
إمدادات معدات الطوارئ
احصل على المزید من النصائح وقوائم المراجعة من الموقع:

 TakeWinterByStorm.org

مطبوع على أوراق معاد تدویرھا. یرجى إعادة تدویر ھذه الورقة.
4996m_floodupdateBRO15-16_GenCombined.ai_1510

1 قبل الدخول مجدًدا إلى منزلك، توّخ الحذر من وجود أضرار ھیكلیة 
محتملة، وتسریبات غاز محتملة وتقصیرات كھربائیة وأسالك كھربائیة 

مكھربة.

2 قم بإجراء فحص مھني على اللوحة الكھربائیة الخاصة بنظام التدفئة، 
والمنافذ، واألجھزة الكھربائیة للتحقق من السالمة قبل االستخدام. اتصل 

بشركة الغاز إلعادة الغاز مرة أخرى.

3 اتبع إجراءات التنظیف اآلمن الخاصة باألدوات المنزلیة، والطعام، وإمدادات 
المیاه، والممتلكات.

ل تكالیف اإلصالح.  4 وثِّق ما تكبدتَّھ من خسائر. التقط صوًرا لألضرار وسجِّ
اتصل على وكیل التأمین من أجل الحصول على مستحقات التعویض عن 

خسائر الفیضان.

5 حدد أعلى نقطة میاه من خالل وضع عالمة داخل منزلك أو على الھیاكل 
التالفة.

6 انزح المیاه من الطوابق السفلیة المغمورة إلى الخارج تدریجًیا (حوالي 
ثلث المیاه في كل یوم) لتجنب األضرار الھیكلیة.

7 قم بإزالة أكیاس الرمل وتخلص منھا بشكل صحیح.
8 تابع وكاالت األنباء المحلیة لمطالعة أحدث األخبار الواردة بشأن 

المساعدة في حاالت الكوارث وإجراءات التسجیل.

بعد الفیضان

التحلي بالمسؤولیة عند البناء
أي تطویر عقاري في السھل الفیضي یحتاج إلى تصریح.

ویجب أن یحصل أي بناء جدید، أو إصالحات بالمباني، أو إضافات، أو أعمال 
حفر، أو تجریف، أو ملء، أو أي تغییر ُیجرى على األمالك على تصریح وأن یتبع 
المعاییر المنصوص علیھا في لوائح إدارة السھل الفیضي في مجتمعك. یتعین رفع 
مستوى أیة إصالحات أو تحسینات على المباني الُمشّیدة في السھل الفیضي والتي 

تتجاوز %50 من قیمتھا، وتصمیمھا بشكل مقاوم للفیضانات.

إن التحلي بالمسؤولیة وقت البناء یضمن تأمین الُسكان والمباني من الفیضان. وتعمل 
اللوائح بشأن إدارة السھل الفیضاني على الحد من خطورة المناطق المعرضة 

للفیضانات لكافة السكان والعاملین بھذه المناطق عن طریق تقلیل أثر كل بنایة على 
الممتلكات األخرى المجاورة.

قبل البدء في المشروع، أو لإلبالغ عن إجراء تطویر عقاري غیر قانوني، یرجى 
االتصال بوكالة التصاریح التابعة للسلطة القضائیة، أو بقسم مقاطعة كینغ الَمعِني 
باستصدار التراخیص والمراجعة البیئیة على الرقم 6600-296-206 أو تفضل 

.kingcounty.gov/permits بزیارة

1 تجنب السیر أو العبور أو القیادة ضمن المناطق المغمورة بالفیضان. 
استدر. تجنب الغرق في المیاه.

2 إذا كانت مقصورات المركبة ضمن منطقة غمرتھا المیاه، فاترك المكان 
بأسرع ما یمكن. ُعْد مرة أخرى إلى الطریق الذي قدمت 

منھ إلى بر األمان.

3 اتصل على مركز التحذیر من الفیضانات في مقاطعة كینغ للحصول على 
معلومات حول أوضاع الفیضانات وما یتعلق بھا من توقعات.

4 كن مستعًدا عند الحصول على إشعار اإلخالء من السلطات.  إذا ُنصح 
باإلخالء، فغادر فوراً. اتبع طرق اإلخالء الموصي بھا، نظراً إلمكانیة 

انغالق الطرق المختصرة.

5 إذا كنت غیر قادر على مغادرة منزلك أو أحد األبنیة بأمان بسبب ارتفاع 
المیاه بشكل سریع، اتصل على 911 للحصول على مساعدة.  ثم انتقل إلى 

طابق أعلى أو إلى السطح. أحضر مالبس دافئة مقاومة للعوامل الجویة، 
ومصباًحا یدوًیا، وھاتًفا محموالً، ومذیاًعا السلكًیا.

6 عندما یكون ھناك فیضاناً على وشك الحدوث، یمكنك القیام بما یلي
فقط حال توفر الوقت لذلك:

•  أغلق صمام الغاز الرئیسي الخاص بك.

•  أوِقف تشغیل جمیع الخدمات العامة في المبنى الخاص بك باستخدام مفتاح 
الطاقة الرئیسي. احرص على عدم لمس أي معدات كھربائیة ما لم تكن في 
منطقة جافة، أو كنت واقًفا على قطعة من الخشب الجاف مرتدیاً حذاًء ذي 

كعب مطاطي وقفازات مطاطیة.

•  سجل إحصاءات الفیضانات، مثل الوقت، وقراءة المقیاس وارتفاعات 
الفیضان المحلیة الستخدامھا في المستقبل في فھم ظاھرة الفیضان في 

منطقتك المجاورة. ضع مالحظات محددة في منزلك أو شركتك.

أثناء الفیضان

قبل الفیضان
1 تعرف على مخاطر الفیضان الذي ُیھددك.  إذا أرسلت ھذه النشرة 

إلیك عبر البرید، فإن منزلك أو ممتلكاتك تقع في نطاق السھول 
الفیضیة أو بالقرب منھا. یرجى التعرف على المزید عبر زیارة الموقع 

kingcounty.gov/floodmaps أو االتصال على الرقم 
.206-477-4727

2 شراء تأمین ضد الفیضان. ال یغطي التأمین القیاسي لمالك المنزل الخسائر 
الناجمة عن الفیضانات، وھناك فترة انتظار إلزامیة مدتھا 30 یوًما في 

البوالص التأمینیة الجدیدة من الفیضانات.

تعرف على المزید عبر زیارة الموقع floodsmart.gov أو اتصل 
على الرقم 800-427-4661.

3 احم نفسك وعائلتك.

•  قم بتحدیث خطط الطوارئ لعائلتك أو مزرعتك أو شركتك واختر مكان 
التجمع في حال انفصال أفراد العائلة.

•  تعرف على عدة طرق من منزلك أو شركتك توصلك إلى
منطقة مرتفعة.

•  استخدم أكیاس الرمل لحمایة منزلك أو عقارك (انظر الخریطة الداخلیة 
لمواقع التوزیع المجانیة).

•  حدد صدیًقا أو قریًبا خارج الوالیة لالتصال بھ للحصول على معلومات 
إذا كانت الخطوط المحلیة مشغولة.

•  جّمع عدة حاالت الطوارئ (انظر أدناه).

•  تحّدث مع الجیران حول االستعداد للفیضانات، والخبرات السابقة، وأي 
مساعدة خاصة قد تحتاجونھا.

4 حمایة ممتلكاتك وحیواناتك األلیفة من مخاطر الفیضانات.

•  تعرف على كیفیة وتوقیت نقل المركبات، أو المعدات، أو الماشیة، أو 
الحیوانات األلیفة إلى المناطق المرتفعة.

•  خّزن األشیاء الثمینة والمواد الكیمیائیة المنزلیة في مستوى أعلى من 
مستویات الفیضان.

•  ثبت خزانات البروبان وحاویات الوقود األخرى جیًدا وأحِكم تأمینھا.

•  قم بتثبیت صمامات عدم الرجوع في حواجز الشوائب بصرف المباني لمنع 
میاه الفیضان من التراكم في مصارف الصرف الصحي.

•  حافظ على مصارف الشارع، وقضبان العواصف، والبوابات القّالبة 
خالیة من أوراق الشجر والحطام، حیث تعمل ھذه اإلجراءات على حمایة 

ممتلكاتك وتحافظ على نظافة األنھار والجداول.

• بطاریة أو السلكي یعمل بذراع تدویر وبطاریات 
إضافیة

• لوازم اإلسعافات األولیة وصافرة

• مصباح یدوي مع بطاریات إضافیة

• عدة نسخ من الوثائق المھمة في حقیبة بالستیكیة 
(رخصة القیادة، ومعلومات التأمین، والحساب 

المصرفي ومعلومات االتصال)

• ما یكفي من المیاه لعدة أیام عالوة على المواد 
الغذائیة غیر القابلة للتلف لك وألسرتك 

ولحیواناتك

• مالبس ثقیلة، وأحذیة/أحذیة قویة طویلة الرقبة 
وبطانیات

• أدوات للنظافة الشخصیة واألدوات الصحیة

• األدویة المحددة بوصفة طبیة

• عناصر الراحة لألطفال (بطانیة وكتب وألعاب)

• شواحن للھواتف الخلویة

ك وفي  زر الموقع kingcounty.gov/flood للتسجیل في مختلف أنواع التحذیرات المرسلة إلى الُمالَّ
مختلف أنظمة األنھار المتاحة في مقاطعة كینغ.

سجل لتلقي 
التحذیرات

ھل تحتاج إلى
المساعدة؟

اتصل على الرقم 4727-477-206 إذا احتجت إلى أي مساعدة في البحث عن العقار المملوك وتحتاج إلى تأكید وجود 
العقار داخل السھل الفیضي أو ترغب في الحصول على المزید من المعلومات حول شھادات الرفع.

عندما یحدث فیضان...
kingcounty.gov/�oodservices كن مستعًدا! اُحصل على تفاصیل حول الفیضان من

فریق "سترایك" التابع لمقاطعة كینغ: تعبئة سریعة لحمایة الناس والممتلكات والبیئة.
لقد أنشئ فریق "سترایك" التابع لمقاطعة كینغ في 2017 إلصالح المرافق العامة المشیدة للحمایة من الفیضانات بسرعة والتي تضررت أثناء 

الفیضانات، دون تأثیر على أولویات قطاع مكافحة الفیضانات التابع لمقاطعة كینغ. 

لقد أنجز فریق "سترایك" اثني عشر مشروعاً من مشاریع اإلصالحات الحرجة التي قاربت تكلفتھا 2.5  ملیون دوالر على مدار العامین 
الماضیین. وخالل العام الماضي، قام فریق "سترایك" بتصمیم خمس برامج إصالح مخططة، واستصدار تصاریحھا وإنشائھا من أجل حمایة 
المرافق العامة من الفیضانات. كماُحدد مشروع سادس لحاالت الطوارئ في وقت سابق من ھذا العام. لقد عمل فریق "سترایك" بنشاط وحیویة 
على تصمیم المشروع وحصل على تصریح من سالح المھندسین التابع للجیش األمریكي فیما یخص حاالت اإلنشاء الطارئة التي أنجزت في 

سبتمبر 2018.  

حمایة شاملة للسھل الفیضي وإدارتھ.
عن طریق التمویل واإلشراف على مشاریع وبرامج الحمایة من الفیضانات، یوفر قطاع مكافحة الفیضان التابع لمقاطعة كینغ الرعایة الصحیة 

العامة والسالمة، ومراكز اقتصادیة إقلیمیة وممتلكات عامة وخاصة، وممرات.

.kingcountyfloodcontrol.org للتعرف على المزید بشأن العمل لدى قطاع مكافحة الفیضان، یرجى زیارة

تابع لمقاطعة كینغ، سبتمبر 2018 إنجاز برنامج إصالح طوارئ جسر ستوسل، بواسطة فریق "سترایك" ال

كن مستعًدا للفیضان 2019

دلیلك لالستعداد للفیضانات في مقاطعة كینغ

(TTY":711" الھاتف النصي) التنسیقات البدیلة متاحة على 4812-477-206

مرحباً!

التطبیق المجاني المقدم من مركز التحذیر من 
فیضانات مقاطعة كینغ

احصل على معلومات لحظیة مواكبة عن الفیضان عن طریق 
جھازك المحمول من خالل تنزیل ھذا التطبیق المجاني المقدم من 

مركز التحذیر من الفیضانات الذي یعرض تدفقات األنھار الجاریة، 
و بیانات بمستویات میاه األنھار، والتوقعات الجویة باإلضافة إلى 

مراحل الفیضان في الوقت الفعلي. الرسوم البیانیة تجعل من السھل 
رؤیة بیانات النھر والتوقعات لعدة أیام. 

ابق على اطالع

الھاتف، أو الرسالة 
النصیة أو البرید 

اإللكتروني
اشترك بخدمة تنبیھات الفیضان اآللیة 
مجاًنا. یمكنك تخصیص التنبیھات عن 

طریق النھر ومراحل الفیضان.
تنبیھ!

فیضان
مقاطعة كینغ 

kingcounty.gov/flood أو اتصل على 
206-477-4899

تابعنا!
@KCFloodDistrict و

 ،Twitterعلى KCDNRP@
وقسم الموارد المائیة واألراضي 

Facebook على (KCWLRD@)

خریطة أنھار مقاطعة كینغ

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

إذا كنت تتلقى ھذا الكتیب 
عن طریق البرید، فإن ممتلكاتك 
أو عنوانك تقع في منطقة السھول 

الفیضیة أو بالقرب منھا.

السالمة من الفیضان
واالستعداد لھ

رسالة واردة من قطاع مكافحة الفیضانات في مقاطعة 
كینغ

ال أحد في مأمن عندما یتعلق األمر بمأساة ترتبط بكارثة 
طبیعیة. سواء كنا نشھد ذلك في مكان بعید جداً، أو نقدم 

دعمنا لمجتمع مجاوٍر، أو نستجمع شجاعتنا للرد. 

أما أن تكون مستعداً فھو من أسھل وأفضل األشیاء التي یمكنك فعلھا لحمایة نفسك، 
وأسرتك، وممتلكاتك. یساعد (القطاع) قطاع مكافحة الفیضانات التابع لمقاطعة كینغ في 

توفیر الكثیر من الموارد للقیام بذلك فقط.

ھل كنت تعلم أن حدوث فیضان ھو أكثر الكوارث الطبیعیة شیوعاً في مقاطعة كینغ وفي 
الوالیات المتحدة؟ من الممكن أن یحدث ذلك في أي وقت تقریباً بل إن اآلثار المترتبة على 
فیض كمیة قلیلة من المیاه قد تكون ضارة أو مكلفة. من الممكن أن تتراوح اآلثار المترتبة 
على الفیضان من البسیطة إلى الشدیدة والخطیرة والمدمرة. یمكن أن تقع إصابات خطیرة 

ویتعدى األمر إلى حاالت الوفاة، وقد تتعطل طرق النقل، وخدمات المرافق، وقد تكلف 
األضرار التي تلحق بالمنازل والشركات عشرات اآلالف من الدوالرات.

ویعمل القطاع على الحد من خطورتھا، ویقوم كذلك بتمویل مشاریع السالمة العامة، ودعم 
مركز التحذیر من الفیضانات في مقاطعة كینغ، ویوفر المعلومات والموارد مثل المنشورات 

لمساعدة السكان على االستعداد واالستجابة ألحداث الفیضان. یرجى قضاء بضع دقائق 
لمراجعة ھذه المعلومات المھمة ومراعاة ھذه النصائح األساسیة:

•  تعرف على مخاطر الفیضان الذي ُیھددك. یمكنك البحث حول المخاطر الكامنة في 
kingcoun- المكان الذي تعیش فیھ، أو مزاولة مھام عملك، أو للسفر بانتظام قم بزیارة
ty.gov/floodmaps واستعراض النص لحین الوصول إلى "حدود السھل الفیضي 

بخریطة iMap." أو االتصال على رقم 206-477-4727.

•  كن مستعداً! احصل على إخطار مبكر بالفیضانات المحتملة عن طریق التسجیل في 
تحذیرات الفیضانات بمقاطعة كینغ وتنزیل تطبیق التنبیھات بالفیضان في مقاطعة كینغ 

.kingcounty.gov/flood من

•  راعي االستثمار في التأمین ضد الفیضانات. ال تغطي البوالص القیاسیة للُمّالك األضرار 
الناجمة عن الفیضانات ویمكن أن تستغرق البوالص الجدید 30 یوًما حتى تصبح ساریة 
ونافذة. اتصل بالوكیل التأمیني الخاص بك أو زر الموقع floodsmart.gov للحصول 

على مزید من المعلومات.

•  استدر. تجنب الغرق في المیاه. احرص على عدم السیر أو قیادة السیارة عبر میاه 
الفیضان. یمكن لعمق قدم من المیاه أن تتسبب في اكتسااح سیارة من على الطریق أما 
عمق ستة بوصات فقد تؤدي إلى وقوع شخص على األرض. وقعت أكثر من نصف 

حاالت الغرق المرتبطة بالفیضانات من السائقین الذین یقومون بعبور میاه الفیضانات، 
أما أعلى نسبة مئویة تلي ذلك فھي من الوفیات المرتبطة بالفیضانات ھي من أشخاص 

یحاولون السیر عبر میاه الفیضانات. 

المطر والثلج ھما سمتان ممیزتان لشمال غرب المحیط الجمیل، ولھذا استمتع! ولكن علیك 
أیضاً أن تحافظ على أمان أحبائك وممتلكاتك وأشیائك الغالیة محمیة من أضرار الفیضان. 

كن مستعداً للفیضان!
 

الرئیس، ریغان دن
قطاع مكافحة الفیضان في مقاطعة كینغ

@KCCReaganDunn :تویتر | kingcountyfloodcontrol.org

الرئیس، ریجان دین

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104



النھر
وحدة cfs = قدم مكعب في الثانیة

المرحلة 1 – لم یحدث أي فیضان.
ال یحدث أي فیضان في الظروف العادیة. 

ضان المتوقعة بسبب األنھار 
تأثیرات الفی

المرحلة 2 – فیضان محدود. یعمل مركز التحذیر من الفیضانات في مقاطعة كینغ على 
مدار الساعة طوال األسبوع (24 ساعة یومًیا) ویوفر موظفین لتقدیم الدعم.

المرحلة 3 - الفیضان المعتدل. ُیرسل موظفي دوریة مراقبة الفیضانات في مقاطعة كینغ لمراقبة 
مرافق الحمایة من الفیضانات مثل السدود.

المرحلة 4 - فیضان شدید. استمرار دوریات مراقبة الفیضانات في مراقبة األوضاع مع بقاء مركز التحذیر من 
الفیضان في العمل على مدار الساعة.

8200-296-206 أو 800-945-9263

مركز التحذیر
من الفیضانات في مقاطعة كینغ

كیفیة االستعداد لفیضان 
kingcounty.gov/�oodservices

إنذار الطوارئ بمقاطعة كینغ
kingcounty.gov/alert

مدونة أخبار
الطوارئ بمقاطعة كینغ

  kcemergency.com

التنبیھات عن حدوث فیضانات في مقاطعة كینغ
206-477-4899

kingcounty.gov/alert

فیضان مقاطعة كینغ
مركز التحذیر

8200-296-206 أو
800-945-9263

برنامج إصالح المنازل
بمقاطعة كینغ

التمویل المخصص لإلصالحات األساسیة الالزمة 
لمالك المنازل ذوي الدخل المنخفض.                        

 206-263-9095
kingcounty.gov/housingrepair

معلومات الطوارئ الخاصة بالفیضان
طریق مقاطعة كینغ

خط المساعدة متاح 24 ساعة في الیوم 7 
أیام في األسبوع

8100-477-206 أو 
800-KC-Roads

kingcounty.gov/roadalert

رسائل تنبیھ
طریق مقاطعة كینغ

kingcounty.gov/roadalert

اضطرابات االنتقال بالمترو
kingcounty.gov/metro

البرنامج القومي
للتأمین ضد الفیضان
888-379-9531

�oodsmart.gov

مشكالت اآلبار
وخزانات الصرف في الصحة العامة لمقاطعة 

كینغ وسیتل
206-477-8050

استعد للتصدي لعواصف الشتاء
takewinterbystorm.org

المعلومات الواردة في ھذه الخریطة مجمعة من جانب فریق عمل مقاطعة كینغ من مجموعة متنوعة من المصادر وتخضع للتغییر بدون إخطار. ال تقدم 
مقاطعة كینغ أیة إقرارات أو ضمانات صریحة أو مضمنة فیما یتعلق بدقة ھذه المعلومات أو إتمامھا أو حسن توقیت أو حقوق استخدامھا. ھذه الوثیقة 
غیر مخصصة لالستخدام كمنتج بحثي. ال تتحمل مقاطعة كینغ مسؤولیة أي تعویضات عامة أو خاصة أو غیر مباشرة أو عرضیة أو تبعیة بما في ذلك 

على سبیل المثال ولیس الحصر الخسارة في األرباح أو العائدات الناتجة عن استخدام أو إساءة استخدام المعلومات الواردة في ھذه الخریطة. یحظر بیع 
ھذه الخریطة أو المعلومات الواردة بھا إال بإذن كتابي من مقاطعة كینغ. 

نھر تولت
التدفق بالقرب من كارنیشن

8500 قدم مكعب في الثانیة
قد تعلو المیاه فوق السدود بالقرب من مدینة كارنیشن. التدفق من ارتشاح السد عند الضفة الجنوبیة بین جسر Snoqualmie Valley Trail وجسر 
 NE/361st Avenue NE قد تحدث تغییرات في القنوات بین مدى منبع نھر تولت لطریق .NE 32 nd الطریق السریع 203 قد تتجاوز الشارع

والحدود الشرقیة لمدینة كارنیشن.       

3500 قدم مكعب في الثانیة
ربما یتعرض السد القائم على الضفة الجنوبیة بین جسر Snoqualmie Valley Trail وجسر الطریق 

السریع 203 إلى بعض التسربات.

5000 قدم مكعب في الثانیة
المیاه التي تعبر الطریق الشمال الشرقي (Road NE) نھر تولت في محیط مجاور لمدینة سان سوسي. التسرب الزائد والفیضان 
الخلفي المحتمل عند السد الموجود في الضفة الجنوبیة بین جسر Snoqualmie Valley Trail وجسر الطریق السریع 203.

2500 قدم مكعب في الثانیة
موظفو مقاطعة كینغ على أھبة االستعداد.

تولت
13800 قدم

مكعب في الثانیة
ینایر 2009

17400 قدم
مكعب في الثانیة
دیسمبر 1959

قبل تشیید
سد نھر تولت.

نھر ساوث
فورك سكایكومیش

التدفق عند سكایكومیش

10000 قدم مكعب في الثانیة
احتمالیة تآكل ضفة النھر ووجود مشكالت الحطام المصحوب مع الفیضان.

18000 قدم مكعب في الثانیة
من المحتمل تآكل ضفة النھر ووجود الحطام المصحوب مع الفیضان. من المرجح حدوث فیضان في المناطق الھابطة بالقرب من 

بیرنغ ونھایة غرب قریة تمبرلین.

27000 قدم مكعب في الثانیة
قد تشمل میاه الفیضانات واسعة النطاق المناطق التي عادة ما تكون محمیة بالسدود. سكایكومیش

6000 قدم مكعب في الثانیة
موظفو مقاطعة كینغ على أھبة االستعداد.

نھر سیدار
تدفق بالقرب من الندسبرغ

النھر األخضر
تدفق متوقع أو تم قیاسھ 

بالقرب من أوبرن

نھر سنوكوالمي

إیساكواش كریك
(مستوى) االرتفاع بالقرب من

ھوبارتداتا: مدینة إیساكواش

النھر األبیض
تدفق متوقع أو تم قیاسھ

بالقرب من أوبرن
سد ماد ماونتن 

5000 قدم مكعب في الثانیة
قد تتعرض الطرق األخرى لالجتیاح ویتم غلقھا بما في ذلك Cedar Grove Road SE و Maxwell Road SE و SR 169 بالقرب من التقاطع مع 
 ،SE 193rd St وشارع ،(Jan Road SE (SE 197th Street قد تجتاح المیاه الطرق المسدودة وتغلقھا بما في ذلك .Cedar Grove Road SE
والحي 216th Ave SE، وشارع SE 203rd، وشارع SE 206th وشارع SE 207th، مما یعمل على زیادة عزل األحیاء. یمكن أن تسفر التدفقات 

السریعة والعمیقة عن وجود حاالت خطرة خالل الفیضان.

38000 قدم مكعب في الثانیة
قد تواجھ بعض المناطق السكنیة معدالت خطیرة مرتفعة واجتیاح للمنازل. تشمل الطرق التي قد تتعرض لفیضان المیاه طریق وودینفیل دوفال وطریق 

كارنیشن دوفال وطریق وادي القمر (مون فالي).   

12000 قدم مكعب في الثانیة
قد تضعف سدود التحكم في الفیضانات الحرجة بسبب التشبع. إمكانیة حدوث تغیرات مفاجئة في حاالت الفیضان، وتحدیداً في المناطق المحمیة بالسدود. 

وقد تنطوي ھذه التغیرات على ارتفاع المیاه بسرعة، والفیضان واسع النطاق، وانغالق الطرق، وحدوث اضطرابات في المرافق.

9000 قدم مكعب في الثانیة
قد یحدث تدفق عال وخطیر وتدفق للحطام المصحوب بالفیضان في جمیع أنحاء النظام النھري. من المتوقع حدوث فیضان في مدینتي الباسفیك وأوبرن. 
قد تجتاح المیاه أجزاء الحواجز المؤقتة للحمایة ضد الفیضان. قد یحدث ضرر في المزارع السمكیة بالقرب من مدینة إنومكالو. من المرجح أن تجتاح 

.Greenwater لسد ماد ماونتن بالقرب من SR 410 میاه الفیضان

7.5 قدم
الفیضان المحلي المتمركز في المناطق المعّرضة للفیضان. إغالق عدد قلیل من الشوارع بسبب المیاه 

على الطریق. یمكن توقع المناطق التي تغمرھا المیاه في كثیر من األحیان.

8.5 قدم
فیضان شدید في إساكوا كریك، وتیبیتس كریك، وإیست فورك إلیساكوا كریك. فیضان محتمل في العدید من مناطق كریك ساید.

9 أقدام
فیضان شدید خالل إیساكوا وأودیة تیبت كریك.

12000 قدم مكعب في الثانیة
 Westو Reinig Roadو Neal Road SE تشمل الطرق التي یمكن أن تغمرھا المیاه

 Snoqualmie Meadowbrookو (Snoqualmie River Road NE (Walker Road
.Mill Pond Roadو Road

20000 قدم مكعب في الثانیة
 Fall بأكملھ. تشمل الطرق التي تغمرھا المیاه طریق Snoqualmie قد یحدث فیضان بعمق مختلف في وادي

.Novelty Flats وطریق Tolt Hill وطریق City-Carnation

2800 قدم مكعب في الثانیة
یمكن أن تغمر المیاه طریق Jones بالقرب من 156th Place SE وتؤدي إلى غلقھ. 

4200 قدم مكعب في الثانیة
قد تغمر المیاه طریق دوري دون وطریق بییرز إس إي وتغلقھ. توفر ھذه الطرق إمكانیة وصول إلى العدید من المناطق 

المجاورة حیث من الممكن أن یعلق السكان ویصبح من الضروري إجراء عملیة إخالء.

7000 قدم مكعب في الثانیة
اجتیاح المیاه لألراضي الواطئة في أعلى الوادي بمدینة أوبرن. 

9000 قدم مكعب في الثانیة
قد یحدث فیضان بأعماق مختلفة في وادي أوبرن وحوض میل كریك المنخفض. قد تغمر المیاه طریق الوادي األخضر الجنوب 

الشرقي وطریق الوادي الغربي.

5000 قدم مكعب في الثانیة
من المتوقع حدوث فیضان فوق الضفة أعلى جسر على شكل A في مدینتي الباسفیك وأوبرن. من المتوقع 

أن یحدث فیضان في مدینة الباسفیك بالقرب من القناة الحكومیة وطریق بوتي. من المرجح أن یحدث 
ارتفاع في مستوى المیاه بطول الحواجز المؤقتة للحمایة من الفیضان في مدینة الباسفیك.  

7000 قدم مكعب في الثانیة
سیحدث ارتفاع في مستویات میاه النھر على طول الحواجز المؤقتة للحمایة من الفیضان في مدینة الباسفیك. من المرجح أن یحدث 
فیضان عند القناة الحكومیة وطریق بوتي وأعلى الجسر على شكل A في مدینتي باسیفك وأوبرن. قد یواجھ سكان منطقة رید كریك 

معدل سرعة خطیر وتدفق شدید للحطام وفیضان یجتاح المناطق السكنیة. 

6000 قدم مكعب في الثانیة
موظفو مقاطعة كینغ على أھبة االستعداد.

6.5 قدم
موظفو مقاطعة كینغ على أھبة االستعداد.

1800 قدم مكعب في الثانیة
موظفو مقاطعة كینغ على أھبة االستعداد. 

5000 قدم مكعب في الثانیة
موظفو مقاطعة كینغ على أھبة االستعداد.

4000 قدم مكعب في الثانیة
موظفو مقاطعة كینغ على أھبة االستعداد.

سنوكوالمي

إیساكواش

سیدار

جرین

األبیض

9.9 قدم
نوفمبر 1990

54110 قدم مكعب في الثانیة
ینایر 2009

12200 قدم مكعب
في الثانیة

نوفمبر 2006

7870 قدم مكعب
في الثانیة

ینایر 2009

28100 قدم مكعب
في الثانیة

نوفمبر 1959
قبل تشیید سد ھاورد ھانسون.

فیضانالذروة األخیرة
في مرحلة الذروة

مجموع
التدفقات في:

نورث فورك
میدل فورك 
ساوث فورك

.TTY" 711" تتوفر خدمات الترجمة الفوریة؛ الھاتف النصي

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

28000 قدم مكعب في 
الثانیة

دیسمبر 1933
تم اإلبالغ عند النھر األبیض 

بالقرب من 
باكلي قبل تشیید سد 

ماد ماونتن.

11700 قدم مكعب في 
الثانیة

ینایر 2009
بناًء على البیانات الواردة 

من سالح المھندسین التابع 
للجیش األمریكي بخصوص 

سد ماد ماونتن.

14200 قدم مكعب في 
الثانیة

قبل تشیید سد میسونري.

النظام النھري لمقاطعة كینغ

بیانات التدفق غیر متوفرة لھذا
الموقع قبل أكتوبر 2016

سد نھر تولت

سد ھوارد ھانسون

سد ماد ماونتن

سیدارالسد البنائي (سد میسونري)

جرین

سنوكوالمي

سنوكوالمي

سنوكوالمي

تولت

نورث

میدل

ساوث

غرب

إیساكواش

0 2 4 أمیال

فبرایر 2019

نورث

ساوث

غربشرق

نورث

میدل

ساوث

یمكن لحواجز الحمایة أن تمثل أدوات فعالة لمكافحة 
الفیضانات. للحصول على معلومات حول مواقع ھذه 

الحواجز وساعات عملھا ولمشاھدة فیدیو أیًضا عن كیفیة 
ملئ وتثبیت ھذه األكیاس الرملیة، یرجى زیارة الموقع: 

.kingcounty.gov/floodservices

برنامج حواجز الحمایة

سد

سھل فیضي
عمره 100 عام

موقع توزیع
األكیاس
الرملیة

* للحصول على قائمة كاملة من أجھزة القیاس الخاصة 
بالتحذیر من الفیضانات في أنھار مقاطعة كینغ، تفضل بزیارة 

kingcounty.gov/�ood

مقیاس النھر
یستخدم مقیاس النھر لتحدید

 مراحل الفیضان* (انظر أدناه)

الخریطة مفتاح 

السھل الفیضي ذو الـ(100) عام ھو المساحة المتوقع أن یجري بھا الفیضان عند حدوثھ بنسبة واحد 
بالمائة في أي عام من األعوام. ولمعرفة ما إذا كانت أمالكك تقع ضمن السھل الفیضي، یرجى زیارة 

الموقع oodmaps�kingcounty.gov/ أو االتصال على الرقم 206-477-4732.

عام  (100) ـ ال ذو  الفیضي  السھل 

سكایكومیش


