
DRAW THE LINE.CA

ANG COACH AY ANG COACH AY 
GUMUGUGOL GUMUGUGOL 
NG LABIS NA NG LABIS NA 
ORAS SA ISANG ORAS SA ISANG 
MANLALARO - MANLALARO - 
SA LOOB AT SA LOOB AT 
LABAS NG LABAS NG 
PALARUAN.PALARUAN.

MAGSASABI MAGSASABI 
KA BA SA KA BA SA 
IBANG TAO?IBANG TAO?



KAYA MAKINIG 
SA IYONG KUTOB 
AT MAGTIWALA 
SA IYONG 
NARARAMDAMAN.

Kapag may napansin kang isang bagay na 
hindi tama, ito ay marahil hindi tama. Kaya 
makinig sa iyong kutob at magtiwala sa 
iyong nararamdaman.

Kapag tayo ay tumatalikod, pinapayagan natin ang sekswal na karahasan 
na magpatuloy. 85% ng sekswal na inabusong mga bata at mga tinedyer 
ay inabuso ng isang taong kilala nila. Pinoprotektahan ng batas ang mga 
bata sa ilalaim ng 18 taong gulang mula sa sekswal na pagsasamantala: 
anumang sekswal na pagdikit sa pagitan ng isang batang mas bata sa 18 
taong gulang at ang isang tao na may awtoridad ay itinuturing na sekswal na 
pagsasalakay ayon sa batas. Kung pinaghihinalaan mo o nakakatiyak ka na 
may pagsasalakay ng isang bata sa ilalim ng 16 na taong gulang, ayon sa 
batas ikaw ay kinakailangan na ipagbigay-alam ito sa Chilldren’s Aid Society.

Pribado at saradong praktis, paghihiwalay isang manlalaro mula sa ibang 
mga kasamahansa koponan, o madalas na tawag sa telepono o mga teksto 
ay mga malubhang senyales na posibleng mga sekswal na karahasan. 

Parating mayroong higit sa isang opsyon ang isang saksi. Manindigan ng 
ligtas at gumawa ng paraan na komportable ka. Maaari mong:
• Mag-tsek-in sa manlalaro: “Ok ka ba? Ok ba ang lahat dito?”
• Magsabi sa isang tao ang tungkol dito: Isang kauri, magulang, o isang 
kasama sa koponan na maaaring may parehong mga hinala.
• Pumunta sa mga awtoridad: Sa administrasyon ng koponan at/o kaya sa 
pulis, lalo na kung ang manlalaro ay nasa ilalim ng 16 na taong gulang.

Tandaan, ito kailanman ay hindi iyong 
kasalanan. Hindi ka nag-iisa. Sabihin sa isang 
taong iyong pinagkakatiwalaan. 

May tulong na makukuha: draw-the-line.ca

Ang sekswal na karahasan ay problema ng 
lahat. Magsalita. Patigilin ito. Ipagkalat ito. 
Para sa karagdagang kaalaman pumunta 
sa draw-the-line.ca.

NANGYARI ITO SA AKIN

BAKIT KAILANGAN MANINDIGAN?

KAILAN DAPAT MANINDIGAN?

PAANO MAGTAKDA NG PANINDIGAN?

Pinondohan ng:

106 – Tagalog


