
www.facebook.com/safety/educators  

Kaligtasan sa Koneksyon 

Para sa bawat sitwasyon, isaalang-alang ang lokasyon, antas ng access, at ang 
ginagawa mong aktibidad sa online. Pagkatapos tukuyin kung ang panganib na 
paggawa ng aktibidad ay mababa, katamtaman, o mataas at ipaliwanag kung bakit. 

Lokasyon Access Aktibidad Panganib 

Bahay ng 
kaibigan 

Pamilya ng 
iyong kaibigan Online game  

Coffee shop Mga customer 
lang Social media  

Library Mga miyembro 
lang 

Pinansyal na 
transaksyon 

 

Airport Pangkalahatang 
publiko Email  

 

 

 



Ang mapagkukunan sa pag-aaral na ito ay ginawang available ng Youth and Media sa Berkman Klein Center for Internet & Society 
sa Harvard University sa ilalim ng Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International na lisensya. Pwede mo itong gamitin, 

kabilang ang pagkopya at paghahanda ng mga hinangong gawa, pang-commercial o hindi pang-commercial na gamit, basta't 
iuugnay mo ang Youth and Media bilang orihinal na pinagmulan at ibabahagi ang anumang higit pang gawa sa ilalim ng parehong 

mga tuntunin. Makikita rin sa online ang mga ito at ang karagdagang mapagkukunan sa pag-aaral sa Berkman Klein's Digital 
Literacy Resource Platform. 

www.facebook.com/safety/educators  

Kaligtasan ng Koneksyon: Kopya ng Nagtuturo 

Para sa bawat sitwasyon, isaalang-alang ang lokasyon, antas ng access, at ang 
ginagawa mong aktibidad sa online. Pagkatapos tukuyin kung ang panganib na 
paggawa ng aktibidad ay mababa, katamtaman, o mataas at ipaliwanag kung bakit. 

Lokasyon Access Aktibidad Panganib 

Bahay ng 
kaibigan 

Pamilya ng 
iyong kaibigan Online game 

Mababa: Mayroong maliit na bilang ng 
tao sa network at may tiwala ka sa mga 
ito. Marahil hindi kasama sa aktibidad 
ang sensitibong impormasyon. 

Coffee shop Mga customer 
lang Social media 

Katamtaman: Ang social media ay hindi 
kinakailangang sensitibo, ngunit ang 
sinumang nagpunta dati sa cafe ay 
magkakaroon ng access sa network at 
maaaring nakawin ang iyong mga 
password. 

Library Mga miyembro 
lang 

Pinansyal na 
transaksyon 

Mataas: Napakasensitibo ang 
impormasyon sa bangko, at habang 
medyo limitado ang access sa library, 
hindi mo alam na maaaring mayroong 
malisyosong ma-access ang iyong 
impormasyon. 

Airport Pangkalahatang 
publiko Email 

Mataas: Kahit na hindi sensitibo ang 
iyong email, hindi ligtas ang paggamit 
ng pampublikong network. 

 

 


