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Chapter I: Introduction 
  

Ang kahulugan ng salitang Balangay ay “Bangka.” Ito ay ginagamit ng mga Pilipino noong Pre-

Colonial Period sa Pilipinas. Napili ang salitang Balangay na maging pangalan ng proyektong ito 

dahil maliban sa literal na kahulugan nito: isang bangka na ginagamit para sa transportasyon, ay 

kinakailangan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga mamamayan upang mabuo ang bangkang 

Balangay. Tulad ng pagtutulungan ng mga Pilipino sa pagbuo ng bangka noon, ay nais din ng 

Balangay Project na makipagtulungan sa iba’t ibang ahensya na awtorisadong magbigay- 

impormasyon tungkol sa disaster upang magkaroon ng mas epektibong information 

dissemination sa komunidad.  

Ang Balangay web at mobile app ay isang cloud-based information system na naglalayon na 

magbigay ng makabuluhang impormasyon tungkol sa iba’t ibang disaster na maaring maranasan 

ng mga residente ng Legazpi, at kung paano mag-handa para sa mga ito. 

   

Chapter II: Paano magkaroon ng Balangay App? 
 

PARA SA MGA MAY ANDROID PHONE O TABLET: 

1. Pumunta sa Google Play store ng inyong android phone o tablet. 

2. I-search lamang ang Balangay 

3. I-click ang “install” at ma-do-download na ang Balangay. 

 

PARA SA MGA MAY LAPTOP O PERSONAL COMPUTER: 
1. I-open ang browser ng inyong laptop (Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.) 

2. I-type lamang ang balangayph.com  sa search bar at maari nang magamit ang Balangay.  

 

Chapter III: Ano ang features ng Balangay App? 
 

ANNOUNCEMENTS 
Ang mga announcement na mababasa sa Balangay ay galing lamang sa mga awtorisadong ahensya 

o institusyon base sa kanilang mga expertise. Ang mga announcement ay naka-arrange base sa 

kung ano ang latest na impormasyon na ipi-nost ng admin.  

 Ang mga announcement ay maaring makita kahit na walang internet connection.  



 

D-LEARNING  
(DISASTER-LEARNING: IMPORMASYON TUNGKOL SA DISASTER) 

 

Dictionary – Ang dictionary ay naglalaman ng mga salita at impormasyon na madalas nababasa 

o naririnig tuwing may bagyo o ano mang disaster. Ang mga depinisyon ng mga salitang makikita 

sa Dictionary ay naka-tagalog upang mas madaling maintindihan nang mambabasa, lalo na ng  

mga estudyante.  

Encyclopedia – Kung nais ng mas in-depth na paliwanag ng mga terms na naka lagay sa 

Dictionary, pumunta sa Encyclopedia section. Makikita dito ang mga cause, effect, mga litrato 

ng iba’t ibang disaster concepts. Makakatulong ito lalo na sa mga guro at estudyante sa 

pagtuturo ng disaster preparedness. 

 

SURVIVAL KIT 
Ang survival kit ay naglalaman ng iba’t ibang tips, gabay na pwedeng gawin kapag may 

paparating na sakuna. Ang survival kit ay naka-categorize base sa mga sakuna. Ang mga 

articles sa survival kit ay nakahati din sa tatlo: Mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos 

ng sakuna.  

 

HOTLINES 
Ang hotlines ay naglalaman ng mga contact number ng mga ahensya de gobyerno na maaring 

tawagan kapag may sakuna o ano mang emergency. Makikita rin ang mga contact number ng 

ibang pribadong institusyon at unibersidad/kolehiyo  na miyembro ng Balangay network.   

 

H-MAPS (Hazard Maps) 
Ang mapa na ginamit sa Balangay ay ang mapa lamang ng Albay. Makikita dito ang mga 

sakunang maaring maranasan ng mga lugar sa Albay.  Ang H-Maps ay may kasamang 

Legend. Ito ang magsasabi kung anong sakuna ang maaring makaapekto sa isang lugar sa 

Albay (at kung gaano ka-prone). Mayroon din itong GPS para sa mga turista na hindi 

kabisado ang mga lugar sa Albay. Ang mapang ginamit ay base sa official maps ng Albay 

Public Safety and Emergency Management Office.  

 



ADMIN CONSOLE 
Ang disaster information ay isang maselang klase ng impormasyon na dapat bigyan ng kaukulang 

ingat sa pag pa-pakalat nito sa publiko. Kaya naman ang Balangay network ay mayroong Admin 

Console upang matiyak na ang mga authorized institusyon lamang ang maaring mag post. 

 

CREDITS 
Dito ay pormal na kinikilala ang aming mga katuwang na ahensya sa pagbuo ng Balangay. Dito 

din makikita ang official sources ng mga impormasyon sa Balangay.   

 

 

Chapter IV: Ibahagi sa inyong Facebook account ang mga 

impormasyon galing sa Balangay. 
 

1. I –click ang  (Para sa lamang Balangay Mobile App) 

 

2. Sa ibabang bahagi ng inyong screen ay makikita ang Log in with Facebook, i-click 

lamang ito. 

 

3. Mag log-in sainyong Facebook account at i-share ang impormasyon na nais ninyong 

ibahagi sa friends. 

 

CHAPTER V: Ipaabot Sa Balangay Technical Support ang 

inyong mensahe 
 

1. I –click ang  (Para sa lamang Balangay Mobile App) 

 

2. I-click “ANO ANG GUSTO MONG MALAMAN?” 

 

3. Isulat ang inyong mensahe(suggestions, comments, ideas) 

 

4. Ang inyong email address ay REQUIRED upang ma-contact naming kayo kung may follow 

up at clarifications 
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