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Minamahal na ______, 

Ang pangisdaan ng NOAA ay nag-anunsyo ng kauna-unahang plano para sa Equity and 

Environmental Justice Strategy (Estratehiya sa Pantay-pantay at Hustisyang Pangkapaligiran), 

na bukas para sa komento ng publiko hanggang Agosto 31. Umaasa kaming direktang marinig 

mula sa mga tao sa buong bansa ang tungkol sa stratehiya, kabilang ang sa pamamagitan ng 

online na pampublikong komento at sa mga webinar. Ang form para sa mga online na komento 

at mga petsa at oras para sa mga webinar ay nakalista sa aming website. 

Inilalarawan ng plano na pambansang diskarte na ito ang landas na tatahakin ng Pangisdaan 

ng NOAA para maisama ang katarungan at katarungang pangkapaligiran sa mahahalagang 

serbisyong ibinibigay namin sa lahat ng stakeholder. Ang aming mga layunin sa ilalim ng 

stratehiya ay: (1) bigyang-priyoridad ang pagkakakilanlan, pantay na pagtrato, at makabuluhang 

pakikilahok ng mga komunidad na kulang sa serbisyo; (2) magbigay ng pantay na paghahatid 

ng mga serbisyo; at (3) bigyang-priyoridad ang katarungan at katarungang pangkapaligiran sa 

ating mandato at misyon na gawain. 

Plano ng Pangisdaan ng NOAA na tuparin ang ating mga layunin sa pamamagitan ng 

nagbibigay ng kapangyarihan sa kapaligiran sa loob ng ahensya upang suportahan ang 

maramihang mga pamamaraang katarungan at katarungan sa kapaligiran; pagsasama ng 

katarungan at katarungan sa kapaligiran sa mga patakaran at plano ng ahensya; pagkamit ng 

katarungan sa pananaliksik at pagsasaliksik ng katarungan; pagtaas ng pakikipag-ugnayan; 

pantay na pamamahagi ng mga benepisyo; at pagtataguyod ng inklusibong pamamahala. 

Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga layunin at layuning ito, ang Pangisdaan ng NOAA ay 

magbibigay ng mas pantay na pangangasiwa sa mga yamang karagatan ng bansa at ang 

kanilang tirahan. 

Kami ay interesado sa feedback sa aming plano na stratehiya at mayroong nakalakip na isang 

isinaling bersyon ng ekutibong buod sa email na ito. Mangyaring ipaalam sa amin kung 

mayroon kang anumang mga tanong o komento, at umaasa kaming makarinig mula sa iyo sa 

lalong madaling panahon. 

Taos-pusong, 
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