
የአደጋ ጊዜ የእርዳታ ሳጥን አቅርቦቶች
TakeWinterByStorm.org ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን እና ዝርዝሮችን ያግኙ 

ዳግም ጥቅም ላይ በዋለ ወረቀት ላይ የታተመ። እባክዎ ዳግም ጥቅም ላይ ያውሉ።
1510_4996m_floodupdateBRO15-16_GenCombined.ai

ተመልሰው ወደ ቤትዎ ከመግባትዎ በፊት፣ በቤቱ ላይ የደረሱ መዋቅራዊ 
ጉዳቶች፣ የጋዝ ማፈትለክ፣ የኤሌክትሪክ መያዝ፣ እና የተላጡ የኤሌክትሪክ 
ገመዶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብዎል።
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የማሞቂያ መስመሮችዎን፣ የኤሌክትሪክ ቆጣሪዎችን፣ ማስተላለፊያ 
መስመሮችን፣ መሳሪያዎችን በሙሉ ከመጠቀምዎ በፊት ለደህንነት 
አስተማማኝ መሆናቸውን በባለሙያ ያስመርምሩ። የጋዝ መስመሩ ተመልሶ 
መሰራጨት እንዲጀምር የጋዝ ኩባንያውን ደውለው ይጠይቁ።

የቤት ውስጥ እቃዎችን፣ ምግቦችን፣ የውሃ አቅርቦት እና ንብረቶችን ደህንነቱ 
በተጠበቀ መልክ ለማጽዳት የሚያስችሉ ዘዴዎችን ይከተሉ።

የደረሰብዎትን ኪሳራ በማስረጃ ይያዙ። ጉዳቶችን ፎቶ ያንሱ እንዲሁም የጥገና 
ወጪዎችን መዝግበው ይያዙ። ከጎርፍ አደጋ ጋር በተያያዘ ለሚጠይቁት ካሳ የመድን 
ዋስትና ወኪልዎን ያነጋግሩ።

በቤትዎ ወይም ጉዳት በደረሰበት ህንጻ ውስጥ ውሃው የደረሰበትን ከፍተኛ 
መስመር ምልክት አድርገው ይያዙ ።

በመዋቅሮች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለማስወገድ በጎርፍ የተጥለቀለቁ 
ምድር ቤቶችን ቀስ በቀስ ፓምፕ እያደረጉ ያስወጡ (በቀን የውሃውን አንድ 
ሶስተኛ አካባቢ)።

የአሸዋ ከረጢቶችን በአግባቡ ያስወግዱ ወይም ቦታ ሰጥተው 
ያስቀምጧቸው።

በጉዳት አስተዳደር እርዳታ እና ምዝገባ ሂደቶች ላይ መረጃ ለማግኘት 
የአካቢዎን የዜና ማሰራጫ ጣቢያዎች ይመልከቱ ።

ከጎርፍ 
ክስተት በኋላ

በኃላፊነት ይገንቡ
ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ በሆኑ ቦታዎች ላይ የሚደረግ ማንኛውም ግንባታ 
ፈቃድ ይፈልጋል።አዳዲስ ግንባታዎች፣ የህንጻ ጥገናዎች፣ ጭማሬዎች፣ 
ቁፋሮዎች፣ ጠረጋ፣ ሙሌት ወይም ማናቸውም በንብረት ላይ የሚደረጉ 
ለውጦች ፈቃድ ሊሰጣቸው እና የአካባቢዎን ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ 
ቦታዎች አስተዳደር ደንቦችን መከተል አለባቸው። ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ 
በሆኑ ቦታዎች ላይ የሚደረጉ ማናቸውም ከዋጋቸው 50 በመቶ በላይ 
የሆኑ ጥገናዎች ወይም ማሻሻያዎች ከፍታቸው እንዲጨምር ወይም ጎርፍ 
መከላከያ እንዲሰራላቸው ይጠበቃል።

በኃላፊነት መገንባት ሰዎች እና ህንጻዎች ከጎርፍ አደጋ ደህንነታቸው 
መጠበቁን ያረጋግጣል። ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎች አስተዳደር ደንቦች 
እያንዳንዱ የልማት ስራ በሌሎች ንብረቶች ላይ ያለውን ተጽዕኖ በመቀነስ 
ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎቻችንን ላይ ለሚኖሩ እና ለሚሰሩ ሁሉ 
አደገኝነታቸው የቀነሰ እንዲሆን ይከላከላሉ።

አንድን ፕሮጀክት ከመጀመር በፊት ወይም ሕገ-ወጥ ግንባታን ሪፖርት 
ለማድረግ፣ የአካባቢዎን ፈቃድ ሰጪ ኤጀንሲ ወይም የኪንግ ካውንቲን 
የፈቃድ እና የአካባቢ ግንባታ 206-296-6600 ላይ ያነጋግሩ ወይም 
kingcounty.gov/permitsን ይጎብኙ።

በጎፍር በተጥለቀለቁ ቦታዎች ላይ አይራመዱ፣ አይሻገሩ ወይም ለመንዳት 
አይሞክሩ። ወደመጡበት ዞረው ይመለሱ። እንዳይሰምጡ።

በጎርፍ በተጥለቀለቀ ቦታ ላይ ተሽከርካሪዎ ድንገት ቢቆም፣ ወዲያውኑ 
ትተውት ይሂዱ። ለደህንነትዎ በመጡበት መንገድ እየተራመዱ ይመለሱ።
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ስለጎርፍ አደጋ ሁኔታዎች እና ትንበያዎች መረጃ ለማግኘት ለኪንግ ክ/ሐገር 
የጎርፍ አደጋ ማስጠንቀቂያ ማዕከል ይደውሉ ።

ከባለስልጣናት አካባቢን ለቆ የመውጣት ማስታወቂያ እስኪደርስዎት ድረስ 
ተዘጋጅተው ይጠብቁ። አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ከተነገረዎት ወዲያውኑ 
ያድርጉት። አቋራጭ መንገዶች ተዘግተው ሊሆን ስለሚችል፣ እንዲጠቀሙባቸው 
የተነገሩ ለቆ የመውጫ መንገዶችን ይጠቀሙ።

በፍጥነት እየጨመረ በሚመጣ የውሃ ከፍታ ምክንያት ቤትዎን ወይም 
ያሉበትን ህንጻ ለቀው መውጣት ካልቻሉ፣ ለርዳታ 911 ላይ ይደውሉ። 
ከዚያም ከፍ ወዳለው የወለል ክፍል ወይም ወደ ጣሪያው ይሂዱ። ሞቃት 
እና የአየር ጸባዩን ሊቋቋም የሚችል ልብስ፣ የእጅ ባትሪ፣ ሞባይል ስልክ እና 
ተንቀሳቃሽ ሬዲዮ ይያዙ።

የጎርፍ አደጋው በጣም ቅርብ ሆኖ፣ ነገር ግን ለመድረስ ጊዜውን እየጠበቀ 
ባለበት ጊዜ፡-

• ዋና የጋዝ ቫልቭዎን ይዝጉ።

• የህንጻውን ሁሉንም የአገልግሎት መስመሮች ከዋናው ቆጣሪ ያጥፉ። ደረቅ ቦታ ላይ 
ካልሆነ ወይም እርስዎ የፕላስቲክ ሶል ያለው ጫማ እና የፕላስቲክ ጓንት አድርገው፣ ደረቅ 
እንጨት ላይ ቆመው ካልሆነ በስተቀር ማንኛውንም አይነት በኤሌክትሪክ ሃይል የሚሰራ 
መሳሪያ እንዳይነኩ።

• በቤትዎ አካባቢ ሊከሰት የሚችልን የጎርፍ አደጋ ለወደፊቱ ለመረዳት እንዲያስችልዎት 
ጊዜ፣ የጌጅ ንባብ፣ እና የአካባቢውን የጎርፍ ከፍታን የመሳሰሉትን የጎርፍ ስታቲስቲኮች 
መዝግበው ይያዙ። በቤትዎ ወይም በንግድ ስራዎ አካባቢ ያስተዋሏቸው ልዩ ነገሮች 
ካሉ እነሱንም ያካቱ።

በጎርፍ ወቅት
6

አስቀድመው
1 ለጎርፍ አደጋ ያለዎትን ተጋላጭነት ይወቁ። ይህ ጋዜጣ በመልዕክት ሳጥንዎ 

አማካኝነት ተላከልዎት ማለት፣ ቤትዎ ወይም ንብረትዎ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ 
በሆነ ስፍራ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ዝርዝር መረጃ ለማግኘት፡- 
kingcounty.gov/floodmaps ወይም 206-477-4727 ላይ 
ይደውሉ።

2 የጎርፍ አደጋ የመድን ዋስትና ይግዙ። መደበኛው የቤት ባለቤቶች የመድን 
ዋስትና በጎርፍ አደጋ ምክንያት የሚደርሱ ጥፋቶችን አይሸፍንም፤ እንዲሁም 
በአዳዲስ ፖሊሲዎች ላይ አስገዳጅ የሆነ የ30 ቀናት መጠበቅ ድንጋጌ አለ።

ዝርዝር መረጃ ለማግኘት፡- floodsmart.gov ወይም 
800-427-4661 ላይ ይደውሉ።

3 ራስዎን እና ቤተሰብዎን ከአደጋ ይጠብቁ።

• ለቤተሰብዎ፣ ለእርሻ ቦታዎ እና ለንግድ ስራዎ የገቧቸውን የአደጋ ጊዜ ዕቅዶች 
ያድሱ።

• ከቤትዎ ወይም ከንግድ ቦታዎ ከፍ ወዳለ ቦታ የሚያስኬዱ በርካታ መንገዶችን 
ይወቁ።

• በአጋጣሚ በቤተሰቡ አባላት መካከል መበታተን ቢያጋጥም የመገናኛ ቦታ 
አስቀድማችሁ ምረጡ።

• የአገር ውስጥ መስመሮች ቢጨናነቁ እንኳን ከሚኖሩበት ግዛት ውጪ ያለ እና 
ሊደውሉለት የሚችሉትን ጓደኛ ወይም ዘመድ ይምረጡ።

• የአደጋ ጊዜ እርዳታ ሳጥን ያዘጋጁ (ከዚህ በታች ይመልከቱ)።

• ለጎርፍ አደጋ ስለሚደረግ ዝግጅት፣ ከዚህ በፊት ስለነበራቸው ተሞክሮ እና 
እርስዎ ወይም እነርሱ ሊፈልጓቸው ስለሚችሉ ማናቸውም ልዩ እርዳታዎች 
ከጎረቤቶችዎ ጋር ይነጋገሩ።

4 ንብረትዎን እና የቤት እንስሳዎችዎን ከጎርፍ አደጋዎች ይጠብቁ።

• ተሽከርካሪዎችዎን፣ ልዩ ልዩ መሳሪያዎችዎን፣ ከብቶችዎን ወይም የቤት እንስሳዎችዎን 
እንዴት እና መቼ ከፍ ወዳለ ቦታ እንደሚያዘዋውሯቸው አስቀድመው ያስቡበት።

• ዋጋቸው ውድ የሆኑ እቃዎችን እና በቤት ውስጥ የሚጠቀሙባቸውን ኬሚካሎች 
ከጎርፍ ወለል በላይ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ያስቀምጡ።

• የፕሮፔን ታንኮችን እና ሌሎች የነዳጅ ኮንቴነሮችን መሬት ውስጥ በመቅበር 
ደህንነታቸውን ይጠብቁ።

• የጎርፍ ውሃዎች በፍሳሽ ማስተላለፊያ ቦዮች ላይ እየደረሱ ተጋጭተው እንዳይመለሱ 
ለመከላከል የጎርፍ ማስተላለፊያ ቫልቮችን ያስዘርጉ።

• የመንገድ ላይ ፍሳሽ ማስተላለፊያዎችን፣ የወጨፎ መከላከያን እና በአንድ ጎን ብቻ 
ፍሳሽ የሚያስተላልፉ መስመሮች በቅጠላቅጠሎች እና ፍርስራሾች እንዳይደፈኑ 
ይከላከሉ። እነዚህ እርምጃዎች ንብረትዎን ይጠብቃሉ አንዲሁም የወንዞችንና እና 
ምንጮችን ንጽሕና ይጠብቃሉ።

• በባትሪ ወይም የእጅ ሬዲዮ እና ቅያሪ ባትሪዎች

• የመጀመሪያ ደረጃ ዕርዳታ አቅርቦቶች እና ፊሽካ

• የእጅ ባትሪ ከቅያሪ ባትሪ ድንጋይ ጋር

• በፕላስቲክ ከረጢት ውስጥ የጠቃሚ ሰነዶች 
ኮፒ (የመንጃ ፈቃድ፣ የመድን ዋስትና መረጃዎች፣ 
የቤተሰብ የባንክ እና ሌሎች የአድራሻ መረጃዎች)

• ለእርስዎ እና ለእንስሳዎችዎ የሚበቃ ለበርካታ 
ቀናት የሚቆይ ውሃ እና የማይበላሹ ምግቦች

• ሞቃት ልብስ፣ ጠንካራ ጫማ/ቡትስ እና 
ብርድልብሶች

• የግል ንጽህና መጠበቂያ አቅርቦቶች

• በሐኪም የታዘዙ መድሃኒቶች

• ለልጆች ምቾት አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች 
(ብርድልብሶች፣ መጽሐፍት፣ አሻንጉሊቶች)

• የተንቀሳቃሽ ስልክ ቻርጀሮች

በኪንግ ካውንቲ ውስጥ የሚገኙ ልዩ ልዩ ሥርዓተ ወንዞችን የሚመለከቱ ማስጠንቀቂያዎች እንዲደርስዎት 

ለመመዝገብ kingcounty.gov/flood ን ይጎብኙ።

ማስጠንቀቂያዎችን 
ለማግኘት ይመዝገቡ

እርዳታ ይፈልጋሉ?
ንብረት በማፈላለግ ላይ ከሆኑ፣ ንብረትዎ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ በሆነ ቦታ ላይ መሆኑን ለማረጋገጥ፣ ወይም የከፍታ ፈቃድ 

ለማግኘት ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ 206-477-4727 ላይ ይደውሉ።

የጎርፍ አደጋ ሲከሰት…
ዝግጁ ሆነው ይጠብቁ! ስለጎርፍ አደጋ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ይህንን ድረ ገጽ ይጎብኙ kingcounty.gov/floodservices

የኪንግ ክ/ሐገር የአደጋ ጊዜ ዝግጁነት ቡድን፡- ሰዎችን፣ ንብረትን እና አካባቢን 
ለመጠበቅ ፈጣን የማስተባበር ስራ
የኪንግ ክ/ሐገር የአደጋ ጊዜ ዝግጁነት ቡድን በጎርድ አጋጣሚዎች የተጎዱ የአደጋ መከላከያ ፋሲሊቲዎችን ሌሎች የኪንግ ክ/ሐገር የጎፍር አደጋ 
ቁጥጥር ዲስትሪክት ተቀዳሚ ጉዳዮችን ሳይጋፉ በአፋጣኝ ለመጠገን በ2017 የተቋቋመ ቡድን ነው። 

የአደጋ ጊዜ ዝግጁነት ቡድኑ ባለፉት ዓመታት ውስጥ ወደ 2.5 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ወጪ ያላቸውን 12 ወሳኝ የጥገና ፕሮጀክቶችን አከናውኗል። 
ባለፈው ዓመት ውስጥ፣ የጥገና ቡድኑ ለጎርፍ አደጋ መከላከል ፋሲሊቲዎች 5 የታቀዱ ጥገናዎችን ነድፎ፣ ፈቃድ ሰጥቶ እንዲገነቡ አድርጓል። 
ስድስተኛ የድንገተኛ ጊዜ ፕሮጀክት በዚህ ዓመት መጀመሪያ አካባቢ ተለይቷል። የአደጋ ጊዜ ዝግጁነት ቡድኑ ሴፕቴምበር 2018 ላይ ለተጠናቀቀ 
የድንገተኛ ጊዜ ግንባታ ፕሮጀክት ከአሜሪካ የመሃንዲሶች ወታደራዊ ቡድን (U.S. Army Corps of Engineers) ፕሮጀክቱን ዲዛይን ለማድረግ 
ፈቃድ ለማግኘት በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ቆይቷል።  

የተሟላ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ የሆነ አካባቢ ጥበቃ እና አመራር
የኪንግ ካውንቲ የጎርፍ አደጋ ቁጥጥር ዲስትሪክት የጎርፍ አደጋ መከላከል ፕሮጀክቶችን እና ፕሮግራሞችን በገንዘብ ድጋፍ እና በበላይ ተቆጣጣሪነት 
በማገዝ የሕዝብ ጤና እና ደህንነትን፣ የክልል ኢኮኖሚ ማዕከላትን፣ የሕዝባዊ እና ግላዊ ንብረቶችን እና ኮሪደሮችን ከአደጋ ይከላከላል።

የጎርፍ አደጋ ቁጥጥር ዲስትሪክትን ስራዎች በተመለከተ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ይህንን ድረ-ገጽ ይጎብኙ kingcountyfloodcontrol.org.

ስቶሰል የድንገተኛ ጊዜ ጥገና፣ በኪንግ ክ/ሐገር የአደጋ ዝግጁነት ቡድን የተጠናቀቀ፣ ሴፕቴምበር 2018

ለጎርፍ ዝግጁ ይሁኑ20
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የእርስዎ የኪንግ ካውንቲ የጎርፍ አደጋ ዝግጁነት መመሪያ

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

አማራጭ የአቀራረብ ዘዴዎችን 206-477-4812 (መስማት ለተሳናቸው (TTY Relay):- 711) ላይ በመደወል መጠየቅ ይቻላል

ሠላም!

ነጻ የኪንግ ካውንቲ የጎርፍ አደጋ 
ማስጠንቀቂያ መተግበሪያ (APP)
ወቅታዊ የወንዞችን ፍሰት፣ የወንዞችን የወለል መረጃ እና ትንበያ እንዲሁም 
የቀጥታ ስርጭት የወንዞችን ደረጃ የሚያሳየውን የኪንግ ካውንቲ ነጻ 
መተግበሪያ በማውረድ በተንቀሳቃሽ መሳሪያዎ ላይ የጎርፍ መረጃዎችን 
በመከናወን ላይ እያሉ ይመልከቱ። ግራፎች የበርካታ ቀናትን የወንዞችን 
መረጃ እና ትንበያ ለመመልከት ቀላል እንዲሆን ያደርጋሉ። 

ሁ
ሌ

ም
 መ

ረጃ
 ይ

ኑር
ዎ

ት

ስልክ፣ አጭር የጽሁፍ 
መልዕክት ወይም ኢሜይል
ከኮምፒዩተር በቀጥታ የሚላኩ ነጻ የጎርፍ 
ማስጠንቀቂያዎችን ለማግኘት ይመዝገቡ። 
ማስጠንቀቂያዎችን ለእያንዳንዱ ሰው 
እንዲጠቅም በወንዝ እና በጎርፍ ደረጃ 
እንለያለን። 

ማስጠንቀቂያ!

ኪንግ ካውንቲ

የጎርፍ አደጋ

kingcounty.gov/flood or call 206-477-4899

ይከተሉን!
@KCFloodDistrict እና 
@KCDNRP በትዊተር እና King 
County Water and Land 
Resources Division 
(@KCWLRD) በፌስቡክ

የኪንግ ካውንቲ የወንዞች ካርታ

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud: 206-477-4812; TTY: 711

ይህ በራሪ ወረቀት በመልዕክት 
ሳጥንዎ አማካኝነት ተላከልዎት ማለት፣ 

ንብረትዎ ወይም አድራሻዎ ለጎርፍ አደጋ 
ተጋላጭ በሆነ ስፍራ ላይ ወይም አቅራቢያ 

ነው የሚገኘው ማለት ነው።

የጎርፍ አደጋ ደህንነት እና 
ዝግጁነት
ከኪንግ ክ/ሐገር የጎርፍ አደጋ ቁጥጥር ቀጠና የተላለፈ 
መልዕክት

ከተፈጥሮ አደጋ ጋር በተያያዘ ከሚከሰት አሳዛኝ ክስተት 
ማንኛችንም የተጠበቅን አይደለንም። ከሩቅ ቦታ 
እየተመለከትነውም ሆነ፣ አጎራባች ማህበረሰብን እየደገፍን፣ 

ወይም ደግሞ ምላሽ ለመስጠት የራሳችንን ወኔ እያሰባሰብን ሊሆን ይችላል። 

ይሁንና እራስዎን፣ ቤተሰብዎን እንዲሁም ንብረትዎን ለመጠበቅ ሊያደርጉት የሚችሉት ቀላል 
እና ተመራጭ መንገድ ዝግጁ መሆን ነው። የኪንግ ክ/ሐገር የጎርፍ አደጋ ቁጥጥር ቀጠና 
(ቀጠናው) በዋናነት ያንን የሚያከናውኑ መረጃዎችን እና ሃብቶችን በማቅረብ ይረዳዎታል።

በኪንግ ክ/ሐገር እና በመላው አሜሪካ ውስጥ የጎርፍ አደጋ በእጅጉ የተለመደ የተፈጥሮ 
አደጋ ዓይነት መሆኑን ያውቁ ኖሯል? በማንኛውም ጊዜ ሊከሰት ከመቻሉም በላይ በጣም 
ጥቂት ኢንች ያለው የውሃ መጠን እንኳን ጉዳት የሚያደርስ እና ወጪ የሚያስከትል ሊሆን 
ይችላል። የጎርፍ አደጋ ጉዳቶች ከቀላል እስከ ከባድ፣ አደገኛ ወይም አውዳሚ ተብለው 
ሊመደቡ ይችላል። ከባድ ጉዳት እንዲሁም የሞት አደጋዎች ሊደርሱ ይችላሉ፣ የመጓጓዣ እና 
የአገልግሎት መስመሮች ሊቋረጡ ይችላሉ፣ እንዲሁም በመኖሪያ ቤቶች እና በንግድ ቤቶች 
ላይ የሚደርሰው ጉዳት በአስር ሺህዎች የሚቆጠር ወጪ ሊያስወጣ ይችላል።

ቀጠናው የጎርፍ ጉዳት አደጋዎችን ለመቀነስ ይሰራል፣ የተወሰኑ ፕሮጀክቶችን በገንዘብ ያግዛል 
እንዲሁም የኪንግ ክ/ሐገርን የጎርፍ ማስጠንቀቂያ ማዕከል ይደግፋል። ሰዎች እንዲዘጋጁ 
ለማገዝ እና ለጎርፍ ጉዳት ክስተቶች ምላሽ ለመስጠት በራሪ ወረቀቶችን የመሳሰሉ 
መረጃዎችን እና ቁሳቁሶችን እናቀርባለን። ይህንን ጠቃሚ መረጃ ለመመልከት ጥቂት ጊዜ 
ይውሰዱ እንዲሁም በአእምሮዎ ይመዝግቡ፡-

• ያለብዎትን የጎርፍ አደጋ ስጋት ይወቁ። የሚከተለውን ድረ-ገጽ በመጎብኘት እና “iMap 
floodplain boundaries” ወደሚለው በመውረድ ወይም 206-477-4727 
በመደወል የሚኖሩበትን፣ የሚሰሩበትን ወይም በመደበኛ ሁኔታ የሚሄዱበትን ቦታ ስጋት 
ይወቁ።

• ጠንቃቃ ይሁኑ! አስቀድመው የሚላኩ የጎርፍ አደጋ ማስጠንቀቂያዎችን እና ወቅታዊ 
የጎርፍ አደጋ መረጃ ለማግኘት kingcounty.gov/flood ላይ የኪንግ ክ/ሐገር ነጻ 
መተግበሪያ በማውረድ በተንቀሳቃሽ መሳሪያዎ ላይ የጎርፍ መረጃዎችን ይመልከቱ።

• የጎርፍ አደጋ የመድን ዋስትና ላይ ገንዘብ ማዋልን ያስቡበት። መደበኛ የቤት ባለቤቶች 
እና ተከራዎች የመድን ዋስትና የጎርፍ አደጋ ጉዳት ሽፋን አያካትቱም፤ እንዲሁም አዳዲስ 
የጎርፍ አደጋ የመድን ዋስትና ፖሊሲዎች ውጤት እስኪኖራቸው 30 ቀናት ይወስዳሉ። 
የበለጠ ለማወቅ እና የመድን ዋስትና ወኪል

• ዞረው ይመለሱ። እንዳይሰምጡ። በጎርፍ ውሃ ላይ አይሂዱ ወይም አይጥለቁ። አንድ 
ጫማ የውሃ ከፍታ ተሸከርካሪን ከመንገድ ሊያስወጣ የሚችል ሲሆን ስድስት ኢንች ደግሞ 
አንድን ሰው ከእግሩ ሊጥል ይችላል። በጎርፍ አደጋ ምክንያት ከሚከሰቱ የመስመጥ አደጋዎች 
ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የሚከሰቱት የጎርፍ ውሃዎችን ለመሻገር የሚሞክሩ አሽከርካሪዎች 
ናቸው፣ ከዚህ በመቀጠል ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘው ከጎርፍ አደጋ ጋር የተያያዘ የሞት 
መጠን ደግሞ የሚከሰተው በጎርፍ ውሃ ላይ ለመሄድ በሚሞክሩ ሰዎች ላይ ነው። 

ዝናብ እና በረዶ የውቢቷ የፓስፊክ ሰሜን ምስራቅ መለያዎች ናቸው፣ ስለሆነም ያጣጥሙት! 
እንዲሁም ደግሞ የሚወዷቸውን እና ንብረትዎን እና ውድ ንብረትዎን ከጎርፍ አደጋ ይታደጉ። 
ለጎርፍ አደጋ ዝግጁ ይሁኑ!

 

ሬገን ዱን፣ ሊቀመንበር

የኪንግ ክ/ሐገር የጎርፍ አደጋ ቁጥጥር ቀጠና

kingcountyfloodcontrol.org  |  ትዊተር:- @KCCReaganDunn

ሊቀ መንበር ሬገን ዱን



ወንዝ
ጫማ ኩብ በሰከንድ - በሰኮንዶች ውስጥ 
የሚጨምረው የጫማ ከፍታ በኪዩብ

ደረጃ 1 - የጎርፍ መጥለቅለቅ 
አላጋጠመም።መደበኛ የጎርፍ 
መጥለቅለቅ አላጋጠመም። 
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 ደረጃ 2 - አነስተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ። የኪንግ ካውንቲ የጎርፍ አደጋ 

ማስጠንቀቂያ ማዕከል ሠራተኞች በቀን ውስጥ 24 ሰዓት ሙሉ እርዳታ ለመስጠት ዝግጁ ናቸው።
ደረጃ 3 - መጠነኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ። የኪንግ ካውንቲ የጎርፍ አደጋ ፓትሮል ሰራተኛ የጎርፍ 
መከላከያ መሳሪያዎችን፣ ለምሳሌ የጎርፍ መመከቻዎችን ክፍፍል ለመቆጣጠር በስምሪት ላይ ይሆናሉ።

ደረጃ 4 - ከፍተኛ ደረጃ የጎርፍ መጥለቅለቅ። የጎርፍ ተቆጣጣሪዎች ሁኔታዎችን ይከታተላሉ እንዲሁም 
የጎርፍ አደጋ ማስጠንቀቂያ ማዕከል ክፍት ሆኖ ይቆያል።

206-296-8200 ወይም 800-945-9263

ኪንግ ካውንቲ የጎርፍ አደጋ 
ማስጠንቀቂያ ማዕከል

ለጎርፍ ስለ መዘጋጀት 
kingcounty.gov/�oodservices

የኪንግ ካውንቲ የድንገተኛ ጊዜ 
ማስጠንቀቂያ
kingcounty.gov/alert

ኪንግ ካውንቲ
የድንገተኛ ጊዜ የዜና ብሎግ
kcemergency.com  

የኪንግ ካውንቲ የጎርፍ አደጋ ማስጠንቀቂያዎች
206-477-4899
kingcounty.gov/alert

የኪንግ ክ/ሐገር የጎርፍ አደጋ
ማስጠንቀቂያ ማዕከል
206-296-8200 ወይም
800-945-9263

የኪንግ ካውንቲ የቤት
ጥገና ፕሮግራም
ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው እና አገልግሎቱን ለማግኘት 
ብቁ ለሆኑ የቤት ባለቤቶች መሰረታዊ ጥገና 
በሚያስፈለግበት ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል።
206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

የአስቸኳይ ጊዜ የጎርፍ አደጋ መረጃ

የኪንግ ካውንቲ መንገድ
24/7 የዕርዳታ መስመር
206-477-8100 ወይም 
800-KC-Roads
kingcounty.gov/roadalert

ኪንግ ካውንቲ
የመንገዶች ማስጠንቀቂያ
kingcounty.gov/roadalert

የሜትሮ ትራንዚት መቋረጥ
kingcounty.gov/metro

ብሔራዊ የጎርፍ አደጋ
የመድን ዋስትና ፕሮግራም
888-379-9531
�oodsmart.gov

የህዝብ ጤና
የሲያትል እና የኪንግ ካውንቲ የፍሳሽ ቆሻሻ 
ማጠራቀሚያ ታንኮች እና
የጉድጓድ ችግሮች
206-477-8050

ቴክ ዊንተር ባይ ስቶርም (Take Winter 
By Storm)
takewinterbystorm.org

በዚህ ካርታ ላይ የተካተቱ መረጃዎች በኪንግ ክ/ሐገር ሠራተኞች፣ ከልዩ ልዩ ምንጮች የተሰባሰቡ ሲሆኑ ያለ ማስታወቂያ ሊለወጡ ይችላሉ። 
ኪንግ ካውንቲ ስለእነዚህ መረጃዎች ትክክለኛነት፣ ጊዜያቸውን የጠበቁ ስለመሆናቸው ወይም ስለ መረጃዎቹ የአጠቃቀም መብት ምንም አይነት 
ግልጽ ወይም ታሳቢ ሃላፊነት ወይም ዋስትና አይሰጥም። ይህ መረጃ ለዳሰሳ ጥናት አገልግሎት እንዲውል የተዘጋጀ አይደለም። ኪንግ ክ/ሐገር 
በዚህ ካርታ ውስጥ በተካተቱ መረጃዎች በመጠቀም ወይም ከአጠቃቀም ጉድለት በመነጨ ለሚከሰት ማንኛውም የታጣ ገቢን ወይም የታጣ 
ትርፍን ጨምሮ ለማንኛውም አይነት ጠቅላላ፣ ልዩ፣ ተዘዋሪ፣ ድንገተኛ ወይም ሊከሰት ለሚችል ጉዳት ሃላፊነት አይወስድም። ይህንን ካርታ ወይም 
በካርታው ውስጥ የተካተቱ መረጃዎችን ያለ ኪንግ ክ/ሐገር በጽሁፍ የተሰጠ ፈቃድ በማንኛውም መልክ መሸጥ የተከለከለ ነው። 

ቶልት ወንዝ
ከካርኔሽን አቅራቢያ የሚፈስ

8,500 ጫማ ኩብ በሰከንድ
ከካርኔሽን ከተማ አቅራቢያ የጎርፍ መመከቻዎች በውሃ ሊሸፈኑ ይችላሉ። በሳውዝ ባንክ በኩል Snoqualmie Valley Trail ድልድይ እና Highway 203 
ድልድይ አቅራቢያ በ NE 32nd Street ከጎርፍ መመመከቻዎች ሾልኮ የሚወጣ ፈሳሽ ሊያጋጥም ይችላል። Tolt River Road NE/361st Avenue 
NE እና በካርኔሽን ከተማ ምስራቃዊ ድንበር መካል የወንዝ መስመር መቀየር ሊያጋጥም ይችላል።       

3,500 ጫማ ኩብ በሰከንድ
በስኮኳልሚ የሸለቆ መስመር ድልድይ እና አውራ ጎዳና 203 ድልድይ አቅራቢያ መካከል በሳይውዝ ባንክ ያሉ 
ቦታዎች የጎርፍ ከመመከቻዎች ሾልኮ መውጣት ሊያጋጥማቸው ይችላል።

5,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
በሳን ሱሲ ሰፈር ክልል ውስጥ ከቶልት ወንዝ የሚመጣ ውሃ። በሳውዝ ባንክ በስኖኳልሚ ቫሊ ትሬይል ድልድይ እና በ203 አውራ ጎዳና 
መካከል የውሃ መሽሎክ እና የጎርፍ መመመከቻዎችን አልፎ የሚገባ ጎርፍ ሊከሰት ይችላል።

2,500 ጫማ ኩብ በሰከንድ
የኪንግ ካውንቲ ሠራተኞች በንቃት 
እየጠበቁ ነው።

T
13,800 ጫማ 
ኩብ በሰከንድ
ጃንዋሪ 2009

17,400 ጫማ 
ኩብ በሰከንድ
ዲሴምበር 1959
የቶልት ወንዝ ግድብ
ከመገንባቱ በፊት

ሳውዝ ፎርክ
ስካይኮሚሽ ወንዝ
ስካይኮሚሽ ላይ ያለው ፍሰት

10,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
የወንዞች ዳርቻዎች መሸርሸር እና በጎርፍ የተነሳ የሚከሰቱ ፍርስራሾች ሊያጋጥሙ ይችላሉ።

18,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
የወንዞች ዳርቻ መሸርሸር እና ፍርስራሾችን የያዙ ጎርፎች መከሰታቸው የሚገመት ነው። ቤሪንግ እና የቲምበርሌን ሰፈር የምዕራብ ጫፍ ላይ 
የጎርፍ መጥለቅለቅ ሊከሰት ይችላል።

27,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
መጠነ-ሰፊ የጎርፍ መጥለቅለቅ በመደበኛ ሁኔታ በጎርፍ መመከቻዎች የተጋረዱ ቦታዎችንም ሊጨምር ይችላል።SK

6,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
የኪንግ ካውንቲ ሠራተኞች በንቃት 
እየጠበቁ ነው።

ሴዳር ወንዝ
ከላንድስበርግ አቅራቢያ የሚፈስ

ግሪን ወንዝ
ኦበርን አቅራቢያ 
የተለካ ወይም የሚጠበቅ ፍሰት

ስኖኳልሚ ወንዝ

ኢዛኳህ ክሪክ
ከሆባርት አቅራቢያ ያለው ክፍታ (ደረጃ) 
መረጃ፡- ዳታ፡ ኢዛኳህ ከተማ

ዋይት ወንዝ
ከመድ ማውንቴን ግድብ የሚለቀቅ የተለካ 
ወይም የሚጠበቅ 

5,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
Cedar Grove Road SE ን፣ Maxwell Road SE ን እና SR 169 ን ጨምሮ ከ Cedar Grove Road SE መታጠፊያ ጋር ያሉትን መንገዶች ጨምሮ 
መንገዶች ሊጥለቀለቁ እና ሊዘጉ ይችላሉ። Jan Road SE (SE 197th ጎዳና), SE 193rd ጎዳና፣ SE 216th ጎዳና፣ SE 203rd ጎዳና፣ SE 206th ጎዳና 
እና SE 207th ጎዳናን ጨምሮ መጨረሻቸው ዝግ የሆኑ መንገዶች በጎርፍ ሊጥለቀለቁ ይችላሉ፣ በዚህም የተነሳ ከፍተኘ የአካባቢ መገለል ሊኖር ይችላል። ፈጣን 
እና ጥልቀት ያላቸው ፍሰቶች ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ በሆኑ ቦታዎች ላይ ሁሉ አደገኛ ሁኔታዎችን ሊፈጥሩ ይችላሉ።

38,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
አንዳንድ የመኖሪያ አካባቢዎች አደገኛ የሆነ ከፍተኛ የውሃ ግፊት እና የቤቶች መጥለቅለቅ ሊያጋጥማቸው ይችላል። በውሃ ሊሸፈኑ የሚችሉ ወንዞች 
Woodinville-Duvall Road፣ Carnation-Duvall Road እና Moon Valley Road ን ይጨምራሉ።   

12,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
ከውሃው ጉልበት የተነሳ የጎርፍ መመከቻዎች አቅም ሊዳከም ይችላል። በጎርፍ ሁኔታዎች፣ በተለይም በጎርፍ መመከቻ በተከለሉ ቦታዎች ላይ ድንገተኛ ለውጦች 
ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚህ ለውጦች በፍጥነት እየጨመሩ የሚመጡ ወንዞችን፣ መጠነ ሰፊ መጥለቅለቅ፣ የመንገድ መዘጋት እና የአገልግሎት መስመሮች መቋረጥ 
ሊያካትቱ ይችላሉ፡፡

9,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
በአጠቃላይ የወንዞች ስርዓት ውስጥ በአደገኛ ሁኔታ ከፍተኛ የሆኑ የከፍታ ግፊቶች እና የፍርስራሽ ፍሰቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። በፓሲፊክ እና ኦበርን ከተሞች ውስጥ 
ወንዞች ከድንበራቸው ወጥተው ሊፈሱ ይችላሉ። የጊዜያዊ የጎርፍ መከለያዎች በውሃ ሊሸፈኑ ይችላሉ። በኤኑምክላው ከተማ አቅራቢያ በአሳ ማርቢያው በኩል 
ጉዳቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። የጎርፍ ውሃ በመድ ማውንቴን ግድብ ከግሪንዋተር አቅራቢያ SR 410 የላይኛው መደረቻ ላይ አልፎ ሊፈስ ይችላል።

7.5 ጫማ
ለጎርፍ በተጋለጡ አካባቢዎች ላይ በአካባቢው ውስጥ ብቻ የሚከሰረት የጎርፍ መጥለቅለቅ። በመንገድ ላይ በሚተኛ 
ውሃ ምክንያት የተወሰኑ ጎዳናዎች ሊዘጉ ይችላሉ። በተደጋጋሚ በጎርፍ የሚጠቁ አካባቢዎች የጎርፍ መጥለቅለቅ 
ሊያጋጥም እንደሚችል ሊጠብቁ ይችላሉ።

8.5 ጫማ
በአይሳኳህ ክሪክ፣ ቲቤትስ ክሪክ እና የአይሳኳህ ክሪክ ኢስት ፎርክ ላይ ጉልህ የጎርፍ መጥለቅለቅ። በበርካታ ክሪክሳይድ አካባቢዎች 
ላይ የጎርፍ መጥለቅለቅ ሊያጋጥም ይችላል።

9 ጫማ
በአይሳኳህ እና ቲቤትስ ክሪክ ሸለቆዎች ላይ መጠነ-ሰፊ የጎርፍ መጥለቅለቅ ሊከሰት ይችላል።

12,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
ሊጥለቀለቁ የሚችሉ መንገዶች - Neal Road SE፣ Reinig Road፣ West Snoqualmie 
River Road NE (Walker Road)፣ Snoqualmie Meadowbrook Road እና Mill 
Pond Road ን ያካትታሉ።

20,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
በአጠቃላይ የስኳልሚ ሸለቆ ልዩ ልዩ ጥልቀት ያላቸው የጎርፍ መጥለቅለቆች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። በውሃ ሊጥለቀለቁ ከሚችሉ መንገዶች 
ውስጥ Fall City-Carnation Road፣ Tolt Hill Road እና Novelty Flats Road መንገድ ይገኙበታል።

2,800 ጫማ ኩብ በሰከንድ
ከ156th Place SE አቅራቢያ የሚገኘው Jones Road በውሃ ሊጥለቀለቅ እና ሊዘጋ ይችላል። 

4,200 ጫማ ኩብ በሰከንድ
Lower Dorre Don Way እና Byers Road SE በውሃ ሊሸፈኑ እና ሊዘጉ ይችላሉ። እነዚህ መንገዶች ወደ በርካታ 
መንደሮች የሚያስገቡ እንደመሆናቸው ነዋሪዎች መንቀሳቀስ ሊያቅታቸው እና ለቆ መውጣት ሊያስፈልጋቸው ይችላል።

7,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
በኦበርን ከተማ ሸለቋማ ክፍል የዝቅተኛ ምድር መጥለቅለቅ 

9,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
በኦበርን ሸለቆ የላይኛው ክፍል እና በሚል ክሪክ ተፋሰስ የታችኛው ክፍል ልዩ ልዩ ጥልቀት ያላቸው የጎርፍ መጥለቅለቆች ሊያጋጥሙ 
ይችላሉ። Southeast Green Valley Road እና West Valley Road በውሃ ሊሸፈኑ ይችላሉ።

5,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
በኦበርን ከተማ ኤ-ስትሪት ድልድይ (A-Street Bridge) ላይ የሚወጣ የወንዞች ከገደባቸው አልፎ መፍሰስ 
ሊያጋጥም ይችላል። በፓሲፊክ ከተማ ገቨርመንታል ካናል (Government Canal) አጠገብ የወንዞች 
ከዳርቻቸው አልፈው መፍሰስ ሊያጋጥም ይችላል። በፓሲፊክ ከተማ ከጊዜያዊ የጎርፍ መከላከያ አጥሮች ላይ 
ከፍታ ያለው ውሃ ሊፈስ ይችላል።  

7,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
በፓሲፊክ ከተማ ውስጥ ከጊዜያዊ የጎርፍ መከላከያ አጥሮች ላይ ከፍታ ያለው የወንዝ ውሃ ሊፈስ ይችላል። Government Canal 
እና Butte Avenue እንዲሁም በኦበርን ከተማ A-Street Bridge ከፍ ያሉ ቦታዎች ላይ የውሃ መተኛት ሊከሰት ይችላል ተብሎ 
ይጠበቃል። የሬድ ክሪክ አካባቢ ነዋሪዎች አደጋ የውሃ ግፊት፣ የፍርስራሾች ፍሰት እና የመኖሪያ አካባቢያቸው በጎርፍ ሊጥለቀለቅ ይችላል። 

6,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
የኪንግ ካውንቲ ሠራተኞች በንቃት እየጠበቁ ነው።

6.5 ጫማ
የኪንግ ካውንቲ ሠራተኞች በንቃት እየጠበቁ ነው።

1,800 ጫማ ኩብ በሰከንድ
የኪንግ ካውንቲ ሠራተኞች በንቃት እየጠበቁ ነው። 

5,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
የኪንግ ካውንቲ ሠራተኞች በንቃት እየጠበቁ ነው።

4,000 ጫማ ኩብ በሰከንድ
የኪንግ ካውንቲ ሠራተኞች በንቃት እየጠበቁ ነው።
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9.9 ጫማ
ኖቬምበር 1990

54,110 ጫማ ኩብ በሰከንድ
ጃንዋሪ 2009

12,200 ጫማ 
ኩብ በሰከንድ
ኖቬምበር 2006

7,870 ጫማ ኩብ 
በሰከንድ
ጃንዋሪ 2009

28,100 ጫማ 
ኩብ በሰከንድ
ኖቬምበር 1959
የሃዋርድ ሃንሰን ግድብ 
ከመገንባቱ በፊት

የቅርብ ጊዜ
ከፍታ

የጎርፍ ከፍታ

የፍሰቶች 
ድምር በ፡-

ኖርዝ ፎርክ

ሚድል ፎርክ 
ሳውዝ ፎርክ

የአስተርጓሚ አገልግሎት ይዘጋጃል፤ መስማት ለተሳናቸው TTY 711

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud: 206-477-4812; TTY: 711

28,000 ጫማ ኩብ 
በሰከንድ
ዲሴምበር 1933
በክሊይ (Buckley) 
አቅራቢያ የጭቃ ተራራ 
ግድብ (Mud Mountain 
Dam) ከመገንባቱ በፊት 
ዋይት ወንዝ ላይ የተዘገበ።

11,700 ጫማ ኩብ 
በሰከንድ
ጃንዋሪ 2009
ከመድ ማውንቴን ግድብ 
በተገኘው የዩ.ኤስ ኮርስ ኦፍ 
ኢንጂነርስ መረጃ መሰረት

14,200 ጫማ 
ኩብ በሰከንድ
ማሶንሪ ግድብ ከመገንባቱ 
በፊት።

የኪንግ ክ/ሐገር የወንዞች ስርዓት

እዚህ ቦታ ላይ ከኦክቶበር 2016 በፊት ያለውን 
የፍሰት ዳታ የሚያሳይ መረጃ የለም።

ቶልት ወንዝ ግድብ

ሃዋርድ ሃንሰን ግድብ

መድ ማውንቴን ግድብ
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በአሸዋ የተሞሉ ከረጢቶች ውጤታማ የሆኑ የጎርፍ 
መፋለሚያ መሳሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ቦታዎችን፣ የስራ 
ሰዓታትን፣ እና የአሸዋ ከረጢቶችን እንዴት መሙላት እና 
መደርደር እንደሚቻል ቪዲዮ ለማግኘት ይህንን ድረ ገጽ 
ይጎብኙ kingcounty.gov/floodservices።

በአሸዋ የተሞሉ 
ከረጢቶች ፕሮግራም

ግድብ

100- ዓመት
ለጎርፍ አደጋ 

ተጋላጭ የሆነ ቦታ

በአሸዋ የተሞሉ ከረጢቶች

ማሰራጫ

ጣቢያ

*የኪንግ ክ/ሐገር የጎርፍ መለኪያዎችን የተሟላ ዝርዝር ለማግኘት 
ይህንን ድረ ገጽ ይጎብኙ kingcounty.gov/flood

የወንዝ መለኪያ
የጎርፍ ደረጃዎችን ለመወሰን ይጠቅማል*

(ከዚህ በታች ይመልከቱ)

ሌጀንድ

የ100 ዓመቱ ለጎርፍ የተጋለጠ ቦታ ማለት በማንኛውም ዓመት ላይ አንድ በመቶ የመከሰት 
ዕድል ያለው በጎርፍ መጥለቅለቅ ወቀት ሊጥለቀለቅ ይችላል ተብሎ የሚጠበቅ ቦታ ነው።

ንብረትዎ ለጎፍር በተጋለጠ ቦታ ውስጥ መሆኑን ለማረጋገጥ እባክዎ ይህንን ድረ ገጽ ይጎብኙ 
kingcounty.gov/�oodmaps ወይም 206-477-4732 ላይ ይደውሉ።

የ100 ዓመቱ ለጎርፍ የተጋለጠ ቦታ
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