Para sa lahat ng mga bata upang makamit ang maayos at mabuting mundo.
Para sa mga magulang na walang pagod na sumusuporta sa kanilang mga anak
at piniling gamitin ang positibong paraan ng pagdidisiplina.

Mensahe mula sa Pinuno ng Save the Children Philippines
Ang pagpapalaki sa bata ay nagdadala ng ligaya at katuparan sa mga magulang
at tagapangalaga. Ang makita silang lumaking malusog, nakapag-aral, protektado mula sa
sakit gayundin sa sakuna, at may kakayahang maabot ang kanilang mga pangarap—
ay katuparan natin bilang mga magulang at tagapangalaga.

Ang karapatang-sipi ng aklat na ito ay nabibilang sa Save the Children Philippines,
Australian Aid, ng may-akda, at ilustrador. Walang bahagi ng publikasyon na ito na
maaaring kopyahin, ipadala, idownload, gawan ng kompilasyon, isailalim sa reverse
engineer, o iimbak o ipakilala sa anumang imbakan ng impormasyon at sistemang
retrieval sa anumang porma o paraan, maging elektroniko o mekanikal nang
walang pahintulot mula sa Save the Children Philippines. Ang laman ng aklat na
ito ay hindi maaaring ibenta, ipamahagi, o gamitin sa anumang paraan na may tubo
para sa komersiyal na layunin nang walang nakasulat na pahintulot mula sa
Save the Children Philippines.
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Reserbado ang lahat ng karapatan.
Walang bahagi ng aklat na ito ang maaaring kopyahin
sa anumang format ng walang pahintulot ng Save the Children Philippines.
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4th Floor Sunnymede IT Center, 1614 Quezon Avenue, Diliman,
Quezon City, Philippines
Telephone number: (+632) 8682 - 7283 (8682-SAVE)
www.savethechildren.org.ph

Gayunpaman, ang epekto ng pandemyang COVID-19 ay nagbunga ng pagtaas ng mga
kaso ng karahasan laban sa mga bata sa buong mundo. Sa Pilipinas, maraming pamilyang
mahihirap ang humaharap sa patong-patong na mga problema at hamon na dala ng mga
restriksyon ng kwarantina ng komunidad.
Maraming pamilya ang nawalan ng pinagkukunan ng kabuhayan, na nagbunga ng hirap na
magkaroon ng masusustansyang pagkain, pangangalagang pangkalusugan,
at panlipunang proteksyon. Gayundin, hindi makapasok ang mga bata sa paaralan upang
matuto at makapaglaro kasama ang mga guro at mga kaibigan. Maraming mahihirap na
pamilya ang nalimitahan lamang sa masisikip na tahanan at hindi makalabas.
Ito, at ang patuloy na kawalang-kasiguruduhan ng buhay, ang nagpapataas sa tensyon ng
mga magulang at mga bata. Minsan, hindi makontrol nating mga magulang ang ating mga
emosyon dahil sa pagod at pagkabalisa kung kaya nasasaktan natin ang mga anak.
Naniniwala ang Save the Children Philippines na sa pamamaraan ng positibong disiplina ay
mapabuti ang ugnayan o relasyon ng mga magulang at tagapangalaga sa kanilang mga
anak. Ang mga kuwento sa komiks na ito ay hango sa mga salaysay ng mga tunay na tao
na tulad nating lahat ay nakararanas ng matinding hirap ngayong panahon ng pandemya.
Natagpuan nila ang wastong paraan ng pagdidisiplina sa kanilang mga anak na may
pangangalaga at pag-unawa.
Umaasa ang Save the Children na ang komiks na ito ay makapagbibigay ng inspirasyon sa
atin upang tayo’y maging huwaran sa iba pang mga magulang at tagapangalaga sa
pakikitungo natin sa mga bata, at gayundin, maging kasangkapan tayo na puputol sa
siklo ng karahasan sa loob ng tahanan.

ATTY. ALBERTO T. MUYOT
CEO
Save the Children Philippines
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Pagkilala
Ang mga bata at kanilang magulang sa resettlement site at informal settlements sa Naic, Pasay,
at Tanay. Sa pagbahagi ng kanilang mga kuwento upang maging inspirasyon ng komiks na ito.
Sa bumuo ng mga kuwento ng mga bata at kanilang mga magulang
Ms. Mikka Ann V. Cabangon, Writer
Ms. Gerimara Vinaya S. Manuel, Illustrator
Mula sa Save the Children Philippines paggabay sa pagbuo ng komiks
Ms. Wilma T. Bañaga, Child Protection Adviser
Ms. Jerly Mae M. Villanada, Child Protection Manager
Mr. LJ G. Passion, Information and Communications Coordinator
Mr. George Oliver G. De La Rama, ACCM Director
Ms. Estrella S. Torres, Media and Communications Head
Sa Project BURST at masigasig na mga team members na sina
Ms. Lourdes L. Pambid, Project Manager
Ms. Marie Kathleen Denise D. Arce, Partnership Coordinator
Ms. Laarni M. Magayanes, Project Officer
Ms. Reena Carmela S. Cardenas, MEAL Officer
Ms. Myka Sarandria T. Viernes, Area Coordinator
Mr. Kim Clarence D. Enriquez, Area Coordinator
Mr. Rodel D. Caccam, Area Coordinator
Australian Aid
SCI-Asia Regional Office
COVID-19 Global Central Fund

Kung ikaw ay nakararanas o nakakikita ng pang-aabuso,
maaaring magreport sa Violence Against Women and Children (VAWC)
ng inyong barangay. Maaari ring magreport sa mga sumusunod na ahensiya:
Bantay Bata 163
Landline/Smart - 163
Globe - #163
Philippine National Police Aling Pulis Hotline
Landline – 8532-6690
Smart – 0919 777 7377
Globe – 0966 725 5961
Department of Social Welfare and Development
Text Hotline – 0918 912 2813
Landline – 8931-8101 to 07
Department of Social Welfare and Development - National Capital Region Crisis Intervention Unit
Landline – 8735-5413; 8734-8639; 8734-8626 to 27
Commission on Human Rights
Landline – 8294-8704
TM – 0936 068 0982
Smart – 0920 506 1194
Email – chad.pasco.chr@gmail.com

Kung nakararanas ka o ang kapamilya ng pagkabalisa, maaaring tumawag sa:
National Center for Mental Health
Crisis Hotline – 8989-8727
Mobile – 0917 899 8727

Inilathala ng Save the Children Philippines sa pamamagitan ng Project BURST,
sa tulong ng SCI - Asia Regional Office, COVID-19 Global Central Fund, at Australian Aid.

