
Kasama sa pinagsamang balangkas and limang pangunahing sektor na nagpapakita ng may mga trabaho at pantay na lipunan sa kabuuan.

Pagkilala sa pangangailangan diskarte ng rehiyon 

para sa pagtugon ng pagbabago ng klima,

noong Enero 2021, ang mga nahalal na pinuno ng 

Probinsya ay bumoto na kumuha ng tungkulin sa 

pamumuno at pag-uugnay ng pagkilos sa klima ng ating 

rehiyon. Ang Framework na ito ay nagbibigay ng mga 

landas na nakabatay sa agham para ipaalam sa 

patakaran sa mga pamahalaang pangrehiyon, 

probinsya, at lungsod tungo sa pagbawas ng mga 

greenhouse gas emissions sa rehiyon ng San Diego. Ito 

ay hiwalay sa ngunit umaakma sa mga partikular na 

planong pagkilos ng klima ng mga lokal na pamahalaan

Tatlong bahagi ng pinagsamang Framework: 

Teknikal na Ulat ng mga baseline na emisyon sa 

lahat ng sektor at stratehiya para maabot ang zero 

carbon na mga emisyon

Pag-aaral sa Pagsulong ng Manggagawa upang 

matiyak na mayroon tayong mataas na kalidad, 

marangal na trabaho na sumusuporta sa pamilya 

Pagpapatupad sa Playbook na may mga 

boluntaryong patakaran, programa , at 

proyekto na binuo kasama ng mga stakeholder 

para makamit ang kinabukasan ng zero carbon

TIMELINE NG PROYEKTO

Enero 2021 
Direksyon ng Board

Hulyo 2021 
Nagbabagong Enerhiya 

Pagsusuri ng Produksyon

Nob 2021
Draft ng Teknikal na 

Ulat

Marso 2022
Draft ng Manggagawa sa 
Pagsulong na Pagsusuri

Enero 2023
Draft ng Playbook sa 

Pagpapatupad

Tagsibol 2023 
Final Framework para sa 
Konsiderasyon ng Board

A N G S A M A - S A M A N G 

P A G S I K A P N A I B A B A 

A N G B A K A S N G
C A R B O N S A R E H I Y O N

Makipag-ugnay!

engage.sandiegocounty.gov/rdf 
sdcounty.ca.gov/RDF 

zerocarbon@sdcounty.ca.gov

MGA GUSALI ELEKTRISIDAD SISTEMA NG PAGKAIN 
AT SIRKULAR NA 

EKONOMIYA

PAGGAMIT NG LUPA 
AT MGA NATURAL NA 
SOLUSYON SA KLIMA

TRANSPORTASYON

mailto:zerocarbon@sdcounty.ca.gov


ANO ANG KAILANGAN NATING GAWIN?

Kailangan nating bawasan ang ating mga emisyon. Ang pinakamalaking pinagmumulan ng 

mga emisyon para sa ating rehiyon - transportasyon, pagbuo ng kuryente, at paggamit ng 

natural na gas sa mga gusali - ay nag-aambag ng humigit-kumulang 80% ng kabuuang mga 

emisyon sa rehiyon, kaya ang pagkuha ng mga ito nang malapit sa zero hangga't maaari ay 

lilikha ng makabuluhang pagbawas. Ang pagbabawas ng mga emisyon mula sa isang 
proseso o sektor ay tinatawag na "decarbonizing" o pag-alis ng carbon.

Ang pag-

decarbonize sa 

pamamagitan ng 

pagbawas ng mga 

emisyon ng GHG 

ay teknikal na 

magagawa.

Ang pag-

decarbonize ay 

maaaring lumikha 

ng mga trabaho sa 

rehiyon hanggang 

2030.

Ang mga sama-

samang aksyon ay 

maaaring mas 

malaki kaysa sa 

kabuuan ng mga 

indibidwal na 

aksyon.

Ang pagtutulungan

ng rehiyon ay 

kinakailangan upang 

makamit ang mga 

layunin sa klima at 

katarungan.

Sa ating pagpapatuloy, ito ang mahahalagang takeaways mula sa pag-aaral ng Framework:

ANO ANG PAGBABAGO NG KLIMA?

Ang Pagbabago ng Klima ay tumutukoy sa mga pangmatagalang pagbabago sa pattern ng 

panahon, tulad ng temperatura, pag-ulan, at pag-ulan ng niyebe. Ang mga aktibidad ng tao 

na naglalabas ng carbon dioxide at iba pang mga gas sa hangin na nagiging sanhi ng init ng 

kapaligiran ay ang pagbabago ng klima.Ang mga gas sa kapaligiran ay tinatawag na 

"greenhouse gases" dahil pinapainit nila ang planeta tulad ng pag-init ng greenhouse.

TUNGKOL SA PA G -DECA RBONIZE
S A REHIYON NG S AN DI EGO

BAKIT MAHALAGA ANG PAGBABAGO NG KLIMA AT ANO ANG IBIG SABIHIN NITO 

PARA SA REHIYON NG SAN DIEGO?

Ang pagbabago ng klima ay nangangahulugan na ang mga natural na sistema ay 

magbabago. Ang pagbabago ng klima ay nakakaapekto sa mga polar ice cap, kagubatan, 

ilog, sakahan, at lungsod. Ang komunidad sa Southern California ay malamang na 

makaranas ng mga bagay tulad ng mas mainit na tag-araw, sunog, tagtuyot, at mga 

pagbabago sa produksyon ng pagkain.

Makipag-ugnay!
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