ay nararapat na isangguni sa 
Serbisyong Pangkawang-gawa. Kung mayroong mga suliranin na ang bata at nasa panganib, 
ang paaralan ay obligado na magsangguni. Maliban lamang kung ang magulang ang 
maaaring nang-aabuso, ipagbibigay alam agad ang mga ito sa magulang. 

6. Ang Punong-Guro ay maaaring dumulog para sa pagsasa-liwanag o pagpayo at 
kumunsulta sa Education Authority o Council of Catholic Maintained School (CCMS) o 
naatasang opisyales o Senior na Tagapag-kawanggawa bago gawain ang pagsasangguni. 
Walang desisyon na isangguni ang isang kaso sa Serbisyong Kawang-gawa ang gagawain 
kung hindi ito masusing napag-aralan at napag-usapan. Ang kaligtasan ng bata ang ating 
pangunahing isinasaalang-alang. 

7. Kung mayroong mga abiso ukol sa mga posibleng pang-aabuso, ipagbibigay alam ng 
Punong-Guro sa:
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• Serbisyong Kawang-gawa 
• Education Authority o CCMS Designated Office para sa Proteksyong Pambata 

             Ito ay isasagawa sa isang sobre na may tatak na ’CONFIDENTIAL – CHILD PROTECTION’ 

Kung isang reklamo ng pang-aabusong pambata ang gagawain laban sa isang empleyado ng 
paaralan, dapat ipagbigay alam ito agad sa Punong-Guro (o naatasang guro, kung siya ay 
hindi maaari). Ang mga proseso na nabanggit ay isasatupad, (maliban lamang kung ang 
reklamo ay ukol sa naatasang guro). Kung ang bagay ay isinangguni sa Serbisyong Kawang-
gawa, ang empleyado ay tatanggalin sa kanyang tungkulin na mayroong direchong 
pakikipag-ugnayan sa mga bata, At maaaring masuspendido sa kanyang mga tungkulin bilang 
pag-iiwas habang isinasagawa ang imbestigasyon ng Serbisyong Kawang-gawa. Ang 
Chairman of the Board of Governors ay agarang aabisuhan. 

Kung isang reklamo ng pang-aabusong pambata ang gagawain laban sa isang Punong-Guro, 
dapat ipagbigay alam ito agad sa naatasang guro (o ang kanyang katulong kung siya ay hindi 
maaari). Ipagbibigay alam niya sa Chairman of the Board of Governors at magkasama nilang 
sisiguruhin na mayroong karampatang aksyon na gagawin. 

Kung sino man na empleyado ng paaralan ang hindi sigurado kung ano ang dapat gawin kung 
siya ay may suliranin sa isang bata, o hindi sigurado kung mayroong nang mga sinyales o 
sintomas ng pang-aabuso, siya ay dapat makipag-ugnayan sa naatasang guro.  

Kinakailangan isaalang alang na ang mga impormasyon na ibibigay sa mga empleyado ng 
paaralan ukol sa posibleng pang-aabusong pambata ay hindi maaaring tratohin na ‘in 
confidence’. Para sa kapakanan ng bata, ang empleyado ng paaralan ay maaaring 
kailanganin na ibahagi ang kanyang nalalaman sa ibang propesyunal. Ngunit, yun lamang na 
kailangan maka-alam ang pagsasabihan. 



Child Protection - Filipino

7

Halimbawa ng dokumentong 
patakaran:

Proteksyong Pambata 

4

• Serbisyong Kawang-gawa 
• Education Authority o CCMS Designated Office para sa Proteksyong Pambata 

             Ito ay isasagawa sa isang sobre na may tatak na ’CONFIDENTIAL – CHILD PROTECTION’ 

Kung isang reklamo ng pang-aabusong pambata ang gagawain laban sa isang empleyado ng 
paaralan, dapat ipagbigay alam ito agad sa Punong-Guro (o naatasang guro, kung siya ay 
hindi maaari). Ang mga proseso na nabanggit ay isasatupad, (maliban lamang kung ang 
reklamo ay ukol sa naatasang guro). Kung ang bagay ay isinangguni sa Serbisyong Kawang-
gawa, ang empleyado ay tatanggalin sa kanyang tungkulin na mayroong direchong 
pakikipag-ugnayan sa mga bata, At maaaring masuspendido sa kanyang mga tungkulin bilang 
pag-iiwas habang isinasagawa ang imbestigasyon ng Serbisyong Kawang-gawa. Ang 
Chairman of the Board of Governors ay agarang aabisuhan. 

Kung isang reklamo ng pang-aabusong pambata ang gagawain laban sa isang Punong-Guro, 
dapat ipagbigay alam ito agad sa naatasang guro (o ang kanyang katulong kung siya ay hindi 
maaari). Ipagbibigay alam niya sa Chairman of the Board of Governors at magkasama nilang 
sisiguruhin na mayroong karampatang aksyon na gagawin. 

Kung sino man na empleyado ng paaralan ang hindi sigurado kung ano ang dapat gawin kung 
siya ay may suliranin sa isang bata, o hindi sigurado kung mayroong nang mga sinyales o 
sintomas ng pang-aabuso, siya ay dapat makipag-ugnayan sa naatasang guro.  

Kinakailangan isaalang alang na ang mga impormasyon na ibibigay sa mga empleyado ng 
paaralan ukol sa posibleng pang-aabusong pambata ay hindi maaaring tratohin na ‘in 
confidence’. Para sa kapakanan ng bata, ang empleyado ng paaralan ay maaaring 
kailanganin na ibahagi ang kanyang nalalaman sa ibang propesyunal. Ngunit, yun lamang na 
kailangan maka-alam ang pagsasabihan. 

Halimbawa ng dokumentong 
patakaran:

Proteksyong Pambata 

5

Proteksyong Pambata Proseso para sa mga 
Magulang

Papaano makakapag-reklamo ang isang magulang 

Ako ay may suliranin sa kaligtasan ng 
aking anak.

Maaari akong makipag-usap sa Guro sa 
klase.

Kung ako ay siya pa ring nababahala, 
ako ay maaaring makipag-usap sa 

naatasang guro ng Proteksyong 
Pambata. 

Ngalan, Taon ng Pamumuno/ VP para sa 
Pastoral Care 

Kung ako ay siya pa ring nababahala, 
ako ay maaaring makipag-usap sa 

Punong-Guro. 

Kung ako ay siya pa ring nababahala, 
ako ay maaaring makipag-usap/lumiham 

Chairman of the Board of Governors.

Sa lahat ng oras maaari akong makipag-
ugnayan sa Tagapagkawang-gawa  

o Polisya (PSNI)
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