Climate Action 2018
Take Action Today, For A Sustainable Future
Reduce Our Carbon Footprint

Bertindak Untuk Iklim•2018

2018• 气候行动

Bertindak Sekarang, Untuk Masa Depan Yang Mampan
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Projections for Singapore

Potential climate change effects by 2100:

Unjuran Bagi Singapura
Kemungkinan kesan
perubahan iklim menjelang 2100:

新加坡未来预测
到了2100年，新加坡可能
面临以下气候变化问题：

சிங்கப்��க்கான
கண�ப்�கள்

ப�வநிைல மாற்றத்தால்
2100-ஆம் ஆண்�க்�ள்
ேநரக்��ய பாதிப்�கள் :

ப�வநிைல ெசயல்திட்டம்•2018
ந��த்� நிைலக்கத்தக்க வ�ங்காலத்திற்காக
இன்ேற ெசயற்ப�ங்கள்

马上行动起来，共创永续未来
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Buy, order and take only what you need

Everyone Plays A Part

Setiap Orang
Memainkan Peranan

人人有责

Beli dan ambil
hanya apa yang
anda perlukan

日平均气温可能
上升1.4°C至 4.6°C

Wet months likely to be wetter and
dry months drier. More intense and
frequent heavy rainfall.
Musim hujan
mungkin mengalami
lebih banyak hujan
dan musim panas
mungkin bertambah
panas. Hujan turun
amat lebat dan
lebih kerap.

雨季变得更加湿润，
旱季变得更加干燥。
降雨量也会增加和
变得更频繁。

மைழக்காலத்தில்
அதிக மைழ ெபய்�ம்.
ெவய�ல் காலங்கள�ல்
க�ைமயான ெவய�ல்
�ட்ெட�க்�ம். அேதா�
அ�க்க� கனத்த
மைழ ெபய்�ம்.

Mean sea levels could rise by
up to 1 metre
Paras laut purata
mungkin naik
sehingga 1 meter
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2005 - 2030

சராச� கடல்
மட்டம் ஒ� ம�ட்டர்
வைர உயரக்��ம்

Singapore Pledges to
Fight Climate Change

Singapura Berikrar
Untuk Melawan
Perubahan Iklim

36%

平均海平面可能上
升1米之多

新加坡承诺应对
气候变化

ப�வநிைல மாற்றத்ைத
எதிர்த்�ப் ேபாராட சிங்கப்�ர்
உ�திெமாழி எ�த்�ள்ள�

We pledge to reduce emissions intensity
by 36% (from 2005 levels) by 2030.
Untuk mengurangkan
keamatan pelepasan
kepada 36%
(daripada paras 2005)
menjelang 2030.

我们承诺到了2030
年，将温室气体排放
强度(从2005 年的
水平)降低36%。

க�யமிலவா�
ெவள�யாக்கத்தின்
காட்டத்ைத (2005-ன்
அளவ�லி�ந்�) 2030-ம்
ஆண்�க்�ள் 36%
�ைறக்க உ�தி
எ�க்கிேறாம்.

正确地回收资源

ச�யான
�ைறய�ல்
ம��ழற்சி
ெசய்�ங்கள்

Recycle right
Kitar semula
dengan betul

தினச� சராச�
ெவப்பநிைல 1.4 °C
�தல் 4.6 °C வைர
உயரக்��ம்

உங்க�க்�த்
ேதைவயானைத
மட்�ேம
வாங்�ங்கள், ஆர்டர்
ெசய்�ங்கள்,
எ�த்�க்
ெகாள்�ங்கள்

ஒவ்ெவா�வ�க்�ம்
பங்�ண்�

Daily temperatures could
rise by 1.4°C to 4.6°C
Suhu harian boleh
naik sebanyak
1.4°C hingga 4.6°C

只订购和拿取你所
需要的用品及分量

Cycle, walk or use public transport
Reduce waste
and use of water
and energy

Smaller carbon
footprint

Fight climate
change

Kurangkan sisa dan
penggunaan air dan tenaga

Jejak karbon yang lebih kecil

Melawan
perubahan iklim

减少浪费、节约用水和
降低能源消耗

减少碳足迹
�ைறவான க�யமிலவா�
பாதிப்�

�ப்ைபக் கழி�கைள�ம்,
தண்ணர்� மற்�ம் எ�சக்தி
பயன்பாட்ைட�ம்
�ைறத்தி�ங்கள்
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气候行动，
从小事做起

Switch off after use
Tutup suis
selepas digunakan

Jimatkan air

ப�வநிைல
மாற்றத்ைத எதிர்த்�
ேபாரா�ங்கள்

ந�ங்கள் ெசய்யக்��ய
எள�ய ெசயல்கள்

用完后关掉电源

பயன்ப�த்திய ப�ற�
அைடத்�வ��ங்கள்

骑脚踏车、步行或
乘搭公共交通

மிதிவண்�
ஓட்�ங்கள்,
நடந்�
ெசல்�ங்கள்
அல்ல� ெபா�ப்
ேபாக்�வரத்ைதப்
பயன்ப�த்�ங்கள்

节约用水

�
தண்ணைரச்
சிக்கனமாகப்
பயன்ப�த்�ங்கள்

Save water

应对气候变化

Simple Actions You Can Take

Tindakan-tindakan Mudah
Yang Anda Boleh Lakukan

Berbasikal,
berjalan atau
gunakan
pengangkutan
awam
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Take Action Today
Pledge, Share, Join

Bertindak Sekarang

Berikrar, Berkongsi, Menyertai

马上行动起来

இன்ேற ெசயல்ப�ங்கள்

承诺、分享、加入

உ�திெமாழி எ�ங்கள்,
பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள், ேச�ங்கள்

Pledge to take climate action at
www.mewr.gov.sg/climateaction
Berikrar untuk
melakukan
tindakan iklim di
www.mewr.gov.sg/
climateaction

承诺加入气候行动：
www.mewr.gov.sg/
climateaction

将冷气温度设定为
25°C

�ள�ர்சாதனத்ைத 25°C
ைவத்தி�ங்கள்

Share your #ClimateActionSG stories
Berkongsi cerita
#ClimateActionSG
anda

分享你的
#ClimateActionSG
气候行动故事

Choose energy-efficient
appliances with more ticks
Pilih peralatan
cekap tenaga
yang ada lebih
tanda semak

选择较多勾号的
节能电器

Find out more at cgs.sg

எ�சக்திையச்
சிக்கனப்ப�த்�ம், அதிக
�ட்�றிகள் ெகாண்ட
சாதனங்கைளத்
ேதர்ந்ெத�ங்கள்

www.mewr.gov.sg/
climateaction

இைணயத்தளத்தில்
உ�திெமாழி
எ�ங்கள்

Set air conditioner at 25°C
Tetapkan suhu
penyaman udara
pada 25°C

ப�வநிைல
ெசயல்திட்டத்ைதக்
கைடப்ப��ப்பதாக

உங்கள� ப�வநிைல
ெசயல்திட்ட
�ைனப்�கைள
#ClimateActionSG
-ல் பகிர்ந்�
ெகாள்�ங்கள்

Join or organise climate action activities
Sertai atau
anjurkan kegiatan
tindakan iklim

加入或筹办气候
行动活动

ப�வநிைல
ெசயல்திட்ட
நடவ�க்ைககள�ல்
ேச�ங்கள் அல்ல�
ஏற்பா� ெசய்�ங்கள்

