
NGƯỜI VẬN ĐỘNG  
HÀNH LANG TRONG 3 PHÚT

Mỗi năm, SEIU 775 đều nỗ lực để đưa Tiểu Bang Washington hướng tới một tương lai công 
bằng và chính đáng, nơi chăm sóc viên có mức lương đủ sống và được hưởng phúc lợi xứng 
đáng, nơi có sự đối xử công bằng và tôn trọng với người được chăm sóc, đồng thời là nơi tất 
cả các gia đình ở Washington đều được tiếp cận một nền kinh tế công bằng.

CÁCH TỔ CHỨC MỘT CUỘC HỌP HIỆU QUẢ
BƯỚC 1: GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Giới thiệu một chút về bản thân và công việc của bạn, đồng thời hãy nhớ nói đến việc bạn là 
thành viên của SEIU 775. 

 A. Tên bạn là gì? Bạn sống ở đâu?
 B. Bạn làm công việc chăm sóc được bao lâu rồi?
 C. Bạn chăm sóc cho ai?
 D. Bạn làm gì trong công việc chăm sóc của mình?

BƯỚC 2: MÔ TẢ VẤN ĐỀ 
Theo từ ngữ của riêng bạn, chúng ta trao đổi với họ về vấn đề gì? Mức lương khởi điểm $20/giờ 
sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Việc bố trí nhân viên an toàn hơn có ý nghĩa gì đối với 
những người được chăm sóc tại các viện dưỡng lão? Tại sao chúng ta nên có Phúc Lợi WA Cares 
để giúp mọi người tiếp cận và chi trả dịch vụ chăm sóc dài hạn trước khi khấu trừ chi tiêu 
để nhận Medicaid? Bạn và gia đình bạn sẽ chi trả chi phí chăm sóc dài hạn như thế nào nếu 
chương trình WA Cares không còn nữa?

BƯỚC 3: CHO BIẾT HỌ CÓ THỂ GIÚP ĐỠ THEO CÁCH NÀO 
Đây là phần để chúng ta đặt ra câu hỏi lớn: Chúng ta muốn các nhà lập pháp làm gì để giải 
quyết vấn đề này? (Gợi ý: Chương trình lập pháp là một nơi tuyệt vời để bắt đầu)  

BƯỚC 4: YÊU CẦU HỌ CHỤP ẢNH NHÓM
Thành viên SEIU 775 đi cùng bạn có thể chụp một “bức ảnh” (ảnh chụp màn hình) có mặt các 
bạn và nhà lập pháp, để sau đó chia sẻ lên trang Facebook của chúng ta và dùng trong các 
hoạt động giao tiếp khác giữa các thành viên.


