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CÁC HOẠT ĐỘNG CHO CÔNG CHÚNG THAM GIA  
o Cung cấp cho một bài trình bày trong một chuyên nghiệp, civic, hoặc vận động thiết lập (ví 

dụ: Town hall, Trung tâm cộng đồng). 

o Tổ chức sự kiện hoạt động cộng đồng (ví dụ: Sơn trong ngày, Chạy/đi chống lại ghét) để 

tham gia vào những người khác, cải thiện cộng đồng và/hoặc quyên góp tiền cho tổ chức 

làm việc cho việc thúc đẩy đa dạng. 

o Sơn trong ngày và chạy/đi chống lại ghét infographics hướng dẫn cũng có sẵn trên 

trang web của Ủy ban quan hệ của con người.  

o Tạo ra và phân phối vật liệu cho một đối tượng cụ thể, trên và off-line. 

o Tổ chức hoặc tham gia vào các diễn đàn cộng đồng hoặc briefings (ví dụ: PTAs, khu phố 

hoa hồng). 

o Làm chứng tại cuộc họp chính sách làm cho các cơ quan (hội đồng trường, hội đồng thành 

phố, cơ quan lập pháp). 

o Giữ bài phát biểu, cuộc biểu tình hoặc chung cư để hiển thị hỗ trợ cho khoan dung và đa 

dạng. 

o Viết thư cho hội đồng nhà trường, bộ tư pháp, FBI và những cơ quan chính phủ khác có 

liên quan với ghét tội phạm. 

o Nếu bạn cảm thấy phân biệt đối xử vì "chủng tộc, tôn giáo, màu, tổ tiên, tuổi, giới tính, 

thiên hướng tình dục, người Khuyết tật, tình trạng sức khỏe hoặc nơi sinh" tập tin một 

đơn khiếu nại chính thức với Ủy ban quan hệ của con người. 

THỰC HIỆN MỤC TIÊU VẬN ĐỘNG HIỆU QUẢ  
1. phá vỡ các vấn đề 

2. giáo dục chính mình 

3. xác định quyền lợi của bạn 

4. phát triển một giải pháp (hoặc mục tiêu) và chiến lược để giải quyết vấn đề 

5. làm rõ mục tiêu của bạn bằng cách xác định những người bạn sẽ liên lạc với để đạt được 

mục tiêu của bạn 

6. mục tiêu/giải pháp, tìm ra những phương pháp hay chiến lược bạn muốn sử dụng và tìm ra 

bước 

  

CÂU HỎI ĐỂ TỰ HỎI MÌNH TRƯỚC KHI ỦNG HỘ  
  Các vấn đề hoặc vấn đề là gì? Nếu có nhiều hơn một, tập trung vào cùng một lúc. 

  Mục tiêu của tôi là gì? 

  Tôi biết sự thật gì? 

  Một số cụ thể và có thể là giải pháp cho vấn đề này là gì? 

  Một số rào cản đối với giải pháp này là gì? 

  Tôi mong đợi phe đối lập để làm gì? 



  

PHƯƠNG PHÁP CHIẾN LƯỢC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  
         Thực hiện cuộc gọi điện thoại 

         Tổ chức một cuộc họp không chính thức 

         Viết một bức thư hoặc email của đơn khiếu nại 

         Nộp đơn khiếu nại chính thức với các cơ quan thích hợp 

  

  

  

QUYẾT ĐOÁN HỒI ĐÁP TRONG GIAO TIẾP CHO VẬN ĐỘNG  
Khi liên hệ với tổ chức trợ giúp hoặc tham gia: "Tôi không phải là những người đề với điều này" 

Nói "Có thể bạn hãy cho tôi biết tên và số của người đó, vì vậy tôi có thể liên hệ với họ?" 

  

Khi làm việc cùng với các cá nhân khác "làm thế nào có thể chúng ta làm việc cùng nhau để bày 

tỏ quan điểm của chúng tôi?" 

  

Khi nói chuyện với cán bộ / cộng đồng lãnh đạo/chính trị:  

         Sắp xếp thời gian để có cuộc trò chuyện này 

         Đặt câu hỏi và có kế hoạch để nghe 

         Thực hiện theo PSA 

         Chia sẻ kinh nghiệm và động lực sâu 

         Chia sẻ một tầm nhìn rõ một thiết lập chia sẻ lợi ích cho sự thay đổi 

         Được rất cụ thể và rõ ràng về "khi" và "cái gì" các bước tiếp theo 

  

Không: 

         Cố gắng thuyết phục chứ không phải là lắng nghe 

         Chit chat về lợi ích riêng tư 

         Bỏ qua những câu chuyện để "lấy điểm" 

         Bỏ lỡ cơ hội để chia sẻ những ý tưởng về làm thế nào những điều có thể thay đổi 

         Kết thúc cuộc trò chuyện mà không có các kế hoạch rõ ràng cho các bước tiếp theo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

TUYÊN TRUYỀN BẰNG VĂN BẢN  

MẪU PSA 
  
Cuộc gọi các địa phương của bạn radio station để hỏi về quá trình này có một PSA phát sóng. Bạn có thể 

sử dụng để thông báo bất kỳ số lượng các sự kiện khác nhau hoặc chỉ đơn giản là để tư vấn cho người 

dân chống lại một số hành vi đóng góp cho sự lây lan của hận thù đối với những người khác cho đến 

PSA. Sau khi bạn cá nhân hoá nó, đảm bảo thời gian thông báo của bạn để đáp ứng nghiêm ngặt 

time limit(s).  
  

THÔNG BÁO DỊCH VỤ CÔNG CỘNG 

Chiều dài: 0:10 giây  

Chủ đề: TÊN SỰ KIỆN TẠI [TÊN VỊ TRÍ] 

Sử dụng: [DATE] 

Nói: [Sự kiện vị trí] là lưu trữ một sự kiện tên [] để chống lại ghét đối với những người khác trong cộng 

đồng của chúng tôi. Chúng tôi tham gia một đầy thú vị gia đình chiều vào [DATE] tại [thời gian] tại [địa 

điểm] để tìm hiểu thêm! Đi đến [URL]* để biết chi tiết. 

 

THÔNG BÁO DỊCH VỤ CÔNG CỘNG 

Chiều dài: 0:30  

Chủ đề: [SỰ KIỆN TÊN] TẠI [vị trí tên]  

Sử dụng: [DATE] 

Nói: Bạn có biết trông giống như ghét cái gì? Hận thù đe dọa cộng đồng của chúng tôi và ảnh hưởng đến 

tất cả chúng ta bằng cách lây lan sợ hãi và vô minh. [Tên nhóm hoặc tổ chức] dùng các biện pháp để 

chống lại sự lây lan của điều này và nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Xin vui lòng chúng tôi tham 

gia một [tên sự kiện] vào [DATE] [thời gian] tại [địa điểm] để có một buổi chiều gia đình đầy thú vị để 

tìm hiểu về làm thế nào bạn có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của hận thù đối với những người khác trong 

cộng đồng của chúng tôi. Đi đến [URL]* để biết chi tiết. 

* URL có thể cho một trang web hoặc trang xã hội truyền thông. Nếu nó là cho xã hội truyền thông Hãy 

chắc chắn để đặt tên các trang web và nơi trên các trang web trang sự kiện thông tin có thể được vị trí (ví 

dụ: kiểm tra của người dân quan tâm đến nhóm Facebook trang để biết thêm thông tin tại: 

concernedcitizens.facebook.com)  

 



MẪU THÀNH PHẦN THƯ 
  

Đây là mẫu định dạng cho viết một bức thư cho một chính trị gia địa phương, tiểu bang hoặc 

liên bang. Bức thư bằng văn bản có thể là một công cụ tuyệt vời để hiển thị của bạn hỗ trợ cho 

pháp luật mà hỗ trợ đa dạng, các biện pháp chống lại ghét và / hoặc sự khoan dung.  

  

Jane Doe 

100 Main Street  

Bất cứ nơi nào, California Zip Code [địa chỉ thiết lập rằng bạn là một thành phần.]  

(000) 123-4567 [liên hệ thêm thông tin mời truyền thông từ văn phòng lập pháp của bạn].  

 

Honorable Joe Lawmaker 

[Quan chức được bầu luôn luôn gọi là "Danh dự".]  

200 Bill Ave.  

Ở khắp mọi nơi, California Zip Code  

Re: Tên của pháp luật 

 

Thân mến [thượng nghị sĩ, đại diện, người đàn ông nhà nước thượng nghị sĩ Quốc hội (wo)] 

Lawmaker:  

 

[Dẫn với yêu cầu của bạn, bao gồm cả số cụ thể bill.] Tôi đang viết như là một thành phần để 

khuyến khích bạn để hỗ trợ kinh phí cho (tiểu bang tiêu đề của hóa đơn) tại Đại hội hóa đơn số---

/ Thượng viện Bill số---. Này chiếm đoạt quan trọng để các (nhắm mục tiêu cơ quan chính phủ 

và khu vực của bạn) nào (tiểu bang những gì bill sẽ làm gì và tại sao).  

 

Tôi [mô tả những người bạn một thời gian ngắn] và tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của 

tôi [hoặc của bạn kinh nghiệm, quan sát, mối quan tâm vv] về tầm quan trọng của (vấn đề). Ví 

dụ: ghét sự cố trong các trường học đối với thanh niên LBGTQIA. [Kể câu chuyện của bạn hoặc 

khác thực tế hỗ trợ cho lý do tại sao cần sự hỗ trợ.]  

 

Một thời gian ngắn giải thích lý do tại sao bạn nghĩ rằng luật này sẽ giúp dân.  

Tôi yêu cầu bạn để hỗ trợ này phần quan trọng của pháp luật, mà sẽ làm cho một sự khác biệt 

trong cuộc sống của bạn phục vụ cho các thành phần.  

 

Tôi cũng sẽ đánh giá cao nó nếu bạn muốn cho tôi biết hành động mà bạn thực hiện về vấn đề 

này. [Yêu cầu lập pháp của bạn để thông báo cho bạn về những quyết định của ông/bà.]  

 

Trân trọng, [giữ bức thư của bạn tôn trọng.]  

Tên bạn  

[Giữ bức thư vào một trang]. 

 

  

  

 

 

 



MẪU EMAIL 
  

Email sẽ có điểm tương đồng với một lá thư, chẳng hạn như: giữ một tôn trọng giai điệu và từ 

vựng, tránh tiếng lóng "ikr" hoặc biểu tượng cảm xúc " ", và có cấu trúc. 

Tuy nhiên, nó là quan trọng để CC những nhân vật quan trọng trong một email, để tốt hơn tránh 

khả năng có một người bỏ qua email của bạn.  

  

  

Tới: averagejoesagainsthate@yahoogle.com 

CC: averagejoesagainsthateVP@yahoogle.com, averagejoesagainsthatePR@yahoogle.com,  

Từ: concernedcitizen@coldmail.com 

  

Xin chào  

  

Tên tôi là công dân quan tâm. Tôi viết vì tôi đang tìm kiếm đối tác cộng đồng để hỗ trợ (tổ chức 

sự kiện hoặc chính sách).  

  

Một thời gian ngắn giải thích lý do tại sao bạn nghĩ rằng này (sự kiện hoặc chính sách) sẽ có lợi 

cho cộng đồng và là nguyên nhân của dừng ghét tội phạm/vụ việc.  

  

Tôi sẽ đánh giá cao bất kỳ loại hỗ trợ và các thông tin thêm về vấn đề.  

Tôi có thể được đạt tại: 000-123-456, hoặc bằng email. 

  

Cảm ơn bạn cho thời gian của bạn. 

Quan tâm công dân 

  

  

VẬN ĐỘNG TRONG NGƯỜI  
 KHÔNG tích cực đối mặt với ghét nhóm hay ghét mongers.  

  

 Được duyên dáng 

 Là chuyên nghiệp 

 Được tập trung 

 Làm nghiên cứu 
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