#ALLINCLARKCOUNTY

Oras na upang tayo ay
maging ALL-IN sa Aksyon
ng Pananatili at Klima

Ulat ng Populasyon ng Clark County (2010-2050)
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Narito ka man o hindi para magdiwang, magtaguyod ng isang
pamilya, o bumuo ng iyong karera, nais naming lahat na ang
komunidad ng Clark County ay maging isang bagay: napapanatili.
Kabilang sa napapanatiling Clark County ang higit pa sa malinis na
hangin at tubig. Ito rin ay mas abot-kayang pabahay at malinis na
enerhiya, iba't ibang trabaho, at isang kaaya-ayang klima.
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*2010 U.S. Census.
**Konsesus na pagtataya ng populasyon ng SNRPC

Ang All-In Clark County ay ang aming aksyon upang tugunan ang
pagbabago sa klima at lumikha ng mas napapanatiling kinabukasan
para sa lahat. Nagpapatuloy kami sa ilang pagsusuri at proseso ng
pagpaplano na nangangailangan ng matalino, matapang at
inklusibong paraan upang lumikha ng napapanatiling komunidad
para sa ikabubuti at kaunlaran ng lahat, ngayon at para sa hinaharap
na mga henerasyon.

2035 2040 2045 2050

2055 2060

SOURCE: UNLV Center for Business
and Economic Research (CBER), Hunyo 2019.

Bakit Ngayon?
Habang nakikipaglaban ang Timog Nevada upang muling itayo ang
ekonomiya nito pagkatapos ng COVID-19 at inaasahan ang
pagdaragdag ng iba pang 820,000 residente sa 2060, ginagawa
namin ito sa gitna ng walang kapantay na pagbabanta mula sa
pagbabago ng klima. Ang hamon na ito ay humihingi ng matapang
na pagkilos upang matiyak na ang hinaharap ng Clark County ay
malusog, mabuhay, masagana, at umaangkop na klima. Ang
magandang balita ay ang lahat ng mga solusyon na kailangan namin
upang matiis at tanggapin ang mga pagbabago ay mayroon na
ngayon. Sa All-In Clark County, nangangako kami ng isang malusog,
napapanatiling pamayanan para sa aming kasalukuyan at hinaharap
na mga residente.

All-In Clark County
Timeline Ng Proseso ng Pagpaplano

Napapanatili at Aksyong Plano sa Klima sa Buong Komunidad
Pagsusuri sa Vulnerability ng Klima

Operasyon ng County sa Napapanatili at Aksyong
Plano sa Klima at Estratehiya ng Implementasyon

KASALUKUYAN

Imbentaryo sa Greenhouse
Gas ng County

Pakikibahagi ng Stakeholder at Komunidad
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Sama-samang Aksyon para sa
Napapanatiling Clark County

Ang Clark County ay magiging
pambansang lider sa:
1

Sa unang bahagi ng 2021, inaprubahan ng Board
of Commissioners ng Clark County ang All-In Clark
County na Plano para sa Mga Operasyon ng
Gobyerno. Sinisimulan namin ngayong ang tatlong
dagdag na pagsisikap sa ilalim ng grupo ng All-In
Clark County upang patuloy na pamunuanang
rehisyon sa mas napapanatiling kinabukasan.

Imbentaryo ng Pagbubuga ng
Greenhouse Gas sa Rehiyon
Upang suriin parehiyong
pinagmumulan ng pagbubuga ng
greenhouse gas (GHG) na nagdudulot
ng pagbabago ng klima.

2

Pagbabawas ng ating mga greenhouse
gase, ang mga duming nag-aambag
sa pagbabago ng klima, at
paghahanda ng mga residente at
negosyo para sa mga epekto sa klima

Napapanatili at Aksyong Plano
sa Klima ng Komunidad

Pagsusuri sa Vulnerability ng Klima
Upang kumpirmahin ang mga panganib sa
klima at ang mga lugar at system na
pinakamahina laban sa mga panganib na
ito at kilalanin ang mga solusyon upang
mapahusay ang pangkalahatang
katatagan ng ating komunidad.

Upang lumago ang kaalaman sa komunidad
at magtulungan sa pagbuo ng plano ng
aksyon upang masiguro ang napapanatili at
matatag na hinaharap para sa lahat.

Ang Imbentaryo ng Greenhouse Gas at Pagsusuri sa Vulnerability ng Klima ay mga pundasyong teknikal na pagsisikap na aming binubuo sa tulong ng
ating mga munisipalidad at estado at panrehiyong kasosyo. Ang dalawang pagsisikap na ito ay magbibigay ng impormasyong kailangan upang bumuo ng
matatag, naaaksyunang Planong Pangkomunidad.

ALL-IN na Planong Pangkomunidad ng County
Titingnan ng All-In Community Plan ang isang komprehensibong pagtingin sa mga pagkakataon
sa Clark County upang matugunan ang pagbabago ng klima sa anim na pangunahing mga lugar:

$
Malinis at Maaasahang
Enerhiya

Napapanatiling Mga
Sistema ng Tubig

Lumahok

Konektado at Patas
na Pagkilos

Matatag at Malusog
na Komunidad

Ano ang kahulugan ng
Katatagan sa Clark County?
Ang matatag na Clark County ay
sumusuporta sa mga residente, negosyo,
at bisita upang maging malusog,
matagumpay, at umaangkop sa mga
kundisyon ng pagbabago ng klima.

Sari-sari at Sirkular
na Ekonomiya

Ano ang kahulugan ng
Napapanatili sa Clark County?

Matalinong
Pagtatayo at Pagbuo

Ang isang napapanatiling Clark County
ay nagbabalanse ng kahusayan sa
mapagkukunan, kagalingang
panlipunan, at pangangasiwa sa
kapaligiran habang pantay na
natutugunan ang mga pangangailangan
ng isang lumalagong komunidad at
umuunlad na ekonomiya.

Hangad ng Clark County na makisali sa isang malawak at magkakaibang hanay
ng mga miyembro ng pamayanan sa pagsisikap na All-In Clark County. Sa iyong
input at suporta, alam namin na ang aming pamayanan ay makakagawa ng
isang mas napapanatiling at matatag na hinaharap. Sa pamamagitan ng All-In
Clark County, ang mga miyembro ng komunidad ay maaaring:

SUMALI

• Alamin ang higit tungkol sa kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng
klima sa timog Nevada
• Maunawaan kung paano nag-aambag ang ating pang-araw-araw na gawain
sa pagbabago ng klima
• Sumali sa mga survey at online at personal na aktibidad.

SA PAMILYA AT KAIBIGAN

SA AMIN ONLINE

MAKIIPAG-USAP
IBAHAGI

ANG IYONG AKSYON

Sumali sa amin sa plan.allinclarkcounty.com
@SustainClarkCounty

@SustainClarkCty

@SustainClarkCounty

