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Modyul 8- Pagkaka-utang                Activity Sheet 8-2 
Tagubilin sa pag-iimprenta: 

. Ilimbag ang mga pahina kung saan may nakasulat na pangungusap at ang isang pahina 
kung saan may guhit ng tatlong bilog nang talong beses , isa para sa bawat pangkat.. Gupitin 
ang bawat pangungusap at ilagay sa loob ng  isang sobre.Ang sobre ng bawat pangkat ay 
mayroong isang  pahina ng bilog at mga pangungusap na nagsasabi ng aksiyon. Ilimpag ang 
isang  malaking bilog at idikit sa harap ng pinto ng isang silid 

 

 Gumawa ng 

buwanang Badyet. 

 

Kumuha ng iba 

kredit kard na 

may alok 

mababang interes 

at ilipat ang iyong 

utang. 

Ituon ang iyong 

pansin sa mga 

bagay na kaya 

mong gawin sa isang 

araw na gagastos ka 

ng konti at higit na 

makapagtipid. 

Hayaang 

masaktan ang 

ibang tao sa 

ganitong 

sitwasyon mo. 

Gumawa ng listahan 

o itago ang mga 

resibo para 

masubaybayan ang 

Itago mo ang 

iyong 

pagkapagod sa 

utang sa iyon 
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iyong paggastos mga kaibigan at 

pamilya. 

 Tawagan mo ang 

iyong pinagkaka-

utangan para alamin 

kung ikaw ay 

nakalimot ng isang 

pagbabayad. 

Gumawa ng 

bagong schedule 

ng pagbabayad 

sa iyong 

pinagkaka-

utangan ayon sa 

iyong kakayahan. 
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Module 8 – Debt     Activity Sheet 8-2, continued 
 

 

 

Isipin na kumuha 

nang pangalawnag 

trabaho hanggang 

sa mabyaran ang 

lahat ng pagkaka-

utang. 

 

 

Magtanong 

tungkol sa pag-

iisa ng mga 

pagkaka-utang 

 

 Magplano nang 

pagkakaroon ng 

isang kredit kard 

lamang sa 

hinaharap. 

Gawin pera ang 

iba pang 

puhunan o kaya 

ay gamiting ang 

naipon para 

mabasan ang 

balanse ng 

pagkaka-utang. 

 

Makipag-usap sa 

not-for profit na 

ahensiyang taga-

payo ukol sa utang. 

 

Palitan ang iyong 

Numero ng 

telepono at 

huwag sagutin 
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ang iyong mga 

tawag mula sa 

pinagkaka-

utangan. 

Gumawa ng isang 

listahan ng lahat ng 

iyong mga utang 

kasama ng mga 

balanse nito at antas 

ng interes 

 

Huwag buksan 

ang mga sulat ng 

bayarin haggang 

wala kang perang 

pambayad dito. 

 Makipagkasundo sa 

nagpapa-utang na 

may 

pinakamababang 

antas na interes. 

 

Ituon ang inyong 

pansin sa 

pagbabayad ng 

mga utang na 

may 

pinakamataas na 

interes. 
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Module 8 – Debt        Activity Sheet 8-2, continued 
 

 

Maging matapat sa 

iyong pinagkaka-

utangan, ipaliwanag 

ang iyong problema 

at guwmawa ng 

plano sa 

pagbabayad na 

ayon sa iyong 

,makakaya. 

Manghiram ng 

pera sa iyong 

kapamilya at mga 

kaibigan upang 

mabayaran ang 

iyong mga 

pinagkaka-

utangan. 

 

Tignang mabuti ang 

iyong sitwasyon at 

sikaping isipin kung 

papaano ka 

napunta sa ganitong 

pagkaka-utang, sa 

kaganitong banda. 

 

Kumuha ng utang 

sa “payday 

lender” o kaya’y 

sa kumpanyang 

pampinansiyal. 

 

Makipagkita sa 

Trustee ng mga 

Ituon ang iyong 

pagbabayad  sa 

pagkaka-utang 



 

 
  
Module 8 –Debt 

Canadian Centre for Financial Literacy  
  

bangkarote 

 

na may 

pinakamalaking 

balanse. 

 

Makipgsugal upang 

makita mo kung 

kaya mong kumita 

upang mabayaran 

ang lahat mong 

pagkaka-utang. 

 

Panatiliing 

gumamit ng iyong 

kredit kard. 

 
Module 8 – Debt        Activity Sheet 8-2, continued 
 
  

 
 

Gawin 

 
Ituloy na 

May 
Pag-
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Module 8 – Debt        Activity Sheet 8-2, continued 
 
  

 
Gawin 
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Module 8 – Debt         Activity Sheet 8-2, continued 
 

  

Ituloy na 
May 

Pag-iingat 
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Module 8 – Debt         Activity Sheet 8-2, continued 

 
 

 

 
Huwag 
Gawin 


