
حمل و نقل فعال
از 38% انتشار(آلودگی) مضر در تورنتو از طریق حمل و نقل
ایجاد می شود. دوچرخه سواری عالوه بر مفید بودن برای سالمتی،مزایای دیگری همچون
کاهش آلودگی و انتشار کربن در هوا را نیز به همراه دارد

CycleTOدر 
به ما بپیوندید تا در کالسهای آموزش دوچرخه سواری 
و حمایت از یک شهر با دوچرخه سواری ایمن ،فعال و سرزنده برای همه شرکت کنید
دوچرخه خود را به یکی از شعبه های تعمیر ما برسانید یا یکی از دوچرخه های ما را
برای استفاده رزرو کنید

مدیریت پسماند و امنیت غذایی
از 10% انتشار (آلودگی)مضر در تورنتو از زباله ها ایجاد می شود. بیایید با کاهش وبازیافت زباله 

 ! ،بازیابی و بازسازی را آغاز کنیم
 CRRPبرای کسب اطالعات بیشتر به برنامه کاهش و استفاده مجدد به انجمن بپیوندید.

وقتی غذا هدر می رود ، تمام منابع مورد استفاده برای تولید آن نیز هدر می رود. درباره باغبانی و 
کومپوست سازی  یا کود دهی حیاط خانه و جامعه بیاموزید

 اقدامات اقلیمی و آب و هوایی جامعه شمال
  اتوبیکوک

 
پیوستن به کمیونیتی،فعال کردن مردم تا در مورد تغییرات آب و هوایی اقدام کنند

 

 

 

آیا می دانید% 92 مردم تورنتو هم نظرند
که  تغییرات آب و هوایی، صحت و سالمت فردی را تهدید می کند؟
با این حال ، تقریباً نیمی از آنها نمیدانندبرای رفع آن چه باید  بكنند 

خبر خوب این است: راه حل هایی در اطراف شما وجود دارد و شما می توانید بخشی از آن راه حل ها باشید

  آموزش و پرورش و پروژه های اقلیمی 
ClimateFastبه جامعه شمال اتوبیکوک و

و شرکا بپیوندید تا درمورد موضوعات تغییرات آب و هوایی به صورت محلی و جهانی بحث کنید 
،وراهکارهایی عملی با اعضای جامعه ایجاد کنیددر گفتگوی میزآشپزخانه یا در بحث آب وهوایی

شرکت کنید و یاد بگیرید که میزبان یکی از آن جلسات باشید و با  اقدامات اقلیمی جامعه اتوبیکوک

همصدا باشید

                      کارآیی و صرفه جویی در انرژی
از52% انتشار (آلودگی)مضر در تورنتو ناشی  از ساختمان ها است
BetterHomesTO
راهنمای خوب ما برای ایجاد یک خانه راحت و مناسب آب و هوا است. بیاموزید که چگونه می توانید در خانه
صرفه جویی کنید و به کاهش مصرف انرژی دسترسی پیدا کنید. کارایی خانه خود را افزایش دهید ، میزان تولید
گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف انرژی را کاهش دهید و در هزینه های ساالنه آب خود صرفه جویی کنید

 January - April 2021 :تاریخ پروژه
  شما برای شرکت در برنامه های ما می توانند درخت سایه یا میوه رایگان دریافت نمایید

Go to www.capnetwork.ca/north-etobicoke برای اطالعات بیشتر از وب سایت دیدن فرمایید  
www.capnetwork.ca/north-etobicoke : برای کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

acai@capnetwork.ca: اگر عالقمند به میزبانی جلسات ما هستید یا هر نوع سوالی دارید با ما تماس بگیرید

 

ایجاد بستری برای مشارکت ، دانش و فرصت ها برای اقدام در سطح فردی و جمعی  در جامعه و
نواحی کلیدی انتشار آلودگی شهر ما

@climatenorthetobicoke

www.capnetwork.ca/african-projects/acai/

http://www.capnetwork.ca/african-projects/acai/
https://www.instagram.com/climatenorthetobicoke/

