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یکییسیبیانیکید ینظریخورهیدیبارهیبرنامهیاقدامیآبیویهوایی

ات   ای دراز مدت د رستارس  تمام قسمتای جامعه دیره. تاثیر تغییر ات آب و هوا یک مشکل جدی جهانی استه که تاثیر تغییر

آب و هوانی د کییس، به شمول موجای گریم خطرناک، -ترهوا ممکنه که د یک سطح محیل قد واقعات شدیدآب و  

، زیاد شدون فعالیت طوفان و سیل، فصالی آتش سوزی شدیدتر و طوالنی 
ی

، وضعیت خشکسایل بخاطر کیم د بارندگ

ا پیامدای اجتمایع، اقتصادی، محییط  دون سطح دریا و تبدییل به آب و هوای شمایل تر احساس خاد شد. ای تابال ام ثیر

 و صحت انسانی بلده جامعه کییس خاد دشت. 

  د مقابله ازی، شهر کییس یک برنامه اقدام آب و هوانی ره ایجاد مونه تاکه تولید گازای گلخانه ای ره کمیر کده و قد عوامیل 

ات آب و هوا  ه باعثک یس به انتشار صفر خالص تا  یک هدف بلند همت مقابله کنه. شاروایل  موشه تغییر ره بلده دسیر

ی   2040و انتشار صفر خالص بلده جامعه پیش از سال  2030سال   نه. مو تعییر

ورت دیریم تا یک سلسله اقداما ره ایجاد کنیم که یک حصه مهم برنامه   بلده بدست اوردون ازی، مو د کمک ازشیمو ضی

مستندسازی ازی اقداما، مو یک رهنمانی مشخص بلده کارانی که باید توسط شاروایل  اقدام آب و هوا را تشکیل میدیه. قد  

 و جامعه بلده بدست اوردون ازی هدف انجام شونه خاد دشتیم. 

مو یک نظر سنجی کوتاه ره بلده فامیدون اولویتای جامعه د باره نقش شاروایل د حرکت به سوی انتشار صفر خالص 

 ایجاد کدیم.  

ات آب و  هوا د بله تمام کس تاثیر خاد کد؛ امزی خاطر، ای مربوط تمام ازمو موشه که انتشار دود خوره کمیر کنیم.  تغییر

ات آب و هوا ره به یک طریقه معنی دار شکل بدید.   ای نظر سنجی یک فرصت بلده شیم استه که مقابله شاروایل به تغییر

مراجعه   plan-action-https://conversations.casey.vic.gov.au/climateبلده ازیکه نظر خوره بوگید به  

 کید.

https://conversations.casey.vic.gov.au/climate-action-plan

