
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 
ျဖစ္ပ်က္ေနပါသည္။ ၎သည္ေဒသခံျဖစ္သည္။ 

 
၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Erie County သည္ မည္သည္တတု႔ကတု ျပဳလုပ္ေနပါသနည္း။ www.erie.gov/climateaction 

ျပႆနာက မညသ္ညတ္တု႔ျဖစသ္နညး္။ 

တတုးပြားလာေသာ ဖန္လုံအတမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တတု႔ကမာၻကတု ပူေႏြးေစပါသည္။ 

၎သည္ အေနာက္နယူးေယာက္ရွတ ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏ ရာသီဥတုကတု 

သတသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲေစကာ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အသတုင္းအဝတုင္းမ်ားသည္ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆတုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကတု 

ကြျဲပားစြာ ေတြ႕ႀကဳံခံစားေနၾကရသည္။   

ကၽြႏု္ပ္တတု႔တစ္ဦးစီ ဘယ္လတ ုလုပေ္ဆာငႏ္တုငပ္ါသလဲ? 
ကြၽႏ္ုပ္တတု႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ႐ိုးတုးရွင္းေသာေ႐ိုးြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ ေျပာင္းလမဲႈကတုျဖစ္ေပၚေစႏတုင္သည္။ 

ေရလႊမး္မတးုျခငး္ 

မတုး႐ိုးြာသြန္းမႈ၊ ႏွင္းအရည္ေပ်ာ္မႈႏွင့္ ပ်မ္းမွ်မတုး႐ိုးြာသြန္းမႈ 

တတုးလာသည္။ မုန္တတုင္းမ်ား ျပင္းထန္လာမည္။ 

အပတူတးုလာသျခငး္ 

ရာစုအလယ္တြင္ ပ်မ္းမွ်အပူခ်တန္ 3-5 ဒီဂရီဖာရင္္တုက္ 

တတုးလာမည္။ 

ပူေႏြးေသာအပူခ်တန္သည္ ေရခဲဖံုးလႊမ္းမႈနည္းပါးၿပီး ေရ

ကန္၏အက်တဳးသက္ေရာက္မႈကတုဆီးႏွင္းမ်ားပတုမတုျဖစ္ ေပၚ

 ေစသည္။ ထတု႔အျပင္ မၾကာခဏ အပူလႈတင္းမ်ားပတုမ်ားလာ 

မည္္ု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ 

ထတးုေဖာကေ္သာမ်တဳ းစတတမ္်ားႏွင့္ 
ဗကတ္ာ ပတးုမႊားေရာဂါ ကးူစကျ္ခငး္ 

ရာသီဥတုပူေႏြးလာသည္ႏွင့္အမွ် ျခင္၊ ႂကြက္၊  
ပတုး၊ ႏွင့္ ေမွာ္ပန္းပြင့္မ်ား ပတုဆတုးလာမည္။  

ျခားနားမႈတစခ္ဖုနတ္းီရန ္အတတူကြ လပုေ္ဆာငၾ္ကပါစတု႔။ 

ေျပာငး္လလဲာေသာ ရာသဦတသုည ္ကြၽႏု္ပတ္တု႔ေဒသကတ ုမညသ္တု႔အက်တဳ းသကေ္ရာကသ္နညး္။ 

အၿမဲတမ္းမျမင္ႏတုင္ေသာ္လည္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကတု အေနာက္နယူးေယာက္၌ ဤေနရာတြင္ ခံစားႏတုင္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏ေဒသသတု႔ ပတုႀကီးေသာမုန္တတုင္းမ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွတေသာ အပူလႈတင္းမ်ား၊ ေရလႊမ္းမတုးမႈမ်ား၊ ေလတတုက္ခတ္မႈမ်ား၊ 

အင္းဆက္သတပ္သည္းမႈႏွင့္ ေရာဂါမ်ားကတု သယ္ေဆာင္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏အလုပ္မ်ား၊ ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏လွပေသာပတ္ဝန္းက်င္ကတု သက္ေရာက္မႈရွတပါသည္။ 

က်ယက္်ယေ္ျပာပါ 

ေဒသႏၲရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ႏတုင္ငံေတာ္အဆင့္၌ 

ရာသီဥတုႏွင့္ဆတုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ သန႔္ရွင္းေသာ 

စြမ္းအင္အတြက္ ေထာက္ခံျခင္း  

ကြၽႏု္ပ္တတု႔စီစဥ္ထားသကဲ့သတု႔ ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏ ရပ္႐ိုးြာ 

ရာသီဥတုလႈပ္ရွားမႈအတြက္ပါဝင္ဆင္ႏြဲၿပီး  

ေျဖရွင္းခ်က္၏ တစ္စတတ္တစ္ပတုင္း  

ထဲတြင္ ျဖစ္ပါ။ 

အပငမ္်ား စတကုၿ္ပးီ ကာကြယပ္ါ။ 

က်န္းမာသန္စြမ္းေသာသစ္ပင္မ်ား၏  

ေခါင္မတုးမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကတု  

ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစၿပီး သန႔္ရွင္းေသာ ေလထုႏွင့္  

ေရကတု ထတႏ္းသတမ္း်ခင္း်ဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏ 

ရပ္ရြာအသတုင္းအဝတုင္းအတြက္ 

အျခားအက်တဳးေက်းဇူးမ်ားကတု  

ေပးစြမ္းႏတုင္ေစပါသည္။  

အေျမာ္အျမငၾ္ကးီစြာ ဝယယ္ၿူပးီ 
မ်ားမ်ားျပနလ္ညအ္သုးံျပဳပါ။ 

ၾကာရွည္ခံ၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏတုင္ၿပီး 
စြမ္းအင္သက္သာေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကတု ဝယ္ယူပါ။ 
ထတု႔အျပင္၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍မရေသာအရာမ်ားကတု 
သတထားပါ။  

စြမး္အငအ္သုးံျပဳမႈကတ ုေလွ်ာခ့်ပါ 

LED မီးသီးမ်ားကတု အသုံးျပဳ၍ အသုံးမျပဳခ်တန္တြင္ အဆတုပါ 

မီးလုံးမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကတု ပတတ္ထားပါ။ 

LED မီးသီးမ်ားကတု အသုံးျပဳ၍ အသုံးမျပဳခ်တန္တြင္ အဆတုပါ 

မီးလုံးမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကတု ပတတ္ထားပါ။ 

သင၏္သြားေလရာခရးီကတ ုေျပာငး္လပဲါ။ 

အမ်ားသူငွာ သယ္ယူပတု႔ေဆာင္ေရး၊ ကားတြစီဲးျခင္း၊ 

စက္ဘီးစီးျခင္း သတု႔မ္ုတ္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ 

သယ္ယူပတု႔ေဆာင္ေရးမွ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈကတု  
ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္၊ ကမာၻလုံးဆတုင္ရာ မစ္ရွင္မ်ား၏ 

ႀကီးမားၿပီး ႀကီးထြားလာေသာ 

အစတတ္အပတုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ပတမုတေုလ့လာလတပုါသလား။ လည္ပတ္ရန္- 
• Erie ေကာင္တီ ရာသီဥတုႏွင့္ဆတုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ - www.erie.gov/climateaction 

• Erie ေကာင္တီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ စီမံျခင္း ဌာန - www.erie.gov/sustainability 

• Erie ေကာင္တီ ရာသီဥတုႏွင့္ဆတုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ိုးြက္မႈမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခတုင္ၿမဲမႈအစီအစဥ္ - www.erie.gov/CASP 

• Erie ေကာင္တီမွ Paris သတု႔ ကတတျပဳျခင္း အစီရင္ခံစာ - www.erie.gov/Paris 

• ေရရွည္တည္တံ့ေသာစြမ္းအင္အတြက္ Erie ေကာင္တီ ဝင္ေငြနည္းေသာ အစီအစဥ္  - www.erie.gov/ECLIPSE 

• Live Well Erie -www.erie.gov/livewellerie 

• ရာသီဥတု အားနည္းခ်က္ အကဲျဖတ္ျခင္း - www.erie.gov/cva 

• နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ရာသီဥတုေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ရပ္႐ိုးြာကာကြယ္ေရးဥပေဒ - www.climate.ny.gov 

• အေမရတကန္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ “ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈက သင့္က်န္းမာေရးကတု ဘယ္လတုထတခတုက္ေစလဲ” -  
https://www.apha.org/news-and-media/multimedia/infographics/how-climate-change-affects-your-health 

• ရာသီဥတု က်န္းမာေရး ခ်တတ္ဆက္မႈ၏ “Climate Change 101: Climate Science Basics” အစီရင္ခံစာ -  
https://climatehealthconnect.org/wp-content/uploads/2016/09/Climate 101.pdf 

• ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အစီရင္ခံစာႏြင့္ပတ္သက္သၫ့္ 2018 ခုႏွစ္ ႏတုင္ငံတကာအဖြ႕ဲ - www.ipcc.ch/sr15/ 

• အဂၤလတပ္မ္ုတ္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအားလုံးကတု sustainability@erie.gov သတု႔ ေပးပတု႔ႏတုင္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ၎ကတု ဘာသာျပန္ၿပီး ထည့္သြင္းသြားမည္ကတု ကြၽႏု္ပ္တတု႔ 

အာမခံပါသည္။ အဆင္မေျပမႈအတြက္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ 

မြမ္းမံေန႔ 03.2022 

ေန  

ဝငလ္ာေသာ  
စြမ္းအင ္ 

ထုတ္ေသာ 
စြမ္းအင္  

ကမာၻ႔ေလထု၏အပူခ တ်န္ ျမင့္တက္ ေစေသာ 
ကာဗြန္ဒတုင္ေအာက္ဆတုက္ စသည္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား  

ကမာၻ႔ေလထု  



အနာဂတ္တြင ္ကၽြဳ ပတ္တု႔ ေဒသအတြက္ အႏၲရာယ္ မည္သတု႔ရွတပါသနည္း?  ယခလုုပေ္ဆာငရ္န ္Erie ေကာင္တီသည္ ယခု 
မည္သည္တတု႔ကတ ုျပဳလုပ္ေနပါသနည္း? 

Erie ေကာင္တီသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကတု ေဆာင္႐ိုးြက္ရန္ သႏၷတ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ ဖန္လုံအတမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

ကြၽႏ္ုပ္တတု႔ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ အခ်တဳ႕ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ - 

သယယ္ပူတု႔ေဆာငေ္ရး 

NYSERDA ၏ Charge Ready NY ပ႐ိုးတုဂရမ္မွ 

တစ္ဆင့္၊ ေကာင္တီသည္ ေကာင္တီတစ္ေလွ်ာက္ 

အားသြင္းသည့္ေနရာအသစ္ 10 ခု ကတု  
ေပါင္းထည့္ထားသည္။ ဤေနရာသစ္မ်ားတြင္ ပန္းၿခံ 

အမ်ားအျပားႏွင့္ ေကာင္တီပတုင္ေဂါက္ကြင္းမ်ားႏွင့္ 

ECC ေက်ာင္းဝင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ေကာင္တီသည္  
ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အားသြင္းအေျခခံအေဆာက္အအံုကတု  
ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း ၾကည့္ရႈေနပါသည္။ 

စြမး္အင ္

Erie County Low Income Program for 

Sustainable Energy (ECLIPSE) - ဝင္ေငြနည္းၿပီး 

အလယ္ အလတ္အတမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ 

စြမ္းအင္ ေငြေတာင္း ခံလႊာမ်ားတြင္ ၎တတု႔၏  
ဝင္ေငြ၏ အခ်တဳးအစားမ်ားစြာကတု သုံးစြၾဲကသည္၊  
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖတဳးၿမဲစြမ္းအင္ဆတုင္ရာ 

အျခားေ႐ိုးြးခ်ယ္စရာမ်ားမွ ကုန္က်စရတတ္သက္သာျခင္း၏ 

အက်တဳးေက်းဇူးကတု မၾကာခဏ မယူႏတုင္ၾကပါ။ ECLIPSE 

သည္ အတမ္သုံးစြမ္းအင္အကူအညီအစီအစဥ္ (HEAP) 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာမတသားစုမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ 

အစုအေဝးႏွင့္ အစတမ္းေရာင္စြမ္းအင္ဝယ္ယူမႈ၊ ရပ္႐ိုးြာ  
ေနေရာင္ျခည္ရရွတမႈႏွင့္ ဆက္စပ္စြမ္းအင္ထတ ေရာက္မႈ 

ႏွင့္ ခံႏတုင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကတု အာ႐ံုိုးစတုက္ကာ 

ဤအက်တဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကတု ေျဖရွင္းေပးမည္  
ျဖစ္သည္။  

သဘာဝဝနး္က်င ္

Erie ေကာင္တီသည္ Buffalo ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထတန္းသတမ္းျခင္း ႏွင့္  
ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ကတု 

ဆက္လက္ေဆာင္႐ိုးြက္လ်က္ရွတသည္။ ဤစက္မႈ 

စႀကႍေ္ာင္းသည္ ေရအရည္အေသြးႏွင့္ ေနထတုင္ရာေန

ရာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ 

တတုးတက္ေကာင္းမြန္လာခ့ဲသည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  
ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လ

ည္ရွင္သန္ျခင္းတတု႔အပါအဝင္ Thomas F. Higgins 

တံတားႏွင့္ Riverfront၊ ပန္းၿခံ (Bailey Peninsula 

Natural Habitat Park)၊ Red Jacket Natural 

Habitat Park ႏွင့္ Seneca Bluffs Natural 

Habitat Park စသည့္ ပန္းၿခံေနရာ (3) ခု 

ပါဝင္ပါသည္။  

Erie County Parks ခ႐ိုးတုင္ Parks Master Plan 

Update တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတတုင္း အနတမ့္ပတုင္းႏွင့္ 

မွင္မရွတေသာ ဧရတယာမ်ားကတု စတင္အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ခ့ဲၿပီး၊ သစ္ေတာစီမံခန႔္ခြမဲႈအစီအစဥ္ကတု 

ဖန္တီးရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပ့ံပတုးေပးႏတုင္သည့္  

The Nature Conservancy's Working 

Woodland ပေရာဂ်က္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္လည္း 

စဥ္းစားေနပါသည္။  

Erie ေကာင္တီသည္ Niagara Frontier 

Transportation Authority (NFTA) ၏  
Metro Rail Expansion ပေရာဂ်က္ကတု ဦးတည္သည့္ 

ဖက္ဒရယ္အကူအညီမ်ား တတုးျမႇင့္ေပးရန္  
ေဆာ္ၾသေနပါသည္။ Erie ေကာင္တီ သည္  
Greater Buffalo Niagara Regional Bicycle  

Master Plan ဖြံ႕ၿဖတဳးတတုးတက္ေရးတြင္ တက္ႂကြစြာ 

ပါဝင္ေဆာင္႐ိုးြက္ခ့ဲပါသည္။ အစီအစဥ္တြင္ ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏  
ေဒသအတြင္း စက္ဘီးစီးႏတုင္ေသာ အသတုင္းအဝတုင္းမ်ား 

ဖန္တီးရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ပါဝင္သည္။ 

Erie ေကာင္တီ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ၎၏ 

အဖြ႕ဲဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Erie ေကာင္တီ 

မွေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကတုေပးေဆာင္ရန္ WNY 

Sustainable Business Roundtable 

ႏွင့္ပူးေပါင္းခ့ဲသည္။ ဝန္ထမ္းေနအတမ္မ်ားတြင္  
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ 185 ကီလတုဝပ္ 

တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ 2018 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 

လႈပ္ရွားမႈကတု ၿပီးစီးခ့ဲၿပီး ႏွစ္စဥ္ GHG 

ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ 66 တန္ကတု ေရွာင္ရွားခ့ဲသည္။ 

ရာသဦတဆုတငုရ္ာ လႈပရ္ာွးမႈ အစအီစဥ-္  
Erie ေကာငတ္သီည္ 2019 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလက္ခခံဲ့ေသာ ျပညတ္ြင္းလပု္ငန္းမ်ားအတြက ္

ရာသဦတုဆတငု္ရာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေရရွညတ္ည္တံမ့ႈဆတုင္ရာ အစီအစဥက္တု ဖနတ္ီးခဲ့သည။္ www.erie.gov/CASP  

ဤအစအီစဥတ္ြင ္အဓတကနယ္ပယ္ေျခာက္ခ ုပါရွတသည္-  သယယ္ပူတု႔ေဆာငေ္ရး၊ အေဆာက္အဦႏွင့္ စြမ္းအင္၊ အမႈတက္စမီခံန႔္ခြမဲႈ ျပနလ္ည္အသုံးျပဳျခင္း၊  

ေျမယာစီမခံန႔္ခြမဲႈ၊ ေရႏွင့္ ဝယယ္ူျခင္း။ 

စးီပြားေရး 

မတုး႐ိုးြာသြန္းမႈႏွင့္ ေရလႊမ္းမတုးမႈသည္ ေနအတမ္မ်ားႏွင့္ 

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ 

အႏၲရာယ္ပတုမ်ားသည္။ 

သဘာဝပတဝ္နး္က်င ္

Lake Erie တြင္ အႏၲရာယ္ရွတေသာ ေမွာ္ပင္မ်ား 

ပတုမတုပြင့္သည္။ 

ျပင္းထန္ေသာ မုန္တတုင္းႏွင့္ ေရလႊမ္းမတုးမႈမ်ား 

မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားသည္။ 

Lake Erie တြင္ အႏၲရာယ္ရွတေသာ 

မ်တဳးစတတ္ျပန္႔ပြားမႈ ျဖစ္ႏတုင္ေျခ ပတုမ်ားသည္။ 

ေျပာင္းလဲေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏ 

အလုပ္ကတုင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အပ်က္ 

သေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွတႏတုင္ပါသည္ 

က်နး္မာေရး 

ပတုးမႊားႏွင့္ အစာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ား 

တတုးလာသည္။ 

ျပင္းထန္ေသာရာသီဥတုေၾကာင့္က်န္းမာေရးထတခတုက္မႈ

မ်ားသၫ္။  

ေလထုအရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းၿပီး အတုဇုန္း 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပတုမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ပန္းနာ 

ရင္က်ပ္ႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါရွတသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏတုင္ေျခ 

တတုးလာပါသည္။ 

ေဒသအလတုက္ ေ႐ိုးြ႕လ်ားသြားလာႏတုင္ေသာ ေ႐ိုးြးခ်ယ္ခြင့္

မ်ားကတုတတုးျမႇင့္ျခင္းသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကတု ေလ်ာ့ 

နည္းေစၿပီး လူေနမႈဘဝကတု ျမႇင့္တင္ေပးသည္။  

သန႔္ရွင္းေသာ စြမ္းအင္စီးပြားေရးသတု႔ ကူးေျပာင္းျခင္း 

သည္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ စတမ္းလန္းေသာ 

အလုပ္အကတုင္မ်ားကတု ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။  

အစတမ္းေရာင္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏  

ေနအတမ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကတု 

ပတုမတုက်န္းမာေစၿပီး အသုံးဝင္မႈကုန္က် 

စရတတ္မ်ားကတု ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ 

ရာသီဥတုေျပာငး္လဲမႈကတ ုအဘယ္ေၾကာင့္ ယခလုုပေ္ဆာငေ္နသနည္း? 

ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈအတြက္ႀကတဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ 

ကြၽႏု္ပ္တတု႔အား ျပင္းထန္ေသာရာသီဥတုျဖစ္ရပ္မ်ားကတု 

ပတုမတုခံႏတုင္ရည္ရွတေစသည္။  

အရင္းအျမစ္မ်ားကတု သတမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ 

စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကတု ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ယခုႏွင့္ 

အနာဂတ္တြင္ ေငြကုန္သက္သာေစပါသည္။ 

Erie County သည္ သမတုင္းေၾကာင္းအရခ်တဳ႕တဲ့ၿပီး ေဘးဖယ္ထားေသာလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေပၚမညီမညာေသာအႏုတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မႈမ်ားကတု ေျဖရွင္းေပးသည့္ 

သာတညူမီွ်ဗ္တျုပဳ ရာသီဥတုဆတုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ကတု ဖန္တီးရန္ ကတတျပဳပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏ ထတခတုက္လြယ္ေသာ ေနထတုင္သူအမ်ားစုကတု ကူညီသည့္ အစပ်တဳးမႈမ်ားကတု 

ဖန္တီးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ရပ္႐ိုးြာတစ္ခုလုံးကတု အက်တဳးရွတေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ပါဝငလ္တကုပ္ါ  • www.erie.gov/climateaction/participate 

ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈကတု ကတုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ 

ကြၽႏု္ပ္တတု႔၏ က်န္းမာေရးရလဒ္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

စီးပြားေရးအတြက္ အက်တဳးေက်းဇူးမ်ားရွတပါသည္။ 

ေကာငး္ေသာ အတဇုနုး္  

မေကာငး္ေသာ အတဇုနုး္ 


