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አማራጭ ፎርማቶችን አዚህ ይገኛሉ 206-477-4812 
(መስማት ለተሳናቸው የመጻፊያ መርጃ መሳሪያ /TTY Relay/:- 711)

ከፖስተሩ ውስጥ በኩል የወንዞችን ካርታ ይመልከቱ！

ከውሃ 
መጥለቅለቅ 
መቆጣጠሪያ 
ዲስትሪክት 
የተላለፈ 
መልዕክት

King County Flood Control District የኪንግ 
ካውንቲ የውሃ መጥለቅለቅ መቆጣጠሪያ ዲስትሪክት በ
2007 ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የውሃ መጥለቅለቁ 
ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ለማስወገድም ሆነ 
ተጽዕኖውን ለመቋቋም ከከተሞች፣ ከቢዝነስ ተቋማት 
እንዲሁም በውሃው አካባቢ ከሚኖሩ ነዋሪዎች ጋር ተባብሮ 
ሲሰራ ቆይቷል። ይህ የውሃ መጥለቅለቅ ወቅታዊ መረጃም 
በአካባቢዎ የሰዎችን ህይወት፣ ንብረት እና ቢዝነስ ለመታደግ 
ስለሚሰሩ ፕሮጀክቶች ያስረዳዎታል። 

ይህ የጋራ ሀላፊነት እንደመሆኑ እርስዎም የድርሻዎን  
በመወጣት በውሃ መጥለቅለቅ እና ተያያዥ ችግሮች ምክንያት 
የሚኖርዎትን ተጋላጭነት በመቀነስ ረገድ ወሳኝ ሚና 
ሊጫወቱ ይችላሉ።

በመሆኑም የርስዎን ትብብር እንጠይቃለን። 

ለውሃ መጥለቅለቅ ጊዜያቶች ቅድመ ጥንቃቄ ይመዝገቡ። 
በድንገተኛ አደጋ ወቅት ለረጅም ጊዜ የሚቆይ በቂ የአደጋ 
ጊዜ መጠባበቂያ ዝግጁ ማድረግዎን ርግጠኛ ይሁኑ። ሁሉም 
የቤተሰብዎ አባላት ከአቅም በላይ የሆነ አደጋ ሲያጋጥም 
መደወል የሚያስችላቸውን አድራሻ ይስጡ።

በአንድ ኢንች የውሃ መጥለቅለቅም ቢሆን የሚደርስን ጉዳት 
በትክክል ለማካካስ የውሃ መጥለቅለቅ መድን ዋስትና 
ይግቡ።የቤት ባለቤትነት እና የተከራዮች መድን ዋስትና 
በውሃ መጥለቅለቅ የሚመጣ አደጋን አይሸፍንም። የአሸዋ 
መያዣ ጆንያዎችን የት ማግኘት እንደሚችሉ ኦንላየን ላይ 
ይመልከቱ፣ አጠቃቀማቸውን በሚመለከት ለማወቅ ደግሞ 
ቬዲዮዎቻችንን ይመልከቱ። 

ባቅራቢያዎ  የሚገኘውን የጎርፍ መሄጃ መንገድ በመቃኘት 
ሁል ጊዜየተለያዩ  ነገሮች እንዳይከማቹበት ያጽዱ። የውሃ 
መጥለቅለቅ ደግሞ ሁል ጊዜ በወንዞች መሙላት ብቻ 
የሚከሰት አይደለም።ይልቁንም አንዳንድ ጊዜ የጎርፍ መሄጃ 
መንገዶች ሲሲደፈኑ ሊከሰት ስለሚችል ከፍተኛ ወይንም 
ከዚያም በላይ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። 

ይህንን የሚመለከት መረጃ በሙሉ በውሃ መጥለቅለቅ 
ወቅታዊ መረጃ ውስጥ ስለሚገኝ እባክዎን በውስጡ 
የሚገኘውን መረጃ በማየት የእድሉ ተጠቃሚ ይሁኑ። 

ዝግጁ ሆኖ መገኘት ማለት አደጋውን የመቋቋም አቅም 
መፍጠር ማለት ነው። በኪንግካውንቲያችን /King County/ 
እጅግ በሚታወቀው ዝናባችንና ባሉን በርካታ ወንዞች መሀል 
በውሃ የመጥለቅለቅ ጉዳይ “ቢሆን” ተብሎ  የሚታሰብ 
ሳይሆን መቼ የሚለው ጥያቄ እጅግ አንገብጋቢ ነው። 

ሬጋን ዱን፣ የኪንግ ካውንቲ የወሃ መጥለቅለቅ መቆጣጠር 
ዲስትሪክት /King County Flood Control District / ፣ 
ሰብሳቢ

የኪንግ ካውንቲ የወሃ መጥለቅለቅ መቆጣጠር ዲስትሪክትን 
/King County Flood Control District / 
አስመልክቶ የበለጠ መረጃ ከመቀጥለው ድረ-ገጽ ላይ 
ያገኛሉ፡  
www.kingcountyfloodcontrol.org.

የኪንግ ካውንቲ የውሃ መጥለቅለቅ መቆጣጠር ዲስትሪክት ፕሮጀክቶች /King 
County Flood Control District project/ ቅኝት፡ በአቅራቢያዎ 
ሊከሰት ከሚችል የውሃ መጥለቅለቅ አደጋዎችን ለመቀነስ የሚሰሩ ዋና ዋና 
ፕሮጀክቶች። ዝርዝሩን በሚቀጥለው ድረ ገጽ ይመልከቱ። 
www.kingcounty.gov/rivers
•    ስኖቋልሜ ቤዝን /Snoqualmie Basin - የሳውዝ ፎርክ ስኖቋልሜ ኮሪዶር / South Fork Snoqualmie Corridor / እቅድ የጸደቀ  

ሲሆን በ2016 ወደ ትግበራ ይገባል። በተመሳሳይም የቶልት ሪቨር / Tolt River Corridor/ የድርጊት መርሃ ግብር በሂደት ላይ ይገኛል።

•    ሴዳር ሪቨር / Cedar River/ - በቅርቡየተጠናቀቀው የሬንቦ ቤንድ ፕሮጀክት ወደ ታች ያሉ ነዋሪዎችን፣ የሴዳር ሪቨር ትሪያልን / Cedar 
River Trail/ እና ኤስአር / SR/ 169ላይ ሊደርስ የሚችለውን የውሀ መጥለቅለቅ አደጋ ቀንሷል። በተመሳሳይም ዘ ሲቲ ኦፍ ሬንተን / The 
City of Renton/  ከሴዳር ሪቨር / Cedar River/አፋፍ ላይ የሚገኘውን የወንዝ ቅሪት ወደ ዊሊያምስ ስትሪት ብሪጅ / Williams 
Street Bridge/ በማስወገድ የወንዙን ዳርቻ በመጠገን የነበረው ችግር እንዲቀረፍ ያደርጋል። የኤሊዮት ብሪጅ ሪች / Elliott Bridge 
Reach /ፕሮጀክት ከላይ ከስቴት ሩት / State Route/ 169 ተነስቶ ወደ ሳውዝ ኢስት ጆንስ ፓላስ / Southeast Jones Place እና በ
154ኛ ፓላስ ሳውዝ ኢስት/154th Place Southeast/ የሚወርደው ወንዝ ሊያስከትል የሚችለውን የውሃ መጥለቅለቅ አደጋ ይቀንሳል። 

•    ግሪን ሪቨር / Green River/ - የውሃ መጥለቅለቅ አደጋን ለመከላከል የሚያግዙ የተለያዩ ቅድሚ የተሰጣቸው ፕሮጀክቶች እና የመፍትሄ ሀሳቦችን 
የያዘው የግሪን ሪቨር ሲስተም-ዋይድ ኢምፕሩቭመንት ፍሬምወርክ (ኢስ ደብልዩ አይ ኤፍ)/ Green River System-Wide 
Improvement Framework (SWIF)/ በ2015 ይጀመራል። እንደ ብሪስኮ-ዴሲሞን ሌቭ ሴት ባክ / Briscoe-Desimone Levee 
Setback/ እና የሎወር ሩሴል ሮድ / Lower Russell Road project/ የመሳሰሉ ፕሮጀክቶችም የኢስ ደብልዩ አይ ኤፍ / SWIF/ አካል 
ናቸው። በአውበርን /Auburn/ የሚገኘው ዘ ኒው ሬዲንግተን ሌቪ /The new Reddington Levee/ የ300 ነዋሪዎች እና የ275 ነጋዴዎችን 
ንብረት ከውሃ መጥለቅለቅ አደጋ የሚከላከል ሲሆን ይህም በአጠቃላይ ሲሰላ 680 ሚልዮን ዶላር የሚያወጣ ንብረት ያድናል ማለት ነው። 

•    ዋይት ሪቨር / White River/-ከኪንግ-ፔርስ ካውንቲ ላየን /King-Pierce county line/ አካባቢ ላለው ለለወር ዋይት ሪቨር / the 
Lower White River/ ደግሞ ሁለት ትልልቅ እና ተመጋጋቢ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ ለማድረግ ታቅዷል። የካውንት ላየን ሌቪ ሴትባክ/ The 
Countyline Levee Setback/ እና የራይት ባንክ ሌቪ ሴትባክ/Right Bank Levee Setback/ፕሮጀክቶች ከ150 ሄክታር በላይ 
የጎርፍ መሄጃ ቦታዎችን ከዋይት ሪቨር መስመር /White River channel/ ጋር እንደገና በማገናኘት የፓስፊክ / Pacific/ ከተማ የነበረበትን 
ለውሃ መጥለቅለቅ አደጋ መጠን ይቀንሳል። 

በአካባቢዎ  የሚገኝ ወንዝ መሙላት እንደጀመረ ወዲያውኑ የውሃ 
መጥለቅለቅ የቅድመ አደጋ ማስጠንቀቂያ በስልክ፣ በጽሁፍ መልአክት 
ወይም በኢሜይል ማግኘት ከፈለጉ እባክዎን ዛሬውኑ ይመዝገቡ።  

www.kingcounty.gov/flood 
206-477-4899

ይህ በራሪ ወረቀት የኪንግ ካውንቲ / 
King County/ የውሃ መጥለቅለቅ ሁኔታን 
በሚመለከት ጠቃሚ መረጃ ይዟል። በትርጉም 
የሚያግዝ ሰው ከፈለጉ እባክዎን በስልክ ቁጥር 

206-477-4812 ይደውሉ።

Reddington

የኪንግ ካውንቲ 
ሪቨርስን 

/ KING  COUNTY RIVERS / 
በፌስ ቡል እና በትዊተር ይከተሉ

@KCDNRP @KCFloodDistrict
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ኪንግ ካውንቲ ሪቨርስ / KING COUNTY RIVERS/
2014-2015

የአሜሪካ ቀይ መስቀል
206-323-2345 ወይም 360-377-3761
www.seattleredcross.org

ለውሀ መጥለቅለቅ እንዴት መዘጋጀት 
እንደሚያስፈልግ 
www.kingcounty.gov/floodservices

የኪንግ ካውንቲ / King County/ የውሃ 
መጥለቅለቅ ቅድመ ማሳወቂያ
206-477-4899
www.kingcounty.gov/flood

የኪንግ ካውንቲ / / የውሃ መጥለቅለቅ ቅድመ 
ማስጠንቀቂያ ማዕከል
206-296-8200 ወይም 1-800-945-9263

የኪንግ ካውንቲ /King County/ የቤቶች መልሶ 
ጥገና መርሃ ግብር
ግዴታ ጥገና ለሚያስፈልጋቸው ዋና ዋና ቤቶች 
በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው እና በትክክል ብቁ ለሆኑ 
የቤት ባለቤቶች የሚውል ገንዘብ። 206-263-9095
www.kingcounty.gov/housingrepairs
                              
የክንግካውንቲ /King County/ መንገድ 24/7 
የዕርዳታመስመር
206-296-8100 ወይም 1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

የክንግካውንቲመንገድማስጠንቀቂያዎች/ 
King County Road 24/7 Helpline/
www.kingcounty.gov/roadalert

•  ባትሪድንጋይወይምበእጅበማሽከርከርየሚሠሩባት
ሪድንጋዮችእናትርፍባትሪድንጋዮች

•  የመጀመሪያህክምናዕርዳታዕቃዎችእናፉሽካ

•  ባትሪከትርፍባትሪድንጋዮችጋር

•  የጠቃሚሰነዶችቅጂበፕላስቲክቦርሳ 
(የመንጃፈቃድ፤የእንሹራንስመረጃ፤የቤተሰብባንክእናሌላየመገናኛመረጃ)

•  ለብዙቀንየሚበቃውኃናየማይበላሽምግብለቤተሰብናእንስሳት 

•  የሚሞቅልብስ፤ጠንካራጫማዎች/ ቦትጫማዎችናብርድልብሶች

•  የግልንጽህናናየጽዳትዕቃዎች 

•  በሀኪምየታዘዙመድኃኒቶች

•  ለልጆችምቾትየሚያገለግሉዕቃዎች 
(ብርድልብስ፣መጽሐፍት፤አሸንጉሊቶች)

ስለ ድንገተኛ ጎርፍ መረጃ የድንገተኛ አደጋ ቁሳቁሶች አቅርቦት
የሜትሮትራንሲትመቋረጦች / Metro 
Transit Disruptions
www.kingcounty.gov/metro

ብሄራዊየውኃመጥለቅለቅመድን ዋስትና  
መርኃግብር
1-888-379-9531
www.floodsmart.gov

የሕዝብጤናጥበቃየሲያትል /Seattle/ 
እናክንግካውንቲ/King County/ 
የቆሻሻታንክናየጉድጓድችግሮች
206-296-4932

ለክረምትማዕበልይዘጋጁ/Take Winter 
By Storm/
www.takewinterbystorm.org

የኪንግ ካውንቲ ሪቨርስን / KING  COUNTY RIVERS/ በፌስ ቡል እና 

በትዊተር ይከተሉ @KCDNRP @KCFloodDistrict

የሳውዝ ፎርክ ስኖቋልሜ 
ኮሪዶር እቅድ / South 
Fork Snoqualmie 
Corridor/

የሳውዝ ፎርክ ስኖቋልሜ 
ኮሪዶር እቅድ / South 
Fork Snoqualmie 
Corridor/

1

ሴዳር ሪቨር ድሬጅንግ 
/ Cedar River Dredging/

2 ሴዳር ሪቨር ድሬጅንግ 
/ Cedar River Dredging/

የሬዲንግተን ሌቪ ሴትባክ ፕሮጀክት 
/ Reddington Levee Setback/3 የሬዲንግተን ሌቪ ሴትባክ ፕሮጀክት 
/ Reddington Levee Setback/

ካውንትላየን ሌቪ ሴትባክ ፕሮጀክት 
/ Countyline Levee Setback/

ካውንትላየን ሌቪ ሴትባክ ፕሮጀክት 
/ Countyline Levee Setback/4

River and Floodplain Management Section
0 2 4 ማይል

ኦክቶበር / October/ 2014 

N

በዚህ ካርታ ውስጥ ያለ መረጃ በሙሉ የኪንግ ካውንቲ / King County/ ሰራተኞች ከተለያዩ ምንጮች ያጠናቀሩት ሲሆን ማንንም 
ሳያስፈቅዱ ሊቀየር የሚችል ነው። የመረጃውን አጠቃቀም አስመልክቶ ሊኖር የሚችለውን ትክክለኛነት፣ የጊዜ ሁኔታ፣ አገላለጽ ወይንም 
የሚሰጠውን አንድምታ እና ትርጓሜዎችን ጭምር በሚመለከት ኪንግ ካውንቲ / King County / ምንም አይነት ውክልና ወይንም 
ሃላፊነት አይወስድም። ይህ ዶክመንት እንደ ዳሰሳ ጥናት ውጤት ተደርጎ መወሰድም አይገባውም። በዚህ ካርታ ውስጥ ባለ መረጃ አጠቃቀም 
አማካኝነት በሚመጣ አጠቃላይ፣ ልዩ፣ ተዘዋዋሪ፣ድንገተኛ ወይም ተያያዥ ጉዳቶችን ማለትም ገቢን ወይንም ትርፍን ማጣትን ጨምሮ ለሚኖር 
ሌላ አይነት ጉዳት ኪንግ ካውንቲ / King County/ ሊጠየቅ አይችልም። ከኪንግ ካውንቲ /King County/ በሚሰጥ የጽሁፍ ማረጋገጫ 
ካልተፈቀደ በስተቀር በምንም አይነት መልኩ ይህንን ካርታ ወይንም በውስጡ የሚገኘውን መረጃ መሸጥ የተከለከለ ነው። 

ሌጀንድ
የዩኤስጅኤስ ሪቨር ጌጅ የጎርፍ 
ደረጃዎችን ለመለካት ይጠቅማል

ግድብ
በኪንግ ካውንቲ ሪቨርስ / King County rivers/ ዙሪያ ያሉ ሁሉንም የዩኤስጅኤስ ሪቨር ጌጆችን /USGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
gages/ ዝርዝር ከፈለጉ እባክወን የሚከተለውን ድረ—ገጽ ይጎብኙ፡ www.kingcounty.gov/flood.
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Cedar River
በላንድስባርግ/ Landsburg/ አጠገብያለውፍሰት

Green River
በኦበርን /Auburn/አጠገብየተለካወይምየሚጠበቅፍሰት

Tolt River
በካርናሽን /Carnation/ አካባቢያለውፍሰት

White River
ከማድተራራ/Mud Mountain/ የተለቀቀፍሰት

Issaquah Creek - በሆባርት/Hobart/አጠገብከፍታ 
(ደረጃ)በወንዙከፍታ (ደረጃ) በመመርኮዝ በእሰኳ 
/Issaquah/ ከተማ ይወሰናል

12,000 ኩጫ 

9.0 ft.

38,000  ኩጫ 

12,000 ኩጫ 

8,500 ኩጫ 

5,000 ኩጫ v

20,000 ኩጫ 

10,000 ኩጫ 

8.5 ft.

9,000 ኩጫ 

5,000 ኩጫ 

4,200 ኩጫ 

6,000 ኩጫ 

5,000 ኩጫ 

6.5 ft.

5,000 ኩጫ 

2,500 ኩጫ 

1,800 ኩጫ 

12,000 ኩጫ 

8,000 ኩጫ 

7.5 ft.

7,000 ኩጫ 

3,500 ኩጫ 

2,800 ኩጫ 

9.31 ft.
ኖቬምበር 2006

11,700 ኩጫ 
ጃንዋሪ 2009**

13,800 ኩጫ 
ጃንዋሪ 2009

54,110 cfs
ጃንዋሪ 2009

12,200 ኩጫ 
Nov. 2006

7,870  ኩጫ 
ጃንዋሪ 2009

14,200 ኩጫ 
ኖቬምበር 1911

28,100 ኩጫ 
ኖቬምበር 1959

17,400 ኩጫ 
ዲሴምበር 1959

28,000 ኩጫ 
ዲሴምበር 1933***

ወንዝ 1 2 3 4 የቅርብ ጊዜ የሙላት ከፍታ ከፍተኛ የውሃ መጥለቅለቅ*

C

G

S

T

W

I

* ዋናግድቦችከመሰረታቸውበፊት። 
  

** ከማድተራራግድብበሚፈሰውመጠንበዩ ኤስ የጦር ሀይል 
ጓድ ምህንድስና / U.S. Army Corps of 
Engineers / መረጃመሠረት።

.

*** በባክሌ / Buckley / 
አካባቢበኋይትወንዝ / 
White River / 
የተመዘገበ።

ወንዝ

Cedar River
በላንድስባርግ /
Landsburg / 
አጠገብያለውፍሰት

Green River
የተለካወይምየሚጠበቅፍሰት
በኦበርን/Auburn/ 
 ከተማአካባቢ

Snoqualmie River
የሰሜን      መካከለኛ 
      እና የደቡብፎርክስ 
      ድምር

Tolt River
በከርናሽን /Carnation/ 
ከተማአካባቢያለው

White River
ከማድተራራ 
/Mud Mountain /
ግድብየሚፈስውኃ 

2,800 ኩጫ
በ156ኛ ፕሌስ ኤስ ኢ /156th Place SE/ያለውጆንስ ሮድ /Jones 
Road/ውኃበላዩላይተጥለቅልቆሊፈስበትናሊዘጋይችላል።

7,000 ኩጫ     
በኦበርን/Auburn/ከተማዝቅተኛቦታሸለቆወንዙከሚፈስበትበተቃራ
ኒአቅጣጫላይየውኃመጥለቅለቅ።

12,000 ኩጫ
የዝቅተኛመሬትመጥለቅለቅ።ውኃበላያቸውላይተጥለቅልቆባቸውሊያል
ፍየሚችልባቸውመንገዶችሊያጠቃልሉየሚችሉትኒል ሮድ ኤስ ኢ 
/Neal Road SE/፤ሬኒንግ ሮድ /Reinig Road/፤ዌስት ስኖኳልሜ ሪቨር ሮ
ድ ኤንኢ /West Snoqualmie River Road NE (Walker Road)/፤
ስኖኳልሜ ሚዶብሩክ ሮድ /Snoqualmie Meadowbrook Road/፤
እና ሚል ፖንድ ሮድ/Mill PondRoad/ናቸው።

3,500 ኩጫ
የሳንሱሲ/SAN SOUCI/ አካባቢቤቶችመግቢያላይኖራቸውይችላል፤
353rd Avenue NEየጎንመስመሮች (ቦዮች) 
መንገዱንበሚሻገሩበትቦታከፍተኛየውኃጥልቀቶችናፍጥነቶችሊኖርበ
ትይችላል።በእስኖኳልሚሸለቆበእግርመሄጃድልድይ/SNOQUALMIE 
VALLEY TRAIL BRIDGE/ እናበNE 32nd Street አጠገብባለው
Highway203 ድልድይመካከልበደቡብየወንዝአፋፍያለውግድብ
ውኃሊዘልቅበትይችላል።     

8,000 ኩጫ
በሬድወንዝ/ Red Creek/ አካባቢየሚገኙኗሪዎችበመንገዶቻቸውላይው
ኃፈሶሊዘልቅባቸውእናከፍተኛውኃሊኖርባቸውይችላል።በፓሲፊክ
/Paci�c/ ከተማከወንዙሞልቶየሚፈስየውኃ
መጥለቅለቅሊኖርይችላል።
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4,200 ኩጫ
ታችኛውዶረን ዶን ዌይ /Dorre Don Way/እናባየርስ ሮድ ኤስኢ 
/Byers Road SE/ውኃበላዩላይተጥለቅልቆሊፈስበትናሊዘጋይችላል።
እነዚህመንገዶችኗሪዎችበሚጠመዱባቸውናማስወጣትለሚያስፈልግባቸ
ውበርካታጎረቤቶችመውጫይሆናሉ።  

9,000 ኩጫ
በሸለቆውበላይኛውኦበርን/Auburn/እናበታችኛውበሚልወንዝ /Mill Creek
/በተሸረሸረጉድጓዳቦታየተለያዩጥልቀቶችያሉትየውኃመጥለቅለቅይከሰታል።
ሳውዝኢስትግሪን ቫሊሮድ/Southeast Green Valley Road/እናዌስትቫሊሮ
ድ/West Valley Road/ላይውኃተጥለቅልቆሊፈስባቸውይችላል።   

20,000 ኩጫ
በመላውየእስኖኳልሚሸለቆ/Snoqualmie Valley/የተለያየጥልቀትያለ
ውየውኃመጥለቅለቅይኖራል።ውኃበላያቸውላይተጥለቅልቆባቸውሊያል
ፍየሚችልባቸውመንገዶችሊያጠቃልሉየሚችሉት፤
የፎልሲቲካርኔሽን ሮድ /Fall-Carnation Road/፤
ቶልት ሂል ሮድ /Tolt Hill Road/፤
እና ኖቭልቲ ፍላትስ ሮድ /Novelty Flats Road/።

5,000 ኩጫ
በሳንሱሲ /San Souci/ አካባቢበ353ኛ አቨኑ ኤንኢ /353rd Avenue 
NE/የውኃጥልቀትናፍጥነትሊጨምርይችላል።በሳንሱሲ/San Souci/ጎረ
ቤትበTolt RiverRoad NE ባሻገርውኃይኖራል።በእስኖኳልሚሸለቆበእ
ግርመሄጃ/Snoqualmie Valley Trail/ድልድይእናበ323ኛ ፕሌስ ኤንኢ 
/323rd Place NE/አጠገብባለውሀይወይ /Highway/ 203 በደቡብየወ
ንዝአፋፍያለውግድብተጨማሪየውኃመዝለቅናበጓሮመጥለቅለቅሊኖር
ይችላል።

10,000 ኩጫ
በሬድወንዝ/Red Creek/አካባቢየሚገኙኗሪዎችበአደገኛሁኔታከፍተኛፍ
ጥነትያለው፤ቆሻሻያለበትፍሳሽሊኖርናየመኖሪያቤቶቻቸውሊጥለቀለቁባ
ቸውይችላሉ።በፓሲፊክ/Pacific/ከተማከወንዙሞልቶየሚፈስየውኃመ
ጥለቅለቅመኖሩአይቀርም።   
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በወንዝየሚጠበቁየመጥለቅለቅተጽዕኖዎች

38,000 ኩጫ
በአንዳንድየመኖሪያአካባቢዎችአደገኛየሆነከፍተኛ
ፍጥነቶችናየቤቶችመጥለቅለቅሊኖርባቸውይችላል።ውኃ
በላያቸውላይተጥለቅልቆባቸውሊያልፍየሚችልባቸው
መንገዶችሊያጠቃልሉየሚችሉት፤ዉዲንቪል ዶቫ ሮድ /Woodinville-Duvall
Road/፤ካርኔሽን ዶቫ ሮድ /Carnation-Duvall/፤እናሙን ቫሊ ሮድ /Moon 
Valley Road/።

8,500 ኩጫ
በካርኔሽን/Carnation/ከተማአከባቢከድልድይበላይውሃሊጥለቀለቅይችላል።
በእስኖኳልሚሸለቆበእግርመሄጃ/Snoqualmie Valley Trail/ድልድይእናበ
323ኛ ፕሌስ ኤን ኢ /323rd Place NE/አጠገብባለውሀይዌይ /Highway 
203/በደቡብየወንዝአፋፍባለውግድብዘላቂውኃ ኤን ኢ 32ኛ ስትሪት /NE 
32nd Street/ሊሻገርይችላል።በቶልት ሪቨር ሮድ /Tolt River Road/ ኤንኢ/
361ኛ አቬኑ ኤን ኢ/NE/361st AvenueNE/እናበካርኔሽን/ Carnation/
ከተማምሥራቅድንባርበላይኛተፋሰስአካባቢየመስመሮችለውጥሊኖርይችላል።       

12,000 ኩጫ
በመላውወንዙአካባቢበአደገኛሁኔታከፍተኛፍጥነትያለውናቆሻሻያለበትፍ
ሳሽሊኖርይችላል።በፓሲፊክ / Pacific/ከተማናበኦበርን/Auburn/
ከተማአካባቢዎችየውኃመጥለቅለቅመኖሩአይቀርም።በእነምክለው
/Enumclaw/ከተማአጠገብበዓሣመፈልፈያላይአደጋሊከሰትይችላል።
በግሪንውኃ/ Greenwater/በማድተራራ/Mud Mountain/
ግድብአጠገብበ ኤስአር /SR/-410 በላይኛውበኩልከወንዙሞልቶየሚፈ
ስየውኃመጥለቅለቅሊኖርይችላል።
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5,000 ኩጫ
የሚከተሉትንጨምሮበተጨማሪመንገዶችላይውኃ
ተጥለቅልቆሊፈስባቸውናሊዘጉይችላሉ፤ሴዳር ግሩቭ ሮድ ኤስኢ /CedarGrove 
Road SE/ ፤ማክስዌ፡ ሮድ ኤስኢ /Maxwell Road SE/እናኤስአር /SR/-169 ከ
ሴዳር ግሩቭ ሮድ ኤስኢ /CedarGrove Road SE/መገናኛአጠገብ።የሚከተሉት
ንጨምሮመውጫበሌለባቸውመንገዶችላይውኃተጥለቅልቆሊፈስባቸውናሊዘጉ
ይችላሉ፤ጃን ሮድ ኤስኢ /Jan Road SE (ኤስኢ 197ኛ ስትሪት /SE 197th 
Street/) ፤ኤስኢ 203ኛ ስትሪት /SE 203rd Street/፤ኤስኢ 206ኛ ስትሪት /SE 
206th Street/፤እናኤስኢ 207ኛ ስትሪት /SE207th Street/።ፈጣኝናጥልቅፍ
ሰቶችበመጥለቅለቅሜዳ(floodplain) ላይአደገኛሁኔታዎችንሊፈጥሩይችላሉ።

12,000 ኩጫ
ዋናየውኃመጥለቅለቅግድቦችውኃሊዘልቅባቸውይችላል
እና/ወይምከእርጥበትየተነሳሊደክሙይችላሉ።
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ደረጃ 1 ፤  የውኃመጥለቅለቅየማይከሰትበት።የኪንግካውንቲ/King County/ ሠራተኞችሊከሰትለሚችልለውኃመጥለቅለቅሁኔታበተጠንቀቅላይናቸው።
ደረጃ 2 ፤ ትንሽየውኃመጥለቅለቅ።የኪንግካውንቲ/ King County /         
 የውኃመጥለቅለቅማስጠንቀቂያዎችማዕከልክፍትነውእናሠራተኞችዕርዳታለመስጠትበቀን 24 ሰዓትይገኛሉ።
ደረጃ 3 ፤ መካከለኛየውኃመጥለቅለቅ።የኪንግካውንቲ/ King County/ የውኃመጥለቅለቅሠራተኞች፤
 እንደግድብየመሳሰሉትንየውኃመጥለቅለቅመከላከያድርጅቶችንለመቆጣጠርበአካልይሰማራሉ።
ደረጃ 4 ፤ ከፍተኛየውኃመጥለቅለቅ።የውኃንመጥለቅለቅዞረውየሚቆጣጠሩሠራተኞችሁኔታውንመቆጣጠርይቀጥላሉእናየውኃ
 መጥለቅለቅማዕከልክፍትሆኖይቆያል።

የኪንግካውንቲ /King County/ የውኃ መጥለቅለቅ ደረጃዎች

የኪንግ ካውንቲ / King County / 
የውሃ መጥለቅለቅ ማስጠንቀቂያ ማዕከል
206-296-8200 ወይም1-800-945-9263

የውኃመጥለቅለቅደረጃዎችበወንዝ

ኩጫ /cfs/ = ኩብጫማበሴኮንድ−ከአንድከተወሰነሥፍራአልፎበየሴኮንዱ
የሚፈስየውኃመጠንመለኪያ (በኩብጫማ )።

Snoqualmie River
የሰሜን      መካከለኛ       እና የደቡብፎርክስ       ድምርN M S
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ከውሃ መጥለቅለቅ በፊት
  ለውኃመጥለቅለቅበተጋለጠሥፍራይኖሩእንደሆነይወቁ። ይህ 

መጽሄት ተልኮልዎት ከሆነ ደግሞ ቤትዎ ወይም ንብረትዎ ውሃ 
የሚተኛበት ሥፍራ ላይ ነው ማለት ነው። ንብረትዎ ውሃ 
የሚተኛበት ሥፍራ ላይ ስለመሆኑ ማረጋገጥ ከፈለጉ እባክዎ ን 
የሚከተሉትን ድረ-ገጾች ይጎብኙ፡
•  www.kingcounty.gov/iMAPወይም 206-477-4732 

ላይ ይደውሉ፤

•  www.floodsmart.gov ወይም 1-888-379-9531 ላይ 
ይደውሉ፤

  የውኃመጥለቅለቅእንሹራንስይግዙ።መደበኛየቤትባለቤቶችእንሹ
ራንስበውኃመጥለቅለቅየተከሰተውንኪሳራአይሸፍንምእናበአዲስየ
ብሄራዊየውኃመጥለቅለቅእንሹራንስፖሊሲዎችላይየግዴታየ30 - 
ቀንመጠበቂያጊዜአለ።

  ራስዎን እና ቤተሰብዎን ይከላከሉ፡
• ለቤተሰብዎ፤ለእርሻዎወይምለመሥሪያቤትዎየአደጋጊዜእቅዶ

 ችንወቅታዊያድርጉ።

• ከቤትዎወይምከመሥሪያቤትዎወደከፍተኛሥፍራየሚወስዱበ

 ርካታመንገዶችንይወቁ።

• እንደአጋጣሚየቤተሰብአባላትቢለያዩየሚገናኙበትንቦታያቋቁሙ።

• የአካባቢስልክመስመርቢያዝከእስቴትውጭየሚገናኝሰው

 ይመድቡ።

• የድንገተኛጊዜመሳሪያዎችንይሰብስቡ።

• ስለውኃመጥለቅለቅዝግጅት፤ስላለፉትልምዶችናስለማንኛውምልዩ

 እርዳታአስፈላጊነትበተመለከተለጎረቤቶችዎይናገሩ።

  በውኃመጥለቅለቅምክንያት በንብረትዎ ላይ 
ለከሰትየሚችለውንየአደጋመጠንይቀንሱ።
• ተሽከርካሪዎችን፤መሳሪያን፤ከብቶችንወይምየቤትእንስሳትንወይ

 ምለማዳአጨዋችእንስሶችንወደከፍተኛሥፍራዎችያዛውሩአቸው።

• ጠቃሚነገሮችንናየቤትውስጥኬሚካሎችንውኃውከሚጥለቅለቅባ

 ቸውደረጃዎችላይያስቀምጡ።

• የመሬትውስጥማጠረቀሚያታንኮችንያሽጉእናበዳህናሁኔታያስ

 ቀምጡ።

• አሸዋናየአሸዋጆንያዎችንቀደምብለውያግኙእናበአጥጋቢሁኔ

 ታእንዴትእንደሚጠቀሙአቸውይማሩ።

• የጎርፍውኃበቆሻሻፍሳሽመውረጃውስጥተመልሶእንዳይገባበህንጻየ

 ሻሻፍሳሽመያዛዎች (sewer traps) የማገጃቱቦ (ቼክቫልቭ)

 ይትከሉ።

• የመንገድየፍሳችመውረጃዎችን፤የጎርፍመንገዶችንእናውኃከቧ

 ንቧወደውጭእንጂወደኋላእንዳይመለስየሚያደርጉትንበሮች 
(flapgates) ከቅጠላቅጠሎችእናከሌላቆሻሻይከላከሉ።

በውኃ መጥለቅለቅ ጊዜ
  መኪናዎን ያቆሙት የውሃ መጥለቅለቅ በተከሰተበት አካባቢ ከሆነ 

በተቻለ ፍጥነት ወደ መጡበት እና ደህንነቱ ወደተጠበቀ ሥፍራ 
ይመለሱ። 

  ለድንገተኛጊዜዜናዎችየአካባቢየዜናማሰራጫጣቢያዎችንይከታተሉ።

  ለድንገተኛጊዜዜናዎችየአካባቢየዜናማሰራጫጣቢያዎችንይከታተሉ።

  ቦታውንለመልቀቅከሚመለከታቸው አካት እስከሚነገርዎት ተዘጋጅተ
ውይጠብቁ።ቦታውንእንዲለቁከተመከሩ፤ወዲያውኑይልቀቁ።አቋራጭ
መንገዶችሊዘጉስለሚችሉ፤እንዲሄዱባቸውምክርየተሰጥዎትንየመልቀቂ
ያመንገዶችንይከተሉ።

  በፍጥነትእየሞላከሚገኘውውኃየተነሳከቤትዎወይምከአንድህንጻውስ
ጥበዳህናሁኔታለመልቀቅየማይችሉከሆነ፤ዕርዳታለማግኘት911ደውሉ።
ከዚያበኋላወደከፍተኛሥፍራወይምወደጣሪያይሂዱ።ሙቅ፤ለሁሉየአየ
ርሁኔታየሚስማማልብስ፤ባትሪ፤ተንቀሳቃሽስልክእናየእጅራዲዮይው
ሰዱ።

  Wየውኃመጥለቅለቁአይቀሬከሆነ፤ነገርግንጊዜብቻየሚወስንከሆነ፤
•  ዋናየጋዝቱቦውንይዝጉ።

•  በህንጻዎውስጥያሉትንሁሉንምመሠረታዊአገልግሎቶች 
( ለምሳሌኮረንቲናጋዝ) 
በዋናውያኃይልማብሪያናማጥፊያላይይዝጉአቸው።በደረቅአካባቢወይ
ምየጎማሶልያለበትንጫማእናየጎማጓንቶችንአድርገውበደረቅእንጨትላ
ይካልቆሙበስተቀርማንኛውንምየኮረንቲመሳሪያአይንኩ።

•  ወደፊትበአካባቢዎየውኃንመጥለቅለቅሁኔታለመረዳትእንዲረዳዘን
ድጊዜ፤መለኪያንባብ (ጌጅ) ፤የአካባቢውንከፍታዎችየመሳሰሉትንየ
ውኃመጥለቅለቅእስታቲስትክስይመዝግቡ።በመሥሪያቤትዎወይምበጎ
ረቤትዎያሉትንልዩእይታዎችንይጨምሩ።

ከውኃ መጥለቅለቅ በኋላ
  ወደቤትዎእንደገናከመግባትዎበፊት፤መዋቅሮችሊጎዱስለሚችሉ፤

ጋዝይተንእንደሆነ፤የሚቆራረጥኮረንቲናየሚሠሩሽቦዎችሊኖሩስለ
ሚችሉጥንቃቄያድርጉ።

  ከመጠቀምዎበፊትባለሞያየማሞቂያዕቃየኮረንቲፓኔል፤
መውጫዎችንናዕቃዎችንእንዲያይያድርጉ።ጋዝተመልሶእንዲከፈ
ትየጋዝኩባኒያንይጥሩ።

  የቤትቁሳቁሶችን፤ምግብ፤የውኃአቅርቦትንናንብረትለማጽዳትደህና
የአሠራርሂደቶችንይከተሉ።

  ኪሳራዎንይመዝግቡ።ጉዳትየደረሰባቸውንነገሮችፎቶያንሱእናየጥ
ገናዋጋዎችንይመዝግቡ።በውኃመጥለቅለቅለደረሰጉዳትካሳለመጠ
የቅየእንሹራንስወኪሊዎንይጠይቁ።

  በቤትዎወይምበተባለሸመዋቅርዎላይውኃየደረሰበትንከሁሉእጅግ
ከፍተኛቦታላይምልክትያድርጉ።

  መዋቅሩእንዳይበላሽለመከላከልውኃከተጥለቀለቀባቸውወለሎች
ውኃውንቀስበቀስያስወጡ።

  የአሸዋጆንያዎችንበአግባቡያስወግዱእናአሸዋንውስጣቸውያስወ
ጡ።

  በአደጋጊዜዕርዳታናበምዝገባአሠራርሂደቶችላይወቅታዊመረጃለማ
ግኘትየአካባቢዎንየዜናማሰራጫዎችንይከታተሉ።

በውሃ መጥለቅለቅ ምክንያት ሊመጣብዎት
የሚችለውን አደጋ ይወቁ 
እውቀት ኃይል ነው ይላሉ።
የውሃ መጥለቅለቅ የማይቀር መሆኑንም እናውቃለን።  
ምናልባት እርስዎ በኪንግ ካውንቲ /King County/ ስላለው የውሃ መጥለቅለቅ ተሞክሮ  ሊኖርዎት 
ይችላል። ወይም ደግሞ በዚሁ አካባቢ ምንም አይነት የውሃ መጥለቅለቅ ሁኔታ ሳይገጥምዎት ለዓመታት 
ኑረው ይሆናል። (በኪንግ ካውንቲ /King County/ የደረሰን የውሃ መጥለቅለቅ አደጋ አስመልክቶ 
በፌዴራል ደረጃ ለመጨረሻ ጊዜ በአዋጅ የተነገረው በ2012 ነው)። ያ ግን የውሃ መጥለቅለቅን ጉዳይ ብቻ 
የሚመለከት  ነው። ከዚህ ውጭ የአየር ትንበያዎች፣ ግምቶች እና ማስጠንቀቂያዎች ቢኖሩም ዋና 
ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ግን የውሃ መጥለቅለቅ ሁኔታ ቀድሞ የማይገመት መሆኑ ነው።

ስለዚህ ለውሃ መጥለቅለቅ አደጋ ተጋላጭ መሆንዎን በተገነዘቡ መጠን የተሻለ ዝግጁነት ይኖርዎታል 
ማለት ነው።

kingcounty.gov/flood ላይ የበለጠ መረጃ የሚያገኙባቸው አራት መንገዶች፡ 
•  አይማፕ /iMap/- በዚህ ኢንተራክቲቭ ማፒንግ መሳሪያ ውስጥ በተኛ ውሃ ላይ የሚንሳፈፍ ነገር 

ወይንም ሌላ ዳታ ይመልከቱ።የውሃ መጥለቅለቅ አቅጣጫዎችን፣ የ100 አመት የውሃ ሙላት ሂደቶችን፣ 
የ2009 እና ቀድመው የነበሩ አደጋ የሚያስከትሉ ወንዞችን ፎቶዎች ይመልከቱ።

•  ኤስኢኤምኤ የውሃ መጥለቅለቅ አደጋ ካርታዎች /FEMA Flood Hazard Maps/ –የአካባቢ 
የውሃ መጥለቅለቅ መድን ዋስትና ተመን የሚያሳዩ ካርታዎችን ይፈልጉ። እንዴት እንደሚያነቧቸው 
ይለማመዱ ወይም ካርታ ለመቀየር ይጠይቁ። 

•  የውሀ መጥለቅለቅ ፎቶ ማሳያ /Flood photo viewer/ – በርስዎ አካባቢ ወይም በአጠቃላይ 
በኪንግ ካውንቲ /King County/ የተከሰቱ ታሪካዊ የውሃ መጥለቅለቅ ፎቶግራፎችን ይመልከቱ። 

•  የውሃ መጥለቅለቅ ማሳያ /Flood inundation viewer/ – በሴዳር ሪቨር /Cedar River/ 
አካባቢ የሚገኙ ቦታዎች ላይ የተከሰቱ ልዩ ልዩ የውሃ መጥለቅለቅ ሂደቶች ያደረሱትን የጉዳት መጠን 
ለመረዳት ይህንን መሳሪያ ይጠቀሙ። ይህ የሙከራ ፕሮጀክት እንደመሆኑ መጠን ያለው መረጃም 
የሴዳር ሪቨር /Cedar River/ ብቻ ነው። 

እርዳታ ያስፈልግዎታል?ንብረትዎን እንዴት መቆጣጠር እንዳለብዎት ጥያቄ ካለዎት ወይንም ንብረትዎ 
የውሃ መጥለቅለቅ በሚኖርበት አካባቢ መሆን አለመሆኑን ማወቅ ከፈለጉ ወይም ደግሞ ስለኤፍኢኤምኤ 
ኢሊቬሽን ሰርቲፊኬቶች /FEMA/መረጃ ከፈለጉ የሚከተለውን አድራሻ ጠቀሙ፡206-477-4732።

የክንግካውንቲ /King County/ 
የውኃመጥለቅለቅአፕ (App) ለተንቀሳቃሽመሳሪያዎች
ልክየውኃመጥለቅለቅበሚከሰትበትጊዜለእስከይኮሚሽ/Skykomish/፤
እስኖኳልሚ /Snoqualmie/፤ቶልት/Tolt/፤ሬጅንግ/Raging/፤
ሴዳር /Cedar/፤ግሪን/Green/እናኋይት/White/ወንዞች፣
እናእሳኳዋጅረት/IssaquahCreek/የውኃመጥለቅለቁንመረጃለማግኘ
ትየአዲሱንየክንግካውንቲየውኃመጥለቅለቅማስጠንቀቂያአፕ(App)በ
ተንቀሳቃሽመሳሪያዎችዎላይያውርዱ።አፑወቅታዊውንየውኃፍሰቶች
ን፤የውኃመጥለቅለቅደረጃመረጃእናትንበያዎችንናእናልክየውኃመጥለ
ቅለቅበሚከሰትበትጊዜያሉትንደረጃዎችያሳያል።ሰንጠረዦችየብዙቀና
ትየወንዝመረጃእናትንበያዎችንበቀላሉለማየትያስችላ
ሉ።እርሱምበApple App እናበGooglePlay ሱቆችበነጻይገኛል። 

ጆንያዎችን በአሸዋ አሞላል ዘዴ 
እንደ ብሄራዊ የውሃ መጥለቅለቅ መድን ዋስትና መርሃ ግብር መረጃ ከሆነ በ
1,000 ኩጫ ስፋት ቤት ላይ የሚደርስ የ1 ኢንች የውሃ መጥለቅለቅ ወደ 
10,600 የአሜሪካን ዶላር የሚገመት ጉዳት ያደርሳል። በአሸዋ የተሞላ ጆንያን 
በመጠቀም የውሃ መጥለቅለቅ ማገጃ እርከኖችን በማዘጋጀት እና የውሃ 
አቅጣጫን በማስቀየር በንብረትዎ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ይከላከሉ። 
የአሸዋጆንያዎችዕቃዎችንከብረታብረትሱቆችናከአሸዋጆንያዎ 
አቅራቢዎችበቅድሚያመግዛትይችላሉ።በውኃመጥለቅለቅጊዜድንገተኛጊዜነጻየ
አሸዋጆንያዎችየትእንደሚገኙለማወቅ፣ለኪንግካውንቲየ /King 
County/ውኃመጥለቅለቅማስጠንቀቂያማዕከልይደውሉ። የአሸዋ ጆንያዎች 
አጠቃቀም እና የት እንደሚገኙ ለማወቅ የሚከተለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ፡
www.kingcounty.gov/floodservices.

በተፈጥሮ ውሃ የሚተኛባቸው ሥፍራዎችን 
ለመከላከል የሚያግዙ 3 መንገዶች
የውሃ መተኛ ቦታዎች ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ ውሃን የሚቆጣጠሩ ናቸው። እነዚህ ቦታዎች 
የውሃ መጥለቅለቅ ሁኔታን ድግግሞሽ፣ ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ እና ፍጥነት በመቀነስ 
አደጋው በሰው እና በንብረት ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ይቀንሳሉ። በተጨማሪም 
ለመጠጥ የሚያገለግለንን የከርሰ ምድር የውሃ አቅርቦት እንደገና ይተካሉ። ጤናማ ከባቢ አየር 
እንዲኖርም ለእንስሳት እና ለእፅዋት መኖሪያነት ያገለግላሉ። 

በሚኖሩበት አካባቢ የሚያጋጥም የውሃ መተኛ ቦታን ለመከላከል የሚረዱ 3 መንገዶች።
1.  ከመጀመሪያው ጀምሮ መገንባት። 

እነዚህንበጣምጠቃሚአሠራሮችንለመከላከል፤ውኃበሚተኛባቸውሥፍራዎችያለውልማትቁጥጥርይደረግበታል።የህንጻግንባታ፤የጥገ
ናዎችወይምየማሻሸያዎችግንባታ፤ጥርጊያ፤ቁፋሮ፤እናመሙላትእኛየምንመካበትንውኃየሚተኛበትሥፍራበማይጎዳመልኩመከናወናቸ
ውንለማረጋገጥሁሉምፈቃድያስፈልጋቸዋል።ከዋጋው 50 
በመቶበሚበልጠውመዋቅርላይየሚደረጉጥገናዎችወይምማሻሸያዎችከውኃመጥለቅለቅመጠበቅእንዳለባቸውናየቁጥጥርደረጃዎችንማ
ሟላትእንዳለባቸውያውቁኖሮአል?ተጨማሪመረጃለማግኘትወይምበአካባቢዎህገወጥልማትሊኖርየሚችልከሆነለማሳወቅ፤ክንግካውን
ቲየፈቃድናየአካባቢግምገማመምሪያ (King County Department of Permitting and Environmental Review በ
206-296-6600ይገናኙወይምየሚከተለውንድረገጽይጎብኙ፡ www.kingcounty.gov/permits.

2. ህገ ወጥ የቆሻሻ ማከማቻዎችን ሪፖርት ያድርጉ። ከኬሚካሎች ጀምሮ የቤት ውስጥ ቆሻሻዎች እና ቁሳቁሶች ክምችቶችን በህገ ወጥ 
መንገድ የምናስወግድ ከሆነ አካባቢን ከመበከም አልፎ የውሃ ፍሰትን ሊገድብ ይችላል። ህገ ወጥ የቆሻሻ ማከማቸትን በሚመለከት 
ሪፖርት ለማድረግ የህገወጥ ቆሻሻ ማከማቸት ሆትላየን ላይ፡206-296-SITE (7483); ወይንም በነጻ የስልክ መስመር፡ 
1-866-431-7483 ብለው ይደውሉ; ወይም ይህንን ድረ-ገጽ www.kingcounty.gov/dumping ይጎብኙ። 

3. አያንጠባጥቡ፣ አይንዱ። ዘይት እና ሌሎች ከተሽከርካሪዎች የሚወጡ ፈሳሾች መርዛማ ስለሆኑ ተፈጥሮ እና አካባቢን ሊጎዱ 
ይችላሉ። ተሽከርካሪዎች በየዓመቱ ወደ ፑጌት ሳውንድ /Puget Sound/የውሃ ማጠራቀሚያ የሚያንጠባጥቡት የሞተር ዘይት 
መጠን 7 ሚልዮን ኳርትስ እንደሚሆን ይገመታል። ዝናብ በሚኖርበት ጊዜም በጎርፍ አማካኝነት እነዚህ መርዛማ ፈሳሾች ወደ 
ወንዞች፣ ሀይቆች፣ ቦዮች እና ፑጌት ሳውንድ /Puget Sound/ተቀላቅለው ይገባሉ። የሀይቅዎን ደህንነት በሚመለከት ለበረዳትና 
ተጨማሪ ማስረጃዎችን ላማግኘት እባክዎን ይህንን ድረ ገጽ ይጎብኙ፡ www.fixcarleaks.org.

ስለ ቅድመ፣ ድህረ እና በውሃ መጥለቅለቅ ወቅት ዝርዝር መረጃ ለማግኘት 
ይህንን ድረ-ገጽ ይጎብኙ፡ www.kingcounty.gov/floodservices

አያንጠባጠ
ቡ አይንዱ

አያንጠባጠቡ 
  አይንዱ


