
 
 

Bộ Công Cụ trên Mạng Xã Hội 
Kế Hoạch Vận Động Fund Our Schools (Cấp Kinh Phí Cho Các Trường Học Của 

Chúng Ta) 
 

 

Học Khu Philadelphia đã xây dựng bộ công cụ này để giúp nhấn mạnh tác động tài 

chính nghiêm trọng mà đại dịch COVID-19 sẽ gây ra cho ngân sách của Học Khu 

Philadelphia. Trong phạm vi hướng dẫn này, quý vị sẽ tìm thấy các thông tin và thông 

điệp gợi ý từ chiến dịch Fund Our Schools. Những thông tin và thông điệp đó nhằm 

mục đích cung cấp cho quý vị hướng dẫn và thông tin nền tảng để giao tiếp với các 

viên chức được bầu và những bên có liên quan bên ngoài của chúng ta.  

 

Bộ công cụ này cung cấp các thông điệp và hình ảnh đồ họa để giúp: 

● Nâng cao nhận thức và thuyết phục Thống Đốc Wolf và dân biểu tiểu bang 

cũng như thượng nghị sĩ tiểu bang của quý vị rằng họ không thể cắt giảm 

kinh phí cho giáo dục. 

● Tăng cường tiếng nói của quý vị.  Là cư dân Pennsylvania, tiếng nói của quý vị 

rất có ý nghĩa. 

● Thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách vào quy trình thảo luận 

về các vấn đề mà những cư tri như quý vị, phải đối mặt trong cộng đồng của 

mình 

● Đảm bảo truyền tải thông điệp chính xác, cập nhật từ một nguồn đáng tin cậy. 

● Chia sẻ các nguồn lực hỗ trợ 

Tất cả các hình ảnh đồ họa và thông điệp gợi ý đều có sẵn để sử dụng trên mạng xã 

hội và các trang web. 



Để có thêm các hình ảnh và nội dung của #FundOurSchools, quý vị có thể truy cập vào 

XXX. Vui lòng lưu ý sử dụng thẻ gắn hashtag #FundOurSchools khi đăng mọi nội dung 

liên quan đến Fund Our Schools. 

 

Sao Chép Đoạn Văn Bản  

Thẻ gắn hashtag:  
#FundOurSchools 

 
Chiến Thuật: 
1. Tận dụng các hình ảnh đồ họa đơn giản để tạo cảm giác cộng đồng 
2. Sử dụng mạng xã hội làm không gian phát triển sự hợp tác và tính cấp bách 
3. GẮN THẺ các viên chức được bầu vào bài đăng của quý vị. Truy cập đường dẫn này:  

https://live.cicerodata.com/ để hiển thị tên và thông tin liên lạc của các dân biểu của quý vị.   
 

NGÔN NGỮ MẠNG XÃ HỘI 
 INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER 

Bài Đăng Mẫu 
trên 

Mạng Xã Hội 
(Chung) 

. 
 

✓ Chúng ta không thể để Harrisburg cắt giảm kinh phí cho giáo dục hay sử 

dụng nguồn quỹ liên bang của chúng ta để đáp ứng các nghĩa vụ của tiểu 

bang. Truy cập philasd.org/fundourschools để tìm hiểu thêm về cách quý 

vị có thể HÀNH ĐỘNG NGAY HÔM NAY! #FundOurSchools 

 

✓ Không cắt giảm kinh phí cho giáo dục. Học Khu Philadelphia đang phải 

đối mặt với sự thiếu hụt doanh thu lớn và sự thiếu hụt này sẽ tăng tới 1 tỷ 

đô la trong 5 năm tiếp theo. #FundOurSchools NGAY BÂY GIỜ [GẮN THẺ 

VIÊN CHỨC ĐƯỢC BẦU] 

 

✓ Không sử dụng chi phí dành cho các học sinh của chúng ta để cân đối 
ngân sách tiểu bang. Cấp kinh phí cho giáo dục ở các mức của năm học 
2019-2020. #FundOurSchools [GẮN THẺ VIÊN CHỨC ĐƯỢC BẦU] 
 

✓ Cấp cho các học khu khoản tài trợ liên bang để giúp ngăn chặn việc cắt giảm 
ngân sách. Đạo Luật CARES của liên bang, gói kích thích kinh tế mà Quốc Hội 
đã thông qua vào tháng 4, dành hơn 115 triệu đô la cho học sinh và các trường 
học tại Philadelphia. #FundOurSchools   
 

✓ Suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 đang tác động rất lớn đến doanh thu 
thuế địa phương của Học Khu Philadelphia và có khả năng xóa sạch những tiến 
triển mà SDP đã đạt được trong hơn bảy năm qua. #FundOurSchools 

 
✓ DYK: Ngân sách cân đối đề xuất của Học Khu hiện nay bao gồm con số thiếu 

hụt 38 triệu đô la, và con số này sẽ tăng lên 1 tỷ đô la vào năm học 2024-2025. 
#FundOurSchools 
 
 

 

https://live.cicerodata.com/


KHUNG FACEBOOK: Cho thấy sự hỗ trợ của quý vị như một nhà vô địch 

#FundOurSchools trên Facebook. Có thể tìm khung bằng cách tìm kiếm 

#fundourschools khi chọn khung mới cho ảnh hồ sơ của quý vị. 


