
 
 

 مجموعة أدوات وسائل التواصل االجتماعي
 تمويل خطتنا لدعم المدارس

 
 

وضعت منطقة فيالدلفيا التعليمية مجموعة األدوات هذه من أجل المساعدة في تخفيف الضرر االقتصادي البالغ الذي سيُحدثه 

ومن خالل هذا الدليل، ستجد معلومات  .على ميزانية منطقة فيالدلفيا التعليمية( COVID-19)وباء فيروس كورونا المستجد 

لُوا مدارسنا) Fund Our Schoolsورسائل مقترحة من حملة  ِّ التي تهدف إلى تزويدك باإلرشادات، وإعطائك خلفية ، (َمو 

  .عن التواصل مع مسؤولينا المنتخبين وأصحاب المصلحة الخارجيين

 

 :وتوفر مجموعة األدوات هذه رسائل ورسومات للمساعدة في

، وكذلك ممثل الوالية وعضو مجلس الشيوخ عن الوالية، ال Wolfإبراز الحاجة الُملحة والتوعية بأن الحاكم،  ●

 يُمكنهم خفض تمويل التعليم

 .يحدث فارقًاباعتبارك مقيًما في والية بنسلفانيا، فإن صوتك .  جعل صوتك مسموًعا ●

 ت وغيرك من جمهور الناخبين في مجتمعاتكإشراك صانعي السياسات في مناقشة القضايا التي تواجهها أن ●

 .التأكد من إرسال رسائل حالية صحيحة من مصدر موثوق به ●

 مشاركة الموارد ●

 .تتاح جميع الرسومات والرسائل المقترحة لالستخدام على الملفات التعريفية لوسائل التواصل االجتماعي وصفحات الويب

نرجو أن تتذكر استخدام هاشتاج . XXX، يُرجى زيارة #FundOurSchoolsللمزيد من صور ومحتوى 

FundOurSchools#  عند نشر أي محتوى يتعلق بحملةFund Our Schools (لوا مدارسنا ِّ  (.مو 

 

 

 

 



 

 انسخ النص 

 : هاشتاج
#FundOurSchools 

 
 :التكتيكات

 .استفد من الرسومات البسيطة لخلق شعور مجتمعي .1
 باعتبارها مساحة لبناء التعاون والضغط استخدم وسائل التواصل االجتماعي .2
لعرض  https://live.cicerodata.com/:  قم بزيارة هذا الرابط. لمسؤوليك المنتخبين في منشوراتك( تاج)قم بعمل إشارة  .3

 .  أسماء ممثليك ومعلومات االتصال الخاصة بهم
 

 ل االجتماعيلغة وسائل التواص

 تويتر فيسبوك إنستغرام 

 وسائل التواصل االجتماعي
 عينة من المنشورات

 (عام)
 

 

 تفضَّل . لن نسمح لهاريسبيرغ بخفض تمويل التعليم أو استغالل ميزانيتنا الفيدرالية لتغطية التزامات الوالية

! لمعرفة كيف يمكنك التحرك اليوم philasd.org/fundourschools الموقع اإللكتروني بزيارة

#FundOurSchools 

 

 تواجه منطقة فيالدلفيا التعليمية عجًزا كبيًرا في اإليرادات سيصل إلى مليار دوالر . ال تخفضوا تمويل التعليم

لوا مدارسنا) FundOurSchools#. أمريكي في السنوات الخمس المقبلة ِّ قم بعمل إشارة ]اآلن ( مو 

 [بينللمسؤولين المنتخ

 

 ِّلوا التعليم بنفس مستويات العام الدراسي . ال تحققوا توازن الميزانية على حساب أطفالنا . 2020-2019مو 
#FundOurSchools [قم بعمل إشارة للمسؤولين المنتخبين] 

 
 يتضمَّن قانون . أرسلوا إلى المناطق التعليمية تمويلها الفيدرالي للمساعدة في منع تخفيضات الميزانيةCARES 

 لطالبمليون دوالر  115الفيدرالي، وهو الحزمة التحفيزية التي أقرها الكونغرس في شهر أبريل، ما يزيد عن 
   FundOurSchools#. فيالدلفيا ومدارسها

 
  يؤثر الركود االقتصادي، الناتج عن وباء فيروس كورونا المستجد(COVID-19) بشكل كبير في اإليرادات ،

كل ما أحرزته منطقة  القضاء علىمنطقة فيالدلفيا التعليمية، ومن الممكن أن يؤدي إلى الضريبية المحلية ل
 فيالدلفيا 

  التعليمية(SDP )من تقدم على مدى األعوام السبعة الماضية .#FundOurSchools 
 

 مليون دوالر، وسينمو  38أن الميزانية المتوازنة المقترحة للمنطقة التعليمية تتضمن اآلن عجًزا يبلغ : هل تعلم
  FundOurSchools#.  2025-2024هذا العجز حتى يصل إلى مليار دوالر بحلول العام الدراسي 

 
 

 

ر دعمك باعتبارك أحد أبطال حملة : إطار فيسبوك لوا مدارسنا) #FundOurSchoolsأَظهِّ ِّ يُمكن . على فيسبوك( مو 

 .عند تحديد إطار جديد للملف الشخصي  #fundourschoolsالعثور على اإلطار من خالل البحث باستخدام 

https://live.cicerodata.com/

