Mga Videos ng COVID-19 Rental Relief – Pangkalahatang-ideya ng Proseso

1. Kilalanin / hilingin ang pagkakatiwalaang pagsali
sa messenger.

2. Magbigay ng mga messenger ng video script at
sagutin ang anumang mga katanungan.

3. Kung maaari, lumikha ng video sa dalawang wika.
Mangyaring magbigay ng mga transcript ng Ingles
para sa mga subtitle.

4. Matapos ang video ay natapos, mangyaring iemail ito sa communityaffair@smcgov.org

5. I-e-edit ng Office of Community Affairs ang mga
video (magdagdag ng musika, sa pakikipagsosyo sa
OCA, etc)

6. Ang natapos na video ay ipapadala sa messenger
upang maibahagi sa loob ng kanilang mga network

7. Ibabahagi ng OCA ang lahat ng mga channel ng
social media, kasosyo at ang County YouTube
channel
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SEKSYON 1: MGA TIPS PARA SA SELF-RECORDING VIDEO
Tip 1: Sumulat ng isang mabilis na script
Hindi mo kailangang kabisaduhin ito sa pagsasalita, ngunit nalaman naming kapaki-pakinabang ang
pagkakaroon ng isang malinaw na ideya ng nais mong sabihin. Nais mong ito ay hindi hihigit sa isang
minuto (o dalawa sa pinaka, pinaka). Tatlumpung segundo sa pangkalahatan ay pinakamahusay.
Karamihan sa mga manonood ay maaaring hindi lumampas sa pitong segundo na marka, kaya't
mahalagang makuha ang mahalagang impormasyon sa pauna.
Isulat kung ano ang nais mong sabihin at pagkatapos ay i-time ito gamit ang isang stopwatch o timer
sa iyong telepono. Kapag mayroon kang isang script na nasisiyahan ka, sanayin ito sa harap ng isang
salamin, sa harap ng iyong pamilya, at ng camera.
Halimbawa:
HALIMBAWA NG ORGANIZATION BASED ORGANIZATION
Kumusta, ang pangalan ko ay [] at nagtatrabaho ako sa []. Kinikilala namin na ang COVID-19 ay
nagpakita ng maraming mga hamon at nais naming malaman mo na narito kami upang suportahan
ka sa lahat ng paraan na posible. Ipinagmamalaki ng aming samahan na makipagsosyo sa San
Mateo County upang maikalat ang balita tungkol sa tulong sa pag-upa bilang bahagi ng tugon sa
COVID-19. Kung ikaw ay isang nangungupahan o may-ari ng pag-aari na naapektuhan ng
COVID-19, maaari kang maging kwalipikado para sa tulong sa pag-upa ngayon din! Magagamit
ang tulong para sa mga nangungupahan at may-ari ng pag-aari na nangangailangan ng tulong
sa pagbabayad ng nakaraang takdang upa, paparating na renta, O mga utility. Bisitahin ang
HousingIsKey.com o tumawag sa 833-430-2122, libre para sa tulong ngayon!
HALIMBAWA NG PANG-TESTIMONYONG PANSAMIL
Kumusta, ang pangalan ko ay [] at nabuhay ako sa [] buong buhay ko. Sa panahon ng pandemya,
nawala ang aking full-time na trabaho. Utang ko ng 6 na buwan ng renta. Para sa kadahilanang
ito, nag-aplay ako para sa California’s Housing is Key Rental Relief Program. Lubos akong
nagpapasalamat na ang program na ito ay mayroon upang matulungan ang mga tao katulad ko.
Kung ikaw ay isang nangungupahan o may-ari ng pag-aari na naapektuhan ng COVID-19,
maaari ka ring maging kwalipikado! Hindi ngayon ang oras upang sumuko. Bisitahin ang
HousingIsKey.com o tumawag sa 833-430-2122, libre para sa tulong ngayon!
Tip 2: I-record ang video sa iyong computer o smartphone
Kung nagagawa mo, maaari kang magpasya na ibang tao ang magrekord ng video mo sa isang
smartphone o camera. Kung hindi ito posible, maraming mga paraan upang maitala ito mismo. Lalo na
ngayon, sanay na ang mga manonood na makakita ng mga video na 'selfie' kung saan direktang
naitala ng mga tao ang kanilang sarili na nakikipag-usap sa camera sa kanilang mga telepono. Kung
nais mong mag-record sa iyong computer, tingnan ang blog na ito tungkol sa mga pinakamahusay na
paraan upang mag-record sa iba't ibang iba't ibang mga operating system.
Tip 3: Kumuha ng maraming pagkuha hangga't kailangan mo!
Ang mga video na ito ay direktang mai-post sa social media, at ang aming koponan sa paggawa ay
hindi mai-e-edit ng magkakaibang pagsasama-sama. kung magulo ka, okay lang yun (walang
perpekto sa take 1!) ngunit mangyaring panatilihing magrekord hanggang sa magkaroon ka ng isang
buong video na gusto mo at ipadala lamang sa amin ang isa.
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Tip 4: Piliin ang iyong lokasyon at pag-set up.
Kapag lumilikha ka mismo ng isang video, pinakamahusay na maging tunay at direkta. Kung ang ingay
ay minimal at ito ay ligtas na gawin ito pagsunod sa panlipunan distancing protocol, pumili ng isang
lugar sa labas. Siguraduhin na ikaw ay nasa isang tahimik na lugar na walang hangin at
napakakaunting ingay sa paligid. Kung ang labas ay hindi isang pagpipilian, gumagana nang maayos
ang isang mesa sa kusina o impormal na sala.
Kung nasa labas ka - direktang sinag ng araw na dapat mong iwasan. Gagawin nitong hitsura ang
imahe na napakahirap. Ang isang "banayad na ilaw" tulad ng ilaw na nakikita mo sa isang medyo
maulap na araw ay nakakabigay-puri. Sa pangkalahatan makikita mo ang pinakamahusay na ilaw
maaga sa umaga o pakanan bago o pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang kalagitnaan ng araw ay
karaniwang may pinakamahirap na ilaw.
Mga tips sa pag set-up:
• Gumamit ng pahalang na oryentasyon (paghawak sa iyong
camera nang patayo na ginagawang mas mahirap upang
i-edit)
• Upang maiwasan ang isang nanginginig na video, subukang
gumamit ng isang self-timer function sa iyong camera upang
simulang magrekord
• Magsalita nang malinaw at ipahayag ang iyong mga salita.
Huwag pakiramdam ang pangangailangan na magmadali sa
iyong mensahe!
• Subukang panatilihin ang mga video sa ilalim ng 1 minuto

Gumawa ng ilang mga kinakailangan upang suriin ang pag-iilaw at tunog. Kung hindi ka nasisiyahan
sa iyong hitsura o background, baguhin ito. Tumingin nang diretso sa camera (alinman sa iyong
computer o may ibang kumukuha ng pelikula) hindi sa taong nasa likod ng camera na maaaring
tumulong sa iyo, at magsalita na parang nakikipag-usap ka sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya
(dahil ikaw ay). Ang straight to camera ay pinakamahusay.
Tip 5: Isang tala sa pagbibihis / kasuotan
Ang mga patakaran para sa online na video ay pareho para sa TV: magsuot ng isang solidong kulay
na shirt o blusa - gumagana ang light blue para sa maraming mga tao - at umiwas sa mga pattern,
lalo na sa malalakas na kulay. Nais mong magmukha ang iyong sarili - magsuot ng isang bagay na
ginagawang komportable ka!

Seksyon 2: Mga Punto ng Pakikipag-usap para sa Mga Videos ng Residente
Una sa lahat, maraming salamat sa paglalaan ng oras upang mapalakas ang mahalagang
pagmemensahe na ito sa iyong komunidad! Nagsama kami ng ilang mga punto ng pag-uusap sa ibaba
upang matulungan ka habang naitala mo ang video na ito sa iyong computer o isang smartphone.
Rental Relief Program
 Libre ang tulong pinansyal ay magagamit sa mga nangungupahan at may-ari ng pag-aari na
nangangailangan ng tulong sa hindi bayad o sa hinaharap na upa o mga kagamitan.
 Ang mga may-ari ng ari-arian at nangungupahan ay kapwa hinihikayat na mag-aplay.
 Ang mga aplikante na karapat-dapat sa kita ay maaaring maging karapat-dapat anuman
ang katayuan sa imigrasyon at hindi hihilingin na magpakita ng patunay ng
pagkamamamayan.
 Lahat ng impormasyon ng aplikante ay pinananatiling pribado at hindi maibabahagi.
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Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa isang patuloy na batayan.
Matuto nang higit pa tungkol sa COVID-19 rent relief:
o Bisitahin ang HousingIsKey.com O
o Tumawag sa 833-430-2122, walang bayad O
o I-text “RENT” sa 211-211

Iyong Mga Karanasan
• Ipaliwanag kung bakit ka nag-apply o mag-aaplay para sa Rental Relief Program, at kung
bakit ito mahalaga sa iyo.
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