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Chúng Tôi 
Cần Tiếng Nói 

Của Quý Vị!  
#FundOurSchools

Mỗi ngày Thứ Năm là Ngày Vận Động Giáo 
Dục Công Cộng tại Philadelphia.

Hãy cùng góp phần giúp tiếng nói của chúng ta 
được lắng nghe tại Washington D.C. mỗi Thứ Năm 

cho đến khi Đạo Luật HEROES được thông qua. 
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Cho thấy sự hỗ trợ của 
quý vị như một nhà quán quân 
của #FundOurSchools trên 
Facebook. Có thể tìm thấy khung 
cổ vũ chiến dịch bằng cách tìm 
kiếm #FundOurSchools khi chọn 
một khung mới cho hồ sơ của 
quý vị.

Công Cụ Truyền Thông 
Trên Mạng Xã Hội

#FundOurSchools  
Học Khu Philadelphia đã tạo ra bộ công cụ này để giúp làm rõ những tác động tài chính lớn mà đại dịch COVID-19 
đã gây ra cho ngân sách của Học Khu Philadelphia. Trong hướng dẫn này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin và các thông 
điệp gợi ý từ chiến dịch Fund Our Schools, giúp quý vị có định hướng và thông tin nền tảng để giao tiếp với các 
viên chức được bầu và những bên liên quan bên ngoài. 

Bộ công cụ này có các thông điệp và hình ảnh đồ họa giúp:
•   Trao đổi với Thượng Nghị Sĩ Toomey và Thượng Nghị Sĩ Casey về việc Thượng Viện Hoa Kỳ cần khẩn cấp thông 

qua Đạo Luật HEROES. 
•   Nâng tầm tiếng nói của quý vị. Là cư dân Pennsylvania, tiếng nói của quý vị rất quan trọng.
•   Gắn kết sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách vào việc thảo luận về các vấn đề mà những cử tri,  

như quý vị, đang đối mặt trong cộng đồng.
•   Đảm bảo truyền tải thông điệp chính xác, cập nhật từ một nguồn đáng tin cậy.
•   Chia sẻ các nguồn lực.

Tất cả các hình ảnh đồ họa và thông điệp được gợi ý có sẵn để sử dụng trên mạng xã hội và trang web.
Để có thêm các hình ảnh và nội dung của #FundOurSchools, quý vị có thể truy cập vào trang web của chúng  
tôi tại philasd.org/fundourschools. 
Vui lòng nhớ sử dụng thẻ gắn hashtag #FundOurSchools khi đăng tải bất kỳ nội dung nào liên quan đến  
Fund Our Schools.

Thẻ gắn hashtag: 
#FundOurSchools 
Chiến thuật: 
•   Tận dụng đồ họa đơn giản để tạo cảm giác cộng đồng

•   Sử dụng mạng xã hội như một không gian để xây dựng sự hợp tác và tính cấp bách 

•   GẮN THẺ các viên chức được bầu trong bài đăng của quý vị.  
Để biết tên và thông tin liên lạc của các dân biểu của quý vị, hãy truy cập: https://live.cicerodata.com/ 

Ví Dụ về Thông Điệp Trên Mạng Xã Hội

Tải Về Hình Ảnh Đồ Họa Truyền 
Thông Trên Mạng Xã Hội

Philadelphia cần Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua Đạo Luật HEROES & #FundOurSchools  
@SenToomey & @SenBobCasey

Đạo Luật HEROES bao gồm nguồn kinh phí thiết yếu để duy trì sự khỏe mạnh, an toàn và việc 
học tập cho học sinh và nhân viên. @SenToomey & @SenBobCasey thông qua đạo luật này và 
#FundOurSchools
@SenToomey & @SenBobCasey các trường học tại Philadelphia đã bị tác động nghiêm trọng bởi 
COVID-19. Hãy giúp duy trì sự khỏe mạnh, an toàn và việc học tập cho học sinh và nhân viên.  
Hãy thông qua Đạo Luật HEROES ngay #FundOurSchools
Các học khu cần nguồn kinh phí liên bang để xóa bỏ thiếu hụt về ngân sách cũng như tuân thủ các 
yêu cầu về sức khỏe & sự an toàn. Chúng ta cần @SenToomey & SenBobCasey hành động ngay 
bây giờ và thông qua Đạo Luật HEROES. #FundOurSchools

Đạo Luật HEROES bao gồm hơn 450 triệu đô la dành cho học sinh và trường học tại Philadelphia. 
Chúng ta cần các nguồn kinh phí này để ngăn ngừa việc cắt giảm ngân sách và giúp học sinh  
cùng nhân viên luôn khỏe mạnh, an toàn và có thể tiếp tục học tập. Trẻ em Philadelphia muốn  
@SenToomey và @SenBobCasey #FundOurSchools

@SenToomey và @SenBobCasey Các Ngài Có Biết Không: Ngân sách của @PHLSchools đã bị tác 
động nghiêm trọng bởi COVID-19. Chúng tôi cần các ngài thông qua Đạo Luật HEROES để có được 
nhiều kinh phí cần thiết nhất có thể nhằm giúp các học sinh và nhân viên luôn khỏe mạnh, an toàn 
và có thể tiếp tục học tập #FundOurSchools

Hình Ảnh Đồ Họa Truyền Thông Trên Mạng Xã Hội 
Tất cả các hình ảnh đồ họa có sẵn để sử dụng trên mạng xã hội và trang web.
Vui lòng nhớ sử dụng thẻ gắn hashtag #FundOurSchools khi đăng tải bất kỳ nội dung nào liên quan đến  
Fund Our Schools.
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