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مشاھده نمایید.را داخل بروشور نقشھ رودخانھ ھا 

پیام از 
جانب 
منطقھ 

کنترل سیل:
King از زمان پیدایش منطقھ کنترل سیل شھرستان

(King County Flood Control District) در 
سال 2007، ما ھمراه با شھرھا، تجارت ھا و ساکنین کھ 
در مناطق سیل خیز قرار دارند برای کمک در جلوگیری 
و کاھش تاثیر سیل تالش کرده ایم. این اطالعات بھ روز 

شده سیل درباره پروژه ھایی کھ در اجتماع شما برای 
حفظ جان، مال و کارتان اجرا شده اند اطالعاتی در 

اختیار شما قرار می دھد.

این کار یک شراکت است، و شما نقش مھمی در کاھش 
آسیب پذیری خود در  برابر تخریب و آسیب ھا  ی ناشی 

از سیل ایفاء می کنید.  

بنابراین، ما شما می خواھیم کھ بھ ما کمک کنید.

برای دریافت ھشدارھای سیل ثبت نام کنید. یک بستھ اورژانس 
برای مصرف چند روز داشتھ باشید. یک شماره تلفن تماس 

خارج از ایالت خود را در نظر داشتھ باشیدکھ در مواقع 
اورژانس، خود و خانواده تان بتوانید با آن تماس بگیرید. 

خود را در برابر سیل بیمھ کنید بطوری کھ خسارت ھای 
وارده از سیل حتی تا یک اینچآب  گرفتگی را پوشش 

دھد. بیمھ صاحب خانھ و مستأجر خسارت ھای ایجاد شده 
توسط سیل را پوشش نمی دھد.  در اینترنتچک کنید کھ 

بدانید از کجا می توانید برای محافظت از ملک خود کیسھ 
شن تھیھ کنید، و فیلم ویدیوی آموزشی ما را برای نحوه 

استفاده از آنھا تماشا کنید. 

نزدیک ترین منفذھای تخلیھ آب باران خیابان بھ خود را 
پیدا کنید و دریچھ آنھا را از زبالھ پاک کنید. سیل فقط از 

طریق باال آمدن سطح آب رودخانھ ھا ایجاد نمی شود. 
سیل با پر شدن منفذھای تخلیھ آب باران خیابان ھا ھم 

ایجاد می شود، و نتیجھ چنین سیلی می تواند تا حد سیل 
ناشی از طغیان رودخانھ ھا مخرب و مھلک باشد. 

اطالعات مربوط بھ این اقدامات در اطالعات بھ روز شده 
سیل گنجانده شده است – لطفاً محتویات آن را مطالعھ فرمایید.

آمادگی بھ معنی توانایی عکس العمل نشان دادن است. در 
شھرستان King – با توجھ بھ  شھرت آن در میزانبارندگی  
و رودخانھ ھای متعدد – مسئلھ "احتمال" جاری شدن سیل 

نیست، بلکھ این است کھ چھ زمان  این اتفاق می افتد .

Reagan Dunn ، مدیر 
King منطقھ کنترل سیل شھرستان

می توانید بھ مراجعھ بھ وبسایت زیر اطالعات بیشتر 
درباره منطقھ سیل کسب کنید:

.www.kingcountyfloodcontrol.org

King:معرفیپروژه ھای منطقھ کنترل سیل شھرستان
 پروژه ھای عمده  برای کاھش خطر سیل در نزدیکی شما. 

برای اطالع از جزئیات بھ وبسایت زیر مراجعھ کنید: 
www.kingcounty.gov/rivers 

- با اجرای طرح Snoqualmie Basin  از South Fork Snoqualmie Corridor سال 2016 موافقتشدھاست،وطرحی مشابھ –  
 Tolt River Corridor Action Plan  .درحاالجرااست -

 - با اجرای طرح Snoqualmie Basin از South Fork Snoqualmie Corridor سال 2016 موافقتشدھاست،وطرحی 
مشابھ –  - درحاالجرااست.  Tolt River Corridor Action Plan کھ بھ تازگی Rainbow Bend- پروژهCedar River بھ 

اتمام رسیدھاستخطرجاری شدنسیلبھسمتساکنینی کھدر مسیر پایینرودخانھزندگی می کنندراکاھشمی دھدواز Rentonمحافظتمی کند. شھر
 Williamsبھزودی رسوبھای سرچشمھ انتقالخواھدداد،وکنارھرودخانھ Cedar Riverرابھ SR169 وCedar River Trail

Street Bridge Elliot بی ثباتآنراناحیھراتعمیرخواھدکرد. پروژه  سببکاھشخطرجاری شدنسیلبھسمت مسیر Bridge Reach و
Southeast Jones Placeو State Route 169 پایین رودخانھ خواھدشد. 154th Place Sourtheast نزدیک

Green River - در سال Green River System-Wide Improvement Framework (SWIF،2015) () شروع 
خواھد شد تا یک سری پروژه ھا و و توصیھ ھایی کھ اولویت دارند در راستای حفاظت در برابر جاری شدن سیل بھ اجرا گذاشتھ شوند. 

پروژه ھایی    و Briscoe-Desimone Levee عقب نشینی مانند ھستند. SWIFبخشی از  Lower Russell Road برای 
300 ملک Auburnجدید در  Reddington Levee مسکونی و 275 ملک تجاری بھ ارزش کل 680 میلیون دالر محافظت در 

برابر سیل را افزایش می دھد. 

 Countylineو White Riverدرنزدیکیخطشھرستان  King-Pierceدرمرحلھ White Riverدو پروژه وسیع و تکمیلی برای - 
Levee عقبنشینیطراحی ھستند. پروژه جریب دشتنھایتاًبیشاز Right Bank Levee 150 متصلخواھدکردو White River سیالبی 

رابھکانالھای خطرسیلرابرای City of Pacificکاھشخواھدداد. 

برای دریافت ھشدارھای تلفنی، پیام کتبی یا ای-میل 
خودکارمربوط بھ سیل ،ھنگامی کھ آب رودخانھ نزدیک 
شماشروع بھ باال آمدن می کند، امروز ثبت نام کنید.

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

این بروشور حاوی اطالعات مھمی است درباره 
.King سیل در شھرستان

لطفاًدرصورتنیازبھمترجمشفاھی باشمارھتلفن
2184-774-602 تماسبگیرید.

Reddington

رودخانھ 
ھای 

شھرستان King را در فیس 
بوک و توییتر دنبال کنید.

@KCDNRP @KCFloodDistrict
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KING رودخانھ ھای شھرستان
2014 – 2015 

صلیب سرخ آمریکا
2345-323-206 یا 360-377-3761

www.seattleredcross.org

چگونھ می توان برای مقابلھ با سیل 
آمادگیپیدا کرد 

/www.kingcounty.gov
�oodservices

Kingھشدار جاری شدن سیل در شھرستان
206-477-4899

www.kingcounty.gov/�ood

مرکز ھشدار جاری شدن سیل در 
Kingشھرستان

8200-296-206 یا 1-800-945-9263

King طرح بازسازی مسکن شھرستان
تأمینمالی برای بازسازی عمدھواساسی 

خانھھای افرادکمدرآمدومالکانواجدشرایط.  
206-263-9095

www.kingcounty.gov/housingrepairs

اداره مدیریت اضطراری - اطالعات مربوط بھ 
King پناھگاه شھرستان

206-296-3830

خط تلفن اضطراری شبانھ روزی جاده ھای 
King شھرستان

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

رادیوباطری داریااھرمی باباطری اضافی  •
تجھیزاتکمکھای اولیھوسوت  •

چراغقوھباباطری ھای اضافی  •
نسخھای ازاسنادمھمدریککیسھپالستیکی   •

(گواھینامھرانندگی،اطالعاتمربوطبھبیمھ،بانکخانوادھودیگر 
اطالعاتتماس)

مقادیری آبوموادغذائی فاسدنشدنی برای   •
مصرفچندروزخانوادھوحیواناتشما

لباسگرم،کفشمحکم/ چکمھوپتو  •
وسایلبھداشتشخصی و پاکیزه سازی  •

داروھای تجویزی  •
وسایآلرام کنندھکودکان (پتو،کتاب،اسباببازی)  •

اطالعات اضطراری مربوط بھ سیل بستھ لوازم اضطراری
King واحد ھشدار جاده ای شھرستان
www.kingcounty.gov/roadalert

اختالل در حمل و نقل مترو
www.kingcounty.gov/metro

برنامھ بیمھ ملی در برابر سیل
1-888-379-9531

www.�oodsmart.gov

مسایل مربوط بھ بھداشت عمومی - 
 - King و شھرستان Seattle

مشکالت فاضالبو چاه 
206-296-4932

Take Winter By Storm
www.takewinterbystorm.org

رودخانھ ھای شھرستان King را در فیس بوک و توییتر 
@KCDNRP @KCFloodDistrict .دنبال کنید

South Fork
Snoqualmie
Corridor Plan

South Fork
Snoqualmie
Corridor Plan
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Cedar River  2الیروبی Cedar River  الیروبی

Reddington Levee 3پروژه عقب نشینی Reddington Levee پروژه عقب نشینی

Countyline Leveeپروژه عقب نشینیCountyline Levee4پروژه عقب نشینی

River and Floodplain Management Section
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اکتبر 2014
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اطالعات ارائھ شده در این نقشھ، توسط کارمندانشھرستان King و از منابعگوناگونتھیھ شده است و میتواند بدون اطالع قبلی تغییر 
کند. شھرستان King ھیچ تضمین یا ضمانتی، بھ طور صریح یا ضمنی، نسبت بھ دقت،کامل بودن، بھ موقع بودن، و یا حقوق 

استفاده از این اطالعات ندارد. این اطالعات بھ منظور استفاده بھ عنوان وسیلۀ نظرسنجی تھیھ نشده است. شھرستان King در قبال 
ھیچ گونھ خسارت عمومی، خاص، غیر مستقیم، تصادفی یا تبعی، شامل، امانھ محدود بھ، درآمد و سود از دست رفتھ ناشی از 

استفاده و یا سوء استفاده از اطالعات موجود در این نقشھ مسئولیتی نخواھدداشت. ھر گونھ فروش این نقشھ یا اطالعات موجود در 
آن بدون اجازه کتبی شھرستان King ممنوع است.

توضیحات 
USGSاز ایستگاه ھیدرومتری برای تعیین مراحل سیل 

استفاده می شود.*

سد
* برای اطالع از فھرست کامل ھمھ ایستگاه ھای ھیدرومتری USGS برای 

رودخانھ ھای شھرستان Kingبھ وبسایت زیر مراجعھ کنید:  
www.kingcounty.gov/flood
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20,000 cfs

10,000 cfs

8.5 ft.

9,000 cfs

5,000 cfs

4,200 cfs

12,000 cfs

9.0 ft.

38,000  cfs

12,000 cfs

8,500 cfs

5,000 cfs

11,700 cfs
ژانویھ 2009 **

13,800 cfs
ژانویھ 2009

12,200 cfs
نوامبر 2006

7,870  cfs
ژانویھ 2009

9.31 ft.
نوامبر 2006

54,110 cfs
ژانویھ 2009

14,200 cfs
نوامبر 1911

28,100 cfs
نوامبر 1959

17,400 cfs
دسامبر 1959

28,000 cfs
دسامبر 1933 ***

Cedar River
Landsburg جریان آب نزدیک

Green River
Auburn جریان آب تخمین شده یا مورد انتظار نزدیک

Tolt River
Carnation جریان آب نزدیک

White River
Mud Mountain جریان آب رھا شده از سد

 ،Hobartارتفاع (درجھ) نزدیک - Issaquah Creek
تعیین شده توسط شھرIssaquah بر اساس ارتفاع 

(درجھ) رودخانھ

نقطھ اوج سیل*نقطھ اوج اخیر1234رودخانھ
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T

W
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* پیش از ساخت سدھای مھم.
   

** بر اساس اطالعات مھندسین ارتش ایالت متحده درباره 
.Mud Mountain مقدار آب جاری شده از سد

*** گزارش شده از 
 White River نزدیک

.Buckley 

رودخانھ

Cedar River
جریان آب از نزدیکی 

Landsburg

Green River
جریان آب اندازه گیریشده 
یا مورد انتظاردر نزدیکی 

Auburn شھر

Snoqualmie River
جمع انشعاب ھای شمال 

     ، مرکز      ، و 
جنوب      

Tolt River
جریان آب از نزدیک شھر 

Carnation

White River
جریان آب رھا شده از سد 

 Mud Mountain

2,800 cfs
Jones Road نزدیک 156th Place SEممکن است 

زیر آب برود و بستھ شود.

 7,000 cfs
جاری شدن سیل در زمین ھای پست دره باالدست 

 .Auburnشھر

12,000 cfs
سیل در زمین ھای پست. خیابان ھایی کھ ممکن است زیر 

 ;Neal Road SE; Reinig Road آب بروند عبارتند از
 West Snoqualmie River Road NE

 Walker Road); Snoqualmie)
Mill Pond Road و ;Meadowbrook Road

    

 3,500 cfs
ممکناستدسترسی بھ خانھ ھای خیابانSan Souciمیسر 

نباشد؛ در 353rd Avenue NE در محل ھائی 
کھکانالھای جانبی کھ جاده را قطع می کنند، ممکن است 

عمقو سرعت آب زیاد باشد. سیل بند واقع در کرانھ جنوبی 
 Highway 203 و پلSnoqualmie Valley Trailبینپل
درنزدیکی NE 3rd Street ممکن است با آب بردگیمواجھ 

شود.

 8,000 cfs
ساکنین منطقھ Red Creek ممکن است با بستھ شدن 

جاده ھا وباال آمدن سطح آب مواجھ شوند. در شھر 
Pacific ممکن استرودخانھ طغیان کند.

مرحلھ 2 

 4,200 cfs
 Byers Road SE و Lower Dorre Don Way
ممکناست زیر آب بروند و بستھ شوند. این جاده ھا راه 

دسترسی بھچندین محلھ است کھ ساکنان این محلھ ھا ممکن 
است در آنگرفتار شوند و نیازبھ تخلیھ پیدا کنند. 

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.   

 20,000 cfs
در تمام دره Snoqualmie سیل ھایی با عمق ھای 

مختلفجاری می شود. جاده ھائی کھ ممکن است زیر سطح 
آب باشندعبارتندازFall City-Carnation، Tolt Hill و 

Novelty Flats.
 

 5,000 cfs
عمق و سرعت آب در 353rd Avenue NE در منطقھ 

San Souci؛ و در عرضجاده رودخانھ 
 San Souci درمجاورت محلھ Tolt River Road NE

افزایش یافتھ است. آب بردگی وجمع شدن آب در قسمت پشت 
 Snoqualmie Valley سیل بند بر روی کرانھ جنوبیبین پل

Trail و پل Highway 203در نزدیکی ک 
323rd Place NEافزایش یافتھ است.

 10,000 cfs
ساکنین منطقھ Red Creek ممکن است با بستھ شدن جاده 

 Pacific ھا وباال آمدن سطح آب مواجھ شوند. در شھر
ممکن استرودخانھ طغیان کند.

مرحلھ 3 
تاثیراتموردانتظارازسیل برای ھررودخانھ

38,000 cfs
برخی مناطق مسکونی ممکن است با سیل ھای سریع خطرناک 

و سیل زدگی خانھ ھا مواجھ شوند. جاده ھائی کھ ممکن است 
،Woodinville-Duvallزیر سطح آب قرار گیرند عبارتند از

Moon Valley و Carnation-Duvall

  

 8,500 cfs
سیل بندھای نزدیک شھر Carnation ممکن است بلند 

ترباشند. جریان آب بردگی در سیل بند واقع بر روی کرانھ 
جنوبیبین پل   Snoqualmie Valley Trail و پل 

Highway 203 در نزدیکی 323rd Place NE ممکن 
است از NE 32nd Streetعبور کند. تغییرات کانال ممکن 

/Tolt River Road NE  است بین قسمت باالدست
City of Carnation 361و مرز شرقیst Avenue NE

ایجاد شود.

12,000 cfs
سرعت سرسام آور و مواد زائد ممکن است درسراسر رودخانھ 

وجود داشتھ باشد. طغیان رودخانھ بھ احتمالزیاد در شھر 
Pacific و در نزدیکی شھر Auburn رخخواھد داد. 

خساراتی ھم ممکن است بھ حوضچھ ھای پرورشماھی در 
نزدیکی شھر Enumclaw وارد شود. بھ احتمالزیاد سیالب، 
قسمت بلندتر SR-410 باالدست سد Mud Mountain در 

نزدیکیGreenwater را فرا خواھد گرفت.

مرحلھ 4 

5,000 cfs
جاده ھای دیگری کھ ممکن است بھ زیر آب روند و بستھ 

شوندعبارتند از Cedar Grove SE ، Maxwell SE، و 
 .Cedar Grove SE نزدیک تقاطع باخیابان SR- 169
خیابان ھای بن بستی کھ ممکن است بھ زیر آب روند وبستھ 
 ،(SE 197th خیابان) Jan Road SE شوند عبارتند از

 SE و خیابان SE 206 خیابان ،SE 203rd خیابان
207th. جریان سیل سریع و عمیق میتواند شرایط خطرناکی 

را در سرتاسر منطقھ سیل ایجاد کند.

12,000 cfs
سیل بندھای جلوگیری از سیل ھای بزرگ ممکن است در 

اثرشدت آب سوراخ یا سست شوند.

C

G

S

T

W

6,000 cfs

5,000 cfs

6.5 ft.

5,000 cfs

2,500 cfs

1,800 cfs

12,000 cfs

8,000 cfs

7.5 ft.

7,000 cfs

3,500 cfs

2,800 cfs

معموالً سیلی جاری نمی شود. مأموران شھرستان King برای سیل احتمالی گوش بھ زنگ ھستند. مرحلھ 1:  
سیل خفیف. مرکز ھشدار سیل شھرستان King باز می شود و مأموران آن بھ صورت شبانھ  مرحلھ 2: 

روزی برای ارائھ کمک آماده باش ھستند.   
سیل متوسط. گشتی ھای سیل شھرستان King برای نظارت بر تسھیالت حفاظت در مقابل سیل مانند  مرحلھ 3: 

سیل بند اعزام می شوند.  
سیل شدید. گشتی ھای سیل شھرستان کینگ بھ نظارت خود بر اوضاع ادامھ می دھند و مرکز  مرحلھ 4: 

ھشدار سیل ھمچنان باز خواھد ماند.  

King مراحل ھشدار سیل شھرستان

King مرکز ھشدار سیل شھرستان
8200-296-206 یا 1-800-945-9263

مراحل جاری شدن سیل بر حسب رودخانھ

Cfs= فوت مربع در ثانیھ - میزان سنجش حجمآب (در فوت مربع) کھ در ھر ثانیھ 
از یک رودخانھ خاص عبور می کند.

Snoqualmie River
NMSجمع انشعاب ھای شمال      ، مرکز      ، و جنوب 

NM

S



پیش از سیل
  از خطراتی کھ ممکن در پیش داشتھ باشید آگاه شوید. اگر این 
خبرنامھ را دریافت کرده اید، خانھ یا ملک شما در یک دشت 
سیالبی قرار دارد. برای پی بردن بھ این کھ آیا ملک شما در 

یک دشت سیالبی قرار دارد یاخیر، بھ منابع زیر مراجعھ کنید:
از وبسایت www.kingcounty.gov/iMAP دیدن کنید یا   •

با شماره 206-477-4732 تماس بگیرید
از وبسایت www.floodsmark.gov دیدن کنید یا با   •

شماره 1-888-379-9531 تماس بگیرید

  برای خانھ خود بیمھ سیل تھیھ کنید. بیمھ ھای استاندارد خانھ 
داران خسارات ناشی از سیل را پوشش نمی دھند و برای 

قرارداد ھای جدید، دوره انتظار 30 روزه بصورت اجباری 
گنجانده شده است.

  از خود و خانواده تان محافظت کنید:
برنامھ ھای اضطراری خانواده، مزرعھ و یا کسب و کار   •

خود را بھ روز کنید
چند راه امن بھ زمین ھای بلند از خانھ یا محل کار خود   •

شناسایی کنید.
محل مالقاتی را برای اعضای خانواده کھ ممکن است از   •

شما جدا شوند مشخص کنید.
یک دوست یا فامیل خارج از ایالت خود را برای تماس در   •

صورتی کھ خط ھای تلفن محلی اشغال باشند در نظر 
بگیرید.

یک جعبھ وسائل اضطراری تھیھ کنید (برای فھرست بھ   •
داخل بروشور مراجعھ کنید).

با ھمسایھ ھا در مورد آمادگی برای سیل، تجربیات قبلی و   •
ھر گونھ نیازمندی ھای خاصی کھ ممکن است داشتھ باشید 

صحبت کنید.

ملک خود را در برابر خطرات ناشی از سیل حفظ کنید:  
ببینید چگونھ می توانید   •

وسایلنقلیھ،تجھیزات،دامویاحیواناتخانگیرابھزمین مرتفع 
ترمنتقلکنید.

اشیاءباارزشوموادشیمیاییخانگیخودراباالترازسطح   •
سیلقراردھید.

مخازنذخیرھسازیزیرزمینیخودرابنندید ومحکمکنید.  •
شنوماسھوکیسھھایشنراقبالزسیلتھیھکنیدوروش   •

استفادھموثرازآنھارابیاموزید.
شیرھایاطمینانبرایجلوگیریازبازگشتسیالببھقسمت   •

تخلیھفاضالبدرسیفونھایفاضالبنصبکنید.
منفذھایتخلیھآببارانخیابان،شبکھھایفلزیآببارانو   •

دریچھھایآبراازبرگوزبالھھایدیگرپاککنید.

ھنگام جاری شدن سیل
  درمناطقآبگرفتھراھنروید،ویارانندگینکنید. برگردید. در آب فرو 

نروید.

  اگروسیلھنقلیھشمادریکمنطقھآبگرفتھگرفتارشد،آنرادر 
اسرعوقتترککنیدوازراھیکھآمدھایدبھیکمحالمنبروید.

  از رسانھ ھای خبری محلی برای کسب اطالعات مربوط بھ 
شرایطاضطراری بھ روز شده اطالع داشتھ باشید.

  برای اعالمیھ تخلیھ توسط مقاماتآمادھباشید. 
اگرتخلیھتوصیھشد،اینکاررابالفاصلھانجام دھید. از مسیرھای توصیھ 
شده برای تخلیھ پیروی کنید زیرا ممکن است میانبرھا مسدود باشند.

  اگر نمی توانید بھ سالمتی خانھ یا ساختمان خود را ترک کنید(بھ دلیل  
سرعت در حال افزایش آب) با شماره 911 برای دریافت کمک 

تماس بگیرید. سپس بھ طبقھ باالتر و یا بھ پشت بام بروید  یک لباس 
گرم و مقاوم در برابرھوای نامساعد، چراغ قوه، تلفن ھمراه و رادیو 

قابل حمل با خود بردارید.

  ھنگامیکھآمدنسیلقریبالوقوعاست،وفرصتدارید :
شیراصلیگازخودراببندید.  •

کلید اصلی تمام آب و برق در ساختمان خود را خاموش کنید. بھ   •
ھیچ وسیلھ برقی دست نزنید مگر اینکھ در یک منطقھ خشک 

قرار داشتھ باشد و یا این کھ شما بر روی یک قطعھ چوب خشک 
در حالی کھ یک کفش با کفی الستیکی و دستکش خانگی 

الستیکی بھ پا و در دست دارید ایستاده باشید.
اطالعات مربوط بھ سیل مانند زمان، سرعت و ارتفاع سیل   •

محلی، برای استفاده زمان جاری شدن سیل ھای آینده در محلھ 
خود را یادداشت کنید. تمام مشاھدات خاص در خانھ و یا محل 

کار خود را ثبت کنید.

پس از سیل
  پیش از ورود مجدد بھ خانھ خود،مواظبآسیببالقوھدر 

ساختارخانھ،نشتبالقوھگاز، اتصالی برق وسیمھایلختباشید.

  قبالزاستفادھازپانلھایالکتریکیسیستمگرمایش،پریزھاو 
وسایلبرقیآنھارابرایایمنیتوسط افرادحرفھایامتحانکنید. با 

شرکتگازبرایوصلمجددگازتماسبگیرید.

  روشھایمطمئننظافتوسایلخانگی،موادغذایی،آبواموالرادنبالکنید.
  خساراتخودراثبتکنید. ازخسارتھاعکسبگیریدوھزینھ 

ھایتعمیرآنھارایادداشتکنید.برایادعایخسارتسیلبا 
نمایندھبیمھخودتماسبگیرید.

  ارتفاعباالتریننقطھایکھآببھآنرسیدھوخسارتھایناشی 
ازسیلدرخانھراعالمتگذاریکنید.

  آبجمعشدھدرزیرزمینخانۀخودرابھتدریج (تقریبایکسوم 
آبدرروز)تخلیھکنیدتاازبروزآسیبساختاریجلوگیریشود.

  کیسھھایشنراازخانھخارجوبھروشصحیحبھ دور بریزید.
  اطالعاتبھروزشدۀروشھایکمکدرھنگام 

فاجعھومراحلثبتنامراازطریقرسانھھایخبریمحلی بررسینمایید.

باخطرات سیل آشنایی داشتھ باشید 
می گویند دانش قدرت است.

می دانیم کھ سیل اجتناب ناپذیراست.
ممکن است پیش از این سیل در شھرستان King را تجربھ کرده باشید. یا ممکن است در اینجا 

سال ھا بدون ھیچ حادثھ ای زندگی کرده باشید. (آخرین بحران سیل کھ دولت فدرال در 
شھرستان King اعالم کرد در سال 2012 بود.) اما این مسئلھ در رابطھ با سیل وجود دارد. 
پیش بینی آب و ھوا و ھشدارھا ارائھ می شوند. اما مسئلھ اصلی این است کھ جاری شدن سیل 

غیرقابل پیش بینی است.
بنابراین، ھر چھ  آسیب پذیری خود بھ خطرات ناشی از سیل را بھتر درک کنید می توانید بھتر 

آمادگی پیدا کنید.

 kingcountry.gov/flood شما می توانید با استفاده از چھار طریق زیر در
اطالعات کسب کنید:

•  iMap– با استفاده از این ابزار نقشھ برداری تعاملی، شاخص ھم پوشانی و پارسل دشت 
ھای سیالبی و دیگر اطالعات را مشاھده کنید. راه ھای سیل زده، دشت سیالبی 100 سالھ، 

مناطق پرخطر تغییر مسیر کانال ھا و عکس ھای ھوایی از سال 2009 و پیش از آن را 
مشاھده کنید. 

•  نقشھ ھای خطر سیل FEMA– نمودارھای نرخ بیمھ سیل محلی را پیدا کنید، نحوه مطالعھ 
آنھا را فرا گیرید، یا درخواست تعویض نقشھ کنید.

 King نمایشگر عکس سیل– تصاویر تاریخی از سیل در منطقھ خود یا در سراسر شھرستان  •
را مشاھده کنید.

•  نمایشگر آب گرفتگی سیل– از این ابزار برای مشاھده میزان تأثیر سیل در یک مکان مشخص 
کنار روخانھ Cedar در سناریوھای مختلف جاری شدن سیل استفاده کنید. این یک پروژه 

آزمایشی است و در حال حاضر فقط حاوی اطالعات درباره رودخانھ Cedar است.

کمک نیاز دارید: اگر درباره چگونھ پیدا کردن یک ملک، این کھ آیا آن ملک در دشت سیالبی 
قرار دارد سوال دارید یا اطالعات بیشتری درباره گواھی ھای FEMA Elevation دارید با 

شماره تلفن 2374-774-602 تماس بگیرید.

 App سیل شھرستان Kingبرای 
گوشی ھای موبایل

 Skykomish, اطالعات ھمزمان مربوط بھ سیل در رودخانھ
 White و Snoqualmie, Tolt, Raging, Cedar, Green
و Issaquah Creek را دریافت کنید. این اَپ رایگان اطالعات 

مربوط بھ جریان آب در رودخانھ ھا، مراحل جاری شدن سیل وپیش 
بینی ھا و ھمچنین اطالعات ھمزمان مراحل جاری شدن سیل را 

نشان می دھد. با کمک نمودارھا می توان بھ آسانی اطالعات و پیش 
بینی ھای وضعیت رودخانھ را برای چند روز آینده مشاھده کرد.

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

روش برای حفاظت از دشت 3
سیالبی طبیعی

دشت ھای سیالبی روشی توسط طبیعت برای مدیریت آب ھستند. دشت ھای سیالبی کثرت وقوع، شدت و مدت سیل را کاھش 
می دھند و این منجر بھ کاھش خطر برای افراد و امالک میشود. آنھا منابع آب ھای زیرزمینی ما را کھ برای آب نوشیدنی مورد 

نیاز ھستند تغذیھ می کنند. و آنھا زیست گاه گیاھان و حیوانات را تامین می کنند کھ باعث داشتن محیطی سالمت تر می شود.

با استفاده از سھ روش زیر می توانید دشت سیالبی کھ در آن زندگی می کنید را حفظ کنید.
از ابتدا درست بسازید. ساخت و ساز بھ صورتی تنظیم می شود کھ از دشت ھای سیالبی و کارکرد آنھا حفاظت شود.   .1

انجاماموریمانندساختمانسازی،تعمیراتیانوسازی، تسطیح،حفاریوپرکردنزمیننیازبھاخذمجوزدارد.  در زمانتعمیر و 
بازسازی ساختارھایی کھ ھزینھ آن ھا بیش از 50 درصد از ارزش شان باشد، بایدمحافظتدرمقابلسیل مد نظر قرار 
دادھشودوبااستانداردھای نظارتیمطابقتداشتھباشد. پیش از آن کھ پروژه ای در رابطھ با ملک خود را شروع کنید، با 

اداره مجوز و بازبینی محیط شھرستان King با شماره تلفن 206-296-6600 تماس بگیرید یا بھ وبسایت 
www.kingcounty.gov/permits مراجعھ کنید.

زبالھ ریزی غیرقانونی را گزارش دھید. از مواد شیمیایی گرفتھ تا زبالھ و لوازم و اسباب خانھ، ھر چھ کھ باشد زبالھ ریزی   .2
غیرقانونی محیط زیست ما را آلوده می سازد و می تواند کانال ھای سیالب را مسدود کند. ھر نوع زبالھ ریزی غیرقانونی 
را بھخط اضطراری Illegal Dumping  (زبالھ ریزی غیرقانونی) بھ شماره تلفن SITE (7483)-296-206؛ شماره 

رایگان 1-866-431-7483 اطالع دھید؛ یا بھ وبسایت www.kingcounty.gov/dumping مراجعھ کنید.

با ماشینی کھ روغن ریزی دارد رانندگی نکنید. روغن و دیگر مایعات ماشین سمی ھستند و می توانند بھ حیاط وحش   .3
 Puget Sound و زیست گاه آسیب برسانند. از خودروھا ھر سال حدود 7 میلیون کوارت روغن موتور در آبپخشان
 Puget Sound چکھ می کند. وقتی باران می بارد آب باران این مواد آلوده را بھ رودخانھ ھا، نھرھا، دریاچھ ھا و

 www.fixcarleaks.org انتقال می دھد. برای تشخیص روغن ریزی، دریافت راھنمایی و ارجاع بھ وبسایت
مراجعھ کنید.

پیش از، طی و پس از سیل برای اطالع از جزئیات بھ وبسایت 
www.kingcounty.gov/floodservices مراجعھ کنید

با ماشینی کھ روغن ریزی 
دارد رانندگی نکنید

نشت چکھ 
را تعمیر کنید!


