
ملزوماتی کھ باید در کیت اضطراری گنجانده شوند
راھنمایی ھا و چک لیست ھای بیشتر را در

 TakeWinterByStorm.org دریافت کنید 

چاپ شده بر روی کاغذ بازیافت شده. لطفا بازیافت کنید.
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1 قبل از ورود مجدد بھ منزل خود، بررسی ھای الزم را در خصوص 
آسیب ھای احتمالی مثل صدمھ دیدن سازه ھا، نشت گاز، اتصالی برق، 

و سیم ھای لخت انجام دھید.

2 از یک متخصص بخواھید پانل برقی سیستم گرمایش، پریزھا، و لوازم 
خانگی برقی شما را بررسی و اطمینان حاصل کنید کھ استفاده از آنھا ایمن 
است. با شرکت گاز تماس بگیرید و درخواست کنید کھ مجدداً گاز خانھ شما 

را وصل کنند.

3 رویھ ھای ایمن برای تمیزکاری لوازم منزل، مواد غذایی، منبع آب، و اموال 
خود را دنبال کنید.

4 خسارات وارده بھ منزل یا محل کارتان را مستند سازی کنید. از قسمت ھای 
آسیب دیده عکس بگیرید و ھزینھ تعمیرات آنھا را ثبت کنید. با کارگزار

بیمھ تماس بگیرید تا اقدامات الزم را برای پرداخت خسارات ناشی از سیل 
اتخاذ کند.

5 باالترین نقطھ ای کھ سیالب بھ آن رسیده است را در خانھ یا ساختمان 
آسیب دیده خود عالمت گذاری کنید.

6 آبی کھ بر اثر سیل وارد زیرزمین یا امثال آن شده را بھ تدریج با 
پمپ تخلیھ کنید (حدود یک سوم از آب در ھر روز) تا از آسیب دیدن 

ساختمان جلوگیری شود.

7 کیسھ ھای شن را بھ نحو مناسب بیرون ببرید و دفع کنید.
8 بھ دکھ ھای روزنامھ فروشی محل خود رجوع کنید تا از آخرین اخبار 

مربوط بھ کمک بھ سیل زدگان و رویھ ھای ثبت نام مطلع گردید.

بعد از وقوع سیل

مسئوالنھ ساخت و ساز انجام دھید
ھر گونھ توسعھ در نواحی مستعد سیالب نیاز بھ مجوز دارد.

ساخت و ساز جدید، تعمیرات ساختمان، ملحقات، حفاری،تسطیح، پر کردن، یا ھر 
گونھ تغییر دیگری در ملک باید با اجازه مقامات مسئول و رعایت استانداردھای 

تصریح شده در مقررات مدیریت نواحی مستعد سیالب انجام بگیرد. ھرگونھ 
تعمیرات و یا بھسازی ساختمان ھای واقع در نواحی مستعد سیالب کھ بیش از 50 

درصد ارزش آن ھا باشد ملزم بھ مرتفع بودن یا ضد سیل بودن است.

ساخت و ساز مسئوالنھ تضمین می کند کھ مردم و ساختمان ھا از سیل مصون تر 
ھستند. مقررات مدیریت نواحی مستعد سیالب با کاھش تأثیرات مخرب ھر ملک 
بر سایر امالک، موجب ایمن تر شدن نواحی مستعد سیالب برای کلیھ کسانی می 

شود کھ در این نواحی ساکن ھستند یا کار می کنند.

قبل از آغاز یک پروژه ساخت و ساز یا بھ منظور گزارش ساخت و سازھای 
غیر قانونی، با آژانس مسئول صدور مجوز ساخت و ساز محل سکونت خود 

تماس بگیرید. ھمچنین، می توانید از طریق شماره 6600-296-206 با اداره 
کل صدور مجوز و بازنگری محیطی کینگ کانتی تماس بگیرید یا بھ وب سایت 

kingcounty.gov/permits رجوع کنید.

1 از راه رفتن یا رانندگی در قسمت ھایی کھ دچار سیالب شده خودداری 
کنید. مسیر خود را تغییر دھید. مواظب باشید غرق نشوید.

2 اگر خودروی شما در یک قسمت سیل زده گیر کند، فوراً آن را ترک 
نمایید. پیاده شوید و از مسیری کھ آمده بودید برگردید تا خود را بھ محلی 

امن برسانید.

3 با مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی تماس بگیرید و اطالعاتی را درباره 
وضعیت سیل و پیش بینی ھا کسب کنید.

4 برای یک اعالن تخلیھ از طرف مقامات ذیربط آماده باشید.
 اگر توصیھ می شود کھ ناحیھ محل سکونت خود را تخلیھ کنید، فوراً این 

کار را انجام دھید. از طریق مسیرھای تخلیھ توصیھ شده بروید، چون 
ممکن است میانبرھا مسدود شده باشند.

5 اگر بھ دلیل افزایش سریع حجم آب ھای ناشی از سیل نمی توانید خانھ خود 
یا محل کارتان را ترک کنید، برای دریافت کمک، با شماره 911 تماس 

بگیرید. بعد بھ یک قسمت مرتفع تر یا سقف ساختمان بروید و منتظر بمانید 
تا کمک برسد. با خود لباس ھای گرم و ضد باران، یک چراغ قوه، یک 

تلفن ھمراه، و یک رادیوی پرتابل بردارید.

6 وقتی سیل قریب الوقوع است، بھ شرطی کھ وقت کافی داشتھ باشید، اقدامات 
زیر را انجام دھید:

•  شیر اصلی گاز را ببندید.

•  آب، گاز، و برق را از طریق شیرھا و کلید اصلی قطع کنید. بھ ھیچ یک 
از وسایل برقی دست نزنید، مگر آنکھ این وسایل در قسمتی خشک قرار 
داشتھ باشند یا خود شما روی یک قطعھ چوب خشک ایستاده و کفش ھای 

تخت الستیکی و دستکش ھای الستیکی را پوشیده باشید.
•  آمار مربوط بھ سیل، مثل زمان، میزان، و ارتفاع آن را ثبت کنید تا برای 

درک و اتخاذ اقدامات الزم جھت مقابلھ با سیالب ھای احتمالی آینده در 
محل سکونت خود، از آنھا استفاده نمایید. ھمچنین، اطالعات مربوط بھ 

مشاھدات خاص در خانھ یا محل کارتان را بھ این آمار اضافھ کنید.

در حین وقوع سیل

1 با خطرات ناشی از سیل آشنا شوید. اگر این خبرنامھ را از طریق پست 
دریافت کرده اید، بدان معنا است کھ خانھ یا ملک شما در یک منطقھ 

سیالب خیز یا در نزدیکی آن قرار دارد. برای کسب اطالعات بیشتر از 
سایت kingcounty.gov/floodmaps دیدن کنید یا با شماره 

4727-477-206 تماس بگیرید.

2 بیمھ سیل را خریداری کنید. بیمھ عادی مالکان واحدھای مسکونی خسارات 
ناشی از سیل را پوشش نمی دھد و ممکن است یک دوره انتظار 30 روزه 

برای اعمال بیمھ نامھ ھای سیل جدید وجود داشتھ باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر از سایتfloodsmart.gov دیدن کنید یا 
با شماره 4661-427-800 تماس بگیرید.

3 از خود و اعضای خانواده تان محافظت کنید.
•  طرح ھای اضطراری را برای محافظت از واحدھای مسکونی، 

مزارع، یا محل ھای کسب و کار خود بھ روزرسانی کنید و محلی 
ایمن را برای گرد ھم آمدن اعضای خانواده، در صورت جدایی بعد 

از سیالب، مشخص کنید.
•  با چندین مسیر کھ از خانھ یا محل کارتان بھ یک منطقھ مرتفع ختم 

می گردد آشنا باشید.
•  از کیسھ ھای شن برای محافظت از منزل و اموال خود استفاده کنید 

(برای آگاھی از محل ھای توزیع کیسھ ھای شن رایگان، بھ نقشھ ارائھ 
شده در داخل بروشور رجوع کنید).

•  یک دوست یا خویشاوند خارج از ایالت را انتخاب کنید تا در صورت 
مشغول بودن خط ھای محلی، بتوانید با او تماس بگیرید و اطالعات 

الزم را مبادلھ کنید.
•  یک کیت مخصوص وضعیت ھای اضطراری را آماده کنید 

(بھ قسمت ذیل رجوع کنید).
•  با ھمسایگان خود درباره آمادگی برای مقابلھ با سیل، تجارب قبلی و 

ھر گونھ کمک احتمالی مورد نیاز خود یا آنھا صحبت کنید.

4 محافظت از اموال و حیوانات خانگی در برابر خطرات سیل.
•  بررسی کنید کھ چگونھ و چھ موقع می توانید وسایل نقلیھ، تجھیزات، دام ھا 

یا حیوانات خانگی خود را بھ مناطق مرتفع تر منتقل کنید.

•  اشیاء قیمتی و مواد شیمیایی را در مکانی مرتفع و دور از گزند سیل نگھ 
دارید.

•  مخازن پروپان و سایر محفظھ ھای سوخت را با وزنھ و غیره محکم کنید.

•  یک سری دریچھ ھای بررسی را در سیستم دفع فاضالب خود تعبیھ کنید تا 
از انباشت آب ناشی از سیل در لولھ ھای دفع فاضالب جلوگیری شود.

•  جوی ھا و زھکش ھای خیابان ھا و دریچھ ھای آنھا را تمیز و عاری از برگ 
و زبالھ نگھ دارید. این اقدامات موجب محافظت از اموال شما و تمیز نگھ 

داشتن رودخانھ ھا و جوی ھا می گردد.

• رادیوی یا رادیوی شارژی و باتری ھای اضافی

• وسایل کمک ھای اولیھ و یک سوت

• چراغ قوه با باتری ھای اضافی

• کپی اسناد مھم (مثل گواھینامھ رانندگی، 
اطالعات بیمھ و حساب بانکی و اطالعات 

تماس) بستھ بندی شده در یک کیسھ پالستیکی)

• آب و مواد غذایی فاسد نشدنی کھ برای مصرف 
چند روز اعضای خانواده و حیوانات شما

کافی باشد

• البسھ گرم؛ کفش/پوتین محکم و پتو

• ملزومات بھداشت شخصی

• داروھای نسخھ ای

• اقالم راحتی برای کودکان (پتو، کتاب، 
اسباب بازی)

• شارژر تلفن ھمراه

جھت ثبت نام برای دریافت ھشدارھای مربوط بھ سیستم ھای رودخانھ ای مختلف در کینگ کانتی، بھ 
نشانی kingcounty.gov/flood رجوع کنید.

ثبت نام برای دریافت 
ھشدارھا

بھ کمک نیاز دارید؟
در صورتی کھ برای بررسی یک ملک بھ کمک نیاز داشتھ باشید، باید تأیید کنید کھ ملک شما در نواحی مستعد سیالب 

قرار دارد؛ یا در صورت نیاز بھ اطالعات بیشتر درباره گواھی ھای مرتفع سازی، با شماره 4727-477-206 تماس 
بگیرید. 

تیم مقابلھ با سیالب کینگ کانتی: بسیج سریع نیروھا بھ منظور محافظت از 
شھروندان، اموال، و محیط زیست

تیم مقابلھ با سیالب در سال 2017 بھ منظور تعمیر سریع مراکز محافظت در برابر سیالب کھ طی سیالب ھا آسیب می بینند تأسیس شد، 
بدون آنکھ بر سایر اولویت ھای اداره کنترل و مقابلھ با سیالب کینگ کانتی تأثیر بگذارد. 

تیم مقابلھ با سیالب طی دو سال گذشتھ دوازده پروژه تعمیراتی بسیار حساس را با صرف ھزینھ ای بالغ بر 2.5 میلیون دالر تکمیل کرده 
است. در سال گذشتھ، تیم مقابلھ با سیالب پنج پروژه تعمیر مراکز محافظت در برابر سیالب را طراحی کرد، مجوز انجام آنھا را صادر 

نمود، و تکمیل کرد. افزون بر اینھا، در اوایل سال جاری، یک پروژه اضطراری دیگر نیز شناسایی شد. تیم مقابلھ با سیالب با جدیت برای 
طراحی یک پروژه تالش کرد و مجوز الزم را از سپاه مھندسی ارتش ایاالت متحده برای احداث یک پروژه اضطراری اخذ و آن را در 

سپتامبر 2018 تکمیل نمود. 

محافظت و مدیریت جامع نواحی مستعد سیالب
از طریق تأمین بودجھ و نظارت بر پروژه ھا و برنامھ ھای محافظت در برابر سیالب، اداره کنترل و مقابلھ با سیالب کینگ کانتی

از سالمت و ایمنی شھروندان، مراکز اقتصادی منطقھ ای، و امالک و دارایی ھای دولتی و خصوصی محافظت می کند.

 kingcountyfloodcontrol.org برای کسب اطالعات بیشتر درباره اداره کنترل و مقابلھ با سیالب کینگ کانتی، لطفاً از وب سایت
دیدن کنید.

ا سیالب کینگ کانتی تکمیل شد. ابلھ ب تامبر 2018 توسط تیم مق پروژه تعمیر اضطراری استوسل، کھ در سپ

برای مقابلھ با سیل آماده باشید 2019

راھنمای شما جھت آمادگی برای مقابلھ با سیل در کینگ کانتی

Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104 516

(TTY: 711 رلھ) سایر فرمت ھای موجود 4812-477-206

سالم!

نرم افزار رایگان ھشدار سیل ویژه
 کینگ کانتی

با دانلود این نرم افزار ھشدار سیل کینگ کانتی و نصب آن روی 
گوشی تلفن ھمراه خود، اطالعاتی آنی درباره احتمال وقوع سیالب 
دریافت کنید. این برنامھ میزان فعلی جریان رودخانھ ھا، اطالعات 

مربوط بھ ارتفاع آب رودخانھ ھا، پیش بینی ھا و نیز مراحل آنی 
سیالب را نشان می دھد. نمودارھا مشاھده اطالعات و پیش بینی ھای 

مربوط بھ رودخانھ طی چند روز را تسھیل می کنند.

آگاه بمانید

تلفن، پیامک، یا ایمیل
برای دریافت ھشدارھای 
سیالب خودکار رایگان 
ثبت نام کنید. می توانید 
ھشدارھا را بر حسب 

رودخانھ و مرحلھ سیالب 
سفارشی سازی کنید. 

ھشدار!

کینگ کانتی
سیالب

http://www.disabilityrightsca.org؛ یا با شماره 
4899-477-206 تماس بگیرید

ما را دنبال کنید!
@KCFloodDistrict و 

@KCDNRP در توییتر و 
King County Water و 

 Land Resources Division
(KCWLRD@) در فیسبوک

 نقشھ رودخانھ ھای کینگ کانتی

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

اگر این بروشور را از طریق 
پست دریافت کرده اید، بھ این معنا 
است کھ خانھ یا ملک شما در یک منطقھ 
سیل خیز یا در نزدیکی آن قرار دارد.

آمادگی برای مقابلھ با سیالب و 
ایمنی در صورت وقوع سیل

پیامی از کینگ کانتی اداره کنترل و مقابلھ با سیالب 
کینگ کانتی

ھیچ کس در مقابل فجایع مرتبط با بالیای طبیعی ایمن 
نیست. چھ شاھد وقوع چنین بالیایی در مناطق دوردست 

باشیم، چھ در حال حمایت از یکی از جوامع ھمسایھ خود، 
و چھ در حال آمادگی برای مقابلھ بھ آنھا. 

با این وجود، آمادگی برای مقابلھ با بالیای طبیعی یکی از ساده ترین و بھترین کارھایی 
است کھ می توانیم برای محافظت از خود، اعضای خانواده، و اموالمان انجام دھیم. اداره 
کنترل و مقابلھ با سیالب کینگ کانتی جھت تأمین بسیاری از منابع الزم برای این منظور 

بھ ما کمک می کند.
آیا می دانستید کھ سیالب یکی از شایع ترین بالیای طبیعی در کینگ کانتی و ایاالت 

متحده است؟ سیالب ممکن است ھر زمانی روی دھد و حتی فقط چند اینچ آب می تواند 
بھ خسارات زیادی منجر گردد. تأثیرات مخرب سیالب می تواند مختلف باشد، از مالیم 

گرفتھ تا شدید، خطرناک، و مخرب. سیالب می تواند بھ صدمات جانی شدید و حتی 
تلفات انسانی، مختل شدن جاده ھا و سیستم ھای حمل و نقل و نیز مراکز خدماتی، و 

آسیب دیدن واحدھای مسکونی و تجاری منجر گردد و دھھا ھزار دالر خسارت را در 
پی داشتھ باشد.

اداره کنترل و مقابلھ با سیالب کینگ کانتی می کوشد خطرات ناشی از سیالب را کاھش 
دھد، بودجھ الزم برای پروژه ھای ایمنی را تأمین کند و از مرکز ھشدار سیالب کینگ 
کانتی حمایت نماید. ما اطالعات و منابع الزم، مانند ھمین بروشور، را بھ منظور کمک 

بھ شھروندان جھت آمادگی برای مقابلھ با سیالب تأمین می کنیم. لطفاً با صرف چند دقیقھ 
وقت این بروشور را با دقت مطالعھ فرمایید و رھنمودھای مھم زیر را بھ خاطر بسپارید:

•  با خطرات ناشی از سیل آشنا شوید. با بازدید از وب سایت 
 iMap» و اسکرول کردن بھ قسمت kingcounty.gov/floodmaps

floodplain boundaries» یا تماس با شماره تلفن 4727-477-206، درباره 
خطرات سیالب در محل سکونت، کار، یا اماکنی کھ بھ طور مرتب بھ آنھا سفر می 

کنید، تحقیق نمایید.
•  ھشیار باشید! با ثبت نام جھت دریافت ھشدارھای سیالب کینگ کانتی و دانلود نرم 
 ،kingcounty.gov/flood افزار ھشدار سیل ویژه کینگ کانتی در وب سایت

ھشدارھای سیالب را بھ موقع و اطالعات مربوطھ را در زمان واقعی دریافت کنید.
•  اموال خود را در برابر سیالب بیمھ کنید. بیمھ ھای عادی ویژه مالکان و مستأجران 
خسارات ناشی از سیل را تحت پوشش قرار نمی دھد، و اجرایی شدن بیمھ نامھ ھای 

جدید ویژه سیل ممکن است تا 30 روز طول بکشد. در اسرع وقت اقدام کنید، و با 
بازدید از وب سایت floodsmart.gov، اطالعات بیشتر را در این زمینھ کسب و 

نمایندگی بیمھ مناسب را پیدا کنید.
•  مسیر خود را تغییر دھید. مواظب باشید غرق نشوید. ھرگز در مسیر سیالب قدم 

نزنید یا رانندگی نکنید. یک فوت آب می تواند یک خودرو را از جاده منحرف کند و 
شش اینچ آب می تواند موجب سقوط عابر پیاده گردد. بیش از نیمی از ھمھ حوادث 

غرق شدگی ناشی از سیل مربوط بھ رانندگانی بوده کھ سعی داشتھ اند از یک سیالب 
عبور کنند؛ و رتبھ دوم مرگ ھای ناشی از سیالب مربوط بھ کسانی بوده کھ سعی 

داشتھ اند با پای پیاده از یک سیالب عبور کنند. 
باران و برف مشخصھ ھای منحصر بھ فرد منطقھ زیبای شمال غرب اقیانوس آرام ھست. 

بیایید از این مواھب خدادادی لذت ببریم! اما فراموش نکنیم کھ باید از عزیزانمان و نیز 
اموال خود در برابر سیالب محافظت نماییم. برای مقابلھ با سیل آماده باشید!

 
 

ریگان دون، رئیس
اداره کنترل و مقابلھ با سیالب کینگ کانتی

KCCReaganDunn@ :توییتر | kingcountyfloodcontrol.org

رئیس، ریگان دون

ھنگام وقوع سیل...
آماده باشید! اطالعات دقیق درباره سیل را از طریق kingcounty.gov/floodservices دریافت کنید

قبل از وقوع سیل



رودخانھ
CFS=فوت مکعب در ثانیھ

مرحلھ 1 - بدون سیالب. 
معموالً ھیچ طغیانی روی نمی دھد. 

ش بینی شده ناشی از سیل بر حسب رودخانھ 
ض پی

عوار

مرحلھ 2 - طغیان جزئی. کارکنان مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی 24 ساعت شبانھ روز 
آماده کمک ھستند.

مرحلھ 3 - طغیان مالیم. نیروھای گشت اداره کنترل و مقابلھ با سیل کینگ کانتی بھ نواحی مختلف 
اعزام می شوند تا بر امکانات مقابلھ در برابر سیالب، از جملھ خاکریزھا، نظارت کنند.

مرحلھ 4 - طغیان شدید. نیروھای گشتی اداره مقابلھ با سیالب بر اوضاع نظارت می کنند و مرکز ھشدار سیالب 
دایر می ماند.

8200-296-206 أو 800-945-9263

کینگ کانتی
مرکز ھشدار سیالب

نحوه آمادگی برای مقابلھ با سیالب 
kingcounty.gov/floodservices

ھشدار اضطراری کینگ کانتی
kingcounty.gov/alert

کینگ کانتی
کینگ کانتی

  kcemergency.com

مرکز ھشدارھای سیالب کینگ کانتی
206-477-4899

kingcounty.gov/alert

مرکز ھشدار
سیالب کینگ کانتی

8200-296-206 یا
800-945-9263

برنامھ تعمیر
مسکن کینگ کانتی

تأمین بودجھ تعمیرات ضروری مسکن ویژه
مالکان کم درآمد واجد شرایط.                        

       206-263-9095
kingcounty.gov/housingrepair

اطالعات اضطراری مربوط بھ سیالب
خط کمک فوری

24/7 کینگ کانتی
8100-477-206 یا 
800-KC-Roads

kingcounty.gov/roadalert

کینگ کانتی
کینگ کانتی

kingcounty.gov/roadalert

اختالالت مترو 
kingcounty.gov/metro

برنامھ ملی
بیمھ در برابر سیالب
888-379-9531

foodsmart.gov

بھداشت و سالمت عمومی
مشکالت چاه ھای آب و فاضالب

سیاتل و کینگ کانتی
206-477-8050

Take Winter By Storm
takewinterbystorm.org

اطالعات گنجانده شده در این نقشھ توسط کارکنان فرمانداری کینگ کانتی از منابعی مختلف جمع آوری شده است و ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر 
کند. فرمانداری کینگ کانتی بھ ھیچ وجھ در قبال صحت، کامل بودن، بھ موقع بودن یا حقوق مربوط بھ استفاده از این اطالعات، ھیچ مسئولیتی، اعم از 
صریح یا ضمنی، را بر عھده نمی گیرد. این سند برای استفاده بھ عنوان ابزاری برای نظر سنجی طراحی نشده است. فرمانداری کینگ کانتی در قبال ھیچ 
یک از آسیب ھا و خسارات عمومی، خاص، مستقیم، غیر مستقیم، اتفاقی، یا پیامدی، از جملھ اما نھ فقط از دست دادن عواید و سودھای ناشی از استفاده 
نادرست از اطالعات مندرج در این نقشھ، ھیچ مسئولیتی را بر عھده نمی گیرد. فروش این نقشھ یا اطالعات مندرج در آن بھ ھر نحوی اکیداً ممنوع است، 

بھ جز در مواردی کھ فرمانداری کینگ کانتی اجازه ای کتبی را برای این منظور صادر کرده باشد. 

رودخانھ تولت
جریان در نزدیکی کارنیشن

8,500 فوت مکعب در ثانیھ
خاکریزھا ممکن است در حوالی شھر کارنیشن دچار آب گرفتگی شوند. جریان ھای ناشی از سرریز سیالب در سد خاکی موجود در کرانھ جنوبی 
بین دره اسنوکوالمی و پل تریل و پل بزرگراه 203 ممکن است موجب آب گرفتگی خیابان 32 شمال شرقی شوند. ممکن است بین حد باال دست 

خیابان تولت ریور شمال شرقی/خیابان شماره 361 شمال شرقی و مرز شرقی شھر کارنیشن، کانال ھا دچار تغییراتی شوند.

3,500 فوت مکعب در ثانیھ
خاکریز موجود در کرانھ جنوبی بین دره اسنوکوالمی و پل تریل و پل بزرگراه 203 ممکن است 

دچار نشتی شود.
5,000 فوت مکعب در ثانیھ

احتمال آب گرفتگی جاده شمال شرقی رودخانھ تولت در مجاورت محلھ سن سوسی. افزایش نشتی و احتمال وقوع سیالب در 
قسمت پشت سد خاکی موجود در کرانھ جنوبی بین دره اسنوکوالمی و پل تریل و پل بزرگراه 203.

2,500 فوت مکعب در ثانیھ
کارکنان کینگ کانتی در حالت آماده باش 

ھستند.
T

13,800 فوت
 مکعب در ثانیھ

ژانویھ 2009

17,400 فوت
 مکعب در ثانیھ
دیسمبر 1959
قبل از احداث

سد رودخانھ تولت.

ساوث فورک
رودخانھ اسکای کومیش

جریان در اسکای کومیش

10,000 فوت مکعب در ثانیھ
ممکن است مشکالت ناشی از فرسایش ساحل رودخانھ و رسوب مواد فرسایش یافتھ روی دھد.

18,000 فوت مکعب در ثانیھ
احتمال بروز مشکالت ناشی از فرسایش ساحل رودخانھ و رسوب مواد فرسایش یافتھ وجود دارد. احتمال وقوع سیالب در 

نواحی کم ارتفاع نزدیک بارینگ و انتھای غربی دره تیم برلین وجود دارد.

27,000 فوت مکعب در ثانیھ
سیالب فراگیر ممکن است نواحی کھ معموالً توسط خاکریزھا محافظت می شوند را در بر گیرد. SK

6,000 فوت مکعب در ثانیھ
کارکنان کینگ کانتی در حالت آماده باش 

ھستند.

رودخانھ سیدار
جریان در نزدیکی لندزبورگ

رودخانھ گرین
جریان اندازه گیری شده 

یا مورد انتظار در نزدیکی اوبرن

رودخانھ اسنوکوالمی

نھر ایساکواث
ارتفاع (مرحلھ) در نزدیکی ھوبارت

داده ھا: شھر ایساکواث

رودخانھ وایت
جریان اندازه گیری شده

یا مورد انتظار از
سد ماد ماونتن 

5,000 فوت مکعب در ثانیھ
خیابان ھا ممکن است دچار آبگرفتگی و مسدود شوند، از جملھ خیابان سیدار گروو جنوب شرقی، خیابان مکسول جنوب شرقی، و SR 169 در نزدیکی تقاطع با خیابان سیدار 
گروو جنوب شرقی. خیابان ھای بن بست ممکن است دچار آبگرفتگی و مسدود شوند، از جملھ خیابان ژان جنوب شرقی (خیابان 197 جنوب شرقی)، خیابان ھای 193 جنوب 

شرقی، 216 جنوب شرقی، 203 جنوب شرقی، 206 جنوب شرقی، و 207 جنوب شرقی. این امر می تواند تردد بین محالت را با مشکل اساسی مواجھ سازد. جریان ھای 
عمیق و سریع می توانند شرایطی بسیار خطرناک را در کل منطقھ سیل خیز ایجاد کنند.

38,000 فوت مکعب در ثانیھ
برخی از نواحی مسکونی ممکن است دچار سیالب ھای بسیار شدید و در نتیجھ آب گرفتگی منازل مسکونی شوند. خیابان ھایی کھ ممکن است 

دچار آب گرفتگی شوند عبارتند از خیابان وود اینویل-دووال، خیابان کارنیشن-دووال، و خیابان مون ولی.   

12,000 فوت مکعب در ثانیھ
خاکریزھای کنترل سیالب ممکن است بر اثر اشباع شدن مقاومت خود را از دست بدھند. احتمال وقوع تغییرات ناگھانی در شرایط سیل وجود 

دارد، بھ ویژه در نواحی کھ با خاکریز از آنھا محافظت می شود. این تغییرات می تواند شامل افزایش سریع و ناگھانی آب، طغیان فراگیر، مسدود 
شدن خیابان ھا، و اختالل در خدمات شھری باشد.

9,000 فوت مکعب در ثانیھ
جریان ھای آب بسیار شدید و حاوی رسوبات، کھ می توانند خطرناک باشند، ممکن است در سراسر رودخانھ روی دھند. پیش بینی می شود کرانھ 

رودخانھ ھا در شھرھای پاسیفیک و اوبرن دچار طغیان و سیل گرفتگی شوند. ممکن است بخش ھایی از موانع موقت کھ برای مقابلھ با سیل ساختھ 
شده است دچار آب گرفتگی شود. این احتمال وجود دارد کھ دریاچھ پرورش ماھی واقع در نزدیکی شھر انومکالو دچار خساراتی شود. احتمال 

سرریز شدن آب سیالب از باالدست SR 410 سد ماد ماونتن در حوالی گرین واتر وجود دارد.

7.5 فوت مکعب در ثانیھ
سیالب محلی در قسمت ھای سیل خیز اخیر. چندین مورد مسدود شدن خیابان بھ دلیل آب گرفتگی 

معابر. در نواحی کھ مکرراً دچار سیالب شده اند، احتمال وقوع سیالب وجود دارد.

8.5 فوت مکعب در ثانیھ
طغیان قابل مالحظھ در نھر ایساکوا، نھر تبتس و شاخھ شرقی نھر ایساکوا. احتمال وقوع سیالب در بسیاری از نواحی 

حاشیھ نھرھا.

9 فوت مکعب در ثانیھ
سیالب شدید و فراگیر در دره ھای ایساکوا و تیبتس کریک.

12,000 فوت مکعب در ثانیھ
خیابان ھایی کھ ممکن است دچار آب گرفتگی شوند، عبارتند از خیابان نیل جنوب شرقی، خیابان رینیگ، 

خیابان شمال شرقی رودخانھ اسنوکوالمی (خیابان واکر)، خیابان مدوبروک اسنوکوالمی و خیابان میل 
پوند.

20,000 فوت مکعب در ثانیھ
احتمال وقوع سیالب در کل دره اسنوکوالمی وجود دارد. خیابان ھایی کھ ممکن است دچار آب گرفتگی شوند عبارتند از: 

خیابان فال سیتی- کارنیشن، خیابان تولت ھیل و خیابان ناولتی فلتس.

2,800 فوت مکعب در ثانیھ
خیابان جونز در نزدیکی خیابان 156 َپلیس جنوب شرقی ممکن است دچار آب گرفتگی و در نتیجھ 

مسدود شود. 

4,200 فوت مکعب در ثانیھ
جاده دور دون سفلی و خیابان بایرز جنوب شرقی ممکن است دچار آب گرفتی و در نتیجھ مسدود شوند. این خیابان ھا 

دسترسی بھ چندین محلھ را فراھم می سازند کھ ساکنین آنھا ممکن است گیر بیفتند و نیاز بھ تخلیھ داشتھ باشند.

7,000 فوت مکعب در ثانیھ
سیالب در زمین ھای پست در باالدست دره در شھر اوبرن. 

9,000 فوت مکعب در ثانیھ
سیالب ھایی با اعماق مختلف در باال دست دره اوبرن و حوزه تحتانی نھر میل روی دھد. خیابان جنوب شرقی گرین ولی 

و خیابان وست ولی ممکن است دچار آب گرفتگی شوند.

5,000 فوت مکعب در ثانیھ
احتمال طغیان رودخانھ در پل «ای-استریت» در شھرھای پاسیفیک و اوبرن وجود دارد. احتمال 

طغیان رودخانھ در شھر پاسیفیک، در نزدیکی کانال «گاورنمنت»، وجود دارد. احتمال طغیان 
رودخانھ در امتداد سیل بندھای موقت در شھر پاسیفیک وجود دارد.

7,000 فوت مکعب در ثانیھ
احتمال طغیان رودخانھ در امتداد سیل بندھای موقت در شھر پاسیفیک وجود دارد. احتمال آبگرفتگی در کانال «گاورنمنت» و 
خیابان «بوت» و باالدست پل «ای-استریت» در شھرھای پاسیفیک و اوبرن وجود دارد. ساکنین ناحیھ رد کریک ممکن است 

جریان شدید آب، جریان ھای حاوی زبالھ و رسوبات، و آب گرفتگی مناطق مسکونی را تجربھ کنند. 

6,000 فوت مکعب در ثانیھ
کارکنان کینگ کانتی در حالت آماده باش 

ھستند.

6.5 فوت مکعب در ثانیھ
کارکنان کینگ کانتی در حالت آماده باش 

ھستند.

1,800 فوت مکعب در ثانیھ
کارکنان کینگ کانتی در حالت آماده باش ھستند.

5,000 فوت مکعب در ثانیھ
کارکنان کینگ کانتی در حالت آماده باش ھستند.

4,000 فوت مکعب در ثانیھ
کارکنان کینگ کانتی در حالت آماده باش 

ھستند.
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9.9 فوت مکعب در ثانیھ
نوامبر 1990

54,110 فوت مکعب در ثانیھ
ژانویھ 2009

12,200 فوت مکعب
در ثانیھ نوامبر 2006

7,870 فوت مکعب
در ثانیھ ژانویھ 2009

28,100 فوت مکعب
در ثانیھ

نوامبر 1959
قبل از احداث سد سد
 «ھووارد ھانسون»

اوج 
اخیر

اوج
سیالب

جمع کل
جریان ھا در:

نورث فورک
میدل فورک 
ساوث فورک

TTY 711 خدمات ترجمھ شفاھی موجود است؛

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

28,000 فوت مکعب در ثانیھ
دسامبر 1933

گزارش شده در رودخانھ وایت 
در نزدیکی باکلی قبل از احداث 

سد ماد ماونتن

11,700 فوت مکعب در 
ثانیھ

ژانویھ 2009
بر اساس اطالعات واحد 

مھندسی ارتش آمریکا 
درباره سد ماد ماونتن.

14,200 فوت مکعب
در ثانیھ قبل از ساخت 

سد میسونری.

سیستم رودخانھ کینگ کانتی

داده ھای جریان در این مکان پیش از سال 2016 موجود 
نیست

سد رودخانھ تولت

سد ھاوارد ھانسون

سد ماد ماونتن

Cسد میسونری
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کیسھ ھای شن می توانند ابزارھایی بسیار مؤثر برای 
مقابلھ با سیالب باشند. برای کسب اطالعات بیشتر 

درباره مکان ھا، ساعات کار و مشاھده فیلمی درباره 
kingcoun- نحوه پر کردن و چیدن کیسھ ھای شن از

 .ty.gov/floodservices
بازدید کنید.

برنامھ کیسھ شن

سد

100 سالھ
نواحی مستعد سیالب

کیسھ شن
توزیع
محل

*برای دریافت فھرستی کامل از گژھای ھشدار 
kingcoun- سیالب مربوط بھ رودخانھ ھای کینگ کانتی، بھ

ood�ty.gov/ رجوع کنید.

گژ رودخانھ
برای تعیین مراحل سیالب مورد 

استفاده قرار می گیرد*

نواحی مستعد سیالب 100 سالھ ناحیھ ای است کھ انتظار می رود طی یک سیل دچار سیالب شود و در 
ھر سال، احتمال وقوع سیالب در آن یک درصد است.

برای اطالع از اینکھ آیا ملک شما در نواحی مستعد سیالب قرار دارد، لطفا بھ 
oodmaps�kingcounty.gov/ مراجعھ کنید یا با شماره تلفن 4732-477-206 تماس بگیرید.

سالھ  100 سیالب  مستعد  نواحی 
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شرح


