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#FundOurSchools

  لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة

philasd.org/fundourschools

 اتخاذ
اإلجراء

 سيكون كل يوم خميس هو يوم الدفاع عن

التعليم العام في فيالدلفيا

 فلنجعل أصواتنا مسموعة في العاصمة واشنطن كل يوم

خميس حتى يتم تمرير قانون األبطال

 لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة

philasd.org/fundourschools
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أظهر دعمك كمؤيد لوسم 
#FundOurSchools عىل الفيسبوك. 

يمكن العثور عىل اإلطار من خالل البحث 

عن وسم #FundOurSchools عند 

تحديد إطار ملف شخصي جديد. 

مجموعة أدوات وسائل التواصل 
االجتماعي 

  FundOurSchools#
أنشأت منطقة فيالدلفيا التعليمية مجموعة األدوات هذه للمساعدة في رفع التأثير المالي المهم لجائحة كوفيد 19 عىل ميزانية منطقة 

فيالدلفيا التعليمية. ستجد في هذا الدليل معلومات ورسائل مقترحة من حملة Fund Our Schools، والتي تهدف إىل تزويدك بدليل 

وخلفية عن التواصل مع المسؤولين المنتخبين وأصحاب المصالح الخارجيين. 

توفر مجموعة األدوات هذه رسائل ورسومات للمساعدة عىل: 

•  التواصل مع السيناتور تومي والسيناتور كيسي وإبالغهما بالحاجة الملحة بشأن تمرير مجلس الشيوخ األمريكي "لقانون األبطال". 
•   توصيل صوتك. بصفتك مقيم في والية بنسلفانيا، فإن صوتك مهم. 

•   مشاركة صانعي السياسات في مناقشة القضايا التي يواجهها جمهور الناخبين، مثلك، في مجتمعاتك. 
•   التحقق من أن الرسائل الحالية والصحيحة من مصدر موثوق به. 

•   مشاركة الموارد.

جميع الرسومات والرسائل المقترحة متاحة لالستخدام عىل الملفات الشخصية بوسائل التواصل االجتماعي وصفحات الويب. 

 .philasd.org/fundourschools يمكنك زيارة صفحة الويب الخاصة بنا عىل ،FundOurSchools# لمزيد من الصور ومحتوى وسم

 .Fund Our Schools عند نشر أي محتوى متعلق بـ FundOurSchools#

الوسم: 
 FundOurSchools#

األساليب: 

•   استفد من الرسومات البسيطة لخلق حس مجتمعي 

•   استخدم وسائل التواصل االجتماعي كمساحة لبناء التعاون واإللحاح 

 •   اذكر المسؤولين المنتخبين لديك في منشوراتك. 
 https://live.cicerodata.com/ :للحصول عىل أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالممثلين لديك، يُرجى زيارة

عينة من رسائل مواقع التواصل االجتماعي

تنزيل الرسومات الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي

 تحتاج فيالدلفيا إىل تمرير مجلس الشيوخ األمريكي لقانون األبطال #FundOurSchools و@SenToomey و

SenBobCasey@

 SenToomey@ يتضمن قانون األبطال تمويالً أساسًيا للحفاظ عىل صحة الطالب والموظفين وأمانهم وتعليمهم. يمرر

FundOurSchools# مشروع القانون هذا SenBobCasey@و

@SenToomey و@SenBobCasey تضررت مدارس فيالدلفيا من كوفيد 19 بشدة. ساعد في الحفاظ عىل صحة 
FundOurSchools# وسالمة الطالب والموظفين وتعليمهم. تمرير قانون األبطال اآلن

تحتاج المناطق التعليمية إىل تمويل اتحادي لسد عجز الميزانية واالمتثال لمتطلبات الصحة والسالمة. نحن بحاجة إىل 

FundOurSchools# .للتصرف اآلن وتمرير قانون األبطال SenToomey & SenBobCase@

يتضمن قانون األبطال عىل أكثر من 450 مليون دوالر من أجل الطالب والمدارس في فيالدلفيا. نحن بحاجة إىل هذه 

األموال لمنع خفض الميزانية والحفاظ عىل صحة الطالب والموظفين وأمانهم وتعليمهم. يريد األطفال في فيالدلفيا أن 

.FundOurSchools# بالمساعدة في تمويل المدارس SenBobCasey@و SenToomey@ يقوم

@SenToomey و@SenBobCasey DYK: تضررت ميزانية @PHLSchools بشدة بسبب جائحة كوفيد 19. نحن 
بحاجة إىل تمرير قانون األبطال لتوفير التمويل االضروري للحفاظ عىل صحة الطالب والموظفين وأمانهم وتعليمهم 

FundOurSchools#

الرسومات الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي 

جميع الرسومات متاحة لالستخدام عىل ملفات التعريف الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي وصفحات الويب. 

 .Fund Our Schools عند نشر أي محتوى متعلق بـ FundOurSchools# يُرجى تذكر استخدام وسم

philasd.org/fundourschools لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة


