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 MGA AKTIBIDAD PARA SA MAKATAWAG PANSIN SA PUBLIKO  
     

 
o   Magbigay ng pagtatanghal sa isang propesyonal, civic, o setting advocacy (hal. Town hall, 

community center). 
o   kaganapan aktibidadHold komunidad (hal. Kulayan Out Day, Run / Walk Against Hate) 

upang hikayatin ang iba, mapabuti ang komunidad at / o itaas ang pera para sa mga 
organisasyon na gumagana para sa pagtataguyod ng pagkakaiba-iba. 
o   Paint Out Day and Run / Walk Against Hate instructional infographics ay makukuha sa 

website Human Relations Commission din. 
o   Lumikha at ipamahagi ang mga materyales para sa isang tiyak na madla, sa at off-line. 
o   Paghintayin o lumahok sa mga forum ng komunidad o briefings (hal. PTAs, kapitbahayan 

mga komisyon). 
o   Magpatotoo sa mga pulong ng patakaran sa paggawa ng katawan (school boards, 

konseho ng lungsod, legislatures). 
o   Hold speeches, protests, o rallies upang ipakita ang suporta para sa pagbibigayan, at sari-

saring uri . 
o   Isulat titik sa school boards, Department of Justice, FBI at iba pang sangay ng gobyerno 

na may hate crime. 
 Kung ikaw nadama discriminated laban dahil sa "lahi, relihiyon, kulay, lipi, edad, 

kasarian, sekswal na oryentasyon, kapansanan, medikal na kondisyon o lugar ng 
kapanganakan "file ng isang opisyal na reklamo sa Human Relations Commission. 

 

 

 

 

GUMAGAWA LAYUNIN ADVOCACY EFFECTIVE 

1. Hatiin ang problema 
2. Turuan ang iyong sarili 
3. Kilalanin ang iyong mga karapatan 
4. Bumuo ng isang solusyon (o layunin) at diskarte upang harapin ang problema 
5. Linawin ang iyong layunin sa pamamagitan ng pagkilala kung sino ang iyong makipag-
ugnayan upang makamit ang iyong layunin 
6. Para sa mga layunin / solusyon, malaman kung ano ang mga pamamaraan o diskarte na nais 
mong gamitin at malaman kung hakbang 
 

 

TANUNGIN ANG SARILI BAGO ADVOCATING  

 Ano ang problema o isyu? Kung may higit sa isang, focus sa isa sa isang panahon. 

 Ano ang aking layunin? 

 Ano katotohanan ko malalaman? 

 Ano ang ilang tiyak at mga posibleng solusyon sa problemang ito? 

 Ano ang ilang mga hadlang sa solusyon na ito? 

 Ano ko inaasahan ang pagsalungat sa gawin? 
 

PROBLEMA TUOS PAMAMARAAN DISKARTE  



 

 

o Tumawag sa telepono 
o Ang pagpindot ng isang impormal na pulong 
o Sumulat ng sulat o e-mail ng reklamo 
o  Ang pag-file ng isang pormal na reklamo sa kinauukulang awtoridad 

 

 

MAPAMILIT KASAGUTAN SA KOMUNIKASYON PARA SA ADVOCACY  

Kapag nakikipag-ugnay organisasyon para sa tulong o paglahok: "Hindi ako ang tao na deal na 
may ganitong 
"Sabihing"Maaari ninyo bang sabihin sa akin ang pangalan at bilang ng mga taong iyon, kaya 
maaari ko makontak ang mga ito? " 
Kapag nagtatrabaho kasama ng iba pang mga indibidwal "Paano maaari naming magtulungan 
upang ipahayag ang aming mga pananaw?" 
 
 
Kapag pakikipag-usap sa mga opisyal ng / iba pang mga lider ng komunidad / pulitiko: 
· Schedule panahon upang magkaroon ng pag-uusap 
· Magtanong ng mga katanungan at plano upang makinig 
· Sundin ang PSA 
· Ibahagi karanasan at malalim motivations 
· Ibahagi isang pangitain na articulates isang shared set ng mga interes para sa pagbabago 
· Maging malinaw at napaka-kongkreto tungkol sa "kapag" at "ano" ng mga susunod na 
hakbang 
 
 
Huwag: 
· Subukan upang manghimok sa halip na makinig 
· Chit chat tungkol sa pribadong mga interes 
· Laktawan kuwento sa "makakuha ng sa point" 
· Miss pagkakataon upang ibahagi ang mga ideya tungkol sa kung paano mga bagay-bagay ay 
maaaring baguhin 
· End-uusap nang walang malinaw na plano para sa susunod na hakbang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADVOCACY SA PAMAMAGITAN NG SULAT  

SAMPLE PSA 
 
Tawagan ang iyong lokal na istasyon ng radyo upang magtanong tungkol sa mga proseso para sa 

pagkakaroon ng isang PSA maipalabas. Maaari mong gamitin ang PSAs na ipahayag ang anumang 

bilang ng mga iba't ibang mga kaganapan o lamang upang ipaalam sa mga tao laban sa mga tiyak na 

pag-uugali na mag-ambag sa pagkalat ng galit laban sa iba. Pagkatapos mong i-personalize ito, 

siguraduhin na minsan, ang iyong patalastas upang matugunan ang mga mahigpit na (s) 

limitasyon ng panahon. 
 
PUBLIC SERVICE Anunsyo 
 

LENGTH: 00:10 segundo 
 

SUBJECT: PANGALAN NG KAGANAPAN AT [SA PANGALAN NG LOKASYON] 
 

PARA SA PAGGAMIT: [PETSA AT ORAS] 

 

VOICE:  [LOKASYON NG KAGANAPAN] ay nagho-host ng isang [PANGALAN NG 

KAGANAPAN] upang labanan ang poot laban sa iba sa ating komunidad. Sumali sa amin para sa isang 

masaya-punong pamilya hapon sa [PETSA] sa [ORAS] sa [LUGAR] upang matuto nang higit pa! 

Pumunta sa [URL]* para sa mga detalye 
 
PUBLIC SERVICE Anunsyo 
 

LENGTH:. 0:30 
 

SUBJECT:  [PANGALAN NG KAGANAPAN] AT [PANGALAN NG LUGAR] 
 

PARA SA PAGGAMIT: [PETSA] 

 
VOICE:  Alam mo ba kung ano mapoot kamukha? Ang pagtatanim ay nagbabanta sa aming komunidad 

at epekto sa ating lahat sa pamamagitan ng pagkalat takot at kamangmangan. [PANGALAN NG GRUPO 

O ORGANISASYON] ay ang pagkuha ng mga hakbang upang labanan ang pagkalat ng mga ito at ngunit 

kailangan namin ang iyong tulong! Mangyaring sumali sa amin para sa isang [PANGALAN NG 

KAGANAPAN] sa [PETSA] sa [ORAS] sa [LUGAR] para sa isang masaya-punong pamilya hapon 

upang malaman ang tungkol sa kung paano maaari kang makatulong na ihinto ang pagkalat ng galit laban 

sa iba sa ating komunidad. Pumunta sa [URL]* para sa mga detalye. 

 
* URL ay maaaring maging para sa isang website o isang social page media. Kung ito ay para sa mga 

social media siguraduhin na pangalanan ang site at kung saan sa pahina ng impormasyon site ng 

kaganapan ay maaaring matatagpuan (Ex Tingnan ang Group Facebook Page Concerned Citizen para 

sa karagdagang impormasyon sa:. Concernedcitizens.facebook.com) 
 

 



 

 

 

SAMPLE CONSTITUENT SULAT 
 
Ito ang sample format para sa pagsulat ng isang sulat sa isang lokal, estado, o pederal na 
politiko. Letter pagsulat ay maaaring maging isang mahusay na tool upang ipakita ang iyong 
suporta para sa mga batas na sumusuporta sa pagkakaiba-iba, mga panukala laban sa poot, at 
/ o tolerance. 
Jane Doe 
100 Main Street 
Saan man, California Zip Code [Address nagtatatag na ikaw ay isang manghahalal.] 
(000) 123 -. 4567 [Karagdagang impormasyon contact paanyaya komunikasyon mula sa 
tanggapan ng inyong mambabatas] 
 
Ang kagalang-galang Joe mambabatas 
    [inihalal na opisyal ay palaging bilang " . ang kagalang-galang "] 
200 Bill Ave. 
Everywhere, California Zip Code 
Re: ang Pangalan ng Legislation 
 
Dear [Senator, Representative, Senador ng Estado Assembly (wo) man] mambabatas: 
 
[Lead sa iyong kahilingan, kabilang ang bilang tiyak na bill (s) .] ako ay sumusulat bilang isang 
elektor para hikayatin kayo na suportahan ang pagpopondo para sa (estado pamagat ng bill) sa 
General Assembly Bill No. ---- / Senate Bill No. ----. Ang mahalagang paglalaan sa (naka-target 
na ahensiya ng pamahalaan at ang iyong lugar) ay (estado kung ano ang bill nais gawin at kung 
bakit). 
 
I am [ilarawan kung sino ka dagli] at gusto kong ibahagi sa iyo ang aking mga kuwento [o ang 
iyong karanasan, mga obserbasyon, mga alalahanin etc.] tungkol sa kahalagahan ng (isyu). 
Halimbawa: galit insidente sa paaralan laban LBGTQIA kabataan. [Sabihin sa iyong mga 
kuwento o magbigay ng iba pang factual suporta para sa kung bakit ang support ay 
kinakailangan.] 
 
Sa madaling sabi ipaliwanag kung bakit sa tingin mo batas na ito ay makakatulong sa mga 
populasyon. 
Hinihiling ko sa iyo upang suportahan ang mga ito mahalagang piraso ng batas, na kung saan 
ay gumawa ng tulad ng isang pagkakaiba sa buhay ng mga constituents maghatid sa iyo. 
 
ako din ay pahalagahan ito kung nais mong ipaalam sa akin ng pagkilos na magdadala sa iyo 
sa bagay na ito. [Tanungin ang iyong mambabatas upang ipaalam sa iyo ng kanyang / ang 
kanyang desisyon.] 
 
Nang buong puso, [Panatilihin ang iyong mga sulat magalang.] Ang 
iyong pangalan 
[Itago ang sulat sa isang pahina.] 
 

 

 



 

 

 

SAMPLE EMAIL 
Ang email ay may pagkakatulad sa isang sulat, tulad ng:. Pinapanatili ang isang magalang na 
tono at bokabularyo, pag-iwas slang "IKR" o emoticon "L", at sa pagkakaroon ng istraktura 
Gayunman, ito ay mahalaga upang CC iba pang mga mahalagang mga numero sa isang email, 
upang mas mahusay na maiwasan ang posibilidad ng isang tao neglecting iyong email. 
 
 
Kay: averagejoesagainsthate@yahoogle.com 
CC: averagejoesagainsthateVP@yahoogle.com, averagejoesagainsthatePR@yahoogle.com, 
From: concernedcitizen@coldmail.com 
 
Kamusta, 
 
Ang pangalan ko ay Concerned Citizen. Ako ay sumusulat dahil ako ay naghahanap para sa 
mga kasosyo sa komunidad upang suportahan ang (EVENT o POLICY). 
Sa madaling sabi ipaliwanag kung bakit sa tingin mo ito (EVENT o POLICY) ay magiging 
kapaki-pakinabang sa komunidad at ang sanhi ng pagtigil ng mga krimen ng pagkamuhi / 
insidente. 
 
Gusto ko Pinahahalagahan anumang uri ng suporta at karagdagang komunikasyon tungkol sa 
bagay nasa:. 
 
maaari kong maabot  000-123-456 o sa pamamagitan ng email. 
 
Salamat sa iyo para sa iyong oras. 
 
Concerned Citizen 
 

 

 

ADVOCACY SA TAO 

 HUWAG agresibo harapin poot grupo o poot mongers. 

 Mauna Gracious 
 Maging Professional 
 Maging nakatutok 
  Gagawin ang Pagsasaliksik 

 

 

 

 


