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Pag-unlad at Edukasyon 
nga Kabataan 

Pag-unlad ng Workforce 

Maliit ng Negosyo ng Dev para 
sa mga Negosyong pagmamay-ari 
ng Minorya 

Tulong sa Pagrenta at Mga Serbisyong 
Pansuporta sa Pabahay 

Capital Funding for Housing 

Mga Serbisyo at Paggamot na 
Hindi Kustodiya 

Di-Kudtodyal Mga Programang 
Diversion at Muling Pagpasok 

Nakabatay sa Komunidad 
na Restorative Justice 

Pre-Trial Mga Serbisyo at 
Paggamot na Hindi Kustodiya 

 

Pag-lunsad ng  Project 
Recommendation Form 

(PRF) 

Hosto ng  Mga Sesyon 
ng Impormasyon

 
 

     Diskarte: digital na kampanya at press 
outreach 

Pag-Lunsad ng  
Survey sa Feedback 

ng Komunidad 

Pag-lunsad ang Mga Sesyon 
sa Pakikinig ng Komunidad 

 
Diskarte: naka-target na canvassing,  

digital kampanya at press outreach 
Kaayon, ang mga 
kagawaran ng County ay 
naghahanda din ng mga 
rekomendasyon sa 
proyekto upang isumite sa 
CFCI Advisory Committee 

 

 
Ulat sa  

kinolekta ang PRF at 
Pakikipag-ugnayan sa 

Komunidad   

Lupon ng 
Mga 

superbisor 

Draft  ng CFCI 
Plano sa Paggastos 
sa Ikalawang Taon 

Dalawang Pakikinig 
Ng Mga sesyon 
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PANIMULA 

Ang pakikipag-ugnayan ng malawak na koalisyon ng 
mga stakeholder at miyembro ng komunidad ay 
kritikal sa pagtiyak na ang mga pondo ng Care First 
Community Investment (CFCI) ay inilalaan sa mga 
tamang programa. 

 
 Ang social media ay isang mahalagang tool na 
makakatulong sa pakikipag-ugnayan ng malawak 
na koalisyon ng mga stakeholder at miyembro ng 
komunidad. Ang iyong pakikilahok sa pagtataguyod 
ng CFCI ay kritikal upang maabot ang kasing dami 
ng mga residente sa LA County.

IN THIS TOOLKIT 
Kasama sa toolkit na ito ang sample na mga kasosyo sa 
pagmemensahe na maaaring gamitin sa kanilang mga social 
media platform (ibig sabihin, Facebook, Twitter, Instagram) 
upang itaas ang kamalayan sa form ng rekomendasyon ng 
proyekto at ang mga kasamang sesyon ng impormasyon upang 
magdala ng magkakaibang ideya ng proyekto sa talahanayan. 

Kopyahin at i-paste ang mga post dito sa iyong sariling 
mga social media channel at i-download ang lahat ng mga 
larawan dito. 

 
 Ang hashtag ng kampanya ay #CareFirstJailsLast 

 
Ang link sa Form ng Rekomendasyon ng Programa ay 
matatagpuan dito

 

now through May 1st. 

 
 

Paano Gamitin ang Toolkit 

Isusulong namin ang form ng Rekomendasyon ng Proyekto
ngayon hanggang Mayo 1.

https://www.dropbox.com/sh/n0cll5gadn6sn1z/AADU-v4vQr6Jc7MkX7TGGWMPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n0cll5gadn6sn1z/AADU-v4vQr6Jc7MkX7TGGWMPa?dl=0


 

 

 

 

INSTAGRAM 
 Kopya ng Nakapaskil 

Ang hindi pagkakapantay-pantay ng hustisyang kriminal na hinimok ng lahi ay matagal nang nakaapekto sa mga 
komunidad na may kulay. Ngayon na ang pagkakataon nating makapagsalita sa kung paano ginagastos ang county sa 
pamamagitan ng pagpapasigla sa mga komunidad na matagal nang hindi naseserbisyuhan sa LA County. Sa 
pamamagitan ng pagsusumite ng form ng rekomendasyon sa proyekto. Ilagay ang #CareFirstJailsLast at sumali sa amin 
para sa isang sesyon ng impormasyon para tulungan ka sa pagsagot sa form ng rekomendasyon ng proyekto!  

 
 DUMALO sa isang sesyon ng impormasyon sa ika-7 ng Abril sa 12:00 PM o ika-13 ng Abril sa ika-5:00 ng 

hapon. Tiyaking magparehistro! 
 
***Please Mangyaring Tandaan: I-link ang lahat ng mga form at pagpaparehistro sa iyong bio o 
linktr.ee account. Nandito ang link: https://bit.ly/3DrhSwb 

 
 

TWITTER (No Image) 
Kopya ng Nakapaskil 

#PutCareFirstJailsLast sa pamamagitan ng pagdalo sa isang sesyon ng impormasyon Abril 7 sa 12:00 PM o Abril 13 
sa 5:00 PM kasama ang CFCI. Magrehistro dito. Isumite ang iyong rekomendasyon sa proyekto sa mga paraan na 
gumastos ng $100M sa paglikha ng isang mas patas na LA County sa pamamagitan ng pagsagot sa form na ito!

Sosiyal at Digital Mediya



 

 

 

 

FACEBOOK 
Kopya ng Nakapaskil 

 Ang pagkakakulong ay hindi katumbas ng epekto sa mga komunidad ng kulay sa bansang ito. 
Habang sinisimulan namin ang Proseso ng Paggastos sa Ikalawang Taon ng CFCI upang 
mamuhunan ng $100 milyon sa pagbabago at paglikha ng isang mas makatarungan at patas na LA 
County para sa lahat ng residente, mangyaring sumali sa amin sa isang Information Session upang 
matutunan kung paano mo maisumite ang iyong rekomendasyon sa proyekto sa Komite ng CFCI. 

 
MAGREHISTRO at PUNUAN ANG FORM sa ibaba upang makatulong na isulong ang mga 
alternatibo sa pagkakulong sa iyong komunidad 
 

 MAGREKOMENDA NG MGA PROYEKTO para sa pagpopondo 
 DUMALO sa isang sesyon ng impormasyon sa ika-7 ng Abril sa 12:00 o ika-13 ng Abril sa 5:00 Magrehistro Dito 
 DVISIT &)&,¶V website para sa karagdagang impormasyon 

 
MGA HIGHLIGHT NG PROGRAMA 

ł�5HVWRUDWLYH�-XVWLFH 
ł�0JD�6HUELV\RQJ�3DQJNDOXVXJDQ�QD�1DNDEDWD\�VD�.RPXQLGDG 
ł�1RQ-Carceral na Dibersyon at Muling Pagpasok 
ł�3DJ-unlad ng Kabataan 
ł�3DJVDVDQD\�VD�7UDEDKR�DW�3DJWDWUDEDKR 
ł�3DJEDZDV�QJ�SLQVDOD

Sosiyal at Digital Mediya

https://ceo.lacounty.gov/ati/cfci-advisory-committee/


 

 

 

 
INSTAGRAM 
Kopya ng Nakapaskil 

Ang hindi pagkakapantay-pantay ng hustisyang kriminal na hinimok ng lahi ay matagal nang nakaapekto sa mga 
komunidad na may kulay. Pagkakataon na natin ngayon na makapagsalita sa kung paano ginagastos ang county sa 
pamamagitan ng pag-angat ng mga patuloy na komunidad na kulang sa mapagkukunan sa LA County. Ilagay ang 
#CareFirstJailsLast at sumali sa amin para sa mga session ng impormasyon upang matuto nang higit pa tungkol sa 
pagsusumite ng iyong rekomendasyon sa proyekto sa Care First Community Investment (CFCI) Committee!  

 
ATTEND DUMALO sa isang session ng impormasyon sa ika-7 ng Abril sa 12:00 PM o ika-13 ng 
Abril sa 5:00 PM 
 Huwag palampasin, magparehistro ngayon! 

 
***Mangyaring Tandaan: I-link ang lahat ng mga form at pagpaparehistro sa iyong bio o linktr.ee account. 
Nandito ang link:https://bit.ly/3DrhSwb 

 
TWITTER (Walang imahe) 

Kopya ng Nakapaskil 
#PutCareFirstJailsLast sa pamamagitan ng pagdalo sa isang sesyon ng impormasyon Abril 7 sa 12:00 PM o Abril 13 sa 5:00 
PM kasama ang CFCI. Magrehistro dito. Isumite ang iyong rekomendasyon sa proyekto sa mga paraan upang gumastos ng 
$100M sa paglikha ng isang mas patas na LA County sa pamamagitan ng pagsagot sa form na ito

Sosiyal at Digital Mediya



 

 

 

 

FACEBOOK 
 Kopya ng Nakapaskil 
Long Ang pangmatagalang disinvestment sa ekonomiya ng komunidad ay hindi katimbang na nakaapekto sa mga komunidad ng 
kulay sa LA County. Tinitingnan ng Komite ng CFCI na baguhin at lumikha ng bagong pantay na LA County para sa lahat ng residente 
at naghahanap ng mga rekomendasyon sa proyekto, sa form sa ibaba. Sumali sa amin sa isang sesyon ng impormasyon upang 
matutunan kung paano mo maisumite ang iyong ideya, programa, proyekto, konsepto para sa kung paano ginagastos ang mga 
pondo.. 

MAGREHISTRO at PUNUAN ANG FORM sa ibaba upang makatulong na isulong ang mga alternatibo sa pagkakulong sa iyong 
komunidad. 

 
REKOMENDADONG PROYEKTO para sa pondo 
ATTEND DUMALO sa sesyon ng impormasyon sa ika-7 ng Abril sa 12:00 PM o ika-13 ng Abril sa 5:00 PM  
Magrehistro dito 
BISITAHIN ang website ng CFCI para sa karagdagang impormasyon 

 
MGA HIGHLIGHT NG PROGRAMA 
ł Restorative Justice 
ł Mga Serbisyong Pangkalusugan na Nakabatay sa Komunidad 
ł Non-Carceral Diversion at Muling Pagpasok 
ł Pag-unlad ng Kabataan 
ł Pagsasanay sa Trabaho at Pagtatrabaho 
ł Pagbawas ng pinsala 

Sosiyal at Digital Mediya

https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29


 

 

 

 
INSTAGRAM 
Kopya ng Nakapaskil  

Ang pangmatagalang disinvestment sa ekonomiya ng komunidad ay hindi katimbang na nakaapekto sa mga komunidad ng 
kulay sa LA County. Pagkakataon na natin ngayon na makapagsalita sa kung paano ginagastos ang county sa 
pamamagitan ng pagpapasigla sa mga komunidad na matagal nang hindi naseserbisyuhan sa LA County. Ilagay ang 
#CareFirstJailsLast at isumite ang iyong rekomendasyon sa proyekto sa Care First Community Investment (CFCI) 

Committee!  
 

 Isumite ang iyong mga rekomendasyon sa proyekto para sa pagpopondo bago ang Mayo 1. 
 
***Mangyaring Tandaan: I-link ang lahat ng mga form at pagpaparehistro sa iyong bio o linktr.ee account. Narito 
ang link: https://bit.ly/3DrhSwb 
 
TWITTER (Walang Imahe) 

Kopya ng Nakapaskil  

Kami ay nakatuon sa paglalagay ng #CareFirstJailsLast sa LA County kasama ang CFCI. Gusto naming marinig mula sa 
iyo ang tungkol sa kung paano kami makakapag-disinvest mula sa mga kulungan at mamumuhunan sa mga komunidad. 
Ipadala sa amin ang iyong mga ideya sa proyekto bago ang Mayo 1!

Sosiyal at Digital Mediya



 

 

 

 
 

FACEBOOK 
Kopya ng Nakapaskil 

Ang mga hindi pagkakapantay-pantay na hustisyang kriminal na hinimok ng lahi ay patuloy na nakaapekto sa ilalim ng 
mga komunidad na may mapagkukunan. Habang tinitingnan ng Komite ng CFCI na baguhin at lumikha ng isang mas patas 
na LA County, naghahanap sila ng mga proyekto, programa, ideya, at rekomendasyon sa konsepto para sa draft na plano 
sa paggastos nito. Isumite ang iyong form ng rekomendasyon sa proyekto bago ang Mayo 1 upang isaalang-alang ng 
CFCI Committee. 

SAGUTAN ANG FORM sa ibaba upang makatulong na isulong ang mga alternatibo sa pagkakulong sa iyong komunidad. 

 
REKOMENDADONG MGA PROYEKTO para sa 
pagpopondo                  
BISITAHIN ang website ng CFCI para sa higit pang 
impormasyon 
 
MGA HIGHLIGHT NG PROGRAMA 
ł Restorative Justice 
ł Mga Serbisyong Pangkalusugan na Nakabatay sa Komunidad 
ł Non-Carceral Diversion at Muling Pagpasok 
ł Pag-unlad ng Kabataan 
ł Pagsasanay sa Trabaho at Pagtatrabaho 
ł Pagbawas ng pinsala 

Sosiyal at Digital Mediya



 

 

 

 
INSTAGRAM 

Kopya ng Nakapaskil 

Ang hindi pagkakapantay-pantay ng hustisyang kriminal na hinimok ng lahi ay matagal nang nakaapekto sa mga komunidad 
na may kulay. Ngayon ang aming pagkakataon na magkaroon ng isang salita sa kung paano ginagastos ang county sa 
pamamagitan ng patuloy na pagpapasigla sa ilalim ng mga mapagkukunang komunidad sa LA County. Ilagay ang 

#CareFirstJailsLast at isumite ang iyong mga rekomendasyon sa proyekto bago ang Mayo 1!  
 

***Mangyaring Tandaan: I-link ang lahat ng mga form at pagpaparehistro sa iyong bio o linktr.ee 
account. Narito ang link: https://bit.ly/3DrhSwb 

 
*Pakitandaan na gagamitin pagkatapos ng sesyon ng impormasyon 
 

TWITTER (Walang Imahe) 

Kopya ng Nakapaskil 

Ang pakikibahagi sa sesyon ng impormasyon ng CFCI ay isang mahusay na unang hakbang sa paglalagay 
ng #CareFirstJailsLast! Kung napalampas mo ang mga session, maaari mong panoorin ang recording dito at 
isumite ang iyong mga ideya bago ang Mayo 1!

Sosiyal at Digital Mediya



 

 

 

 
 

FACEBOOK 

PoKopya ng Nakapaskil 

Ang pagkakakulong ay hindi katumbas ng epekto sa mga komunidad na may kulay at tayo ay gumagawa ng mga hakbang tungo sa 
pagkakapantay-pantay sa #CFCI. Nais naming marinig mula sa IYO kung paano kami makakapaglaan ng $100 milyon sa mga 
pampublikong pondo sa buong LA County. Tandaan na isumite ang iyong form ng rekomendasyon sa programa bago ang Mayo 1! 

I-SAVE ANG PETSA at PUGUNAN ANG FORM sa ibaba upang makatulong sa pagsulong ng mga alternatibo sa pagkakulong sa 
iyong komunidad. 

 
REKOMENDADONG MGA PROYEKTO para sa pagpopondo              
  BISITAHIN ang website ng CFCI para sa higit pang 
impormasyon 

 
MGA HIGHLIGHT NG PROGRAMA 
ł Restorative Justice 
ł Mga Serbisyong Pangkalusugan na Nakabatay sa Komunidad 
ł Non-Carceral Diversion at Muling Pagpasok 
ł Pag-unlad ng Kabataan 
ł Pagsasanay sa Trabaho at Pagtatrabaho 
ł Pagbawas ng pinsala 
 * *Pakitandaan na gagamitin pagkatapos ng sesyon ng impormasyon

Sosiyal at Digital Mediya



 

 

 

 

INSTAGRAM 
Kopya ng Nakapaskil 

Ang hustisyang kriminal na hinimok ng lahi ay matagal nang nakaapekto sa mga komunidad ng kulay. 
Ipagpatuloy natin ang patuloy na pag-angat sa ilalim ng resourced na mga komunidad at magkaroon ng say sa 
kung paano ginagastos ang county. Kung napalampas mo ang sesyon ng impormasyon ng Care First at 
Community Investment, maaari mong makuha ang recording sa link sa bio.  

 
*** Mangyaring Tandaan: I-link ang lahat ng mga form at pagpaparehistro sa iyong bio o 
linktr.ee account. Narito ang link: https://bit.ly/3DrhSwb 

 

TWITTER (Walang Imahe) 
Kopya ng Nakapaskil 
Ang pakikibahagi sa sesyon ng impormasyon ng CFCI ay isang mahusay na unang hakbang sa paglalagay ng 

 #CareFirstJailsLast! Kung napalampas mo ang mga session, maaari mong panoorin ang recording dito at 
 isumite ang iyong mga ideya bago ang Mayo 1

Sosiyal at Digital Mediya



 

 

 

 
 

FACEBOOK 

P   Kopya ng Nakapaskil 

Ang pagkakakulong ay hindi katumbas ng epekto sa mga komunidad na may kulay at tayo ay gumagawa ng 
mga hakbang tungo sa pagkakapantay-pantay sa #CFCI. Salamat sa #MeasureJ, napag-usapan namin kung 
paano namin mailalaan ang $100 milyon sa mga pampublikong pondo sa buong County ng LA. Kung 
napalampas mo ang sesyon ng impormasyon ngunit nais mong maging bahagi ng prosesong ito, maaari mong 
tingnan ang mga pag-record dito kung paano mag-promote ng mga alternatibo sa pagkakakulong sa iyong 
komunidad. 

 
REKOMENDADONG MGA PROYEKTO para 
sa pagpopondo                BISITAHIN ang 
website ng CFCI para sa higit pang 
impormasyon 

 
MGA HIGHLIGHT NG PROGRAMA 
ł Restorative Justice 
ł Mga Serbisyong Pangkalusugan na Nakabatay sa Komunidad 
ł Non-Carceral Diversion at Muling Pagpasok 
ł Pag-unlad ng Kabataan 
ł Pagsasanay sa Trabaho at Pagtatrabaho 
ł Pagbawas ng pinsala 

Sosiyal at Digital Mediya



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Makilahok 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan 
tungkol sa Form ng Rekomendasyon ng 
Proyekto, mangyaring makipag-ugnayan sa 
sumusunod: 

 
Alternatives To Incarceration 
CFCI Partner 
ati@lacounty.gov 

May Tanong? 

Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol 
sa Toolkit, mga post sa social media, pakikilahok, o 
sa programa sa pangkalahatan, mangyaring 
makipag-ugnayan sa: 

 
Administrador 
CFCI Outreach 
cfci_info@slstrategy.com 

 

LEAD ORG 

 
 

 

mailto:ati@lacounty.gov
mailto:cfci_info@slstrategy.com
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