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Cách sử dụng Zoom

Quý vị có thể đổi tên, nếu cần.
Để đổi tên:
• Nhấn vào ‘Người tham gia’ (Participants) Chọn tên bạn

Nhấn vào ‘Thêm’ (More) rồi ‘Đổi Tên’ (Rename)

Dùng máy vi tính của quý vị để kết nối
với Zoom để có thực nghiệm tốt nhất.

Chia sẻ hồi đáp qua tin nhắn trò chuyện
• Trong các điều khiển của bạn ở cửa sổ dưới chót, nhấn vào 'Trò chuyện‘

(Chat); cửa sổ trò chuyện sẽ xuất hiện
• Đánh vào tin nhắn và nhấn ‘Nhập Vào’ (Enter) để gửi

Giữ điện thoại hoặc tai nghe của quý vị ở vị thế
tắt tiếng trừ khi quý vị đang nói chuyện với
nhóm.



2. Chọn ngôn ngữ ưa thích

Cách sử dụng thông dịch của Zoom
1. Nhấn vào “Thông Dịch” 
(Interpretation) ở dưới màn hình

3. Có chọn lựa để “Tắt âm thanh 
gốc” (Mute Original Audio)



• Giới Thiệu
• Nền Tảng về Kế Hoạch Hành Động Khí Hậu Burien
• Tổng Quát Kế Hoạch Thực Hiện
• Thảo Luận Phòng Hội
• Báo Cáo của Nhóm
• Những Bước Kế Tiếp & Kết Thúc

Chương Trình Nghị Sự



Nhóm Dự Án
Nhân Viên Thành Phố 

Burien Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng Đội Ngũ Cascadia

 Alex Hunt
 Paige Morris
 Zachary Wenman
 Eric Torres

 Amrit Singh
 Arun Jhaveri
 Austin Sita
 Daija Tramble
 Elly Hien-

Trinh
 Guillaume 

Mauger
 Joan Lacrom
 Joanna 

Stodden

 John Feeney
 Josh Wilmot
 Megan Walker
 Norma Ortiz
 Olga Rodríguez
 Omaha 

Sternberg
 Wayne 

(Douglas) Styles

 Addie Bash
 Alejandro 

Paredes 
 Mike Chang
 Hailey 

WeinbergThiện Nguyện Viên 
Thành Phố

 Justin Arkills-Mclain
 Julia Swortz



2
Giới thiệu về kế
hoạch thực hiện

1
Cập nhật quý vị 

về Kế Hoạch 
Hành Động về 

Khí Hậu

Mục Tiêu cho Hội Thảo #2 

3
Nghe hồi đáp 
của quý vị!



• Dùng trang trình bày Google 
để thêm vào nhận xét cong
khai của quý vị trong suốt hội
thảo

• URL: 
tinyurl.com/BurienWorkshop

Cung cấp hồi đáp tối nay

• Đánh vào bình 
luận của quý 
vị trong tin 
nhắn trò 
chuyện

• Chờ phòng thảo 
luận để nói ra ý 
kiến của quý vị



Giới Thiệu 
Trang Trình 
Bày Google!

https://docs.google.com/presentation/d/1qTV25cV3nnPvoDA29dl_yQDBDezJtvx1BhKWeEe1GM0/edit?usp=sharing


Nhìn tổng quát của
Kế Hoạch Hành

Động Khí Hậu và bối
cảnh liên quan



Kế hoạch hành động 
cộng đồng là gì?

• Những kế hoạch 
chiến lược cho 
chính phủ nhằm 
giảm khí thải nhà 
kính qua thời gian.

Kế Hoạch Hành Động Khí Hậu-Tổng Quát

Mục tiêu là gì?
• Giảm thiểu biến đổi 

khí hậu
• Ủng hộ sức khỏe và 

thịnh vượng cộng 
đồng

• Xây dựng một nền 
kinh tế bền vững



Tường Trình Chiến Lược Kế Hoạch Hành Động 
Khí Hậu

Biến đổi Burien thành một thành phố thông minh với khí hậu và 
thích ứng với khí hậu mà bảo tồn sự đa văn hóa, cộng đồng gắn bó 

thân thiết, và những không gian xanh của nó đồng thời gia tăng hiểu 
lựa chọn nhà ở với giá cả phải chăng, mở rộng giao thông cộng đồng 

dễ tiếp cận, và phát triển dịch vụ xã hội để bảo đảm môi trường 
công lý và bình đẳng khi chúng ta chuyển đổi sang một thế giới 

không có carbon.



• 2020: Kiểm 
kê khí nhà 

kính

Mốc Thời Gian của Kế Hoạch Hành Động 
về Khí Hậu Burien 

• Xuân-Hè 2021: Phát 
triển chiến lược và 

hành động

• Đông 2021/2022: Hoàn 
thiện và thông qua Kế 
Hoạch Hành Động về 

Khí Hậu Burien

• Thu 2021: 
Dự thảo Kế hoạch 

Hành động Khí hậu 
Burien và kết hợp 

các hồi đáp

Chúng ta 
đang ở đây!



Lĩnh Vực Trọng Tâm của Kế Hoạch Hành Động 
về Khí Hậu

Giao Thông & 
Sử Dụng Đất 

Xây Dựng & 
Năng Lượng

Vật Liệu & 
Tiêu Thụ

Nước & Hệ 
Thống Tự Nhiên 

Khả Năng 
Phục Hồi & 

Phúc Lợi 
Cộng Đồng



Phát Triển Chiến Lược & Hành Động

Chiến Lược 
và Hành 

Động

Kiểm kê phân 
tích khí nhà 
kính (GHG)

Hồi đáp từ 
cộng đồng

Sự tham gia 
của Thành Phố

Xem xét các nỗ 
lực và điều kiện 

hiện tại



Những Tác Động
Khí Hậu của Burien



Thay đổi lượng 
mưa

Nhiệt độ tăng
• Nhiệt độ hằng năm cao hơn trung bình
• Các đợt nắng nóng và hạn hán thường xuyên và 

nghiêm trọng hơn

• Những sự kiện mưa mùa thu và mùa đông 
thường xuyên và dữ dội hơn

• Những mùa hè khô hơn

Băng tuyết thấp 
hơn

• Nhiều lượng nước mưa khi mưa thay vì tuyết
• Ít tuyết tan hơn đến các thủy lộ

Những Yếu Tố Dự Đoán Khí Hậu



Nguy cơ cháy 
rừng

những tác động
kinh tế

những tác động
sức khỏe

• Tỷ lệ cao với bệnh liên quan tới nhiệt, nhập viện, chết 
(trẻ em, người cao tuổi, người lao động ngoài trời)

• Thiệt hại cơ sở hạ tầng 
• Gián đoạn các tuyến đường thương mại; hư hỏng 

đường xá

Nguy cơ lũ lụt
• Những sự kiện lũ lụt dữ dội, thường xuyên hơn, đặc 

biệt những cơn lục nhanh bất ngờ vào mùa đông và 
mùa xuân

• Những trận cháy rừng nghiêm trọng thường xuyên hơn
• Nguy cơ khói với cộng đồng

Những Tác Động Khí Hậu của Burien



Thực Hiện Tổng
Quát



Cấu Trúc Kế Hoạch Thực Hiện
Hành động

Khung thời 
gian

Những cân nhắc 
khung thời gian

Những bên 
liên quan khác

Những trở ngại 
với việc thực 

hiện

Các nguồn tài 
trợ tìm năng

Chi phí đến 
thành phố

Sở lãnh đạo 
thành phố

• Cách ưu 
tiên thứ 
tự hành 
động

• Ngắn, 
giữa, dài

• Liên kết với các 
hành động 
khác, tính khả 
thi để thực 
hiện, những 
điều kiện tiên 
quyết để thực 
hiện.

• Các nhà lãnh 
đạo cộng 
đồng

• Các doanh 
nghiệp

• Các tổ chức
• Những công 

dân riêng 
biệt

• Sức cản của 
cộng đồng

• Thiếu tài 
nguyên

• Hậu quả không 
lường

• Ủy thành phố 
trực tiếp 
hướng đến 
hành động

• Những khoản 
trợ cấp các 
quý địa 
phương, tiểu 
ban, liên bang 
khác.

• Chi phí cao, 
trung bình, 
thấp

• Sở thành phố 
chịu trách 
nhiệm giám 
sát việc thực 
hiện hành 
động.

Sự Tập Trung của Chúng Ta Tối Nay



Chính sách quy 
định

Giai Đoạn Hành Động

Đầu tư vốn/cơ 
sở hạ tầng

Lập kế hoạch/ 
nghiên cứu

Không khuyến 
khích

Khuyến khích

Mở rộng & Giáo 
Dục

Tự mang cho 
mình! (chiến dịch 

mở rộng)

Ví dụ cấm túi 
nhựa

phí $.10 cho mỗi 
túi

Kiểm toán chất 
thải cộng đồng

Cấm túi nhựa

Tiến gần giao 
đoạn phổ biến



Thảo Luận Tổng
Quát



Nhóm Thảo Luân

60-Phút 
Chia Sẻ ChungThảo luận

Nhiều cách để 
chia sẻ

1. Viết trên 
trang trình 
bày Google

2. Dùng tin 
nhắn trò 

chuyện Zoom

3. Chia sẻ qua 
lời nói

Người điều hành sẽ ghi chú suốt buổi 
Một người điều hành cho mỗi 

nhóm Chuyển tiếp qua mục đích khu vực 
trọng tâm



Báo cáo
Quý vị đã nghe 

gì?



Câu Hỏi?
environment@burienwa.gov

mailto:environment@burienwa.gov
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