
Sabihin sa Amin and Tungkol
sa Iyong Komunidad

Ano ang espesyal ng katangian ng iyong komunidad?

Ano ang mga pangangailangan ng iyong komunidad?

Ano ang ginagawa ng iyong komunidad?



Pag-unawa sa 
Pagbabago sa Klima

Ang pagbabago sa klima ay 
tumutukoy sa pangmatagalang 
pagbabago sa karaniwang mga 
modelo na panahon para sa 
lokal, rehiyon, at pangdaigdigang 
klima. Maraming mga epekto ang 
nagreresulta sa mga pagbabago 
na ito, tulad ng pagtaas sa dalas 
at kalubhaan ng mga matinding 
kaganapan ulad ng matinding init at 
matinding sunog. Ang pagbabago 
sa klima ay pangunahing 
nangyayari  dala ng mga aktibidad 
ng tao, lalo na ang pagsunog 
ng mga fossil na panggatong 

tulad ng langis, natural na 
gas, at karbon, ngunit mula 
mula din sa pang-industriyang 
mga proseso, agricultural at 
kasanayan sa pamamahala ng 
lupa, at pagtatapon ng solidong 
basura. Ang mga gawaing ito ay 
nagdaragdag sa dami ng nag-
iimbak ng init na mga emisyon 
ng greenhouse gas (GHG) sa 
kapaligiran ng mundo, na siyang 
nagpapataas ng karaniwang 
temperatura ng mundo na 
nagiging sanhi ng pagbabago ng 
klima.

Ang County ay may 5 pangunahing pinagmumulan ng mga emisyon:

Itinayong Kapaligiran 
at Transportasyon

Tubig at Basurang Tubig:

Enerhiya

Solidong Basura: 

Agrikultura at 
Konserbasyon:

paano itinayo ang mga 
komunidad at paano tayo 
gumagalaw sa paligig nila.

elektrisidad at natural 
na gas na produkto at 
ginagamit sa pagpapatakbo 
ng mga tahanan at negosyo.

organikong basurana 
itinatapon at dinadala 
sa isang tambakan ng 
basura.

ang proseso ng pagkuha ng 
tubig mula sa pinagmulan nito, 
paggamot nito, paggamit nito, 
at pagtatapon nito. 

mga kasanayan at kagamitan 
sa pagsasaka, pamamahala 
sa bukas na espasyo, at 
pagpapabago ng bukas na 
espasyo upang gawin itong 
mga pinaunlad na paggamit.



Mga Epekto ng Pagbabago 
sa Klima sa County ng San Diego

Ang pagbabago sa klima ay 
inaasahang hahantong sa pagtaas 
ng mga temperatura at higit pang 
pagkakaiba-iba ng presipitasyon 
(mga tuyong taon na magiging 
mas tuyo pa o mga maulan na taon 
na magiging mas maulan pa). Sa 
paglipas ng panahon, ang pagbabago 
sa klima ay magpapatindi sa mga 
pangkapaligirang panganib na 
nararanasan na sa County ng San 
Diego. Kabilang dito ang:

Iba-iba ang epekto ng 
pagbabago ng klima, at 
may ilang mga lugar at 

mga populasyon na mas 
maaapektuhan nito. 

Impacts
u Tagtuyot at pagkaubos ng 

suplay ng tubig 
u Mga kaganapan na 

matinding tag-init 
u Matinding ulan at pagbaha
u Pagguho ng lupa
u Malalaking sunog
u Pagtaas sa antas ng dagat
u Mga panganib sa 

kalusugan ng tao (hal., 
hika o iba pang sakit 
sa paghinga, sakit 
na nauugnay sa init, 
malnutrisyon mula sa 
hindi magandang kalidad 
ng tubig o pagkain) 



Paano mo nararanasan ang pagbabago sa klima? 

Ano ang inaalala mo tungkol sa pagbabago sa klima?

Nakikita mo ba ang epekto ng pagbabago sa klima sa iyong mga 
komunidad? 

IKAW at ang
Pagbabago sa Klima



Tungkol sa Pagbabago    
sa Planong Aksyon sa Klima

u Ang layunin ay tukuyin ang ispesipikong mga aksyon na gagawin ng 
County upang bawasan ang mga emisyon ng greenhouse gas (GHG). 

u Ang pakay at makamit ang net zero emisyon ng carbon emissions 
sa taong 2035-2045. 

u Kabilang sa mga benepisyong pangkapaligiran ang mas malinis na 
hangin, mahusay na paggammit ng tubig, at mas malusog na lugar 
para magtrabaho, maglaro, at manirahan. 

u Kabilang sa mge benepisyo sa ekonomiya ay ang pangmatagalang 
pagtitipid sa gastos, bagong teknolohiya, mas maraming trabaho, at 
paglago ng ekonomiya. 

Inihanda Gamit Ang:

u Teknikal na data at pananaliksik upang maunawaan ang 
pinakamalaking pinagmumulan ng mga emisyon ng GHG.

u Pinakamahusay na kasanayan para sa pagpapabuti ng 
kapaligiran.

u Mungkahi galing sa mga miyembro ng komunidad.



Pagbabago sa Planong Aksyon
sa Klima ng County ng San Diego

Ang Pagbabago sa Planong Aksyon sa Klima (Climate Action Plan o CAP Update) ay tumutugon sa 
mga emisyon ng greenhouse gas (GHG) na nasa loob ng awtoridad ng County upang pangalagaan 
at impluwensiyahan, kabilang ang mga emisyon na GHG na nabuo sa mga hindi ingkorporadong 
lugar ng county at ang mga nauugnay sa pagpapatakbo ng mga pasilidad sa County

Hurisdiksyon sa 
Paggamit ng Lupa ng 
County ng San Diego

Napakalaki ng San Diego County ngunit kinabibilangan ng maraming mga lupa na pederal, 
estado, at tribu na kung saan ang County ay walang hurisdiksyon sa paggamit ng mga ito.



Mga Susunod na Hakbang para sa
Pagbabago sa Planong Aksyon sa 
Klima

Palatakdaan ng Proyekto Paano Makilahok
Mayroong maraming mga paraan 
upang makilahok sa Pagbabago sa 
Planong Aksyon sa Klima at ibahagi 
ang iyong komento sa County:

2021

2022

2023

2024

Pangongolekta 
ng Datos ng 

GHG

Mga Pakay na 
Pagbabawas at 
Pagsusukat ng 
Pag-unlad ng 

GHG 

Balangkas na 
CAP

Pampublikong 
Pagsusuri

Pangwakas 
na CAP

Pampublikong 
mga Pagdinig

Pakikipag-ugnayan sa Kom
unidad

1. Magpalista sa mga ulat-
pagbabago sa proyekto 
dito:

2. Dumalo sa isang birtuwal o sa 
personal na pulong – ang mga detalye 
ay ibabahagi sa pamamagitan ng mga 
ulat-pagbabago sa proyekto

3. Bisitahin ang aming pahinarya: 
bit.ly/CAP_Update

4. Magpadala sa amin ng 
elektronikong koreo:  
CAP@sdcounty.ca.gov

5. Sundan kami sa social media:

Twitter:
@SDCoSustainable

Facebook:
@SDCountySustainable

qrco.de/bcU2qj



ITINAYONG KAPALIGIRAN 
AT TRANSPORTASYON

Ang paggalaw ng mga tao mga kalakal papunta at mula sa hindi 
ingkorporadong mga komunidad ay tumutukoy sa pinakamalaking 
proposyon ng mga emisyon ng GHG ng County. Ang mga emisyon 
na ito ay pangunahing nagmumula sa pagsunog ng gasoline at 
diyesel sa mga kotse, SUV, motorsiklo, at mga trak.

Potensyal na mga Estratehiya
1. Paggamit ng mga de-kuryente o iba pang 

sero na mga emisyon na sasakyan sa halip 
na pinapatakbo sa gasolina o diyesel na mga 
kotse, SUV, motorsiklo, o trak

2. Pagkabit ng mga pampublikong istasyon sa 
pagkakarga sa baterya ng sasakyang de-
kuryente

3. Paglalakad at pagbibisikleta sa halip na 
magmamaneho

4. Paggamit ng mga serbisyo sa pampublikong 
transportasyon na may mga nakatalagang rota 
ng tulad ng bus o troli sa halip na magmaneho

5. Paggamit ng mga serbisyong mikro-transit 
tulad ng “shuttle bus” na pangmaramihang 
sakay sa halip na magmaneho

6. Paggamit ng mga opsyon sa mikro-mobilidad 
tulad ng mga de-kuryenteng bisikleta at 
iskuter sa halip na magmaneho.

7. Paggamit ng mga serbisyo sa sasakyan tulad 
ng Uber o Lyft sa halip na magmaneho.

8. Pagtatrabaho o pagsasagawa ng mga gawain 
sa birtuwal na pamamaraan sa tahanan sa 
halip na magmaneho.

Komento + Iba Pang mga Ideya at Estratehiya

u Ano pang ibang mga ideya at 
estratehiya sa palagay mo ang 
gagana sa iyong komunidad?

u Mayroon bang anumang mga 
ideya at estratehiya na maaaring 
hindi tumakbo ng maayos?

u Isaalang-alang ang 
Pagkakapantay-pantay:  
Paano maiiwasan ng mga 
ideya at estratehiya ang hindi 
inaasahang pinsala at/o 
mapakikinabangan ng lahat?

Para sa 
karagdagang 

impormasyon, 
bisitahin

https://qrco.de/bcTSog



ENERHIYA
Ang paggamit ng enerhiya sa mga tahanan, Negosyo, at iba pang mga 
gusali para sa mga bagay tulad ng pag-ilaw, espasyo at pag-init ng tubig, 
pagpapalamig, mga elektronikong kasangkapan sa, at pagluluto ay tumutugon 
sa pangalawang pinakamalaking proporsyon ng mga emisyon ng GHG ng 
County. Ang mga emisyong ito ay siyang pangunahing nagmumula sa pagsunog 
ng natural na gas upang makabuo ng kuryente, at wakasan ang paggamit ng 
natural na gas at propeyn tulad ng pagluluto at pagpapa-init ng espasyo at tubig.

Potensyal na mga Estratehiya
1. Pagpapatakbo ng mga bagong sugali na 

walang natural na gas a propeyn
2. Pagbibigay ng kuryente mismo sa lugar para 

sa mga bagong gusali, tulad ng mga solar 
panel na bubong at mga sistema ng imbakan 
ng baterya

3. Pagpapalit sa mga elektronikong 
kasangkapan na gumagamit ng natural na 
gas sa mga bersyong pinapagana sa kuryente

4. Pagpapalit ng natural na gas sa mga sero 
emisyon na mga panggatong

5. Pag-retropit ng mga nanatiling mga gusali 
upang gumamit ng mas kunting enerhiya

6. Pagbibigay ng mga nanatiling mga gusali 
ng kuryente sa mismong lugar, tulad ng 
mga solar panel sa mga bubong at ang mga 
sistema ng imbakan ng baterya

7. Pagbibigay sa mga residente at Negosyo ng 
kuryente galing sa ibang lugar mula sa sero 
emisyon na mga pinanggagalingan tulad 
ng kuryenteng galing sa solar o hangin sa 
halip na mga posil na panggatong 

Komento + Iba Pang mga Ideya at Estratehiya

u Ano pang ibang mga ideya at 
estratehiya sa palagay mo ang 
gagana sa iyong komunidad?

u Mayroon bang anumang mga 
ideya at estratehiya na maaaring 
hindi tumakbo ng maayos?

u Isaalang-alang ang 
Pagkakapantay-pantay:  
Paano maiiwasan ng mga 
ideya at estratehiya ang hindi 
inaasahang pinsala at/o 
mapakikinabangan ng lahat?

Para sa 
karagdagang 

impormasyon, 
bisitahin

https://qrco.de/bcTSpd



SOLIDONG BASURA
Ang pagtatapon ng mga solidong basura sa mga imbakan ng 
basura ay isa pang pinagmumilan ng mga emisyon ng GHG sa 
County. Ang mga emisyon na ito ay pangunahing nanggagaling 
sa pagpapakawala ng gas na meteyn kapag nabubulok ang mga 
organikong material sa basura katulad ng pagkain.

Potensyal na mga Estratehiya
1. Pagpapadala ng mga pagkain sa mga lugar 

katulad ng mga bangko ng pagkain at 
mga kanlungan sa halip na itapon sa mga 
tambakan ng basura

2. Pagpapadala ng mga nasirang pagkain, basura 
galing sa halaman, at iba pang organikong 
materyales na basura sa mga pasilidad na 
gumagawa ng abono o pataba sa luba sa halip 
na sa imbakan ng basura

3. Paggawa sa mismong lugar ng abono o 
pataba sa lupa galing sa mga organikong 
basura 

4. Pagtatayo ng mga pasilidad para sa 
pagpoproseso ng mga organikong 
materyales na basura 

Komento + Iba Pang mga Ideya at Estratehiya

u Ano pang ibang mga ideya at 
estratehiya sa palagay mo ang 
gagana sa iyong komunidad?

u Mayroon bang anumang mga 
ideya at estratehiya na maaaring 
hindi tumakbo ng maayos?

u Isaalang-alang ang 
Pagkakapantay-pantay:  
Paano maiiwasan ng mga 
ideya at estratehiya ang hindi 
inaasahang pinsala at/o 
mapakikinabangan ng lahat?

Para sa 
karagdagang 

impormasyon, 
bisitahin

https://qrco.de/bcTSqY



TUBIG AT PANGTAPON 
NA TUBIG

Paggamit ng enerhiya upang makuha, mapadala, maihatid at magamot 
ang tubig na pang-inom at tubig na pangtapon at isa pang pinagkukunan 
ng mga emisyon ng GHG sa County. Ang mga emisyon na ito ay mula sa 
paggamit ng elektrisidad na galing sa mga fossil na panggatong tulad ng 
natural na gas at iba pang panggatong tulad ng diyesel.

Potensyal na mga Estratehiya
1. Paggamit ng epektibong mga kasangkapan sa 

tubig sa mga bagong gusali

2. Pagpapatibay ng mga umiiral na mga gusali 
na may mga mahusay na kasangkapan sa 
tubig

3. Paggamit ng katutubo o matibay sa tagtuyot 
na mga paysahe sa bagong pinaunlad na lugar

4. Pagbabawal sa hindi mahalagang uri ng 
artipisyal na damo o damuhan sa mga bagong 
pinaunlad na lugar

5. Pagpapalit sa mga hindi mahalagang 
artipisyal na damo o damuhan ng katutubo o 
matibay sa tagtuyot na mga uri

6. Paggamit ng mahusay na mga sistema ng 
irigasyong panlabas

7. Paggamit ng tubig-ulan at tubig-bagyo sa 
pag-aani ng mga sistema sa irigasyon para 
sa paysahe

8. Paggamit ng sistema ng grey na tubig para 
sa patubig sa mga paysahe

Komento + Iba Pang mga Ideya at Estratehiya

u Ano pang ibang mga ideya at 
estratehiya sa palagay mo ang 
gagana sa iyong komunidad?

u Mayroon bang anumang mga 
ideya at estratehiya na maaaring 
hindi tumakbo ng maayos?

u Isaalang-alang ang 
Pagkakapantay-pantay:  
Paano maiiwasan ng mga 
ideya at estratehiya ang hindi 
inaasahang pinsala at/o 
mapakikinabangan ng lahat?

Para sa 
karagdagang 

impormasyon, 
bisitahin

https://qrco.de/bcTSr0



AGRIKULTURA AT 
KONSERBASYON

Ang mga agrikultural na aktibidad tulad ng paggamit ng pataba sa luba, 
pagpapatakbo ng mga kagamitan at mga bomba, at pag-aalaga ng mga 
hayop ay isa pang pinagmumulan ng mga emisyong GHG sa County. 
Ang mga tanim, puno, pananim, at lupa sa mga sakahan, tirahan, at 
mga bukas na espasyo ay naglalabas din ng mga emisyon kapag sila ay 
itinayo at binago para sa ibang paggamit. Dagdag pa sa resulta ng mga 
emisyon, agrikultural na mga lupa, tirahan, at mga bukas na espasyo 
mula sa kapaligiran kapang ang pagsasaka, pamamahala ng lupa, at 
mga kasanayan sa konserbasyon ay isinasagawa. 

Potensyal na mga Estratehiya
1. Pagpepreserba ng sakahan para sa 

agrikultura

2. Pagpepreserba at pagpapanumbalik ng mga 
natural na tirahan at mga bukas na espasyo

3. Pagsasaka gamit ang mga pamamaraan 
at kasanayan na nagtatanggal ng mga 
emisyon mula sa kapaligiran (hal., paggawa 
ng pataba, pamamahala salupa, mga 
pamamaraan sa pag-aalaga ng mga hayop)

4. Paggamit ng kagamitan sa pagsasaka na 
mas mahusay o sero ang emisyon

5. Pagpapadami ng mga puno a berdeng 
espasyo sa mga pinaunlad na mga 
komunidad

Komento + Iba Pang mga Ideya at Estratehiya

u Ano pang ibang mga ideya at 
estratehiya sa palagay mo ang 
gagana sa iyong komunidad?

u Mayroon bang anumang mga 
ideya at estratehiya na maaaring 
hindi tumakbo ng maayos?

u Isaalang-alang ang 
Pagkakapantay-pantay:  
Paano maiiwasan ng mga 
ideya at estratehiya ang hindi 
inaasahang pinsala at/o 
mapakikinabangan ng lahat?

Para sa 
karagdagang 

impormasyon, 
bisitahin

https://qrco.de/bcTSrM


