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ھناك تنسیقات بدیلة متوفرة
4812-477-206  ( لضعاف السمع المرحل: 711)

بالداخلخریطة األنھار ملصق 

رسالة 
من قسم 
مراقبة 

الفیضانات
منذ إنشاء قسم مراقبة الفیضانات في مقاطعة كینج في عام 

2007، عملنا بشراكة مع المدن، والشركات، والسكان 
الذین یعیشون في السھول الفیضیة للمساعدة على منع 

وتخفیف آثار الفیضانات.  سوف یخبرك ھذا التحدیث عن 
الفیضانات عن المشروعات في مجتمعك التي تحمي 

األرواح، والممتلكات، والشركات.

ھذه ھي شراكة، وأنت تلعب دورا ھاما في الحد من 
التعرض للخسائر واإلخالالت ذات الصلة بالفیضانات.  

لذلك نحن نطلب مساعدتك

قم بتسجیل اسمك في خدمة إشعارات الفیضانات.  تأكد أن 
لدیك طقم حاالت الطوارئ یكفي لعدة أیام.  قم بتعیین جھة 
اتصال خارج الوالیة لعائلتك بأكملھا لإلتصال في حاالت 

الطوارئ.

احصل على تأمین ضد الفیضانات لتغطیة الخسائر حتى من 
بوصة واحدة من میاه الفیضانات. تأمین أصحاب المنازل 
والمستأجرین ال یغطي األضرار الناجمة عن الفیضانات.  

ادخل على االنترنت لمعرفة أین یمكنك الحصول على 
أكیاس الرمل لحمایة ممتلكاتك، وقم بمشاھدة الفیدیو لمعرفة 

كیفیة استخدامھا.

ابحث عن أقرب مكان لتصریف میاه األمطار في المكان 
الذي تعیش فیھ، وحافظ علیھ خالیا من الحطام. الفیضانات 

ال تحدث فقط عن طریق ارتفاع منسوب میاه األنھار.  یمكن 
أن تحدث أیضا عندما تكون مصارف میاه األمطار 
مسدودة، ویمكن أن تكون النتائج لھا أضرار مماثلة 

أو ممیتة.

المعلومات لجمیع ھذه اإلجراءات موجودة في تحدیث 
الفیضانات -  الرجاء توفیر الوقت لرؤیة ما ھو بالداخل. 

أن تكون مستعدا یعني أن تكون مرنا.  في مقاطعة كینج -  
بالنسبة لمطرنا األسطوري والعدید من األنھار – فإن 

الفیضانات لیست ھي مسألة "إذا" بل ھي مسألة "متى".

ریجان دن، رئیس
قسم مراقبة الفیضانات في مقاطعة كینج

یمكن االطالع على مزید من المعلومات عن قسم 
مراقبة الفیضانات على الموقع 

.www.kingcountyfloodcontrol.org

تسلیط األضواء على مشروع قسم مراقبة الفیضانات في 
مقاطعة كینج: المشروعات الرئیسیة للحد من مخاطر 

الفیضانات بالقرب منك. التفاصیل في الموقع 
www.kingcounty.gov/rivers

Snoqualmie Basin (حوض سنوكوالمي)-  تم الموافقة على خطة الفرع الجنوبي لممر سنوكوالمي وسوف 
یبدأ التنفیذ في عام 2016، وھناك خطة مماثلة -  خطة عمل نھر تولت -  وھي تتقدم.

Cedar River (نھر سیدار)-  یقلل مشروع منحنى رینبو الذي تم إكمالھ مؤخرا من خطر الفیضانات للسكان 
في اتجاه مجرى النھر ویحمي Cedar River Trail و SR 169.  سوف تقوم مدینة رنتون قریبا بإزالة الرواسب 

من مصب نھر سیدار إلى جسر شارع ولیامز، وإصالح ضفة نھر غیر مستقرة في تلك المنطقة.  سوف یقلل 
مشروع لسان جسر إلیوت من مخاطر الفیضانات في اتجاه مجرى النھر من State Route 169وشارع 

 .154th Place Southeast وبالقرب من شارع ،Southeast Jones Place

Green River (نھر جرین) -  في عام 2015، سوف یبدأ إطار تحسین منظومة نھر جرین في تنفیذ مجموعة 
من المشروعات والتوصیات لھا أولویة للحمایة من الفیضانات.  مشروعات مثل ارتداد حاجز بریسكو دیسیمون 

ومشروع طریق لوار رسل ھم جزء من إطار تحسین منظومة نھر جرین.  یقدم حاجز ریدینجتون الجدید في 
أوبورن زیادة الوقایة من الفیضانات لحوالي 300 عقار سكني و275 عقار تجاري بقیمة إجمالیة 680 

ملیون دوالر.

White River (نھر ھوایت)-  یتم تخطیط مشروعان رأسمالیة تكمیلیة كبیران في أدنى نھر ھوایت بالقرب 
من الخط بین مقاطعتي كینج وبیرس.  سوف تقوم مشروعات ارتداد الحاجز عند خط المقاطعة وارتداد حاجز 

الكوم الیمیني في نھایة المطاف بإعادة إتصال أكثر من 150 فدان من أرض الفیضانات إلى قناة نھر ھوایت 
والحد من مخاطر الفیضانات لمدینة باسیفیك. 

قم بتسجیل اسمك الیوم للحصول على تنبیھات آلیة عن 
الفیضانات، أو عن طریق الرسائل النصیة أو البرید 
االلكتروني عندما یبدأ نھر بالقرب منك في ارتفاع منسوبھ.

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

یحتوي ھذا الكتیب على معلومات ھامة عن 
الفیضانات في مقاطعة كینج.  الرجاء 

االتصال بالرقم4812-477-206إذا كنت 
ترغب في طلب مترجم فوري للمساعدة.

Reddington

تتبع أنھار 
مقاطعة كینج على 
الفیسبوك وتویتر

@KCDNRP @KCFloodDistrict
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كینج مقاطعة  أنھار 
2014 – 2015 

الصلیب األحمر األمریكي
2345-323-206 أو 360-377-3761

www.seattleredcross.org

كیفیة االستعداد للفیضان
/www.kingcounty.gov

�oodservices

تنبیھات فیضانات مقاطعة كینج
206-477-4899

www.kingcounty.gov/�ood

مركز التحذیر من الفیضانات بمقاطعة كینج
8200-296-206 أو 1-800-945-9263

برنامج إصالح المساكن بمقاطعة كینج
تمویل إصالحات المساكن الرئیسیة الضروریة 

لذوي الدخل المنخفض، وأصحاب المنازل المؤھلین. 
206-263-9095

www.kingcounty.gov/housingrepairs

مكتب إدارة الطوارئ لمقاطعة كینج - 
معلومات المأوى

206-296-3830

خط المساعدة لطرق مقاطعة كینج، المساعدة 24 
ساعة في الیوم، 7 أیام في األسبوع

1-800-KC-Roads 8100-296-206 أو
www.kingcounty.gov/roadalert

رادیو یعمل بالبطاریة أو ذراع تدویر وبطاریات إضافیة  •
إمدادات اإلسعافات األولیة وصفارة  •

مصباح یدوي وبطاریات إضافیة  •
نسخ من الوثائق الھامة في كیس من البالستیك (رخصة القیادة،   •
معلومات التأمین، بنك األسرة، وغیرھا من معلومات االتصال)

مؤنة من الماء واألطعمة الغیر قابلة للتلف لعدة أیام لعائلتك وحیواناتك  •
مالبس تدفئة، وأحذیة / أحذیة طویلة الرقبة وبطانیات  •

لوازم النظافة الصحیة الشخصیة  •
أدویة الوصفات الطبیة  •

عناصر الراحة لألطفال (بطانیة، كتب، لعب األطفال)  •

معلومات الفیضانات في حاالت الطوارئ لوازم طقم حاالت الطوارئ
تنبیھات عن طرق مقاطعة كینج

www.kingcounty.gov/roadalert

تعطل النقل بالمترو
www.kingcounty.gov/metro

البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات
1-888-379-9531

www.�oodsmart.gov

الصحة العامة - سیاتل ومقاطعة كینج - 
مشاكل أحواض الصرف الصحي واآلبار

206-296-4932

خذ الشتاء بعاصفة
www.takewinterbystorm.org

تتبع أنھار مقاطعة كینج على الفیسبوك وتویتر
@KCDNRP @KCFloodDistrict 

الفرع الجنوبي 
من خطة ممر
 سنوكوالمي

الفرع الجنوبي 
من خطة ممر 
سنوكوالمي

1

2تجریف نھر سیدار تجریف نھر سیدار

3مشروع ارتداد حاجز ریدنجتون مشروع ارتداد حاجز ریدنجتون

4مشروع ارتداد حاجز خط المقاطعةمشروع ارتداد حاجز خط المقاطعة

River and Floodplain Management Section

0 2 4 أمیال

أكتوبر 2014

N

تم تجمیع المعلومات الواردة في ھذه الخریطة بواسطة موظفي مقاطعة كینج من مجموعة متنوعة من المصادر وھي قابلة للتغییر بدون 
إشعار. ال تقدم مقاطعة كینج أي بیانات أو ضمانات صریحة أو ضمنیة فیما یتعلق بدقة واكتمال وتوقیت، أو حقوق االستخدام لھذه 

المعلومات. لیس المقصود من ھذه الوثیقة استخدامھا كمنتج مسح. لن تكون مقاطعة كینج مسؤولة عن أضرار عامة، أو خاصة، أو غیر 
مباشرة، أو عرضیة، أو تبعیة بما في ذلك، ولكن لیس على سبیل الحصر، فقد العائدات، أو األرباح التي تنتج عن استخدام أو سوء 

استخدام المعلومات الواردة في ھذه الخریطة. یحظر بیع ھذه الخریطة أو المعلومات في ھذه الخریطة إال بإذن كتابي من مقاطعة كینج.

اإلیضاحات
جھاز قیاس المنسوب الخاص بإدارة المسح الجیولوجي للوالیات 

المتحدة یستخدم لتحدید مراحل الفیضانات*

السد
* للحصول على قائمة كاملة لجمیع أجھزة القیاس الخاصة بإدارة المسح الجیولوجي 

للوالیات المتحدة الموجودة في أنھار مقاطعة كینج قم بزیارة 
www.kingcounty.gov/flood
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20000 ق م ث

10000 ق م ث

8,5 قدم

9000 ق م ث

5000 ق م ث

4200 ق م ث

12,000 ق م ث

9.0 قدم

38,000 ق م ث

12,000 ق م ث

8,500 ق م ث

5,000 ق م ث

11700 ق م ث
ینایر 2009 **

13800 ق م ث
ینایر 2009

12200 ق م ث
نوفمبر 2006

7870 ق م ث
ینایر 2009

9,31 قدم 
نوفمبر 2006

54110 ق م ث 
ینایر 2009

14200 ق م ث 
نوفمبر 1911

14200ق م ث 
نوفمبر 1959

17400 ق م ث
دیسمبر 1959

28000 ق م ث
دیسمبر 1933 ***

Cedar River
التدفق بالقرب من الندزبرج

Green River
التدفق الذي تم قیاسھ أو المتوقع بالقرب من أوبورن

Tolt River
التدفق بالقرب من كارنیشان

White River
التدفق من سد طین الجبل

Issaquah Creek - االرتفاع (المرحلة) بالقرب من 
ھوبارت تحدده مدینة ایسیكواه على أساس ارتفاع 

النھر (المرحلة)

فیضان الذروة*الذروة األخیرة1234النھر
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* قبل تشیید السدود الكبیرة
 

** بناء على بیانات فیلق مھندسي الجیش األمریكي عن 
التدفقات من سد طین الجبل.

*** ابلغ عنھا عند نھر ھوایت 
بالقرب من بكلي

النھر

 Cedar River
التدفق بالقرب من الندزبرج

 Green River
التدفق الذي تم قیاسھ أو 

المتوقع بالقرب من مدینة 
أوبورن

Snoqualmie River
مجموع الفروع     الشمالیة 
و     الوسطى و     الجنوبیة

 Tolt River
التدفق بالقرب من مدینة 

كارنیشان

White River
التدفق من سد طین الجبل

2800 ق م ث 
 SE156th Placeبالقرب من Jones Road

قد یفیض ویغلق.

 7000ق م ث 
لوالند - أودنج في الوادي عند المنبع من مدینة أوبورن. 

12000 ق م ث 
فیضانات األراضي المنخفضة. الطرق التي یمكن أن تفیض 

Neal Road SE; Reinig Road; West تشمل
;Snoqualmie River Road NE (Walker Road)

;Snoqualmie Meadowbrook Road 
Mill Pond Roadو 

 

 3500 ق م ث 
قد تصبح منازل منطقة سان سوسي ال یمكن الوصول إلیھا، 

قد یواجھ شارع 353rd Avenue NE أعماق میاه 
كبیرة وسرعات عالیة في األماكن التي تعبر فیھا القنوات 

الجانبیة الطریق. قد یواجھ السد الموجود في الضفة الجنوبیة 
 Highway 203 بین جسر طریق وادي سنوكوالمي وجسر

بالقرب من NE 3rd Streetبعض التسرب.

8000 ق م ث 
قد یواجھ سكان منطقة رید كریك طرق تفیض ومستوى عالي 

من المیاه. قد تحدث فیضانات فوق الضفة في مدینة باسیفیك.

المرحلة 2 

4200 ق م ث 
 Dorre Don Way قد یفیض ویتم غلق طریق

السفلي و طریق Byers Road SE. توفر ھذه الطرق 
الوصول إلى العدید من األحیاء حیث قد یصبح السكان 

محاصرین ویتطلبوا اإلخالء.

9,000 cfs
جاری شدن سیل از اعماق مختلف در دره باالدست شھر
Auburn و پائین حوضھ Mill Creekرخ می دھد. 

Southeast Green Valley Road و 
West Valley Roadممکن است بھ زیرآب رود. 

20000 ق م ث 
تحدث فیضانات بأعماق مختلفة في جمیع أنحاء وادي 

سنوكوالمي. الطرق التي قد تفیض تشمل طریق 
 ،City-Carnation Road; Tolt Hill RoadFall

وطریق Tolt Hill Road، وطریق 
.Novelty Flats Road

 

5000 ق م ث 
 353rd Avenue NE زیادة في عمق المیاه والسرعة في

 Tolt River Road NE في منطقة سان سوسي. میاه عبر
بالقرب من حي سان سوسي. زیادة التسرب واحتمال حدوث 

فیضانات في الفناء الخلفي عند الحاجز الموجود في الضفة 
الجنوبیة بین جسر طریق وادي سنوكزالمي وجسر 

.323rd Place NE بالقرب من Highway 203

10000 ق م ث 
قد یواجھ سكان منطقة رید كریك سرعات عالیة خطیرة، 

وتدفق الحطام وفیضانات في المساكن. من المرجح حدوث 
فیضانات فوق الضفوف في مدینة باسیفیك.

المرحلة 3 

تأثیرات الفیضانات المتوقعة حسب النھر

38000ق م ث
قد تواجھ بعض المناطق السكنیة سرعات عالیة خطیرة وفیضان 

المنازل. الطرق التي قد تفیض تشمل طریق 
 ,Woodinville-Duvall Road

 ،Carnation-Duvall Road
.Moon Valley Road وطریق

 

8500 ق م ث 
قد تفیض الحواجز بالقرب من مدینة كارنیشان. التدفقات من 

تسرب الحواجز الموجودة في الضفة الجنوبیة بین جسر طریق 
وادي سنوكوالمي وجسر Highway 203 بالقرب من 

323rd Place NE قد تعبر شارع NE 32. قد تحدث 
تغییرات في القنوات بین مدى منبع طریق 

 ToltRiver Road NE/361st Avenue NE
والحدود الشرقیة لمدینة كارنیشان.

12000ق م ث
قد تحدث تدفقات عالیة السرعة خطیرة وتدفقات حطام في جمیع 

أنحاء منظومة األنھار. من المرجح أن تحدث فیضانات فوق 
الضفاف في مدینة باسیفیك وبالقرب من مدینة أوبورن. یمكن 
أن تحدث أضرار في مكان تفریخ األسماك بالقرب من مدینة 

إنوم كلو. من المرجح أن تعلو میاه الفیضان عن طریق 
SR-410 في اتجاه منبع سد جبل الطین بالقرب من جرین واتر.

المرحلة 4 

5000ق م ث
 Cedar Grove ،قد تفیض وتغلق طرق إضافیة بما في ذلك
 SR-169 وطریق ، Road SE, Maxwell Road SE
 .Cedar Grove Road SE بالقرب من التقاطع مع شارع

قد تفیض الشوارع التي لھا نھایات مغلقة ویتم غلقھا، بما في 
 Jan Road SE (SE 197th Street), SE ذلك، شارع

203rd Street, SE 206th Street، وشارع 
SE 207th Street. یمكن أن تخلق التدفقات السریعة 
والعمیقة ظروف خطیرة في جمیع أنحاء السھول الفیضیة.

12000ق م ث
قد یحدث تسرب من حواجز التحكم في الفیضانات و/أو قد 

تضعف من التشبع.
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G

S
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6000 ق م ث

5000 ق م ث

6,5 قدم

5000 ق م ث

2500 ق م ث

1800 ق م ث

12000 ق م ث

8000 ق م ث

7,5 قدم

7000 ق م ث

3500 ق م ث

2800 ق م ث

عادة ال یحدث فیضان. یكون موظفي مقاطعة كینج في حالة تأھب لحدوث محتمل للفیضان. المرحلة 1:  
فیضان طفیف. یفتح مركز تحذیر الفیضانات في مقاطعة كینج ویكون الموظفون موجودون على مدار  المرحلة 2: 

24 ساعة یومیا لتقدیم المساعدة.   
فیضان معتدل. یتم إرسال موظفي مقاطعة كینج لدوریات الفیضان لمراقبة منشآت الحمایة من  المرحلة 3: 

الفیضانات شخصیا، مثل الحواجز.  
فیضان شدید. تستمر دوریات الفیضان في مراقبة األوضاع ویبقى مركز التحذیر من الفیضانات مفتوحا. المرحلة 4: 

مراحل تحذیر الفیضانات بماقطعة كینج

مركز التحذیر من الفیضانات بمقاطعة كینج
8200-296-206 أو 1-800-945-9263

مراحل الفیضان حسب النھر

ق م ث = قدم مكعب في الثانیة - مقیاس لحجم المیاه (بالقدم المكعب) التي تتدفق بعد 
موقع معین من النھر كل ثانیة.

Snoqualmie River
NMSمجموع الفروع      الشمالیة و     الوسطى و     الجنوبیة

N

MS



قبل الفیضان
  تعرف على مخاطرك.  لو كان قد تم إرسال ھذه النشرة إلیك عن 
طریق البرید، فإن منزلك أو عقارك یقع في سھل فیضي.  للبحث 

عما إذا كان عقارك یقع في سھل فیضي قم بزیارة الموقع:
•  www.kingcounty.gov/iMAP  أو اتصل بالرقم  

 602-774-2374
•  www.floodsmart.gov  أو اتصل بالرقم 

1-888-379-9531

  قم بشراء تأمین ضد الفیضانات.  التأمین المعتاد على المنزل ال 
یغطي الخسائر الناتجة عن الفیضانات، وھناك فترة انتظار 

إلزامیة لمدة 30 یوم للحصول على تأمین جدید.

  قم بحمایة نفسك وعائلتك:
قم بتحدیث خطط الطوارئ لعائلتك، أو المزرعة، أو العمل   •

التجاري.
تعرف على عدة طرق من منزلك أو من عملك التجاري   •

للوصول إلى أرض مرتفعة.
قم باختیار مكان اللقاء في حالة انفصال أفراد األسرة.  •

قم باختیار صدیق أو قریب خارج الوالیة لالتصال بخصوص   •
المعلومات إذا كانت الخطوط المحلیة مشغولة.

قم بتجمیع طقم طوارئ (انظر القائمة المرجعیة بالداخل).  •
تحدث مع الجیران بخصوص االستعداد للفیضانات،   •

والخبرات السابقة، وأي احتیاجات خاصة لك أو لھم للحصول 
على المساعدة

قم بحمایة ممتلكاتك من أخطار الفیضانات:  
تعرف على كیفیة ومتى یمكنك نقل المركبات، أو المعدات، أو   •

الماشیة، أو الحیوانات األلیفة إلى مناطق مرتفعة.
قم بتخزین األشیاء الثمینة والمواد الكیمیائیة المنزلیة فوق   •

مستوى الفیضانات.
قم بختم وتأمین صھاریج التخزین تحت األرض.  •

احصل على رمل وأكیاس الرمل مسبقا وتعرف على كیفیة   •
استخدامھم على نحو فعال.

قم بتركیب صمامات في كمائن الصرف الصحي بالمبنى لمنع   •
میاه الفیضان من التراجع في مصارف الصرف الصحي.

حافظ على مصارف الشارع، والشبكة الحدیدیة للمصارف   •
واألبواب المتأرجحة خالیة من أوراق الشجر والحطام.

أثناء الفیضان
  ال تمشي، أو تخوض، أو تقود في المناطق التي غمرتھا المیاه.  التف 

في االتجاه العكسي.  ال تغرق.

  إذا توقفت سیارتك في منطقة غمرتھا المیاه، اخرج منھا في أقرب وقت 
ممكن وامشي في االتجاه الذي جئت منھ إلى بر األمان.

  قم بمراقبة وكاالت األنباء المحلیة للتحدیثات عن حاالت الطوارئ.
  كن على استعداد إلشعار إخالء من السلطات.  إذا تم نصحك باإلخالء 

افعل ذلك على الفور.  اتبع طرق اإلخالء الموصى بھا، ألنھ قد یتم 
حظر االختصارات.

  إذا لم تكن قادرا على ترك منزلك أو مبنى بأمان بسبب االرتفاع السریع 
لمنسوب المیاه، اتصل بالرقم 911 لطلب المساعدة.  ثم انتقل إلى طابق 

أعلى أو إلى السطح.  خذ معك مالبس تدفئة مانعة لتسرب الماء، 
ومصباح یدوي، وھاتف محمول، ورادیو یمكن حملھ.

  عندما یكون الفیضان وشیكا، ولكن فقط إذا سمح الوقت:
قم بإغالق صمام الغاز الرئیسي الخاص بك.  •

قم بإیقاف كافة المرافق في المبنى الخاص بك من مفتاح الطاقة   •
الرئیسي.  ال تلمس أي معدات كھربائیة إال إذا كانت في منطقة جافة 
أو عندما تكون واقفا على قطعة من الخشب الجاف وتلبس أحذیة لھا 

نعل من المطاط وقفازات مطاطیة.
قم بتسجیل احصائیات الفیضان مثل الوقت، وقراءة المقیاس،   •
وارتفاعات الفیضانات المحلیة الستخدامھا في المستقبل لفھم 

الفیضانات في منطقتك.  قم بتضمین مالحظات محددة في منزلك أو 
في عملك التجاري.

بعد الفیضان
  قبل العودة لدخول منزلك، توخى الحذر من األضرار الھیكلیة 

المحتملة، وتسربات الغاز المحتملة، والدوائر الكھربائیة التي بھا 
قصر، واألسالك التي بھا كھرباء.

  اطلب من أحد المھنیین اختبار نظام التدفئة الخاص بك، واللوحة 
الكھربائیة، والمقابس، واألجھزة الكھربائیة للسالمة قبل 
استخدامھا.  اتصل بشركة الغاز لتقوم بإعادة فتح الغاز.

  تعرف على اإلجراءات اآلمنة لتنظیف األدوات المنزلیة، والمواد 
الغذائیة، وإمدادات المیاه، والممتلكات.

  قم بتوثیق خسائرك.  قم بأخذ صور لألضرار، وقم بتسجیل 
تكالیف التصلیح.  اتصل بوكیل التأمین الخاص بك لتقدیم 

مطالبات عن خسائر الفیضان.

  ضع عالمة على أعلى نقطة كانت فیھا المیاه في منزلك أو الھیكل 
المتضرر.

  قم بضخ الماء تدریجیا من السرداب الذي غمرتھ المیاه (حوالي 
ثلث كمیة الماء یومیا) لتجنب األضرار الھیكلیة.

  قم بإزالة والتخلص من أكیاس الرمل بشكل مناسب.
  تحقق من وكاالت األنباء المحلیة بخصوص التحدیثات عن 

المساعدات في حاالت الكوارث وإجراءات التسجیل.

تعرف على مخاطر الفیضانات 
یقولوا أن المعرفة قوة.

نحن نعلم أن الفیضانات أمر ال مفر منھ.
قد تكون قد شاھدت بالفعل فیضانات في مقاطعة كینج.  أو قد تكون قد عشت ھنا لعدة سنوات دون 

وقوع حوادث.  (كان آخر إعالن فیدرالي عن كارثة الفیضان في مقاطعة كینج في عام 2012) 
ولكن ھذه ھي الفیضانات.  ھناك تنبؤات بالطقس وتنبیھات.  ولكن خالصة القول ھي أن الفیضانات 

ال یمكن التنبؤ بھا.

لذلك كلما فھمت تعرضك ألخطار الفیضانات كلما كان قیامك باإلعداد أفضل.

ھذه ھي أربع طرق للحصول على مزید من المعلومات من الموقع
kingcounty.gov/flood

•  iMap– ابحث عن أي قطعة أرض والسھول الفیضیة وغیرھا من البیانات في ھذه األداة 
التفاعلیة للخرائط.  انظر طرق الفیضانات، وسھل الفیضان ل 100 عام، والمناطق الخطرة لھجرة 

القنوات لألنھار، والصور الجویة من عام 2009 وما قبلھ.

•  خرائط  FEMA  ألخطار الفیضانات– ابحث عن خرائط أسعار تأمین الفیضانات، تعلم كیفیة 
قرائتھا، أو اطلب تغییر في الخریطة.

•  مشاھد صور الفیضانات– ابحث عن صور تاریخیة للفیضانات في منطقتك أو في جمیع أنحاء 
مقاطعة كینج.

•  مشاھد غمر الفیضانات– استخدم ھذه األداة لمعرفة مدى التأثیر على موقع معین على طول نھر 
سیدار في مجموعة متنوعة من سیناریوھات الفیضانات.  ھذا ھو مشروع رائد ویحتوي حالیا 

على بیانات نھر سیدار فقط.

ھل تحتاج إلى مساعدة؟  إذا كان لدیك أسئلة عن كیفیة البحث عن عقار، وما إذا كان عقارك في 
السھول الفیضیة أم ال، أو إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن شھادات ارتفاع  

FEMA  اتصل بالرقم  206-477-4732

تطبیق الفیضان بمقاطعة كینج 
لألجھزة النقالة

احصل على معلومات في الوقت الحقیقي عن الفیضان 
في جھازك المحمول لألنھار سكایكومیش، 

وسنوكوالمي، وتولت، وریجنج، وسیدار، وجرین، 
وھوایت، وجدوا ایسیكوا.  یبین ھذا التطبیق المجاني 

تدفقات األنھار الحالیة، وبیانات مرحلة الفیضان، 
والتوقعات، باإلضافة إلى مراحل الفیضانات في الوقت 
الحقیقي، تجعل الرسوم البیانیة من السھل رؤیة بیانات 

وتوقعات للنھر لعدة أیام.

كیفیة ملء أكیاس الرمل 
وفقا لبرنامج التأمین الوطني للفیضانات، فإن وجود بوصة واحدة من میاه 
الفیضان في منزل مساحتھ 1000 قدم مربع یمكن أن تسبب خسائر بمبلغ 

10600 دوالر.  قم بحمایة ممتلكاتك عن طریق استخدام أكیاس الرمل لخلق 
حاجز للفیضان ولتحویل المیاه.  یمكن شراء مواد أكیاس الرمل من متاجر 

األدوات المنزلیة وموردي أكیاس الرمل مسبقا.  أثناء الفیضان قم باالتصال 
ھاتفیا بمركز التحذیر من الفیضانات بمقاطعة كینج لمعرفة مكان وجود أكیاس 

الرمل المجانیة لحاالت الطوارئ.  للحصول على تعلیمات أكیاس الرمل 
www.kingcounty.gov/floodservices ومواقعھا قم بزیارة الموقع

طرق لحمایة السھل الفیضي 3
الطبیعي

السھول الفیضیة ھي وسیلة الطبیعة للتحكم في المیاه. تقلل السھول الفیضیة من معدل تكرار، وشدة، وفترة حدوث الفیضانات مما 
یقلل من المخاطر على األشخاص والممتلكات. یقوموا بإعادة شحن میاھنا الجوفیة الالزمة لمیاه الشرب. وتوفر موائل للنباتات 

والحیوانات مما یخلق بیئة صحیة.

فیما یلي ثالث طرق لحمایة السھل الفیضي الذي تعیش فیھ.
1.  البناء الصحیح من البدایة. یتم تنظیم التنمیة لحمایة السھول الفیضیة ووظائفھا. البناء، واإلصالحات، والتحسینات، 

والتسویة، والحفر، والردم جمیعھا تحتاج إلى تصریح. یجب أن تكون اإلصالحات أو التحسینات لمبنى موجود بالفعل والتي 
تتجاوز %50 من قیمتھ محمیة من الفیضانات وأن تمتثل للمعاییر التنظیمیة. قبل بدء مشروع في عقارك، أو لإلبالغ عن 

تطویر غیر قانوني، اتصل بقسم التصریحات والمراجعة البیئیة على الرقم 6600-296-206 أو قم بزیارة الموقع 
www.kingcounty.gov/permits

2.  قم باإلبالغ عن اإللقاء الغیر قانوني. من المواد الكیمیائیة إلى القمامة إلى األجھزة المنزلیة واألثاث. اإللقاء الغیر قانوني 
یلوث بیئتنا ویمكنھ أیضا سد طرق الفیضانات. لإلبالغ عن اإللقاء الغیر قانوني اتصل بالخط الساخن لإللقاء الغیر قانوني 

على الرقم 7483-296-206� أو على الرقم المجاني 7483-431-866-1 ، أو الموقع                                             
www.kingcounty.gov/dumping

3.  ال تتركھ ینقط وتقود. النفط والسوائل األخرى من السیارات ھي سامة ویمكن أن تضر الحیاة البریة والموائل. تنقط المركبات 
نحو 7 ملیون ربع جالون من زیت المحركات في مستجمعات میاه بیوجت ساوند كل عام. عندما تمطر تقوم المیاه التي 

تجري على السطح بحمل ھذه الملوثات إلى األنھار، والجداول، والبحیرات، وبیوجت ساوند. لتشخیص التسرب الخاص 
www.fixcarleaks.org بك، وللحصول على نصائح وإحاالت قم بزیارة الموقع

قبل، وأثناء، وبعد الفیضان احصل على التفاصیل من الموقع 
www.kingcounty.gov/floodservices

ال تتركھ ینقط وتقود

قم بسد 
ھذا التسرب


