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Ang isang pisikal na PERSONAL NA BANTA ay kapag  ikaw ay 
nasa napipintong panganib dahil sa pagkamalapit-lapit ng 
taong nagbabanta. Mayroon kang tatlong pagpipilian:

1. Tumakbo: Kilalanin ang isang ruta sa pagtakas. Iwanan ang
anumang mga pag-aari na maaaring makapagpabagal sa iyo.
Kung maaari, tulungan ang iba na makatakas. Tawagan ang 911.

2.Magtago: Magtago mula sa tanawin ng banta. Ikandado ang mga
pinto o harangan ang mga lugar na mapapasukan. Patahimikin
ang iyong cell phone (ganon din ang nginig na tunog) at manatiling
tahimik hanggang sa matapos ang banta.

3. Lumaban: Ang paglaban ay dapat na isang huling paraan at
kapag lamang ang iyong buhay ay nasa napipintong panganib.
Tangkaing mawalan ng kakayahan ang banta. Kumilos  ng mas
malakas na pisikal na pananalakay hangga't maaari.

Ang isang pandiwang na personal na banta ay hindi 
inilalagay ang tatanggap sa agad na panganib o inilaan 
na isagawa ang banta sa paglaon.
 Isulat o kung hindi man, itala ang banta nang eksakto kung

paano ito naipapaabot.
 Itala ang maraming mga naglalarawang detalye tungkol sa

taong gumawa ng banta: pangalan, lahi, kasarian, taas, bigat,
kulay ng buhok at mata, boses, damit, o anumang iba pang mga
nakikilalang pagmumukha.

 Iulat ang banta sa pagpapatupad ng batas.

Ang BANTA NA PAGTAWAG SA TELEPONO ay 
isang banta na natanggap sa pamamagitan ng 
telepono. Dapat  mong subukan na makakuha ng 
maraming impormasyon ng tumatawag at ang 
banta hangga't maaari, maliban kung ang banta 
ay malapit o mayroong napipintong saktan ka o 
ang iba.

 Manatiling kalmado at huwag isasara ang
telepono.

 Panatilihin ang tumatawag hangga't maaari at
subukang humingi ng impormasyon upang
matukoy kung tiyak ang banta, makatotohanan,
o nagdudulot ng agarang panganib sa iyo o sa
iba.

 Kung maaari, senyasan ang iba na malapit na
makinig at abisuhan ang nagpapatupad ng
batas.

 Kopyahin ang anumang impormasyon mula sa
elektronikong display ng telepono.

 Isulat ang eksaktong pananalita ng banta.
 Itala ang tawag kung maaari.
 Maging handa na magamit upang talakayin ang

mga detalye kasama ang mga tauhan ng
nagpapatupad ng batas.

Ang BANTA NA ELEKTRONIKONG MENSAHE 
ay isang banta na natanggap sa pamamagitan 
ng internet sa direktang pagmemensahe, 
email, o social media. Maaaring kasama dito 
ang mga banta ng blackmail o hindi kanais- 
nais na mga kahihinatnan kung ang tatangap 
ay hindi sumunod.
 Huwag buksan ang isang elektronikong

mensahe o nakalakip na dokumento mula sa
hindi kilalang mga nagpadala.

 Huwag makipag-usap sa social media na
hindi kilala o hindi hinihiling na mga 
indibidwal.

 Tiyaking nakatakda ang iyong mga settings
ng seguridad sa pinakamataas na antas ng
proteksyon.

Kung ang isang elektronikong banta ay natanggap:

Ang MGA PAG-ATAKE SA CYBER ay 
maaaring ikompromiso ang iyong 
elektronikong aparato at ilantad ang 
personal na impormasyon. 
 Gumamit ng matatag na mga passphrase at

huwag gamitin ang parehong passphrase sa
maramihang mga websites.

 Itakda ang mga aplikasyon ng anti-virus at
anti-malware sa automatikong pagbabago.

 Itakda ang sistema at mga pagbabago sa
software kapag ang mga ito ay pwede ng 
magamit.

 Itakda ang dalawang pagpapatotoo ng 
dalawang-kadahilanan.

 Regular na mag back-up ng data.



Kung pinaghihinalaan mo na ikaw ay naging 
ay isang biktima ng isang pag-atake sa cyber:

 Huwag tanggalin ang mensahe. Ang
forensic na pagsusuri ay maaaring
makakuha ng importanteng mga detalye.

 Iwanang bukas ang mensahe sa
computadora.
Agad na abisuhan ang nagpapatupad ng
batas.

 Ilimbag, litratuhan, o kopyahin ang
mensahe, linya ng paksa, petsa, at oras.

 Panatilihin ang lahat ng elektronikong
katibayan.

 Huwag tanggalin o baguhin ang iyong mga
sistema sa computer.
 Makipag-ugnay kaagad sa iyong mga

institusyong pampinansyal upang
maprotektahan ang iyong mga accounts
sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan.
 Palitan ang mga passphrase at bantayan ang

mga accounts para sa kahina-hinalang
aktibidad.

Kung ikaw ay nasa agarang pisikal na panganib, tawagan ang 911.

Kung nakakaranas ka ng isang banta, mangyaring makipag-ugnay sa iyong lokal na patlang na tanggapan ng FBI 
(makikita ang mga listahan sa www.fbi.gov) o magsumite ng isang tip sa pamamagitan ng 1-800-CALLFBI (o 
1-800-225-5324) o sa pamamagitan ng www.fbi.gov/tips.

Maaari ka ring gumawa ng isang hindi nagpapakilalang tip sa FBI sa pamamagitan ng telepono o online. 

http://www.fbi.gov/


Kahit na ang pag-uulat ng mga detalye kung paano ka binantaan o inatake sa cyber ay hindi nagreresulta sa isang pagsisiyasat,  malamang na makakatulong ito sa iba pang mga biktima sa pamamagitan ng pagtulong sa FBI na 
subaybayan ang mga banta at kilalanin ang mga kalakaran.  

Kanino ako dapat na makipag-ugnay kung nakakaranas ako ng mga banta o pananakot: lokal na pulisya o ang FBI? 

 Kung ikaw o ang iba ay nasa agarang pisikal na panganib, tawagan ang lokal na pulisya, sa pamamagitan ng pag-dayal ng 911.

 Kung nakakaranas ka ng isang banta na nauugnay sa isang pederal na krimen, makipag-ugnay sa iyong lokal na patlang na tanggapan ng FBI (ang mga listahan ay nasa www.fbi.gov) sa
pamamagitan ng pagtawag sa 1‐800‐CALLFBI (o 1‐800‐225‐5324) o sa pamamagitan ng www.fbi.gov/tips.  Kasama sa mga halimbawa ay ang mga banta  mula sa isang kawani ng isang
pamahalaang banyaga, organisadong krimen, isang opisyal ng gobyerno. Ang iyong ulat ay maaaring hindi nagpapakilala.

 Hindi lahat ng mga pangyayari ay nakakatugon sa pasimulang pagsisiyasat ng FBI. Kung ikaw ay ang biktima ng isang pangyayari na hindi nakakatugon sa pasimula ng krimeng pampederal,
maaaring kailanganin mong iulat ito sa iyong lokal na departamento ng pulisya. Ang mga hurisdiksyon na panglokal at pang-estado ay may iba't- ibang mga pasimula para sa pagsisiyasat ng mga
pinaghihinalaang mga krimen.

Ano ang aasahan ko kung ako ay kinapanayam ng FBI?

 Maaaring makipagkita sa iyo ang isang kawani ng FBI sa isang patlang na tanggapan ng FBI o sa ibang lokasyon.
 Hihilingin sa iyo ng FBI na magbigay ng maraming impormasyon hangga't maaari tungkol sa may kagagawan at mga detalye ng banta na iyong naranasan.
 Hihilingin ng FBI ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay upang makibalita sa iyo kung kinakailangan.
 Susubukan ng FBI na protektahan ang iyong pagkakakilanlan at ang pagiging kompidensyal.
 Kung naaangkop, ang isang FBI na Espesyalista sa Biktima ay maaaring naroroon sa panahon ng pakikipanayam upang magbigay ng impormasyon at suporta, o maaari silang makipag-ugnay sa

iyo pagkatapos ng iyong pakikipanayam sa pamamagitan ng telepono o koreo..
Ano ang mga panimula ng FBI upang siyasatin ang isang kumpleto at/o simulan ang isang pagsisiyasat?

 Ang FBI ay maaaring magsiyasat ng mga banta na lumalabag sa pederal na batas ng Estados Unidos at nagpapahiwatig ng pinsala o panganib sa tatanggap.
 Ang kakayahan ng nagpapatupad ng batas ng Estados Unidos na usigin ang mga indibidwal para sa mga singil na nauugnay sa banta ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan,

katulad ng: kalidad ng ebidensya, ang kakayahang makilala ang mga indibidwal na gumawa ng kilos, ang pagkakakilanlan ng isang sabwatan, at/o ang kakayahang arestuhin ang mga
nagkasalang mga indibidwal.

Ano ang aasahan ko kung ang FBI ay nagpasimula ng isang pagsisiyasat?
 Kung naniniwala ang FBI na may isang krimeng pampederal  maaaring nagawa, isa o maraming kawani ng FBI ang magsasagawa ng pagsisiyasat. Bilang bahagi ng pagsisiyasat, ang mga kawani ay

maglilikom ng ebidensya na maaaring may kasamang isang pakikipanayam sa iyo at iba pang mga biktima.
 Maaari ka ring hilingan na ilarawan ang iyong karanasan sa harap ng pinakamataas na huradong pampederal.
 Kukumpletuhin ang isang masusing pagsisiyasat. Maaaring matagal matapos ang pagsisiyasat, at hindi ka mabibigyan ng mga pagbabago sa araw-araw na mga pagpapaunlad ng kaso. Lahat ng

pagsisikap ay gagawin upang sabihin sa iyo ang tungkol sa pangunahing mga kaganapan ng isang pagsisiyasat, katulad ng pag-aaresto o pag-sasakdal. Ang FBI ay nakatuon na magbigay ng
naturang impormasyon sa iyo bago ito maipahayag sa publiko, kung maaari. Subalit, ang FBI ay dapat laging maging maingat na hindi ibunyag ang sensitibong impormasyon na maaaring makasira
sa pagsisiyasat o madagdagan ang panganib sa nagpapatupad ng batas.

 Ang FBI na Espesyalista sa Biktima ay magagamit upang magbigay sa kilalang mga bikitima ng suporta, impormasyon at mga tutulong para sa anumang mga lokal na mapagkukunan na maaaring
kailanganin.

ANG IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAY PARA SA PATLANG TANGGAPAN NG FBI AY NAKALISTA AYON SA LUNGSOD AT ESTADO, AY MAKIKITA SA WWW.FBI.GOV. KUNG IKAW AY NASA 
NAPIPINTONG PANGANIB, TAWAGAN ANG 911.
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