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Bulletin hinggil sa Kalusugan at Kaligtasan –  
Pagkilala sa Pang-aabuso at Kapabayaan 

Kagawaran ng California sa mga Serbisyo sa Pag-unlad 

Pag-ulat Pang-aabuso at Kapabayaan
May karapatan kang madama na ikaw ay ligtas. 

Hindi tama para sa isang tao na saktan ka o ang iba. 

Kung ikaw o isang kakilala mo ay inaabuso o napapabayaan, ito ang maaari mong gawin: 

Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan mo! 

Sino ang maaari mong kausapin o tawagan? 

• Pamilya

• Kaibigan

• Staff

• Tagasanay sa trabaho o Boss

• Doktor

• Tagapag-ugnay ng serbisyo (Service
Coordinator)

• Tumawag sa 9-1-1 para sa mga emergency

Maaaring hindi alam ng unang taong 

nakausap mo kung paanong tumulong. 

Huwag kang mawalan ng pag-asa! 

Patuloy na humingi ng tulong hanggang 

sa makuha mo ito. 

Ano ang mga itatanong kapag humingi ka ng tulong? 

o Ano ang nangyari sa iyo?
o Kailan ito nangyari? Kung hindi mo matandaan ang

petsa, isipin kung ano pa ang nangyari sa araw na iyon
upang matulungan kang matandaan.

o Ano ang pangalan ng taong nanakit o umabuso sa iyo?
Paano mo sila nakilala? Kung hindi mo alam ang
pangalan nila, ilarawan mo sila.

o Nangyari na ba ito dati?
o Saan naganap ang pang-aabuso? Nangyari ba ang

pang-aabuso sa bahay?
o Nakatira ba kasama mo ang taong nanakit sa iyo? May

iba bang nasa paligid?
o Nakatira ka ba kasama ng sinumang

pinagkakatiwalaan mo at kampanteng masasabihan ng
kung ano ang nangyayari?

o Sino ang mga tao at tauhang pinagkakatiwalaan mo?

Bakit mo dapat ipaalam ang pang-aabuso at kapabayaan? 

o Maaari kang matulungang makalayo sa taong nanakit sa iyo. 
o Maaari kang matulungang makaalis sa isang mapang-abusong

sitwasyon o relasyon.
o Maaari kang makakuha ng mga espesyal na serbisyo para sa mga

taong inabuso o sinaktan.
o Maaari kang makatulong na mapigilan ang pang-aabuso sa ibang 

tao. 

Sino ang maaaring tawagan para ipaalam ang pang-aabuso? 

o Kung nakatira ka sa isang pasilidad na lisensyado ng estado sa
pangangalaga ng komunidad, tumawag sa 844-538-8766 

o Kung nakatira ka sa isang pasilidad sa pangangalagang 
pangkalusugan, maaari kang magsampa ng reklamo dito: Reklamo 

o Kung ang isang bata, wala pang 18 taong gulang ay inaabuso at 
pinapabayaan, gamitin ang website na ito upang hanapin ang 
tatawagang numero ng telepono:  I-ulat ang Pang-aabuso sa Bata

o Kung ang isang taong may kapansanan na 18 taong gulang pataas
ay inaabuso o pinapabayaan, makipag-ugnay sa   Serbisyong 
Pamproteksyon sa May Sapat na Edad, tawagan ang 1-833-401-
0832, ibigay ang iyong zip code kapag hiningi upang makakonekta 
sa Adult Protective Services(Mga Serbisyong Pamproteksyon sa
Nasa Hustong Gulang) sa iyong county, 7 araw sa isang linggo, 24 
na oras sa isang araw.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/CalHealthFind/Pages/Complaint.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/CalHealthFind/Pages/Complaint.aspx
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdss.ca.gov%2Freporting%2Freport-abuse%2Fchild-protective-services%2Freport-child-abuse&data=04%7C01%7CLauren.Granillo%40dds.ca.gov%7Caa4a834a30314207ead208d94310d04b%7C7cfc5487eae84559b408d4e67432d3d2%7C0%7C0%7C637614561761934264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DIIosZA0XYMAqQbBYzJ%2FCVT8riArbqJdW2a6%2B13SEAU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdss.ca.gov%2Freporting%2Freport-abuse%2Fchild-protective-services%2Freport-child-abuse&data=04%7C01%7CLauren.Granillo%40dds.ca.gov%7Caa4a834a30314207ead208d94310d04b%7C7cfc5487eae84559b408d4e67432d3d2%7C0%7C0%7C637614561761934264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DIIosZA0XYMAqQbBYzJ%2FCVT8riArbqJdW2a6%2B13SEAU%3D&reserved=0
https://www.cdss.ca.gov/adult-protective-services
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