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ព័ត៌មាន េនះ មាន ផ�ល់ ជូន ជា ទ្រមង់ េផ្សង ៗ  េទៀត  

206-477-4812 (ប��ូ នបន�តម TTY៖ 711)

ែផនទីទេន�េនខងក�ុង!

សរពីមណ� ល 

្រគប់្រគងទឹក 

ជំនន់៖

ចប់តំងពីបេង�ើតមណ� ល្រគប់្រគងទឹកជំនន់ King County 
េនឆា� ំ 2007 មក េយើងបានសហករជាមួយទី្រក�ង 
្រក�មធុរកិច� និងអ�ក�ស�កែដលរស់េនតំបន់ទំនាបលិច
ទឹកេដើម្បីជួយបង� រ និងកត់បន�យផលប៉ះពល់ពី 
ទឹកជំនន់។ ព័ត៌មានថ�ីៗអំពីទឹកជំនន់េនះ នឹងបង� ញអ�ក
ឲ្យបានដឹងពីគេ្រមាងនានា ក�ុងសហគមន៍របស់អ�ក 
ែដលកំពុងជួយករពរអយុជីវតិ ្រទព្យសម្បត�ិ និងអជីវ 
កម�នានា។ 

េនះគឺជាភាពជាៃដគូមួយ េហើយអ�កមានតួនាទីសំខន់
ក�ុងករកត់បន�យភាពងយរងេ្រគាះរបស់អ�កេទនឹង
ករអក់ខន និងករខូចខតពក់ព័ន�នឹងទឹកជំនន់។ 

េហតុេនះេយើងកំពុងែតែស�ងរកជំនួយពីអ�ក។ 

សូមចុះេឈ� ះេដើម្បីទទួលបានករជូនដំណឹងអំពីទឹក
ជំនន់។ សូម្របាកដថាអ�កមានសមា�  រៈសេ�ង� ះបនា� ន់
ែដលអចេ្របើបានេ្រចើនៃថ�។សូមកំណត់ពីព័ត៌មានទំនាក់
ទំនងេនេ្រករដ�ស្រមាប់ឲ្យ្រក�ម្រគ�សររបស់អ�ក
ទក់ទងក�ុងករណីមានេហតុករណ៍បនា� ន់។ 

សូមទិញធានារ៉ប់រងេលើទឹកជំនន់ឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ចប់
ពីទឹកជន់កម�ស់មួយអីុង េដើម្បីធានា“ករបាត់បង់នានា។ 
ករធានារ៉ប់រងស្រមាប់មា� ស់ផ�ះ និងអ�កជួលមិនធានា
ចំេពះករខូចខតេដយសរទឹកជំនន់េនាះេទ។ សូម
ចូលេទេមើលតមអីុនធឺណិតេដើម្បីដឹងពីទីកែន�ងែដល
អ�កអចទទួលបាវខ្សោច់េដើម្បីេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ករពរ
្រទព្យសម្បត�ិ និងសូមេមើលវេីដអូរបស់េយើងខ�ុំ េដើម្បីេរៀន
ពីរេបៀបេ្របើ្របាស់បាវខ្សោច់ទំងេនាះ។ 

សូមែស�ងរក្របទសលូែដលេនែក្បរកែន�ងែដលអ�ក
រស់េនបំផុត និងរក្សោវកំុឲ្យមានកេម�ចកម�ីចូល។ 
ទឹកជំនន់មិន្រតឹមែតបង�េឡើងេដយសរកំេណើ នទឹកទេន�
េនាះេទ។ វក៏អចបង�េឡើងេដយសរែតស�ះ្របទស
លូ េហើយជាលទ�ផលអចនឹងបណា� លឲ្យមានករ
ខូចខតខត ឬ បង�ឲ្យមានករបង់បង់ជីវតិ។ 

ព័ត៌មានស្រមាប់វធិានករទំងអស់េនះគឺមានេនក�ុងែផ�ក
ព័ត៌មានថ�ីៗអំពីទឹកជំនន់ - សូមេឆ��តេពលអនែផ�កេនះ
េដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន។ 

ករេ្រត�មខ�ួនរចួជាេ�សចមានន័យថាអ�កឆាប់អចវលិ
្រតលប់មករកស� នភាពដូចេដើមវញិ។ េន King County 
ែដលឧហ្សោហ៍មានេភ��ងធា� ក់តំងែតពីេដើមមក និងមាន
ទេន�េ្រចើន ទឹកជំនន់មិនែមនជាេរឿង “្របសិនេបើអចេកើត
មានឬអត់” េនាះេទ បុ៉ែន�ទក់ទងនឹងេពលណាែដលថាវ
នឹងេកើតេឡើង។

Reagan Dunn, ្របធាន

មណ� ល្រគប់្រគងទឹកជំនន់ King County 

ព័ត៌មាន បែន�ម អំពី មណ� ល ទឹកជំនន់ អច រក បាន េន េគហ
ទំព័រ  www.kingcountyfloodcontrol.org។ 

ចំណុចេផា� តសំខន់ៃនគេ្រមាងមណ� ល្រគប់្រគងទឹក
ជំនន់ King County៖ គេ្រមាងធំៗេដើម្បីកត់បន�យហ
និភ័យទឹកជំនន់ែដលេនែក្បរអ�ក។ ព័ត៌មានលម�ិត
មានេនេលើេគហទំព័រ www.kingcounty.gov/rivers 
•    អង Snoqualmie - គេ្រមាង South Fork Snoqualmie Corridor ្រត�វបានអនុម័ត េហើយចប់េផ�ើមអនុវត�េនឆា� ំ 

2016 េហើយគេ្រមាង�សេដៀងគា� េនះ គឺែផនករសកម�ភាព Tolt River Corridor គឺកំពុងដំេណើ រករអនុវត�។

•    Cedar River - គេ្រមាង Rainbow Bend ែដល្រត�វបានប�� ប់ថ�ីៗេនះ ជួយបន�យករគ្រមាមកំែហងៃនករជន់
លិចដល់្របជាជនរស់េនែផ�កខងេ្រកមៃនទន� និងករពរ Cedar River Trail និង SR 169។ ្រក�ង Renton 
ឆាប់ៗេនះនឹងយកខ្សោច់ទេន�េចញ ចប់ពីមាត់ទេន� Cedar River រហូតដល់ស� ន Willams Street Bridge 
និងេធ�ើករជួសជុល្រចំងទេន�ែដលមានស� នភាពមិនល� េនក�ុងតំបន់េនាះ។ គេ្រមាង Elliott Bridge Reach 
នឹងកត់បន�យហនិភ័យទឹកជំនន់តមផ�ូវជាតិេលខ 169 (State Route 169) និង Southeast Jones Place 
និងែក្បរតំបន់ 154th Place ភាគអេគ�យ៍។

•    Green River - េនឆា� ំ 2015 ្រកបខណ� ករងរែកលម�្របព័ន� Green River (SWIF) នឹងចប់េផ�ើមអនុវត�គេ្រមាង 
និងអនុសសន៍ជាអទិភាពនានាេដើម្បីករពរ្របឆំាងទល់នឹងទឹកជំនន់។ គេ្រមាងេផ្សងៗដូចជាគេ្រមាង 
Briscoe-Desimone Levee Setback និង Lower Russell Road គឺជាែផ�កមួយៃន SWIF។ Reddington  Levee 
ថ�ីេន Auburn ផ�ល់នូវករករពរទឹកជំនន់បែន�មេទៀតស្រមាប់្រទព្យសម្បត�ិ្របជាជនចំនួន 300 ្រគ�សរ 
និង្រទព្យសម្បត�ិ្រ្រក�មហុ៊នចំនួនចំនួន 275 ្រក�មហុ៊ន ែដលមានតៃម�សរបុចំនួន $680 លន។ 

•    White River - គេ្រមាងេដើមទុនបែន�ម្រទង់្រទយធំពីរគឺកំពុង្រត�វបានេគេ្រគាងស្រមាប់ Lower White River 
េនែក្បរែខ្ស្រពំែដន King-Pierce county។ គេ្រមាង Countyline Levee Setback និងគេ្រមាង Right Bank 
Levee Setback នឹងភា� ប់េឡើងវញិនូវទំនាបលិចទឹកជាង 150 អ េទកន់ែ្រពកជីក White River 
និងកត់បន�យហនិភ័យទឹកជំនន់ស្រមាប់្រក�ង Pacific។

សូមចុះេឈ� ះៃថ�េនះេដើម្បីទទួលករជូនដំណឹង្របកស
អសន�ពីទឹកជំនន់េដយស�័យ្របវត�ិ តមទូរស័ព� ជាសរ 
ឬ អីុែមលេនេពលែដលទឹកទេន�ែក្បរអ�កចប់េផ�ើមេឡើង។  

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

ខិត�ប័ណ�េនះមានផ�ុកព័ត៌មានសំខន់ៗ
អំពីទឹកជំនន់េន King County។ 

សូមេហទូរស័ព�េទកន់េលខ 206-477-4812  
្របសិនេបើអ�កមានបំណងេស�ើ

សុំជំនួយពីអ�កបកែ្រប។

Reddington

សូមេធ�ើករ
តមដនព័ត៌មានអំពីទេន�នានា
របស់  King County តមទំព័រ

Facebook  និង Twitter
@KCDNRP @KCFloodDistrict
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ទេន�នានាេន King County
2014-2015

កកបាទ្រកហមអេមរកិកំង
206-323-2345 ឬ 360-377-3761
www.seattleredcross.org

រេបៀបេ្រត�មខ�ួនទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់
www.kingcounty.gov/�oodservices

ករ្របកសអសន�អំពីទឹកជំនន់របស់  
King County
206-477-4899
www.kingcounty.gov/�ood

មជ្ឈមណ� ល្របកសអសន�អំពី
ទឹកជំនន់ៃន King County
206-296-8200 ឬ 1-800-945-9263

កម�វធីិជួសជុលលំេនដ� នរបស់ King County 
ផ�ល់ថវកិជួសជុលលំេនដ� នជូនដល់
មា� ស់លំេនដ� នែដលមាន្របាក់ចំណូលទប 
និងលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់។ 206-263-9095
www.kingcounty.gov/housingrepairs

ករយិាល័យ្រគប់្រគងភាពអសន� - 
ព័ត៌មានអំពីជ្រមករបស់ King County 
206-296-3830

ែខ្សទូរស័ព�សេ�ង� ះបនា� ន់ 24/7 អំពីផ�ូវេនក�ុង 
King County
206-296-8100 ឬ 1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

ករ្របកសអសន�អំពីផ�ូវេន King County
www.kingcounty.gov/roadalert

•  ថ�ពិល ឬ វទិ្ុយេ្របើៃដរៃវ  និងថ�ពិលប្រម�ង

•  សមា� រៈសេ�ង� ះបឋម និងកែ��

•  ពិល និងថ�ពិលបែន�ម

•  ឯកសរចម�ងសំខន់ៗដក់ក�ុងថង់បា� ស�ិក (ប័ណ�េបើកបរ 
ព័ត៌មានអំពីធានារ៉ប់រង េសៀវេភធនាគារ្រគ�សរ 
និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងេផ្សងៗ)

•  ទឹក និងអហរែដលអចទុកបានយូរស្រមាប់្រគ�សររបស់អ�ក 
និងសត�ចិ�� ឹម 

•  សំេលៀកបំពក់កក់េក�  ែស្បកេជើង/ែស្បងេជើងកែវង និងភួយ

•  សមា� រៈែថទំអនាម័យផា� ល់ខ�ួន 

•  ថា� ំេលបែដលមានេវជ�ប�� ្រតឹម្រត�វ

•  សមា� រៈផ�ល់ផាសុកភាពដល់កុមារ (ដូចជាភួយ េសៀវេភ 
របស់េលង)

ត៌មាន្របកសអសន�អំពីទឹកជំនន់ ករផ�ត់ផ�ង់សមា� រៈសេ�ង� ះបនា� ន់

ករខូចខតស� នីយ៍េម្រត� (Metro)
www.kingcounty.gov/metro

កម�វធីិធានារ៉ប់រងទឹកជំនន់ថា� ក់ជាតិ
1-888-379-9531
www.�oodsmart.gov

សុខភាពសធារណៈ - Seattle 
និង King County - ប�� អណ�ូ ង 
និងអងស�ុកទឹកមិនមានអនាម័យ 
206-296-4932

ករេ្រត�មខ�ួនទប់ទល់
នឹងរដូវរងរេនេពលមានខ្យល់ព្ុយះ
(Take Winter By Storm)
www.takewinterbystorm.org 

សូម េធ�ើករតមដន ព័ត៌មាន អំពី ទេន� នានា របស់  King County 
តម ទំព័រ  Facebook និង  Twitter @KCDNRP @KCFloodDistrict

South Fork 
Snoqualmie 
Corridor 

ែផនករ South Fork 
Snoqualmie 
Corridor 

1

Cedar River Dredging2 ករបូម Cedar River 

Reddington Levee Setback Project3 គេ្រមាង Reddington Levee Setback 

គេ្រមាង Countyline Levee Setbackគេ្រមាង Countyline Levee Setback 

4

River and Floodplain Management Section
0 2 4 ម៉ាយល៍

ែខតុល ឆា� ំ 2014

N
ព័ត៌មានែដលមានេនក�ុងែផនទីេនះ្រត�វបានចង្រកងេឡើងេដយបុគ�លិករបស់ King County 
ពី្របភពេផ្សងៗ េហើយអចនឹងមានករែកស្រម�លេដយមិនមានករជូនដំណឹងេនាះេទ។ King County 
មិនេធ�ើករអះអង ឬធានា បង� ញ ឬប�� ក់ពីភាព្រតឹម្រត�វ ភាពេពញេលញ ភាពទន់េពលេវល 
ឬសិទ�ិក�ុងករេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានទំងេនះេឡើយ។ ឯកសរេនះមិនែមនស្រមាប់េគាលបំណងេ្របើ្របាស់ 
ក�ុងករេធ�ើស្រមង់មតិេនាះេទ។  King Country មិនទទួលខុស្រត�វចំេពះករខូចខតទូេទ ពិេសស មិនផា� ល់ 
េដយៃចដន្យ ឬជាផលវបិាកណាមួយ ែដលរមួមានែតមិនកំណត់្រតឹម ករបាត់បង់្របាក់ចំណូល ឬ 
្របាក់ចំេណញែដលបណា� លមកពីករេ្របើ្របាស់ ឬ ករេ្របើមិនបាន្រតឹម្រត�វៃនព័ត៌មានែដលមានេនក�ុងែផនទី
េនះេឡើយ។ រល់ករលក់ែផនទីេនះ ឬ ព័ត៌មានេនក�ុងែផនទីេនះ្រត�មបានហមឃាត់ េលើកែលងែតមាន
ករអនុ�� តជាលយល័ក�ណ៍អក្សរពី King County។

LEGEND
ឧបករណ៍វស់ក្រមិតទឹក USGS 
្រត�វបានេ្របើេដើម្បីកំណត់ដំណាក់កលៃនទឹកជំនន់*

ទំនប់ទឹក
*ស្រមាប់ប�� ីទំង�ស�ងៃនឧបករណ៍វស់ក្រមិតទឹកទេន� USGS 
ទំងអស់េនទេន�នានាៃន King County សូមចូលេទកន់េគហទំព័រ
www.kingcounty.gov.�ood។ 
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Cedar River
ហូរែក្បរ Landsburg

Green River
លំហូរទឹកែដលបានវស់ ឬករប៉ាន់ស� ន េនែក្បរ Auburn

Tolt River
លំហូរទឹកែក្បរ Carnation

White River
ទឹកែដល្រត�វបានបង�ូរេចញពីទំនប់ Mud Mountain Dam

Issaquah Creek - កម�ស់ទឹក (តមដំណាក់កល) 
ែក្បរ Hobart កំណត់េដយ្រក�ង Issaquah 
េដយែផ�កេលើកម�ស់ទឹកទេន� (តមដំណាក់កល) ។

12,000 cfs

9.0 ft.

38,000  cfs

12,000 cfs

8,500 cfs

5,000 cfs

20,000 cfs

10,000 cfs

8.5 ft.

9,000 cfs

5,000 cfs

4,200 cfs

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

9.31 ft.
វចិ�ិក 2006

11,700 cfs
មករ 2009**

13,800 cfs
មករ 2009

54,110 cfs
មករ 2009

12,200 cfs
វចិ�ិក 2006

7,870  cfs
មករ 2009

14,200 cfs
វចិ�ិក 1911

28,100 cfs
វចិ�ិក 1959

17,400 cfs
ធ�ូ 1959

28,000 cfs
ធ�ូ 1933***

ទេន� 1 2 3 4 ក្រមិតខ�ស់បំផុតថ�ីៗេនះ ក្រមិតទឹកជំនន់*
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* មុនករសងសង់ទំនប់ទឹក
សំខន់ៗ  

** ែផ�កេលើទិន�ន័យរបស់កងកមា� ំងវសិ�កម�
អេមរកិ ស�ីពីករបង�ូរទឹកេចញពីទំនប់ Mud 
Mountain Dam ។

*** រយករណ៍ពីទេន� 
White River ែក្បរតំបន់ 
Buckley។

ទេន�

Cedar River
លំហូរែក្បរ Landburg 

Green River
លំហូរទឹកែដលបានវស់ 
ឬករប៉ាន់ស� ន េនែក្បរ 
Auburn

Snoqualmie River
បរមិាណទឹកែដលហូរ
ឆ�ងកត់តំបន់       
ខងេជើង     កណា� ល 
    និងខងត្ូបង

Tolt River
លំហូរែក្បរទី្រក�ង 
Carnation

White River
ទឹក្រត�វបានបង�ូរេចញពី
ទំនប់ Mud Mountain 
Dam 

2,800 cfs
ផ�ូវ Jones Road េនែក្បរតំបន់ 156th Place SE 
អចនឹង្រត�វជន់លិច និងបិទផ�ូវ។

7,000 cfs
ករជន់លិចតំបន់ទំនាបេន្រជលងែខ្សទឹកខង
េលើៃនទី្រក�ង Auburn។ 

12,000 cfs
ករជន់លិចតំបន់ទំនាប។ ផ�ូវែដលអចជន់លិចរមួ
មានផ�ូវ Neal Road SE; Reinig Road; West Snoqualmie 
River Road NE (Walker Road); Snoqualmie 
Meadowbrook Road;  និងផ�ូវ Mill Pond Road។

3,500 cfs
ក្រមិតទឹកមិនទន់អចហូរចូលដល់តំបន់ San Souci 
េទ។ ផ�ូវ 353rd Avenue NE អចនឹងជួប្របទះប��
ទឹកេ្រជ េហើយទឹកហូរខ� ំងឆ�ងកត់ថ�ល់ែដលមាន
ផ�ូវទឹកសងខង។ ទំនប់ទឹកេនេលើ្រចំងខងត្ូបង 
ចេនា� ះស� ន Shoqualmie Valley Trail និងស� ន 
Highway 203 េនែក្បរផ�ូវ NE 32rd Street អចនឹង
ទទួលរងនូវករ្រជាបទឹក។     

8,000 cfs
អ�ក�ស�កេនតំបន់ Red Creek  អចនឹងរងេ្រគាះ
េដយសរផ�ូវលិចទឹក និងក្រមិតទឹកខ�ស់។ 
ទឹកអចជន់លិច្រចំងទេន�េនក�ុងទី្រក�ង Paci�c។  

ដំណាក់កលទី 2

4,200 cfs
តំបន់ Dorre Don Way េ្រកម និងផ�ូវ Byers Road SE 
អចជន់លិច និងបិទផ�ូវ។ ផ�ូវទំងេនះជាផ�ូវស្រមាប់ឆ�ង
កត់េទភូមិជិតខងមួយចំនួន ែដល្របជាពលរដ�
អចនឹងជាប់ខ�ួនេនក�ុងតំបន់េនាះែដលត្រម�វឲ្យមាន
ករជួយជេម��សេចញ។    

9,000 cfs
ក្រមិតកម�ស់ទឹកជំនន់េផ្សងគា� េនតម្រជលងែខ្សទឹក
ខងេលើៃនទី្រក�ង Auburn និងអង Mill Creek េ្រកម។ 
ផ�ូវ Southeast Green Valley Road និង West Valley 
Road អចនឹង្រត�វលិច។   

20,000 cfs
ទឹកជំនន់លិចក�ុងក្រមិតេផ្សងៗ អចេកើតមានេនតំបន់ 
Snoqualmie Valley ទំងមូល។ ផ�ូវែដលអចជន់លិច
រមួមានផ�ូវ Fall City-Carnation Road; Tolt Hill Road 
និងផ�ូវ Novelty Flats Road។

5,000 cfs
ទឹកេ្រជ និងហូរខ� ំងេលើផ�ូវ 353rd Avenue NE 
េនក�ុងតំបន់ San Souci។ ទឹកហូរកត់ Tolt River Road 
NE េនតំបន់ែក្បរៗតំបន់ San Souci។ ករ្រជាបទឹកកន់
ែតេកើនេឡើង េហើយករជន់លិចែផ�កខងេ្រកយមាន
ក្រមិតធ�ន់ធ�រ េនតមទំនប់ទឹកៃន្រចំងទេន�ខងត្ូបង 
ចេនា� ះស� ន Snoqualmie Valley Trail និងស� ន 
Highway 203 េនែក្បរតំបន់ 323rd Place NE ។       

10,000 cfs
អ�ក�ស�កេនតំបន់ Red Creek អចនឹងរងេ្រគាះធ�ន់ធ�រ
េដយសរេល្ប�នទឹកហូរខ� ំង លំហូរៃនកេម�ចកម�ី 
និងករលិចផ�ះសែម្បង។ ករជន់លិច្រចំងទេន�ទំនង
ជានឹងេកើតមានេនក�ុងទី្រក�ង Paci�c។   

ដំណាក់កលទី 3

ករប៉ាន់ស� នផលប៉ះពល់ពីទឹកជំនន់តមទេន�នីមួយៗ 

38,000 cfs
តំបន់មួយចំនួនែដលមាន្របជាជនរស់េនអចនឹងទទួល
រងនូវេល្ប�នទឹកហូរដ៏េ្រគាះថា� ក់ និងករលិចផ�ះសែម្បង។ 
ផ�ូវែដលអចជន់លិចរមួមានផ�ូវ Woodinville-Duvall Road, 
Carnation-Duvall Road,និងផ�ូវ Moon Valley Road។   

8,500 cfs
ទំនប់ទឹកែក្បរទី្រក�ង Carnation អច្រត�វបានលិច។ 
ទឹកហូរ្រជាបេចញពីទំនប់េនេលើ្រចំងខងត្ូបងចេនា� ះ
ស� ន Snoqualmie Valley និងស� ន Highway 203 
េនែក្បរផ�ូវ 323rd Place NE អចនឹងហូរកត់ផ�ូវ NE 
32nd Street។ ករផា� ស់ប�ូរផ�ូវទឹកអចេកើតេឡើងរវង
ែខ្សទឹកខងេលើេនតំបន់ Tolt River Road NE/361st 
Avenue NE និងេន្រពំែដនខងេកើតៃនទី្រក�ង Carnation។

12,000 cfs
េល្ប�នទឹកហូរខ� ំង និងលំហូរកេម�ចកម�ីដ៏េ្រគាះថា� ក់អច
នឹងេកើតមានេឡើងេនក�ុង្របព័ន�ទេន�ទំងមូល។ ករជន់លិច
្រចំងទេន�ទំនងជាេកើតេឡើងេនក�ុង្រក�ង Paci�c និងេន
ែក្បរទី្រក�ង Auburn។ ករខូចខតអចេកើតេឡើងេនតំបន់
ភា� ស់្រតីេនែក្បរទី្រក�ង Enumclaw។ ទឹកជំនន់ទំនងជាេឡើង
លិចផ�ូវ SR-410 ៃនែខ្សទឹកខងេលើ េនទំនប់ Mud 
Mountain Dam ែក្បរ Greenwater។

ដំណាក់កលទី 4

5,000 cfs
ផ�ូវមួយចំនួនេទៀតអចនឹង្រត�វជន់លិច និងបិទផ�ូវរមួមានផ�ូវ 
Cedar Grove Road SE, Maxwell Road SE និងផ�ូវ SR-169 
េនែក្បរតំបន់្របសព�គា� រវងផ�ូវ Cedar Grove Road SE។ 
ផ�ូវទល់ែដលអចនឹង្រត�វជន់លិច និងបិទរមួមានផ�ូវ Jan 
Road SE (SE 197th Street) SE 203rd Street, SE 206th 
Street និង SE 207th Street។ េល្ប�នទឹកហូរេលឿន និងមាន
ជេ្រមេ្រជខ� ំងអចបង�ឲ្យមានស� នភាពេ្រគាះថា� ក់ធ�ន់ធ�រ
ទូទំងតំបន់ទំនាបលិចទឹក។

12,000 cfs
ទំនប់ករពរទឹកជំនន់រងឹមំាអចនឹងជួយករពរ
ករ្រជាបទឹក និង/ឬកត់បន�យករែឆ�តទឹក។
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ដំណាក់កលទី 1៖  មិនមានស�� ទឹកជំនន់គួរឲ្យកត់សមា� ល់េកើតមានេឡើងេទ។ បុគ�លិក King County 
េ្រត�មខ�ួនជានិច�ស្រមាប់្រពឹត�ិករណ៍ទឹកជំនន់ណាមួយ។

ដំណាក់កលទី 2៖  ទឹកជំនន់ក្រមិតទប។ មជ្ឈមណ� ល្របកសអសន�ទឹកជំនន់ King County 
នឹងេបើកដំេណើ រករេដយមានបុគ�លិក្របចំករ 24 េម៉ាងក�ុងមួយៃថ� ចំជួយផ�ល់ជំនួយ។

ដំណាក់កលទី 3៖ ទឹកជំនន់ក្រមិតមធ្យម។ បុគ�លិកល្បោតទឹកជំនន់របស់ King County 
នឹង្រត�វបានដក់ព្រងយេដើម្បី្រត�តពិនិត្យេមើលឧបករណ៍ករពរទឹកជំនន់ដូចជាទំនប់ទឹកជាេដើម។

ដំណាក់កលទី 4៖ ទឹកជំនន់ក្រមិតធ�ន់។ បុគ�លិកល្បោតទឹកជំនន់េនែតបន�តមដនអំពី
ស� នភាពនានាេហើយមជ្ឈមណ� ល្របកសអសន�េនែតេបើកដំេណើ រករជាប់ជានិច�។ 

ដំណាក់កល្របកសអសន�ទឹកជំនន់របស់ King County

មជ្ឈមណ� ល្របកសអសន�ទឹកជំនន់ King County

206-296-8200 ឬ 1-800-945-9263

ដំណាក់កលទឹកជំនន់តមទេន�

Cfs = ហ�ីតគូបក�ុងមួយវនិាទី - ជាខ� តរង� ស់បរមិាណទឹក 
(គិតជាហ�ីតគូប) ែដលហូរឆ�ងកត់ទីតំងទេន�ណាមួយក�ុងមួយវនិាទី។

Snoqualmie River
បរមិាណទឹកែដលហូរឆ�ងកត់តំបន់       ខងេជើង      
កណា� ល       និងខងត្ូបង
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ទេន�នានាេន King County



មុនេពលមានទឹកជំនន់
  ដឹងពីេ្រគាះថា� ក់ចំេពះអ�ក។ ្របសិនេបើអ�កទទួលបាន 

ខិត�ប័ណ�ព័ត៌មានេនះ ផ�ះ ឬ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កគឺស�ិត
ក�ុងតំបន់ទំនាបលិចទឹក។ េដើម្បីពិនិត្យដឹងថា្រទព្យ
សម្បត�ិរបស់អ�កស�ិតក�ុងតំបន់ទំនាបលិចទឹកឬក៏អត់ 
សូមចូលេទកន់
•  www.kingcounty.gov/iMAP ឬទូរស័ព�េទកន់េលខ 

206-477-4732

•  www.floodsmart.gov ឬទូរស័ព�េទកន់េលខ 
1-888-379-9531

  ទិញធានារ៉ប់រងទឹកជំនន់។ ករធានារ៉ប់រងស្រមាប់
មា� ស់ផ�ះធម�ត មិនធានាចំេពះករបាត់បង់ែដល
បង�េឡើងេដយទឹកជំនន់េនាះេទ េហើយមានរយៈេពល
រង់ចំចំនួន 30 ៃថ�េនេលើប័ណ�សន្យោរ៉ប់រងថ�ី។

  ករពរខ�ួនអ�ក និង្រគ�សរអ�ក៖
•  េធ�ើបច�ុប្បន�ភាពែផនករសេ�ង� ះបនា� ន់ស្រមាប់្រគ�សរ 

កសិដ� ន និង្រក�មហុ៊នរបស់អ�ក។

•  ស� ល់ផ�ូវមួយចំនួនេដើម្បីេធ�ើដំេណើ រពីផ�ះ 
ឬ្រក�មហុ៊នរបស់អ�ក េទកន់តំបន់ទីទួល។

•  បេង�ើតកែន�ងជួបជំុគា� មួយក�ុងករណីសមាជិក
្រគ�សរែបកគា� ។

•  េ្រជើសេរ ើសមិត�ភ័ក�ិ ឬសច់ញាតិេនរដ�េផ្សង
ស្រមាប់េហទំនាក់ទំនង ្របសិនេបើែខ្សទូរស័ព�
ក�ុងតំបន់ជាប់រវល់។

•  ្របមូលសមា� រៈសេ�ង� ះបនា� ន់ 
(សូមែស�ងរកប�� ីគូសធីក េនខងក�ុងេនះ)។

•  ជែជកជាមួយអ�កជិតខងអំពីករេ្រត�មទប់ទល់
ទឹកជំនន់ បទពិេសធន៍នាេពលកន�ងេទ 
និងត្រម�វករជាពិេសសទំងឡាយែដលអ�ក ឬ 
ពួកេគអចជួយអ�កបាន។

  ករពរ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កពីេ្រគាះថា� ក់ៃនទឹកជំនន់៖
•  ែស�ងយល់ពីវធីិ និងេពលេវលែដលអ�កអចចល័ត

យានយន� សមា� រៈ សត�ពហនៈ ឬសត�ចិ�� ឹមេទ
តំបន់ទីទួល។

•  ទុករបស់របរមានតៃម� និងេ្រគ�ងគីមីក�ុងផ�ះ 
ឲ្យផុតពីៃផ�ទឹក។

•  បិទ និងរក្សោអងស�ុកទឹកេ្រកមដីឲ្យមានសុវត�ិភាព។

•  រកខ្សោច់ និងបាវខ្សោច់ជាមុន  
និងេរៀនពីរេបៀបេ្របើវឲ្យមាន្របសិទ�ភាព។

•  ដំេឡើងវ៉ល់ករពរេនក�ុងឃ�ុបលូទឹកស�ុយក�ុង
អគារេដើម្បីករពរទឹកកំុឲ្យ្រចលេចញពីលូទឹក
ស�ុយមកវញិ។ 

•  ករពរកំុឲ្យស�ឹកេឈើ និងកេម�ចកម�ីេផ្សងេទៀតធា� ក់
ចូលក�ុងលូ ្របទសលូ ឬគ្រមបលូេនតមផ�ូវ។

អំឡុងេពលមានទឹកជំនន់
  កំុេដើរ លុយទឹក ឬេបើកបរកត់តំបន់លិចទឹក។ រកផ�ូវេវៀង។ 

កំុលង់ទឹក។ 

  ្របសិនេបើរថយន�របស់អ�ករលត់េនតំបន់លិចទឹក 
សូមចកេចញពីរថយន�ឲ្យបានឆាប់ រចួេដើរេទកែន�ង
មានសុវត�ិភាព តមទិសេដែដលអ�កបានេចញមក។

  ែស�ងរកកែន�ងផ�ល់ព័ត៌មានក�ុងតំបន់េដើម្បីទទួល
ព័ត៌មានអសន�ថ�ីៗ។

  េ្រត�មខ�ួនទទួលករជូនដំណឹងពីករជេម��សពី
អជា� ធរ។ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វបានជូនដំណឹងឲ្យេធ�ើ
ករជេម��ស សូមេធ�ើតមេនាះឲ្យបានឆាប់។ 
សូមេធ�ើដំេណើ រតមផ�ូវជេម��សែដលបានបង� ញ 
ពីេ្រពះផ�ូវកត់អចមានកររងំស�ះ។

  ្របសិនេបើអ�កមិនអចចកេចញពីផ�ះ ឬអគាររបស់អ�ក 
េដយសុវត�ិភាព េដយសរែតទឹកេឡើងេលឿនេពក 
សូមេហទូរស័ព�េទេលខ 911 េដើម្បីសំុជំនួយ។ 
បនា� ប់មកេទៀតអ�ក្រត�វេទជាន់ខងេលើ ឬដំបូល។ 
សូមពក់សំេលៀកបំពក់កក់េក�  មិន្រជាបទឹក យកពិល  
ទូរស័ព�ៃដ  និងវទិ្ុយទក់ទងតមខ�ួន។

  េនេពលែដលទឹកេឡើងកន់ែតខ� ំងែមនែទន បុ៉ែន� 
្របសិនេបើេនមានេពល អ�ក្រត�វ៖
•  សូមបិទបំពង់ហ� សរបស់អ�កឲ្យជិត។

•  បិទកុងតក់អគ�ិសនីទំងអស់ក�ុងអគាររបស់អ�កេនគុបេភ�ើងធំ។ 
កំុប៉ះពល់ឧបករណ៍អគ�ិសនីណាមួយ លុះ្រតែតវស�ិតក�ុង
លក�ខណ� ស�ួត ឬ អ�កឈរេនេលើេឈើស�ួតេដយពក់ែស្បកេជើង  
និងេ�សមេដជ័រ។

•  កត់្រតពីស�ិតិទឹកជំនន់ដូចជា េពលេវល េមើលឧបករណ៍
វស់កម�ស់ទឹក និងកម�ស់ទឹកក�ុងតំបន់ េដើម្បីែស�ងយល់អំពី
ទឹកជំនន់ក�ុងតំបន់ជិតខងរបស់អ�ក េនៃថ�េ្រកយ េដយគិតទំង 
ករតមដនជាក់លក់មួយេនក�ុងផ�ះ ឬ្រក�មហុ៊នរបស់អ�ក។

េ្រកយេពលេពលមាន
ទឹកជំនន់
  មុនេពលេដើរចូលផ�ះ សូម្របយ័ត� េដយសរែតអច

មានករខូចខតធ�ន់ធ�រែផ�កណាមួយ ករេលចធា� យ
ហ� ស ករឆ�ងេភ�ើង និងករធា� ក់ែខ្សរេភ�ើងជាេដើម។

  ឲ្យអ�កជំនាញពិនិត្យេមើលបន�ះ្របព័ន�អគ�ិសនី 
ម៉ាសីុនកេម�  រន�េដតេភ�ើង និងឧបករណ៍
អគ�ិសនី មុននឹងេ្របើ។ េហទូរស័ព�េទ្រក�មហុ៊ន
ហ� សឲ្យេបើកហ� សេ្របើវញិ។

  អនុវត�តមែបបបទៃនករសមា� តសមា� រៈេ្របើ្របាស់ 
ចំណីអហរ ្របព័ន�ទឹក និង្រទព្យសម្បត�ិ 
េដយមានសុវត�ិភាព។

  េរៀបចំប�� ីសមា� រៈែដលបាត់បង់។ ថតរបូអំពីទិដ�ភាព
ខូចខត និងកត់្រតតៃម�ជួសជុល។ សូមទក់ទង
េទកន់ភា� ក់ងរធានារ៉ប់រងរបស់អ�ក េដើម្បីទមទរ
យក្របាក់សំណងេលើករខូចខតេដយសរទឹកជំនន់។

  គូសចំណំាចំណុចខ�ស់បំផុតែដលទឹកេឡើងដល់េន
ក�ុងផ�ះ ឬកែន�ងខូចខត។

  បូមទឹកេចញពីជាន់េ្រកមដីបន�ិចម�ងៗ 
(្របែហលមួយភាគបី ក�ុងមួយៃថ�) 
េដើម្បីកំុឲ្យខូចខតដល់ផ�ះសែម្បង។

  យកបាវខ្សោច់េចញ និងចត់ែចងឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ។

  ែស�ងរកព័ត៌មានក�ុងតំបន់ថ�ីៗទក់ទងនឹងជំនួយ
េ្រគាះមហន�រយ និងែបបបទៃនករចុះេឈ� ះ។

ដឹងពីេ្រគាះថា� ក់ៃនទឹកជំនន់េនតំបន់របស់អ�ក 
េគនិយាយថា ចំេណះដឹងគឺជាអំណាច។
េយើងដឹងថា ទឹកជំនន់គឺប�� ែដលមិនអចេជៀសរចួ។
អ�កអចធា� ប់ជួប្របទះទឹកជំនន់េនតំបន់ King County រចួមកេហើយ។ ឬ 
អ�កធា� ប់រស់េនទីេនះអស់រយៈេពលជាេ្រចើនេដយមិនមានប�� អ�ីេកើតេឡើង។ 
(ករ្របកសរបស់រដ�សហព័ន�អំពីមហន�រយទឹកជំនន់ ចុងេ្រកយបង�ស់ក�ុង 
King County គឺេនឆា� ំ 2012។) បុ៉ែន�េនាះគឺជាប�� ទក់ទងនឹងទឹកជំនន់។ 
មានករព្យោករណ៍អកសធាតុ និងករ្របកសអសន�។ បុ៉ែន�យ៉ាងណាក៏េដយ 
ទឹកជំនន់គឺជាប�� ែដលមិនអចស� នដឹងមុនេទ។ 

េហតុដូេច�ះ េនេពលែដលអ�កដឹងពីព័ត៌មានេផ្សងៗអំពីេ្រគាះថា� ក់ទឹកជំនន់កន់ែតេ្រចើន 
េនាះអ�កអចេ្រត�មលក�ណៈទប់ទល់នឹងវបានកន់ែត្របេសើរ។

េនះគឺជាវធីិចំនួនបួនេដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបែន�មេន 
kingcounty.gov/flood៖ 
•  iMap – ែស�ងរកែផ�ក និងទំនាបលិចទឹក 

និងទិន�ន័យេផ្សងេទៀតេនក�ុងឧបករណ៍ែផនទីអន�រកម�េនះ។ បង� ញ ( view) 
ផ�ូវទឹកហូរ ទំនាបលិចទឹករយៈេពល 100 ឆា� ំ តំបន់បេ�� �សលំហូរទឹកេ្រគាះថា� ក់
ស្រមាប់ទឹកទេន� និងរបូថតពីេលើអកសពីឆា� ំ 2009 និងឆា� ំេ្រកយៗមក។

•  ែផនទីបង� ញេ្រគាះថា� ក់ទឹកជំនន់ FEMA – 
ែស�ងរកែផនទីអ្រតធានារ៉ប់រងទឹកជំនន់ រចួេរៀនពីរេបៀបអនែផនទីទំងេនាះ 
ឬេស�ើសំុផា� ស់ប�ូរែផនទី។ 

•  ករបង� ញរបូថតទឹកជំនន់ – េមើលរបូថតពី្របវត�ិៃនទឹកជំនន់េនតំបន់របស់អ�ក ឬ 
ទូទំងតំបន់ King County។

•  ករបង� ញករជន់លិចេដយទឹកជំនន់ – េ្របើឧបករណ៍េនះេដើម្បីេមើលពីក្រមិត
ៃនផលប៉ះពល់េទេលើទីតំងជាក់លក់ណាមួយតមដងទេន� Cedar River 
េទតមេសណារយូ៉ីទឹកជំនន់េផ្សងៗគា� ជាេ្រចើន។ េនះគឺជាគេ្រមាងសកល្បង 
េហើយបច�ុប្បន�មានផ�ុកែតទិន�ន័យអំពីទេន� Cedar River ែតមួយបុ៉េណា� ះ។

្រត�វករជំនួយ? ្របសិនេបើអ�កមានសំណួរអំពីរេបៀបេមើលពី្រទព្យសម្បត�ិរបស់
អ�ក ថាេតើស�ិតក�ុងទំនាបលិចទឹកឬក៏អត់ ឬ្របសិនេបើអ�កចង់បានព័ត៌មានអំពី 
FEMA Elevation Certificates សូមទូរស័ព�េទ 206-477-4732។

App (កម�វធីិ) ្របកសអសន�
ទឹកជំនន់េន King County 
ស្រមាប់ទូរស័ព�ៃដ
េដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានជាក់ែស�ងអំពីទឹកជំនន់េន
ទេន� Skykomish, Snoqualmie, Tolt Raging Cedar, 
Green និង White rivers ្រពមទំង  Issaquah Creek។ 
កម�វធីិេនះបង� ញពីរលំហូរទឹកទេន�នាេពលបច�ុប្បន� 
ទិន�ន័យទឹកជំនន់តមដំណាក់កល ករព្យោករណ៍ 
និងដំណាក់កលទឹកជំនន់ជាក់ែស�ង។ 
្រកហ�ិកេធ�ើឲ្យអ�កអចពិនិត្យេមើលបានយ៉ាងងយ
�ស�លនូវទិន�ន័យទឹកទេន� ក�ុងរយៈេពលពីរឬបីៃថ� 
និងករព្យោករណ៍។ 

រេបៀបចក់បំេពញបាវខ្សោច់ 
េយាងតមកម�វធីិធានារ៉ប់រងេលើទឹកជំនន់ថា� ក់ជាតិ ទឹកជំនន់មួយ
អីុងក�ុងផ�ះទំហំ 1,000 ហ�ីតកេរអ៉ចបង�ករខូចខតែដលមានតៃម�
្របមាណជា $10,600។ សូមករពរ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កេដយេ្របើ
បាវខ្សោច់េដើម្បីបេង�ើតជាទំនប់ និងបេ�� �សទឹកេចញ។ 
សមា� រៈេធ�ើបាវខ្សោច់អចរកទិញជាមុនពីហងលក់េ្រគ�ងសំណង់ 
និងអ�កផ�ត់ផ�ង់បាវខ្សោច់។ េនេពលមាន្រពឹត�ិករណ៍ទឹកជំនន់ណា
មួយេកើតេឡើង សូមេហទូរស័ព�េទមជ្ឈមណ� ល្របកសអសន�
ទឹកជំនន់របស់ King County េដើម្បីដឹងពីកែន�ងែដលអ�កអចរកទិញ
បាវខ្សោច់។ ស្រមាប់ករែណនំាករេ្របើ្របាស់បាវខ្សោច់ 
និងទីតំងលក់បាវខ្សោច់ សូមចូលេទកន់េគហទំព័រ 
www.kingcounty.gov/floodservices ។

3វធីិចំនួន 3 
េដើម្បីករពរទំនាបលិចទឹកធម�ជាតិ

ទំនាបលិចទឹកគឺជាវធីិ្រគប់្រគងទឹកតមែបបធម�ជាតិ។ ទំនាបលិចទឹកកត់បន�យ
ភាពញឹកញាប់ ភាពធ�ន់ធ�រ និងរយៈេពលជន់លិច ែដលជួយកត់បន�យហនិភ័យ
ចំេពះ្របជាជន និង្រទព្យសម្បត�ិ។ វជួយបំេពញទឹកេ្រកមដីែដល្រត�វ
ករស្រមាប់ជាទឹកបរេិភាគ។ េហើយវក៏ផ�ល់នូវទីជ្រមកស្រមាប់រកុ�ជាតិ 
និងសត�ជាេ្រចើនែដលបេង�ើតនូវបរសិ� នមួយដ៏កន់ែតមានផាសុកភាព។

េនះគឺជាវធីិចំនួនបីេដើម្បីករពរទំនាបលិចទឹកែដលអ�ករស់េន។ 
1. សងសង់ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតំងពីដំបូង។ ករអភិវឌ្ឍ្រត�វបានប��ត�ិេឡើងេដើម្បីករពរទំនាបលិចទឹក 

និងតួនាទីេផ្សងៗរបស់វ។  អគារ ករជួសជុល ឬែកលម�សំណង់ ករចត់ថា� ក់ 
ករជីក និងករចក់បំេពញ ត្រម�វឱ្យមានករអនុ�� តទំងអស់។ ករជួសជុល 
ឬែកលម�ចំេពះរចនាសម�័ន�ែដលមាន�សប់ែដលមានក្រមិតេលើសពី 50 ភាគរយ 
ៃនតៃម�របស់វ ្រត�វបានត្រម�វឲ្យមានករករពរទឹកជំនន់ និងបំេពញតមស�ង់ដរប��ត�ិកម�។ 
មុនេពលអ�កចប់េផ�ើមគេ្រមាងណាមួយេនេលើអចលន្រទព្យរបស់អ�ក ឬ 
េដើម្បីរយករណ៍ពីករអភិវឌ្ឍែដលខុសច្បោប់ សូមទក់ទងេទកន់ែផ�ក្រត�តពិនិត្យករអនុ�� ត 
និងបរសិ� ន តមទូរស័ព�េលខ 206-296-6600 ឬចូលេទកន់េគហទំព័រ៖ www.kingcounty.gov/permits។

2. រយករណ៍អំពីករចក់សំរមខុសច្បោប់។ ចប់ពីេ្រគ�ងគីមី ដល់សំរម 
សមា� រៈេ្របើ្របាស់ក�ុងផ�ះ និងេ្រគ�ងសង� រមឹ ករចក់សំរមខុសច្បោប់ បង�ករបំពុលដល់បរសិ� ន 
និងរងំស�ះដល់ផ�ូវទឹកហូរ។ េដើម្បីរយករណ៍ពីករចក់សំរមខុសច្បោប់ 
សូមទក់ទងេទែខ្សទូរស័ព�បនា� ន់ស្រមាប់ករេចលសំរមខុសច្បោប់ តមរយៈេលខ 206-296-SITE 
(7483); toll free at 1-866-431-7483; ឬចូលេទកន់េគហទំព័រ៖ www.kingcounty.gov/dumping។

3. កំុបន�េបើកបរេនេពលមានេ្របងហូរេចញពីរថយន�។ េ្របង និងវត�ុរវេផ្សងេទៀតហូរេចញពីយានយន� 
មានសរធាតុពុល និងអចប៉ះពល់ដល់សត�ៃ្រព និងទីជ្រមករបស់ពួកវ។  តមករប៉ាន់ស� ន 
យានយាន�នានាបេង��រេ្របងចំនួន 7 លនក� ត (quart) ជាេរៀងរល់ឆា� ំចូលេទក�ុងតំបន់ទីជ្រមាល Puget 
Sound Watershed។ េនេពលែដលមានេភ��ងធា� ក់ ទឹកហូរនំាយកសរធាតុពុលទំងេនះេទកន់ទេន� 
អូរ បឹង និងតំបន់ Puget Sound។ េដើម្បីកំណត់កែន�ងែដលេលចេហៀរេ្របង វធីិកំណត់ 
េហើយទញយកឯកសរេយាង សូមចូលេទកន់េគហទំព័រ www.fixcarleaks.org។

មុនេពល អំឡុងេពល និងេ្រកយេពលមានទឹកជំនន់ សូមទទួលព័ត៌មានលម�ិតតមេគហទំព័រ 
www.kingcounty.gov/floodservices

កំុបន�េបើកបរេនេពល
មានេ្របងហូរេចញ

ជួសជុលកែន�ងែដល
លិច្រជាបេនាះ!


