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thì không?

ĂN 
THÊM 
RAU
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những người em quen.
và chỉ dạy lại cho 

những gì có thể 

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

này để học tất cả 
Hãy đọc hướng dẫn 
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Em học được cách tái chế và tắt đèn đi. 
Điều đó cũng quan trọng đấy nhưng còn có 
những việc khác lớn hơn mà em có thể làm 
để giúp Trái Đất của chúng ta.
Như là lên tiếng.

|  Xem thử The Carbon Almanac dể tìm hiểu thêm. Em muốn chia sẻ ebook này? Hãy nhấp vào đây.

https://thecarbonalmanac.org/genc
mailto:?subject=Take a look at what I'm reading&body=I am reading Generation Carbon. It's time to start. You can get a copy here https://thecarbonalmanac.org/kids
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Nhiệt độ bề mặt của Trái Đất đang tăng 
lên. Thực tế là Trái Đất đã ấm hơn 1°C 
(1,8°F). Các nhà khoa học gọi đây là 
hiện tượng “ấm lên toàn cầu” và tình 
trạng này đang khiến mọi thứ khó khăn 
hơn cho mọi người.

Vẫn chưa quá trễ đâu.

Nhưng chúng ta cần bắt đầu ngay.

Chuyện gì 

với Trái Đất 
của chúng ta?

đang xảy ra 

3 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Bắt đầu 
đi thôi.

Matthew N. 15 tuổi, Boston, Massachusetts

Trái Đất của chúng ta không cần bạn trở thành người hoàn hảo. 
Hành tinh xanh chỉ cần bạn bắt đầu.
Cho đến khi ai đó chế tạo ra mũ bảo hiểm không có nhựa thì 
bạn sẽ cần đội mũ nhựa khi lái xe đạp hoặc chơi bóng bầu dục.
Mặc dù khí đốt tự nhiên sưởi ấm cho hồ bơi của thị trấn bạn, 
nhưng bạn vẫn thích thú bơi lội trong hồ.
Nếu bạn phải đi máy bay vì không có cách di chuyển nào khác, 
đừng lo.
Sửa chữa mọi thứ không cho kết quả tức thì.
Trẻ em chỉ cần làm tốt nhất trong khả năng của mình
và chỉ lại cho người lớn trong lúc đó.”

“

4 | Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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lại ấm lên?

Vì sao 
Mặc dù khó để em nhận biết nhiệt độ đang ấm lên khi 
ở ngoài trời, nhưng Trái Đất của chúng ta thì lại cảm 
nhận rất rõ điều đó. Chuyện này giống như Trái Đất bị 
sốt và chỉ cần nhiệt độ tăng một chút cũng khiến hành 
tinh của chúng ta cảm thấy tệ hại. Cơn sốt này kích 
hoạt thời tiết dữ dội.

Các nhà khoa học nói rằng Trái Đất đang ấm lên 
vì mọi người làm những việc gây hại cho hành tinh.

Nhưng không phải ai cũng biết và hiểu điều này. 
Rất nhiều người lớn không được học về điều này hồi 
họ còn đi học.

5 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Trái Đất 

https://thecarbonalmanac.org/genc
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6

điên cuồng.
tạo ra thời tiết 

Cơn sốt của Trái Đất 

THỜI TIẾT XẤU ĐI KHI NHIỆT ĐỘ TĂNG LÊN

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Em đã thấy nhiệt độ ấm lên kích 
hoạt thời tiết thất thường rao sao 
rồi nhỉ? Đó là điều chúng ta gọi là 
“biến đổi khí hậu”.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Người lớn có thể thậm chí không nhận ra việc họ 
làm gây tổn thương cho hành tinh chúng ta.

Khi em chỉ dạy cho người khác, em có thể cứu 
Trái Đất của chúng ta.

Chỉ dẫn lại cho 5 người 
lớn điều em học được 
từ cuốn sách này!

Nhiệm vụ của em:
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Khi em nhìn thấy huy 
Khi em nhìn thấy huy 

hiệu này, em biết đây 
hiệu này, em biết đây 

là điều mà người  
là điều mà người  

lớn cần được biết!
lớn cần được biết!

|  Xem thử The Carbon Almanac dể tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại

55
Người lớnNgười lớn
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Nếu một người quyết định mua khoai tây mà không dùng 
túi nhựa thì một cái túi nhựa là vật không cần thiết.

Nhưng sẽ ra sao nếu các công ty sản xuất khoai tây 

cần trẻ con chỉ dạy 
cho người lớn?

Vì sao chúng ta 

8 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

dừng cho khoai vào túi nhựa? Thì chúng ta sẽ không có hàng triệu túi 
nhựa gây hại cho Trái Đất.

Có thể em không quen người lớn nào làm ở công ty sản xuất khoai 
tây. Nhưng, em quen thầy/cô giáo, hiệu trưởng, huấn luyện viên, hoặc 
cha me, những người có quyền ra quy định tại nơi làm có thể giúp cứu 
Trái Đất của chúng ta.     

Bằng cách chỉ lại cho ai đó, thông điệp của em sẽ lan truyền để 
những thay đổi LỚN có thể xảy ra.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại

55
Người lớnNgười lớn
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Không phải điều em nghĩ đâu. (Hoặc phải đấy, vì ắt hẳn em 
đã nhìn thấy bức tranh trên trang này.) Nếu em chọn tham 
gia thử thách này, em sẽ đọc truyện cho người lớn. Chính là 
cuốn sách này. Hãy đọc nó trước giờ ngủ. Sẽ tuyệt lắm đấy!

Đảm bảo em chụp một tấm ảnh đẹp vào khoảnh khắc 
đó. Sau đó, hãy nhờ người lớn đăng ảnh lên mạng xã hội 
kèm vài dòng như: “Chuyện kể trước khi ngủ tuyệt vời nhất! 
Tôi đã học về biến đổi khí hậu tối hôm nay.”

Thêm hashtag #GenerationCarbon.
Điều này sẽ giúp lan truyền câu chuyện để tất cả 

chúng ta có thể cứu hành tinh này.

Dưới đây là cách thú vị mà em có thể giúp 
đỡ hôm nay...thực ra là ngay tối nay:

9 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

kể chuyện trước khi ngủ.
Tham gia thử thách 

Tái bút: Nếu em không muốn 
đăng lên mạng xã hội, em luôn 
có thể treo ảnh lên tủ lạnh để 
nhắc nhở gia đình của em về 
tầm quan trọng của việc em 
đang làm.

Hoặc nói về điều đó. “Mình đã 
kể chuyện trước giờ ngủ cho 
cha mẹ tối qua” là một cách thú 
vị để thu hút sự chú ý của ai đó.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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biến đổi khí hậu 
tất cả về  

sẵn sàng học 
Em đã 

10 |  Xem thử The Carbon Almanac dể tìm hiểu thêm.

chưa?

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Các-bon là thành phần của ruột bút chì nhưng nó cũng có 
trong không khí và trong cơ thể em. Các-bon là mọi thứ.

Nếu chúng ta đốt thứ gì đó có các-bon, các-bon sẽ 
được thải vào không khí và trở thành khí gọi là các-bon 
đi-ô-xít.

Em có thể nhìn thấy các-bon khi có khói bốc lên từ 
ngọn lửa, nhưng em không nhìn thấy chất này khi nó ở 
dạng các-bon đi-ô-xít.

Chúng ta đã đốt rất nhiều các-bon trong hàng trăm 
năm qua và hiện nay nó đã trở thành vấn đề lớn.
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Thực vật hấp thụ các-bon đi-ô-xít và biến Thực vật hấp thụ các-bon đi-ô-xít và biến 
đổi nó thành ôxy mà con người chúng ta đổi nó thành ôxy mà con người chúng ta 
hít thở. Nhưng thực vật không thể xử lý hít thở. Nhưng thực vật không thể xử lý 
lượng các-bon đi-ô-xít mà chúng ta thải lượng các-bon đi-ô-xít mà chúng ta thải 
ra do đốt quá nhiều nhiên liệu hóa thạch.ra do đốt quá nhiều nhiên liệu hóa thạch.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Các-bon là gì?

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Hóa thạch là xương và các bộ phận của động vật và 
thực vật đã biến thành một dạng đá đặc biệt.

Giống như hóa thạch, dầu thô, than đá, và khí tự 
nhiên được hình thành sâu trong Trái Đất từ phần còn 
sót lại của thực vật, động vật, và các sinh vật sống 
khác từ rất lâu về trước.

Đó là lý do chúng ta gọi dầu thô, than đá, và khí 
tự nhiên là nhiên liệu hóa thạch.
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Dầu thô và khí tự Dầu thô và khí tự 
nhiên được hình nhiên được hình 
thành và chứa rất thành và chứa rất 
nhiều các-bon.nhiều các-bon.

hóa thạch là gì?
Nhiên liệu 

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Những loài thực Những loài thực 
vật và động vật và động 
vật tí hon chứa vật tí hon chứa 
các-bon chết đi.các-bon chết đi.

Trong cát và bùn, Trong cát và bùn, 
thực vật và động thực vật và động 
vật chết phân rã.vật chết phân rã.

400 triệu 
năm trước

100 triệu 
năm trước NHIỆT

ÁP LỰC

DẦU 
THÔ

https://thecarbonalmanac.org/genc
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và gây rắc rối.
Hãy cùng nói về những nhiên liệu hóa thạch này.

Than đá thường được đốt để tạo ra điện. Khi than 
đá được đốt, các-bon chứa trong than đá sẽ đi vào 
không khí. Chúng ta gọi đây là “phát thải các-bon”.

Dầu thô là một nguyên liệu trong nhiên liệu cho xe. 
Khi chúng ta lái những chiếc xe chạy bằng khí, chúng 
ta cũng phát thải các-bon.

Khí tự nhiên sưởi ấm và làm mát nhiều ngôi nhà. 
Khi chúng ta tăng nhiệt lên, em đoán xem điều đó sẽ 
thải ra thứ gì? Nhiều các-bon hơn.

nhiên liệu hóa thạch 
Chúng ta đốt 
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Đây là Đây là 
thông tin 
thông tin 

quan trọng 
quan trọng 

em cần 
em cần 

biết cho 
biết cho 

nhiệm vụ 
nhiệm vụ 

của em.
của em.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Có vô vàn cách để con người thêm quá 
nhiều các-bon đi-ô-xít vào không khí.

Vì các-bon đi-ô-xít vô hình, nên 
không phải lúc nào chúng ta cũng nhận 
ra tổn hại chúng ta gây ra cho hành tinh 
của chúng ta.
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thải ra các-bon 
mỗi ngày.

Con người 

Đây là một vấn đề lớn. 

Đây là một vấn đề lớn. 

Nếu mọi người có thể 

Nếu mọi người có thể 

nhìn thấy các-bon đi-ô-xít, 

nhìn thấy các-bon đi-ô-xít, 

ắt hẳn chúng ta sẽ hành 

ắt hẳn chúng ta sẽ hành 

động nhanh hơn.

động nhanh hơn.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại

55
NgườiNgười  lớnlớn
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Mỗi người Mỹ thải ra khoảng 14 tấn mét các-bon mỗi 
năm — bằng với trọng lượng của 6.300 viên gạch! 

Các nhà khoa học nói rằng chúng ta phải giảm 
các-bon mình thải ra bằng trọng lượng của chỉ 440 
viên gạch. Điều đó nghĩa là một số thay đổi LỚN với 
tất cả chúng ta.

Chúng ta có thể thực hiện những thay đổi này nếu làm 
việc cùng nhau.

các-bon?

thải ra 
Con người 

Mục tiêu đến năm 2050: Mục tiêu đến năm 2050: 
phát thải lượng các-bon phát thải lượng các-bon 
như hình.như hình.

Việc mọi người giảm lượng các-bon 
của họ là việc hữu ích, nhưng thế 
vẫn chưa đủ.

Chúng ta sẽ cần tất cả nỗ lực 
nhóm, các sáng chế, và thậm chí là 
một số bộ luật nếu chúng ta muốn 
đạt được mục tiêu 440 viên gạch.

15 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

bao nhiêu 
Đây là trọng lượng của các-bon mà mỗi Đây là trọng lượng của các-bon mà mỗi 
người ở Hoa Kỳ thải ra mỗi năm.người ở Hoa Kỳ thải ra mỗi năm.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại

55
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Nếu em từng thử lặn, em biết cảm giác nín thở là như thế nào. 
Không thoải mái chút nào đúng không? Điều này là vì cơ thể 
của em bắt đầu giảm dần vật tốt (ôxy) và nạp nhiều vật xấu 
vào hơn (các-bon đi-ô-xít). Cơ thể của em cần thở ra các-bon 
đi-ô-xít để loại bỏ nó trước khi lại nạp đầy oxy lần nữa. 

Đó là lý do ngay khi em trồi lên mặt nước, miệng 
của em sẽ mở ra để thở. Cơ thể của em được thiết 
kế để làm điều đó. Nó cần ôxy trong không khí trong 
lành. Và nó cần nhanh hết mức có thể để em có thể 
cảm thấy tốt hơn và khỏe mạnh.

của chúng ta nín thở.
như hành tinh 
Điều đó giống 

16 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Hành tinh của chúng ta cần không khí sạch để khỏe mạnh. 
Những thứ như cây và đất và biển đóng vai trò như miếng 
bọt biển giúp ích. Chúng hấp thụ các-bon đi-ô-xít từ không 
khí. Nhưng ngay lúc này, miếng bọt biển đã gần quá tải.

Khi mọi người đốt nhiên liệu hóa thạch, họ phát thải 
quá nhiều các-bon mà cây và biển không thể hấp thụ hết. 

17 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Quá tải 
các-bon!
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Năm 30 sau Công nguyên, một vị vua La Mã yêu cầu món 
dưa leo cho bữa sáng. Do ngoài trời quá lạnh để trồng dưa 
leo, người hầu của Nhà Vua đã dựng nhà kính đầu tiên.

Hiệu ứng 
nhà kính.

Matilde R., 8 tuổi, Bologna, Ý

Nhà kính cho phép ánh nắng đi qua mái làm bằng kính 
để cây trồng có được ánh sáng cần thiết cho sự phát 
triển. Mái kính cũng giúp giữ lại nhiệt bên 
trong, giúp cây ấm áp. Nhà kính cho phép 
người làm vườn trồng cây ngay cả khi 
ngoài trời quá lạnh để trồng trọt.
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Mẹ ơi, mãi mà không có mưa 
và thời tiết thật tệ. Chúng ta cần 
tưới nước cho cây trong vườn 
thường xuyên hơn.”

“

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Khí nhà kính 
giữ lại nhiệt.

Khí nhà kính như các-bon đi-ô-xít đóng vai 
trò như mái bằng kính của nhà kính. Các-
bon và những khí khác nằm cao trên mặt đất 
và cho phép ánh nắng đến được mặt đất. 
Nhưng chúng cũng giữ lại nhiệt từ Mặt Trời 
như mái của nhà kính. Đó là lý do chúng ta 
gọi chúng là khí nhà kính.”

Khí giữ lại nhiệt là thứ làm Trái Đất ấm 
lên và kích hoạt thời tiết dữ dội.

“

Khi mọi người nói “các-bon”, ý của họ 
là bất kỳ khí nhà kính nào trong số sau:
- các-bon đi-ô-xít (CO2)
- mêtan (CH4)
- ô-xít ni-tơ (N2O)
- hơi nước
- khí flo hóa

19

Ánh nắng có Ánh nắng có 
thể xuyên qua thể xuyên qua 
khí nhà kính.khí nhà kính. Khí nhà kính Khí nhà kính 

nằm ở đây, và nằm ở đây, và 
giữ lại nhiệt giữ lại nhiệt 
làm Trái Đất làm Trái Đất 
ấm lên.ấm lên.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Em muốn tìm hiểu thêm về hiệu ứng 
nhà kính? Hãy sẵn sàng di chuyển 
nhanh, vì chúng ta đang dựng một 
cuộc đua. Giữa các khối bơ. (Em có 
một phút để đọc một vài dòng chữ cuối 
lần nữa.)

Một điều chắc chắn là thử nghiệm 
này sẽ giống như xem Chú ốc sên 
Turbo sau khi chú mất năng lực đặc 
biệt hơn là ăn mừng chiến thắng của 
McQueen Tia Chớp nhưng chắc chắn 
nó sẽ thú vị. Sẵn sàng? Vào vị trí?

Nguyên liệu:
- 2 đĩa sẫm màu hoặc 1 khay nướng bánh quy sẫm màu
- 2 muỗng canh bơ
- 1 lọ trong suốt

hiệu ứng nhà kính.
Thử nghiệm 

20

Tái bút: Nếu em không thể 
thực hiện hoạt động này cho 
đến sau đó, hãy tiếp tục.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Bắt đầu!
Thử nghiệm:
- Đặt một muỗng cà phê bơ lên từng đĩa trong hai đĩa.

- Để đĩa vào điểm nhiều nắng.

- Đậy một trong các khối bơ bằng một cái lọ.

- Nghĩ ra một giả thiết (phán đoán tốt nhất của em!): 
Khối bơ nào sẽ thắng trong trận đua tan chảy trước? 
(Nếu em thực sự muốn làm đúng, em nên đặt tên 
riêng cho từng khối bơ.)

- Quan sát xem khối bơ nào tan chảy trước.

hiệu ứng nhà kính.
Thử nghiệm 

Sau khi làm xong thử nghiệm, hãy 
dùng bơ để phết lên bánh mì nướng. 
Lãng phí thực phẩm cũng là một yếu 
tố đóng góp lớn vào biến đổi khí hậu.

21 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

bơ

đĩa sẫm màu hoặc khay nướng bánh quy

án
h 

nắ
ng

sau  
15 phút.

lọ
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Bơ được đậy lại sẽ chảy trước, phải không? Đây là điều tương tự 
xảy ra với hiệu ứng nhà kính.

Giống như mái kính của nhà kính giữ nhiệt lại bên trong, lọ giữ 
nhiệt lại trong thử nghiệm của em. Trên hành tinh của chúng ta, khí 
nhà kính đóng vai trò như cái lo ̣.̣ Chúng giữ nhiệt từ Mặt Trời. Đó là 
lý do Trái Đất của chúng ta đang ấm lên.

trong cái lọ?
Chuyện gì đã xảy ra 

Và đó là lý do cuộc đua cứu giúp 
hành tinh lại quan trọng đến vậy.

22

Sẵn sàng? Vào vị trí?
Hãy đọc tiếp...

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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là một hệ sinh thái.
Trái Đất của chúng ta 

23 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Cái hồ này là một Cái hồ này là một 
hệ sinh thái khỏe hệ sinh thái khỏe 
mạnh vì mọi thứ mạnh vì mọi thứ 
làm việc cùng nhau.làm việc cùng nhau.

Đây có trông Đây có trông 
giống một hệ sinh giống một hệ sinh 
thái khỏe mạnh thái khỏe mạnh 
với em không?với em không?

Trái Đất của chúng ta vận hành tốt nhất  
khi mọi thứ làm việc cùng nhau. Chúng ta gọi 
đây là hệ sinh thái.

Ngay lúc này, hệ sinh thái của chúng ta 
không khỏe mạnh. Khó để mọi thứ làm việc với 
nhau với mọi thay đổi đang xảy ra với Trái Đất.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Thời tiết là gì và 

Ở đó bây giờ thế nào? Nhiều nắng? Nhiều tuyết? Em gần 
như chắc chắn có thể trả lời nhanh được. Vì em biết thời 
tiết là gì.

Nhưng còn khí hậu thì sao? Vì nhiệm vụ, em cần biết 
cả hai.

Khí hậu là thời tiết thông thường của một khu vực 
trong một thời gian dài. Ví dụ: Mexico có khí hậu ấm áp. 
Điều đó là bình thường với Mexico. Canada có khí hậu lạnh 
hơn Mexico. Đây là điều bình thường ở đó.

khí hậu là gì?

Khí hậu tại các ngọn núi trượt Khí hậu tại các ngọn núi trượt 
tuyết thường lạnh, nhưng vì biến tuyết thường lạnh, nhưng vì biến 
đổi khí hậu mà giờ đây tuyết ít đi.đổi khí hậu mà giờ đây tuyết ít đi.

24 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại
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Biến đổi khí hậu thay đổi mọi thứ. Thời tiết bình 
thường không xảy ra thường xuyên nữa.

Thời tiết siêu lạnh vào mùa đông năm 2021 ở 
Texas, Hoa Kỳ khiến cho đường ống đóng băng, nổ 
và làm ngập nhà dân. Điều đó không bình thường. 

Ở Argentina, nhiệt độ vào tháng 1 năm 2022 
ở Buenos Aires đạt kỷ lục trong vòng 115 năm. Trời 
nóng đến mức người ta thực sự đổ bệnh. Các sự 
kiện như thế này đang diễn ra ở khắp mọi nơi.

Em có nhận thấy 
thời tiết kỳ lạ 
ở nơi em sống không?

Cây xương rồng phát Cây xương rồng phát 
triển ở vùng khí hậu ấm triển ở vùng khí hậu ấm 
áp. Khi có tuyết rơi ở nơi áp. Khi có tuyết rơi ở nơi 
ấm áp, đó là dấu hiệu khí ấm áp, đó là dấu hiệu khí 
hậu đang thay đổi.hậu đang thay đổi.

25

thường nữa.
không còn bình 
Thời tiết “bình thường” 

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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- Cúp điện 
- Kết nối internet  

chập chờn 
- Mất sóng di động
- Tầng hầm bị ngập  
- Máng nước đông cứng 
- Cây đổ 
- Ổ gà 
- Lề đường có vết nứt 
- Hen suyễn 
- Dị ứng 
- Số ngày trượt tuyết 

ngắn hơn 
- Ô nhiễm

biến đổi khí hậu đấy.”
“Ắt hẳn là do 

Khi em nghe mọi người bàn 
tán về những tình trạng này, 
hãy nhắc họ, “Ắt hẳn là do 
biến đổi khí hậu đấy.”

- Mốc
- Muỗi mang mầm bệnh
- Sóc mũm mĩm
- Cháy rừng
- Hạn hán 
- Mưa lớn
- Làn sóng nhiệt

Sóc ngày càng mập Sóc ngày càng mập 
mạp hơn vì có ít mạp hơn vì có ít 
tuyết phủ, cho phép tuyết phủ, cho phép 
chúng tìm được chúng tìm được 
thêm thức ăn.thêm thức ăn.

26 Ivan, 8 tuổi, Minneapolis, MN

Ngày nọ, bọn mình — mình và bố 
— đi chơi bóng chày và ngay khi 
cả hai vào tư thế sẵn sàng thì trời 
đổ mưa.”

“

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại

55
Người lớnNgười lớn
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để khắc phục biến đổi khí hậu?

Biến đổi khí hậu diễn ra chậm chạp. Chậm đến 
mức không đủ để con người cảm nhận xung 
quanh đang ấm lên khi họ đi ra ngoài. Đó là một lý 
do người ta không biết chuyện gì đang xảy ra.

Những cơn bão, bão lốc, và sóng nhiệt gần 
đây giúp mọi người hiểu ra. Một số người cuối 
cùng cũng nhận ra Trái Đất đã bị tổn hại bao nhiêu.

nhiều thời gian đến vậy Vấn đề vô hình.
Em thấy sợ nếu nhìn thấy khói 
đen bắn ra từ xe chạy bằng 
khí. Nhưng vì khí nhà khí mà 
xe thải ra vô hình, mọi người 
dễ dàng quên đi thiệt hại mà 
chúng gây ra.

Điều gì khiến chúng ta mất 

Khó để mọi người chú ý 
đến biến đổi khí hậu. Đó là 
lý do chúng tôi cần em giúp.

27 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

KHÍ HẬU BIẾN ĐỔI 

tại sao chúng ta 

thì không?

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại
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Thật khó vì một số thứ thải ra các-bon là thứ mọi người phụ thuộc 
vào. Như bê tông, việc tạo ra nó thải ra rất nhiều các-bon. Nhưng ở 
một số quốc gia, bê tông được dùng để xây rất nhiều ngôi nhà.

Một số người cho rằng họ phải từ bỏ niềm vui vì biến đổi khí hậu, 
nhưng không phải vậy. Có rất nhiều cách mới để sống mà cũng bảo 
vệ Trái Đất của chúng ta:

Gió có thể tạo ra 
điện để chúng ta 
nướng bánh quy.

Mọi người có 
thể đạp xe đạp 
đến công viên 
thay vì lái xe.

Tàu thường 
cũng nhanh như 

máy bay cho 
chuyến đi tiếp 
theo của em.

28

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

so với

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại

55
Người lớnNgười lớn

KHOẢNG 82 KG CÁC-BON/HÀNH KHÁCH KHOẢNG 13 KG CÁC-BON/HÀNH KHÁCH
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Tránh xả rác vào bãi rác bằng 
cách cho mượn đồ em sẽ chỉ 
dùng một lần. Em có biết một số 
thư viện có dụng cụ, khay nướng 
bánh, và trò chơi mà em có thể 
mượn không?

Mỗi ngày, mọi người trên thế giới vứt bỏ khoảng 
năm triệu tấn rác. Khối lượng này tương tự với 
trọng lượng của 33.000 con cá voi xanh. Nhưng khi 
em ném bỏ thứ gì đó, thứ đó không chỉ đơn giản là 
biến đi mất. Vậy thì, nó đi đâu?

Trước tiên, xe tải đem rác đến bãi rác hoặc nơi 
đổ rác. Bãi rác là một cái hố đào lớn trong đất. Xe 
tải rác đổ rác vào hố, sau đó những cỗ máy lớn sẽ 
lắp đất vào hố.

29 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Bãi rác.
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Đất ở bãi rác là nhà của vi khuẩn ăn thực phẩm, giấy, 
và nhựa bị vứt đi. Khi vi khuẩn ăn, chúng thải ra khí 

Mêtan là khí nhà kính thải ra 
từ bãi rác và giữ lại nhiệt.

Càng có nhiều rác ở bãi rác 
thì càng có nhiều mêtan trong 
không khí. Càng nhiều mêtan 
thì Trái Đất của chúng ta càng 
ấm lên và thời tiết càng dữ dội.

nhà kính chẳng hạn như các-bon đi-ô-
xít và metan vào không khí. Hãy tưởng 
tượng số lần lượng vi khuẩn khổng lồ 
này đánh rắm và ợ hơi mỗi giây!

30 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Nhựa được làm từ nhiên liệu hóa thạch, thải ra các-bon  
đi-ô-xít làm Trái Đất ấm lên. Và, dù tin hay không, hầu hết nhựa 
đều không thể tái chế kể cả khi em đặt nhựa vào thùng rác tái chế.

Một giải pháp là yêu cầu các công ty dừng sử dụng và sản 
xuất nhựa — em thường có thể tìm thấy địa chỉ email của họ trên 
trang web công ty.

Ngón tay em bị cắt? Vì hầu hết băng 
dán cá nhân được làm bằng nhựa, em 
sẽ cần dùng băng để cầm máu.

Nhưng chẳng phải sẽ tuyệt lắm sao nếu 
các công ty chỉ được phép bán băng 
dán cá nhân không làm hại Trái Đất?

Nhựa ở khắp mọi nơi. Trong chai 
dầu gội và trong đôi giày sneaker 
của chúng ta. Mọi người mua 
rất nhiều vật dụng bằng nhựa và 
thường không nghĩ nhiều về hành 
động đó. Để cứu Trái Đất, chúng ta 
cần các công ty dừng cung cấp quá 
nhiều vật phẩm bằng nhựa.

31

gì đến biến đổi 
khí hậu?

Nhựa thì liên quan 

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Hồi họ còn nhỏ, có Hồi họ còn nhỏ, có 
lỗ rót bằng nhựa trên lỗ rót bằng nhựa trên 
hộp sữa không?hộp sữa không?

Hãy hỏi 

người lớn 

điều này:

SỮASỮA SỮASỮA
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chỉnh.

32

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Hầu hết chúng ta đã nhìn thấy biểu tượng  và cố gắng tái 
chế càng nhiều càng tốt.

Chúng tôi muốn em biết một bí mật. Chỉ 8 trên 100 
vật bằng nhựa chúng ta cho vào thùng rác tái chế thực 

được điều 
sự được tái chế. Điều này nghĩa là 92 vật bằng nhựa khác chúng ta cho vào thùng 
rác tái chế sẽ được đốt, hoặc kết thúc ở bãi rác hoặc đại dương. Nhưng dù sao tái chế 
8 chai nhựa tốt hơn là không tái chế chai nào cả!

Cần 400 năm để nhựa phân rã. Một khoảng thời gian siêu dài. Ngay khi chúng ta 
tạo ra một đống rác nhựa, một nhà máy sẽ bận rộn tạo ra thêm nhiều đống rác nhựa 
nữa. Các nhà máy tạo ra nhựa như thế nào? Đúng đấy! Bằng cách đốt nhiên liệu hóa 
thạch và thải ra thậm chí còn nhiều hơn nữa khí nhà kính vào không khí.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Tái chế cần 

Túi bánh sandwich và chai 
nước chỉ được dùng một 
lần? Chúng ta cần chấm 
dứt sử dụng những loại vật 
phẩm này ngay.

Đây là một bí mật 

Đây là một bí mật 

không nên giữ kín. 

không nên giữ kín. 

Hãy nói với mọi người!

Hãy nói với mọi người!

Hãy lan truyền tin tức: Hãy lan truyền tin tức: 
Hầu hết nhựa em cho vào Hầu hết nhựa em cho vào 
thùng rác tái chế không thùng rác tái chế không 
bao giờ được tái chế!bao giờ được tái chế!
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 lựa chọn quan Đồ chơi:

Hãy yêu cầu thầy cô giáo 
của em cho em thực hành 
viết email cho các công ty 
sử dụng rất nhiều bao bì 
nhựa. Hãy chắc chắn gửi 
cho họ ảnh chụp rác nhựa.

trọng cần đưa ra 
khi vui chơi.

Hãy nghĩ về lần cuối em may mắn nhận được một món 
đồ chơi mới. Nhiều khả năng là em phải tháo một vài lớp 
nhựa dày để lấy món đồ chơi ra khỏi bao bì.

Như em đã biết, nếu chỗ nhựa đó biến thành rác, 
sẽ cần 400 năm để nó phân rã. Nhựa có thể bị đổ ra đại 
dương và tổn thương cá.

33 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Sẽ thế nào nếu thay vì sưu tầm thêm đồ chơi, em 
dành thêm thời gian để có những hoạt động khác với 
bạn bè như chơi kéo co, đi bộ đường dài, và làm đồ 
thủ công? 

Đây là tất cả những cách có thể hữu ích. Và tất cả 
đều là để bảo vệ hành tinh của chúng ta. 

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại
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https://thecarbonalmanac.org/genc
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Làm sao chúng ta quyết định thực phẩm nào nên ăn? Đồ ăn phải 
ngon, chắc chắn rồi. Nhưng chúng ta cũng ăn những gì có sẵn. Điều đó 
nghĩa là từ lâu về trước con người chỉ ăn những gì họ có thể trồng ở gần 
nhà. Điều đó nghĩa là họ ăn rau củ vào mùa thu hoặc đậu và bí đỏ và 
mùa hè.

Ngày nay, vì máy bay có thể đem thực phẩm từ khắp nơi trên thế 
giới đến cho chúng ta, chúng ta có thể có hầu hết các loại thực phẩm từ 
bất kỳ đâu chúng ta muốn.

Có nhiều lựa chọn thực phẩm thật tuyệt — nhưng việc vận chuyển 
thực phẩm bằng máy bay và xe tải thải ra rất nhiều các-bon. Và việc có 
quá nhiều lựa chọn nghĩa là thực phẩm sẽ bị thiu hoặc bị vứt bỏ.

Gây ngạc nhiên cho gia 
đình và bạn bè em bằng 
cách thành thạo cách làm 
món taco, xào, và súp. 
Những món ăn này sử 
dụng rất nhiều phần thực 
phẩm có thể bị bỏ đi.

Chỉ lại cho người lớn 
điều này!  
Mỗi 4,5 kg thực phẩm 
tạo ra 1,4 kg rác thải!

34 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Lựa chọn thực phẩm 

có ý nghĩa quan trọng.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại
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Thực phẩm có nguồn gốc động vật là nguồn 
khí nhà kính lớn. Trước hết, rừng bị đốn bỏ 
để có đất chăn thả động vật. Đốn cây thải ra 
các-bon. Và giờ đây khi cây bị đốn, có ít cây 
hơn để hấp thụ các-bon.

Sau đó, tất cả động vật đều đánh rắm và 
ợ hơi (rất nhiều!). Điều này thải ra mêtan, một 
loại khí giữ nhiệt khác. Điều này làm Trái Đất 
ấm lên và dẫn đến thời tiết gây thiệt hại.

Chọn ăn trái cây và rau củ thay vì thịt 
đóng vai trò lớn trong việc giảm khí nhà kính.

Em có sức mạnh:
- Chọn bánh burger chay thay vì burger bò ở  

căn-tin. Em vẫn có thể cho tương cà, dưa chuột 
muối và sốt mù tạt nếu thích!

- Uống sữa có nguồn gốc thực vật như sữa yến 
mạch hoặc đậu nành thay vì sữa bò.

- Ăn thêm rau: Em không cần phải trở thành một 
người ăn chay hoàn toàn, trừ khi em muốn vậy.

- Chỉ cần bắt đầu thêm trái cây và rau vào bữa ăn 
của em.

nguồn gốc động vật.
Thực phẩm có 

35 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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món bánh burger đậu.
Công thức làm 

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

1 C GẠO 
nấu chín

ĐẬU ĐEN 
chắt bỏ 

nước

nghiền

HÀNH TÂY 
xắt nhỏ, 
xào lên

1 MC DẦU ĂN

SỐT BBQ

3 MC

trộn

1/2 MCP TIÊU 
1 MC BỘT THÌ 
LÀ AI CẬP

1 MCP  
BỘT ỚT

1/2 MCP MUỐI1 MCP ĐƯỜNG NÂU

VỤN BÁNH MÌ

MCP = muỗng cà phê
MC = muỗng canh
C = cup

x 8

DẦU ĂN

chiên 4 phút mỗi mặt
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Một số cửa hàng trưng bày trang phục 
mới 4 lần mỗi năm: Đông, Xuân, Hè và 
Thu. Quần áo mới xuất hiện ở các cửa 
hàng mỗi tuần — nghĩa là 52 lần đổi mỗi 
năm! Trong 20 năm qua, số lượng quần áo 
được tạo ra đã tăng gấp đôi.

Mọi người muốn mình thời thượng 
nên họ mua thêm quần áo mới và vứt bỏ 
đồ “cũ”. Và chúng ta biết chuyện sẽ xảy ra 
khi thứ gì đó đến bãi rác.

là gì?
nhanh 

Thời trang 

37

Bojo Bandango, sử dụng dưới sự cho phép
của  ‘The Big PickSure Book’ by OuiChoose.
Chạm/nhấp để kiểm tra trang web!

Em có thể làm gì với thời trang nhanh?
- Mặc đồ đã qua sử dụng và chia sẻ 

quần áo với người khác.
- Nói người lớn hãy mua sắm ở những 

cửa hàng đồ đã qua sử dụng. Điểm 
cộng: Quần jean đã qua sử dụng mềm 
và thoải mái khi mặc.                    

- Sửa chữa quần áo bị rách.                                                              
- Cho ba lô của em vào máy giặt để 

giặt thay vì mua cái mới.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

https://www.ouichoose.com 
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Biến đổi khí hậu đang diễn ra, ngay 
lúc này. Mọi sinh vật sống trên hành 
tinh của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. 

Nhiều động vật đã hứng chịu 
hậu quả. Một số không thể sinh 
con. Một số không thể tìm được 
thức ăn. Một số khác không thể 
sống ở nhiệt độ ấm hơn.

Đây là danh sách một vài loài động 
vật đang gặp rủi ro ngay lúc này:

khí hậu biến đổi không?

Những động vật 
này liệu có sống sót khi 

- Chim cánh cụt Adélie
- Voi rừng châu Phi
- Voi châu Á
- Hải âu cổ rụt Đại Tây 

Dương
- Hổ Bengal
- Khỉ sóc đầu đen
- Ong nghệ
- Ếch Darwin
- Thú mỏ vịt

- Chim cánh cụt hoàng đế
- Đồi mồi dứa
- Hà mã
- Rùa da
- Bướm vua
- Khỉ đột núi
- Cá voi trơn Bắc Đại 

Tây Dương
- Gấu Bắc Cực
- Báo tuyết

Và hàng nghìn loài côn trùng và 
sâu bọ mà em chưa từng biết tên.

38 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Hoạt động:

bước sau để vẽ
đồi mồi 
dứa.

Làm theo các 
Biến đổi khí hậu gây 

ra bão lớn phá hủy 

các bãi biển của loài 
rùa biển.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chia sẻ tranh  

em vẽ trên mạng 

xã hội kèm hashtag 

#GenerationCarbon

#GenerationCarbon



hãy thử vẽ
bướm 
vua.

Bây giờ, 
Hoạt động:

Nhiệt độ ấm nghĩa 
là bướm vua khó 

sinh tồn.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chia sẻ tranh  

em vẽ trên mạng 

xã hội kèm hashtag   

#GenerationCarbon

#GenerationCarbon
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phát thải các-bon.
trung hòa 

Giới thiệu về 

Trong hàng triệu năm khi khí nhà kính được 
thải ra, Trái Đất của chúng ta đã hấp thụ các 
khí này đủ để giữ hành tinh khỏe mạnh.

Ngay lúc này, điều đó không xảy ra. Có 
rất nhiều khí nhà kính được thải ra mà Trái 
Đất không thể hấp thụ đủ nhanh. Trái Đất 
không theo kịp đà tăng này! Em còn nhớ 
những miếng bọt biển sũng nước chứ? Vậy 
nên, đó là lý do chúng ta cần hướng đến trung 
hòa các-bon.

41

Phát thải: là một từ màu mè 
nghĩa là thải ra khí nhà kính. 

Trung hòa phát thải: là khi Trái 
Đất có thể hấp thụ tất cả khí 
nhà kính mà chúng ta thải ra.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Điều này nghe có vẻ 

Điều này nghe có vẻ 

phức tạp nhưng thật 

phức tạp nhưng thật 

ra lại đơn giản.
ra lại đơn giản.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại
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42

Hãy hình dung một con lắc hoặc cân. Ở bên 
phải cân là những thứ thải ra khí nhà kính như 
xe tải và chai nhựa. Ở bên trái cân là những thứ 
hấp thụ khí nhà kính như cây cối và đại dương.

Nếu tất cả khí nhà kính thải ra được cây cối và đại 
dương loại bỏ, cân sẽ cân bằng, và chúng ta đạt được 
trung hòa các-bon. Bằng cách giữ cân bằng nhau, Trái 
Đất sẽ khỏe mạnh.

Ngay lúc này, có nhiều khí nhà kính hơn lượng mà 
Trái Đất có thể xử lý, nên cán cân đang không cân bằng. 
Các nhà khoa học muốn chúng ta cân bằng lại cân đến 
năm 2050.

Khi đĩa cân bên trái và bên phải Khi đĩa cân bên trái và bên phải 
ngang bằng nhau, cân ở trạng ngang bằng nhau, cân ở trạng 
thái cân bằng, và chúng ta sẽ đạt thái cân bằng, và chúng ta sẽ đạt 
trung hòa các-bon.trung hòa các-bon.

khí nhà kính.
Cân bằng 

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Em có biết mọi thứ em cắm dây 
vào đều bổ sung vào biến đổi khí 
hậu không? Điều này đặc biệt 
đúng nếu điện của em không 
đến từ mặt trời hoặc gió. Một cây 

đèn, tivi, điện thoại sạc – tất cả chúng đều thải ra các-bon. Máy 
PlayStation, máy tính, hoặc bất kỳ thứ gì em dùng để chơi video 
game. (Đó là chưa kết đến tất cả nhựa cần để làm ra những vật 
này.) Không quá nhiều các-bon nhưng em vẫn nên biết.

video game?
 chơi 

Đáp: Không quá tệ.

Điều đó tồi tệ như 
thế nào với Trái 
Đất nếu em...

Hầu hết
Hầu hết điện  điện 

chúng ta sử 
chúng ta sử 

dụng dụng đều đều 

không thế.
không thế.

43 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Một lượng lớn các-bon thải ra trên 
hành tinh của chúng ta đến từ xe cộ. 
Xe chạy bằng khí là một phần trong 
số đó. Và xe tải thì còn tệ hơn thế.  
Đó là lý do đi bộ và đạp xe để giúp 
hành tinh của chúng ta. Cách chúng 
ta chọn để di chuyển đến một nơi có 
ý nghĩa quan trọng.

bằng cách đi bộ?

Đáp: Khá tệ!

Điều đó tồi tệ như 
thế nào với Trái 
Đất nếu em...

nơi em có thể đến 
đi xe đến những 

44 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Vấn đề không chỉ nằm ở 
việc ăn burger mà còn nằm 
ở tất cả những gì để tạo nên 
chiếc burger trên dĩa của 
em. Thực phẩm hầu như 

đều cần máy móc để tạo ra, và xe tải lớn để chuyển đến các cửa hàng. Từng thứ 
trong số này thải ra rất nhiều các-bon. Và trước đó, còn có bò. Bò cần rất nhiều đất 
và nước, nhiều hơn rất nhiều so với rau củ. Chúng cũng thải ra mêtan — khí nhà 
kính giữ lại nhiệt và làm cho Trái Đất ấm lên.

bò phô mai?
ăn bánh burger 

Đáp: Không hay lắm.
Trong lúc này, hãy 
thử giảm lượng thịt 
em ăn.

Điều đó tồi tệ như 
thế nào với Trái 
Đất nếu em...

45 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Chúng ta 
có thể làm gì?

46 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Sử dụng chai nước nạp lại 
được. Xe tải vận chuyển 
những chai nước nặng thải 
ra rất nhiều các-bon.

Khi em nhìn thấy chuối 
được bọc bao nhựa, hãy 
chỉ ra cho người lớn điều 
đó ngớ ngẩn như thế nào.

Người lớn không phải luôn 
nhìn sự vật giống như cách 
của trẻ em.

Phơi quần áo dưới nắng. Hãy nhắc thầy cô giáo, trợ 
giảng và huấn luyện viên: 

Không có chuyến cắm trại, 
bữa tiệc ở lớp, hoặc trận 
bóng nào cần chai nước 
nhựa! 

Trẻ em có thể 
giúp như thế nào?

Tạo một vườn rau và trồng 
cây ăn trái. 

47 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Lấy một bản The Carbon 
Almanac cho người lớn 
em quen. Em có thể mượn 
từ thư viện hoặc tìm hiểu 
thêm ở đây.

Bắt đầu từ bất kỳ 
đâu. Đừng lo về 
việc phải hoàn hảo.

https://thecarbonalmanac.org/
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Để mọi người em sống cùng 
hiểu chuyện gì đang xảy ra với 
Trái Đất, hãy in ra và đăng 
thông tin nhanh trên trang 
tiếp theo, lên tường  
phòng tắm.

Đúng vậy! Kể cả phòng tắm 
cũng là lớp học!

48

của mọi người!
hút sự chú ý 
Hãy cùng thu 

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

In trang tiếp 
theo.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại

55
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- Thông qua các bộ luật ngăn các công ty bán 
những thứ gây hại cho Trái Đất.

- Tạo điện từ Mặt Trời và gió.

- Bầu chọn cho người có thể làm ra luật chống 
gây hại cho Trái Đất.

- Dạy cho người khác về biến đổi khí hậu. Rất 
nhiều người không biết về vấn đề này.

- Mọi người sử dụng than đá, dầu, và khí 
làm nhiên liệu. Những nhiên liệu hóa 
thạch cho phép mọi người lái xe và tạo 
ra điện.

- Nhiên liệu hóa thạch thải ra các-bon đi-ô-
xít vào không khí.

- Các-bon đi-ô-xít giữ lại nhiệt.

- Nhiệt bị giữ lại làm cho Trái Đất ấm lên.

- Có lẽ em không thấy trời ấm hơn khi ở 
ngoài trời, nhưng chỉ một chút tăng trong 
nhiệt độ cũng có tác động lớn, như bão 
lớn, lũ lụt, và hạn hán.

- Bão phá hủy các tòa nhà, nhà cửa, động 
vật, và Trái Đất của chúng ta.

Những thay đổi LỚN cần thiết để 
chấm dứt biến đổi khí hậu như:

Em muốn biết thêm? Truy cập thecarbonalmanac.org.

Biến đổi khí hậu.
THÔNG TIN NHANH VỀ

Thế hệ các-bon: Đã đến lúc bắt đầu hành động.
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Gia đình em có 
mua xe mới không? 
Khuyến khích họ 
cân nhắc mua xe 
điện không cần 
dùng xăng.

Lần tiếp theo em 
cầm một cái nĩa bằng 
nhựa, hãy giữ lại và 
sử dụng nhiều lần. 
Nhựa làm từ nhiên 
liệu hóa thạch, và hầu 
hết mọi người đều vứt 
bỏ nhựa chỉ sau một 
lần sử dụng.

Xe điệnTái sự dụng 
nhựa

giảm sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch:

Em có thể giúp 

50

Chỉ lại cho người lớn 
điều này: Bây giờ, em 
có thể mua điện được 
làm 100% từ Mặt trời 
và gió. Và thường thì 
điện này không đắt! 
Hãy kiểm tra trang 
web của công ty điện 
lực địa phương để tìm 
hiểu cách mua.

Gió và mặt 
trời

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại
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EM có thể tạo nên sự khác biệt! Em có thể bắt đầu giúp hành tinh từ đâu?
Greta Thunberg, một nhà hoạt động khí hậu trẻ người Thụy Điển, đã 

chỉ lại người lớn.

“NGHĨ 
LỚN những ý tưởng trẻ em có thể ”

51

Matthew N. 15 tuổi, Boston, Massachusetts

Nếu minh có con vào năm 2050, 
mình không muốn chúng phải đối phó 
với một hành tinh tan vỡ vì không có 
ai hành động khi họ có thể.”

“

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

thay đổi tư duy của cha mẹ cô TRƯỚC TIÊN. Cô đưa cho họ dữ kiện. Họ 
xem những bộ phim về môi trường cùng nhau.

Nhưng thay đổi không diễn ra ngay. Greta tiếp tục đấu tranh đến khi 
người lớn THỰC SỰ lắng nghe. Trẻ em tốt hơn người lớn trong việc khiến 
mọi người hành động — không ngạc nhiên gì trẻ em thật tuyệt vời!

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại

55
Người lớnNgười lớn

Đây là danh sách một 
số điều em có thể chỉ 
lại cho người lớn.
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- Khởi xướng câu lạc bộ đạp xe đến 
trường để giảm các-bon do xe ghé qua 
trường thải ra.

- Đưa cho sĩ quan trông coi trường biển 
báo yêu cầu tài xế tắt xe khi đón con.

- Yêu cầu thầy cô giáo để chủ đề năm 
nay của hội chợ khoa học là về biến 
đổi khí hậu.

- Chỉ dạy cho năm người lớn điều em 
biết về biến đổi khí hậu. Yêu cầu họ 
dạy lại cho thêm năm người nữa. Quan 
sát xem tin tức lan truyền như thế nào?Đây chỉ là ý tưởng. Hãy bắt đầu với 

bất kỳ điều gì em có thể mơ đến.

Trái Đất của chúng ta không cần bạn 
trở thành người hoàn hảo. Hành tinh 
xanh chỉ cần bạn bắt đầu.

KHỔNG LỒ!
Những hành động này tạo nên 
khác biệt 

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại
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ĐỘNG CƠ 

trong khi chờ
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- Tắt đèn nếu em không cần.  
Điện lãng phí nghĩa là càng nhiều 
các-bon bị thải ra.

- Đóng cửa ngay để nhiệt không 
thoát ra.

- Mượn các món đồ như trang sức, 
dụng cụ, và trò chơi để nhà máy 
không phát thải các-bon khi làm  
ra đồ mới.

- Lần tiếp theo em chọn món ăn, 
hãy chọn một chiếc bánh burger 

Những hành động 

chay. Hoặc làm burger đậu từ công thức trong 
cuốn sách này.

- Tổ chức một cuộc thi ở lớp để xem ai có thể 
sử dụng bút chì của mình trong thời gian dài 
nhất. Điều quan trọng là không vứt bỏ mọi 
thứ khi chúng vẫn còn hữu ích. Vì các-bon 
cũng được thải ra khi sản xuất đồ.

- Nhờ hiệu trưởng giảm nhiệt độ để giảm tức 
thì các-bon được thải ra. Đặc biệt nếu trẻ em 
mặc đồ ngắn trong những tháng lạnh hơn!

khác tạo nên khác biệt!

53 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại
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Áo lớp.
Môn thủ công cứu giúp hành tinh:
Hoạt động:

Những chiếc áo sáng màu có thể giúp thầy cô giáo đảm 
bảo cả lớp ở cùng nhau trong chuyến thăm quan và cho 
thấy tinh thần của trường. Nhưng không ngầu chút nào 
khi mặc một chiếc áo có chữ “Lớp 3 siêu phàm” khi em 
đang học lớp 4. Vì thế, áo lớp thường bị ném đi sau chỉ 
một vài lần mặc.

Cho buổi tiệc hoặc chuyến tham quan tiếp theo, hãy 
làm ra những chiếc áo lớp sáng màu này. Nhưng đừng 
mang về nhà – hãy để áo lại cho thầy cô giáo để sử dụng 
năm này qua năm khác. Bằng cách này, áo sẽ luôn tránh 
xa được bãi rác.

Chuyển tiếp cho thầy cô, 
trưởng nhóm hướng đạo, 
hoặc trợ giảng của em.

54

Người hướng dẫn Jodi Levine cho
Thế hệ các-bon: Đã đến lúc bắt đầu hành động.

|  Xem thử The Carbon Almanac dể tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại
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Áo lớp.
Môn thủ công cứu giúp hành tinh:
Hoạt động:

Sử dụng khoai tây nhỏ 
với phần đáy hơi nhọn.

Cắt làm đôi bằng dao. 
Điều này sẽ tạo ra hình 
giọt nước.
Các em, hãy nhờ trẻ em 
giúp việc cắt này.

Đặt một tấm bìa các-tông 
vào giữa lớp áo để sơn 
không loang ra mặt sau.

Lên kế hoạch thiết kế 
áo. Sử dụng những 
miếng băng dính nhỏ để 
đo khoảng trống.

-

-

-

-

-

-

Nhúng đầu đã cắt của 
khoai tây vào sơn acryllic 
hoặc sơn dùng trên vải.

In họa tiết của em lên áo! 
In hai lần theo hình chữ V 
để tạo hình trái tim.

1 2 3

55 |  Xem thử The Carbon Almanac dể tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chuyển tiếp cho thầy cô, 
trưởng nhóm hướng đạo, 
hoặc trợ giảng của em.
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Bảo vệ công viên: Bảo 
vệ công viên và người 
ghé thăm công viên.

Em muốn đưa nhiệm vụ đi xa hơn 
nữa? Tuyệt! Chúng tôi cần em. Bây 
giờ, có nhiều cách em có thể làm 
điều này.

Nhưng hãy cùng nói về việc 
lớn: Khi em lớn lên, em có thể chọn 
một công việc giúp cứu Trái Đất. 
Sau đây là 5 công việc như thế:

Nhà khoa học môi 
trường: Điều tra biến đổi 
khí hậu. (Giống như bác sĩ 
Trái Đất!)

Giảng viên về môi 
trường: Dạy cho học viên 
điều họ cần biết để bảo vệ 
hành tinh.

Nhà sáng chế về môi 
trường: Tạo ra những 
sáng kiến cứu Trái Đất. 
(Em sẽ nhìn thấy một số 
sáng kiến sắp tới đây!)

Người theo thuyết vị 
lai: Tưởng tượng một thế 
giới tốt đẹp hơn và giúp 
mọi người đến được đó!

việc giúp cứu  
Trái Đất.

Những công 

56

Và đây chỉ là một 

Và đây chỉ là một 

vài công việc!
vài công việc!

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Em cũng có thể trở thành một nhà hoạt động về khí hậu, là chức 
danh của bất kỳ ai hành động chống lại biến đổi khí hậu. Đôi khi, 
đây là một công việc. Còn khi khác thì sao? Đó chỉ là việc mọi 
người làm. Greta Thunberg quyết định hành động với tư cách một 
đứa trẻ. Giờ đây, khi đã 19 tuổi, cô là một trong những nhà hoạt 
động về khí hậu nổi tiếng nhất thế giới.

Trở thành nhà 
hoạt động về khí hậu.

Bạn không 
bao giờ 
quá nhỏ 
để tạo nên 
khác biệt.” 

“

- Greta Thunberg

Giống như Greta, em không cần phải là người lớn để 
làm nhà hoạt động về khí hậu. Nếu em muốn, em có thể 
trở thành một người như thế ngay hôm nay.

Có rất nhiều cách để em có thể bắt đầu tạo nên  
khác biệt.

Như là hoàn thành nhiệm vụ chỉ lại cho 5 người lớn về 
biến đổi khí hậu. Bạn đang làm tốt cho đến nay!
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Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.
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ra những thứ giúp 
chúng ta thoát khỏi 
mớ rắc rối này.

Em có thể sáng chế 

Vẽ nên sáng kiến môi 
trường của riêng em và chia 
sẻ với chúng tôi với hashtag 
#GenerationCarbon.
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Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Đèn trọng lực

đá nặng

túi và chai làm 
bằng thực 
vật, không 
phải nhựa

xe giao hàng sử 
dụng bàn đạp
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Sẵn sàng? Đi thôi!

Đã đến lúc huấn luyện!
Hãy nghĩ về một buổi huấn luyện đặc biệt để giúp em hoàn thành 
nhiệm vụ.

Giống như cảnh phim trong “Raya và rồng thần cuối cùng” 
trong đó cha của Raya dạy cho cô ấy cách bảo vệ viên ngọc.

Hoặc hay hơn, cảnh mà Moana tập luyện điều cô sẽ nói khi 
giới thiệu mình với Maui.

Và tất nhiên, nói chuyện về biến đổi 
khí hậu có thể giúp ích nhiều.

59 |  Xem thử The Carbon Almanac dể tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.
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Sử dụng những từ 
ngữ mà mọi người 

hiểu được, kể cả khi 
họ không biết nhiều 

về vấn đề này.

Sau khi xem lắng 
nghe, hãy lặp lại. 

(Điều này sẽ cho thấy 
em quan tâm đến 

suy nghĩ của người 
khác.)

Giải thích cách biến 
đổi khí hậu gây ra 

thời tiết điên cuồng.

Thống nhất về mục 
tiêu tích cực, như 

cách mỗi người muốn 
một tương lai tốt hơn.

Lần lượt lắng 
nghe nhau.

vấn đề này:
chỉ dạy về 
Cách để 
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Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.
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Cảm 
giác như 
thế nào?
Một thử 
nghiệm đơn 
giản mà trẻ 
em có thể 
làm cùng 
người lớn.

61

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Mình có thể 
chỉ bạn một cách để 

nghĩ về vấn đề khí  
hậu không?

Nhưng nếu chúng ta để 
kem ở ngoài trong một 
giờ, kem sẽ hư. 

Chúng ta 
không thể làm 
đông lại kem.

Nhưng nếu bạn để kem ở ngoài 
và bỏ qua các dấu hiệu...

Ban đầu, khó mà nói là 
kem đang chảy

Nhưng sau khoảng 
mười phút, bạn sẽ nhận 
thấy có chút khác biệt.

...và nó cứ tiếp tục tan.

Và tan chảy

Và chảy ra.

Và rồi vô dụng

Đó là cảm giác khi chứng kiến vấn 
đề này trước mắt,

Nếu bạn cho kem vào lại tủ 
lạnh lúc này, kem sẽ an toàn. 
Sẵn sàng để bạn thưởng  
thức sau.

Nếu chúng ta cho 
kem này vào đây trong 

vài phút...

...không có gì xấu 
xảy ra

Chỉ dẫn lạiChỉ dẫn lại

55
Người lớnNgười lớn

và mọi người không sẵn lòng 
làm những gì cần thiết để bỏ 
kem đi
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Mọi người không 
phải lúc nào cũng 

đồng ý hoặc có cùng 
cách nghĩ.

Điều đó có thể giúp 
nói chuyện về thời 

tiết kỳ cục. Thời tiết 
là điều gì đó mà hầu 
hết mọi người đều 

đồng ý.

Khi biết điều này là 
bình thường, hãy kỳ 
vọng điều đó có thể 

giúp đỡ.

Những buổi nói 
chuyện này không 
cần phải hoàn hảo 

để tạo nên khác biệt. 
Em chỉ cần bắt đầu.

Hít một hơi sâu nếu 
em bắt đầu cảm thấy 
lo lắng hoặc bối rối 
khi em lắng nghe.

khác nhau.
cho những ý kiến 

Sẵn sàng 
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Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.
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Giờ em đã có cả kho kiến thức. Em biết vấn đề 
mình muốn nói. Và ý kiến của em? Một ý kiến mạnh 
mẽ. Luôn là như thế.

 Được rồi, bắt 
đầu thôi.

Nhiệm vụ của em: Chỉ lại cho 
5 người lớn

63 Lucija, 11 tuổi, Zurich, Thụy Sĩ

Điều hữu ích nhất mà em học 
được là gì?

“Đó là em không bao giờ nên từ bỏ.”

|  Xem thử The Carbon Almanac dể tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

In trang tiếp 
theo.

Đã đến lúc sử dụng cả kiến thức và ý 
kiến của em để chỉ lại cho năm người 
lớn về biến đổi khí hậu. Hãy cùng nghĩ ra 
một chiến lược, để em có thể giúp cứu 
hành tinh của chúng ta!

Bản dịch được cung cấp với sự giúp đỡ của RWS Group
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Trình theo dõi nói chuyện
CHIẾN LƯỢC

Em có thể dạy cho ai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có / Không

Có / Không

Có / Không

Có / Không

Có / Không

Có / Không

Có / Không

Có / Không

Có / Không

Có / Không

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Viết xuống tên của mọi người lớn em 
có thể chỉ lại. Em cần ý tưởng? Thầy/
Cô, Hiệu trưởng, Cô dì, Cậu chú, 
Ông bà, Anh chị em họ, Hàng xóm, 
Bạn của gia đình.

Em có chuẩn bị gặp họ không? 
Nếu không, hãy đoán xem khi nào 
em có thể chỉ lại cho họ!

Khoanh tròn có hoặc 
không. Mỗi lần em khoanh 
tròn có, tô màu hoặc đánh 
dấu tick vào một ngôi sao 
bên dưới!

Khi nào em có thể chỉ cho họ: Em đã chỉ lại cho họ chưa?DÀNH CHO NHIỆM VỤ CHỈ 
LẠI CHO 5 NGƯỜI LỚN.

Bắt đầu bằng cách điền tên người em có 
thể chỉ lại và thời gian.
Sau đó, theo dõi tiến độ trong cột cuối.
Có khoảng trống vì em có thể không nói 
chuyện được với người em nghĩ đến.

Em đã tô hết tất cả sao?
EM LÀM ĐƯỢC RỒI! Sau đây là việc tiếp theo em cần làm:
Dành thời gian để ăn mừng. Em thật là tuyệt vời!
Truy cập carbonalmanac.org/kids để nhận Chứng nhận 
những người tạo nên thay đổi của em
Hãy để đây là khởi đầu. Hãy cùng nhau làm việc để cứu 
hành tinh của chúng ta!

-
-

- 1 2 3 4 5

Thế hệ các-bon: Đã đến lúc bắt đầu hành động.

Khoảnh khắc chúng ta quyết 
định hoàn thành điều gì đó, 
chúng ta có thể làm được 
mọi thứ.”

“

– Greta Thunberg
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65 |  Xem thử The Carbon Almanac dể tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Đây là một cách vui để chỉ lại cho người lớn về biến đổi 
khí hậu: Mời họ chơi một trò chơi với em. Và chúng tôi có 
đúng trò chơi phù hợp...

 Board game chuyến 
phiêu lưu khí hậu.

Dụng cụ làm nhiệm vụ thú vị nhất của em:

- Đảm bảo em có 
khoảng 15 phút.

- Tốt nhất nên có 
2-4 người chơi, từ 
7 đến 11 tuổi.

 - Chơi với người lớn 
để chỉ cho họ hoặc 
vui chơi với bạn bè!

Chỉ cần nhấp/
Chỉ cần nhấp/

chạm để tải 
chạm để tải 

xuống và in 
xuống và in 

board game 
board game 

miễn phí!
miễn phí!

Xin giới thiệu Chuyến phiêu lưu khí hậu, một board 
game đơn giản sẽ dẫn em trên con đường hướng đến 
tương lai trung hòa các-bon.

Chuyến phiêu lưu khí hậu đưa em lên hành trình qua 
bốn việc lớn góp phần gây biến đổi khí hậu: Thực phẩm, 
vận chuyển, năng lượng, và sản xuất. Với mỗi việc, em 
sẽ thực hiện các hành động khí hậu và tìm hiểu xem 
hành động đó giúp ích hay gây hại cho Trái Đất. Em đã sẵn sàng 

phiêu lưu chưa? 
Đến lúc chơi rồi!
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Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu 
cách bạn có thể cứu hành 
tinh của chúng ta chưa?

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu 
cách bạn có thể cứu hành 
tinh của chúng ta chưa?

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu 
cách bạn có thể cứu hành 
tinh của chúng ta chưa?

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu 
cách bạn có thể cứu hành 
tinh của chúng ta chưa?

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu 
cách bạn có thể cứu hành 
tinh của chúng ta chưa?

Tham gia đội cứu trái 
đất của tôi!

Tham gia đội cứu trái 
đất của tôi!

Tham gia đội cứu trái 
đất của tôi!

Tham gia đội cứu trái 
đất của tôi!

LỜI MỜI ĐẶC BIỆT LỜI MỜI ĐẶC BIỆT

LỜI MỜI ĐẶC BIỆT LỜI MỜI ĐẶC BIỆT

Nhận bản sao Thế hệ các-bon: 
Đã đến lúc bắt đầu hành động tại 

carbonalmanac.org/kids

Nhận bản sao Thế hệ các-bon: 
Đã đến lúc bắt đầu hành động tại 

carbonalmanac.org/kids

Nhận bản sao Thế hệ các-bon: 
Đã đến lúc bắt đầu hành động tại 

carbonalmanac.org/kids

Nhận bản sao Thế hệ các-bon: 
Đã đến lúc bắt đầu hành động tại 

carbonalmanac.org/kids

Nhận bản sao Thế hệ các-bon: 
Đã đến lúc bắt đầu hành động tại 

carbonalmanac.org/kids

Nhận bản sao Thế hệ các-bon: 
Đã đến lúc bắt đầu hành động tại 

carbonalmanac.org/kids

Nhận bản sao Thế hệ các-bon: 
Đã đến lúc bắt đầu hành động tại 

carbonalmanac.org/kids

Tham gia đội cứu trái 
đất của tôi!

Tham gia đội cứu trái 
đất của tôi!

LỜI MỜI ĐẶC BIỆT

LỜI MỜI ĐẶC BIỆT

Nhận bản sao Thế hệ các-bon: 
Đã đến lúc bắt đầu hành động tại 

carbonalmanac.org/kids

Nhận bản sao Thế hệ các-bon: 
Đã đến lúc bắt đầu hành động tại 

carbonalmanac.org/kids

Nhận bản sao Thế hệ các-bon: 
Đã đến lúc bắt đầu hành động tại 

carbonalmanac.org/kids

Nhận bản sao Thế hệ các-bon: 
Đã đến lúc bắt đầu hành động tại 

carbonalmanac.org/kids

Mời người khác tham 
gia nhiệm vụ này!

In những thẻ này ra và phân 
phát ở trường, dán thẻ vào quà 
sinh nhật, hoặc giấu thẻ ở đâu 
đó thú vị để cùng bạn bè đi tìm.
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người khác.

đến từ việc hành 
Khác biệt lớn nhất 

động cùng 

67

Và hãy nhớ, hành tinh không cần 
em phải là người hoàn hảo.
Trái Đất chỉ cần em bắt đầu.

|  Xem thử The Carbon Almanac dể tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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động vì hành tinh của MỘT CÁCH LỄ PHÉP và tạo nên sự náo 
những bài học này với em 

Mang theo 

chúng ta!

68 |  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm.

Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Buổi huấn 

luyện đã 

hoàn tất!

 Em đã hiểu rõ.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Này, Những người tạo nên thay đổi! Thế hệ các-bon là podcast trong 
đó những đứa trẻ như em giúp người lớn như chúng tôi cứu hành 
tinh này.

Trẻ em có những câu hỏi hóc búa về biến đổi khí hậu, và em 
xứng đang nhận được câu trả lời. Chúng tôi sẽ nghe ý kiến từ bạn 
bè, động vật, bạn học, các nhà khoa học, chuyên gia, và người tạo ra 
thay đổi như em. Và nếu em muốn gửi những phát hiện khoa học của 
riêng mình cho một tập, chúng tôi cần những phóng viên có tư duy 
khoa học trong dự án này!

Hãy truy cập thecarbonalmanac.org/kids để biết thêm thông 
tin, và chắc chắn em đăng ký trên ứng dụng podcast. Hãy cùng nhau 
thay đổi thế giới. Hỡi những người tạo ra thay đổi!

Nhấp/chạm vào Apple podcasts hoặc Google podcasts.

trẻ tò mò!
Podcast cho 

“
“
“
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Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

|  Xem thử The Carbon Almanac dể tìm hiểu thêm.

Vì sao có quá nhiều nhựa trên đại dương?”
Thứ gì làm ô nhiễm không khí và làm sao chúng xuất hiện trong không khí?”
Gấu Bắc cực có đủ thức ăn không khi khí hậu thay đổi?”

https://thecarbonalmanac.org/genc
https://thecarbonalmanac.org/kids/
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/generation-carbon/id1620246135?i=1000558193237
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5jYXB0aXZhdGUuZm0vZ2VuZXJhdGlvbi1jYXJib24?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjo_MDbzbX3AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=en-CA
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Matthew NeJame
15 tuổi, Boston, Massachusetts

Lucija Biuk
11 tuổi, Zurich, Thụy Sĩ

Aubrille
8 tuổi, Grand Rapids, MI

Arlo Decardenas
18 tuổi, Fort Worth, Texas

Matilde Righi 
8 tuổi, Bologna, Ý

Elizabeth Granger
11 tuổi, San Francisco, CA

Grace
6 tuổi, Toronto, Canada

Ivan
8 tuổi, Minneapolis, MN

Edie Chua
7 tuổi, Toronto, Canada

Grayson
5 tuổi, Detroit, MI

Julia Ankenmann
15 tuổi, Toronto, Canada
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Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

đóng góp nhỏ 
tuổi

Trang người 
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đóng góp 
trưởng thành

Trang người 

Adam Powers
AJ Reisman
Allan Ling
Amanda Hsiung-Blodgett
Andrea Hunter
Andrei Ungureanu
Aroop Rayu
Avaleen Morris
Azin
Barbara Orsi
Babet
Bruce E Clark
Bruce Glick
Bruce Macaulay
Bulama Yusuf
Calo Amico
Carl Simpson
Carolanne Petrusiak
Corey Girard
Covington Doan
Darin Simmons
David William Fitzgerald
Desislava Dermishkova
Dorothy Coletta
Elena Madalina Florescu
Etrit Shkreli
Eva Forde
Felice Della Gatta
Fernando Laudares Camargos
Friedrich Blase Blase
Gillian McAinsh
Giuseppe Celestino
Inbar Lee Hyams
Jacqui Phillips
James Tunnicliffe
Jennifer Simpson

Vẽ minh họa: Michi Mathias
Thiết kế: boon Lim

Thiết kế phông chữ:
Turnip, David Jonathan Ross
Averta, Kostas Bartsokas
Jeff Script, Gennady Fridman
Minneapolis, FontPanda

Mọi người ở khắp nơi trên thế 
giới cùng viết nên cuốn sách này.

Chúng ta có một nhiệm vụ: Lan 
truyền tin tức về biến đổi khí hậu.

Bây giờ, đến lượt bạn.

Tập hợp bạn bè và làm điều gì đó 
để lan truyền thông điệp về biến 
đổi khí hậu.

Đã đến lúc bắt đầu hành động.

Jennifer Myers Chua
Jennifer Hole
Jessica P. Schmid
Jessica Zou
Jodi Levine
Kamilla Cospen
Karen Mullins
Karin Schildknecht
Katharina Tolle
Katherine Palmer
Katie Boyer Clark
Kirsten Campbell
Kristy Sharrow
Laura Shimili
Leah Granger
Leah Phinney
Leekei Tang
Leo Heise
Lindsay Hamilton 
Lisa Duncan
Louise Carleton-Gertsch
Louise Karch
Maia Richardson
Manon Doran
Marty Martens
Mary Ann Cabaltera
Mary Elizabeth Sheehan
Max Francis
Mayank Trivedi
Melissa 
Mona Tellier
Nicté Rivera
Olimpia 
Paige NeJame
Peter Stein
Pieter Visser

Robert Gehorsam
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Thế hệ các-bon:
Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

Chúng ta đã



cần bạn bắt đầu.
Hành tinh xanh chỉ 

cần bạn trở thành người hoàn hảo. 
Trái Đất của chúng ta không 
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Đã đến lúc bắt 
đầu hành động.

|  Xem thử The Carbon Almanac để tìm hiểu thêm. Em muốn chia sẻ ebook này? Hãy nhấp vào đây.
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