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មុនេពល្រតលប់េ�ផ�ះរបស់អ�កវ �ញ ្រត�វ្រប �ង្របយ័ត�ពីការខូចខាត
 រចនាសម�ន័�ែដលអាចេកីតមាន ការេលចធា� យឧស�ន័ឬហា� សែដលអាច
េកីតមាន ការឆក់ចរន�អគ�សិនី និងែខ្សេភ�ងីមានេភ�ងី។េធ�កីារ្រត�តពិនិត្យ
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បន�ះអគ�សិនី្របព័ន�កំេ�របស់អ�ក ្របអប់េភ�ងី និងឧបករណ៍េ្របី្រ�ស់េដាយ
អ�កជំនាញស្រមាប់សុវត�ភិាពមុនេពលេ្របី។ ទូរស័ព�េ�្រក �មហ៊នុហា� សេដីម្បី
ឱ្យេគេបីកហា� សេ្របីវ �ញ។

េគារពតាមនីតិវ �ធីស្រមាប់ការសមា� តេ្រគ�ង្របដាប់ផ�ះសែម្បង ម�បូអាហារ 
ការផ�ត់ផ�ង់ទឹក និង្រទព្យសម្បត�េិដាយសុវត�ភិាព។

េរ�បចំឯកសារ�ត់បង់របស់អ�ក។ ថតរបូអ�ីែដលខូចខាត េហីយកត់្រតាពីៃថ�
ជួសជុល។ ទាក់ទងភា� ក់ងារធានារា�បរងរបស់អ�កស្រមាប់ការទាមទារៃថ�ខាតបង់
េដាយទឹកជំនន់។

កត់សមា� ល់ចំណុចទឹកខ�ស់េ�ក�ងុលំេ�ដា� នរបស់អ�ក ឬរចនាសម�ន័�ន
ែដល�នខូចខាត។

បូមទឹកេចញពីបន�ប់េ្រកាមដីែដលលិចទឹកជំនន់ជាបេណ�ី រៗ  
(ទឹក្របែហលមួយភាគបីក�ងុមួយៃថ�) េដីម្បេីជ�សវាង
 ការខូចខាត រចនាសម�ន័�។

យកេចញ និងេ�ះេចាល�វដីខ�ច់ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។

្រត�តពិនិត្យកែន�ងព័ត៌មានក�ងុតំបន់របស់អ�ក ស្រមាប់ការេធ�បីច�បុ្បន�ភាព
ស�ពីីជំនួយេលីេ្រគាះមហន�រាយ និងនីតិវ �ធីចុះេឈា� ះ។

េ្រកាយេពល

សាងសង់េដាយទទួលខុស្រត�វ
ការអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយក�ងុតំបន់ទំនាបលិចទឹក ្រត�វមានលិខិតអនុ�� ត។
ការសាងសង់ថ�ី ការជួសជុលអគារ ការដាក់បែន�ម ការជីក ការឈូសឆាយ ការ
ចាក់បំេពញ ឬការផា� ស់ប�ូរណាមួយេផ្សងេទ�តចំេពាះ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ក ្រត�វែត
មានសិទ�ិអនុ�� ត និងេគារពតាមស�ង់ដារនានាេ�ក�ងុបទប្ប��ត�ិស�ីពីការ្រគប់្រគង
វាលទឹកជំនន់េ�សហគមន៍របស់អ�ក។ ការជួសជុល ឬការេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងី
ណាមួយចំេពាះអគារនានាេ�ទីវាលទំនាបលិចទឹកែដលមានេលីសពី 50 ភាគរយ
 ៃនការ�៉ន់សា� នរបស់វា ត្រម�វឱ្យ មាន ការេលីកេឡងីខ�ស់ ឬការការពារពីទឹកជំនន់។

ការសាងសង់េដាយទទួលខុស្រត�វ ធានាថា្របជាពលរដ� និងអគារមានសុវត�ិភាពជាង
មុនពីការជន់លិច។ បទប្ប��ត�ិស�ីពីការ្រគប់្រគងវាលទឹកជំនន់ េធ�ីឱ្យតំបន់ែដលមាន
ទឹកជំនន់របស់េយីងរងេ្រគាះតិចតួចស្រមាប់អ�កទាងំអស់គា� ែដលរស់េ� និងេធ�ីការេ�
ទីេនាះ តាមរយៈការកាត់បន�យផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗេលីអចលន្រទព្យ
េផ្សងេទ�ត។

មុនេពលចាប់េផ�ីមគេ្រមាង ឬេដីម្បរីាយការណ៍អំពីការអភិវឌ្ឍខុសច�ប់ សូមទាក់ទង
ទីភា� ក់ងារេចញលិខិតអនុ�� តេ�ែដនសមត�កិច�របស់អ�ក, នាយកដា� នពិនិត្យ
េឡងីវ �ញលិខិតអនុ�� ត និបរ �សា� នេ�ឃីងេខានធី King County តាមទូរស័ព�
េលខ 206-296-6600 ឬចូលេ�វ�បសាយ kingcounty.gov/permits។

កំុេដីរ លុយទឹក ឬេបីកបរតាមតំបន់ែដលលិចទឹកជំនន់។សូម ្រតលប់
េ្រកាយ។ កំុឱ្យលង់ទឹក។

្របសិនេបីយានយន�របស់អ�ករលត់េ�ក�ុងតំបន់ែដលលិចទឹក ជំនន់ សូម
ទុកវាេចាលឱ្យ�នឆាប់កាន់ែតល�។  េដីរ្រតឡប់េ្រកាយតាមផ�ូវែដលអ�ក�ន
មកេ�កាន់ទីសុវត�ិភាព។
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េ�ទូស័ព�េ�មជ្ឈមណ� លផ�ល់ដំណឹងអំពីទឹកជំនន់ឃីងេខានធី King 
County ស្រមាប់ព័ត៌មានស�ីពីលក�ខណ�  និងការព�ករណ៍អំពីទឹកជំនន់។

េ្រត�មខ�ួនចំេពាះការជូនដំណឹងពីអាជា� ធរអំពីការជេម��សេចញ។ 
្របសិនេបី�នែណនាឱំ្យជេម��ស ្រត�វេធ�ីដូេច�ះភា� មៗ។ អនុវត�តាមផ�ូវស្រមាប់
ការជេម��សែដល�នែណនា ំេដាយសារែតផ�ូវកាត់អាច្រត�វ�នរារា�ង។

្របសិនេបីអ�កមិនអាចចាកេចញពីផ�ះឬអគាររបស់អ�កេដាយសុវត�ិភាព 
េដាយសារែតទឹកេឡីង យ៉ាងឆាប់រហ័ស សូមទូរស័ព�េ�េលខ 911 
ស្រមាប់ជំនួយ។ រចួេហីយផា� ស់ទីេ�ទីទួលខ�ស់ជាង ឬេ�កាន់ដំបូលផ�ះ។ 
ពាក់សំេល�កបំពាក់កក់េ�� មិន្រជាបទឹក យកពិល ទូរស័ព�ៃដ និងវ �ទ្យចុល័ត
តាមខ�ួន។

េ�េពលទឹកជំនន់ជិតនឹងេកីតមានេឡីង បុ៉ែន�េបីេពលេវលាអនុ�� តបុ៉េណា� ះ៖

• បិទវា�នឧស�័នឬហា� សេមរបស់អ�ក។

• បិទឧបករណ៍េ្របី្រ�ស់ទាងំអស់េ�ក�ងុអគាររបស់អ�កេ�កុងតាក់
 ថាមពលេម។ កំុប៉ះពាល់ឧបករណ៍អគ�ិសនី លុះ្រតាែតវាេ�កែន�ងស�ួត ឬអ�កឈរ
 េ�េលីេឈីស�ួតខណៈេពលពាក់ែស្បកេជីងេ�សូ៊ និងេ្រសាមៃដេ�សូ៊។

• កត់្រតាស�ិតិទឹកជំនន់ ដូចជាេពលេវលា ការេមីល្របដាប់វាស់ឬនាឡកិាវាស់ និង
 ការវាយតៃម�ពីទឹកជំនន់ក�ងុ តំបន់ ស្រមាប់ការេ្របី្រ�ស់ នាេពល អនាគតក�ងុ
ការយល់ដឹងពីទឹកជំនន់េ�ក�ងុសងា� ត់ជិតខាងរបស់អ�ក។ រមួទាងំការសេង�ត
ជាក់លាក់េ�លំេ�ដា� ន ឬអាជីវកម�របស់អ�ក។

អំឡុងេពល 6

មុនពេល
1 យល់ដឹងពីេ្រគាះថា� ក់ទឹកជំនន់របស់អ�ក។ ្របសិនេបីអ�កទទួល�ន

សំបុ្រតសារព័ត៌មានតាមសំបុ្រតៃ្របសណីយ៍ លំេ�ដា� ន ឬ្រទព្យសម្បត�ិ
របស់អ�កគឺេ�ក�ងុ ឬេ�ែក្បរទីវាលទឹកជំនន់។ ែស�ងយល់បែន�មេទ�ត
តាមវ�បសាយ kingcounty.gov/floodmaps ឬេ�ទូរស័ព�េលខ 
206-477-4727.

2 ទិញធានារា�ប់រងទឹកជំនន់។ ការធានារា�ប់រងមា� ស់លំេ�ដា� នតាមស�ង់ដារ 
មិនេចញៃថ�ការ�ត់បង់ ែដលបណា� លមកពីទឹកជំនន់េឡយី េហីយវាមាន
រយៈេពលរង់ចា ំ30 ៃថ�តាមេគាលេគាលនេយា�យថ�ី។

ែស�ងយល់បែន�មេទ�តតាមវ�បសាយ floodsmart.gov ឬេ�ទូរស័ព�
េលខ 800-427-4661.

3 ការពារខ�ួនអ�ក និង្រគ�សាររបស់អ�ក។

• េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពែផនការ្រគាអាសន�ស្រមាប់្រក �ម្រគ�សារ កសិដា� ន ឬសា� ប័ន
ជំនួញរបស់អ�ក េហីយេ្រជីសេរ �សទីកែន�ងជួបជំុគា� ក�ងុករណីែដលសមាជិក
្រគ�សារែបកេចញ។

• សា� ល់ផ�ូវជាេ្រចីនពីលំេ�ដា� ន ឬអាជីវកម�របស់អ�កេ�កាន់ទីទួលខ�ស់។

• េ្របីថង់ឬ�វខ�ច់េដីម្បកីារពារផ�ះឬ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ក 
(សូមេមីលែផនទីសទីតាងំែចកចាយឥតគិតៃថ�) ។

• េ�យកមិត�ភក�ិ សាច់ញាតិខាងេ្រ�រដ� េដីម្បទូីរស័ព�្រ�ប់ព័ត៌មាន 
្របសិនេបីទូរស័ព�ក�ងុតំបន់ជាប់រវល់។

• ្របមូលផ�ុំឧបករណ៍្រគាមានអាសន� (េមីលខាងេ្រកាម)។

• និយាយេ�កាន់អ�កជិតខាងអំពីការេ្រត�មខ�ួនអំពីទឹកជំនន់ បទពិេសាធ
ន៍មុនៗ និងជំនួយពិេសសទាងំឡាយែដលអ�ក ឬពួកេគអាច្រត�វការ។

4 ការពារ្រទព្យសម្បត�ិ និងសត�ចិ��ឹមេ�ផ�ះរបស់អ�កពីេ្រគាះថា� ក់ទឹកជំនន់។

• េដាះ្រសាយពីរេប�ប និងេ�េពលែដលអ�កចង់ផា� ស់ទីយានយន� បរ �កា� រ 
បសុសត� ឬសត�ចិ��ឹមេ�ទីទួលខ�ស់ជាង។

• ដាក់វត�ុមានតៃម� និងសារធាតុគីមីរបស់្រគ�សារេលីក្រមិតទឹកជំនន់។

• េ�ះយុថា�  និងការពារសុវ ត�ិភាពធុងផ�ុក្រប�តុងនិងធុងឥន�នៈេផ្សងេទ�ត។

• ដំេឡងីវា�ន្រត�តពិនិត្យេ�ក�ងុបំពង់លូអគារេដីម្បបីងា� រទឹកជំនន់ពីការហរូ
ថយេ្រកាយក�ងុលំហរូលូ។

• រក�លំហរូេលីផ�ូវ ្រចកខ្យល់ព្យះុ និង្រចកទា� រចេ្រម�កកំុឱ្យមានស�ឹកេឈី និង
កេម�ចកម�ីកកស�ះ។ សកម�ភាពទាងំេនះការពារ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ក និងរក�
ទេន�និងផ�ូវទឹកសា� ត។

• ថ�ពិល ឬវ�ទ្យែុដលដំេណីរការេដាយម៉ាសីុនរៃវ និង
ថ�ពិលបែន�ម

• ការផ�ត់ផ�ង់ឧបករណ៍សេ�ងា� ះបឋម និងកែ��

• ពិលែដលមានថ�បែន�ម

• ឯកសារថតចម�ងៃនឯកសារសំខាន់ៗេ�ក�ងុកាបូប
�� ស�ិក (ប័ណ�េបីកបរ ព័ត៌មានអំពីការធានារា�ប់រងនិង
ធនាគារ និងព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនងេផ្សងេទ�ត)

• តៃម�ទឹកបីបួនៃថ� និងម�ូបអាហារមិនរលួយស្រមាប់
្រក �ម្រគ�សារ និងសត�របស់អ�ក

• សំេល�កបំពាក់កក់េ��  ែស្បកេជីង
/ែស្បកេជីងកែវងែដលរ �ងមា ំនិងភួយ

• អនាម័យផា� ល់ខ�ួន និងការផ�ត់ផ�ង់អនាម័យ

• ថាំ� េព ទ្យ មានេវជ�ប��

• វត�ុឬសមា� រៈមានផាសុកភាពស្រមាប់កុមារ (ភួយ 
េស�វេ� ្របដាប់េលង)

• ្របដាប់សាកថ�ទូរស័ព�ចល័ត

សូមចូលេមីលវ �បសាយ kingcounty.gov/flood េដីម្បចុីះេឈា� ះស្រមាប់ការេ្រកីនរ�លឹក្របព័ន�ទេន�េផ្សងៗគា� េ�
ឃីងេខានធី King County ។

ចុះេឈា� ះ
ស្រមាប់ការេ្រកីនរ �លឹក

្រត�វការជំនួយ
បែន�ម?

សូមេ�ទូរស័ព�េលខ 206-477-4727 ្របសិនេបីអ�ក្រត�វការជំនួយក�ងុការែស�ងរកអចលន្រទព្យ ្រត�វប�� ក់អចលន្រទព្យ
របស់អ�ក ែដលស�ិតេ�តំបន់ទំនាបលិចទឹក ឬចង់ទទួល�នព័ត៌មានបែន�មអំពីការប�� ក់ក្រមិតកម�ស់ទឹក។

េ�េពលមានទឹកជំនន់...
្រត�វេ្រត�មខ�នួ! ទទួលព័ត៌មានលម�តិអំពីទឹកជំនន់តាមវ�បសាយ kingcounty.gov/�oodservices

្រក �មការងារឃីងេខានធី King County's Strike Team: ការ្របមូលផ�ុំចលនាយ៉ាង
ឆាប់រហ័សេដីម្ីបការពារ្របជាពលរដ� ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរ�សា� ន
្រក �មការងារឃីងេខានធី King County Strike Team �នបេង�ីតេឡងីក�ងុឆា�  ំ2017 េដីម្បជួីសជុលកែន�ងការពារទឹកជំនន់ែដលខូចខាត
ក�ងុអំឡុងេពល្រពឹត�ិការណ៍ទឹកជំនន់ េដាយមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់អាទិភាពមណ� ល្រត�តពិនិត្យទឹកជំនន់េ�ឃីងេខានធី King County Flood 
Control District េផ្សងេទ�ត។ 

្រក �មការងារ Strike Team�នប��ប់គេ្រមាងជួសជុលសំខាន់ៗចំនួនដប់ពីរែដលមានតៃម�ទឹក្រ�ក់្របែហល $2.5 លានដុលា� រ ក�ងុរយៈេពលពីរ
ឆា� កំន�ងមកេនះ។ េ�អំឡុងេពលឆា� កំន�ងមក ្រក �មការងារ Strike Team �នេរ�បចំនិងអនុ�� តឱ្យមានការជួសជុលតាមែផនការចំនួន្រ�ែំដល
សាងសង់ស្រមាប់កែន�ងការពារទឹកជំនន់។ គេ្រមាងសេ�ងា� ះបនា� ន់ទី្រ�មួំយ�នកំណត់កាលពីេដីមឆា� េំនះ។ ្រក �មការងារ Strike Team �នេធ�ីការ
យ៉ាងសកម�ក�ងុការេរ�បចំគេ្រមាងនិង�នទទួលការអនុ�� តិពីកងេយាធាវ�ស�កម�សហរដ�អាេមរ �ក (U.S. Army Corps of Engineers) ស្រមាប់
ការសាងសង់ជាបនា� ន់ែដល�នប��ប់េ�ក�ងុែខក�� ឆា�  ំ2018 ។  

ការការពារនិងការ្រគប់្រគងតំបន់លិចទឹកយ៉ាងទូលំទូលាយ
តាមរយៈការផ�ល់មូលនិធិនិងការ្រត�តពិនិត្យគេ្រមាងនិងកម�វ �ធីការពារទឹកជំនន់ទឹកជំនន់េ�ឃឺងេខានធី King County
មណ� ល្រត�តពិនិត្យទឹកជំនន់្រគប់្រគងការពារសុខភាពនិងសុវត�ិភាពសាធារណៈ, មជ្ឈមណ� លេសដ�កិច�្របចាតំំបន់ រដ� និងឯកជន
អចលន្រទព្យ និង្រចករេប�ង។

េដីម្បែីស�ងយល់បែន�មអំពីការងាររបស់មណ� ល្រត�តពិនិត្យទឹកជំនន់ សូមចូលេមីលវ�បសាយ kingcountyfloodcontrol.org ។

ជួសជុលសេ�ងា� ះបនា� ន់ Stossel ែដល�នប��ប់េដាយ្រក �មការងារឃីងេខានធី King County Strike Team េ�ែខក��  ឆា�  ំ2018

េ្រត�មខ�ួនេពលមានទឹកជំនន់

20
19

ការែណនាេំ�កាន់ការេ្រត�មខ�ួនជាមួយទឹកជំនន់េ�េខានធីឃីង KING COUNTY របស់អ�ក

516 Third Ave. Room1200•Seattle, WA 98104

ទ្រមង់ែដលមានជេ្រមីស ែដលអាចមានតាមទូរស័ព�េលខ 206-477-4812 (TTY េលខប��ូនបន�៖ 711)

សួស�ី!

ឃីងេខានធី KING COUNTY េដាយឥតគិតៃថ� 
កម�វ�ធីេ្រកីនរ�លឹកអំពីទឹកជំនន់
ទទួលយកព័ត៌មានពីទឹកជំនន់េពលេវលាពិត្រ�កតាមឧបករណ៍ចល័តរបស់អ�ក 
េដាយទាញយកកម�វ �ធី្រពមានអំពីទឹកជំនន់េ�េខានធីឃីង King County េដាយ
ឥតគិតៃថ�េនះ ែដលបងា� ញអំពី លំហរូចរន�ទឹកទេន� ទិន�ន័យតាមដំណាក់កាលទេន� 
និងការព�ករណ៍ រមួទាងំដំណាក់កាលទឹកជំនន់េ�េពលេវលាពិត្រ�កដ។ ្រកាហ�ិក
េធ�ីឱ្យវាងាយ្រស�លក�ងុការេមីលេឃីញទិន�ន័យទេន� និងការព�ករណ៍េ្រចីនៃថ�។ 

ទទួ
ល

ដំណឹ
ង ទូរស័ព� សារអត�បទ 

ឬអីុែម៉ល
ចុះេឈា� ះថ�ីការ្រ�ប់ដំណឹងពីទឹកជំនន់
ស�័យ្របវត�ិឥតគិតៃថ�។ អ�កអាចេធ�ីតាមបុគ�លនូវ
ការ្រ�ប់ដំណឹងេដាយជំហានទេន� និងទេន�។

ការ្រពមាន
្រប�ង្របយ័ត�មុន!

ឃីងេខានធី KING COUNTY

ក្រមិតទឹកជំនន់ 

Kingcounty.gov/flood ឬេ�ទូរស័ព�េលខ 206-477-4899។

សូមេធ�ីតាមេយីងខ�ុំ!
@KCFloodDistrict និង @KCDNRP 
តាម Twitter និងទឹកេ�ឃីងេខានធី King 
County Water និងែផ�កធនធានដី Land 
Resources Division (@KCWLRD) តាម 
Facebook

ែផនទីទេន�ឃីងេខានធី KING COUNTY

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

្របសិនេបីអ�កទទួល�នកូនេស�វេ�
ផ្សព�ផ�យេនះតាមៃ្របសណីយ៍ No. 6

ដា� ន ឬ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កស�ិតេ�ក�ុង 
No. 6 ែក្បរទីវាលទំនាបទឹកជំនន់។

ការពារសុវត�ិភាពនិងការេ្រត�មខ�នួ
រចួជាេ្រសចចំេពាះទឹកជំនន់
សារមួយពីឃីងេខានធី King County
មណ� ល្រត�តពិនិត្យទឹកជំនន់

គា� ននរណាមា� ក់មានភាពសុាេំ�នឹងេសាកនាដកម�ែដលពាក់ព័ន�
នឹងេ្រគាះមហន�រាយធម�ជាតិេនាះេឡយី។ មិនថាេយីងកំពុង
ជួយសេ�ងា� ះេ�កែន�ងឆា� យេទ ការគា្ំរទសហគមន៍ជិតខាងឬការ

្របមូលភាពកា� ហានផា� ល់របស់េយីងេដីម្បេីឆ�ីយតប។ 

បុ៉ែន�្រត�វេរ�បចំតាមរេប�បងាយបំផុតនិងល�បំផុតែដលអ�កអាចេធ�ីេដីម្បកីារពារខ�ួនអ�ក ្រក �ម្រគ�សារនិង
្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ក។ មណ� ល្រត�តពិនិត្យទឹកជំនន់ឃឺងេខានធី (មណ� ល) (King County Flood 

Control District (District)) ជួយផ�ល់ធនធានជាេ្រចីនេដីម្បេីធ�ីដូេច�ះ។

េតីអ�កដឹងេទថាទឹកជំនន់គឺជាេ្រគាះមហន�រាយធម�ជាតិទូេ�ភាគេ្រចីនបំផុតេ�ឃឺងេខានធី King 

County និងេ�សហរដ�អាេមរ �ក? វាអាចេកីតមានេស�ីរែត្រគប់េពលេវលា េហីយសូម្បែីតទឹកេឡងី
ក្រមិតតិចតួចែតបុ៉េណា� ះ អាចេធ�ីឱ្យខូចខាតនិងចំណាយ្រ�ក់េ្រចីន។ ផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់អាច
មានចាប់ពីក្រមិត្រសាលដល់ធ�ន់ធ�រ ក្រមិតេ្រគាះថា� ក់ និងបំផា� ញេខ�ចខ�ី។ របួសធ�ន់ធ�រនិងែថមទាងំ
អាចបណា� លឱ្យសា� ប់ ក៏អាចេកីតមានេឡងី េហីយេសវាផ�ូវដឹកជ��ូននិងេសវាសាធារណៈអាច្រត�វ
រ�ខាននិងខូចខាតផ�ះ និងសា� ប័នជំនួញអាចនឹងចំណាយអស់រាប់មឺុនដុលា� រ។

មណ� លេធ�ីការេដីម្បកីាត់បន�យហានិភ័យទឹកជំនន់ ផ�ល់មូលនិធិគេ្រមាងសុវត�ិភាពសាធារណៈ និង
គា្ំរទដល់មជ្ឈមណ� លផ�ល់ដំណឹងអំពីទឹកជំនន់េ�ឃីងេខានធី (King County Flood Warning 

Center)។ េយីងខ�ុំផ�ល់ជូនព័ត៌មាននិងធនធាន ដូចជាេស�វេ�ផ្សព�ផ�យេនះ េដីម្បជួីយ្របជាពលរដ�
ឱ្យេ្រត�មខ�ួន និងេឆ�ីយតបេ�នឹង្រពឹត�ិការណ៍ទឹកជំនន់។ សូមចំណាយេពលពីរបីនាទី េដីម្បពិីនិត្យ
េឡងីវ �ញនូវព័ត៌មានសំខាន់េនះ េហីយរក�ទុកដំបូនា� នសំខាន់ៗទាងំេនះេ�ក�ងុចិត�៖

• យល់ដឹងពីេ្រគាះថា� ក់ទឹកជំនន់របស់អ�ក។ ្រសាវ្រជាវហានិភ័យេ�ទីកែន�ងអ�ករស់េ� េធ�ីការឬ
េធ�ីដំេណីរជាេទ�ងទាត់េដាយការចូលេមីលវ�បសាយ kingcounty.gov/floodmaps េហីយ្រស�លូឬ
ទាញចុះេ�្របអប់ “iMap floodplain boundaries” ឬេ�ទូរស័ព�េលខ 206-477-4727 ។

• ្រត�វ្រប �ង្របយ័ត�មុន! ទទួល�នការ្រពមានអំពីទឹកជំនន់ជាមុន និងព័ត៌មានទឹកជំនន់តាមេពលេវលា
ជាក់ែស�ងតាមរយៈការចុះេឈា� ះ King County Flood Alerts និងការទាញយកឬេដានឡូតកម�វ �ធី
្រពមានទឹកជំនន់េ�ឃឺងេខានធី King County តាមវ�បសាយ kingcounty.gov/flood ។

• សូមគិតពិចារណាពីការវ�និេយាគេលីការធានារា�ប់រងទឹកជំនន់។ ការធានារា�ប់រងមា� ស់ផ�ះរនិង
អ�កជួលតាមស�ង់ដារ មិនធានារា�ប់រងេលីការខូចខាតទឹកជំនន់េទ េហីយវាអាចចំណាយេពល 30 
ៃថ� ស្រមាប់េគាលនេយា�យធានារា�ប់រងទឹកជំនន់ថ�ី េដីម្បឱី្យមាន្របសិទ�ភាព។ មិន្រត�វពន�េពល
េទ សូមចូលេ�វ�បសាយ floodsmart.gov េដីម្បែីស�ងយល់បែន�មនិងរកភា� ក់ងារធានារា�ប់រង។

• ្រតលប់េ្រកាយ។ កំុឱ្យលង់ទឹក។ មិន្រត�វេដីរឬេបីកបរឆ�ងកាត់ទឹកជំនន់េឡយី។ កម�ស់ទឹក្រតឹម
្របអប់េជីងអាចយករថយន�េចញពីផ�ូវ េហីយកម�ស់ទឹក្រតឹម្រ�មួំយអីុញអាចេធ�ីឱ្យមនុស្សមា� ក់ដួល
េបីុងតាមទឹក។ េ្រគាះថា� ក់ជាងពាក់កណា� លពីការលង់ទឹកែដលទាក់ទងនឹងទឹកជំនន់�នេកីតេឡងី
ពីអ�កេបីកបរែដលឆ�ងកាត់ទឹកជំនន់ េហីយភាគរយៃនការសា� ប់ែដលទាក់ទងនឹងទឹកជំនន់េកីនេឡងី
ខ�ស់បំផុត េដាយសារមនុស្សែដលព�យាមេដីរឆ�ងកាត់ទឹកជំនន់។ 

េភ��ងនិង្រពិលទឹកកក ជាស�� កត់សមា� ល់សំខាន់ៃនមហាសមុ្រទ�៉សីុហ�ិចេ�ទិសពាយព្យដ៏
្រសស់សា� ត ដូេច�ះសូមរ �ករាយ! បុ៉ែន�្រត�វរក�មនុស្សជាទី្រសឡាញ់របស់អ�កឱ្យមានសុវត�ិភាព េហីយ
្រទព្យសម្បត�ិនិងវត�ុមានតៃម�របស់អ�ក្រត�វការពារេ�េពល្របឈមនឹងទឹកជំនន់។ េ្រត�មខ�ួនជាេ្រសច
ចំេពាះទឹកជំនន់!

 

Reagan Dunn, Chairman

មណ� ល្រគប់្រគងទឹកជំនន់េខានធី King

kingcountyfloodcontrol.org  |  Twitter: @KCCReaganDunn

Chairman Reagan Dunn



ទេន�
cfs=ហ�ីតគូបក�ងុមួយវ�នាទី

ដំណាកក់ាលទ ី1 - គា� នទឹកជំនន់។
 គា� នទឹកជំនន់េកីតមានេឡងីជាធម�តាេឡយី។ 
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ដំណាកក់ាលទ ី2 - មានទឹកជំនន់តិចតួច។ បុគ�លិកមជ្ឈមណ� ល្រពមាន
ទឹកជំនន់េខានធីឃីង King County អាចជួប�ន 24 េម៉ាងក�ងុមួយៃថ� េដីម្បផី�ល់ជំនួយ។

ដំណាកក់ាលទ ី3 - មានទឹកជំនន់មធ្យម។ បុគ�លិកល�តទឹកជំនន់េខានធី King ្រត�វ�នេគប��ូន
 េដីម្បតីាមដានេ្រគ�ងបរ �កា� រការពារ ដូចជា ទំនប់ទឹក។

ដំណាកក់ាលទ ី4 - មានទឹកជំនន់ខា� ងំ។ ការល�តទឹកជំនន់បន�តាមដានលក�ខណ�  និងមជ្ឈមណ� ល
ផ�ល់ដំណឹងទឹកជំនន់េ�បន�េបីកដំេណីរការ។

206-296-8200 ឬ 800-945-9263

ឃីងេខានធី KING COUNTY
មជ្ឈមណ� លផ�ល់ដំណឹងទឹកជំនន់

រេប�បេរ�បចំេ្រត�មខ�ួនស្រមាប់ទឹកជំនន់ 
kingcounty.gov/�oodservices

ការ្រពមានអំពីការសេ�ងា� ះបនា� ន់េ�ឃីងេខានធី King 
County
kingcounty.gov/alert

ឃីងេខានធី King County
ប�ុកសារព័ត៌មាន្រគាអាសន�
kcemergency.com  

ការ្រពមានអំពីទឹកជំនន់ឃីងេខានធី King County
206-477-4899
kingcounty.gov/alert

ទឹកជំនន់ឃីងេខានធី King County
មជ្ឈមណ� លផ�ល់ដំណឹង
206-296-8200 ឬ
800-945-9263

លំេ�ដា� នឃីងេខានធី King County
កម�វ�ធីជួសជុល
ការផ�ល់មូលនិធិស្រមាប់ការជួសជុលលំេ�ដា� នចា�ំច់ែដល
មាន្រ�ក់ចំណូលទាប
មា� ស់ផ�ះមានសិទ�ិ្រសបច�ប់ 
206-263-9095
kingcounty.gov/housingrepair

ព័ត៌មានទឹកជំនន់្រគាអាសន�
ផ�ូវឃីងេខានធី King County
ទូរស័ព�ទាន់េហតុការណ៍ 24/7
206-477-8100 ឬ 800-KC-Roads
kingcounty.gov/roadalert

ឃីងេខានធី King County
ការ្រពមានអំពីផ�ូវ
kingcounty.gov/roadalert

ការរ�ខានដល់ការដឹកជ��ូនឆ�ងកាត់េម្រត� Metro
kingcounty.gov/metro

ទឹកជំនន់ថា� ក់ជាតិ
កម�វ�ធីធានារា�ប់រង
888-379-9531
�oodsmart.gov

សុខភាពសាធារណៈ
អាងទឹក្រកខ�ក់េ�ទី្រក �ងសីុថល និងឃីងេខានធី 
King County Seattle & King County និង
ប�� អណ�ូ ងទឹក
206-477-8050

ទទួលរងរដូវរងាពីខ្យល់ព្ុយះ
takewinterbystorm.org

ព័ត៌មានែដលរមួបប��ូលេលីែផនទីេនះ ្រត�វ�នចង្រកងេដាយ បុគ�លិកេខានធី King ពីភាពខុសគា� ៃន្របភព និងអាចរងការែ្រប្រប�ល
 េដាយគា� នការជូនដំណឹង។ េខានធី King មិនេធ�ីការតំណាង ឬការធានា ច�ស់លាស់ ឬ�នបង�ប់ន័យ តាមភាព្រតឹម្រត�វ ភាពេពញេលញ 
ភាពេទ�ងេពល ឬសិទ�ិក�ងុការេ្របី្រ�ស់ៃនព័ត៌មានែបបេនះេឡយី។ ឯកសារេនះគឺមិនមានបំណងស្រមាប់ការេ្របី្រ�ស់ជាផលិតផលស�ង់មតិ
េនាះេទ។ េខានធី King នឹងមិនទទួលខុស្រត�វេលីការខូចខាតជាទូេ� ពិេសស េដាយ្របេយាល េដាយៃចដន្យ ឬជាលទ�ផលៃនអ�ីមួយ
 ទាងំឡាយេឡយី បុ៉ែន�មិនក្រមិតដល់ ចំណូលែដលខតបង់ ឬ្រ�ក់ចំេណញែដលខតបង់ែដលជាលទ�ផលពីការេ្របី្រ�ស់ ឬការេ្របីខុសឆ�ង
ៃនព័ត៌មានែដលមានេ�េលីែផនទីេនះេឡយី។ ការលក់ែផនទីេនះ ឬព័ត៌មានេ�េលីែផនេនះណាមួយគឺ្រត�វ�ន ហាមឃាត់ េលីកែលងែត
មានការអនុ�� តជាលាយលក�ណ៍ពីេខានធី King។ 

ទេន� TOLT
លំហរូេ�ែក្បរ Carnation

8,500 cfs
ទំនប់ទឹក Levees អាចខ�ស់ជាងេ�ែក្បរទី្រក �ង Carnation។ លំហរូទឹកពីការ្រជាបទឹកេ�ទំនប់ទឹក levee េ�្រចាងំខាងត្បងូេ�ចេនា� ះសា� ន 
Snoqualmie Valley Trail និងសា� នហាយេវ Highway 203 អាចឆ�ងកាត់ផ�ូវ NE 32nd។ ការែ្រប្រប�ល្របឡាយទឹក អាចេកីតមានរវាង
វ�សាលភាពៃនេដីមទឹកតាមផ�ូវទេន� Tolt River Road NE/361st Avenue NE និង្រពំ្របទល់ខាងេកីតៃនទី្រក �ង Carnation។ 

3,500 cfs
ទំនប់ទឹក Levee េ�េលី្រចាងំខាងត្បងូេ�ចេនា� ះសា� ន Snoqualmie Valley Trail និងសា� ន
ផ�ូវហាេវ Highway 203 អាចនឹងជួប្របទះនឹងការ្រជាបទឹក។

5,000 cfs
ទឹកឆ�ងកាត់ Tolt River Road NE េ�ជិតខាងសងា� ត់ San Souci។ ការ្រជាបទឹកែដលេកីនេឡងី និងទឹកជំនន់
េ�ទីធា� ខាងេ្រកាយ ែដលអាចេកីតមានេឡងីេ�ទំនប់ទឹក levee េ�្រចាងំខាងត្បងូេ�ចេនា� ះសា� ន Snoqualmie 
Valley Trail និងសា� នហាយេវ Highway 203 ។

2,500 cfs
បុគ�លិកេខានធីឃីង King County កំពុង
្រ�ប់ដំណឹង។

T
13,800 cfs
មករា 2009

17,400 cfs
ធ� ូ1959
មុនការសាងសង់
ទំនប់ទឹកទេន� Tolt

SOUTH FORK
ទេន� SKYKOMISH
លំហរូទឹកេ� Skykomish

10,000 cfs
សំណឹកមាត់្រចាងំ និងប�� កេម�ចកម�ីទឹកជំនន់គឺអាចេកីតេឡងី។

18,000 cfs
ការហរូេ្រចាះមាត់្រចាងំទេន� និងប�� កេម�ចកម�ីទឹកជំនន់ ទំនងជាអាចេកីតមានេឡងី។ ទឹកជំនន់ទំនងជាេកីតមានេឡងី
េ�តាមតំបន់វាលទំនាបេ�ជិត Baring និងចុងខាងលិចភូមិ Timberlane ។

27,000 cfs
ការរ �ករាលដាលៃនេ្រគាះទឹកជំនន់អាចនឹងរមួប��ូលតំបន់ែដល ជាធម�តា្រត�វ�នការពារេដាយទំនប់ទឹក។SK

6,000 cfs
បុគ�លិកេខានធីឃីង King County កំពុង
្រ�ប់ដំណឹង។

ទេន� CEDAR
លំហរូេ�ែក្បរ Landsburg

ទេន� GREEN
�នវាស់ែវងឬ�នរ�ពឹងទុក 
ចរន�ទឹកហរូេ�ជិត Auburn

ទេន� SNOQUALMIE

ISSAQUAH CREEK
កម�ស់ (ដំណាក់កាល ) េ�ែក្បរ Hobart
ទិន�ន័យ៖ ទី្រក �ង Issaquah

ទេន� WHITE
�នវាស់ែវងឬ�នរ�ពឹងទុក
ចរន�ទឹកហរូែដលបេ��ញពី
ទំនប់ទឹក Mud Mountain 

5,000 cfs
ផ�ូវនានាអាចេ�ខ�ស់ជាង និងបិទ ែដលរមួមាន Cedar Grove Road SE, Maxwell Road SE and SR 169 េ�ែក្បរចំណុចផ�ូវ្របសព�នឹង 
Cedar Grove Road SE. ផ�ូវែដលគា� ន្រចកេចញ អាច េ�ែផ�កខ�ស់ជាង និងបិទដំេណីរការ ែដលមានរមួផ�ូវ Jan Road SE (SE 197th St), 
SE 193rd St និង 216th Ave SE, SE 203rd St, SE 206th St. និង SE 207th St, ែដលបេង�ីនការមិនឱ្យឆ�ងកាត់េ�សងា� ត់ជិតខាង។ 
លំហរូេល�ន និងេ្រ�អាចបេង�ីត�នជាលក�ខណ� ដ៏េ្រគាះថា� ក់ េ�ទូទាងំទីវាលលិចទឹកជំនន់។

38,000 cfs
តំបន់លំេ�ដា� នមួយចំនួនអាចជួប្របទះេល្ប�នទឹកខា� ងំែដលមាន េ្រគាះថា� ក់ និងការជន់លិចទឹកជំនន់ដល់លំេ�ដា� ន។ ផ�ូវែដលអាចខ�ស់ជាងរមួមាន
ផ�ូវ Woodinville-Duval, ផ�ូវ Carnation-Duval និងផ�ូវ Moon Valley។   

12,000 cfs
ទំនប់ទឹក្រគប់្រគងទឹកជំនន់ធ�ន់ធ�រអាចេធ�ីឱ្យេខ�យពីតិត�ិកម�។ ការផា� ស់ប�ូរភា� មៗេលីលក�ខណ� ទឹកជំនន់គឺអាចេ�រចួ ជាពិេសសេ�ក�ងុតំបន់ែដល
ការពារេដាយទំនប់ទឹក។ ការែ្រប្រប�លទាងំេនះ អាចរាប់ប��ូលការេកីនមានទឹកេឡងីយ៉ាងឆាប់រហ័ស ការលិ ចទឹកជំនន់រ �ករាលដាល ការបិទផ�ូវ និង
ការរ�ខានដល់ឧបករណ៍េ្របី្រ�ស់។
9,000 cfs
េល្ប�នខ�ស់ដ៏មានេ្រគាះថា� ក់ និងលំហរូកេម�ចកម�ីអាចេកីតមានេ�ទូទាងំ្របព័ន�ទេន�។ ទឹកជំនន់េលី្រចាងំទេន�គឺ្រត�វ�នរ�ពឹងទុកេ�ក�ងុបណា�
ទី្រក �ងៃន Paci�c និង Auburn។ ែផ�កៃនរ�ងំការពារទឹកជំនន់ជាបេណា� ះអាសន�អាចខ�ស់ជាង។ ការខូចខាតអាចនឹងេកីតមានេឡងីេ�កែន�ង
ភា� ស់ពង្រតីេ�ែក្បរ ទី្រក �ង Enumclaw។ ទឹកជំនន់ទំនងជាខ�ស់ជាងេ�ែខ្សទឹកខាងេលី SR 410 ៃនទំនប់ទឹក Mud Mountain Dam េ�
ែក្បរទឹកទេន� Greenwater។

7.5 ft
ទឹកជំនន់ែដល�នេធ�ីមូលដា� នីយកម�េ�តាមតំបន់រងេ្រគាះេដាយ ទឹកជំនន់នានា។ ការបិទផ�ូវមួយចំនួន
េដាយសារែតទឹកេ�េលីផ�ូវ។ តំបន់ែដលជន់លិចជាញឹកញាប់អាចរ�ពឹងថានឹងមានទឹកជំនន់។

8.5 ft
ទឹកជំនន់ែដលគូរឱ្យកត់សមា� ល់េ� Issaquah Creek, Tibbetts Creek, និង East Fork ៃនឈូងសមុ្រទ 
Issaquah Creek។ ទឹកជំនន់អាចេកីតមានេ�តំបន់ឈូងសមុ្រទតូចជាេ្រចីន។

9 ft
ទឹកជំនន់ដ៏ធំេធងេ�ទូទាងំ្រជលង Issaquah និង Tibbetts Creek។

12,000 cfs
ផ�ូវែដលអាចខ�ស់ជាង រមួមាន Neal Road SE, Reinig Road, West Snoqualmie River 
Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road និង Mill Pond Road។

20,000 cfs
ទឹកជំនន់ៃនជេ្រ�ខុសគា� េកីតមានេ�្រជលង Snoqualmie ទាងំ្រស �ង។ ផ�ូវែដលអាចខ�ស់ជាងរមួមាន Fall 
City-Carnation Road, Tolt Hill Road និង Novelty Flats Road។

2,800 cfs
ផ�ូវ Jones េ�ែក្បរ 156th Place SE អាចខ�ស់ជាង េហីយបិទ។ 

4,200 cfs
ផ�ូវ Dorre Don ខាងេ្រកាម និង Byers Road SE អាចខ�ស់ជាង េហីយបិទ។ ផ�ូវទាងំេនះផ�ល់នូវការចូល
េ�ដល់សងា� ត់ជាេ្រចីនែដលអ�ករស់េ�អាចជាប់អនា� ក់ េហីយត្រម�វឱ្យមានការជេម��ស។

7,000 cfs
ទឹកជំនន់េ�វាលទំនាបេ�េដីមទឹក្រជលងភ�ំៃនទី្រក �ង Auburn។ 

9,000 cfs
ទឹកជំនន់ៃនជេ្រ�ខុសគា� េកីតមានេ�េដីមទឹក្រជលងៃន Auburn និងអាង Mill Creek ខាងេ្រកាម។ ផ�ូវ 
Southeast Green Valley និងផ�ូវ West Valley អាចខ�ស់ជាង។

5,000 cfs
ទឹកជំនន់តាម្រចាងំទេន�ែដលអាចមានេ�ែផ�កេដីមទឹកៃនផ�ូវ A-Street Bridge េ�តាម
បណា� ទី្រក �ងៃន Paci�c និង Auburn។ ទឹកជំនន់តាម្រចាងំទេន�ទំនងជាេកីតមានេឡងីេ�
ទី្រក �ងៃន Paci�c េ�ជិត Government Canal។ ទឹកខ�ស់នឹងទំនងជាេកីតេឡងីេ�តាម
បេណា� យរ�ងំការពារទឹក ជំនន់បេណា� ះអាសន�េ�ក�ងុទី្រក �ង Paci�c។  

7,000 cfs
ក្រមិតទឹកទេន�ខ�ស់នឹងេកីតមានេឡងីេ�តាមបេណា� យរ�ងំការពារទឹក ជំនន់បេណា� ះអាសន�េ�ក�ងុទី្រក �ង Paci�c
។ ទឹកជំនន់តាម្រចាងំទេន�ទំនងជាេកីតមានេឡងីេ� Government Canal និង Butte Avenueមានេ�ែផ�កេដីម
ទឹកៃនផ�ូវ A-Street Bridge េ�តាមបណា� ទី្រក �ងៃន Paci�c និង Auburn។ អ�ករស់េ�តំបន់ Red Creek អាច
ជួប្របទះនូវេល្ប�នខ�ស់ យ៉ាងេ្រគាះថា� ក់ លំហរូកេម�ចកម�ី និងការជន់លិចដល់លំេ�ដា� ន។ 

6,000 cfs
បុគ�លិកេខានធីឃីង King County កំពុង
្រ�ប់ដំណឹង។

6.5 ft
បុគ�លិកេខានធីឃីង King County កំពុង
្រ�ប់ដំណឹង។

1,800 cfs
បុគ�លិកេខានធីឃីង King County 
កំពុង្រ�ប់ដំណឹង។ 

5,000 cfs
បុគ�លិកេខានធីឃីង King County កំពុង
្រ�ប់ដំណឹង។

4,000 cfs
បុគ�លិកេខានធីឃីង King County កំពុង
្រ�ប់ដំណឹង។
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9.9 ft
វ �ច�ិកា 1990

54,110 cfs
មករា 2009

12,200 cfs
វ �ច�ិកា 2006

7,870 cfs
មករា 2009

28,100 cfs
វ �ច�ិកា 1959
មុនការសាងសង់
Howard Hanson។

ក្រមតិបច�ុ ប្បន�

ក្រមតិខ�សប់ផុំត
ក្រមតិខ�សប់ផុំត

ក្រមតិទកឹជនំន់

សរបុ
ចរន�ទឹកហរូ
ក្រមិត៖

North fork
Middle fork 
South fork

េសវាអ�កបកែ្របអាចរក�ន; TTY 711។

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

28,000 cfs
ធ� ូ1933
រាយការណ៍េ� White
ទេន�េ�ជិត Buckley
មុនការសាងសង់ទំបន់ទឹក 
Mud Mountain Dam។

11,700 cfs
មករា 2009
េដាយែផ�កេលី
ទិន�ន័យវ�ស�ករកងទ័ព
សហរដ�អាេមរ �ក ពី
ទំនប់ទឹក Mud 
Mountain Dam។

14,200 cfs
មុនការសាងសង់ទំបន់ទឹក 
Masonry Dam។

្របព័ន�ទេន�ឃីង េខានធី KING COUNTY

ទិន�ន័យលំហរូ មិនអាចរក�នេ�ទីតាងំេនះ មុន
ែខតុលា ឆា�  ំ2016

• ទំនប់ទឹកទេន� TOLT

ទំនប់ទឹក HOWARD HANSON

ទំនប់ទឹក MUD MOUNTAIN

ទំនប់ទឹក MASONRYC
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�វខ�ច់អាចជាឧបករណ៍្របយុទ�្របឆាងំនឹងទឹកជំនន់ដ៏
មាន្របសិទ�ភាព ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីទីកែន�ង េម៉ាង
្របតិបត�កិារ និងវ �េដអូអំពីរេប�បបំេពញ និងដាក់�វខ�ច់ 
សូមចូលេ�វ�បសាយ kingcounty.gov/flood
services.

កម�វ�ធី�វខ�ច់

ទំនប់ទឹក

100 ឆា� ំ
វាលទឹកជំនន់

�វខ�ច់
ការែចកចាយ

ទីតាងំ

*ស្រមាប់ប��ីេពញេលញៃនការវាស់ែវងការ្រពមានទឹកជំ
នន់េ�ទេន�ឃីងេខានធី King County សូមចូលេមីល

វ�បសាយ kingcounty.gov/flood

ការវាស់ទឹកទេន�
ក្រមិតធា� ប់កំណត់

ដំណាក់កាលទឹកជំនន់*
(សូមេមីលខាងេ្រកាម)

សញ្ញាសំគាល់

តំបន់ទឹកទំនាប់ទឹកជំនន់ 100 ឆា�  ំជាតំបន់ែដលរ�ពឹងថា នឹងមានទឹកជំនន់េ�អំឡុងេពល្រពឹត�ិ
ការណ៍ទឹកជំនន់ ែដលមានឱកាសមួយភាគរយៃនការេកីតមានេឡងីក�ងុឆា� ណំាមួយ។
េដីម្បែីស�ងរកេមីលថាេតី ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កស�ិតេ�ក�ងុតំបន់ទំនាបទឹកជំនន់ឬអត់េនាះ សូមេមីល
វ�បសាយ kingcounty.gov/floodmaps ឬេ�ទូរស័ព�េលខ 206-477-4732 ។

តំបន់ទំនាប់ទឹកជំនន ់ 100 ឆ្នាំ

SK


