
•  Các cộng đồng lành mạnh, giá cả phải chăng
•  Công việc làm xanh tại địa phương
•  Khả năng chống đỡ với những thay đổi kinh
    tế & khí hậu
•  Phong cảnh đẹp, lành mạnh
•  Giao thông thuận tiện, hiệu quả
•  Tiết kiệm chi phí dài hạn
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Để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của thành viên 
trong cộng đồng và kinh tế, chúng tôi đang 
hành động để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà 
kính và chuẩn bị cho rủi ro về khí hậu.

Thành Phố Burien đang tiến tới một Kế Hoạch Hành 
Động Khí Hậu đầu tiên. Kế Hoạch Hành Động Khí 
Hậu là kế hoạch để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng 
nhà kính và chuẩn bị cho những tác động của thay 
đổi môi trường mà chúng ta biết sẽ sắp đến.

Tiến Hành Kế Hoạch Hành Động Khí Hậu sẽ:

TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI HÀNH ĐỘNG?
Kế Hoạch Hành Động Khí Hậu Burien sẽ ảnh hưởng cách chúng ta sưởi ấm và làm mát nhà của chúng ta, 
cách chúng ta di chuyển, sức khỏe của chúng ta, và giá cả phải chăng để sống ở Burien. Với sự góp ý của 
quý vị, Thành Phố Burien có thể phát triển các giải pháp khí hậu hiệu quả hơn thông qua đầu tư công cộng, 
hỗ trợ các hành động cá nhân vì sự thay đổi, các chiến lược và cơ hội kinh doanh bền vững - dẫn đến những 
lợi ích hữu hình cho cả cộng đồng Burien, đặc biệt là những người quá tải do tác động của khí hậu.

Làm cho giao thông bền vững hơn
Bảo đảm năng lượng sạch và đáng tin cậy
Thúc đẩy các công trình xanh và nhà ởphải 
chăng

Bảo vệ nước và hệ thống thiên nhiên
Tăng cường khả năng phục hồi và phúc lợi của cộng đồng
Giảm tiếp xúc với ô nhiễm tại địa phương
Giải quyết các tác động trong trương lai do biến 
đổi khí hậu

burienwa.gov/climate
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Những Tòa Nhà & Năng Lượng
•  Mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo.
•  Hỗ trợ các tiêu chuẩn xây dựng hiệu quả.
•  Tạo ra một lưới năng lượng thích ứng với khí hậu hơn. 
•  Bảo đảm rằng chúng ta ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và các            
    cộng đồng quá tải bằng cách giải quyết gánh nặng về năng         
    lượng cao và nhà ở.

Giao Thông & Sử Dụng Đất
•  Tạo ra một hệ thống giao thông sạch sẽ, dễ tiếp cận, đáng tin 
    cậy và công bằng.
•  Thúc đẩy việc sử dụng đất hiệu quả để hỗ trợ việc đi bộ, đi xe  
    đạp, vận chuyển và xe điện.

Nước & Hệ Thống Thiên Nhiên
•  Cải thiện phẩm chất và cách quản lý nước.
•  Bảo đảm quyền tiếp cận công viên và không gian xanh một cách bình đẳng.
•  Tăng cường sức khỏe hệ sinh thái và các dịch vụ cộng đồng trong   
    khi tập trung vào các cộng đồng bị quá tải và xây dựng khả năng 
    chống đỡ với các tác động khí hậu trong tương lai.

 Liên lạc: Paige Morris, Thành Phố Burien
(206) 248-5511 | environment@burienwa.gov

Khả Năng Phục Hồi & Sức Khỏe của Cộng Đồng
•  Xây dựng nhận thức và cải thiện các dịch vụ công cộng để bảo đảm      
    tất cả cộng đồng được chuẩn bị cho các tác động liên quan đến khí hậu.
•  Tập trung đầu tư vào các cộng đồng chịu tác động khí hậu không      
    cân xứng.

Vật Liệu & Tiêu Dùng
•  Giảm phát sinh chất thải của cộng đồng.
•  Tăng cường tái chế và ủ phân.
•  Kéo dài thời hạn của vật liệu để hướng đến tiêu dùng bền vững.

THAM GIA!  Hãy cho chúng tôi biết những ưu tiên và mối quan tâm của quý vị 
và tìm hiểu những gì quý vị có thể làm để bảo đảm rằng Kế Hoạch Hành Động Khí 
Hậu Burien và các giải pháp của nó — đặc biệt là về nhà ở, sử dụng đất, giao 
thông, công viên, không gian xanh, và hơn nữa — giúp tạo ra và duy trì một Burien 
năng động và có khả năng phục hồi trong nhiều năm tới.

MỐC THỜI GIAN

Chuẩn bị bảng kiểm kê 
khí thải nhà kính

Phát triển chiến lược 
tiếp cận cộng đồng
Tập hợp Nhóm Cố 
Vấn Cộng Đồng

Nhận định các chiến lược 
và hành động ưu tiên để 
đạt được các mục tiêu 
của chúng ta

Làm việc với Nhóm Cố Vấn 
Cộng Đồng để chọn lựa các 
chiến lược và hành động

Phát hành dự thảo Kế 
Hoạch Hành Động 
Khí Hậu và kết hợp 
những góp ý

Thông qua Kế Hoạch Hành 
Động Khí Hậu cuối cùng

Lắng nghe những ưu tiên và 
mối quan tâm từ công chúng 
và những bên liên quan
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Tìm hiểu thêm, ghi danh cho những cập nhật mới, và tham gia tại burienwa.gov/climate.


