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ኣማራጺ አቀራርባ/ቅርጺ ይርከብ እዩ  

206-477-4812 TTY (ንምስማዕ ዝሰኣኑ ናይ ቴለ መሳርሒ) መሰጋገሪ፡ 711

ናይ ሩባታት ፖስተር አብ ዉሽጢ ይርከብ!

መልእኽቲ 
ካብ ሓደጋ 
ውሕጅ 
መቆጻጸሪ

ኣብ King County (ግዝኣት)ናይ ውሕጅ ሓደጋ  
መቆጻጸሪ ካብ  2007 ካብ ዝቀዉም ፤ ምስ ን ዉሕጅ 
ሓደጋ ዝተቃልዑ ከተማታትን ኣብያት ንግድን ተቐማጦን 
ንናይ ዉሕጅ ሓደጋ ንምክልኻልን ሳዕቤናቱ ንምቅላል 
ብሽርክነት ንሰርሕ ኣሎና ። እዚ እዋናዊ ሓበሬታ ሓደጋ 
ውሕጅ መጠንቐቕታ ንናይ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ 
ሕይወትን ንብረትን ትካላትን ንምዕቃብ ዝግበር መደባት 
ይገልጸልኩም።  

እዚ ሽርክነት እዩ። ንስኹም ውን ንይ ሓደጋ ዉሕጅ 
ሳዕቤናት ንምቅላል ዓቢ ተራ ኣሎኩም ። 

ስለዚ ሐገዝኩም ንጠልብ ኣሎና ።

 ናይ ሓደጋ ውሕጅ መጠንቐቕታ ንምርካብ ተመዝገብ ።
ንብዝሕ ዝበለ መዓልታት ከገልግለካ ዝኽእል ናይ ንህጹጽ 
ኩነታት መትሓዚ ( kit ) ከምዝሎካ አረጋግጽ ።  ንምሉእ 
ስድራቤትካ ንናይ ንህጹጽ ኩነታት ናይ ከባቢኹም 
መስመራት ተሌፎን ትሑዝ እንተኾይኑ ካብ እስቴት ወጻኢ 
ዝነብር ትውክሰዎ ሰብ ኣዳልው ። 

ወላዉን ን ሓንቲ inch ሓደጋ ውሕጅ ዝሽፍን ናይ ውሕጅ 
ሓደጋ ኢንሹራንስ ዓድግ ።  ስሩዕ ኢንሹራንስ ወነንቲ ወይ 
ትኻርይቲ ገዛውቲ ብሰንኪ ውሕጅ ንዘጋጠመ ክሳራ 
ኣይሽፍንን ። ንብረትኩም ንምዕቃብ ንሑጻ መትሓዚ 
ዝኾኑ ለቖታታት ንምርካብ አብ እንተርኔት ተወከሱ።  
ንኣጠቃቅማ ብዝምልከትእቲ ንሕና እነዳልዎ ቪድዮ 
ትዓዘቡ።

አብ ጥቃ እትነብረሉ ቦታ ዝርከብ ናይ ትሕቲ ሜሬት መፍሰሲ 
ውሕጅ ተዓቢሱ ከይከዉን ኣጽርዮ ። ውሕጅ ካብ ዝልዓሌ 
ብራክኽየ ማይ ጥራይ እይኮነን ዝመጽእ ፤ እተዓበሰ 
መፍሰሲ ውሕጅ ዉን ልክዕ ከም ውሕጅ ሓደጋ ከምጽእ 
ይኽእል እዩ ።

እቲ ኩሉ ክትወስድዎ ዝግባእ ተግባራት እብዚ እዋናዊ 
ሓበሬታ ሓደጋ ውሕጅ መጠንቐቕታ ይርከብ ስለዚ ብግቡእ 
አንብብዎ።

ተዳሊኻ ምጽናሕ ሓደጋ ንምግጣም የሐይለካ። አብ King 
County ምስ ብዝሒ ዝናብን ሩባታትን ሓደጋ ውሕጅ 
‘እንተ’ ዘይኮኔ ‘መዓስ’ እዩ ። 

Reagan Dunn, አቦ ወንበር
ናይ King County ሓደጋ ውሕጅ መቆጻጸሪ ዲስትሪክት

ተወሳኺ ሐበሬታ ብዛዕባ ሓደጋ ውሕጅ 
መቆጻጸሪ ዲስትሪክት አብዚ ይርከብ
www.kingcountyfloodcontrol.org.

KING COUNTY ሓደጋ ውሕጅ መቆጻጸሪ ዲስትሪክት 

ፕሮጀክታት፣ ንሳዕቤናት ሓደጋ ዉሕጅ ንምጉዳል ዝዉጥኑ ዓበይቲ 

መደባት ን ዝርዝር www.kingcounty.gov/rivers ተወከስ
•    ናይ Snoqualmie ሩባ ባይታ  - South Fork Snoqualmie ዝፈሰሉ መሬት መደብ ምትዕርራይ ፣ ተወሲኑ እዩ ተግባሬ አብ 

2016 ።  ተመሳሳሊ መደብ ን ሩባ  Tolt River ተታሒዙ አሎ

•    ሩባ Cedar  - እቲ አብዚ ቀረባ ጊዜ እተወደኤ ቀስተ ደመናዊ ምጥዋይ ፕሮጀክት ናይቲ ሩባ፣ ነቲ አብቲ ትሑት ቦታታት ክመጽእ 
ዝኽእል ናይ ዉሕጅ ሓደጋ የቃልሎ ። ከምኡ ዉን ን መገዲ (Trail) ሩባ Cedar River Trail ን SR 169 ይከላኸል ። ከተማ Renton ነቲ 
ካብ አፍ ሩባ ክሳብ Williams Street ድልድል ዘሎ አብ ትሕቲ ፈሳሲ ዘሎ ሑጻ አብዚ ቀረባ ጊዜ ከልግስዎ እዮም ። ብተወሳኺ አብቲ 
ከባቢ ዝርከብ ዘይርጉእ ሩባ ደንደስ ክጽግኑ እዮም ። እቲ ናይ Elliott ድልድል ፕሮጀክት ነቲ ንታሕቲ ዝፈስስ ዉሕጅ ሓደጋ፣ ካብ State 
Route 169 ን ደቡብ ምስራቅ Southeast Jones Place  ን ጥቃ 154th Place Southeast ደቡብ ምስራቅ ፣ከቃልሎ እዩ

•    ሩባ Green - አብ 2015 እቲ ናይ Green ሩባ ምምሕያሽ ብቀዳምነት ዝተሰርዑ መደባትን ለበዋታትን ብምትግባር ናይ ዉሕጅ 
ሓደጋ ምክልኻል ፕሮጀክታት (SWIF)  ክትግበሩ እዮም ።  ክም ናይ Briscoe-Desimone ፕሮጀክት ደንደስ ሩባ ምልዓልን 
አታኽልቲ ምትካልን ክምኡውን ናይ ታሕተዋይ Russell Road አካል ናይዚ ፕሮጀክት SWIF እዮም ።   እቲ ሐድሽ  
Reddington ናይ ደንደስ ሩባ ምልዓልን አታኽልቲ ምትካልን አብ Auburn ን ናይ 300  አባይቲ ንብረትን ን 275 ንግዳዊ 
ንብረትን ዝሓሸ ናይ ዉሕጅ ሓደጋ ምክልኻል ከቅርብ እዩ እዚ ክልቲኡ ከኣ ብ $680  ሚልዮን ይትመን ።

•    ሩባ White - ክልተ ዓበይቲ ርእሰማል ዝሓቱን ነነድሕዶም ዝደጋገፉን ንታሕተዋይ ሩባ White ጥቃ King-Pierce county line 
ፕሮጀክታት ዝኾኑ አብ ዉጥን አለዉ ።  ደንደስ ሩባ ምልዓልን አታኽልቲ ምትካልን ናይ Countylineን Right Bankን 
ፕሮጀክታት  አብ መጨረሻ ን 150 ሄክታር ን ዉሕጅ ሓደጋ ዝ ተቃለዐ ሰጣሕ ጎልጎል ምስ ሩባ White መትረብ ከራኽቡ እዮም ። 
ብተወሳኺ ን ከተማ Pacific ናይ ዉሕጅ ሓደጋ ከቃልሉላ እዮም።

ኣብ ጥቓኹም ዘሎ ሩባ ማይ ክመልእ ኮሎ ብኣውቶማቲክ ዝሰርሑ ናይ 
ውሕጅ ሓደጋ መጠንቐቕታታት ብተሌፎን፤ ብናይ ጽሑፍ መልእኽቲ፤ 
ወይ’ውን ብኢሜይል ምእንታን ክትቕበሉ ክትምዝገቡ ኣለኩም። 

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

እዚ ብሮሹር ኣብ King County ንዘጋጥም ሓደጋ 
ውሕጅ ዝምልከት አገዳሲ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ፡፡ 

ብኽብረትኩም ኣተርጓሚ ንምርካብ ብ 
206-477-4812 ደውሉ፡፡

Reddington

ናይ
KING COUNTY 

ሩባታት ኣብ ፌስቡክን ትዊቴርን 
ተኸታተሉ                 

@KCDNRP @KCFloodDistrict
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KING COUNTY ሩባታት
2014-2015

ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣሜሪካ 
206-323-2345 ወይኸኣ 360-377-3761
www.seattleredcross.org

ንናይ ውሕጅ ሓደጋ ከመይ ክትዳለው ከምዘለካ  
www.kingcounty.gov/�oodservices

መጠንቐቕታታት ሓደጋ ውሕጅ 
King County
206-477-4899
www.kingcounty.gov/�ood

ማእከል መጠንቐቕታታት ሓደጋ ውሕጅ King 
County
206-296-8200 ወይኸኣ 1-800-945-9263

King County ኣባይቲ ናይ ጽገና ፕሮግራም ትሑት 
እቶት ንዘለዎም፣ ሓገዝ ንምርካብ ብቑዓት ንዝኾኑ ወነንቲ 
አባይቲን ንመሐደሲ ኣገደስቲ ዝኾኑ ንጥፈታት ጽገና 
ኣባይቲ ዝኸውን ገንዘብ ምድጓም፡፡ 206-263-9095 
www.kingcounty.gov/housingrepairs

ናይ King County ናይ እዋን ሓደጋ ምሕደራ 
መዕቖቢ ቤት ጽሕፈት ሓበሬታ 206-296-3830

ኪንግ ካውንቲ መገዲ (King County Road)  
24/7 ናይ ሓገዝ ቴሌፎን መስመር 
206-296-8100 ወይኸኣ 1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

ናይ King County ናይ ጽርጊያ መጠንቕታታት 
www.kingcounty.gov/roadalert

•  ወይ’ውን ብኢድ ዝሰርሕ ራዲዮ ናይ መሐለውታ ባትሪን

•  ናውቲ ቀዳማይ ረዲኤትን ፊስካን

•  ላምባዲና ምስ ናይ መሐለውታባትሪን

•  ቅዳሕ ኣገደስቲ ሰነዳት ኣብ ናይ ፕላስቲክ ቦርሳ (ፍቓድ ምምራሕ 
መኪና፤ ናይ ኢንሹራንስ ሓበሬታ፤ ናይ ቤተሰብ ባንክ ከምኡ’ውን 
ካልኦት ናይ መወከሲ ሓበሬታታት)

•  ንብዙሕ መዓልቲ እኹል ዝኾነ ቀረብ ማይን ዘይበላሸው መግቢን 
ንስድራ ቤትኩምን ንእንስሳታትኩምን ዝኸውን መግቢ

•  ሙቐት ዝህብ ኽዳውንቲ፤ ድልዱል ሳእንታትን/ቡት ሳእኒታትን 
ኮቦርታታትን

•  ንውልቓዊ ጽሬትን ከባቢያዊ ጽሬትን ዘገልግሉ ቀረባት

•  ብሓኪም ዝእዘዙ መድሓኒታት 

•  ንሕጻናት ዝምቸዉ መገልገሊ ኣቕሑት (ኮቦርታ ፣ መጻሕፍቲ ፤ 
ባምቡላታት)

ናይ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ውሕጅ ሓበሬታ ኣብ እዋን ሓደጋ ዘገልግሉ ኣቕሑት መትሐዚ ቦርሳ
ናይ ሜትሮ ትራንዚት ምቁራጽ 
www.kingcounty.gov/metro

ሃገራዊ ፕሮግራም ኢንሹራንስ ሓደጋ ውሕጅ 
1-888-379-9531
www.�oodsmart.gov

ናይ Seattle & King County
ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና ዝኾኑ ናይ ጎሓፍ መጻረዪ 
ገንእታትን ናይ ዒላታት ጸገማትን 
206-296-4932

ንኩነታት እዋን ክራማት ምድላው ምግባር 
(Take Winter By Storm) 
www.takewinterbystorm.org

ናይ KING COUNTY ሩባታት ኣብ ፌስቡክን ትዊቴርን 

ተኸታተሉ @KCDNRP @KCFloodDistrict

South Fork 
Snoqualmie 
Corridor Plan

      ናይ South Fork 
Snoqualmie 
ዝፈሰሉ መሬት መደብ

1

Cedar River Dredging2 ናይ Cedar ሩባ ባይታ ምጽራግ

Reddington Levee Setback Project3 ናይ Reddington ሩባ ወሰናስን ምልዓልን እታኽልቲ ምግባርን

ናይ Countyline ወሰናስን ምልዓልን እታኽልቲ ምግባርን ናይ Countyline ወሰናስን ምልዓልን እታኽልቲ ምግባርን 
4

River and Floodplain Management Section
0 2 4 ማይልስ

ጥቅምቲ 2014

N

ኣብዚ ካርታ ዝተጠቓለለ ሓበሬታ ብናይ King County ሰራሕተኛታት ካብ ዝተፈላለዩ ምንጪታት ሓበሬታ ዝተዳለወ እዩ፤ 
ከምኡ’ውን ምልክታ ከይሃብካ እቲ ሓበሬታ ክቕየር ይኽእል። ብዛዕባ ቅኑዕነቱ ፤ ምሉእነቱ ፤ እዋናዊነቱ ፤ ወይ’ውን ከምዚኦም ዝኣምሰሉ 
ሓበሬታታት ናይ ምጥቃም መሰላት ናይ King County ምንም ዓይነት መረጋገጺታት ወይ’ውን ውሕስነታት ኣይህብን። እዚ ሰነድ ከም 
ውጽኢት ዳህሰሳዊ መጽናዕቲ ንኸገልግል ዝተዳለወ ኣይኮነን። በዚ ካርታ ክትጥቀም ከለኻ ወይድማ ኣብቲ ካርታ ብንጹር ዝተገለጸ ሓበሬታ 
ብዝግባዕ ከይተጠቀምካ ክትተርፍ ከለኻ ዝስእኖም እቶታት ፤ ወይ’ውን ዝጠፍኡ መኽሰባት ወሲኹ ብእኦም ጥራሕ ከይተደረተ ንዝኾነ 
ሓፈሻዊ ፣ ፍሉይ ፤ ተዘዋዋሪ ፤ ኣጋጣሚ ፤ ወይ’ውን ብጠንቑ ንዘጓንፉ ማህሰይቲ ኪንግ ካውንቲ ተሓታቲ ኣይከውንን። ብKing County ናይ 
ጽሑፍ ፍቓድ ምስ ዝወሃብ ጥራይ እንተዘይኮይኑ፣ ነዚ ካርታ ወይ’ውን ኣብዚ ካርታ ናይ ዝርከብ ሓበሬታ ዝኾነ መሸጣ ፍቑድ አይኮነን እዩ። 

መፍትሕ ምልክታት
ናይ USGS ናይ ሩባ መዐቐኒ*

ግድብ
*ን ምሉእ ዝርዝር ናይ USGS ናይ ሩባ መዐቐኒ ኣብ King County ሩባታትን  
www.kingcounty.gov/�ood.
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Cedar River
ዋሕዚ ማይ ጥቃ  Landsburg

Green River
ዝተለከዐ ወይውን ትጽቢት ዝግበረሉ ዋሕዚ ጥቓ  Auburn

Tolt River
ዋሕዚ ማይ ጥቃ  Carnation

White River
ካብ ናይ Mud Mountain ግድብ ብዝውሕዝ መጠን ማይ

Issaquah Creek - ብራኼ(ደረጃ) ጥቓ Hobart ብከተማ 
Issaquah ዝተወሰኔ ብራኼ(ደረጃ) ሩባ

12,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

9.0 ጫማ (ft.)

38,000  ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

12,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

8,500 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

5,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

20,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

10,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

8.5 ጫማ (ft.)

9,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

5,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

4,200 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

6,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

5,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

6.5 ጫማ (ft.)

5,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

2,500 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

1,800 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

12,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

8,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

7.5 ጫማ (ft.)

7,000 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

3,500 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

2,800 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት 
(cfs)

9.31 ft.
ሕዳር (NOV.) 2006

11,700 ኣብ ካልኢት (cfs) 
ጥሪ (Jan). 2009**

13,800 ኩ.ጫ.
 ኣብ ካልኢት (cfs) 
ጥሪ (Jan).  2009

54,110 cfs
ጥሪ (Jan). 2009

12,200 ኣብ ካልኢት (cfs) 
ሕዳር (NOV.)  2006

7,870  ኣብ ካልኢት (cfs) 
ጥሪ (Jan). 2009

14,200 ኣብ ካልኢት (cfs) 
ሕዳር (NOV.) 1911

28,100 ኣብ ካልኢት (cfs) 
ሕዳር (NOV.) 1959

17,400 
ኣብ ካልኢት (cfs) 
ታሕሳስ (Dec.)  1959

28,000 ኣብ ካልኢት (cfs) 
ታሕሳስ (Dec.) 1933***

ሩባ 1 2 3 4 እዋናዊ ዝለዓለ ደረጃ ውሕጅ ዝለዓለ ደረጃ ውሕጅ*

C

G

S

T

W

I

* ቅድሚ አገደስቲ ግድባት ምህናጸን።  ** ካብ ናይ መድ ማውንቴን Mud Mountain ግድብ ብዝውሕዝ 
መጠን ማይ ካብ ናይ ሕቡራት መንግስታት አሜርካ  ሰራዊት 
ናይ መሀንድስነት ሐይ ሊ  (U.S. Army Corps of 
Engineers) ካብ ዝትረኸበ ሓበሬታ ዝምርኰስ።

***ኣብ ጥቓ በክሌ ኣብዘሎ ሩባ 
ኋይት White River ጥቓ  
Buckley ዝተጸብጸበ

ሩባ

Cedar River
ኣብ ጥቓ Landsburg 
ላንድስባርግ ዘሎ ዋሕዚ ማይ

Green River
ዝተዓቀነ ወይ’ውን ትጽቢት 
ዝግበረሉ መጠን ዋሕዚ 
ማይ ኣብ ጥቓ ከተማ 
Auburn

Snoqualmie River
ናይ ሰሜን       ፣
 ማእከላይን 
ደቡባውን        ሳዉስ 
ፎርክስ (South Forks) 
ሳውስ ፎርክስ

Tolt River
Flow near 
ኣብ ጥቓ ከተማ Carnation
 ዘሎ ዋሕዚ ማይ

White River
ካብ ናይ Mud Mountain 
ግድብ ዝውሕዝ ማይ 

2,800 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ኣብ ጥቓ 156th Place SE ዘሎ Jones Road 
ውሕጅ ብልዕሊኡ ክሓልፍን ክዕጸውን ይኽእል። 

7,000 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ኣብ ከተማ Auburn ላዕላይ ክፋል እቲ ሽንጥሮ ኣብ ትሑት 
መሬት ዘጓንፍ ውሕጅ።

12,000 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ውሕጅ ኣብ ትሑት ከባቢታት/ቆላታት። ውሕጅ ብልዕሊኦም 
ክሓልፎም ዝኽእሉ ጽርጊያታት ፤ Neal Road SE ፤ 
Reinig Road ፤ West Snoqualmie River Road NE 
(Walker Road) ፤Snoqualmie Meadowbrook 
Road ፤ ከምኡውን Mill Pond Road የጠቓልሉ።

3,500 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ኣብ ከባቢ San Souci ዝርከቡ መንበሪ አባይቲ ምብጻሕ 
ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ 353RD AVENUE NE 
ንግድሚ ዝኸዱ መስመራት (መትረባት) ነቲ መንገዲ ኣብ 
ዝቖርጹሉ ቦታ እቲ ውሕጅ ዝለዓለ ዕምቈትን ናሕሪን ክህልዎ 
ይኽእል እዩ፡፡ ኣብ ደረት ሩባ ዘሎ እኩብ ሓመድ/ሑጻ ኣብ 
ሞንጎ ስንጭሮ Snoqualmie VALLEY TRIAL ናይ ኣጋር 
ቢንቶን HIGHWAY 203 BRIDGE ኣብ ጥቓ NE 32ND 
STREET ዘሎ ዓቢ ጽርጊያን ላሕኲ ማይ ከጋጥሞ ይኽእል    

8,000 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ኣብ ከባቢ Red Creek ዝርከቡ ተቐማጦ ብውሕጅ 
ዘዕለቕለቑ ጽርጊያታን ልዑል መጠን ዝዓቖረ ማይን ከጓንፎም 
ይኽእሉ፡፡ ኣብ ከተማ Paci�c ወሰናስን ሩባ ብውሕጅ 
ከዕለቕልቑ ይኽእሉ፡፡

ደረጃ 2

4,200 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
Lower Dorre Don Way ከምኡውን Byers Road SE
ውሕጅ ብልዕሊኡ ክሓልፍንክዕጸውን ይኽእል። እዚኦም
መንገድታት መውጽኢ መንገዲ ክደለዩ ከለዉ ንነበርቲ
እዚኦም ከባቢታት መውጽኢ ይኾኑ እዮም።
   

9,000 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ኣብ ላዕላይ ክፋል ሽንጥሮ Auburn ኦበርንን ኣብ ታሕታይ ክፋል
Mill Creek ክሪክን ዝተፈላለየ ዕምቈት ዘለዎ ውሕጅ ከጋጥም 
ይኽእል።Southeast Green Valley Road ከምኡ’ውን 
West Valley Road ውሕጅ ብልዕሊኦም ክሓልፎም ይኽእል  

20,000 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ዝተፈላለየ ዑምቀት ዘለዎ ውሕጅ ኣብ መላእ ስንጭሮ
Snoqualmie የጋጥም። ውሕጅ ብልዕሊኦም ክሓልፎም
ዝኽእሉ ጽርጊያታት፤ ናይ ፎል ከተማ -መንገዲ 
Fall City-Carnation Road፤ Tolt Hill Road ፤ 
ከምኡ’ውን Novelty Flats Road ዝኣምሰሉ እዮም።
   

5,000 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ኣብ ከባቢ San Souci ሳን ሱሲ ኣብ 353rd Avenue NE 
ናይ ውሕጅ ዕምቆትን ናህሪን ክውስኽ ይኽእል እዩ። ኣብ ጥቓ 
San Souci ሳን ሱሲ ካብ Tolt River Road NE ብማዕዶ 
ዕልቕላቕ ማይ ከጓንፍ ይኽእል። ኣብ ሽንጥሮ Snoqualmie 
Valley Trial ኣብዘሎ ቢንቶን ኣብ ጥቓ 323rd Place NE 
ኣብዘሎ Highway 203 ኣብ ደቡባዊ ደንደስ እቲ ሩባ ካብዘሎ 
እኩብ ሓመድ/ሑጻ መሊኡ ብምምጻእ እናዘለለ ዝኸይድ ውሕጅን 
ኣብ ድሕሪ ገዛ ዝመጽእ ዕልቕላቕ ማይን ክህልው ይኽእል።  

10,000 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ኣብ ከባቢ Red Creek ዝርከቡ ተቐማጦ ሓደገኛ ናህሪ ዘለዎ
ውሕጅ፣ ምህማም መሬትን ከጋጥሞምን መንበሪ ኣባይቶም
ብውሕጅ ከዕለቕልቕ ። ኣብ ከተማ Paci�c ወሰናስን ሩባ
ብውሕጅ ከዕለቕልቑ ይኽእሉ።
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ትጽቢት ዝግበረሎም ጽልዋታት ውሕጅ ብሩባ

38,000 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ሓደሓደ መንበሪ ኣባይቲ ሓደገኛ ክኸውን ብዝኽእል
ፍጥነትን መንበሪ አባይቲ ብውሕጅ ከዕለቕልቑ ይኽእሉ
እዮም፡፡ ብውሕጅ ከዕለቕልቑ ዝኽእሉ ጽርጊያታት፤
Woodinville-Duvall Road ፤ Carnation-Duvall 
Road ፤ ከምኡውን Moon Valley Road ዝኣምሰሉ እዮም።
 

8,500 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ኣብ ጥቓ ከተማ Carnation ካብ ቢንቶ ሓሊፉ ዝኸይድ እኩብ
ሓመድ ከጓንፍ ይኽእል። ኣብ ሽንጥሮ Snoqualmie Valley Trial 
ኣብዘሎ ቢንቶን ኣብ ጥቓ 323rd Place NE ዘሎ Highway 203 
ኣብ ደቡባዊ ደንደስ እቲ ሩባ ዘሎ ሓጽቢ መሊኡ ብምምጻእ እናዘለለ 
ዝኸይድ ማይ NE 32nd Street መሊኡ እናዘለለ ክሓልፍ ይኽእል። 
ኣብ Tolt River Road NE/361st Avenue NE ከምኡ’ውን 
ኣብ ምብራቓዊ ዶብ ከተማ Carnation ካርኔሽን ደረት ኣብ ላዕለዋይ 
መፋሰሲ ኣካባቢ ናይ መውሐዚ መስመራት ለውጢ ክሕልው ይኽእል።
       

12,000 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ሓደገኛ ናህሪ ዘለዎ ውሕጅን ምህማም መሬትን ኣብ መላእ
ከባቢ እቲ ሩባ ኣብ ከተማ Paci�c ኣብ ጥቓ ከተማ Auburn
ወሰናስን ሩባ ብውሕጅ ከቕለቕልቑ ይኽእሉ ። ኣብ ጥቓ ከተማ
Enumclaw ዘሎ ትካል መፍረ ዓሣ ማህሰይቲ ከጓንፍ ይኽእል
እዩ። ብወገን Greenwater ዝርከብ ላዕለዋይ አካል 
MudMountain ግድብ SR-410 ብውሕጅ ከዕለቕልቖ 
ተኽእሎ ኣሎ፡፡
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5,000 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ንዝስዕቡ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት መንገድታት’ውን ውሕጅ ብልዕሊኦም 
ክሓልፎምንክዕጸዉን ይኽእሉ እዮም፤ Cedar Grove Road SE፣ 
Maxwell Road SE ከምኡ’ውን SR-169 ካብ Cedar Grove Road 
SE መራኸቢ ጥቓ ኣብዘሎ መንገዲ እዚ ተጓንፎ ክሕልው ይኽእል። ንዝስዕቡ 
ሓዊሱ ውሕጅ ብልዕሊኦም ክሓልፎም ዝኽእሉ መውጽኢ ዘይብሎም ወይ 
ዕጹዋት መንገድታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡- Jan Road SE (SE 197th 
Street) ፤ SE 203rd Street ፤ SE 206th Street ፤ ከምኡ’ውን SE 
207th Street። ዝለዓለ ናህርን ዕምቖትን ዘለዎ ዋሕዚን ዕልቕላቕ ማይ ኣብ 
ዘጓነፎም ኩሎም ወሰናስን ሩባታት ሓደገኛ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል እዩ።

12,000 ኩ.ጫ. ኣብ ካልኢት (CFS)
ቀንዲ ናይ ውሕጅ መቆጻጸሪ እኩብ ሓመድ/ሑጻ ላሕኲ ማይ
ክህልዎን ከምኡ’ውን/ወይ’ውን ብሰሪ ዝቕባበ ክፎክስን
ይኽእል፡፡ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝኾነ ዋሕዚ ማይ ክጓነፉን ብሰንኪ
እቲ ኩነታት ድማ ረብሓኦም ክንክይን ይኽእሉ እዮም።
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ደረጃ 1:  ርኡይ ሓደጋ ውሕጅ አየጓንፍን። ናይ King County ሰራሕተኛታት ከጓንፍ ንዝኽእል ውሕጅ ግቡእ ኣብ ተጠንቀቕ ኮይኖም ይጽበዩ ኣለዉ። 
ደረጃ 2: ንኡስ ሓደጋ ውሕጅ። ናይ King County ማእኸል መጠንቐቕታ ሓደጋ ውሕጅ ክፍት ይኸውን፣  ሰራሕተኛታት’ውን ሓገዝ ንምሃብ ኣብ  
 መዓልቲ ን24 ሰዓት ኣብኡ ይርከቡ እዮም። 
ደረጃ 3: ማእከላይ ደረጃ ዘለዎ ሓደጋ ውሕጅ። ናይ King County ሓደጋ ውሕጅ ሰራሕተኛታት ፤ ከም እኩብ ሓመድ/ሑጻ ዝኣምሰሉ ውሕጅ  
 መከላኸሊ መሳለጥያታት ንምቁጽጻር ሓደጋ ናብ ዘጓነፈአሉ ከባቢታት ብኣካል ይዋፈሩ እዮም።
ደረጃ 4: ከቢድ ሓደጋ ውሕጅ። ዕልቕላቕ ማይ እናዞሩ ዝቖጻጸሩ ሰራሕተኛታት ንዘለዉ ኩነታት ምቁጽጻሮም ይቕጽሉ እዮም ከምኡ’ውን ማእኸል  
 ሓደጋ ውሕጅ ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ።

ናይ King County  ናይ ሓደጋ ውሕጅ ደረጃታት

ናይ King County ማእከል መጠንቐቕታታት 
ሓደጋ ውሕጅ 
206-296-8200 ወይኸኣ 1-800-945-9263

ደረጃታት ሓደጋ ውሕጅ ብሩባ

ኩጫ = Cubic feet per second − ካብ ዝተወሰነ ቦታ ሓሊፉ በብሴኮንድ ዝፈስስ 
መጠን ማይ መዐቐኒ cubic feet (ብኩቦ ጫማ)

Snoqualmie River
ናይ ሰሜን      ፣ ማእከላይን      ደቡባውን       ሳዉስ   
ፎርክስ (South Forks) ድምር    
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ቕድሚ ውሕጅ
       ትነብሩሉ ከባቢ ንሓደጋ ውሕጅ ዝተቓልዐ ድዩ አይኮነን 

አረጋግጹ፡፡ እዚ ፕሮ ሹር ተላኢኹልኩም እንተኽይኑ ንብረትኩም 
ንሓደጋ ውሕጅ ዝተቃለዐ እዩ ፡፡
•  www.kingcounty.gov/iMAP                                        

ዝብል መርበርብ ሓበሬታ ተወከሱ ወይ’ውን ብቍጽሪ 
ተሌፎን  206-477-4732 ደውሉ። 

•  ወይ’ውን www.floodsmart.gov ተወከሱ ወይ’ውን 
ብቍጽሪ ተሌፎን 1-888-379-9531 ደውሉ

       ናይ ውሕጅ ሓደጋ ኢንሹራንስ ዓድግ። ስሩዕ ኢንሹራንስ ወነንቲ 
ገዛውቲ ብሰንኪ ውሕጅ ንዘጋጠመ ክሳራ ኣይሽፍንን/ኣይክሕስን 
ከምኡ’ውን ኣብ ሓደሽቲ ሃገራዊ ፖሊሲታት ኢንሹራንስ ውሕጅ 
ግድነታዊ ናይ 30 - መዓልቲ ናይ ትጽቢት እዋን ኣሎ።

       ንነብስኹም ንስድራ ቤትኩም ተኸላኸሉ
•  ንስድራ ቤትኩም፣ ንሕርሻኹም ወይ’ውን ንንግዳዊ ስራሕኩም 

ዘለኩም ናይ እዋን ህጹጽ ኩነታት ውጥናት ኣሐድሱ፡፡

•  ካብ ገዛኹም ወይ’ውን ትካልኩም ናብ በሪኽ ቦታ ትኸዱሎም 
ሓያሎ መንገድታት ፍለጡ። 

•  ኣባላት ስድራ እንተድኣ ተፈላሊዮም ዝራኸቡሉ ቦታ ብንጹር 
ክፈልጡ ኣለዎም። 

•  ናይ ከባቢኹም መስመራት ተሌፎን ትሑዝ እንተኾይኑ ካብ 
እስቴት ወጻኢ ዝነብር ትውክሰዎ ሰብ ኣዳልው። 

•  ንህጹጽ ኩነታት ዘድልዩ መሳርሒታት ኣዳልዉ፡፡

•  ምስ ጎሮባብትኽም ብዛዕባ ምድላዋት ሓደጋ ዉሕጅን፣ ዝሓለፉ 
ተመክሮታትን ፍሉይ ዘድልዩ ነገራትን ተዘራረቡ

       ንንብረትኩም ተኸላኸሉ:
•  ከጋጥም ዝኽእል ብውሕጅ ዝስዕብ ማህሰይቲ/ዕንወት ነክዩ። 

ተሽከርከርቲ ፣ መሳርሒታት፣ ከብትታት ወይ’ውን እንስሳታት 
ዘቤት ናብ በሪኽ ቦታ ኣግዕዝ።

•  ክቡራት ንብረታትን ዘቤታዊ ኬሚካላትን ካብ ቁመት ውሕጅ 
ንላዕሊ ጌርኩም ከዝኑ/አቐምጡ ። 

•  ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝርከቡ መኸዘኒ ቦጣት/ጋብላታት ብምዕሻግ 
ውሑስነቶም ክትዕቅቡ ኣለኩም። 

•  ኣቐዲምኩም ሑጻን መትሐዚ ሑጻን ኣዳልዉ ከምኡ’ውን 
ብውጽኢታዊ ኩነታት ከመይ ከምእትጥቀሙሎም ፍለጡ። 

•  ናይ ውሕጅ ማይ ናብ ዘይጽሩይ ማይ መውሐዚ ተመሊሱ 
ንኸይኣትው ኣብ ናይ ሕንጻ ዘይጽሩይ ማይ መአገዲታት ወይ 
መከላኸሊ (ቼክ ቫልቭ) ትኸል። 

•  ኣብ መንገዲ ማይ መውሐዚታት ፤ መስመራት ውሕጅን ማይን 
ካብ ቧንቧ ናብ ደገ እምበር ናብ ድሕሪት ንኸይምለስ ዝገብሩ 
ማዕጾታት (flap gates) ካብ ቆጽለ መጽሊን ካብ ካልእ 
ጕሓፍን ክትዕቅቡ ኣለኩም። 

ውሕጅ ክመጽእ ኮሎ
       ኣብቶም ብውሕጅ ዘዕለቕለቑ ከባቢታት  ብእግርኹም ከይትንቀሳቐሱ ፤ 

ከይትሕንብሱ ወይ’ውን መኪና ከይተንቀሳቕሱ።

       ውሕጅ ኣብ ዝውሕዘሉ ቦታ መኪናኹም ጠጠው እንተኢላ፣ 
ውሑስነትኩም ንምዕቓብ ነታ መኪና ገዲፍኩም ብቕልጡፍ ናብ 
ዝመጻእኹምሉ ኣንፈት ብእግርኹም ኪዱ፡፡

       ብዛዕባ ህጹጽ እዋን ንዝህልዉ ሓድሽ ዜናታት ናይ ከባቢኹም መደበራት 
መራኸቢ ብዙሓን ተኸታተሉ።

       ካብቲ ከባቢ ንምውጻእ ተዳለዉ። ካብቲ ከባቢ ንኽትወጽኡ 
መተሓሳሰቢ እንተበጺሑኩም ፤ ብቕልጡፍ ውጹ።  አቋራጺ 
መንገዲታት ክዕጸዉ ስለዝኽእሉ፤ ዝተሓበሩኹም ናይ መውጽኢ 
መንገድታት ተኸተሉ።

       እቲ ማይ ብቕልጡፍ ስለዝመልእ ካብ ገዛኹም ወይ ካብ ሓደ ህንጻ 
ውሕስነትኩም ዓቒብኩም ክትወጽኡ ዘይትኽእሉ እንተኾይንኩም
ሓገዝ ክትረኽቡ ምእንታን 911 ደውሉ። ካብኡ ድማ ናብ በሪኽ ምድሪቤት 
ወይ`ውን ናብ ዝባን ናሕሲ ደይቡ። ሙቘት ዝህብ፣ ንኩሉ ክሊማ ዝሳማማዕ 
ክዳን ፣ ላምባዲና፣ ሞባይል ተሌፎንንተንቀሳቓሲ ራዲዮንን ሓዙ።

       ውሕጅ ዘይተርፍ እንተኾይኑ፤ ኮይኑ ግና ግዜ ዘፍቅድ እንተኾይኑ ጥራይ ፡-
•  ነቲ ቐንዲ ቱቦ ጋዝ ዕጸውዎ።

•  ኣብቲ ህንጻ ዘለዉ ኩሎም መሰረታዊ ኣገልግሎታት (ንኣብነት 
ኤሌክትሪክን ጋዝን) በቲ ቐንዲ መብርህን መጥፍእን ኤሌክትሪክ 
ክተጥፍኡዎም ኣለኩም። ካብ ማይ ናጻ ኣብዝኾነ ቦታ ወይ ናይ ጎማ 
ሶል ዘለዎ ሳእኒን ጓንትን ገይርኩም ኣብ ዝነቐጸ ዕንጸይቲ ጠጠው 
እንተዘይበልኩም ዝኾነ መሳርሒ ኤሌክትሪክ ክትሕዙ ወይ 
ክትትንክፉ የብልኩምን።

•  ንመጻኢ እዋን ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ኩነታት ውሕጅ ብዝያዳ 
ክትፈልጡ ምእንታን ግዜ፣ ምንባብ መዐቐኒ (ጌጅ)፣ ኣብቲ ከባቢ 
ዝተራእዩ ብራኸታት ውሕጅ ዝኣምሰሉ ናይ ውሕጅ እስታቲስትክስ 
ክትምዝግቡ ኣሎኩም። ኣብ ገዛኹም ወይ ኣብ ንግዳዊ ትካልኩም 
ዝተዓዘብኩምዎም ፍሉያት ነገራት አጠቓልሉ፡፡

ድሕሪ ውሕጅ
       ተመሊስኩም ናብ ገዛኹም ቕድሚ ምእታውኩም ፤ ክጉድኡ 

ዝኽእሉ ቅርጽታት ፤ ከጋጥም ዝኽእል ላሕኲ ጋዝ ፤ ዝቆራረጽ 
ኮረንቲን ዘይተሸፈኑ ስልክታት ክህልው ስለዝኽእሉ ግቡእ 
ጥንቓቐ ክትገብሩ ኣሎኩም።

       ውሕስነትኩም ንምዕቓብ ናይ መውዓዪ ስርዓት፣ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ፣ 
ሶኬታትን ኤሌክትሪካዊ ኣቕሑትን ቕድሚ ምጥቓምካ ብክኢላ ክተፈትሾም 
ኣሎካ። ጋዝ ዳግማይ ንክኽፈት ናብ ኩባንያ ጋዝ ደውል።

       ናይ ገዛ ኣቕሑት፣ መግቢ፣ ቀረብ ማይን ንብረታትን ንምጽራይ 
ዝተነጸሩ መምርሒታት ተኸተሉ

       ዘጓነፉ ክሳራታት መዝግብ። ናይ ዝወረደ ዕንወት ስእሊ ኣትርፉ 
ከምኡ’ውን ንጽገና ዝተገብሩ ወጻኢታት ሰንዱ፡፡ ብሰንኪውሕጅ 
ንዘጋጠመ መጉዳእቲ ካሕሳ ንምሕታት ንናይ ኢንሽራንስኩም ወኪል 
ኣዘራርቡ፡፡።

       ኣብ ገዛኹም ወይ መጉዳእቲ ኣብዘጓነፈሉ ቦታ እቲ ማይ ዝበጸሐሉ 
ዝለዓለ ቦታ ምልክት ግበሩሉ።

       ኣብ ልዕሊ ቅርጽታት ናይቲ ገዛ ዝወርድ ዕንወት/ማህሰይቲ 
ንምውጋድ፣ ኣብ ውሽጢ ብማይ ዘዕለቕለቑ ናይ ትሕቲ ባይታ 
ገዛውቲ ዘሎ ማይ ቀስ ብቐስ (ኣብ መዓልቲ ሓደ ስሉስ ናይቲ 
ዝዓቖረ ማይ) ንደገ ጨንጒኩም ኣውጽኡ፡፡

       ብሑጻ ዝተመልኡ ለቖታታት ብግቡእ ኣልግስዎ፤ ነቲ ሑጻ ድማ ኣፍስስዎ።

       ኣብ እዋን ሓደጋን ኣብ መስርሕ ምዝገባ እዋናዊ ሓበሬታታት 
ክትረኽቡ ምእንታን ናይ ከባቢኹም መራኸቢ ብዙሃን ተኸታተሉ።

ብዛዕባ ናይ ውሕጅ ሓደጋ ከጋጥመካ ዝኽእል 
ኣፍልጦ ይሃልወካ

ፍልጠት ሓይሊ እዩ፤ ይብሀል
ዉሕጅ ዘይተርፍ እዩ ፤ ንፈልጦ ኢና

አብ King County ኪንግ ካውንቲ ናይ ውሕጅ ሓደጋ  አጋጢሙካ ክኸዉን ይኽእል ፤ ውን ከኣ ብዘይ 
ሓደጋ አብዚ ብዙሕ ዓመታት ተቀሚጥካ ትኸዉን ትኽእል ። እቲ ብናይ ፈደራላዊ መንግስቲ እተኣወጀ ናይ 
መጨረሻ ናይ King County  ኪንግ ካውንቲ  ውሕጅ ሓደጋ አብ 2012 እዩ ኔሩ፡፡ ናይ ኩነታት አይር 
ትንቢትን መጠንቅታን ክህሉ ይክኽል፤ ናይ ውሕጅ ሓደጋ  ክትንቢ ግን አጸጋሚ እዩ ። 

ስለዚ ብዘዕባ ናይ ውሕጅ ሓደጋ ጽቡቅ አፍልጦ እንተለካ ፤ ብዘሓሸ አገባብ ክትዳሎን ሳዕቤናቱን 
ክተቃልል ትኽእል

አብ kingcounty.gov/flood: ሐበሬታ እትረኽበሎም አርባዕተ መንገድታት:

•  iMap – ዝብል ናይ ካርታ መርበርብ ሓበሬታ ተወከሱ ፤ ዉሕጅ ዝፈሰሉ መገድታት ተመልከት 
፤ ናይ 100 ዓመት ናይ ሓደጋ ዉሕጅ ሰጣሕ ጎልጎል ፤ ሳዕቤናት ሓደጋ ዉሕጅ ፤ ናይ  2009 ካብ 
ሰማይ ዝተወሰዱ ስእልታት ተመልከት 

•   ናይ FEMA Flood Hazard Maps – ሓደጋ ዉሕጅ ካርታታት - ናይ ከባቢ ውሕስነት 
ዘርኢ ካርታ ርኸቡ ፤ ከመይ ከምትንብብዎ ፍለጡ ውን ክኣ መትካእታ ካርታ ሕተቱ

•  ናይ  ሓደጋ ዉሕጅ ስእሊ መርኣይ – ከባቢኹም ወይ ውን ን ኹሉ King County ዝምልከት 
ናይ ጥንታዊ ናይ  ሓደጋ ዉሕጅ ስእልታት ተመልከቱ

•  ሳዕቤናት ሓደጋ ዉሕጅ መርኣይ  – ነዚ ተጠቂምካ ሳዕቤናት ሓደጋ ዉሕጅ አብ ዝተፈላየ ኩነታት 
አብ ፍሉይ አከባቢታት Cedar River ሴዳር ሩባ ተመልከት  እዚ ፈላሚ ፕሮጅክት ንግዚኡ ን 
ሩባ ሴዳር Cedar River ጥራሕ ይምልከት

ሐገዝ የድልየኩም ዶ?  ሓደ ንብረት አብ ካርታ ከመይ ትረኽብዎ ወይ ንብረትኩም ን ሐደጋ ዉሕጅ 
ዝተቃለዔ ድዩ አይኮንን ወይ ከኣ ንይ  ብራኼ ምስክር ወረቀት እንተድለየኩም ን 206-477-4732 
ተወከሱ

ናይ King County ሓደጋ ውሕጅ 
ኣፕሊኬሽን (App) ንሞባይል መሳርሒታት
እቲ ሓደጋ ውሕጅ ከጋጥም ኮሎ ን Skykomish ፣ Snoqualmie, 
Tolt ፣ Raging ፣ Cedar ፣ Greenንን Whiteን  ሩባታት 
ከምኡውን Issaquah ሩባ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ውሕጅ እዋናዊ 
ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ሓድሽ ናይ ኪንግ ካውንቲ ሓደጋ ውሕጅ 
መጠንቐቕታ ኣፕሊኬሽን (App) ኣብ ሞባይል መሳርሒኻ ኣውርድ 
(ኣቐምጥ)። እቲ ኣፕሊኬሽን እዋናዊ መጠን ዋሕዚ ማይ፣ ናይ ሓደጋ 
ውሕጅ ደረጃ ሓበሬታን ትንቢታትን እቲ ሓደጋ ውሕጅ እዋናዊ 
ምዕባለታት/ደረጃታት የርእይ እዩ። ሰደቓታት ናይ ብዙሕ መዓልታት 
ሓበሬታን ትንቢታትን ብቐሊሉ ምርአይ የኽእሉ። 

ከመይ ጌርካ ን ለቖታታት  ሐመድ ትመልእ  
ብመሰረት ናይ ዉሕጅ ሓደጋ ዉሕስነት ፕሮግራም ናይ ሓደ inch ዉሕጅ 
አብ ሓደ  1000ትርብዒት foot $10,600  ዝግመት ኪሳራ ከዉርድ 
ይኽእል።  ሑጻ ብዝተመ ልኡ ለቖታታት መከላኸሊ ውሕጂ ዕርዲ 
ብምፍጣርን አንፈት ውሕጅ ብምእላይን ውሕጅ ኣብ ገዛኹም ከይኣቱ 
ንምክልኻልን መጠኑ ንምንካይን የኽእሉ፡፡ ንሑጻ መምለኢ ዝኾኑ ለቖታታትን 
ማቴሪያላትን ካብ መደበር ኣቐዲምኩም ክትዕድጉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ 
እዋን ውሕጅ፣ ኣብ ህጹጽ እዋን ንሑጻ መትሓዚ ዝኾኑ ለቖታታት ብናጻ ኣበይ 
ከምእትረኽቦም ንምፍላጥ ፣ ናይ ኪንግ ካውንቲ ማእከል መጠንቐቕታ ውሕጅ 
ደውሉ።  ብተወሳኺ ንመትሓዚ ሑጻ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ 
መርበብ ሓበሬታ ይርከብ፡-www.kingcounty.gov/floodservices

3ንናይ ሰጣሕ ጎልጎል ሐደጋ ዉሕጅ ን 
ምክልኻል ዝጠቅም 3 ስልትታት

ሰጣሕ መሬት ኣብ እዋን ውሕጅ ማይ ዘዕቁር ቦታ ማለት እዩ፡፡ እንተኾነ ግን ናይ ውሕጅ ማይ 
ዘዕቁር ሰጣሕ መሬት ብሰንኪ ዘለዎ ባህርያት ናይ ውሕጅ ምድግጋምን፣ ብርትዐን ንውሓት 
ግዜን ከም ዝንኪ ይኽእል፡፡ ማይ ዘዕቁር ሰጣሕ መሬት ብተወሳኺ ትሕተ-ባይታዊ ማይ 
ዳግማይ ፍልፍልን ንኣትክልትን እንስታታን ድማ ባህርያዊ መዕቆቢ ይኸውንን፡፡

እትነብረሉ ማይ ዘዕቁሩ ሰጣሕ ጎላጉል ን ምክልኻል ዝጠቅሙ ሰለስተ ስልትታት:
1.   ካብ መጀመርታ ብቅኑዕ አገባብ ህነጽ ነዚኦም ኣገደስቲ ረብሓታት ንምዕቓብ፣ ኣብዞም ማይ ዘዕቁሩ ሰጣሕ ጎላጉል ናይ 

ልምዓት ንጥፈታት ምቁጽጽር ይግብረሉ። ናይ ህንጻ ስራሕ፤ ምትዕርራይን ምምሕያሽን ህንጻታት፣ ምምድማድ መሬት፣ 
ኩዕታ መሬትን ምምላእን ኩሎም ነቲ ትጽቢትና ካብኡ ዝኾነ ማይ ዘዕቁር ሰጣሕ መሬት ብዘይሃሲ/ብዘይጸሉ መንገዲ 
ምፍጻሞም ንምርግጋጽ ፍቓድ ክህልዎም ይሕተቱ፡፡ ካብቲ ዋጋ ልዕሊ 50 ብሚእቲ ኣብ ቕርጽታት ዝግበሩ ንጥፈታት ጽገና 
ወይኸኣ መማሓየሺታት ካብ ተጓንፎ ውሕጅ ክዕቐቡ ከምዘለዎምን ረቋሒታት ቁጽጽር ከማልኡ አለዎም ፡፡ ስለዚ አብ 
ንብረትካ ንናይ ሐድሽ ህንጻ ወይ ጽገና ከይ ጀመርካ ወይ ከኣ ዘይሕጋዊ ምህናጽ ምስ ትዕዘብ ን  ክፍሊ ፍቃድን ናይ አካባቢ 
ግምገማን ብ ቁጽሪ ተለፎን  206-296-6600 አመልክት ወይ ከኣ www.kingcounty.gov/permits ተወከስ

2.  ብዘይሕጋዊ መንገዲ ጕሓፍ ናይ ምድርባይ ተግባር ክትርእዩ  ከለኹም አመልክቱ  ዘይሕጋዊ ጉሓፍ ምድርባይ ከም ናይ ገዛ 
ጉሓፍን ከሚካላትን ናይ ገዛ መሳርሒታትን ንከባቢ ክብክሉን ን ዉሕጅ ክዓጽዉን ይኽእሉ። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ጕሓፍ 
ናይ ምድርባይ ተግባር ክትርእዩ  ብቍጽሪ ተሌፎን Illegal Dumping Hotline 206-296-SITE (7483); ዉን 
1-866-431-7483 ሓብሩ; ዉን www.kingcounty.gov/dumping ተወከስ

3.  ካብ መኪናኻ ፈሳሲ እንዳነጠበ ከሎ ኣይዘዉር  ናይ መኪና ዘይትን ካልእ ናይ መኪና ፈሰስትን መርዛማት እዮም ን እንስሳ 
ገዳምን ኣትክልትን ክሃስዩ ኡኽእሉ። መካይን ብ 7 ምልዮን quart ዝግመት ንይ መቶር ዘይቲ ኣብ Puget Sound    
ማይክዖ ኣብ ዓመት የፍስሱ፡፡ እዞም መርዛማት ፈሰስቲ ማይ ምስ ውቅዐ ተሓጺቦም አብ ሩባታትን ሓይቅታትን ማይክዖ 
Puget Sound ይሕወሱ፡፡ መኪናኻ እተንጥቦ ፈሳሲ ንምግማትን ካልእ ሐበሬታ ን ምርካብን www.fixcarleaks.org 
ተወከስ

ቕድሚ ውሕጅ ፤ ውሕጅ ክመጽእ ኮሎ ፤ ድሕሪ ውሕጅ ንዝርዝር
www.kingcounty.gov/floodservices ተወከስ

ማኪናኻ እንዳንጠበት 
ከላ ኣይትዘዉራ 

እቲ ዘንጥብዘሎ 
    አዓርዮ




