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NHỮNG CÂU CHUYỆN
Mỗi người đều có một câu chuyện. Khi kể chuyện một cách thuyết phục, bạn có thể khiến 
người khác hành động!

GIỮ THÔNG ĐIỆP CỦA BẠN ĐANH THÉP,  
NGAY CẢ KHI THỜI GIAN CÓ HẠN
Mỗi câu chuyện mà bạn chia sẻ đều có tính 
chất duy nhất và thể hiện những trải nghiệm 
của bạn. Chính những khác biệt này đã nêu 
bật được tiếng nói của bạn. Khi bị thúc ép về 
mặt thời gian, chẳng hạn như trong một cuộc 
họp lập pháp, bạn nên dùng cấu trúc làm nổi 
bật những điểm cần thiết có thể tạo sự đanh 
thép cho thông điệp của bạn. 

TẠO BỐ CỤC CHO CÂU CHUYỆN CỦA BẠN
Phần giới thiệu: Với phần giới thiệu thân thiện, 
câu chuyện của bạn sẽ có giọng điệu phù 
hợp, nhờ đó khán giả sẽ sẵn sàng lắng nghe 
bạn hơn. Hãy nhớ thêm tên, ngành nghề và 
thông tin gia nhập Liên Đoàn (SEIU 775) của 
bạn. Bạn sẽ nhận được điểm thưởng nếu nhắc 
người đại diện của mình rằng bạn là cử tri tại 
quận của họ.

Câu chuyện của bạn: Những trải nghiệm nào 
trong cuộc đời bạn đã đưa bạn tới đây? Bạn đã 
trở thành một chăm sóc viên như thế nào? 

Công việc của bạn đã thay đổi như thế nào 
kể từ khi sự hiện diện của Liên Đoàn được cải 
thiện hơn?

GIẢI THÍCH NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA
Việc không tăng lương do không được trợ cấp 
nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế 
nào? Việc tăng mức lương này sẽ tác động lâu 
dài 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? 

Tăng lương có ý nghĩa gì đối với bạn?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hoặc người thân của 
bạn không nhận được sự chăm sóc cần thiết?

Nếu bạn và gia đình bạn không nhận được 
khoản phúc lợi $36.500 (từ chương trình WA 
Cares) để sử dụng cho bất kỳ nhu cầu chăm 
sóc dài hạn nào trong tương lai thì sao?

Cuộc sống của thân chủ mà bạn chăm sóc 
sẽ cải thiện như thế nào nếu khoản trợ 
cấp cho nhu cầu cá nhân của họ tăng lên 
$2.300/tháng?

CÁC BƯỚC TIẾP THEO
Bạn sẽ có kế hoạch gì sau cuộc họp này? (Ví 
dụ: “Tôi mong bạn sẽ nắm vai trò lãnh đạo 
trong quận của tôi”, “tôi sẽ tiếp tục ủng hộ ____ 
và trân trọng sự ủng hộ của bạn”).

Cảm ơn người đại diện hoặc nhân viên của họ 
đã dành thời gian lắng nghe, đồng thời để lại 
thông tin liên hệ nếu bạn cần hợp tác với họ 
trong kế hoạch tiếp theo.

CÂU HỎI TIẾP THEO
Nếu bạn không trả lời được câu hỏi đặt ra, hãy 
cho họ biết bạn sẽ trả lời sau. Trong thời gian 
chờ đợi, hãy tiếp tục đưa ra quan điểm của 
bạn bằng cách quay lại câu chuyện của chính 
bạn để biết sự thật.



Xin chào, tên tôi là  và tôi sống ở  .
Tôi làm chăm sóc viên được  . (Bạn làm công việc chăm sóc được bao lâu rồi?)
Tôi chăm sóc  .
Là chăm sóc viên, tôi   
 .

LUYỆN TẬP
Dùng chỗ trống này để nêu các điểm nổi bật trong câu chuyện của bạn và làm 
hướng dẫn khi chia sẻ.
BƯỚC 1: GIỚI THIỆU BẢN THÂN

BƯỚC 2: MÔ TẢ VẤN ĐỀ

BƯỚC 3: CHO BIẾT HỌ CÓ THỂ GIÚP ĐỠ THEO CÁCH NÀO

Dùng chỗ trống này để lấy ý kiến phản hồi sau khi đọc câu chuyện của bạn:

Tài trợ toàn bộ để tăng vĩnh viễn mức lương 
chăm sóc tại nhà do ảnh hưởng của COVID-19 

Bảo vệ và cải thiện WA Cares

Sửa mã thuế xáo trộn của chúng tôi

Tài trợ toàn bộ với mức lương khởi điểm là 
$20/giờ cho nhân viên Viện Dưỡng Lão

Tăng Trợ Cấp Cho Nhu Cầu Cá Nhân 

Tiến đến bình đẳng chủng tộc


