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ਿਵਕਿਲਪਕ ਪ�ਾਰੂਪ ਉਪਲਬਧ 

206-477-4812 (TTY ਿਰਲੇ: 711)

ਦਿਰਆਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਸਟਰ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ!

ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ 
(Flood 
Control 
District) 
ਵੱਲ� ਸੰਦੇਸ਼:

2007 ਿਵੱਚ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ 
(King County Flood Control District) ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਤ� ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸ� ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ 
ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ�, ਵਪਾਰ� ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ 
ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸਲੈਾਬ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੱਡ 
ਅਪਡੇਟ (Flood Update) ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 
ਇੱਚ ਉਨ� � ਪ�ਾਜੈਕਟ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਗੇਾ ਿਜਹੜੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ, 
ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ� ਨੰੂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਲੈਾਬ-ਸੰਬੰਧੀ 
ਨੁਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਇਨ� � ਦੇ ਫਲੈਾਓ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਅਸਮਰਥਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਭਿੂਮਕਾ 
ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
ਇਸਲਈ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹ�। 
ਸਲੈਾਬ ਚਤੇਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ। ਇਹ 
ਸਿੁਨਸਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕਈ ਿਦਨ� ਤੱਕ ਚੱਲਣ 
ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ ਮਜੂੌਦ ਹੈ। ਿਕਸ ੇਐਮਰਜ�ਸੀ 
ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਸਮੁੱ ਚ ੇਪਿਰਵਾਰ ਲਈ 
ਇੱਕ ਆਊਟ-ਆਫ਼-ਸਟੇਟ ਸੰਪਰਕ ਚਣੁ।ੋ 
ਸਲੈਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ� 
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਸਲੈਾਬ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦੋ। ਘਰ 
ਮਾਲਕ� ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੇ ਿਮਆਰੀ ਬੀਮ ੇਿਵੱਚ 
ਸਲੈਾਬੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੰੂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਸਥਾਨ� ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ 
ਇਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਵੀਿਡਓ ਦੇਖੋ। 
ਆਪਣ ੇਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਲੈਾਬ ਿਨਕਾਸ 
ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਮਲਬੇ ਤ� ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ
। ਸਲੈਾਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਵੇਲ ਦਿਰਆਵ� ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਚੜ�ਨਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਇਹ ਉਦ� ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਜਦ� ਸਲੈਾਬ ਿਨਕਾਸ ਜਾਮ ਹੋ ਜ�ਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜ� ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਲੱਡ 
ਅਪਡੇਟ (Flood Update) ਿਵੱਚ ਮਜੂੌਦ ਹੈ – ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਪੜ�।ੋ 
ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ
। ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ (King County) ਿਵੱਚ – ਸਾਡੀਆਂ 
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬਾਰਸ਼� ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਰਆਵ� ਸਮਤੇ 
– ਸਲੈਾਬ ਦਾ ਆਉਣਾ “ਜੇਕਰ” ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥ ਹੈ “ਕਦ�”।
ਰੀਐਗਨ ਡੰੁਨ , ਚਅੇਰ (Reagan Dunn, Chair)
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ (King 
County Flood Control District)
ਫਲੱਡ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ (Flood District) ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ www.kingcountyfloodcontrol.org 
�ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ (King County 
Flood Control District) ਪ�ਾਜੈਕਟ ਵਰੇਵਾ: 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਲੈਾਬੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਪ�ਾਜੈਕਟ।  
ਵਰੇਵ ੇਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ www.kingcounty.gov/rivers
•      ਸਨ� ਕੁਆਲਮੀ ਦਿਰਆ (Snoqualmie Basin) – ਸਾਊਥ ਫੋਰਕ ਸਨ� ਕੁਆਲਮੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪਲਾਨ (South Fork Snoqualmie Corridor 

Plan) ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਨਾਲ 2016 ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਨ – ਟੋਲਟ ਿਰਵਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪਲਾਨ (Tolt 
River Corridor Action Plan) – ਜਾਰੀ ਹੈ।

•      ਸੀਡਰ ਦਿਰਆ (Cedar River) – ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਰੇਨਬੋ ਬ�ਡ (Rainbow Bend) ਪ�ਾਜੈਕਟ ਨੀਵ� ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ 
ਲਈ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਡਰ ਿਰਵਰ ਟ�ੇਲ (Cedar River Trail) ਅਤੇ ਐਸਆਰ 169 (SR 169) ਨੰੂ ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਸਟੀ 
ਆਫ਼ ਰ�ਟਨ (City of Renton) ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੀਡਰ ਦਿਰਆ (Cedar River) ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ� ਦਿਰਆਈ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਿਵਲੀਅਮਜ਼ ਸਟ�ੀਟ ਿਬ�ਜ 
(Williams Street Bridge) ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਦਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਅਸਿਥਰ ਦਿਰਆਈ ਕੰਢੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਈਲੀਅਟ ਿਬ�ਜ ਰੀਚ 
ਪ�ਾਜੈਕਟ (Elliott Bridge Reach Project) ਸਟੇਟ ਰੂਟ 169 (State Route 169) ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਜੋਨਜ਼ ਪਲੇਸ (Southeast Jones 
Place), ਅਤੇ 154 ਪਲੇਸ ਸਾਊਥਈਸਟ (154th Place Southeast) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਨੀਵ� ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ੋਖ਼ਮ� ਨੰੂ ਘਟਾ ਦਵੇਗਾ।  

•    ਗ�ੀਨ ਦਿਰਆ (Green River) – 2015 ਿਵੱਚ, ਗ�ੀਨ ਿਰਵਰ ਿਸਸਟਮ-ਵਾਈਡ ਇੰਪਰੂਵਮ�ਟ ਫ�ੇਮਵਰਕ (Green River System-Wide 
Improvement Framework (SWIF)) ਸੈਲਾਬ� ਤ� ਬਚਾਓ ਲਈ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਰਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਦੇ ਇੱਕ ਸੈ�ਟ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਿਬ�ਸਕੋਅ-ਡੇਸੀਮੋਨ�  ਲੈਵੀ ਸੈ�ਟਬੈਕ (Briscoe-Desimone Levee Setback) ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਰੱਸਲ ਰੋਡ (Lower 
Russell Road) ਵਰਗੇ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਐ�ਸਡਬਿਲਊਆਈਐ�ਫ (SWIF) ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹਨ। ਔਬਰਨ (Auburn) ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵ� ਰੈਿਡੰਗਟਨ ਲੈਵੀ 
(Reddington Levee) ਪ�ਾਜੈਕਟ 300 ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 275 ਵਪਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ 680 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੀਮਤ 
ਸਮੇਤ ਸੈਲਾਬ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

•    ਵਾਈਟ ਦਿਰਆ (White River) – ਿਕੰਗ-ਪੀਅਰਸ ਕਾ�ਟੀ ਲਾਈਨ (King-Pierce county line) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਲੋਅਰ ਵਾਈਟ ਿਰਵਰ (Lower White 
River) ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ-ਪੱਧਰੀ, ਸੰਤੁਿਲਤ ਰਾਜਕੀ ਪ�ਾਜੈਕਟ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੀਲਾਈਨ ਲੈਵੀ ਸੈ�ਟਬੈਕ (Countyline Levee 
Setback) ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਬ�ਕ ਲੈਵੀ ਸੈ�ਟਬੈਕ (Right Bank Levee Setback) ਪ�ਾਜੈਕਟ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ 150 ਏਕੜ ਤ� ਵੱਧ ਦੇ ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ ਨੰੂ 
ਵਾਈਟ ਿਰਵਰ ਚੈਨਲ (White River channel) ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨਗੇ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਪੈਿਸਿਫਕ (City of Pacific) ਲਈ ਸੈਲਾਬ� ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣਗੇ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਨ� ੜੇ ਿਕਸੇ ਦਿਰਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ, 
ਟੈਕਸਟ ਸੁਨ� ਿਹਆ ਜ� ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਸਵੈ-ਚਾਿਲਤ ਸੈਲਾਬ 
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ।  
www.kingcounty.gov/flood 
206-477-4899

ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ (King 
County) ਿਵੱਚ ਸੈਲਾਬ� ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਇਕ ਤਰਜਮਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 

206-477-4812 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Reddington

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ 
ਿਰਵਰਸ 

(King County Rivers) 
ਨੰੂ Facebook ਅਤੇ Twitter 

'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
(@KCDNRP @KCFloodDistrict)
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ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਰਵਰਜ਼ (KING COUNTY RIVERS)
2014-2015

ਅਮਿੈਰਕਨ ਰੈਡ ਕ�ਾਸ
206-323-2345 ਜ� 360-377-3761
www.seattleredcross.org

ਸਲੈਾਬ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 
www.kingcounty.gov/
�oodservices

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਅਲਰਟਸ 
(King County Flood Alerts)
206-477-4899
www.kingcounty.gov/�ood

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਲੈਾਬ ਫ਼ਲੱਡ ਵਾਰਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ 
(King County Flood 
Warning Center)
206-296-8200 ਜ� 1-800-945-9263

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਿਰਪੇਅਰ ਪ�ਗੋ�ਾਮ
ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਯਗੋ ਘਰ-ਮਾਲਕ� ਲਈ ਘਰ ਦੀ 
ਮੁੱ ਖ ਲੋੜ�ਦੀ ਮਰੰੁਮਤ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ।  206-263-9095
www.kingcounty.gov/housingrepairs

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਆਿਫਸ ਆਫ਼ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮਨੈ� ਜਮ�ਟ – 
ਸ਼ਲੈਟਰ ਇਨਫਰਮਸੇ਼ਨ 
(King County O�ce of Emergency 
Management - Shelter Information)
206-296-3830

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਰੋਡ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
(King County Road 24/7 Helpline)
206-296-8100 ਜ� 1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਰੋਡ ਅਲਰਟਸ 
(King County Road Alerts)
www.kingcounty.gov/roadalert

• ਬੈਟਰੀ ਜ� ਕਰ�ਕ-ਚਾਿਲਤ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ
• ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟੀ
• ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਲੈਸ਼ਲਾਈਟ
• ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀਆਂ ਪ�ਤੀਿਲਪੀਆਂ 

(ਡ�ਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ, ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਬ�ਕ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ)

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਕਈ ਿਦਨ� ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ

• ਗਰਮ ਕਪੜੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱ ਤੇ/ਬੂਟ ਅਤੇ ਕੰਬਲ
• ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ-ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਤੀ
• ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਦਵਾਈਆਂ
• ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਚੀਜ਼� (ਕੰਬਲ, ਿਕਤਾਬ�, ਿਖਡੌਣੇ)

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੈਲਾਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ ਸੱਪਲਾਈਜ਼
ਮਟੈਰੋ ਟ��ਿਸਟ ਿਡਸਰੱਪਸ਼ਨਜ਼ 
(Metro Transit Disruptions)
www.kingcounty.gov/metro

ਨ� ਸ਼ਨਲ ਫਲੱਡ ਇੰਸ਼ਅੋਰ�ਸ ਪ�ਗੋ�ਾਮ
1-888-379-9531
www.�oodsmart.gov

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ – ਸੀਐਟਲ ਐਡਂ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ – 
ਸਪੈਿਟਕ ਟ�ਕ ਐਡਂ ਵ�ੈਲ ਪ�ਾਬਲਮਜ਼ (Public 
Health - Seattle & King County - Septic 
Tank and Well Problems)
206-296-4932

ਟੇਕ ਿਵੰਟਰ ਬਾਇ ਸਟੌਰਮ 
(Take Winter By Storm)
www.takewinterbystorm.org

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਰਵਰਸ (King County Rivers) ਨੰੂ Facebook 
ਅਤੇ Twitter 'ਤ ੇਫਾਲੋ ਕਰੋ। @KCDNRP @KCFloodDistrict

ਸਾਊਥ ਫੋਰਕ ਸਨ� ਕੁਆਲਮੀ 
ਕੌਰੀਡੋਰ ਪਲਾਨ 
(South Fork Snoqualmie 
Corridor Plan)

ਸਾਊਥ ਫੋਰਕ ਸਨ� ਕੁਆਲਮੀ 
ਕੌਰੀਡੋਰ ਪਲਾਨ 
(South Fork Snoqualmie 
Corridor Plan)1

ਸੀਡਰ ਿਰਵਰ ਡ�ੈਿਜੰਗ 
(Cedar River Dredging)

2 ਸੀਡਰ ਿਰਵਰ ਡ�ੈਿਜੰਗ 
(Cedar River Dredging)

ਰੈਿਡੰਗਟਨ ਲੈਵੀ ਸੈ�ਟਬੈਕ ਪ�ਾਜੈਕਟ 
(Reddington Levee Setback Project)3
ਰੈਿਡੰਗਟਨ ਲੈਵੀ ਸੈ�ਟਬੈਕ ਪ�ਾਜੈਕਟ 
(Reddington Levee Setback Project)

ਕਾ�ਟੀਲਾਈਨ ਲੈਵੀ ਸੈ�ਟਬੈਕ ਪ�ਾਜੈਕਟ 
(Countyline Levee Setback project)
ਕਾ�ਟੀਲਾਈਨ ਲੈਵੀ ਸੈ�ਟਬੈਕ ਪ�ਾਜੈਕਟ 
(Countyline Levee Setback project)

4
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N

ਇਸ ਨਕਸ਼ ੇ'ਚ ਮਜੂੌਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ (King County) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ� ਤ� ਇਕੱਠੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਪੂਰਵ ਸਚੂਨਾ ਤ� ਿਬਨ� ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ (King County) ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਮਕਾਲੀਨਤਾ, ਜ� ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਜ� ਕਈੋ ਵਾਰੰਟੀ, 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ� ਅਸਪੱਸ਼ਟ, ਨਹ� ਿਦੰਦੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਸਰਵਖੇਣ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਹੈ। ਿਕੰਗ 
ਕਾ�ਟੀ (King County) ਿਕਸ ੇਵੀ ਆਮ, ਖ਼ਾਸ, ਅਿਸੱਧੇ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ, ਜ� ਪਿਰਣਾਮੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨਕਸ਼ ੇਿਵੱਚ 
ਮਜੂੌਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਜ� ਦੁਰਵਰਤ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਆਮਦਨੀ ਜ� ਮਨੁਾਫ਼ ੇਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ 
ਨਹ� ਹੈ, ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਹੋਵਗੇੀ। ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ (King County) ਦੀ ਿਲਖਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਕਸ਼ ੇਜ� ਇਸ 
ਨਕਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਮਜੂੌਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਚੇਣਾ ਵਰਿਜਤ ਹੈ।

ਲੇਜ�ਡ
ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਚਰਣ� * ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ USGS ਿਰਵਰ ਗੇਜ ਦੀ ਵਰਤ�

ਬੰਨ�
*ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ (King County) ਿਰਵਰਜ਼ �ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ USGS ਗੇਜ� ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ 
ਸੂਚੀ ਲਈ, www.kingcounty.gov/�ood ’ਤੇ ਜਾਓ।
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Cedar River
ਲ�ਡਸਬਰਗ (Landsburg) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਵਹਾਅ

Green River
ਔਬਰਨ (Auburn) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਜ� ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਵਹਾਅ

Tolt River
ਕਾਰਨ� ਸ਼ਨ (Carnation) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਵਹਾਅ

White River
ਮਡ ਮਾਉਨਟੇਨ ਡੈਮ ਤ� ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਵਹਾਅ

Issaquah Creek - ਹੋਬਾਰਟ (Hobart) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਦਿਰਆ 
ਦੀ ਉਚਾਈ (ਚਰਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਇੱਸਾਕਆੁਹ 
(Issaquah) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਚਾਈ (ਚਰਨ)

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.
ਨਵੰ. 2006

11,700 cfs
ਜਨ. 2009**

13,800 cfs
ਜਨ. 2009

54,110 cfs
ਜਨ. 2009

12,200 cfs
ਨਵੰ. 2006

7,870  cfs
ਜਨ. 2009

14,200 cfs
ਨਵੰ. 1911

28,100 cfs
ਨਵੰ. 1959

17,400 cfs
ਿਦਸੰ. 1959

28,000 cfs
ਿਦਸੰ. 1933***

ਦਿਰਆ 1 2 3 4 ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਿਸਖਰ ਿਸਖਰ ਸੈਲਾਬ *
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* ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਨ�  ਬਣਨ ਤ� 
ਪਿਹਲ�।  

** ਮਡ ਮਾਉਨਟੇਨ ਡੈਮ (Mud Mountain Dam) ਤ� 
ਛੱਡੇ ਗਏ ਵਹਾਵ� ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐ�ਸ. ਆਰਮੀ ਕੋਰ ਆੱਫ਼ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ।

*** ਬੱਕਲੀ (Buckley) ਦ ੇਨ� ੜੇ 
ਵਾਈਟ ਦਿਰਆ (White 
River) 'ਤੇ ਸਿੂਚਤ।

ਦਿਰਆ

Cedar River
 ਲ�ਡਸਬਰਗ 
(Landsburg) 
ਦ ੇਨ� ੜੇ ਵਹਾਅ

Green River
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਔਬਰਨ 
(City of Auburn) 
ਦੇ ਨ� ੜੇ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਜ� 
ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਵਹਾਅ

  Snoqualmie River  
          �ਤਰੀ,       
      ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ       
      ਦੱਖਣੀ ਫ਼ੋਰਕਸ 
  ਦਾ ਜੋੜ

Tolt River
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਕਾਰਨ� ਸ਼ਨ 
(Carnation) 
ਦੇ ਨ� ੜੇ ਵਹਾਅ

WhiteRiver 
ਮਡ ਮਾਉਨਟੇਨ ਡੈਮ 
(Mud Mountain Dam) 
ਤ� ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਵਹਾਅ 

2,800 cfs
156ਵ� ਪਲੇਸ ਐਸਈ (156th Place SE) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਜੋਨਸ 
ਰੋਡ (Jones Road) 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

7,000 cfs
ਔਬਰਨ ਸ਼ਿਹਰ (City of Auburn) ਦੀ ਪ�ਵਾਹ ਦੇ ਉਲਟ 
ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ।

12,000 cfs
ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ। ਿਜਨ� � ਸੜਕ� 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਨੀਲ ਰੋਡ ਐ�ਸਈ (Neal Road SE); ਰੀਿਨੰਗ 
ਰੋਡ (Reinig Road) ਵਸੈਟ ਸਨ� ਕਆੁਲਮੀ ਿਰਵਰ ਰੋਡ ਐਨਈ (ਵਾਕਰ 
ਰੋਡ) (Snoqualmie River Road NE (Walker Road); 
ਸਨ� ਕਆੁਲਮੀ ਮੀਡੋਬ�ਕ ਰੋਡ (Snoqualmie Meadowbrook Road); 
ਅਤੇ ਿਮੱਲ ਪ�ਡ ਰੋਡ (Mill Pond Road) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।     

3,500 cfs
ਸਨੈ ਸਚੂੀ (San Souci) ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਘਰ ਨਾ ਪਹੰੁਚਣਯਗੋ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ; ਿਜੱਥੇ ਸਾਈਡ ਚਨੈਲਸ ਸੜਕ ਤ� ਲੰਘਦੇ ਹਨ, �ਥੇ 
353ਵ� ਐਵਿੇਨਯ ੂਐਨਈ (353rd Avenue NE) ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ 
ਡੰੂਘਾਈ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਨ� ਕਆੁਲਮੀ ਵਲੈੀ ਟ�ਲੇ (Snoqualmie Valley Trail) ਪੁਲ 
ਅਤ ੇਐਨਈ 3 ਗਲੀ (NE 3rd Street) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਹਾਈਵ ੇ203 
(Highway 203) ਪੁਲ ਦੇ ਦਿਰਮਆਨ ਦੱਖਣੀ ਤਟ 'ਤੇ ਬੰਨ�  
ਪਾਣੀ ਿਰਸਣ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।     

8,000 cfs
ਰੈ�ਡ ਕ�ੀਕ (Red Creek) ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਾਣੀ ਭਰੀਆਂ 
ਸੜਕ� ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ �ਚ ੇਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਪੈਿਸਿਫਕ (Paci�c) ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਜਮ�� 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਰਣ 2

4,200 cfs
ਲੋਅਰ ਡੌਰ ਡੌਨ ਵ ੇ(Lower Dorre Don Way) ਅਤੇ ਬਾਇਅਰਸ 
ਰੋਡ ਐਸਈ (Byers Road SE) 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕ� ਕਈ ਇਲਾਿਕਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰਚ ੁ
ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਵਸਨੀਕ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � 
ਨੰੂ �ਥ� ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।    

9,000 cfs
ਔਬਰਨ (Auburn) ਦੀ ਪ�ਵਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਿਮੱਲ 
ਕ�ੀਕ ਬੇਿਸਨ (Mill Creek Basin) ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੰੂਘਾਈ ਤੱਕ 
ਪਾਣੀ ਭਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਾਉਥਈਸਟ ਗ�ੀਨ ਵਲੈੀ ਰੋਡ (Southeast 
Green Valley Road) ਅਤੇ ਵਸੈਟ ਵਲੈੀ ਰੋਡ (West Valley 
Road) 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

20,000 cfs
ਪੂਰੀ ਸਨ� ਕੁਆਲਮੀ ਵਲੈੀ (Snoqualmie Valley) ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਡੰੂਘਾਈ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਨ� � ਸੜਕ� 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਫ਼ਾਲ ਿਸਟੀ-ਕਾਰਨ� ਸ਼ਨ ਰੋਡ 
(Fall City-Carnation Road); ਟੋਲਟ ਿਹੱਲ ਰੋਡ 
(Tolt Hill Road); ਅਤੇ ਨੌਵਲਟੀ ਫ਼ਲੈਟਸ ਰੋਡ 
(Novelty Flats Road) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   

5,000 cfs
ਸਨੈ ਸਚੂੀ (San Souci) ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 353ਵ� ਐਵਿੇਨਯ ੂਐਨਈ 
(353rd Avenue NE) ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡੰੂਘਾਈ ਅਤੇ 
ਰਫ਼ਤਾਰ; ਸਨੈ ਸਚੂੀ (San Souci) ਖੇਤਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਟਲੋਟ 
ਦਿਰਆ ਮਾਰਗ ਐਨਈ (Tolt River Road NE) ਦੇ ਪਾਰ 
ਪਾਣੀ। ਸਨ� ਕੁਆਲਮੀ ਵਲੈੀ ਟ�ਲੇ (Snoqualmie Valley 
Trail) ਪੁਲ ਅਤੇ 323ਵ� ਪਲੇਸ ਐਨਈ (323rd Place NE) 
ਦੇ ਨ� ੜੇ ਹਾਈਵ ੇ203 (Highway 203) ਪੁਲ ਦੇ ਦਿਰਮਆਨ 
ਦੱਖਣੀ ਤਟ 'ਤੇ ਮਜੂੌਦ ਬੰਨ�  'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਿਰਸਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸ ੇਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ�� ਹੋਣਾ।       

10,000 cfs
ਰੈ�ਡ ਕ�ੀਕ (Red Creek) ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ 
ਰਫ਼ਤਾਰ�, ਮਲਬਾ ਵਗਣ ਅਤੇ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ�� ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਿਸਿਫਕ ਸ਼ਿਹਰ (City of Paci�c) ਿਵੱਚ ਤਟ ਤ� 
ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਜਮ�� ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਚਰਣ 3

ਦਿਰਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ

38,000 cfs
ਕਝੁ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ� ਅਤੇ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ 
ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ� � ਸੜਕ� 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਵਡੁਿਵਲ-ਡਯਵੂਲੈ ਰੋਡ (Woodinville-Duvall Road), 
ਕਾਰਨ� ਸ਼ਨ-ਡਯੂਵਲੈ ਰੋਡ (Carnation-Duvall Road), ਅਤੇ ਮਨੂ ਵਲੈੀ 
ਰੋਡ (Moon Valley Road) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   

8,500 cfs
ਕਾਰਨ� ਸ਼ਨ (Carnation) ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਪਾਣੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਨ� ਕਆੁਲਮੀ ਵਲੈੀ ਟ�ਲੇ (Snoqualmie Valley Trail) ਪੁਲ ਅਤੇ 
323ਵ� ਪਲੇਸ ਐਨਈ (323rd Place NE) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਹਾਈਵ ੇ203 
(Highway 203) ਪੁਲ ਦ ੇਦਿਰਮਆਨ ਦੱਖਣੀ ਤਟ 'ਤੇ ਬੰਨ�  ਪਾਣੀ 
ਿਰਸਣ ਦੇ ਵਹਾਅ ਐਨਈ 32ਵ� ਸਟ�ੀਟ (NE 32nd Street) ਦੇ 
ਪਾਰ ਵਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੋਲਟ ਦਿਰਆ ਮਾਰਗ ਐਨਈ (Tolt River 
Road NE) ਦੀ ਪ�ਵਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਹੱਦ/361ਵ� ਐਵਿੇਨਯ ੂਐਨਈ 
(361st Avenue NE) ਅਤ ੇਕਾਰਨ� ਸ਼ਨ (Carnation) ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ 
ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਿਰਮਆਨ ਚਨੈਲ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

12,000 cfs
ਪੂਰੇ ਦਿਰਆ ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ� ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ 
ਵਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਿਸਿਫਕ (Paci�c) ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਔਬਰਨ 
(Auburn) ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਪਾਣੀ ਜਮ�� ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਿਸਟੀ 
ਆਫ਼ ਇਨਮਕਲੌ (Enumclaw) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਿਫਸ਼ ਹੈਚਰੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ�ੀਨਵਾਟਰ (Greenwater) ਦੇ ਨ� ੜੇ ਮਡ ਮਾਊਨਟੇਨ ਡੈਮ 
(Mud Mountain Dam) ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਐ�ਸਆਰ-410 
(SR-410) ਿਵੱਚ ਸਲੈਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਚਰਣ 4

5,000 cfs
ਹੋਰ ਸੜਕ� 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਸੀਡਰ ਗ�ਵੋ ਰੋਡ ਐ�ਸਈ, ਮਕੈਸਵਲੈ ਰੋਡ ਐ�ਸਈ (Maxwell 
Road SE) ਅਤੇ ਸੀਡਰ ਗ�ਵੋ ਰੋਡ ਐ�ਸਈ (Cedar Grove Road SE) 
ਦੇ ਚਕੌ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਐ�ਸਆਰ-169 (SR-169) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਜਨ� � ਸੜਕ� 
'ਤੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਨ� � 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਜੈਨ ਰੋਡ ਐ�ਸਈ (ਐ�ਸਈ 197ਵ� ਸਟ�ੀਟ) 
(Jan Road SE (SE 197th Street), ਐ�ਸਈ 203ਵ� ਸਟ�ੀਟ (SE 203rd 
Street), ਐ�ਸਈ 206ਵ� ਸਟ�ੀਟ (SE 206th Street), ਅਤੇ ਐ�ਸਈ 207
ਵ� ਸਟ�ੀਟ (SE 207th Street) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੰੂਘ ੇਵਹਾਅ ਪੂਰੇ 
ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

12,000 cfs
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲੈਾਬ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਬੰਨ�  ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਰਸਾਵ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� ਉਹ ਿਸੰਜਣ ਕਰਕ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਚਰਣ 1:  ਸੈਲਾਬ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹ� ਆ�ਦਾ। ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ (King County) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘਟਨਾ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਚਰਣ 2: ਹਲਕਾ ਸਲੈਾਬ। ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਲੈਾਬ ਚਤੇਾਵਨੀ ਕ�ਦਰ (King County Flood Warning Center) ਖੱੁਲਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਜੂੌਦ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਚਰਣ 3: ਸਧਾਰਨ ਸਲੈਾਬ। ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਲੈਾਬ ਗਸ਼ਤ ਸਟਾਫ਼ (King County Flood Patrol sta�) ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸਲੈਾਬ ਸਰੱੁਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ�, ਿਜਵ� ਬੰਨ�  ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿੇਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਚਰਣ 4: ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲੈਾਬ। ਸਲੈਾਬ ਗਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲੈਾਬ ਚਤੇਾਵਨੀ 
ਕ�ਦਰ ਖੱੁਲਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਰਣ

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ (King County) ਸਲੈਾਬ ਚਤੇਾਵਨੀ ਕ�ਦਰ

206-296-8200 ਜ� 1-800-945-9263

ਦਿਰਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਚਰਨ

cfs = ਘਣ ਫੁੱ ਟ ਪ�ਤੀ ਸੈਿਕੰਡ – ਇਕ ਸੈਿਕੰਡ ਿਵੱਚ ਦਿਰਆ ਦੀ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਥ� ਤ� 
ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਣਫ਼ਲ (ਘਣ ਫੁੱ ਟ 'ਚ) ਦਾ ਮਾਪ।

Snoqualmie River
      �ਤਰੀ,       ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ        ਦੱਖਣੀ ਫ਼ਰੋਕਸ ਦਾ ਜੋੜN M S

N

M
S

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਰਵਰਜ਼ (KING COUNTY RIVERS)



ਸੈਲਾਬ ਤ� ਪਿਹਲ�
  ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ 

ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜ� ਸੰਪੱਤੀ ਇੱਕ 
ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੰਪੱਤੀ ਇੱਕ ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
•  www.kingcounty.gov/iMAP ਜ� ਕਾਲ ਕਰੋ 

206-477-4732
•  www.floodsmart.gov ਜ� ਕਾਲ ਕਰੋ 

1-888-379-9531

  ਸੈਲਾਬ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦੋ। ਘਰ ਮਾਲਕ� ਦੇ ਿਮਆਰੀ ਬੀਮੇ ਿਵੱਚ 
ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ 
ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਿਵੱਚ 30-ਿਦਨ� ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 
ਿਮਆਦ ਹੈ।

  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ:
•  ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਖੇਤ ਜ� ਵਪਾਰ ਲਈ ਐਮਰ�ਸੀ ਯੋਜਨਾ 

ਨੰੂ ਨਵ� ਕਰੋ।
•  ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ� ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤ� ਿਕਸੇ �ਚੀ ਥ� ਤੱਕ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
•  ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਮਲਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੋ।
•  ਸਥਾਨਕ ਲਾਈਨ� ਿਵਅਸਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ।
•  ਇਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ ਿਤਆਰ ਕਰੋ। (ਚੈ�ਕਿਲਸਟ ਲਈ 

ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ)।
•  ਸੈਲਾਬ ਲਈ ਿਤਆਰੀ, ਿਪਛਲੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ 

ਮਦਦ ਦੀ ਿਕਸੇ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ� 
ਉਨ� � ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।

  ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੰੂ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਓ:
•  ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 

ਉਪਕਰਨ�, ਜਾਨਵਰ� ਜ� ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੰੂ �ਚੀ ਥ� 'ਤੇ ਿਕਵ� 
ਅਤੇ ਕਦ� ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

•  ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸਾਇਣ� ਨੰੂ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ 
ਤ� �ਪਰ ਰੱਖੋ।

•  ਭਮੂੀਗਤ ਸਟੋਰੇਜ ਟ�ਕ� ਨੰੂ ਸੀਲਬੰਦ ਅਤੇ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਕਰੋ।
•  ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੇਤ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਸਖੋ।
•  ਸਲੈਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੀਵਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 

ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸੀਵਰ ਟ�ਪੈਸ ਿਵੱਚ ਚੈ�ਕ-ਵਾਲਵ 
ਲਗਾਓ।

•  ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਿਲਆਂ, ਸਟੌਰਮ ਗ�ਟੇਸ ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਪ ਗੇਟਸ ਨੰੂ 
ਪੱਿਤਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਤ� ਮਕੁਤ ਰੱਖੋ।

.

ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
  ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਲੰਘੋ ਜ� ਗੱਡੀ ਨਾ 

ਚਲਾਓ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਡੁੱ ਬੋ ਨਾ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਿਕਸੇ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫ਼ੱਸ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� 
ਉਸਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 
ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ� 'ਤੇ ਜਾਓ।

  ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅੱਪਡੇਟਸ ਲਈ ਖ਼ਬਰ� ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ� 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

  ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਿਨਕਾਸੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
। ਜੇਕਰ ਿਨਕਾਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਹਰ 
ਿਨਕਲੋ। ਿਨਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਰਿਸsਤਆਂ ਤ� ਜਾਓ, ਿਕ�ਿਕ 
ਸ਼ੌਰਟਕੱਟਸ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ� ਇਮਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ 
ਹੋ, ਤ� ਮਦਦ ਲਈ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਿਕਸੇ �ਚੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਜ� 
ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਗਰਮ, ਅਿਭੱਜ ਕਪੜੇ, ਫ਼ਲੈਸ਼ਲਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 
ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

  ਜਦ� ਸਲੈਾਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਟੱਲ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਜੇਕਰ ਸਮ� ਹੋਵ:ੇ
•  ਆਪਣਾ ਮੁੱ ਖ ਗੈਸ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ।
•  ਮੁੱ ਖ ਪਾਵਰ ਸਿਵੱਚ ਤ� ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ 

ਸੇਵਾਵ� ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ। ਿਕਸੇ ਿਬਜਲਈ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਓਦ� ਤਕ 
ਨਾ ਛੂਹੋ ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਸੁੱ ਕੀ ਥ� 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਤੁਸ� ਰਬੜ 
ਦੇ ਤਲਵੇ ਵਾਲੇ ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨ�  ਪਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਸੁੱ ਕੀ 
ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਖੜ�ੇ ਹੋਵੋ।

•  ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ 
ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਿਜਵ� ਸਮ�, ਗੇਜ ਰੀਿਡੰਗ, 
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਲਾਬ ਉਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਜ� ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ ਿਨਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਸੈਲਾਬ ਤ� ਬਾਅਦ
  ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁੜ-ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਇਮਾਰਤ 

ਨੰੂ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਗੈਸ ਰਾਸਾਵ�, ਿਬਜਲੀ ਦੇ 
ਝਿਟਕਆਂ ਅਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰ� ਤ� ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

  ਆਪਣੇ ਹੀਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਪੈਨਲ, ਆਉਟਲੈਟਸ ਅਤੇ 
ਉਪਕਰਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤ� 
ਉਨ� � ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਓ। ਗੈਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ 
ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼�, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

  ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਨੁਕਸਾਨ� ਦੀ 
ਫ਼ੋਟੋ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਸੈਲਾਬ 
ਤ� ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ 
ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

  ਸਭ ਤ� �ਚੇ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਿਜੱਥੇ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 
ਜ� ਖੰਿਡਤ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਸੀ।

  ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਪਾਣੀ ਭਰੀਆਂ ਬੇਸਮ�ਟਸ ਤ� ਪੰਪ ਰਾਹ� ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ 
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ-ਿਤਹਾਈ ਪਾਣੀ)

  ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ।

  ਿਬਪਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ 
ਲਈ ਖ਼ਬਰ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਸਰੋਤ ਦੇਖੋ।

ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਸੈਲਾਬ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�। 
ਤੁਸ� ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ (King County) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕੇ 
ਹੋਵੋਗੇ। ਜ� ਤੁਸ� ਇੱਥੇ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। (ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ 
(King County) ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਲਾਬ ਿਬਪਤਾ 2012 ਸੀ।) ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ 
ਸੈਲਾਬ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀਆਂ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ 
ਮੁੱ ਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੈਲਾਬ� ਦਾ ਆਉਣਾ ਗੈਰ-ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਹੈ।

ਇਸਲਈ ਸੈਲਾਬ� ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ� ਪ�ਤੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਜੰਨੀ ਵੱਧ ਸਮਝ ਰੱਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸ� ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

kingcounty.gov/flood �ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹਨ: 

•  ਆਈਮੈਪ (iMap) – ਇਸ ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਮੈਿਪੰਗ ਟੂਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ 
ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਦੇਖੋ। ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ, 100-ਸਾਲਾ ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ, ਦਿਰਆਵ� ਲਈ 
ਚੈਨਲ ਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 2009 ਅਤੇ ਇਸਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਤਸਵੀਰ� ਦੇਖ।

•  ਫੀਮਾ ਫਲੱਡ ਹੈਜ਼ਰਡ ਮੈਪਸ (FEMA Flood Hazard Maps) – ਸਥਾਨਕ ਸੈਲਾਬ ਬੀਮਾ ਦਰ� ਲੱਭੋ, 
ਇਨ� � ਨੰੂ ਪੜ�ਨਾ ਿਸੱਖੋ, ਜ� ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

•  ਫਲੱਡ ਫੋਟੋ ਿਵਊਅਰ (Flood photo viewer) – ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਜ� ਪੂਰੇ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ (King 
County) ਲਈ ਸੈਲਾਬ ਦੀਆਂ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤਸਵੀਰ� ਦੇਖੋ।

•  ਫਲੱਡ ਇੰਅੰਡੇਸ਼ਨ ਿਵਊਅਰ (Flood inundation viewer) – ਸੀਡਰ ਦਿਰਆ (Cedar River) ਦੇ 
ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਦੀਆਂ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇਖਣ 
ਲਈ ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮ� ਕੇਵਲ 
ਸੀਡਰ ਦਿਰਆ (Cedar River) ਦਾ ਹੀ ਡੇਟਾ ਮੋਜੂਦ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� ਫੀਮਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟਸ (FEMA 
Elevation Certificates) ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� 206-477-4732 �ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਮੋਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ� ਲਈ ਿਕੰਗ 
ਕਾ�ਟੀ (King County) ਫ਼ਲੱਡ ਐਪ
ਸਕਾਈਕੋਿਮਸ਼ (Skykomish), ਸਨ� ਕੁਆਲਮੀ 
(Snoqualmie), ਟੋਲਟ (Tolt), ਰੇਿਜੰਗ (Raging), 
ਸੀਡਰ (Cedar), ਗ�ੀਨ (Green) ਅਤੇ ਵਾਈਟ (White) 
ਦਿਰਆਵ�, ਅਤੇ ਇੱਸਾਕੁਆਹ ਕ�ੀਕ (Issaquah  Creek) 
ਬਾਰੇ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ
। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਦਿਰਆਵ� ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਹਾਅ, ਸੈਲਾਬ 
ਅਵਸਥਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਲਾਬ ਦੀਆਂ 
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਵਸਥਾਵ� ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ। ਗ�ਾਫ਼ ਕਈ 
ਿਦਨ� ਦਾ ਦਿਰਆ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਦੇਖਣਾ 
ਸੌਖਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। 

ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਿਕਵ� ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ 
ਨ� ਸ਼ਨਲ ਫਲੱਡ ਇੰਸ਼ੋਅਰ�ਸ ਪ�ੋਗ�ਾਮ (National Flood Insurance Program) ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ, 1,000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱ ਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 
$10,600 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਬ-ਰੋਧਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਰਾਹ� ਆਪਣੀ 
ਸੰਪੱਤੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਅਤੇ ਰੇਤ 
ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਤ� ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫਲੱਡ 
ਵਾਰਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ (King County Flood Warning Center) ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਕ 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਕੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰੇਤ 
ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ
www.kingcounty.gov/floodservices.

3ਕੁਦਰਤੀ ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ ਨੰੂ 
ਬਚਾਉਣ ਦੇ 3 ਢੰਗ

ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪ�ਬੰਧਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਹਨ। ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ 
ਭਰਨ ਦੀ ਬਰੰਬਾਰਤਾ, ਤੀਖਣਤਾ ਅਤੇ ਿਮਆਦ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ� 
ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ 
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਿਦਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 
ਰਿਹਣ ਦੀ ਥ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਸਹਮਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਤੰਨ ਢੰਗ ਇਹ ਹਨ।
1.  ਅਰੰਭ ਤ� ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਤਰਾਈ-ਖੇਤਰ� ਅਤੇ ਇਨ� � ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਿਵਕਾਸ 

ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜ� ਸੁਧਾਰ, ਗ�ੇਿਡੰਗ, ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਭਰਾਈ ਇਨ� � ਸਾਿਰਆਂ 
ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਿਹੱਸੇ ਤ� ਵੱਧ ਮੁਰੰਮਤ ਜ� ਸੁਧਾਰ� ਨੰੂ 
ਸੈਲਾਬ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨ� ਮੀ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ �ਤੇ ਕੋਈ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 
ਤ� ਪਿਹਲ�, ਜ� ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਪਰਿਮਿਟੰਗ ਐਡਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮ�ਟ 
ਰੀਿਵਊ (Department of Permitting and Environmental Review) ਨਾਲ 206-296-6600 �ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜ�  
www.kingcounty.gov/permits �ਤੇ ਜਾਓ।

2.  ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਲਬੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦਓ। ਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ, 
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਲਬਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਾਬ-ਮਾਰਗ� ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਮਲਬੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਲੀਗਲ ਡੰਿਪੰਗ ਹੌਟਲਾਈਨ (Illegal Dumping Hotline) ਨਾਲ 206-296-SITE 
(7483) �ਤੇ; ਟੌਲ-ਫ�ੀ 1-866-431-7483 �ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ; ਜ� www.kingcounty.gov/dumping �ਤੇ ਜਾਓ।

3.  ਿਰਸਾਵ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਤਰਲ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ 
ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 7 ਿਮਲੀਅਨ ਕੁਆਰਟਜ਼ 
ਮੋਟਰ ਆਇਲ ਦਾ ਿਰਸਾਵ ਿਪਊਗੇਟ ਸਾ�ਡ ਵਾਟਰਸ਼ੈ�ਡ (Puget Sound watershed) ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮ�ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਸੈਲਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਇਨ� � ਦੂਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਦਿਰਆਵ�, ਝੀਲ� ਅਤੇ ਿਪਊਗੇਟ ਸਾ�ਡ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਰਸਾਵ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ www.fixcarleaks.org �ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੈਲਾਬ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਵਰੇਵ ੇਇੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ www.kingcounty.gov/floodservices

ਿਰਸਾਵ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 
ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ

ਿਰਸਾਵ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰੋ!


