
  
  

  

  

  

  

NNiinnee  TToooollss  ooff  CCiivviilliittyy  
  

11..  PPaayy  AAtttteennttiioonn  
BBee  aawwaarree  aanndd  aatttteenndd  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  tthhee  ppeeooppllee  

aarroouunndd  yyoouu..  

  BBee  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  wwhhaatt  iiss  ooccccuurrrriinngg  iinn  oouurr  

ccoommmmuunniittyy  

  FFooccuuss  oonn  tthhee  iissssuuee  --  oonn  wwhhaatt  tthhee  ppeerrssoonn  iiss  ssaayyiinngg  

  CCoonnssiiddeerr  tthhee  wwhhoollee  ppiiccttuurree;;  iissssuueess  aarree  ccoonnnneecctteedd  

  OOppeenn  yyoouurr  mmiinndd  ttoo  nneeww  ppeerrssppeeccttiivveess;;  ssttrriivvee  ffoorr  

oobbjjeeccttiivviittyy  

  

22..  LLiisstteenn  
FFooccuuss  oonn  ootthheerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaanndd  tthheeiirr  

ppooiinnttss  ooff  vviieeww..  

  SSeeeekk  ttoo  uunnddeerrssttaanndd;;  hheeaarr  wwhhaatt  iiss  ssaaiidd  

  AAsskk  eeffffeeccttiivvee  qquueessttiioonnss  

  RReessppeecctt  tthhee  ppeerrssoonn  aanndd  hhiiss//hheerr  vviieeww  tthhrroouugghh  yyoouurr  

wwoorrddss  aanndd  bbooddyy  llaanngguuaaggee  

  GGiivvee  tthhoouugghhttffuull  aatttteennttiioonn;;  aavvooiidd  ddiissttrraaccttiioonnss                                                  

ssuucchh  aass::  yyoouurr  eemmoottiioonn,,  mmuullttii--ttaasskkiinngg,,  oorr  ffoorrmmuullaattiinngg  aa  

rreessppoonnssee  iinnsstteeaadd  ooff  lliisstteenniinngg  

  

33..  BBee  IInncclluussiivvee  
WWeellccoommee  aallll  ggrroouuppss  ooff  cciittiizzeennss  wwoorrkkiinngg  ffoorr  tthhee  

ggrreeaatteerr  ggoooodd  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

  KKnnooww  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ssyysstteemm  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  

iinncclluussiivvee  ((ssoocciiaall,,  eeccoonnoommiicc,,  eennvviirroonnmmeennttaall,,                                                          

tteecchhnniiccaall,,  eettcc..))  

  IInntteennttiioonnaallllyy  aanndd  ssiinncceerreellyy  iinnvviittee  ddiivveerrssee  

ppeerrssppeeccttiivveess  

  SSeeeekk  ppaarrttiicciippaattiioonn;;  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy;;  iinncclluuddee  

yyoouurrsseellff!!  

  UUssee  ccoommmmoonn  llaanngguuaaggee;;  aavvooiidd  jjaarrggoonn  

  

44..  DDoonn’’tt  GGoossssiipp  
AAnndd  ddoonn’’tt  aacccceepptt  wwhheenn  ootthheerrss  cchhoooossee  ttoo  ddoo  ssoo..  

  GGoo  ttoo  tthhee  ssoouurrccee  ffoorr  tthhee  ffaaccttss;;  vvaalliiddaattee  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  

  CCoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  rreessppeecctt  aanndd  aa  ppoossiittiivvee  iinntteenntt;;  

oowwnn  wwhhaatt  yyoouu  ssaayy;;  bbee  aaccccoouunnttaabbllee  

  MMooddeell  iinntteeggrriittyy  aanndd  mmuuttuuaall  rreessppeecctt;;  sseett  aa  ggoooodd  

eexxaammppllee  ffoorr  ootthheerrss  

  HHoonnoorr  tthhoossee  wwhhoo  aarree  nnoott  pprreesseenntt  

 

  

  
 

 

55..  SShhooww  RReessppeecctt  
HHoonnoorr  ootthheerr  ppeeooppllee  aanndd  tthheeiirr  ooppiinniioonnss,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  

tthhee  mmiiddsstt  ooff  aa  ddiissaaggrreeeemmeenntt..  

  VVaalluuee  tthhee  ppeerrssoonn;;  aapppprreecciiaattee  hhiiss//hheerr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  

eexxppeerriieenncceess,,  ppaassssiioonn,,  ccuullttuurree,,  nnoorrmmss  aanndd  vvaalluueess  

  UUssee  qquueessttiioonnss  ttoo  ccllaarriiffyy  

  VVaalluuee  iiddeeaass  tthhaatt  aarree  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  ttaabbllee  

  DDeemmoonnssttrraattee  ppoossiittiivvee  bbooddyy  llaanngguuaaggee  
 

66..  SSeeeekk  CCoommmmoonn  GGrroouunndd    
LLooookk  ffoorr  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  aaggrreeee;;  ddoonn’’tt  ccoonnttrraaddiicctt  jjuusstt  

ttoo  ddoo  ssoo..  

  RRiissee  aabboovvee  eemmoottiioonnss;;  ffooccuuss  oonn  tthhee  iissssuueess  

  BBuuiilldd  rreellaattiioonnsshhiippss;;  mmaakkee  aa  ccoonnnneeccttiioonn  

  WWoorrkk  ttoowwaarrdd  mmuuttuuaall  ttrruusstt  
 

77..  RReeppaaiirr  DDaammaaggeedd  RReellaattiioonnsshhiippss  
BBee  ssiinncceerree;;  aappoollooggiizzee  aanndd  ffoorrggiivvee..  

  TTaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  yyoouurr  aaccttiioonnss  aanndd  wwoorrddss  

  AAcccceepptt  aann  aappoollooggyy  

  PPrraaccttiiccee  ffoorrggiivveenneessss;;  lleett  ggoo  ooff  tthhee  ppaasstt  
 

88..  UUssee  CCoonnssttrruuccttiivvee  LLaanngguuaaggee    
BBee  mmiinnddffuull  ooff  tthhee  wwoorrddss  yyoouu  cchhoooossee..  

  AAddddrreessss  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhee  iinntteenntt  ooff  rreessoolluuttiioonn  

  WWhheenn  ddiissaaggrreeeeiinngg,,  ssttiicckk  ttoo  tthhee  iissssuueess  aanndd  ddoonn’’tt  

mmaakkee  aa  ppeerrssoonnaall  aattttaacckk  

  LLeeaarrnn  ffrroomm  ootthheerrss’’  ppeerrssppeeccttiivveess  aanndd  ffeeeeddbbaacckk  
 

99..  TTaakkee  RReessppoonnssiibbiilliittyy  
PPrraaccttiiccee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  llaanngguuaaggee  aanndd  aaccttiioonnss..  

  TTaakkee  oowwnneerrsshhiipp;;  uussee  ““II””  ssttaatteemmeennttss  

  DDoonn’’tt  sshhiifftt  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  bbllaammee  oonnttoo  ootthheerrss    

  BBee  ttrruussttwwoorrtthhyy  

  TTeellll  tthhee  ttrruutthh  
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