
2022-2026 
Isang Sulyap 
sa Adyenda ng 
Aksyon
Ang 2022-2026 na Adyenda ng Aksyon ay ang pinagsasaluhang 
plano ng ating komunidad para sa pagpapasulong ng pagbangon 
ng Puget Sound sa susunod na apat na taon. Nakadepende ang 
tagumpay ng Adyenda ng Aksyon sa pagtutulungan ng ating buong 
rehiyon para makamit ang pagbangon.

Na-update: June 2022



Bakit natin kailangan ng Adyenda ng Aksyon?
Hindi mabuti ang lagay ng Puget Sound. Nanganganib ang orca at 
salmon. Patuloy nating nakikita ang pagkawala ng tirahan sa mga gubat at 
dalampasigan. Hindi natin natutugunan ang mga obligasyon sa pantribong 
kasunduan at maraming komunidad ang napapaharap sa mga panganib 
sa kalusugan, problema sa ekonomiya, at pagkawala ng mga tradisyon. 
Isinasapanganib ng pagbabago ng klima at paglago ng populasyon ang mga 
uri ng nilalang, ang ating imprastraktura, at ang ating mga kabuhayan.  

Ang pagkakamit ng isang malusog at matatag na Puget Sound ay 
nangangailangan ng: 

 f Matapang na pamumuno at pagtutulungan sa lahat ng antas

 f Pag-ayon at pag-uugnay ng ating mga pagsisikap

 f Kagyat na aksyon

Paano napapasulong ng Adyenda ng Aksyon ang 
pagbangon?
Naihahanda ang landas – Inihahanda nito ang landas sa pagbangon na 
nakabatay sa siyensiya, na nagsasabi sa atin ng mga aksyong kailangan nating 
gawin ngayon 

Ginagabayan ang mga desisyon sa pagpopondo at polisiya – Ginagabayan 
nito ang pagpopondo para sa pagbangon ng Puget Sound, kasama na ang: 

 f Ginagabayan ang paglalagay ng ranggo sa mga panukalang badyet ng 
estado na nauugnay sa Puget Sound

 f Nagsisilbing awtoridad sa pagpopondo para sa mga pamumuhunan ng 
Pambansang Programa para sa Wawa (National Estuary Program, NEP)

 f Nagbibigay ng patnubay upang iayon ang iba pang pamumuhunan sa 
pagpapanumbalik at imprastraktura

Tinitiyak ang pananagutan – Inilalarawan nito kung paano natin pananagutin 
ang ating mga sarili upang matiyak na may nagagawang pagsulong.
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Ang mga estratehiya at aksyon 
sa Adyenda ng Aksyon:

Protektahan at ibalik ang mga tirahan 
at mga proseso sa pagbuo ng tirahan

Protektahan at pabutihin ang  
kalidad ng tubig

Protektahan ang kawing ng  
pagkain at nanganganib na mga  

uri ng nilalang

Pigilan ang mga pinakamasamang 
epekto ng pagbabago ng klima

Tiyakin ang kapakanan ng mga tao
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Anong Bago sa Adyenda ng Aksyon na ito?

 9 Isinasama nito ang kapakanan ng mga tao, mga 
kasunduan at soberanong karapatan ng mga tribo, 
katarungan sa kapaligiran, at katarungan sa klima.  

 9 Tinutukoy nito ang mga paraan para maiwasan ang 
mga pinakamasamang epekto ng pagbabago ng 
klima.  

 9 Itinatakda nito ang siyam na panandaliang target 
ng programa at anim na pangmatagalang target 
ng Tagapagpahiwatig ng Mahalagang Tanda para 
masukat ang ating pagsulong at matukoy ang 
tagumpay.

 9 Naglalaman ito ng 31 estratehiya na may 
pagtutulungang binuo at ibinatay sa siyensiya, 
kung saan ang bawat isa ay may mga aksyon na 
pagtutuunan ng pansin ng lahat sa susunod na 
apat na taon. Ang nakalipas na mga pagsisikap sa 
pagpapatupad at bagong impormasyon ay naging 
batayan sa pagbuo ng mga estratehiya at aksyon.

K O M P R E H E N S I B O N G  P L A N O
Inihahanda ang pangmatagalang pananaw para sa pagbangon at ipinapaliwanag ang 

balangkas ng pagbangon.

P L A N O  N G  P A G P A P A T U P A D
Ginagabayan ang pagpapatupad sa susunod na apat na taon

31 137 11
MGA ESTRATEHIYA

Mga estratehiya na may 
pagtutulungang binuo, 
maraming benepisyo, 
nakabatay sa siyensiya

MGA AKSYON

Kasama sa mga aksyon 
ang mahahalagang 

oportunidad na tutulong 
na pasulungin ang 
bawat estratehiya 

MGA TARGET NG 
PROGRAMA

Ang mga target ng 
programa ay mahahalagang 
pangyayari sa landasin tungo 

sa pagkakamit ng ninanais 
na mga resulta



Bisitahin ang webpage ng Adyenda ng Aksyon para malaman ang higit pa tungkol sa Adyenda ng Aksyon at kung paano  
ka makakapag-ambag sa pagbangon ng Puget Sound: www.psp.wa.gov/2022AAupdate.php

Makipag-ugnayan: action.agenda@psp.wa.gov

Nakadepende ito sa atin. 
Sama-sama, makakalikha tayo ng matatag  

na Puget Sound. 
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