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Các Định Dạng Khác Có Sẵn
206-477-4812 (Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: 711)

Bản đồ các con sông ở bên trong!

Thông 
báo từ Cơ 
quan 
Kiểm soát 
Lũ lụt:

Kể từ khi thành lập Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt của 
King County vào năm 2007, chúng tôi đã hợp 
tác cùng các thành phố, doanh nghiệp và dân 
cư sinh sống tại các vùng ngập lụt để giúp ngăn 
chặn và giảm nhẹ tác động của lũ lụt. Bản Cập 
Nhật Tình Hình Lũ Lụt này sẽ cung cấp cho quý 
vị thông tin về các dự án tại cộng đồng của quý 
vị nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và cơ sở kinh 
doanh.

Đây là một chương trình hợp tác, và quý vị đóng 
vai trò quan trọng trong việc làm giảm khả năng 
quý vị phải chịu những tác động xấu từ các thiệt 
hại và phá hủy do lũ lụt gây ra. 

Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự giúp 
đỡ của quý vị.

Hãy đăng ký để nhận thông tin cảnh báo lũ lụt. 
Hãy đảm bảo quý vị có một bộ dụng cụ dùng 
trong trường hợp khẩn cấp đủ dùng trong vài 
ngày. Chỉ định một người liên lạc ngoài tiểu 
bang để cả gia đình quý vị gọi điện thoại trong 
trường hợp khẩn cấp.

Mua bảo hiểm lũ lụt để bù đắp đủ những tổn 
thất do nước lũ gây ra dù chỉ là một inch. Bảo 
hiểm dành cho chủ nhà và người thuê nhà 
không bao gồm thiệt hại do lũ lụt. Kiểm tra trực 
tuyến để biết nơi lấy túi cát dùng để bảo vệ tài 
sản của quý vị, và xem video của chúng tôi để 
biết cách sử dụng. 

Tìm cống thoát nước mưa gần khu vực sinh 
sống của quý vị nhất và dọn sạch rác vụn. Lũ lụt 
không chỉ do mực nước sông dâng cao gây ra. 
Nó cũng có thể xảy ra khi các cống thoát nước 
mưa bị tắc nghẽn, và kết quả là có thể gây thiệt 
hại hoặc tử vong.

Thông tin về tất cả hoạt động này có trong Bản 
Cập Nhật Tình Hình Lũ Lụt – vui lòng dành thời 
gian để xem nội dung bên trong. 

Có chuẩn bị nghĩa là có thể phục hồi nhanh 
chóng. Ở King County – nơi có những trận mưa 
huyền thoại và vô số những con sông – lũ lụt 
không phải là vấn đề "nếu xảy ra". Mà đó là vấn 
đề khi nào xảy ra.

Reagan Dunn, Chủ tịch
Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt King County

Có thể tìm hiểu thêm thông tin về Cơ quan Kiểm 
soát Lũ lụt tại 
www.kingcountyfloodcontrol.org.

Các dự án nổi bật của Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt 
King County: Các dự án lớn nhằm giảm nguy cơ 
lũ lụt gần khu vực của quý vị. Thông tin chi tiết 
tại www.kingcounty.gov/rivers
•    Lưu Vực Sông Snoqualmie - Kế Hoạch Hành Lang Phía Nam Nhánh Sông Snoqualmie đã được phê duyệt và 

bắt đầu triển khai vào năm 2016, và một kế hoạch tương tự – Kế Hoạch Hành Động Hành Lang Sông Tolt – 
đang tiến hành.

•    Sông Cedar - Dự án Rainbow Bend vừa mới hoàn thành giúp giảm nguy cơ lũ lụt cho các cư dân vùng hạ lưu 
và bảo vệ cho Cedar River Trail và SR 169. Thành phố Renton sẽ sớm nạo vét cặn bùn từ cửa Sông Cedar cho 
đến Cầu Williams Street và tu sửa bờ sông dễ sụt lún tại khu vực này. Dự Án Dải Đất Cầu Elliott sẽ làm giảm 
nguy cơ lũ lụt cho khu vực hạ lưu từ đường State Route 169 và đường Southeast Jones Place, và gần đường 
154th Place Southeast.

•    Sông Green - Năm 2015, Chương Trình Khung Cải Thiện Toàn Hệ Thống Sông Green (SWIF) sẽ bắt đầu triển 
khai một loạt các dự án ưu tiên và các đề án để phòng chống lũ lụt. Các dự án như Đẩy Lùi Đê 
Briscoe-Desimone và Lower Russell Road là một phần của chương trình SWIF. Dự án Đê Reddington mới ở 
Auburn sẽ tăng cường bảo vệ chống lũ lụt cho 300 tài sản của cư dân và 275 tài sản của doanh nghiệp với 
tổng giá trị là 680 triệu đôla.

•    Sông White - Hai dự án quy mô lớn có nguồn vốn bổ sung đang được hoạch định cho hạ lưu Sông White, gần 
ranh giới của King và Pierce County. Các dự án Đẩy Lùi Đê Tại Đường Ranh Giới và Đẩy Lùi Đê Bờ Phải cuối 
cùng sẽ nối lại hơn 150 mẫu đất ngập đến lòng Sông White và làm giảm nguy cơ ngập lụt cho Thành phố 
Pacific.

Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận cảnh báo tự 
động về tình hình lũ lụt qua điện thoại, tin nhắn văn 
bản hoặc email khi nước sông gần nơi quý vị sống 
bắt đầu dâng cao.
www.kingcounty.gov/flood
206-477-4899

Cuốn sổ tay này chứa thông tin 
quan trọng về lũ lụt ở King 

County. Vui lòng gọi 
206-477-4812 để yêu cầu một 

thông dịch viên hỗ trợ.

Reddington

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH LŨ LỤT

HÃY THEO 
DÕI TRANG CÁC CON SÔNG Ở 

KING COUNTY TRÊN 
FACEBOOK & TWITTER

@KCDNRP @KCFloodDistrict
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CÁC CON SÔNG Ở KING COUNTY
2014-2015

Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ 
(American Red Cross)
206-323-2345 hoặc 360-377-3761
www.seattleredcross.org

Cách Chuẩn Bị Đối Phó với Lũ Lụt
www.kingcounty.gov/�oodservices

Cảnh Báo Lũ Lụt của King County
206-477-4899
www.kingcounty.gov/�ood

Trung Tâm Cảnh Báo Lũ Lụt của King 
County
206-296-8200 hoặc 1-800-945-9263

Chương Trình Sửa Chữa Nhà Ở của King 
County
Cung cấp kinh phí để sửa chữa nhà ở quan 
trọng và cần thiết cho những người sở hữu 
nhà có thu nhập thấp và đủ điều kiện.  
206-263-9095
www.kingcounty.gov/housingrepairs

Văn Phòng Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp 
của King County - Thông Tin Nơi Trú Ẩn
206-296-3830

Đường Dây Trợ Giúp 24/7 Trên Đường của 
King County
206-296-8100 hoặc 1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

Cảnh Báo Trên Đường của King County
www.kingcounty.gov/roadalert

•  Máy thu vô tuyến vận hành bằng pin hoặc tay quay và 
pin dự phòng

•  Bộ tiếp liệu sơ cứu và còi

•  Đèn pin cùng với pin dự phòng

•  Bản sao của các tài liệu quan trọng đựng trong túi nhựa 
(bằng lái xe, thông tin bảo hiểm, ngân hàng gia đình và 
các thông tin liên lạc khác)

•  Nguồn nước và các loại thực phẩm lâu hỏng đủ dùng 
trong vài ngày dành cho gia đình và vật nuôi của quý vị

•  Quần áo ấm, giày/bốt bền và chăn

•  Các đồ dùng vệ sinh cá nhân

•  Thuốc theo toa

•  Đồ tiện nghi dành cho trẻ em (chăn, sách, đồ chơi)

Thông Tin Lũ Lụt Khẩn Cấp
Bộ Tiếp Liệu Dùng Trong 
Trường Hợp Khẩn Cấp

Tình Trạng Gián Đoạn Dịch Vụ 
Chuyển Tiếp Tàu Điện Ngầm
www.kingcounty.gov/metro

Chương Trình Bảo Hiểm 
Lũ Lụt Quốc Gia
1-888-379-9531
www.�oodsmart.gov

Y Tế Công Cộng - Seattle & King 
County - Các Vấn Đề về Bể Tự Hoại và 
Giếng
206-296-4932

Đón Mùa Đông Với Bão 
(Take Winter By Storm)
www.takewinterbystorm.org

HÃY THEO DÕI TRANG CÁC CON SÔNG Ở KING COUNTY 
TRÊN FACEBOOK & TWITTER @KCDNRP @KCFloodDistrict

Kế Hoạch Hành Lang Phía Nam 
Nhánh Sông Snoqualmie

Kế Hoạch Hành Lang Phía Nam 
Nhánh Sông Snoqualmie1

Nạo Vét Sông Cedar2 Nạo Vét Sông Cedar

Dự Án Đẩy Lùi Đê Reddington3 Dự Án Đẩy Lùi Đê Reddington

Dự Án Đẩy Lùi Đê Tại Đường Ranh GiớiDự Án Đẩy Lùi Đê Tại Đường Ranh Giới
4

River and Floodplain Management Section
0 2 4 Dặm

Tháng 10 năm 2014

N
Thông tin nêu trên bản đồ này do nhân viên của King County biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau và có thể 
thay đổi mà không cần báo trước. King County không tuyên bố hoặc đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính 
xác, hoàn thiện, kịp thời hay quyền sử dụng thông tin như vậy. Tài liệu này không nhằm mục đích sử dụng như là 
sản phẩm khảo sát. King County sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nói chung, đặc biệt, gián tiếp, ngẫu 
nhiên hay hệ quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn, về việc mất doanh thu hoặc mất lợi nhuận do việc sử dụng 
hay sử dụng sai thông tin có trên bản đồ này. Bất kỳ hành động buôn bán bản đồ này hay bán thông tin trên bản đồ 
này đều bị cấm trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của King County.

CHÚ GIẢI
Hệ thống đo mực nước sông của 
USGS dùng để xác định các giai đoạn lũ*

Đập
*Để có danh sách đầy đủ các hệ thống đo mực nước của USGS 
của các con sông ở King County, hãy truy cập 
www.kingcounty.gov/�ood.
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Sông Cedar 
Dòng chảy gần Landsburg

Sông Green 
Dòng chảy đo được hoặc dự báo gần Auburn

Sông Tolt 
Dòng chảy gần Carnation

Sông White 
Dòng chảy xả ra từ Đập Mud Mountain

Sông Issaquah Creek - Độ cao (theo giai đoạn) gần Hobart 
do Thành Phố Issaquah quyết định dựa trên độ cao của 
mực nước sông (theo giai đoạn)

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.
Tháng 11 năm 2006

11,700 cfs
Tháng 01 năm 2009**

13,800 cfs
Tháng 01 năm 2009

54,110 cfs
Tháng 01 năm 2009

12,200 cfs
Tháng 11 năm 2006

7,870  cfs
Tháng 01 năm 2009

14,200 cfs
Tháng 11 năm 1911

28,100 cfs
Tháng 11 năm 1959

17,400 cfs
Tháng 12 năm 1959

28,000 cfs
Tháng 12 năm 1933***

SÔNG 1 2 3 4 ĐỈNH LŨ GẦN ĐÂY ĐỈNH LŨ CAO NHẤT*
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G

S

T

W

I

* Trước khi các con đập 
lớn được xây dựng. 

** Dựa trên dữ liệu của Công Binh Lục Quân 
Hoa Kỳ (U.S. Army Corps of Engineers) về 
dòng chảy xả ra từ Đập Mud Mountain.

*** Đã báo cáo về Sông 
White gần Buckley.

SÔNG

Sông Cedar
Dòng chảy gần 
Landsburg

Sông Green
Dòng chảy được đo 
hoặc dự báo gần 
Thành Phố Auburn

Sông Snoqualmie
Tập hợp các nhánh sông 
       phía Bắc,      Trung 
và       Nam

Sông Tolt
Dòng chảy gần Thành 
Phố Carnation

Sông White
Dòng chảy xả ra từ 
Đập Mud Mountain

2,800 cfs
Đường Jones Road gần đường 156th Place SE 
có thể bị ngập và không được phép lưu thông. 

7,000 cfs
Ngập lụt vùng trũng ở thung lũng thượng 
nguồn của Thành Phố Auburn.

12,000 cfs
Ngập lụt ở vùng trũng. Các con đường có thể 
bị ngập gồm đường Neal Road SE; Reinig Road; 
West Snoqualmie River Road NE (Đường Dành 
Cho Người Đi Bộ); Snoqualmie Meadowbrook 
Road; và đường Mill Pond Road.
   

3,500 cfs
Các ngôi nhà trong khu vực San Souci có thể 
không tiếp cận được; 353rd Avenue NE có thể 
bị ngập sâu và nước chảy mạnh ở những nơi 
kênh bên đi ngang qua đường. Con đê trên 
bờ phía nam giữa cầu Snoqualmie Valley Trail 
và cầu Highway 203 gần đường NE 3rd Street 
có thể sẽ bị thấm nước.  

8,000 cfs
Người dân ở khu vực Red Creek có thể gặp 
phải tình trạng đường ngập nước và nước 
dâng cao. Tình trạng lũ tràn bờ có thể xảy ra 
ở Thành Phố Paci�c.  

GIAI ĐOẠN 2

4,200 cfs
Lower Dorre Don Way và Byers Road SE có thể 
bị ngập và không được phép lưu thông. 
Những con đường này dẫn tới một số khu vực 
nơi người dân có thể bị mắc kẹt và cần được sơ 
tán.    

9,000 cfs
Tình trạng ngập lụt với các độ sâu khác nhau xảy ra 
ở thung lũng thượng nguồn của Auburn và hạ 
nguồn lưu vực Mill Creek. Đường Southeast Green 
Valley Road và West Valley Road có thể bị ngập.   

20,000 cfs
Tình trạng ngập lụt với các độ sâu khác nhau 
xảy ra trên toàn bộ đường Snoqualmie Valley. 
Các con đường có thể bị ngập bao gồm Fall 
City-Carnation Road; Tolt Hill Road; và Novelty 
Flats Road.     

5,000 cfs
Độ sâu và vận tốc nước ngày càng tăng lên trên 
đường 353rd Avenue NE ở khu vực San Souci; 
nước ngập đường Tolt River Road NE ở vùng 
lân cận khu vực San Souci. Tình trạng thấm 
nước ngày càng gia tăng và có khả năng xảy ra 
lũ ở phía sau đê ở bờ phía nam giữa cầu 
Snoqualmie Valley Trail và cầu Highway 203 
gần đường 323rd Place NE.          

10,000 cfs
Người dân ở khu vực Red Creek có thể gặp tình 
trạng nước chảy mạnh, dòng đá vụn gây nguy 
hiểm và tình trạng ngập lụt khu dân cư. Tình 
trạng lũ tràn bờ có thể xảy ra ở Thành Phố 
Paci�c.   

GIAI ĐOẠN 3

Dự Kiến Các Ảnh Hưởng của Lũ Lụt đối với từng Con Sông 

38,000 cfs
Một số khu dân cư có thể gặp tình trạng nước 
chảy mạnh và ngập nhà nguy hiểm. Các con 
đường có thể bị ngập gồm Woodinville-Duvall 
Road, Carnation-Duvall Road và Moon Valley 
Road.     

8,500 cfs
Các con đê gần Thành Phố Carnation có thể bị nước 
tràn qua.  Dòng chảy từ các chỗ thấm nước ở con đê 
trên bờ phía nam giữa cầu Snoqualmie Valley Trail và 
cầu Highway 203 gần đường 323rd Place NE có thể 
tràn qua đường NE 32nd Street. Tình trạng đổi dòng 
kênh có thể xảy ra giữa khu vực thượng nguồn của 
phía Tolt River Road NE/361st Avenue NE và ranh giới 
phía đông của Thành Phố Carnation.       

12,000 cfs
Trên khắp hệ thống sông ngòi có thể xuất hiện dòng 
chảy mạnh và dòng đá vụn gây nguy hiểm. Tình trạng 
lũ tràn bờ có thể xảy ra ở Thành Phố Paci�c và gần 
Thành Phố Auburn. Các trại sản xuất cá giống gần 
Thành Phố Enumclaw có thể phải chịu thiệt hại. Nước 
lũ có thể làm ngập SR-410 thượng nguồn Đập Mud 
Mountain gần Greenwater.

GIAI ĐOẠN 4

5,000 cfs
Những con đường khác có thể bị ngập và không 
được phép lưu thông gồm Cedar Grove Road SE, 
Maxwell Road SE và SR-169 gần giao lộ với đường 
Cedar Grove Road SE. Các đường cụt có thể bị ngập 
và không được phép lưu thông gồm Jan Road SE 
(SE 197th Street), SE 203rd Street, SE 206th Street và 
đường SE 207th Street. Dòng chảy sâu và nhanh có 
thể gây nguy hiểm trên khắp bãi sông.

12,000 cfs
Các con đê phòng chống lũ quan trọng có thể 
xuất hiện hiện tượng ngấm nước và/hoặc yếu 
đi do tình trạng thấm quá nhiều nước.
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GIAI ĐOẠN 1:  Lũ lụt thường không xảy ra. Nhân viên của King County trong tình trạng cảnh giác đối 
  với tình huống có thể xảy ra lũ lụt.
GIAI ĐOẠN 2: Lũ nhỏ. Trung Tâm Cảnh Báo Lũ Lụt của King County mở cửa và nhân viên trực 24 giờ 
  một ngày để trợ giúp.
GIAI ĐOẠN 3: Lũ vừa. Nhân viên Đội Tuần Tra Lũ Lụt của King County được cử đến để đích thân theo 
  dõi các phương tiện phòng chống lũ lụt chẳng hạn như các con đê.
GIAI ĐOẠN 4: Lũ lớn. Đội tuần tra lũ lụt tiếp tục theo dõi tình hình và Trung Tâm Cảnh Báo Lũ Lụt tiếp 
  tục mở cửa.

Các Giai Đoạn Cảnh Báo Lũ Lụt của King County

Trung Tâm Cảnh Báo Lũ Lụt của King County

206-296-8200 hoặc 1-800-945-9263

Các Giai Đoạn Lũ Của Từng Con Sông

cfs = Feet Khối mỗi Giây − đơn vị đo lượng nước (tính bằng feet 
khối) chảy qua một vị trí cụ thể trên sông trong mỗi giây.

Sông Snoqualmie 
Tập hợp các nhánh sông        phía Bắc,       Trung và       NamN M S

N M
S

CÁC CON SÔNG Ở KING COUNTY



Trước khi xảy ra lũ
  Biết về mối nguy hiểm của quý vị. Nếu quý vị nhận 

được thư này, nhà cửa hoặc tài sản của quý vị đang 
nằm trong khu vực bãi sông. Để tìm hiểu xem nhà 
cửa của quý vị có nằm trong khu vực bãi sông hay 
không, hãy truy cập trang web:
•  www.kingcounty.gov/iMAP                                        

hoặc gọi đến số 206-477-4732
•  www.floodsmart.gov hoặc gọi đến số 

1-888-379-9531

  Mua bảo hiểm lũ lụt. Bảo hiểm tiêu chuẩn dành cho 
những người sở hữu nhà không bao trả tổn thất do 
lũ lụt gây ra và theo các chính sách mới thì phải đợi 
30 ngày.

  Bảo vệ bản thân và gia đình của quý vị:
•  Cập nhật các kế hoạch khẩn cấp cho gia đình, 

trang trại hoặc công ty của quý vị.
•  Biết một vài con đường an toàn đi từ nhà hoặc 

công ty của quý vị tới vùng đất cao.
•  Thiết lập địa điểm gặp nhau phòng trường hợp các 

thành viên trong gia đình của quý vị bị tách ra.
•  Chọn một người thân hoặc bạn bè ngoài tiểu bang 

để gọi điện thoại thông báo nếu đường dây của 
địa phương bận.

•  Thu thập một bộ dụng cụ dùng trong trường hợp 
khẩn cấp (xem bên trong để biết danh sách các vật 
dụng).

•  Trao đổi với hàng xóm về việc chuẩn bị đối phó với 
lũ lụt, các kinh nghiệm về tình huống lũ lụt trước 
đó và bất kỳ nhu cầu trợ giúp đặc biệt.

  Bảo vệ tài sản của quý vị tránh thiệt hại do lũ lụt gây 
ra:
•  Xác định cách thức và thời gian quý vị có thể di 

chuyển phương tiện, thiết bị, gia súc hoặc vật nuôi 
tới vùng đất cao hơn.

•  Cất giữ tài sản có giá trị và hóa chất gia dụng ở vị trí 
cao hơn mực nước lũ.

•  Bịt kín và bảo đảm an toàn cho các bể chứa dưới 
lòng đất.

•  Lấy sẵn cát, túi cát và tìm hiểu cách sử dụng chúng 
hiệu quả.

•  Lắp đặt các van khóa ở cửa sập của cống thoát 
nước của tòa nhà để ngăn không cho nước lũ chảy 
ngược vào ống thoát nước.

•  Dọn sạch lá và mảnh vụn khỏi các cống thoát nước 
trên đường, lưới chắn chống bão và cửa cống có 
nắp che.

Trong thời gian xảy ra lũ
  Không được đi bộ, lội hay lái xe qua các khu vực có lũ. 

Hãy quay lại. Không ngâm trong nước lũ.

  Nếu phương tiện của quý vị bị kẹt ở khu vực có lũ, hãy bỏ 
phương tiện đó càng sớm càng tốt và đi bộ đến nơi an 
toàn theo hướng mà quý vị đã xuất phát.

  Theo dõi tin tức địa phương để biết các thông tin cập 
nhật về trường hợp khẩn cấp.

  Hãy chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán trong trường hợp có 
thông báo của chính quyền địa phương. Nếu được yêu 
cầu sơ tán, hãy sơ tán ngay. Đi theo các tuyến đường sơ 
tán được khuyến nghị vì các đường tắt có thể đã bị tắc.

  Nếu không thể ra khỏi nhà hoặc tòa nhà của mình một 
cách an toàn vì nước dâng lên quá nhanh, hãy gọi 911 để 
được giúp đỡ. Sau đó hãy di chuyển lên tầng cao hơn 
hoặc lên mái nhà. Mặc quần áo ấm, chịu thời tiết, mang 
theo đèn pin, điện thoại di động và đài cầm tay.

  Khi sắp xảy ra lũ, nhưng chỉ khi thời gian cho phép, hãy:
•  Đóng van khí đốt chính.
•  Tắt tất cả thiết bị điện trong tòa nhà của quý vị ở công 

tắc nguồn chính. Không chạm vào bất kỳ thiết bị điện 
nào trừ khi chúng nằm ở chỗ khô ráo hoặc khi quý vị 
đang đứng trên một khúc gỗ khô đồng thời đi giày đế 
cao su và đeo găng tay cao su.

•  Ghi lại các số liệu về cơn lũ như thời gian, số đo của 
dụng cụ đo mực nước và các độ cao của nước lũ tại địa 
phương để sử dụng về sau khi tìm hiểu lũ lụt ở khu vực 
của quý vị. Ghi lại cả các quan sát cụ thể tại nhà hoặc 
công ty của quý vị.

Sau cơn lũ
  Trước khi vào lại nhà, hãy thận trọng xem có hư hỏng 

về mặt cấu trúc, có rò rỉ khí đốt, chập điện và dây có 
điện hay không.

  Yêu cầu chuyên gia kiểm tra tấm bảng điện cho hệ 
thống sưởi, ổ cắm điện và các thiết bị điện để đảm 
bảo an toàn trước khi sử dụng. Gọi điện thoại cho 
công ty khí đốt để được cung cấp trở lại.

  Làm theo các quy trình để dọn dẹp một cách an toàn 
các vật dụng gia đình, thức ăn, nguồn nước và tài 
sản.

  Ghi chép các tổn thất của quý vị. Chụp ảnh các tổn 
thất và ghi chép lại chi phí sửa chữa. Hãy liên lạc với 
đại lý bảo hiểm của quý vị để yêu cầu trả bảo hiểm 
cho tổn thất do lũ gây ra.

  Đánh dấu điểm cao nhất mà nước lũ đã dâng đến 
trong nhà hoặc các công trình bị hư hỏng của quý vị.

  Từ từ bơm nước ra khỏi các tầng hầm bị ngập 
(khoảng 1/3 lượng nước mỗi ngày) để tránh làm 
hỏng cấu trúc.

  Gỡ bỏ và đổ cát ra khỏi túi cát đúng cách.

  Kiểm tra đài tin tức địa phương của quý vị để cập 
nhật tình hình hỗ trợ thiên tai và các quy trình 
đăng ký.

Biết về mối nguy hiểm lũ lụt của quý vị
Người ta nói rằng, tri thức là sức mạnh.
Chúng ta biết rằng lũ lụt là điều không thể tránh khỏi.
Có thể quý vị đã từng có kinh nghiệm về lũ lụt ở King County. Hoặc cũng có thể 
quý vị đã sống ở đây nhiều năm nhưng chưa hề gặp lũ lụt. (Lần tuyên bố gần 
nhất của liên bang về thảm họa lũ lụt tại King County là năm 2012.) Nhưng đây là 
vấn đề liên quan đến lũ lụt. Chúng ta có dự báo, dự đoán và cảnh báo về thời tiết. 
Nhưng điểm mấu chốt là không thể dự báo về lũ lụt.

Vì vậy, nếu quý vị càng hiểu được cách đối phó với các mối nguy về lũ lụt thì càng 
có thể chuẩn bị được tốt hơn.

Dưới đây là bốn cách để có thêm thông tin tại 
kingcounty.gov/flood: 
•  iMap – Tìm bất kỳ thửa đất và bãi sông bị bao phủ nào và các dữ liệu khác 

trong công cụ bản đồ tương tác này. Xem đường tháo lũ, bãi sông 100 năm 
tuổi, các khu vực nguy hiểm do sự di chuyển của kênh dành cho các con sông 
và ảnh chụp trên không từ năm 2009 về trước.

•  Bản Đồ về Mối Nguy Hiểm Lũ Lụt FEMA – Tìm Bản Đồ Mức Bảo Hiểm Lũ Lụt 
tại địa phương, tìm hiểu cách đọc bản đồ hoặc yêu cầu thay đổi bản đồ.

•  Trình xem hình ảnh về lũ lụt – Tìm các hình ảnh về lũ lụt trong quá khứ ở khu 
vực của quý vị hoặc trên toàn King County

•  Trình xem hình ảnh ngập lụt do lũ  – Dùng công cụ này để xem phạm vi ảnh 
hưởng đến một vị trí cụ thể dọc Sông Cedar theo nhiều tình huống lũ lụt khác 
nhau. Đây là một dự án thí điểm và hiện tại chỉ có dữ liệu về Sông Cedar.

Cần trợ giúp? Nếu quý vị có thắc mắc về cách tra cứu tài sản, tìm hiểu xem tài 
sản của quý vị có nằm trong bãi sông hay không hoặc quý vị muốn có thông tin 
về Chứng Nhận Độ Cao FEMA, hãy liên hệ 206-477-4732.

Ứng Dụng Cảnh Báo Lũ Lụt 
của King County dành cho 
các thiết bị di động
Nhận thông tin cập nhật về tình hình lũ lụt của các 
con sông Skykomish, Snoqualmie, Tolt, Raging, 
Cedar, Green, White và Issaquah Creek trên thiết bị 
di động của quý vị. Ứng dụng miễn phí này cho 
biết dòng chảy hiện tại của các con sông, dữ liệu 
và dự báo về các giai đoạn lũ cùng với các giai 
đoạn lũ thực tế được cập nhật. Các biểu đồ cho 
phép dễ dàng xem dữ liệu và các dự báo về tình 
hình các con sông trong vài ngày.

Cách lấp túi cát
Theo Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia, một inch lũ lụt 
trong một ngôi nhà có diện tích 1,000 foot vuông có thể gây 
thiệt hại khoảng $10.600. Hãy bảo vệ tài sản của quý vị bằng 
cách sử dụng túi cát để tạo ra một rào chắn lũ và đổi chiều 
dòng nước. Quý vị có thể mua trước các vật liệu để làm túi cát 
từ các cửa hàng ngũ kim và nhà cung cấp túi cát. Trong tình 
huống xảy ra lũ lụt, hãy gọi cho Trung Tâm Cảnh Báo Lũ Lụt 
của King County để biết địa điểm cung cấp túi cát khẩn cấp 
miễn phí. Để biết các chỉ dẫn và địa điểm cung cấp túi cát, hãy 
truy cập trang web www.kingcounty.gov/floodservices.

3Cách để bảo vệ bãi 
sông tự nhiên

Bãi sông là cách thức tự nhiên để kiểm soát nguồn nước. Bãi sông làm giảm 
thiểu tần suất, mức độ nghiêm trọng và rút ngắn thời gian lũ lụt, nhờ đó 
giảm rủi ro cho con người và tài sản. Chúng bổ sung nguồn nước ngầm 
dùng làm nguồn nước uống cho chúng ta. Và chúng cung cấp môi trường 
sinh sống cho các loài động thực vật, tạo ra một môi trường lành mạnh hơn.

Sau đây là ba cách để bảo vệ bãi sông nơi quý vị đang sinh sống.
1.  Xây cất đúng ngay từ đầu. Việc phát triển phải được quản lý để bảo vệ các bãi sông và chức năng 

của chúng. Việc xây dựng, sửa chữa hay nâng cấp các công trình xây dựng, san bằng, đào và lấp đều 
phải có giấy phép. Việc sửa chữa hay nâng cấp một công trình hiện tại vượt quá 50% giá trị của công 
trình đó cần phải được phòng chống lũ lụt và phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Trước khi 
bắt đầu thực hiện một dự án trên tài sản của quý vị hoặc báo cáo các hoạt động xây dựng trái phép, 
hãy liên hệ Cục Cấp Phép và Đánh Giá Môi Trường theo số điện thoại 206-296-6600 hoặc truy cập 
trang web www.kingcounty.gov/permits.

2.  Báo cáo việc thải rác trái phép. Việc thải rác trái phép từ hóa chất, rác, đến đồ gia dụng và đồ nội 
thất sẽ gây ô nhiễm môi trường của chúng ta và cũng có thể làm tắc nghẽn các đường tháo lũ. Để 
báo cáo việc thải rác trái phép, hãy liên hệ Đường Dây Nóng Thải Rác Trái Phép theo số 206-296-SITE 
(7483); số điện thoại miễn phí 1-866-431-7483; hoặc truy cập trang web 
www.kingcounty.gov/dumping.

3.  Đừng lái xe khi xe bị rò rỉ. Dầu và các dung dịch khác từ xe ô tô rất độc hại và có thể gây hại cho 
môi trường sống và môi trường hoang dã. Ước tính mỗi năm có khoảng 7 triệu lít Anh dầu động cơ 
bị rò rỉ từ các loại xe cộ đổ vào lưu vực sông Puget Sound. Khi mưa xuống, dòng chảy nước mưa sẽ 
mang các chất ô nhiễm này vào các con sông, suối, hồ và vào Puget Sound. Để chẩn đoán rò rỉ trên 
xe của quý vị, nhận lời khuyên và giấy giới thiệu, hãy truy cập trang web www.fixcarleaks.org.

TRƯỚC, TRONG VÀ SAU THỜI GIAN XẢY RA LŨ
Tìm thông tin chi tiết tại trang web www.kingcounty.gov/floodservices

Đừng Lái Xe Khi 
Xe Bị Rò Rỉ

Hãy Sửa Ngay 
 Chỗ Rò Rỉ Đó!


