
 

Bộ Công Cụ Giáo Dục Cử Tri Trung Học 
 
Kính Gởi Ban Hành Chánh của Trường Trung Học, 
 
Tên tôi là Lauren Crane và tôi là một học sinh trung học của Học Viện Academy  
of Lady of Peace. Trong việc theo đuổi Giải Thưởng Vàng của Nữ Hướng Đạo Sinh, tôi đã làm 
việc với Văn Phòng Bầu Cử của Quận San Diego để thiết lập một Bộ Công Cụ Giáo Dục Cử Tri 
dành riêng cho các học sinh trung học.  
 
Bộ công cụ này đăng tải trên các thông báo của mạng xã hội và tờ quảng cáo để khuyến khích 
các bạn học sinh ghi danh trước hay ghi danh đi bầu cũng như chỉ dẫn các bạn tại sao tiến trình 
này lại quan trọng. Chúng tôi đã thiết lập các bộ công cụ này cho các trường trung học trong 
Quận San Diego sử dụng bằng cách đăng các tài liệu đã được tạo ra lên các trang mạng xã hội 
và dán quanh khuôn viên trường. 
 
Lý do mà Văn Phòng Bầu Cử của Quận San Diego và tôi đã thiết lập các công cụ này là để giải 
quyết vấn đề số lượng cử tri trẻ đi bầu thấp. Bộ Công Cụ Giáo Dục Cử Tri Trung Học sẽ phục vụ 
như một phương pháp để tăng thêm số lượng cử tri ghi danh và đi bầu bằng cách động viên các 
thanh thiếu niên ở độ tuổi 16-17 đi ghi danh trước để họ chuẩn bị đi bầu cho các cuộc bầu cử 
khi họ vừa tròn 18 tuổi.  
 
Để làm ra các thông báo trên mạng xã hội mà có sự hưởng ứng của các bạn học sinh trung học, 
tôi đã thành lập một nhóm gồm các học sinh trung học ở San Diego tập trung thảo luận để đánh 
giá những gì thu hút họ trên trang mạng xã hội. Sau đó, tôi đã sử dụng ý kiến đóng góp của họ 
để làm các thông báo trên mạng xã hội với sự giúp đỡ của người thiết kế đồ họa, Stephanie 
Hoyle.   
 
Với việc đăng một trong những thiết kế mạng xã hội của chúng tôi cùng với chú thích được đề 
nghị, các học sinh sẽ trở nên có động lực để ghi danh trước/ghi danh đi bầu vì thông tin này đến 
với họ từ một nguồn đáng tin cậy. 
 
Một cách khác để quảng bá rộng rãi về việc ghi danh trước/ghi danh đi bầu, là tranh thủ sự tiếp 
tay của một học sinh đang điều hành một câu lạc bộ mà có thể quan tâm đến việc thực hiện 
chuyện này như một dự án.   
 
Cảm ơn quý vị đã quan tâm và coi trọng quyền đi bầu của các học sinh. 
 
Trân Trọng, 
Lauren Crane 
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