ໃນເວລາເກີດນ�າຖ້ວມ...

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

ຄວນກຽມພ້ອມ! ຮັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບນ�າຖ້ວມໄດ້ທີ່ kingcounty.gov/floodservices

1 ຢ່າຍ່າງ, ລຸຍ ຫຼື ຂັບລົດຜ່າບໍລິເວນນ�າຖ້ວມ. ລ້ຽວກັບ. ບ�ໃຫ້ຈົມນ�າ.
2 ຖ້າລົດຂອງທ່ານຕາຍຢູ່ໃນບໍລິເວນນ�າຖ້ວມ, ໃຫ້ປະລົດຖິ້ມໃນທັນທີ.

• ໂອ້ລົມກັບເພື່ອນບ້ານກ່ຽວກັບການກຽມຕົວຮັບມືນ�າຖ້ວມ, ປະສົບ
ການຜ່ານມາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອພິເສດໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານ ຫຼື ພວກ
ເຂົາອາດຈະຕ້ອງການ.
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ໂທຫາສູນແຈ້ງເຕືອນໄພນ�າຖ້ວມເຂດປົກຄອງ King County ສຳລັບ
ຂ�ມູນກ່ຽວກັບສະພາບນ�າຖ້ວມ ແລະ ການພະຍາກອນອາກາດ.
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ກ່ອນຈະກັບເຂົ້າເຮືອນຂອງທ່ານຄືນ, ໃຫ້
ລະມັດລະວັງຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຄງສ້າງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ແກັ
ສຮົ່ວໄຫຼ, ໄຟຟ້າຊັອດ ແລະ ສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟແລ່ນຜ່ານ.
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ເມື່ອນ�າໃກ້ຈະຖ້ວມ, ຖ້າມີເວລາພໍ ເທົ່ານັນ
້ ໃຫ້:
• ປິດວາວແກັສຫຼັກ ຂອງທ່ານ.

ກຽມຕົວສຳລັບການແຈ້ງເຕືອນການອົບພະຍົບຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆ.
ຖ້າໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃຫ້ອົບພະຍົບ, ຈົ່ງຮີບປະຕິບດ
ັ
ໃນທັນທີ. ໄປຕາມເສັ້ນທາງອົບພະຍົບທີ່ແນະນຳໃຫ້,
ເພາະວ່າທາງລັດອາດຈະໄປບ�ໄດ້.

• ປິດໄຟຟ້າທັງໝົດໃນອາຄານຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ສະວິດໄຟຫຼັກ. ຢ່າ
ຈັບບາຍອຸປະກອນໄຟຟ້າ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນຢູ່ບ່ອນແຫ້ງ ຫຼື ທ່ານ
ຢືນຢູ່ເທິງແຜ່ນໄມ້ແຫ້ງ ໃນຂະນະທີ່ໃສ່ເກີບພື້ນຢາງ ແລະ ຖົງມືຢາງ.
• ບັນທຶກສະຖິຕິນ�າຖ້ວມ ເຊັ່ນ ເວລາ, ຄ່າອ່ານເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ລະດັບ
ສູງຂອງນ�າຖ້ວມໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໄວ້ໃຊ້ໃນອະນາຄົດໃນການເຂົ້າໃຈນ�າຖ້ວມໃ
ນພື້ນທີ່ໃກ້ບ້ານຂອງທ່ານ. ລວມເອົາຂ�ສັງເກດສະເພາະຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ທຸລະ
ກິດຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານບ�ສາມາດອອກຈາກເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ອາຄາ
ນໃດໜຶ່ງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຍ້ອນລະດັບນ�າທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ,
ໃຫ້ໂທຫາ 911 ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ຈາກນັນ
້
ຍ້າຍໄປຊັ້ນທີ່ສູງກວ່າ ຫຼື ຫຼັງຄາ. ເອົາເສື້ອຜ້າທີ່ອຸ່ນໆ, ກັນນ�າ,
ໄຟສາຍ, ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ວິທະຍຸແບບພົກພາໄປນຳ.

ຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ອຍເຫຼືອບໍ?
2

ເຂົາ້ ໄປທີ່ kingcounty.gov/floodເພື່ອລົງທະບຽນຮັບການແຈ້ງເຕືອນສຳລັບລະບົບແມ່ນ�າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເຂດປົກຄອງ
King County.

ໂທ 206-477-4727 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍໃນການກວດເບິ່ງຊັບສິນໃດໜຶ່ງ, ຕ້ອງການ
ຢືນຢັນວ່າຊັບສິນຂອງທ່ານຢູໃ່ ນເຂດພື້ນທີ່ນາ� ຖ້ວມເຖິງ ຫຼື ຕ້ອງການຂ�ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໃບຢັງ້ ຢືນລະດັບຄວາມສູງ.

ໃຫ້ຜູຊ່
້ ຽວຊານກວດເບິ່ງແຜງໄຟຟ້າຂອງລະບົບທຳຄວາມຮ້ອນ, ປັກສຽບໄຟ
ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຕ່າງໆຂອງທ່ານເພື່ອຄວາມປອດໄພກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້. ໂທ
ຫາບໍລິສດ
ັ ແກັສເພື່ອໃຫ້ເປີດແກັສຄືນ.
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ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນສຳລັບການອະນາໄມ ສິ່ງຂອງພາຍໃນເຮືອນ, ອາຫານ,
ລະບົບສະໜອງນ�າ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆຢ່າງປອດໄພ.
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ບັນທຶກຄວາມສູນເສຍຂອງທ່ານ. ຖ່າຍຮູບເອົາຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆ
ແລະ ບັນທຶກຄ່າການສ້ອມແປງ. ຕິດ
ຕ�ຫາຕົວແທນປະກັນໄພຂອງທ່ານເພື່ອຂໍເງິນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ�າຖ້ວມ.

ໝາຍຈຸດນ�າສູງສຸດ ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ໂຄງສ້າງທີ່ເສຍຫາຍ.
ຄ່ອຍໆສູບນ�າທີ່ຂັງຢູຊັ
່ ້ນໃຕ້ດິນອອກ (ປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງນ�າຕ�ມື້)
ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍດ້ານໂຄງສ້າງ.
ເອົາກະສອບຊາຍອອກຖິ້ມຢ່າງເໝາະສົມ.
ກວດເບິ່ງການປະກາດຂ່າວໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ສຳລັບ
ຂ�ມູນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບດ
ັ ແລະ ຂັນ
້ ຕອນການລົງທະບຽນ.

ບ�ມີໃຜສາມາດຫຼີກພົນ
້ ຈາກເຫດການເສົ້າ
ສະຫຼົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນມັນຢູ່ໄກຈາກສະຖານທີ່,
ທ່ານປະທານ Reagan Dunn
ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງ, ຫຼື ຮວບຮວມເອົາຄວາມກ້າຫານຂອງພວ
ກເຮົາເອງເພື່ອຕອບໂຕ້ກໍຕາມ.
ການກຽມຕົວຍັງເປັນໜຶງ່ ໃນສິງ່ ທີ່ງ່າຍທີ່ສຸ ດ ແລະ ດີທີ່ສຸ ດທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ເພືອ
່ ປົກປ້ອງຕົວ
ທ່ານເອງ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ຊັບສິນຂອງທ່ານ. ເຂດຄວບຄຸ ມນ�າຖ້ວມ (ເຂດ)ໃນເຂດປົກຄອງ
King County ຊ່ວຍໃນການສະໜອງໃຫ້ຊັບພະຍາກອນຈຳນວນຫຼ າຍເພືອ
່ ເຮັດເຊັນ
່ ນັນ.
້
ທ່ານຮູຫ
້ ືບ�
ຼ ວ່າໄພນ�າຖ້ວມເປັນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດທີ່ພົບເຫັນຫຼ າຍທີ່ສຸ ດໃນເຂດປົກຄອງ
King County ແລະ ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ? ມັນສາມາດເກີດຂຶນ
້ ໄດ້ເກືອບທຸ ກເວລາ
ແລະ ແມ່ນແຕ່ນ�າພຽງສອງສາມນິວ້ ກໍສາມາດເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ລາຄາແພງ.
ຜົນກະທົບຈາກໄພນ�າຖ້ວມສາມາດຈັດລຳດັບຕັງ້ ແຕ່ເລັກນ້ອຍເຖິງຮຸ ນແຮງ, ເປັນອັ ນຕະລາຍ
ແລະ ທຳລາຍລ້າງ. ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຮ້າຍແຮງ ແລະ ເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້, ເສັນ້
ທາງຄົມມະນາຄົມຂົນສັງ່ ແລະ ການບໍລິການໄຟຟ້າອາດຖືກຕັດຂາດ, ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕ�ເຮືອນ
ແລະ ທຸລະກິດສາມາດມີມູ ນຄ່າເຖິງໜຶງ່ ໝືນ
່ ດອນລ້າ.
ເຂດຄວບຄຸ ມເຮັດວຽກເພືອ
່ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ�າຖ້ວມ, ໃຫ້
ເງິນທຶນໂຄງການຄວາມປອດໄພຂອງລັດ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູ ນສູ ນແຈ້ງເຕືອນໄພນ�າຖ້ວ
ມເຂດປົກຄອງ King County. ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ຂ�ມູ ນ ແລະ ແຫຼງ່ ຂ�ມູ ນ ເຊັນ
່ ແຜ່ນໂຄສະນານີ້
ເພືອ
່ ຊ່ວຍຜູຄົ
້ ນກະກຽມຕົວ ແລະ ໂຕ້ຕອບກັບເຫດການນ�າຖ້ວມ. ກະລຸນາສະຫຼ ະເວລາສອງສາມນາທີ
ເພືອ
່ ທົບທວນຂ�ມູ ນສຳຄັນນີ້ ແລະ ຈົດຈຳເອົາເຄັບລັບສຳຄັນເຫຼາ່ົ ນີ:້
• ຮູ້ຈັກຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ�າຖ້ວມຂອງທ່ານ. ສຶກສາຄົນ້ ຄວ້າຄວາມສ່ຽງໃນບ່ອນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ,່
ເຮັດວຽກ ຫຼື ເດີນທາງຢ່າງເປັນປະຈຳ ໂດຍການເຂົາ້ ໄປທີ່ kingcounty.gov/floodmaps
ແລະ ເລືອ
່ ນໄປຫາ “ຂອບເຂດພືນ
້ ທີ່ນ�າຖ້ວມເຖິງໃນ iMap” ຫຼື ໂທຫາ 206-477-4727.
• ລະວັງຕົວ! ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໄພນ�າຖ້ວມທີ່ໄວກ່ອນ ແລະ ຂ�ມູ ນກ່ຽວກັບນ�າຖ້ວມຕາມເວລາຕົວຈິງ
ໂດຍການລົງທະບຽນຮັບການແຈ້ງເຕືອນໄພນ�າຖ້ວມ ແລະ ການດາວໂຫຼ ດແອັບແຈ້ງເຕືອນໄພນ�າຖ້ວ
ມໃນເຂດປົກຄອງ King County ທີ່ kingcounty.gov/flood.
• ພິຈາລະນາການລົງທຶນໃນປະກັ ນໄພນ�າຖ້ວມ. ປະກັນໄພເຈົາ້ ຂອງເຮືອນ ແລະ ຜູ້
ເຊົາ່ ເຮືອນມາດຕະຖານບ�ຄຸມ
້ ຄອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກນ�າຖ້ວມ, ແລະ ມັນສາມາດໃຊ້ເວລາ
30 ມືເ້ ພືອ
່ ລໍຖ້າໃຫ້ສັນຍາປະກັນໄພໃໝ່ມີຜົນນຳໃຊ້. ຢ່າຊັກຊ້າ, ໃຫ້ເຂົາ້ ໄປທີ່
floodsmart.gov ເພືອ
່ ຮຽນຮູ້ເພີມ
່ ເຕີມ ແລະ ຊອກຫາຕົວແທນປະກັນໄປໃດໜຶງ.່
• ລ້ຽວກັບ. ບ�ໃຫ້ຈົມນ�າ. ບ�ຍ່າງ ຫຼື ຂັບລົດຜ່ານ�າຖ້ວມ. ຄື້ນຂອງນ�າສາມາດພັດຍານ
ພາຫະນະອອກຈາກຖະໜົນໄດ້ ແລະ ນ�າພຽງຫົກນິ້ວສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນໄຫຼໄປໄດ້. ຫຼາຍກວ່າ
ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງການຈົມນ�າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ�າຖ້ວມເກີດຈາກຜູຂັ
້ ບຂີ່ເດີນທາງໃນນ�າຖ້ວມ,
ແລະ ເປີເຊັນສູງສຸດຂອງການເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ�າຖ້ວມ
ທີ່ຖັດໄປແມ່ນເກີດຈາກຜູຄົ
້ ນທີ່ພະຍາຍາມຍ່າງຜ່ານ�າຖ້ວມ.

ການກ�ສາ້ ງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນ
ແລະ ອາຄານມີຄວາມປອດໄພຈາກນ�າຖ້ວມຫຼາຍຂຶ້ນ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດການເຂດພື້ນທີ່ຮາບທີ່ນ�າຖ້ວ
ມເຖິງເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍຫຼດ
ຸ ອັນຕະລາຍໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ມັກເກີດນ�າຖ້ວມ
ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນນ
ັ້ ໂດຍ
ການຫຼດ
ຸ ຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາແຕ່ລະຢ່າງຕ�ຊັບສິນອື່ນໆ.
ກ່ອນຈະເລີ່ມໂຄງການ ຫຼື ເພື່ອລາຍງານການພັດທະນາທີ່ຜິດກົດໝາຍ,
ໃຫ້ຕິດຕ�ຫາໜ່ວຍງານອະນຸຍາດຂອງເຂດອຳນາດສານຂອງທ່ານ ຫຼື ພະ
ແນກການອະນຸຍາດ ແລະ ກວດສອບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂດປົກຄອງ
King County ທີ່ເບີ 206-296-6600 ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່
kingcounty.gov/permits.

ພິມອອກໃສ່ເຈ້ຍໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່. ກະລຸນາໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່.
1510_4996m_floodupdateBRO15-16_GenCombined.ai

ຮັບເຄ ດ
ັ ລັບເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ລາຍການກວດສອບໄດ້ທ່ ີ
TakeWinterByStorm.org

• ວິທະຍຸແບບໃຊ້ຖ່ານ ຫຼື ແບບໝູ ນ ແລະ
ຖ່ານສຳຮອງ
• ຊຸດອຸ ປະກອນປະຖົມພະຍາບານຂັນ້ ຕົນ້ ແລະ
ໝາກຫວີດ
• ໄຟສາຍພ້ອມຖ່ານສຳຮອງ

Reagan Dunn, ທ່ານປະທານ
ເຂດຄວບຄຸ ມນ�າຖ້ວມໃນເຂດປົກຄອງ King County
kingcountyfloodcontrol.org | Twitter: @KCCReaganDunn

• ນ�າ ແລະ ອາຫານທີ່ບ�ເນົາ່ ງ່າຍກຸມ
້ ຫຼ າຍມື້ສຳລັບຄອບຄົວ
ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ
• ເສືອ
້ ຜ້ານຸງ່ ອຸນ
່ , ເກີບ/ເກີບບຸ ດທີ່ທົນທານ ແລະ
ຜ້າຫົມ
່
• ເຄືອ
່ ງສຸ ຂະອະນາໄມແລະ ທຳຄວາມສະອາດສ່ວນຕົວ
• ຢາປົວພະຍາດຕາມໃບສັງ່ ແພດ
• ສິງ່ ຂອງປອບໃຈສຳລັບເດັກ (ຜ້າຫົມ,
່ ງຫຼນ
້ິ )
່ ປື້ມ,ເຄືອ
• ສາຍສາກໂທລະສັບມືຖື

ການສ້ອມແປງສຸກເສີນໃນ Stossel, ເຮ ດັ ສຳເລ ດັ ໂດຍທີມຈັດການສະເພາະທາງຂອງເຂດປ ົກຄອງ King County, ໃນເດືອນກັນຍາປ ີ 2018

ທີມຈັດການສະເພາະທາງຂອງເຂດປົກຄອງ King County:
ການລະດົມພົນຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ ອປົກປ້ອງຄົນ, ຊັບສິນ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ

ທີມຈັດການສະເພາະທາງຂອງເຂດປົກຄອງ King County ກ�ຕັງ້ ຂຶນ
້ ໃນປີ 2017
ເພືອ
່ ສ້ອມແປງສິງ່ ອຳນວຍການປົກປ້ອງໄພນ�າຖ້ວມຢ່າງວ່ອງໄວໃນລະຫວ່າງເຫດການນ�າຖ້ວມ,
ໂດຍບ�ສົງຜົນກະທົບຕ�ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງເຂດຄວບຄຸ ມນ�າຖ້ວມໃນເຂດປົກຄອງ King County.

ທີມຈັດການສະເພາະທາງເຮັດສຳເລັດສິບສອງໂຄງການສ້ອມແປງທີ່ສຳຄັນ ເຊິງ່ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ $2.5
ລ້ານໃນຊ່ວງສອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຊ່ວງປີທີ່ຜ່ານມາ, ທີມຈັດການສະເພາະທາງໄດ້ອອກແບບ, ອະນູຍາດ ແລະ ດຳ
ເນີນການສ້ອມແປງສິງ່ ອຳນວຍການປົກປ້ອງນ�າຖ້ວມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຫ້າແຫ່ງ. ມີການລະບຸໂຄງການຮັບມືເຫດສຸ ກເສີນທີຫົກເມືອ
່ ຕົນ້ ປີນີ.້
ທີມຈັດການສະເພາະທາງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງ ເພືອ
່ ອອກແບບໂຄງການ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກກອງຊ່າງແສງຂອງກອງທັບສະຫະລັດ
ສຳລັບການກ�ສ້າງສຸ ກເສີນ ເຊິງ່ ເຮັດສຳເລັດໃນເດືອນກັນຍາປີ 2018.

ການປົກປ້ອງ ແລະ ການຈັດການເຂດພື້ ນທີ່ນ�າຖ້ວມເຖິງທີ່ຄອບຄຸ ມ

ໂດຍການລະດົມທຶນ ແລະ ການຄວບຄຸ ມດູແລໂຄງການ ແລະ ແຜນການປົກປ້ອງນ�າຖ້ວມ, ໄພນ�າຖ້ວມໃນເຂດປົກຄອງ King County ເຂດ
ຄວບຄຸ ມປົກປ້ອງສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ສູ ນເສດຖະກິດໃນເຂດພາກພືນ
້ , ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຊັບສິນ ແລະ ຮ່ອມຕຶກ.
ເພືອ
່ ຮຽນຮູ້ເພີມ
່ ເຕີມກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງເຂດຄວບຄຸ ມນ�າຖ້ວມ, ກະລຸນາເຂົາ້ ໄປທີ່ kingcountyfloodcontrol.org.

• ສຳເນົາເອກະສານສຳຄັນໃນຖົງປຼ າສຕິກ
(ໃບຂັບຂີ,່ ຂ�ມູ ນປະກັນໄພ ແລະ ທະນາຄານ
ແລະ ຂ�ມູ ນການຕິດຕ�)

ເຝ ້າົ ຕິ ດຕາມ ຂ �ມູ ນ

ການພັດທະນາໃດໆໃນເຂດພື້ນທີ່ຮາບທີ່ນ�າຖ້ວມເຖິງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂອ
ໍ ະນຸຍາດ
ກ່ອນ. ການກໍສ້າງໃໝ່, ການສ້ອມແປງອາຄານ, ການເພີ່ມເຕີມ, ການຂຸດ,
ການຈັດລະດັບ, ການຖົມ, ຫຼື ການປ່ຽນແປງໃດໆກໍຕາມຕ�ກັບຊັບສິນຂອງທ່ານ
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານໃນກົດລະບຽບວ່າດ້ວ
ຍການຈັດການເຂດພື້ນຮາບທີ່ນາ� ຖ້ວມເຖິງຂອງຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ການສ້ອມແປງ
ຫຼື ການປັບປຸງຕ�ກັບສິ່ງປຸກສ້າງໃນເຂດພື້ນທີ່ຮາບທີ່ນ�າຖ້ວມເຖິງທີ່ເກີນ 50
ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າສິ່ງປຸກສ້າງນັນ
້ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຍົກລະດັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ
ຫຼື ປ້ອງກັນນ�າຖ້ວມ.

ຊຸດອຸ ປະກອນຮັບມືເຫດສຸ ກເສີນ

ແຜ່ນທີ່ແມ່ນ�າຕ່າງໆໃນເຂດປົກຄອງ KING COUNTY

ຂ�ຄວາມຈາກເຂດປົກຄອງ King County
ເຂດຄວບຄຸ ມນ�າຖ້ວມ

ຝົນ ແລະ ຫິມະແມ່ນຈຸດເດັນ່ ຂອງ Pacific Northwest ທີ່ສວຍງາມ, ມ່ວນຊືນ
່ ເລີຍ!
ແຕ່ໃຫ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ຮັກສາຊັບສິນ ແລະ ສິງ່
ຂອງທີ່ມີຄ່າຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນເວລາພະເຊີນກັບໄພນ�າຖ້ວມ. ກຽມພ້ອມຮັບມືນາ� ຖ້ວມ!

ສ້າງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຖ້າທ່ານກຳລັງໄດ້ຮັບໃບໂຄສະນານີ້ທາງໄປສະນີ,
ເຮືອນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນ ຫຼື ຢູ່
້ ທີ່ຮາບທີ່ນ�າຖ້ວມເຖິງ.
ໃກ້ເຂດພືນ

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ກຽມພ້ອມຮັບມືນ�າຖ້ວມ

• ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ�າຢູ່ທາງຖະໜົນ, ປະຕູນ�າພະຍຸ ແລະ ປະຕູ
ຝາປິດຮ່ອງລະບາຍນ�າບ�ໃຫ້ມີໃບໄມ້ ແລະ ເສດຂີ້ເຫຍື້ອອຸດຕັນ. ການ
ດຳເນີນການເຫຼົ່ານີ້ປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງທ່ານ ແລະ ຮັກສາແມ່ນ�າ ແລະ
ຫ້ວຍນ�າຕ່າງໆໃຫ້ສະອາດ.

• ຈັດກຽມເອົາຊຸດອຸປະກອນຮັບມືເຫດສຸກເສີນ(ເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມ).

ຍ່າງກັບຄືນຕາມທາງທີ່ທ່ານມາໄປຫາບ່ອນທີ່ປອດໄພ.

ຫຼັງຈາກນ�າຖ້ວມ

• ຕິດຕັ້ງວາວກວດສອບໃສ່ໃນບ່ອນກັກນ�າເປື້ອນຂອງອາຄານ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນບ�ໃຫ້ນ�າຖ້ວມໄຫຼກັບຂຶ້ນມາຕາມທ� ລະບາຍນ�າເປື້ອນ.

• ເລືອກໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຍາດພີ່ນອ
້ ງທີ່ຢູ່ນອກລັດເພື່ອໂທຫາພ້ອມຂ�ມູນ
ຖ້າສາຍໂທໃນທ້ອງຖິ່ນບ�ຫວ່າງ.

ລົງທະບຽນ
ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນ

ຂ�ແນະນຳຂອງທ່ານສຳລັບການກຽມຕົວຮັບມືນ�າຖ້ວມໃນເຂດປ ກຄອງ
ົ
KING COUNTY

• ຍຶດ ແລະ ຮັກສາຖັງແກັສໂພຣເພນ ແລະ ຖັງ
ບັນຈຸນາ� ມັນເຊື້ອໄຟອື່ນໆໃຫ້ໝັ້ນຄົງ.

• ໃຊ້ກະສອບຊາຍປົກປ້ອງເຮືອນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງທ່ານ
(ເບິ່ງແຜນທີ່ຂ້າງໃນສຳລັບສະຖານທີ່ແຈກຈ່າຍຟຣີ).

2 ຊື້ປະກັນໄພນ�າຖ້ວມ. ປະກັນໄພເຈົ້າຂອງເຮືອນແບບມາດຕະຖານ
ບ�ຄຸ້ມຄອງຄ່າສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກນ�າຖ້ວມ ແລະ ມີໄລຍະລໍຖ້າ
30 ວັນຕ�ກັບສັນຍາປະກັນໄພໃໝ່.

ໃນລະຫວ່າງນ�າຖ້ວມ

• ເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງມີຄ່າ ແລະ ສານ
ເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນໃຫ້ພົນ
້ ຈາກລະດັບນ�າຖ້ວມ.

• ຮູ້ຈັກຫຼາຍເສັ້ນທາງຈາກເຮືອນ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄປບ່ອນທີ່ສູງ.

1 ຮູ້ຈັກອັນຕະລາຍຈາກໄພນ�າຖ້ວມຂອງທ່ານ. ຖ້າ
ທ່ານໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຂ່າວນີ້ທາງໄປສະນີ, ເຮືອນ ຫຼື ຊັບ
ສິນຂອງທ່ານແມ່ນຢູໃນ
່ ຫຼື ຢູໃກ້
່ ເຂດພື້ນທີ່ຮາບທີ່ນ�າຖ້ວມເຖິງ.
ຮຽນຮູເພີ
້ ່ ມເຕີມໄດ້ທີ່ kingcounty.gov/floodmaps
ຫຼື ໂທຫາ 206-477-4727.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ floodsmart.gov ຫຼື ໂທຫາ
800-427-4661.

• ຄິດເບິ່ງວ່າທ່ານຈະຍ້າຍພາຫານະ, ອຸປະກອນ, ສັດ ຫຼື ສັດລ້ຽງ
ຂອງທ່ານໄປບ່ອນສູງແນວໃດ ແລະ ເມື່ອໃດ.

• ອັບເດດຂ�ມູນແຜນສຸກເສີນສຳລັບຄອບຄົວ,ຟາມ, ຫຼື ທຸ
ລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ເລືອກສະຖານທີ່ພົບປະກັນ ໃນ
ກໍລະນີທີ່ມີການພັດແຍກກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ.

ກ່ອນນ�າຖ້ວມ

ກຽມພ້ອມຮັບມືນາ� ຖ້ວມ

4 ປົກປ້ອງຊັບສິນ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈາກອັນຕະລາຍຈາກນ�າຖ້ວມ.

2019

3 ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

ເຂດປ ກຄ
ົ ອງ KING COUNTY ຟຣີ
ແອ ບ
ັ ແຈ້ງເຕືອນໄພນ�າຖ້ວມ

ໄດ້ຮັບຂ�ມູນນ�າຖ້ວມຕາມເວລາຈິງໃນອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ
ໂດຍການດາວໂຫຼດແອ ບ
ັ ແຈ້ງເຕືອນໄພນ�າຖ້ວມໃນເຂດປ ກົ ຄອງ King
County ຟຣີນ້ ທີ
ີ ່ ສະແດງກະແສແມ່ນາ� ໃນປ ັດຈຸບນ
ັ ,ຂ�ມູນໄລຍະຂອງແມ່ນາ�
ແລະ ການພະຍາກອນອາກາດ, ພ້ອມກັບໄລຍະນ�າຖ້ວມຕາມເວລາຈິງ.
ຮູບສະແດງເຮ ດ
ັ ໃຫ້ມັນງ່າຍໃນການເຫ ນ
ັ ຂ�ມູນແມ່ນ�າ ແລະ
ການພະຍາກອນອາກາດໃນຫຼາຍໆມື້.

ຕິດຕາມພວກເຮ າົ !

@KCFloodDistrict ແລະ @KCDNRP
ໃນ Twitter ແລະ ກົມຊັບພະຍາກອນນ�າ
ແລະ ທີ່ດິນເຂດປ ກົ ຄອງ King County
(@KCWLRD) ໃນ Facebook

ໂທລະສັບ, ຂ�ຄວາມ
ຕົວອັກສອນ ຫຼື ອີເມວ

ລົງທະບຽນຮັບເອົາການແຈ້ງເຕືອນໄພນ�າ
ຖ້ວມໂດຍອັດຕະໂນມັດຟຣີ. ທ່ານ
ສາມາດປັບແຕ່ງການແຈ້ງເຕືອນແຍກຕາມແມ່ນ�າ
ແລະ ໄລຍະນ�າຖ້ວມໄດ້.

ເຂດປ ົກຄອງ
KING COUNTY

ນ�າຖ້ວມ

ການແຈ້ງເຕືອນ!

Kingcounty.gov/flood ຫຼື ໂທຫາ 206-477-4899

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

ລະບົບແມ່ນ�າໃນເຂດປົກຄອງ KING COUNTY
ປະຫວັດຄວາມເປ ັນມາ
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100-ປ ີ
ເຂດພື້ນທີ່ນ�າຖ້ວມເຖິງ
ກະສອບຊາຍ
ການແຈກຢາຍ
ພື້ນທີ່
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ເຂື່ອນ
ເຄື່ອງວັດແທກແມ່ນ�າ
ໃຊ້ເພື່ອກຳນົດ
ໄລຍະນ�າຖ້ວມ*
(ເບິງ່ ຂ້າງລຸມ
່ )
SN

*ສຳລັບລາຍການຄົບຖ້ວນຂອງເຄືອ
່ ງແທກລະດັບການເຕືອນ
ນ�າຖ້ວມໃນແມ່ນ�າເຂດປົກຄອງ King Countyໃຫ້ເຂົາ້ ໄປທີ່
kingcounty.gov/flood

M

I

SN
C

ເຂື່ອນ MASONRY

ແຜນການກະສອບຊາຍ
S

ເຂດປ ົກຄອງ KING COUNTY
ສູ ນແຈ້ງເຕື ອນໄພນ�າຖ້ ວມ

206-296-8200 ຫຼື 800-945-9263

ມີການບໍລການ
ິ ລ່າມແປພາສາໃຫ້ພອ
້ ມ; TTY 711.

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

ຂ �ມູນກ່ຽວກັບໄພນ�າຖ້ວມສຸກເສີນ
ວິທີກຽມຕົວຮັບມືກັບນ�າຖ້ວມ
kingcounty.gov/floodservices
ການແຈ້ງເຕືອນເຫດສຸກເສີນຂອງເຂດປົກຄອງ
King County
kingcounty.gov/alert
ເຂດປົກຄອງ King County
ບລັອກຂ່າວສານເຫດສຸກເສີນ
kcemergency.com
ການແຈ້ງເຕືອນໄພນ�າຖ້ວມໃນເຂດປົກຄອງ
King County
206-477-4899
kingcounty.gov/alert
ໄພນ�າຖ້ວມໃນເຂດປົກຄອງ
King Countyສູນແຈ້ງເຕືອນ
206-296-8200 ຫຼື 800-945-9263
ບ່ອນຢູ່ອາໄສໃນເຂດປົກຄອງ
King County ໂຄງການສ້ອມແປງ
ເງິນທຶນສຳລັບການສ້ອມແປງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຈຳເປັນສຳຄັ
ນຫຼາຍຕ�ຜູທີ
້ ່ ມີລາຍຮັບຕ�າ,
ເຈົ້າຂອງເຮືອນທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບ.
206-263-9095
kingcounty.gov/housingrepair

ຖະໜົນໃນເຂດປົກຄອງ King County
ສາຍດ່ວນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 24/7
206-477-8100 ຫຼື 800-KC-Roads
kingcounty.gov/roadalert
ເຂດປົກຄອງ King County
ການເຕືອນກ່ຽວກັບຖະໜົນ
kingcounty.gov/roadalert
ການຢຸດບໍລິການຂົນສົ່ງທາງລົດ
ໄຟໃຕ້ດິນໃນເທດສະບານເມືອງ
kingcounty.gov/metro
ໄພນ�າຖ້ວມແຫ່ງຊາດ
ໂຄງການປະກັນໄພ
888-379-9531
floodsmart.gov
ສາທາລະນະສຸກ
ຖັງວິດຊຶມໃນ Seattle &
King County ແລະ
ບັນຫານ�າໄຫຼຊຶມ
206-477-8050
ເຂົ້າສູ່ໜາ້ ໜາວຢ່າງໄວວາ
takewinterbystorm.org

G

ເຂື່ອນ HOWARD HANSON

ເຂດພື້ນທີ່ ນາ� ຖ້ ວມເຖິງ 100 ປ ີ

ກະສອບຊາຍສາມາດເປັນເຄືອ
່ ງມືຕ້ານນ�າຖ້ວມທີ່ມີປະສິດ
ທິຜົນ. ສຳລັບຂ�ມູ ນກ່ຽວກັບສະຖານທີ,່ ຊົວ່ ໂມງເຮັດວຽກ
ແລະ ວິດີໂອກ່ຽວກັບວິທີຕືມ
່ ແລະ ກອງກະສອບຊາຍ, ໃຫ້
ເຂົາ້ ໄປທີ່ kingcounty.gov/floodservices.

ເຂດພືນ
້ ທີ່ນ�າຖ້ວມເຖິງ 100 ປີ ແມ່ນພືນ
້ ທີ່ທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດນ�າຖ້ວມໃນລະຫວ່າງເຫດການນ�າຖ້ວມ
ເຊິງ່ ມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດນ�າຖ້ວມຂຶນ
້ ໜຶງ່ ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີໃດປີໜຶງ.່
ເພືອ
່ ຊອກຮູວ
້ າ່ ຊັບສິນຂອງທ່ານຢູພາຍໃນເຂດພື
່
ນ
້ ທີນ
່ າ� ຖ້ວມເຖິງຫຼືບ�, ກະລຸ ນາເຂົາໄປທີ
້
່
kingcounty.gov/floodmaps ຫຼື ໂທຫາ 206-477-4732.

W

ຂ�ມູນທີ່ລວມມີຢູ່ໃນແຜນທີ່ນີ້ໄດ້ຖືກຮຽບຮຽງໂດຍພະນັກງານເຂດປົກຄອງ King County ຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ແລະ
ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບ�ມີການແຈ້ງບອກ. ເຂດປົກຄອງ King Country ບ�ໃຫ້ການຢືນຢັນ ຫຼື ການຄ�າປະກັນ,
ບ�ວ່າຈະສະແດງໂດຍກົງ ຫຼື ສະແດງເປັນໄນ, ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຄົບຖ້ວນ, ການທ່ວງທັນເວລາ ຫຼື
ສິດໃນການໃຊ້ຂ�ມູນດັ່ງກ່າວ. ເອກະສານນີ້ບ�ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ເປັນຜົນງານການສຳຫຼວດເທົ່ ານັ້ນ. ເຂດປົກຄອງ King Country
ຈະບ�ຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍທົ່ວໄປ, ພິເສດ, ໂດຍທາງອ້ອມ, ໂດຍບັງເອີນ ຫຼື ເປັນຜົນຕາມມາໃດໆ ລວມທັງ ແຕ່ບ�ຈຳກັດ
ການສູນເສຍລາຍຮັບ ຫຼື ຜົນກຳໄລທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ ຫຼື ການນຳໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດຂອງຂ�ມູນທີ່ປະກອບມີຢູ່ໃນແຜນທີ່ນີ້. ຫ້າມຂາຍແຜນທີ່ນີ້
ຫຼື ຂ�ມູນໃນແຜນທີ່ນີ້ ຍົກເວັ້ນໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກເຂດປົກຄອງ King Country.

ເຂື່ອນ MUD MOUNTAIN

ແມ່ນ�າ

ຜົ ນ ກະທົ ບ ນ�າ ຖ້ ວ ມຈາກ ແມ່ ນ�າ ທີ່ ຄາດ ໄວ້

cfs=ລູກບາດຟຸດຕ�ວິນາທີ

SK

ທາງແຍກນ�າເບື້ອງໃຕ້
ແມ່ນ�າ SKYKOMISH

ເມື່ອບ�ດົນມາ
ນີ້ຈຸດສຸງສຸດ

ຈຸດສຸງສຸດ
ນ�າຖ້ວມ

ບໍພົບຂ�ມູ ນການໄຫຼ ຂອງນ�າໃນພືນ
້ ທີນ
່ ກ່້ ີ ອນເດືອນຕຸລາ 2016

ກະແສນ�າໄຫຼຢູ່ແມ່ນ�າ Skykomish

ໄລຍະ 1 - ບໍມ
່ ນໍ
ີ າ້ ຖ້ວມ.

ໄລຍະ 4 - ມີນ�າຖ້ວມຮ້າຍແຮງ. ໜ່ວຍງານລາດຕະເວນເບິ່ງນ�າຖ້ວມຕິດຕາມເບິ່ງສະພາບນ�າຖ້ວມ ແລະ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍມີ
່ ນໍາ້ ຖ້ວມ.

ພະນັກງານຂອງສູນເຕືອນໄພນ�າຖ້ວມເຂດປົກປຄອງ King
County ກຽມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົວ
່ ໂມງຕ�ມື້ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ໄລຍະ 2 - ມີນ�າຖ້ວມເລັກນ້ອຍ.

ໄລຍະ 3 - ມີນ�າຖ້ວມປານກາງ. ມີການສົ່ງພະນັກງານລາດຕະເວນເບິ່ງນ�າຖ້ວມເຂດປົກຄອງ King County
ອອກໄປຕິດຕາມເບິ່ງແນວປ້ອງກັນນ�າຖ້ວມຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ຄັນກັນນ�າ.

ສູນເຕືອນໄພນ�າຖ້ວມຍັງຄົງເປີດຢູ່.

6,000 cfs
ພະນັກງານເຂດປ ົກຄອງ King County
ຢູ ່ໃນຄວາມກຽມພ້ອມ.

10,000 cfs
ເປ ັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຕາຝ ່ ງັ ເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ບັນຫາເສດຂີ້ເຫຍື່ອຈາກນ�າຖ້ວມ.

18,000 cfs
ເປ ັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຕາຝ ່ ງັ ເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ເສດຂີ້ເຫຍື່ອຈາກນ�າຖ້ວມ. ເປ ັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດນ�າຖ້ວມໃນພື້ນທີ່ຕ�າໃກ້ Baring ແລະ
ເບື້ອງຕາເວ ນ
ັ ຕົກຂອງເຂດໝູບ
່ າ້ ນ Timberlane.

27,000 cfs
ນ�າຖ້ວມເປ ັນວົງກວ້າງອາດຈະລວມເອ ົາພື້ນທີ່ຕ່າງໆທີ່ໂດຍປ ົກກະຕິແລ້ວໄດ້ຮັບການປ ົກປ ້ອງດ້ວຍຄັນກັນ
້ ນ�າ.

2,500 cfs
ພະນັກງານເຂດປົກຄອງ King County
ຢູ່ໃນຄວາມກຽມພ້ອມ.

3,500 cfs
ຄັນກັນ້ ນ�າຖ້ວມຢູ່ແຄມຝັງ່ ທິດໃຕ້ລະຫວ່າງຂົວ Snoqualmie Valley Trail ແລະ ຂົວ Highway 203 ອາດ
ຈະມີນາ� ຊຶມອອກມາ.

5,000 cfs
ນ�າໃນທົວ່ Tolt River Road NE ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງເຂດ San Souci. ມີນາ� ຊຶມອອກມາເພີມ
່ ຂຶນ
້ ແລະ
ເປັນໄປໄດ້ວ່າອາດຈະມີນ�າຖ້ວມເດີນ
່ ຫຼັງບ້ານຢູ່ແຖວຄັນກັນ້ ນ�າຢູ່ແຄມຝັງ່ ທິດໃຕ້ລະຫວ່າງຂົວ Snoqualmie Valley
Trail ແລະ ຂົວ Highway 203.

8,500 cfs
ອາດມີນ�າລົນ້ ຄັນກັນ້ ນ�າຢູ່ໃກ້ເມືອງ Carnation. ມີກະແສນ�າຊຶມອອກມາຢູ່ຄັນກັນ້ ນ�າຢູ່ແຄມຝັງ່ ທິດໃຕ້ລະຫວ່າງຂົວ Snoqualmie Valley Trail ແລະ ຂົວ
Highway 203 ອາດຈະຂ້າມຖະໜົນ NE 32nd Street. ອາດເກີດການປ່ຽນແປງຊ່ອງທາງນ�າໄຫຼ ລະຫວ່າງເຂດຕົ້ນນ�າຂອງແມ່ນາ� Tolt River Road
NE/361st Avenue NE ແລະ ເຂດຕາເວັນອອກຂອງເມືອງ Carnation.

T

ແມ່ນ�າ TOLT

SN

ແມ່ນ�າ SNOQUALMIE

54,110 cfs
ມັງກອນ 2009

6,000 cfs
ພະນັກງານເຂດປົກຄອງ King County
ຢູ່ໃນຄວາມກຽມພ້ອມ.

12,000 cfs
ຖະໜົນທີນ
່ າ� ອາດຈະລົນຖ້
້ ວມລວມມີ ຖະໜົນ Neal Road SE, ຖະໜົນ Reinig, ຖະໜົນ West
Snoqualmie River Road NE (ຖະໜົນ Walker), ຖະໜົນ Snoqualmie Meadowbrook ແລະ
ຖະໜົນ Mill Pond.

20,000 cfs
ເກີດນ�າຖ້ວມໃນລະດັບຄວາມເລິກແຕກຕ່າງກັນໃນທັງໝົດເຂດຮ່ອມພູ Snoqualmie. ຖະໜົນທີນ
່ າ� ອາດຈະລົນ້ ຖ້ວມລວມມີ ຖະໜົນ Fall
City-Carnation, ຖະໜົນ Tolt Hill ແລະ ຖະໜົນ Novelty Flats.

38,000 cfs
ເຂດພືນ
້ ທີ່ຢູ່ອາໄສບາງແຫ່ງອາດເກີດນ�າຖ້ວມທີ່ມີຄວາມໄວສູ ງ ແລະ ນ�າຖ້ວມບ້ານຢ່າງອັ ນຕະລາຍ. ນ�າອາດຈະຖ້ວມລົນ້ ຖະໜົນ ເຊິງ່ ລວມມີ ຖະໜົນ
Woodinville-Duvall, ຖະໜົນ Carnation-Duvall ແລະ ຖະໜົນ Moon Valley.

ຫ້ວຍ ISSAQUAH

9.9 ft
ພະຈິກ 1990

6.5 ft
ພະນັກງານເຂດປົກຄອງ King County
ຢູ່ໃນຄວາມກຽມພ້ອມ.

7.5 ft
ນ�າຖ້ວມສະເພາະບ່ອນໃນເຂດທີ່ມັກເກີດນ�າຖ້ວມ. ຖະໜົນບາງສາຍປິດເນືອ
່ ງຈາກມີນ�າຢູ່ເທິງທາງແລ່ນລົດ.
ເຂດພືນ
້ ທີ່ທີ່ເກີດນ�າຖ້ວມເລືອຍໆ
້
ສາມາດຄາດວ່າຈະເກີດນ�າຖ້ວມ.

8.5 ft
ມີນ�າຖ້ວມພໍ ສົມຄວນຢູ່ຫ້ວຍ Issaquah, ຫ້ວຍ Tibbetts ແລະ ທາງແຍກນ�າເບືອງຕາເວັ
້
ນອອກຂອງຫ້ວຍ Issaquah.
ເປັນໄປໄດ້ວ່າອາດມີນ�າຖ້ວມຢູ່ຫຼ າຍໆເຂດພືນ
້ ທີ່ແຄມຫ້ວຍ.

9 ft
ນ�າຖ້ວມເປັນວົງກວ້າງທົ່ວເຂດຮ່ອມພູຂອງຫ້ວຍ Issaquah ແລະ ຫ້ວຍ Tibbetts.

I

ກະແສນ�າໄຫຼຢູ ່ໃກ້ກບ
ັ Carnation

13,800 cfs
ມ ັງກອນ 2009

ບົດສະຫຼ ຸ ບຂອງ N ທາງແຍກນ�າເບື້ອງເໜືອ
ກະແສນ�າຢູ ່ທີ່: M ທາງແຍກນ�າເບື້ອງກາງ
S ທາງແຍກນ�າເບື້ອງໃຕ້
ຂ�ມູນລະດັບສູງ(ໄລຍະ) ຢູ່ໃກ້ກັບ Hobart:
ຂ�ມູນ: ເມືອງ Issaquah

17,400 cfs
ທັນວາ 1959
ກ່ອນການກ�ສ້າງ
ຂອງເຂື່ອນແມ່ນ�າ Tolt.

C

ແມ່ນ�າ CEDAR

7,870 cfs
ມັງກອນ 2009

14,200 cfs
ກ່ອນການສ້າງເຂືອ
່ ນ
Masonry.

1,800 cfs
ພະນັກງານເຂດປົກຄອງ King County
ຢູ່ໃນຄວາມກຽມພ້ອມ.

2,800 cfs
ຖະໜົນ Jones ໃກ້ກັບ 156th Place SE ອາດຈະມີນ�າສູ ງຖ້ວມ ແລະ ປິດການສັນຈອນ.

4,200 cfs
ຖະໜົນ Lower Dorre Don Way ແລະ Byers Road SE ອາດຈະມີນ�າລົນ້ ຖ້ວມ ແລະ ປິດການສັນຈອນ.
ຖະໜົນເຫຼາົ່ ນີ້ໃຫ້ການເຂົາ້ ເຖິງຫຼ າຍໆເຂດພືນ
້ ທີ່ບ່ອນທີ່ຜູຢູ
້ ່ອາໄສອາດຈະຕິດຄ້າງຢູ່ ແລະ ຕ້ອງການອົບພະຍົບ.

5,000 cfs
ອາດມີນ�າລົນ້ ແລະ ປິດຖະໜົນ ເຊິງ່ ລວມມີຖະໜົນ Cedar Grove Road SE, Maxwell Road SE ແລະ SR 169 ໃກ້ກັບສີ່ແຍກຖະໜົນ
Cedar Grove Road SE. ອາດມີນ�າລົນ້ ແລະ ປິດເສັນ້ ທາງຕັນ ເຊິງ່ ລວມມີຖະໜົນ Jan Road SE (SE 197th St), SE 193rd St ແລະ
216th Ave SE, SE 203rd St, SE 206th St. ແລະ SE 207th St, ເຊິງ່ ເພີມ
່ ການແຍກອອກຈາກກັນໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. ກະແສນ�າໄຫຼໄວ ແລະ
ນ�າເລິກສາມາດກ�ໃຫ້ເກີດສະພາບອັ ນຕະລາຍໃນທົວ່ ເຂດພືນ
້ ທີ່ຮາບທີ່ນ�າຖ້ວມເຖິງ.

G

ແມ່ນ�າ GREEN

12,200 cfs
ພະຈິກ 2006

28,100 cfs
ພະຈິກ 1959
ກ່ອນການກ�ສ້າງ
ຂອງ Howard
Hanson ເຂ່ ືອນ.

5,000 cfs
ພະນັກງານເຂດປົກຄອງ King County
ຢູ່ໃນຄວາມກຽມພ້ອມ.

7,000 cfs
ນ�າຖ້ວມຢູ່ເຂດດິນຕ�າໃນເຂດຮ່ອມພູຕົນ້ ນ�າຂອງເມືອງ Auburn.

9,000 cfs
ເກີດນ�າຖ້ວມໃນຄວາມເລິກແຕກຕ່າງກັນຢູ່ເຂດຮ່ອມພູຕົ້ນນ�າຂອງ Auburn ແລະ ເຂດພືນ
້ ທີ່ລຸມ
່ ນ�າຂອງຫ້ວຍ Mill. ຖະໜົນ Southeast
Green Valley ແລະ ຖະໜົນ West Valley ອາດຈະມີນ�າລົນ້ ຖ້ວມ.

12,000 cfs
ຄັນກັນ້ ນ�າທີ່ສຳຄັນອາດຈະອ່ອນແອ ແລະ ເສຍຫາຍຈາກການອີມ
່ ຕົວຂອງດິນ. ເປັນໄປໄດ້ວ່າອາດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນໃນສະພາບນ�າຖ້ວມ
ໂດຍສະເພາະໃນພືນ
້ ທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ວຍຄັນກັນນ�
້ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ນ�າຖ້ວມເປັນວົງກວ້າງ, ການປິດເສັນທາງ
້
້ າ. ການປ່ຽນແປງເຫຼາ່ົ ນີ້ອາດຈະລວມມີນ�າຂຶນ
ແລະ ໄຟຟ້າຖືກຕັດ.

W

ແມ່ນ�າ WHITE

11,700 cfs
ມັງກອນ 2009 ອີງ
ຕາມຂ�ມູ ນຂອງກອງຊ່າງແສງ
ກອງທັບສະຫະລັດ (U.S.
Army Corps of
Engineers) ຈາກເຂືອ
່ ນ
Mud Mountain.

28,000 cfs
ທັນວາ 1933
ລາຍງານຢູ່ທີ່ແມ່ນ�າ
White ແມ່ນ�າໃກ້ກັບ
Buckley ກ່ອນ
ການກ�ສ້າງເຂືອ
່ ນ MUD
MOUNTAIN.

4,000 cfs
ພະນັກງານເຂດປົກຄອງ King County
ຢູ່ໃນຄວາມກຽມພ້ອມ.

5,000 cfs
ເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດຈະມີນ�າຖ້ວມລົນ້ ຕາຝັງຢູ
່ ່ເຂດຕົນ້ ນ�າຂອງຂົວ A-Street ໃນເມືອງ Pacific ແລະ
Auburn. ມີໂອກາດເກີດມີນ�າຖ້ວມລົນ້ ຕາຝັງ່ ໃນເມືອງ Pacific ໃກ້ກັບ Government Canal.
ອາດເກີດມີນາ� ຂຶນ
້ ສູ ງຕາມແນວປ້ອງກັນນ�າຖ້ວມຊົວ່ ຄາວໃນເມືອງ Pacific.

7,000 cfs
ອາດເກີດມີລະດັບນ�າໃນແມ່ນ�າຂຶນ
້ ສູ ງຕາມແນວປ້ອງກັນນ�າຖ້ວມຊົວ່ ຄາວໃນເມືອງ Pacific. ມີໂອກາດເກີດມີກະແສນ�າໄຫຼລົນ້ ຖ້ວມຢູ່ທີ່
Government Canal ແລະ Butte Avenue ແລະ ເຂດຕົນ້ ນ�າຂອງຂົວ A-Street ໃນເມືອງ Pacific ແລະ Auburn. ຜູ້
ຢູ່ອາໄສໃນເຂດພືນ
້ ທີ່ຫ້ວຍ Red Creek ອາດຈະປະສົບກັບກະແສນ�າໄຫຼແຮງທີ່ເປັນອັ ນຕະລາຍ, ກະແສນ�າພັດສິງ່ ເສດເຫຼອ
ື ແລະ ນ�າ
ຖ້ວມບ່ອນຢູ່ອາໄສ.

9,000 cfs

ກະແສນ�າຢູ ່ໃກ້ກບ
ັ Landsburg

ທີ່ວັດແທກ ຫຼື ຄາດໄວ້
ກະແສນ�າຢູ່ໃກ້ກັບ Auburn

ທີ່ວັດແທກ ຫຼື ຄາດໄວ້
ກະແສນ�າທີ່ໄຫຼອອກຈາກ
ເຂື່ອນ Mud Mountain

ອາດຈະເກີດກະແສນ�າໄຫຼແຮງ ແລະ ກະແສນ�າພັດເສດຂີ້ເຫຍືອ
່ ທີ່ອັ ນຕະລາຍໃນທົວ່ ລະບົບແມ່ນ�າ. ຄາດວ່າຈະເກີດນ�າຖ້ວມລົນ້ ຕາຝັງ່ ໃນເມືອງ Pacific ແລະ
ເມືອງ Auburn. ນ�າອາດຈະລົນ້ ບາງສ່ວນຂອງແນວປ້ອງກັນນ�າຖ້ວມຊົວ່ ຄາວ. ອາດຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ເຂດເພາະລ້ຽງປາຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ Enumclaw.
ເປັນໄປໄດ້ວ່ານ�າຖ້ວມຈະລົນ້ ເຂດຕົນ້ ນ�າ SR 410 ຂອງເຂືອ
່ ນ Mud Mountain ຢູ່ໃກ້ກັບ Greenwater.

