
Biến đổi khí hậu đề cập đến những thay
đổi lâu dài về nhiệt độ và thời tiết của
Trái đất. Nhiệt độ tăng tác động đến thời
tiết, đất đai, tài nguyên nước, động vật
và thậm chí cả con người.

Hoạt động của con người là nhân tố
chính dẫn đến sự thay đổi khí hậu nhanh
chóng trên toàn thế giới trong thế kỷ
trước. Các hoạt động chính gây ra biến
đổi khí hậu là:

Đã đến lúc hành động, thích ứng và xây
dựng khả năng phục hồi

Biến đổi khí hậu: 

Biến đổi khí hậu là gì?

phá rừng tạo ra một
khối lượng
lớn chất thải
và gửi đến
các bãi rác

đốt nhiên
liệu như
than, dầu và
khí đốt để
sản xuất
năng lượng

Các đám cháy rừng xảy ra thường xuyên
hơn và bùng cháy gần các thành phố của
chúng ta. Chúng đốt cháy và phá hoại thảm
thực vật mà phải mất hàng trăm năm mới
có thể phục hồi được; chúng giết hoặc gây
thương tích cho động vật hoang dã; đe dọa
tính mạng và nhà cửa của con người; và
gây ra chất lượng không khí kém và ô
nhiễm nguồn nước.
Điều kiện nóng hơn, khô hơn và hạn hán
thường xuyên đe dọa an ninh lương thực và
chi phí lương thực của chúng ta.
Khí hậu thay đổi cũng ảnh hưởng đến sức
khỏe con người. Bằng chứng từ các đợt
nắng nóng gần đây cho thấy mọi người,
đặc biệt là người bệnh và người già, có thể
bị căng thẳng do say nắng và gây tử vong.

Tại sao bạn cần quan
tâm?

Đất nước chúng ta đang
trải qua nhiều hiện tượng
thời tiết khắc nghiệt hơn
như hạn hán, hỏa hoạn và
lũ lụt.

Đó là tin xấu. Tin tốt là, phối hợp với chính sách tốt của chính phủ, các doanh nghiệp và cá
nhân có thể tạo ra sự khác biệt cho tương lai của hành tinh chúng ta và khả năng sống của
nó cho thế hệ tương lai.

Làm thế nào chúng ta có thể thích ứng và xây dựng khả năng
chống chịu với khí hậu?

Chúng ta nên nhận ra
rằng tài nguyên của
trái đất là hữu hạn.

Nếu tất cả chúng ta thực
hiện những thay đổi nhỏ
đối với thói quen hàng
ngày của mình, chúng ta
có thể thích nghi với sự
thay đổi của môi trường và
giúp bảo vệ hành tinh của
chúng ta

Chúng ta phải giảm
mức tiêu thụ ở những
nơi có thể.



Chúng ta có thể làm gì?

Giảm, tái sử
dụng, tái chế

Giảm việc sử dụng ô tô - đi bộ, đi xe hoặc đi phương tiện giao thông công
cộng khi bạn có thể.

Mang theo túi tái sử dụng của riêng bạn đến các cửa hàng để tránh mua phải
túi nhựa.

Giảm lượng nhựa bạn tiêu thụ bằng cách chuyển sang sử dụng giấy hoặc các
sản phẩm làm từ tre có thể tái chế, chẳng hạn như đĩa và ống hút dùng một lần

Không mua chai nước nhựa dùng một lần. Thay vào đó, hãy mua một chai
nước có thể có thể tái sử dụng trong nhiều năm.

Mua một cốc giữ nhiệt (cốc có thể tái sử dụng) để đựng cà phê và trà của
bạn.

Trước khi bạn mua một thứ gì đó, hãy tự hỏi bản thân, “Tôi có thực sự cần nó
không?”, “Liệu nó có tồn tại lâu không?” và "Nó có thể được sửa chữa nếu nó
bị hỏng không?"

Thay vì bỏ những món đồ bạn không cần hoặc không muốn vào thùng nữa,
hãy nghĩ xem bạn có thể quyên góp nó cho tổ chức từ thiện hoặc cửa hàng
đồ cũ hay tặng món đồ đó cho bạn bè hoặc người thân trong gia đình để họ
có thể tái sử dụng.

Bạn có thể tái chế nhiều đồ gia dụng bị hỏng hoặc không còn sử dụng. Chỉ
cần gửi chúng tại trung tâm thu gom gần bạn.



Các mặt hàng bạn có thể tái chế Ai có thể thu thập chúng trong
khu vực địa phương của bạn

Tìm trung tâm tái sử dụng gần
bạn từ các trang mạng bên dưới

Nhựa mềm, như túi nhựa và bao
bì thực phẩm

Cửa hàng Coles hoặc
Woolworths 

Máy tính và truyền hình Hội đồng địa phương TechCollect, eCycle Solutions

Điện thoại di động

Cửa hàng điện thoại di động địa
phương
Officeworks
Hội đồng địa phương và thư viện

MobileMuster

Hộp mực máy in rỗng

Cửa hàng Officeworks và một số
Australia Post, Cartridge World,
Harvey Norman, The Good Guys,
JB Hi-Fi 

Printer Cartridge Recycling -
Planet Ark

Pin (bao gồm cả thiết bị điện tử
có chứa pin)

Cửa hàng Aldi và một số cửa
hàng điện tử trong khu vực của
bạn 

Battery Recycling - Planet Ark 

Chúng ta có thể làm gì?

Tiết kiệm nước

Tắt vòi khi đánh răng hoặc rửa bát.
Sửa chữa mọi vòi bị rò rỉ xung quanh
nhà của bạn.
Lắp đặt vòi và sen vòi tiết kiệm nước.
Tắm trong thời gian ngắn (4 phút).
Mua các thiết bị tiết kiệm nước.
Cạo đĩa bẩn, thay vì rửa, trước khi xếp
máy rửa bát.
Sử dụng lại nước rửa trên bãi cỏ hoặc
vườn.
Quét hoặc cào lá thay vì vứt trên mặt
đường.
Chọn cây bản địa không cần nhiều nước
cho khu vườn của bạn

Tiết kiệm năng
lượng

Tắt đèn khi bạn ra khỏi phòng.
Tắt các thiết bị Power Point khi không
sử dụng.
Giặt quần áo bằng nước lạnh.
Đóng cửa và đóng rèm để duy trì nhiệt
độ thoải mái trong nhà của bạn.
Chuyển sang bóng đèn tiết kiệm điện
LED.
Mua các thiết bị tiết kiệm năng lượng

https://techcollect.com.au/
https://ecyclesolutions.net.au/drop-off-locations/
https://www.mobilemuster.com.au/recycle-a-mobile/
https://www.recyclingnearyou.com.au/cartridges
https://www.recyclingnearyou.com.au/batteries
https://www.recyclingnearyou.com.au/batteries

