
ຊຸດ ອຸປະກອນ ຮັບ ມ ືເຫດ ສຸກ ເ ສີນ
ຮັບເຄດັລັບເພ່ີມຕ່ືມ ແລະ ລາຍການກວດສອບໄດ້ທ່ີ 
TakeWinterByStorm.org 

ພິມອອກໃສ່ເຈ້ຍໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່. ກະລຸນາໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່.
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ກ່ອນ ຈະ ກັບ ເຂ້ົາ ເຮືອນ ຂອງ ທ່ານ ຄືນ, ໃຫ້
 ລະ ມັດ ລະ ວັງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຂອງ ໂຄງ ສ້າງ ທ່ີ ອາດ ເກີດ ຂ້ຶນ, ແກັ
 ສ ຮ່ົວ ໄຫ,ຼ ໄຟ ຟ້າ ຊັອດ ແລະ ສາຍ ໄຟ ຟ້າ ທ່ີ ມ ີກະ ແສ ໄຟ ແ ລ່ນ ຜາ່ນ.
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ໃຫ້ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ກວດ ເບ່ິງ  ແຜງ ໄຟຟ້າ ຂອງລະບົບ ທຳ ຄວາມ ຮ້ອນ, ປັກ ສຽບ ໄຟ 
ແລະ  ເຄ່ືອງ  ໃຊ້ ໄຟຟ້າ ຕ່າງໆ ຂອງ ທ່ານ ເພື່ອ ຄວາມ ປອດ ໄພ ກ່ອນ ທ່ີ ຈະ ໃຊ້. ໂທ
 ຫາ ບໍລິສດັ ແກັສ ເພື່ອ ໃຫ້ ເປີດ ແກັສຄືນ.

ປະ ຕິ ບັດ ຕາມຂ້ັນ ຕອນ ສຳລັບ ການ ອະນາ ໄມ ສ່ິງ ຂອງ ພາຍ ໃນ ເຮື ອນ, ອາຫານ, 
ລະບົບ ສະໜອງ ນ�າ ແລະ ຊັບ ສິນ ຕ່າງໆ ຢ່າງ ປອດ ໄພ.

ບັນທຶກຄວາມ ສູນ ເສຍຂອງ ທ່ານ.  ຖ່າຍຮູບ ເອົາ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຕ່າງໆ 
 ແລະ ບນັທຶກ ຄ່າ ການ ສອ້ມ ແປງ. ຕິດ
 ຕ� ຫາ ຕົວ ແທນປະກັນ ໄພ ຂອງ ທ່ານ ເພື່ອ ຂ ໍເງນິ ຄ່າ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ນ�າ ຖ້ວມ. 

ໝາຍ ຈຸດ ນ�າ ສູ ງສຸດ ຢູ່  ໃນເຮືອນ ຂອງ ທ່ານ ຫຼື  ໂຄງ ສາ້ງ ທ່ີ ເສຍ ຫາຍ.

ຄ່ອຍໆສູບ ນ�າ ທ່ີ ຂັງ ຢູ່ ຊ້ັນ ໃຕ້ ດິນ ອອກ (ປະມານ ໜຶ່ງ ສວ່ນ ສາມ ຂອງ ນ�າ ຕ� ມື້) 
 ເພ່ືອ ຫີຼກລ້ຽງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ດ້ານ ໂຄງ ສາ້ງ.

 ເອົາກະສອບ ຊາຍອອກ ຖ້ິມ ຢ່າງ ເໝາະ ສົມ.

ກວດ ເບ່ິງ ການ ປະກາດ ຂ່າວ ໃນ ທ້ອງ ຖ່ິນ ຂອງ ທ່ານ ສຳລັບ
 ຂ� ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ໄພພບິດັ  ແລະ ຂ້ັນ ຕອນການ ລົງທະບຽນ.

ຫຼັງຈາກ ນ�າ ຖ້ວມ

ສ້າງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ການພດັທະນາໃດໆໃນເຂດ  ພື້ນ ທ່ີ ຮາບ ທ່ີ ນ�າ ຖ້ວມ ເຖິງແມນ່ຕ້ອງໄດ້ຂອໍະນຸຍາດ
ກ່ອນ. ການ ກ ໍສ້າງ ໃໝ່, ການ ສອ້ມ ແປງ ອາ ຄານ, ການ ເພີ່ມ ເຕີມ, ການ ຂດຸ, 
ການ ຈັດ ລະ ດັບ, ການ ຖົມ, ຫຼ ືການ ປ່ຽນ ແປງ ໃດໆ ກ ໍຕາມ ຕ� ກັບ ຊັບ ສິນ ຂອງ ທ່ານ 
ແມນ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ມາດ ຕະ ຖານ ໃນ ກົດ ລະ ບຽບ ວ່າ ດ້ວ
ຍ ການ ຈັດ ການ ເຂດ ພື້ນຮາບ ທ່ີນ�າ ຖ້ວມ ເຖິງ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ຂອ ງ ທ່ານ. ການ ສ້ອມ  ແປງ 
ຫຼ ືການ ປັບປຸງ ຕ� ກັບ ສິ່ງ ປຸກ ສາ້ງ  ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທ່ີ ຮາບ ທ່ີ ນ�າ ຖ້ວມ ເຖິງທ່ີ  ເກີນ 50 
 ສວ່ນຮ້ອຍ  ຂອງ ມູນ ຄ່າ ສ່ິງ ປຸກ ສ້າງ ນັນ້ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ມີ ການ  ຍກົ ລະ ດັບ ໃຫ້ ສູງ ຂ້ຶນ 
ຫຼ ືປ້ອງກັນ ນ�າ ຖ້ວມ.

ການກ�ສາ້ງດ້ວຍຄວາມຮັບຜດິຊອບຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນ 
ແລະ ອາຄານມຄີວາມປອດໄພຈາກນ�າຖ້ວມຫຼາຍຂ້ຶນ. 
 ກົດ ໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຈັດ ການ ເຂດ ພື້ນ ທ່ີ ຮາບ ທ່ີ ນ�າ ຖ້ວ
ມ ເຖິງ ເຮັດ ໃຫ້ ຊ່ວຍຫຼດຸ ອັນ ຕະ ລາຍ ໃນເຂດ ພື້ນ ທ່ີ ທ່ີ ມກັ ເກີດ ນ�າ ຖ້ວມ 
ສຳ ລັບ ທກຸ ຄົນ ທ່ີ ອາ ໄສ ແລະ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ທ່ີນັນ້ ໂດຍ
 ການຫຼດຸ ຜນົ ກະ ທົບ ຂອງ ກາ ນ ພດັ ທະ ນາ ແຕ່ ລະ ຢ່າງ ຕ� ຊັບ ສິນ ອ່ືນໆ.

ກ່ອນ ຈະ ເລ່ີມ ໂຄງ ການ ຫຼື  ເພື່ອລາຍ ງານ ການ ພດັ ທະ ນາ ທ່ີ ຜິດ ກົດ ໝາຍ, 
 ໃຫ້ ຕິດ ຕ� ຫາ ໜວ່ຍ ງານ  ອະ ນຸ ຍາດຂອງ ເຂດ ອຳ ນາດ ສານ ຂອງ ທ່ານ ຫືຼ ພະ
 ແນກ ການ ອະ ນຸ ຍາດ ແລ ະ  ກວດ ສອບ ສ່ິງ ແວດ ລ້ອມ ຂອງເຂດ ປກົ ຄອງ 
King County  ທ່ີ ເບ ີ206-296-6600 ຫືຼ  ເຂ້ົາໄປ ທ່ີ 
kingcounty.gov/permits.

ຢ່າ ຍາ່ງ, ລຸຍ ຫືຼ ຂັບລົດຜ່າບລິໍ ເວນ ນ�າ ຖ້ວມ. ລ້ຽວກັບ.  ບ�ໃຫ້ຈົມ ນ�າ.

ຖ້າ ລົດ ຂອງ ທ່ານ ຕາຍຢູ່  ໃນ ບລິໍ ເວນ ນ�າ ຖ້ວມ,  ໃຫ້ ປະ ລົດ ຖ້ິມ ໃນ ທັນທີ. 
ຍາ່ງ ກັບ ຄືນ ຕາມ ທາງ ທ່ີ ທ່າ ນມາ ໄປ ຫາ ບອ່ນທ່ີ ປອດ ໄພ.
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ໂທ ຫາ ສູນ ແຈ້ງເຕືອນ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ເຂດ ປກົຄອງ King County ສຳລັບ
 ຂ� ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ສະພາບ ນ�າ ຖ້ວມ  ແລະ ການ ພະຍາກອນ ອາກາດ.

ກຽມ ຕົວ ສຳລັບ ການ ແຈ້ງເຕືອນການ ອົບ ພະຍົບຈາກ ໜວ່ຍ ງານ ຕ່າງໆ. 
ຖ້າ ໄດ້ ຮັບ ຄຳ ແນະນຳ ໃຫ້ ອົບ ພະຍບົ, ຈ່ົງຮີບປະຕິບດັ
  ໃນ ທັນທີ.  ໄປ ຕາມ ເສັ້ນທາງ ອົບ ພະຍົບທ່ີ ແນະນຳ ໃຫ້, 
 ເພາະວ່າ ທາງ ລັດ ອາດຈະ ໄປ ບ� ໄດ້.

ຖ້າ ທ່ານ ບ� ສາມາດ ອອກ ຈາກ ເຮືອນ ຂອງ ທ່ານ ຫືຼ ອາຄາ
 ນ ໃດ ໜຶ່ງ ໄດ້ ຢ່າງ ປອດ ໄພ ຍອ້ນລະດັບນ�າ ທ່ີ ສູງ ຂ້ຶນ ຢ່າງ ໄວວາ,  
ໃຫ້ ໂທ ຫາ 911  ເພື່ອ ຂ ໍຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ. ຈາກ ນ້ັນ 
ຍາ້ຍ ໄປ ຊ້ັນ ທ່ີ ສູງ ກວ່າ ຫືຼ  ຫຼັງຄາ.  ເອົາ ເສ້ືອ ຜາ້ ທ່ີ ອຸ່ນໆ, ກັນ ນ�າ, 
 ໄຟ ສາຍ,  ໂທລະ ສັບ ມ ືຖື  ແລະ ວິທະ ຍຸ ແບບ ພກົ ພາ ໄປ ນຳ.

ເມື່ອນ�າ ໃກ້ ຈະ ຖ້ວມ,   ຖ້າ ມ ີເວລາ ພໍ ເທ່ົາ ນັນ້ໃຫ້:

• ປດິ ວາວ ແກັສຫຼັກ ຂອງ ທ່ານ.

• ປດິ ໄຟ ຟ້າທັງ ໝົດ ໃນ ອາຄານ ຂອງ ທ່ານ ຢູ່ ທ່ີສະວິດໄຟຫຼັກ. ຢ່າ
 ຈັບບາຍ ອຸປະກອນ ໄຟຟ້າ  ເວ້ັນ ເສຍ ແຕ່ ວ່າ ມນັ ຢູ່ ບອ່ນ ແຫ້ງ ຫຼື ທ່ານ
 ຢນື ຢູ່ ເທິງ ແຜນ່ ໄມ້ ແຫ້ງ  ໃນ ຂະນະ ທ່ີ ໃສ ່ເກີບພື້ນ ຢາງ  ແລະ ຖົງມ ືຢາງ.

• ບນັທຶກ ສະຖິ ຕິ ນ�າ ຖ້ວມ  ເຊ່ັນ   ເວລາ, ຄ່າ ອ່ານ ເຄ່ືອງ ວັດ ແທກ  ແລະ ລະດັບ
 ສູງ ຂອງນ�າ ຖ້ວມ ໃນ ທ້ອງ ຖ່ິນ ເພື່ອ ໄວ້ ໃຊ້ ໃນ ອະນາຄົດ ໃນ ການ ເຂ້ົາ ໃຈ ນ�າ ຖ້ວມ ໃ
ນ ພື້ນ ທ່ີ ໃກ້ ບາ້ນຂອງ ທ່ານ. ລວມ ເອົາ ຂ� ສງັ ເກດສະ ເພາະ ຢູ່ ເຮືອນ ຫືຼ ທລຸະ
 ກິດ ຂອງທ່ານ.

 ໃນ ລະຫວ່າງ ນ�າ ຖ້ວມ
6

ກ່ອນນ�າ ຖ້ວມ
1 ຮູ້ຈັກ ອັນຕະລາຍ ຈາກ ໄພນ�າ ຖ້ວມ ຂອງ ທ່ານ. ຖ້າ

 ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ຈົດໝາຍ ຂ່າ ວນີ້ ທາງ ໄປສະນີ, ເຮືອນ ຫືຼ ຊັບ
 ສນິ ຂອງ ທ່ານ ແມນ່ ຢູ່ ໃນ ຫຼື ຢູ່ ໃກ້ ເຂດ  ພື້ນ ທ່ີ ຮາບ ທ່ີ ນ�າ ຖ້ວມ ເຖິງ. 
ຮຽນ ຮູ້ ເພີ່ມ ເຕີ ມ ໄດ້  ທ່ີ kingcounty.gov/floodmaps 
ຫຼື ໂທ ຫາ 206-477-4727.

2 ຊ້ື ປະກັນ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ. ປະກັນ ໄພເຈ້ົາ ຂອງ ເຮືອນແບບມາດຕະຖານ  
 ບ� ຄຸ້ມ ຄອງ ຄ່າ ສູນ ເສຍ ທ່ີ ເກີດ ຈາກ ນ�າ ຖ້ວມ ແລະ  ມ ີໄລຍະ ລຖ້ໍາ  
30 ວັນ ຕ� ກັບ ສັນຍາປະກັນ ໄພ ໃໝ່.

 ຮຽນ ຮູ້ ເພີ່ມ ເຕີມ ໄດ້ ທ່ີ floodsmart.gov ຫືຼ ໂທ ຫາ 
800-427-4661.

3 ປກົ ປ້ອງ ຕົວ ທ່ານ ເອງ ແລະ ຄອບ ຄົວ ຂອງ ທ່ານ.

• ອັບ ເດດ ຂ� ມູນ ແຜນ ສຸກ ເສນີ ສຳ ລັບ ຄອບ ຄົວ ,ຟາມ, ຫຼື ທຸ
 ລະ ກິດ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ເລືອກ ສະ ຖານ ທ່ີ ພົບ ປະ ກັນ ໃນ
 ກ ໍລະ ນີ ທ່ີ ມີ ການ ພັດ ແຍກ ກັບ ສະ ມາ ຊິກ ໃນ ຄອບ ຄົວ.

• ຮູ້ຈັກຫາຼຍ ເສັ້ນທາງ ຈາກ ເຮືອນ ຫຼື ທລຸະ ກິດ ຂອງ ທ່ານ ໄປ ບ່ອນທ່ີ ສູງ.

• ໃຊ້ ກະ ສອບ ຊາຍ  ປົກ ປ້ອງ ເຮືອນ ຫຼື ຊັບ ສນິ ຂອງ ທ່ານ 
(ເບິ່ງ ແຜນ ທ່ີ ຂ້າງ ໃນ ສຳ ລັບ ສະ ຖານ ທ່ີ ແຈກ ຈ່າຍ ຟ ຣີ).

• ເລືອກ ໝູ່ ເພ່ືອນ ຫືຼ ຍາດ ພ່ີນ້ອງ ທ່ີ ຢູ່ ນອກ ລັດ ເພ່ືອ ໂທ ຫາ ພອ້ມ ຂ� ມູນ 
ຖ້າ  ສາຍ ໂທ ໃນທ້ອງ ຖ່ິນ ບ� ຫວ່າງ.

• ຈັດກຽມ ເອົາຊດຸ  ອຸ ປະ ກອນ ຮັບ ມື ເຫດ ສຸກ ເສນີ( ເບິ່ງ ຂ້າງ ລຸ່ມ).

• ໂອ້ ລົມ ກັບ ເພ່ືອນ ບ້ານກ່ຽວ ກັບ ການ ກຽມ ຕົວ ຮັບ ມື ນ�າ ຖ້ວມ, ປະສບົ
 ກາ ນຜາ່ນ ມາ  ແລະ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອພິ ເສດໃດ ໜຶ່ງ ທ່ີ ທ່ານ ຫຼື ພວກ
 ເຂົາ ອາດ ຈະ ຕ້ອງການ.

4 ປກົ ປ້ອງ ຊັບ ສິນ ແລະ ສັດ ລ້ຽງ ຂອງ ທ່ານ ຈາກ ອັນຕະລາຍ ຈາກ ນ�າ ຖ້ວມ.

• ຄິດ ເບິ່ງ ວ່າ ທ່ານ ຈະ ຍາ້ຍ ພາຫາ ນະ, ອຸ ປະກອນ, ສດັ ຫຼື ສດັລ້ຽງ
 ຂອງ ທ່ານໄປ ບອ່ນ ສູງ  ແນວ ໃດ  ແລະ   ເມື່ອ ໃດ.

• ເກັບ ມຽ້ນ ສິ່ງ ຂອງ ມຄ່ີາ  ແລະ ສານ
 ເຄມ ີທ່ີ ໃຊ້ ໃນ ຄົວ ເຮືອນ ໃຫ້ ພົນ້ ຈາກ ລະດັບ ນ�າ ຖ້ວມ.

• ຍດຶ ແລະ ຮັກ ສາຖັງແກັສ ໂພ ຣ ເພນ ແລະ ຖັງ
 ບນັ  ຈຸນ�າມນັເຊ້ືອໄຟອ່ືນໆ ໃຫ້ ໝ້ັນ ຄົງ.

• ຕິດ ຕ້ັງ ວາວກວດ ສອບ ໃສ ່ໃນ ບອ່ນ ກັກ ນ�າ ເປື້ອນຂອງ ອາຄານ  ເພື່ອ
 ປ້ອງ ກັນ ບ� ໃຫ້ ນ�າ ຖ້ວມ ໄຫກັຼບ ຂ້ຶນ ມາ ຕາມ ທ� ລະບາຍ ນ�າ ເປື້ອນ.

• ອະນາ ໄມ ຮ່ອງ ລະບາຍ ນ�າ ຢູ່ ທາງ ຖະໜນົ, ປະຕ ູນ�າ ພະຍຸ  ແລະ ປະຕູ
 ຝາ ປດິ  ຮ່ອງ ລະບາຍ ນ�າ ບ� ໃຫ້ ມ ີໃບ ໄມ ້ ແລະ  ເສດ ຂ້ີ ເ ຫຍື້ ອອຸດ ຕັນ. ການ
 ດຳ ເນນີ ການ ເຫຼົ່າ ນີ້ ປກົ ປ້ອງຊັບ ສນິ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ຮັກ ສາ ແມ ່ນ�າ ແລະ 
ຫ້ວຍ ນ�າຕ່າງໆ ໃຫ້ ສະ ອາດ.

• ວິທະຍຸ ແບບ ໃຊ້ ຖ່ານ ຫືຼ   ແບບ ໝູນ  ແລະ 
ຖ່ານສຳຮອງ

• ຊດຸອຸປະກອນ ປະຖົມພະຍາບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ  ແລະ 
ໝາກຫວີດ

• ໄຟ ສາຍ ພອ້ມ ຖ່ານ ສຳຮອງ

• ສຳ ເນາົ ເອກະສານ ສຳຄັນ ໃນ ຖົງ ປຼ າສຕິກ 
(ໃບ ຂັບ ຂ່ີ, ຂ� ມູນ ປະກັນ ໄພ ແລະ ທະນາຄານ  
ແລະ ຂ� ມູນ ການຕິດ ຕ� )

• ນ�າ ແລະ ອາຫານ ທ່ີ ບ� ເນ່ົາ ງາ່ຍ ກຸມ້ ຫຼ າຍມ້ື ສຳລັບຄອບຄົວ 
  ແລະ  ສດັລ້ຽງຂອງ ທ່ານ

• ເສ້ືອ ຜ້າ    ນຸງ່ອຸ່ນ,  ເກີບ / ເກີບ ບຸດ ທ່ີ ທົນ ທານ  ແລະ 
ຜ້າ ຫ່ົມ

• ເຄ່ືອງ ສຸຂະ ອະນາ ໄມແລະ ທຳ ຄວາມ ສະອາດ ສວ່ນຕົວ

• ຢາ ປົວ ພະຍາດຕາມ ໃບ ສັງ່ ແພດ

• ສິງ່ ຂອງ ປອບ ໃຈ ສຳລັບ ເດັກ (ຜ້າ ຫ່ົມ, ປື້ ມ,ເຄ່ືອງຫຼິນ້)

• ສາຍສາກໂທລະສັບມືຖື

ເຂ້ົາ ໄປ ທ່ີ kingcounty.gov/flood  ເພື່ອ ລົງ ທະ ບຽນຮັບ ການ ແຈ້ງ ເຕືອນ ສຳ ລັບ ລະ ບບົ ແມ່ ນ�າ ທ່ີ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ໃນ ເຂດ ປົກ ຄອງ  
King County.

 ລົງ ທະ ບຽນ
 ເພື່ອ ຮັບ ການ ແຈ້ງ ເຕືອນ

ຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ອຍເຫືຼອບໍ?

ໂທ 206-477-4727 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍໃນການກວດ ເບິ່ງຊັບສນິໃດໜຶ່ງ, ຕ້ອງການ
 ຢືນ ຢັນວ່າຊັບສນິຂອງທ່ານຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີນ�າຖ້ວມເຖິງ ຫືຼ ຕ້ອງການຂ�ມູນເພີ່ມ ເຕີມກ່ຽວກັບໃບຢ້ັງຢືນລະດັບຄວາມສູງ.

 ໃນ ເວລາ ເກີດນ�າ ຖ້ວມ...
ຄວນ  ກຽມພ້ອ ມ!  ຮັບລາຍ ລະອຽດ ກ່ຽວ ກັບ ນ�າ ຖ້ວມ ໄດ້ ທີ່ kingcounty.gov/floodservices

 ທີມ ຈັດ ການ ສະ ເພາະ ທາງ  ຂອງເຂດ ປກົ ຄ ອງ King County: 
 ການ ລະ ດົມ ພົນ ຢ່າງວ່ອງ ໄວ ເພ່ືອ ປກົ ປ້ອງ ຄົນ,  ຊັບ ສິນ ແລະ ສ່ິງ ແວດ ລ້ອມ
 ທີມ ຈັດ ການ ສະ ເພາະ ທາງ  ຂອງ ເຂດ ປົກ ຄ ອງ King County  ກ� ຕ້ັງ ຂ້ຶນ ໃນ ປ ີ2017 
 ເພືອ່ ສອ້ມ ແປງ ສິງ່ ອຳ ນວຍ ການ ປກົ ປ້ອງ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ຢ່າງວ່ອງ ໄວ ໃນ ລະ ຫວ່າງ ເຫດ ການ  ນ�າ ຖ້ວມ, 
 ໂດ ຍ ບ� ສງົ ຜົນ ກະ ທົບ ຕ� ລະ ດັບ ຄວາມ ສຳ ຄັນ ຂອ ງເຂດ ຄວບ ຄຸມ  ນ�າ ຖ້ວມ ໃນ ເຂດ ປົກ ຄອງ King County. 

 ທີມ ຈັດ ການ ສະ ເພາະ ທາງ   ເຮັດ ສຳ ເລັດ ສບິ ສອງ ໂຄງ ການ ສອ້ມ ແປງ ທ່ີ ສຳ ຄັນ ເຊ່ິງ ມີ ຄ່າ ໃ ຊ້ ຈ່າຍ ປະ ມານ $2.5 
ລ້ານ ໃນ ຊ່ວງ ສອງ ປ ີທ່ີ ຜ່ານ ມາ.  ໃນ ຊ່ວງ ປ ີທ່ີ ຜ່ານ ມາ,  ທີມ ຈັດ ການ ສະ ເພາະ ທາງ   ໄດ້ ອອກ ແບບ, ອະ ນູ ຍາດ ແລະ ດຳ
 ເນນີ ການ ສ້ອມ ແປງ ສິງ່ ອຳ ນວຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ນ�າ ຖ້ວມ ທ່ີ ໄດ້ ວາງ ແຜນ ໄວ້ ຫ້າ ແຫ່ງ.  ມີ ການ ລະ ບຸ ໂຄງ ການ ຮັບ ມ ືເຫດ ສຸກ ເສີນ ທີ  ຫົກ ເມືອ່ ຕ້ົນ  ປີ ນ້ີ. 
ທີມຈັດ ການ ສະ ເພາະ ທາງ   ເຮັດ ວຽກ ຢ່າງ ຈິງ ຈັງ ເພືອ່ ອອກ ແບບ ໂຄງ ການ ແລະ ໄດ້ ຮັບ ການ ອະ ນຸ ຍາດຈາກກອງຊ່າງແສງ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ 
ສຳ ລັບ ການ ກ� ສ້າງ ສຸກ ເສນີ ເຊ່ິງ ເຮັດ ສຳ ເລັດ ໃນ ເດືອນ ກັນ ຍາ ປ ີ2018. 

 ການ  ປກົ ປ້ອງ ແລະ ການ ຈັດ ການ ເຂດ ພ້ື ນ ທ່ີ ນ�າ ຖ້ວມ ເຖິງ ທ່ີ ຄອບ ຄຸມ
 ໂດຍ ການ ລະ ດົມ ທຶນ ແລະ  ການ ຄວບ ຄຸມ ດູ ແລ ໂຄງ ການ ແລະ ແຜນ ການ  ປກົ ປ້ອງ ນ�າ ຖ້ວມ, ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ໃນ  ເຂດ ປກົ ຄອງ King County ເຂດ
 ຄວບ ຄຸມ ປກົ ປ້ອງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ແລະ ຄວາມ ປອດ ໄພ, ສູນ ເສດ ຖະ ກິດ ໃນ ເຂດ ພາກ ພ້ືນ, ຂອງ ລັດ ແລະ ເອ ກະ ຊົນ  ຊັບ ສນິ ແລະ ຮ່ອມ ຕຶກ.

ເພ່ືອ ຮຽນ ຮູ້ ເພີມ່ ເຕີມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ເຂດ ຄວບ ຄຸມ ນ�າ ຖ້ວມ, ກະ ລຸ ນາ ເຂ້ົາ ໄປ ທ່ີ kingcountyfloodcontrol.org.

 ການ ສອ້ມ ແປງ ສຸກ ເສີນ ໃນ Stossel, ເຮດັ ສຳ ເລດັ ໂດຍ ທີມ  ຈັດ ການສະ ເພາະ ທາງ ຂອງ ເຂດ ປກົ ຄອງ King County,  ໃນ ເດືອນ ກັນ ຍາ ປ ີ 2018

ກຽມພອ້ມຮັບ ມນື�າ ຖ້ວມ20
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ຂ� ແນະນຳ ຂອງ ທ່ານ ສຳລັບ ກາ ນກຽມຕົວ ຮັບ ມື ນ�າ ຖ້ວມ ໃນ ເຂດ ປກົຄອງ KING COUNTY

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

ມີຮູບ ແບບ ອ່ືນ  ໃຫ້ 206-477-4812 (TTY  ໂທ: 711)

ເຂດ ປ  ົກຄ ອງ KING COUNTY ຟ ຣີ
  ແອ ບັແຈ້ງ ເຕືອນ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ
 ໄດ້ ຮັບ ຂ� ມູນນ�າ ຖ້ວມຕາມ ເວລາ ຈິງ ໃນ ອຸປະກອນ ມ ືຖື ຂອງ ທ່ານ 
 ໂດຍ ການ ດາວ ໂຫຼດ ແອບັ  ແຈ້ງ ເຕືອນ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ໃນ ເຂດ ປກົ ຄອງ King 
County ຟຣີນ້ີ ທ່ີ ສະ ແດງ  ກະ ແສ ແມ່ນ�າ ໃນ ປດັຈຸບັນ ,ຂ� ມູນ ໄລຍະ ຂອງ ແມ່ນ�າ 
 ແລະ ການ ພະຍາ ກອນ ອາກາດ, ພອ້ມ ກັບ ໄລຍະ ນ�າ ຖ້ວມ ຕາມ ເວລາ ຈິງ. 
ຮູບ ສະ ແດງ  ເຮດັ ໃຫ້ ມັນ ງ່າຍ ໃນ ການ ເຫ ນັ ຂ � ມູນ ແມ່ ນ�າ  ແລະ 
ການ ພະຍາກອນ ອາກາດ ໃນຫຼາຍໆ ມື້. 

 ເຝ
ົ ້າຕິ

ດຕ
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  ໂທລະສັບ, ຂ�ຄວາມ
 ຕົວ ອັກ ສອນ ຫຼື ອີ ເມ ວ
ລົງທະບຽນ  ຮັບ ເອົາ ການ ແຈ້ງ ເຕືອນ  ໄພນ�າ 
ຖ້ວມ ໂດຍ ອັດຕະ ໂນ ມດັ ຟຣີ. ທ່ານ
 ສາມາດ ປບັ ແຕ່ງ ການ ແຈ້ງ ເຕືອນ ແຍກ ຕາມ ແມ ່ນ�າ 
 ແລະ  ໄລຍະ ນ�າ ຖ້ວມ ໄດ້. 

 ການ ແຈ້ງ ເຕືອນ!

ເຂດ ປ ົ ກຄ ອງ 
KING COUNTY

  ນ�າ ຖ້ວມ

Kingcounty.gov/flood ຫຼື ໂທ ຫາ 206-477-4899

ຕິດຕາມ ພວກ ເຮ າົ!
@KCFloodDistrict ແລະ @KCDNRP 
ໃນ Twitter  ແລະ  ກົມ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ນ�າ 
ແລະ ທ່ີ ດິນ ເຂດ ປກົ ຄອງ King County 
(@KCWLRD) ໃນ Facebook

 ແຜ່ນທ່ີແມ່ ນ�າ ຕ່າງໆໃນ ເຂດ ປົກຄອງ KING COUNTY

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

ຖ້າ ທ່ານ ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ໃບ ໂຄສະນາ ນ້ີ ທາງ ໄປສະນ,ີ 
  ເຮືອນ ຫືຼ ຊັບ ສິນຂອງ ທ່ານ ແມນ່ ຢູ່ ໃນ ຫືຼ ຢູ່

 ໃກ້ ເຂດ  ພ້ືນ ທ່ີ ຮາບ ທ່ີ ນ�າ ຖ້ວມ ເຖິງ.

ຄວາມ ປອດ ໄພ  ແ ລະ ຄວາມ
 ກຽມ ພອ້ມ ຮັບ ມື ນ�າ ຖ້ວມ
ຂ� ຄວາມ ຈາກ ເຂດ ປກົ ຄອງ King County
 ເຂດ ຄວບ ຄຸມ ນ�າ ຖ້ວມ

 ບ� ມ ີໃຜ ສາ ມາດຫຼີກ  ພົນ້ ຈາກ ເຫດ ການ ເສົ້າ
 ສະຫຼົດ ທ່ີ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ໄພ ພ ິບັດ ທາງ ທຳ ມະ ຊາດ. 
ເຖິງ ແມນ່ ວ່າ ພວກ ເຮົາ ຈະ ເຫັນ ມນັ ຢູ່ ໄກ ຈາກ ສະ ຖານ ທ່ີ, 

ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຊມຸ ຊົນ ໃກ້ ຄຽງ, ຫຼື ຮວບ ຮວມ ເອົາ ຄວາມ ກ້າ ຫານ ຂອງ ພວ
ກ ເຮົາ ເອງ ເພ່ືອ ຕອບ ໂຕ້ ກ ໍຕາມ. 
ການ ກຽມ ຕົວ ຍັງເປນັ ໜຶງ່  ໃນ ສິງ່ ທ່ີ ງາ່ຍ ທ່ີ ສຸດ ແລະ ດີ ທ່ີ ສຸດ ທ່ີ ທ່ານ ສາ ມາດ ເຮັດ ໄດ້ ເພືອ່ ປົກ ປ້ອງ ຕົວ
ທ່ານ ເອງ, ຄອບ ຄົວ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ຊັບ ສິນ ຂອງ ທ່ານ. ເຂດ ຄວບ ຄຸມ ນ�າ ຖ້ວມ (ເຂດ )ໃນ ເຂດ ປົກ ຄອງ 
King County  ຊ່ວຍ ໃນ ການ  ສະ ໜອງ ໃຫ້ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ຈຳ ນວນຫຼ າຍ ເພືອ່ ເຮັດ ເຊ່ັນ ນັນ້.

 ທ່ານ ຮູ້ຫືຼ ບ� ວ່າ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ເປນັ ໄພ ພ ິບດັ ທາງ ທຳ ມະ ຊາດ ທ່ີ ພບົ ເຫັນຫຼ າຍ ທ່ີ ສຸດ ໃນ ເຂດ ປົກ ຄອງ 
King County ແລະ ໃນ ສະ ຫະ ລັດ ອາ ເມ ຣິ ກາ? ມັນ ສາ ມາດ ເກີດ ຂ້ຶນ ໄດ້ ເກືອບ ທຸກ ເວ ລາ 
ແລະ ແມ່ນ ແຕ່ ນ�າພຽງ ສອງ ສາມ ນິວ້ ກ ໍສາ ມາດ ເປນັ  ການ ສ້າງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ແລະ ລາ ຄາ ແພງ. 
ຜນົ ກະ ທົບ ຈາກ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ສາ ມາດ ຈັດ ລຳ ດັບ ຕ້ັງ ແຕ່ ເລັກ ນອ້ຍ ເຖິງ ຮຸນ ແຮງ, ເປນັ ອັນ ຕະ ລາຍ 
ແລະ ທຳ ລາຍ ລ້າງ. ສາ ມາດ ເ ຮັດ ໃຫ້ ເກີດການ ບາດ ເຈັບ ຮ້າຍ ແຮງ ແລະ ເຖິງ ແກ່ ຊີ ວິດ ໄດ້, ເສັນ້
 ທາງ ຄົມ ມະ ນາ ຄົມ ຂົນ ສັງ່ ແລະ ການ ບ ໍລິ ການ ໄຟ ຟ້າອາດ ຖືກ ຕັດ ຂາດ, ແລະ  ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຕ� ເຮືອນ 
ແລະ ທ ຸລະ ກິດສາ ມາດ ມ ີ ມູນ ຄ່າ ເຖິງໜ່ຶງ ໝ່ືນດອນ ລ້າ.
 ເຂດ ຄວບ ຄຸມ ເຮັດ ວຽກ ເພືອ່ຫຼຸດ ຜອ່ນ ຄວາມ ສຽ່ງ ຈາກ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ, ໃຫ້
 ເງນິ ທຶນ ໂຄງ ການ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຂອງ ລັດ ແລະ ຊ່ວຍ ສະ ໜັບ ສະໜູນ ສູນ ແຈ້ງ ເຕືອນ ໄພ ນ�າ ຖ້ວ
ມ ເຂດ ປົກ ຄອງ King County. ພວກ ເຮົາ ສະ ໜອງ ໃຫ້ ຂ�ມູນ ແລະ  ແຫຼງ່ ຂ� ມູນ ເຊ່ັນ ແຜ່ນ ໂຄ ສະ ນານີ້ 
ເພ່ືອ ຊ່ວຍ ຜູ ້ຄົນ ກະ ກຽມ ຕົວ ແລະ ໂຕ້ ຕອບ ກັບ ເຫດ ການ ນ�າ ຖ້ວມ.  ກະ ລຸ ນາ ສະຫຼ ະ ເວ ລາ ສອງ ສາມ ນາ ທີ 
ເພ່ືອ ທົບ ທວນ ຂ� ມູນ ສຳ ຄັນ ນີ້ ແລະ ຈົດ ຈຳ ເອົາ ເຄັບ ລັບ ສຳ ຄັນ  ເຫຼົາ່ ນີ:້
• ຮູ້ຈັກ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ໄພນ�າ ຖ້ວມ ຂອງ ທ່ານ.  ສຶກ ສາ ຄ້ົນ ຄວ້າ ຄວາມ ສ່ຽງ ໃນ ບອ່ນ ທ່ີ ທ່ານ ອາ ໄສ ຢູ່, 

ເຮັດ ວຽກ ຫຼື ເດີນ ທາງ ຢ່າງ ເປນັ ປະ ຈຳ ໂດຍ ການ ເຂ້ົາ ໄປ ທ່ີ kingcounty.gov/floodmaps 
 ແລະ  ເລ່ືອນ ໄປ ຫາ “ ຂອບ ເຂດ ພ້ືນ ທ່ີ ນ�າ ຖ້ວມ ເຖິງ ໃນ iMap” ຫຼື ໂທ ຫາ 206-477-4727.

•  ລະ ວັງ ຕົວ!  ຮັບ ການ ແຈ້ງ ເຕືອນ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ  ທ່ີ ໄວ ກ່ອນ ແລະ ຂ� ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ນ�າ ຖ້ວມ ຕາມ ເວ ລາ ຕົວ ຈິງ 
ໂດຍ ການ ລົງ ທະ ບຽນ ຮັບ ການ ແຈ້ງ ເຕືອນ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ແລະ ການ ດາວ ໂຫຼ ດ ແອັບ ແຈ້ງ ເຕືອນ ໄພ ນ�າ ຖ້ວ
ມ ໃນ ເຂດ ປກົ ຄ ອງ King County  ທ່ີ kingcounty.gov/flood.

•  ພ ິຈາ ລະ ນາ ການ ລົງ ທຶນ ໃນ ປະ ກັນ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ.  ປະ ກັນ ໄພ ເຈ້ົາ ຂອງ ເຮືອນ ແລະ ຜູ້
 ເຊ່ົາ ເຮືອນ ມາດ ຕະ ຖານ ບ�  ຄຸ້ມ ຄອງ ຄ່າ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ນ�າ ຖ້ວມ, ແລະ ມັນ ສາ ມາດ ໃຊ້ ເວ ລາ 
30 ມືເ້ພ່ືອ ລ ໍຖ້າ ໃຫ້ສັນ ຍາ ປະ ກັນ ໄພ ໃໝ່ ມ ີຜນົ ນຳ ໃຊ້. ຢ່າ ຊັກ ຊ້າ, ໃຫ້ ເຂ້ົາ ໄປ ທ່ີ 
floodsmart.gov ເພ່ືອ ຮຽນ ຮູ້ ເພ່ີມ ເຕີມ ແລະ ຊອກ ຫາ ຕົວ ແທນ ປະ ກັນ ໄປໃດ ໜ່ຶງ.

• ລ້ຽວກັບ.  ບ�ໃຫ້ຈົມ ນ�າ.  ບ� ຍ່າງ ຫືຼ ຂັບ ລົດ ຜ່າ ນ�າ ຖ້ວມ. ຄ້ືນ ຂອງ ນ�າ ສາ ມາດ ພດັ ຍານ
 ພາ ຫະ ນະ ອອກ  ຈາກ ຖະ ໜົນ ໄດ້ ແລະ ນ�າ ພຽງ ຫົກ ນິ້ວ ສາ ມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ຄົນ ໄຫຼ  ໄປໄດ້. ຫາຼຍກວ່າ
 ເຄ່ິງ ໜ່ຶງ ຂອງ ການ ຈົມ ນ�າ ທ່ີ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ນ�າ ຖ້ວມ ເກີດ ຈາກ  ຜູ ້ຂັບ ຂ່ີ ເດີນ ທາງ ໃນ ນ�າ ຖ້ວມ, 
ແລະ ເປ ີເຊັນ ສູງ ສຸດ ຂອງ ການ ເສຍ ຊີ ວິດ ທ່ີ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ນ�າ ຖ້ວມ 
ທ່ີ  ຖັດ ໄປ ແມນ່ ເກີດ ຈາກ ຜູ ້ຄົນ ທ່ີ ພະ ຍາ ຍາມ ຍາ່ງ ຜ່າ ນ�າ ຖ້ວມ. 

ຝົນ ແລະ ຫິ ມະ ແມນ່ ຈຸດ ເດ່ັນ ຂອງ Pacific Northwest ທ່ີ ສວຍ ງາມ,  ມວ່ນ ຊ່ືນ ເລີຍ! 
 ແຕ່ ໃຫ້ ຮັກ ສາ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຂອງ ຄົນ ທ່ີ ທ່ານ ຮັກ ແລະ ຮັກ ສາຊັບ ສນິ  ແລະ ສິງ່
 ຂອງ ທ່ີ ມີ ຄ່າຂອງ ທ່ານ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ການ ປົກ ປ້ອງ  ໃນ ເວ ລາ ພະ ເຊີນ ກັບໄພ ນ�າ ຖ້ວມ. ກຽມພອ້ມຮັບ ມນື�າ ຖ້ວມ!

Reagan Dunn,  ທ່ານປະທານ
 ເຂດ ຄວບ ຄຸມ ນ�າ ຖ້ວມ ໃນ ເຂດ ປກົ ຄອງ King County
kingcountyfloodcontrol.org  |  Twitter: @KCCReaganDunn

ທ່ານ ປະທານ Reagan Dunn



 ແມ່ ນ�າ
cfs=ລູກ ບາດ ຟຸດ ຕ� ວິນາທີ

 ໄລຍະ 1 -   ບ່ໍມີ ນ້ໍາ ຖ້ວມ.
  ໂດຍ ປົກກະຕິ ແລ້ວ ບ່ໍ ມີ ນ້ໍາ ຖ້ວມ. 

ຜົ
ນ ກ

ະທົ
ບ ນ

�າ ຖ້
ວມ

ຈາ
ກ ແ

ມ່ ນ
�າ ທີ່

 ຄາ
ດ ໄ

ວ້  

 ໄລຍະ 2 -  ມ ີ ນ�າ ຖ້ວມ ເລັກ ນ້ອຍ.  ພະ ນກັ ງານ ຂອງສູນ ເຕືອນ ໄພນ�າ ຖ້ວມ ເຂດ ປົກ ປຄອງ King 
 County  ກຽມ ພອ້ມ ໃຫ້ ບ ໍລິ ການ ຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົວ ໂມງ ຕ� ມ້ື ເພື່ອ ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ.

 ໄລຍະ 3 -   ມ ີນ�າ ຖ້ວມ ປານ ກາງ. ມີ ການ ສ່ົງພະນກັງານ ລາດຕະ ເວນ  ເບິ່ງນ�າ ຖ້ວມ ເຂດ ປກົຄອງ King County 
ອອກ ໄປຕິດຕາມ ເບິ່ງ  ແນວ ປ້ອງ ກັນ ນ�າ ຖ້ວມ ຕ່າງໆ  ເຊ່ັນ ວ່າ ຄັນ ກັນ ນ�າ.

 ໄລຍະ 4 -   ມ ີນ�າ ຖ້ວມ  ຮ້າຍແຮງ. ໜວ່ຍ ງາ ນ ລາດ ຕະ ເວນ ເບ່ິງ ນ�າ ຖ້ວມ ຕິດ ຕາມ ເບ່ິງ ສະ ພາບ ນ�າ ຖ້ວມ ແລະ 
ສູນ ເຕືອນ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ຍງັ ຄົງ ເປດີ ຢູ່.

206-296-8200 ຫຼື 800-945-9263

ເຂດ ປ ົ ກຄ ອງ KING COUNTY
 ສູນ ແຈ້ງ ເຕືອນ ໄພ ນ �າ ຖ້ວມ

ວິທີ ກຽມຕົວ ຮັບ ມ ື ກັບນ�າ ຖ້ວມ 
kingcounty.gov/�oodservices

ການແຈ້ງເຕືອນເຫດສຸກເສີນ ຂອງເຂດ ປກົ ຄອງ 
King County
kingcounty.gov/alert

 ເຂດ ປກົ ຄອງ King County
ບ ລັອກ ຂ່າວ ສານ ເຫດ ສຸກ ເສີນ
kcemergency.com

ການແຈ້ງເຕືອນ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ໃນເຂດ ປກົ ຄອງ 
King County
206-477-4899
kingcounty.gov/alert

 ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ໃນເຂດ ປກົ ຄອງ 
King County ສູນ ແຈ້ງ ເຕືອນ
206-296-8200 ຫຼື 800-945-9263

  ບ່ອນ ຢູ່ ອາ ໄສໃນເຂດ ປກົ ຄອງ 
King County  ໂຄງ ການ ສ້ອມ ແປງ
 ເງນິ ທຶນສຳ ລັບ ການ ສອ້ມ ແປງ ທ່ີ ຢູ່ອາ ໄສ ທ່ີ ຈຳ ເປນັ ສຳ ຄັ
ນຫາຼຍ ຕ� ຜູ ້ທ່ີ ມີ ລາຍ ຮັບ ຕ�າ,
 ເຈ້ົາ ຂອງ ເຮືອນ ທ່ີ ມ ີສິດໄດ້ ຮັບ.
206-263-9095 
kingcounty.gov/housingrepair

ຂ � ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ສຸກ ເສີນ
 ຖະ ໜົນໃນເຂດ ປົກ ຄອງ King County
ສາຍ ດ່ວນ ໃຫ້ ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ 24/7
206-477-8100 ຫຼື 800-KC-Roads
kingcounty.gov/roadalert

 ເຂດ ປກົ ຄອງ King County
 ການ ເຕືອນ ກ່ຽວ ກັບ ຖະ ໜນົ
kingcounty.gov/roadalert

ການ ຢຸດ ບໍລິການຂົນ ສ່ົງ ທາງ ລົດ
  ໄຟ ໃຕ້ ດິນ ໃນ ເທດສະບານເມືອງ
kingcounty.gov/metro

 ໄພ ນ�າ ຖ້ວມ ແຫ່ງ ຊາດ
 ໂຄງ ການ ປະ ກັນ ໄພ
888-379-9531
�oodsmart.gov

 ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ
 ຖັງ ວິດ ຊຶມໃນ  Seattle & 
King County ແລະ
ບັນ ຫາ ນ�າ ໄຫຼ ຊຶມ
206-477-8050

ເຂ້ົາສູ່ໜາ້ໜາວຢ່າງໄວວາ
takewinterbystorm.org

ຂ� ມູນ ທ່ີ ລວມມີ ຢູ່ ໃນ ແຜນ ທ່ີ ນີ້ ໄດ້ຖືກ ຮຽບຮຽງ ໂດຍ ພະນັກງານ ເຂດ ປົກຄອງ King County ຈາກ ແຫ່ຼງຕ່າງໆ  ແລະ 
ອາດ ຈະ ມີ ກາ ນປ່ຽນ ແປງ ໂດຍ ບ� ມີ ການ ແຈ້ງບອກ.  ເຂດ ປົກຄອງ King Country ບ� ໃຫ້ການ ຢືນຢັນ ຫືຼ ການ ຄ�າປະກັນ, 
ບ� ວ່າ ຈະ ສະ ແດງ  ໂດ ຍກົງ ຫືຼ ສະ ແດງ ເປັນ ໄນ, ກ່ຽວ ກັບຄວາມ ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມ ຄົບ ຖ້ວນ, ກາ ນທ່ວງທັນ ເວລາ ຫືຼ 
ສິດ ໃນ ການ ໃຊ້ ຂ� ມູນ ດ່ັ ງກ່າວ.  ເອກະສານ ນີ້ ບ�ມີ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອ ໃຊ້ ເປັນຜົນ ງານ ການ  ສຳ ຫຼວດເທົ່ ານັ້ນ.  ເຂດ ປົກຄອງ King Country 
ຈະ ບ� ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບ ຄວາມ ເສ ຍຫາຍ ທ່ົວ ໄປ, ພິ ເສດ,  ໂດຍ ທາງ ອ້ອມ,  ໂດຍ ບັງ ເອີນ ຫືຼ   ເປັນ ຜົນ ຕາມ ມາ ໃດໆ ລວມທັງ  ແຕ່ ບ� ຈຳກັດ 
ການ ສູນ ເສຍ ລາຍ ຮັບ ຫືຼ ຜົນ ກຳ ໄລ ທ່ີ ເກີດ ຈາກ ການ ໃຊ້ ຫືຼ ການ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ທາງ ທ່ີ ຜິດ ຂອງ ຂ� ມູນ ທ່ີ ປະກອບ ມີ ຢູ່ ໃນ ແຜ ນທ່ີ ນີ້. ຫ້າມ ຂາຍ ແຜນ ທ່ີ ນີ້ 
ຫືຼ ຂ� ມູນ ໃນ ແຜນ ທ່ີ ນີ້ ຍົກ ເວັ້ນ ໂດຍ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸຍາດ  ເປັນ ລາຍ ລັກ ອັກ ສອນຈາກ ເຂດ ປົກຄອງ King Country. 

 ແມ່ ນ�າ TOLT
ກະ ແສ ນ�າ ໄຫຢູຼ ່ ໃກ້ກັບ Carnation

8,500 cfs
ອາດ ມ ີນ�າ ລ້ົນ ຄັນ ກ້ັນ ນ�າ ຢູ່ ໃກ້ ເມືອງ Carnation. ມີ ກະ ແສ ນ�າ ຊຶມ ອອກ ມາ ຢູ່ ຄັນ ກ້ັນ ນ�າຢູ່  ແຄມ ຝັງ່ ທິດ ໃຕ້ ລະຫວ່າງ ຂົວ Snoqualmie Valley Trail  ແລະ ຂົວ 
Highway 203  ອາດ ຈະ ຂ້າມ ຖະໜົນ NE 32nd Street. ອາດ  ເກີດ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຊ່ອງ ທາງ ນ�າ ໄຫຼລະຫວ່າງ ເຂດ ຕ້ົ ນນ�າຂອງ ແມ່ນ�າ Tolt River Road 
NE/361st Avenue NE  ແລະ  ເຂດ ຕາ ເວັນ ອອກ ຂອ ງ ເມອືງ Carnation.

3,500 cfs
ຄັນ ກ້ັນ  ນ�າຖ້ວມຢູ່  ແຄມ ຝ່ັງ ທິດ ໃຕ້ ລະຫວ່າງ ຂົວ Snoqualmie Valley Trail  ແລະ ຂົວ Highway 203 ອາດ
 ຈະ  ມນີ�າຊຶມອອກ ມາ.

5,000 cfs
ນ�າ ໃນ ທ່ົວ Tolt River Road NE ຢູ່ ບລິໍ ເວນ ໃກ້ ຄຽງ ຂອງ ເຂດ San Souci. ມນີ�າ ຊຶມ ອອກ ມາ ເພີມ່ ຂ້ຶນ  ແລະ 
 ເປນັ ໄປ ໄດ້ ວ່າ ອາດ ຈະ ມີ ນ�າ ຖ້ວມ ເ ດ່ີນຫັຼງບ້ານ ຢູ່ ແຖວ ຄັນ ກ້ັນ ນ�າຢູ່  ແຄມ ຝັງ່ ທິດ ໃຕ້ ລະຫວ່າງ ຂົວ Snoqualmie Valley 
Trail  ແລະ ຂົວ Highway 203.

2,500 cfs
ພະນກັງານ ເຂດ ປົກຄອງ King County 
ຢູ່ ໃນ ຄວາມກຽມພອ້ມ.

T
13,800 cfs
ມ ັງກອນ 2009

17,400 cfs
ທັນວາ 1959
 ກ່ອນ ການ ກ� ສາ້ງ
 ຂອງເຂ່ືອນ ແມ່ ນ�າ Tolt.

ທາງແຍກນ�າເບ້ືອງໃຕ້
ແມ່ ນ�າ  SKYKOMISH
ກະ ແສ ນ�າ ໄຫຼຢູ່ ແມ່ ນ�າ Skykomish

10,000 cfs
 ເປ ນັ ໄປ ໄດ້ ທ່ີ ຈະ ເກີດ ຕາ ຝ ັ່ ງ ເຊາະ ເຈ່ືອນ  ແລະ ບນັຫາ ເສດຂ້ີ ເ ຫຍື່ອຈາກ ນ�າ ຖ້ວມ.

18,000 cfs
 ເປ ນັ ໄປ ໄດ້ ທ່ີ ຈະ ເກີດ ຕາ ຝ ັ່ ງ ເຊາະ ເຈ່ືອນ  ແລະ ເສດຂ້ີ ເ ຫຍື່ອຈາກ ນ�າ ຖ້ວມ.  ເປ ນັ  ໄປ ໄດ້ ທ່ີ ຈະ ເກີດ ນ�າ ຖ້ວມ ໃນ ພ້ືນ ທ່ີ ຕ�າ ໃກ້ Baring  ແລະ 
 ເບື້ອງ ຕາ ເວນັ ຕົກ ຂອງ  ເຂດໝູ່ບາ້ນ Timberlane.

27,000 cfs
ນ�າ ຖ້ວມ ເປ ນັ ວົງ ກວ້າງ ອາດ ຈະ ລວມ ເອາົ ພື້ນ ທ່ີ ຕ່າງໆ ທ່ີ ໂດຍ ປກົກະຕິ ແລ້ວ ໄດ້ ຮັບ ການ ປກົ ປອ້ງ ດ້ວຍ ຄັນກ້ັນ ນ�າ.SK

6,000 cfs
ພະນກັງານ ເຂດ ປກົຄອງ King County 
ຢູ ່ ໃນ ຄວາມກຽມພອ້ມ.

 ແມ່ ນ�າ CEDAR
ກະ ແສ ນ�າ ຢູ ່ ໃກ້ກັບ Landsburg

 ແມ່ນ�າ GREEN
ທ່ີ ວັດ ແທກ ຫຼື ຄາດ ໄ ວ້ 
 ກະ ແສ ນ�າ ຢູ່ ໃກ້ ກັບ Auburn

 ແມ່ ນ�າ SNOQUALMIE

ຫ້ວຍ ISSAQUAH
ຂ� ມູນ ລະດັບ ສູງ( ໄລຍະ) ຢູ່ ໃກ້ກັບ Hobart:
ຂ�ມູນ:  ເມືອງ Issaquah

 ແມ່ ນ�າ WHITE
ທ່ີ ວັດ ແທກ ຫຼື ຄາດ ໄ ວ້
ກະ ແສ ນ�າ ທ່ີ ໄຫຼ ອອກ  ຈາກ
ເຂ່ືອນ Mud Mountain 

5,000 cfs
ອາດ ມ ີນ�າລ້ົນ ແລະ ປດິຖະ ໜົນ  ເຊ່ິງລວມ ມ ີຖະ ໜນົ  Cedar Grove Road SE, Maxwell Road SE ແລະ SR 169  ໃກ້ ກັບ ສີ່ ແຍກ ຖະ ໜນົ 
Cedar Grove Road SE.  ອາດ ມີ ນ�າ ລ້ົນ ແລະ ປດິ ເສັນ້ ທາງ ຕັນ  ເຊ່ິງລວມ  ມ ີຖະ ໜົນ Jan Road SE (SE 197th St), SE 193rd St ແລະ 
216th Ave SE, SE 203rd St, SE 206th St. ແລະ SE 207th St,  ເຊ່ິງ ເພີມ່ ການ ແຍກ ອອກ ຈາກ ກັນ ໃນ ບໍ ລິ ເວນ ໃກ້ ຄຽງ.  ກະ ແສ ນ�າ ໄຫ ຼໄວ  ແລະ 
 ນ�າ ເລິກ ສາມາດກ� ໃຫ້ ເກີດ ສະພາບ ອັນຕະລາຍ ໃນ ທ່ົວ ເຂດ ພ້ືນ ທ່ີ ຮາບ ທ່ີ ນ�າ ຖ້ວມ ເຖິງ.

38,000 cfs
 ເຂດ ພ້ືນ ທ່ີ ຢູ່ ອາ ໄສ ບາງ ແຫ່ງ ອາດ ເກີດນ�າ ຖ້ວມ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ໄວ ສູງ ແລະ  ນ�າ ຖ້ວມ ບ້ານ  ຢ່າງ ອັນ ຕະ ລາຍ. ນ�າ ອາດ ຈະ ຖ້ວມ ລ້ົນ ຖະ ໜນົ  ເຊ່ິງລວມມີ ຖະໜນົ 
Woodinville-Duvall, ຖະໜນົ Carnation-Duvall  ແລະ ຖະໜນົ Moon Valley.

12,000 cfs
ຄັນກ້ັນ ນ�າ ທ່ີ ສຳຄັນ ອາດ ຈະ ອ່ອນ ແອ   ແລະ  ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ການ ອ່ີມ ຕົວ ຂອງ ດິນ.  ເປັນ ໄປ ໄດ້ ວ່າ ອາດ ມ ີການ ປ່ຽນ ແປງ ຢ່າງ ກະທັນຫັນ ໃນ ສະພາບ ນ�າ ຖ້ວມ 
 ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ພ້ືນ ທ່ີ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ການ ປກົ ປ້ອງ  ດ້ວຍຄັນ ກ້ັນນ�າ. ການ ປ່ຽນ ແປງ ເຫຼົາ່ນ້ີ ອາດ ຈະ ລວມມ ີນ�າ ຂ້ຶນ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ, ນ�າ ຖ້ວມ ເປນັ ວົງ ກວ້າງ, ການ ປດິ  ເສັນ້ທາງ  
ແລະ  ໄຟ ຟ້າຖືກ ຕັດ.

9,000 cfs

ອາດ ຈະ ເກີດກະ ແສ ນ�າ ໄຫ ຼແຮງ  ແລະ ກະ ແສນ�າ ພັດ ເສດ ຂ້ີ ເຫຍືອ່ທ່ີ ອັນຕະລາຍ  ໃ ນທ່ົວ ລະບບົ ແມ ່ນ�າ. ຄາດ ວ່າ ຈະ ເກີດ ນ�າ ຖ້ວມ ລ້ົນ ຕາ ຝັງ່ ໃນ ເມືອງ Paci�c  ແລະ 
 ເມືອງ Auburn. ນ�າ ອາດ ຈະ ລ້ົນ ບາງ ສວ່ນ ຂອງແນວ ປ້ອງ ກັນ ນ�າ ຖ້ວມ ຊ່ົວຄາວ. ອາດ ຈະ ເກີດ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຢູ່ ເຂດ ເພາະ ລ້ຽງ ປາ ຢູ່ ໃກ້ ກັບ ເມືອງ Enumclaw. 
 ເປນັ ໄປ ໄດ້ ວ່າ ນ�າ ຖ້ວມ ຈະ ລ້ົນ ເຂດ ຕ້ົນ ນ�າ SR 410 ຂອງ ເຂ່ືອນ Mud Mountain ຢູ່ ໃກ້ ກັບ Greenwater.

7.5 ft
 ນ�າ ຖ້ວມສະ ເພາະ ບອ່ນ ໃນ ເຂດ ທ່ີ ມັກ ເກີດ ນ�າ ຖ້ວມ. ຖະໜນົ ບາງ ສາຍ ປດິ ເນືອ່ງ ຈາກ  ມ ີນ�າ ຢູ່ ເທິງ ທາ ງ ແລ່ນ ລົດ. 
 ເຂ ດພືນ້ ທ່ີ ທ່ີ ເກີດ ນ�າ ຖ້ວມ ເລ້ືອຍໆ ສາມາດ ຄາດ ວ່າ ຈະ ເກີດ ນ�າ ຖ້ວມ.

8.5 ft
 ມ ີນ�າ ຖ້ວມ ພໍ ສມົຄວນ ຢູ່ ຫ້ວຍ Issaquah,  ຫ້ວຍ Tibbetts  ແລະ ທາງແຍກນ�າເບ້ືອງຕາເວັນອອກຂອງຫ້ວຍ Issaquah. 
 ເປນັ ໄປ ໄດ້ ວ່າ ອາດ ມີ ນ�າ ຖ້ວມ ຢູ່ ຫຼ າຍໆ ເຂດ ພືນ້ ທ່ີ ແຄມ ຫ້ວຍ.

9 ft
ນ�າ ຖ້ວມ ເປນັ ວົງກວ້າງ ທ່ົວເຂດ ຮ່ອມ ພູ ຂອງ ຫ້ວຍ Issaquah  ແລະ  ຫ້ວຍ Tibbetts.

12,000 cfs
  ຖະ ໜນົ ທ່ີນ�າ ອາດ ຈະ ລ້ົນຖ້ວມ  ລວມ ມ ີຖະໜນົ Neal Road SE, ຖະໜນົ Reinig, ຖະໜນົ West 
Snoqualmie River Road NE (ຖະໜນົ Walker), ຖະໜນົ Snoqualmie Meadowbrook  ແລະ 
ຖະໜົນ Mill Pond.

20,000 cfs
 ເກີດນ�າ ຖ້ວມ ໃນ ລະດັບ ຄວາມ ເລິກ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ໃນ ທັງ ໝົດ ເຂດຮ່ອມ ພູ Snoqualmie.   ຖະ ໜົນທ່ີນ�າ ອາດ ຈະ ລ້ົນ ຖ້ວມລວມມີ ຖະໜົນ Fall 
City-Carnation, ຖະໜນົ Tolt Hill ແລະ ຖະ ໜນົ Novelty Flats.

2,800 cfs
ຖະໜົນ Jones  ໃກ້ ກັບ 156th Place SE ອາດ ຈະ ມ ີນ�າສູງ ຖ້ວມ  ແລະ ປດິການສັນຈອນ.

4,200 cfs
ຖະ ໜນົ Lower Dorre Don Way  ແລະ Byers Road SE ອາດ ຈະມ ີນ�າ ລ້ົນ ຖ້ວມ  ແລະ ປດິການ ສັນ ຈອນ. 
 ຖະ ໜນົ ເຫຼົາ່ນີ້ ໃຫ້ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ຫຼ າຍໆເຂດພ້ືນ ທ່ີ ບ່ອນ ທ່ີ ຜູ ້ຢູ່ ອາ ໄສອາດ ຈະ ຕິດ ຄ້າງຢູ່  ແລະ ຕ້ອງການ ອົບ ພະຍບົ.

7,000 cfs
ນ�າ ຖ້ວມ ຢູ່ ເຂ ດດິນ ຕ�າ ໃນ ເຂດ ຮ່ອມ ພູ ຕ້ົນ ນ�າຂອງ ເມືອງ Auburn.

9,000 cfs
 ເກີດ ນ�າ ຖ້ວມ ໃນ ຄວາມ ເລິກ  ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ຢູ່  ເຂດ ຮ່ອມ ພູ ຕ້ົ ນນ�າຂອງ Auburn  ແລະ  ເຂດພືນ້ ທ່ີ ລຸ່ມ ນ�າ ຂອງ ຫ້ວຍ Mill. ຖະໜນົ Southeast 
Green Valley  ແລະ ຖະໜນົ West Valley ອາດ ຈະມ ີນ�າ ລ້ົນ ຖ້ວມ.

5,000 cfs
ເປນັ ໄປ ໄດ້ ທ່ີ ອາດ ຈະ ມ ີນ�າ ຖ້ວມ ລ້ົນ ຕາ ຝັງ່ຢູ່  ເຂດຕ້ົນ ນ�າ ຂອງ ຂົວ A-Street  ໃນ ເມອືງ Paci�c ແລະ 
Auburn.   ມີ ໂອ ກາດ ເກີດ ມ ີນ�າ ຖ້ວມ ລ້ົນ ຕາ ຝັງ່ ໃນ ເມອືງ Paci�c ໃກ້ ກັບ  Government Canal. 
 ອາດ ເກີດ ມນີ�າ ຂ້ຶນ ສູງ ຕາມ ແນວ ປ້ອງ ກັນ ນ�າ ຖ້ວມຊ່ົວຄາວ ໃນ ເມອືງ Paci�c.

7,000 cfs
 ອາດ ເກີດ ມ ີລະ ດັບນ�າ  ໃນ ແມ ່ນ�າຂ້ຶນ ສູງ ຕາມ ແນວ ປ້ອງ ກັນ ນ�າ ຖ້ວມຊ່ົວຄາວ ໃນ ເມອືງ Paci�c. ມ ີໂອ ກາດ ເກີດ ມີ ກະ ແສ ນ�າ ໄຫຼ ລ້ົນ ຖ້ວມ ຢູ່ ທ່ີ 
Government Canal ແລະ Butte Avenue ແລະ  ເຂດ ຕ້ົນ ນ�າ ຂອງ ຂົວ A-Street  ໃນ ເມອືງ Paci�c  ແລະ Auburn. ຜູ້
 ຢູ່ ອາ ໄສ ໃນ ເຂດ ພ້ືນ ທ່ີ ຫ້ວຍ Red Creek ອາດ ຈະ ປະສບົ ກັບກະ ແສ ນ�າ ໄຫຼ ແຮງ ທ່ີ ເປນັອັນຕະລາຍ, ກະ ແສນ�າ ພດັ ສິງ່ ເສດ ເຫຼອື  ແລະ ນ�າ
 ຖ້ວມບອ່ນຢູ່ ອາ ໄສ. 

6,000 cfs
ພະນກັງານ ເຂດ ປກົຄອງ King County 
ຢູ່ ໃນ ຄວາມກຽມພອ້ມ.

6.5 ft
ພະນກັງານ ເຂດ ປກົຄອງ King County 
ຢູ່ ໃນ ຄວາມກຽມພອ້ມ.

1,800 cfs
ພະນກັງານ ເຂດ ປກົຄອງ King County 
ຢູ່ ໃນ ຄວາມກຽມພອ້ມ. 

5,000 cfs
ພະນກັງານ ເຂດ ປກົຄອງ King County 
ຢູ່ ໃນ ຄວາມກຽມພອ້ມ.

4,000 cfs
ພະນກັງານ ເຂດ ປກົຄອງ King County 
ຢູ່ ໃນ ຄວາມກຽມພອ້ມ.
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9.9 ft
ພະຈິກ 1990

54,110 cfs
ມງັກອນ 2009

12,200 cfs
ພະຈິກ 2006

7,870 cfs
ມັງກອນ 2009

28,100 cfs
ພະຈິກ 1959 
ກ່ອນ ການ ກ� ສ້າງ
 ຂອງ Howard 
Hanson  ເຂ່ືອນ.

ເມື່ອ ບ� ດົນ ມາ 
ນີ້ ຈຸດ ສຸ ງ ສຸດ

 ຈຸດ ສຸ ງ ສຸດ
  ນ�າ ຖ້ວມ

 ບດົ ສະຫຼ ຸບ ຂອງ
 ກະ ແສ ນ�າ ຢູ ່ ທ່ີ:

ທາງແຍກນ�າເບື້ອງເໜອື
ທາງແຍກນ�າເບື້ອງກາງ 
ທາງແຍກນ�າເບື້ອງໃຕ້

ມີ ການ ບລິໍ ການ ລ່າມ ແປ ພາສາ ໃຫ້ພອ້ມ; TTY 711.

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

28,000 cfs
ທັນວາ 1933 
 ລາຍ ງານ ຢູ່ ທ່ີ ແມ ່ນ�າ 
White  ແມ ່ນ�າ ໃກ້ ກັບ 
Buckley ກ່ອນ
 ການ ກ� ສ້າງເຂ່ືອນ MUD 
MOUNTAIN.

11,700 cfs
ມັງກອນ 2009 ອີງ
 ຕາມ ຂ� ມູນ ຂອງກອງຊ່າງແສງ
ກອງທັບສະຫະລັດ (U.S. 
Army Corps of 
Engineers) ຈາກ ເຂ່ືອນ 
Mud Mountain.

14,200 cfs
ກ່ອນການສ້າງເຂ່ືອນ 
Masonry.

 ລະບົບແມ່ ນ�າ ໃນ ເຂດ ປົກຄອງ KING COUNTY

ບໍພົບຂ�ມູນການໄຫຼຂອງນ�າໃນພືນ້ທ່ີນີກ່້ອນເດືອນຕຸລາ 2016

ເຂ່ືອນ ແມ່ ນ�າ TOLT

 ເຂ່ືອນ HOWARD HANSON

ເຂ່ືອນ MUD MOUNTAIN

 ເຂ່ືອນ MASONRYC
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ກະສອບ ຊາຍສາມາດ  ເປນັ ເຄ່ືອງມື ຕ້ານ ນ�າ ຖ້ວມ ທ່ີ ມ ີປະສິດ
ທິ ຜນົ. ສຳລັບ ຂ� ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ສະ ຖານ ທ່ີ,  ຊ່ົວ ໂມງ ເຮັດ ວຽກ 
 ແລະ   ວິ ດີ ໂອ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ຕ່ືມແລະ ກອງ ກະສອບ ຊາຍ, ໃຫ້
ເຂ້ົາ ໄປ ທ່ີ kingcounty.gov/floodservices.

ແຜນ ການກະສອບຊາຍ

 ເຂ່ືອນ

100- ປ ີ
 ເຂດ ພ້ືນ  ທ່ີ ນ�າ ຖ້ວມ ເຖິງ

 ກະ ສອບ ຊາຍ
 ການ ແຈກ ຢາຍ

 ພື້ນ ທ່ີ

*ສຳລັບ ລາຍ ການ ຄົບ ຖ້ວນ ຂອງ  ເຄ່ືອງ  ແທກ ລະດັບ ການ ເຕືອ  ນ
ນ�າ ຖ້ວມ ໃນ  ແມ່ ນ�າເຂດ ປກົຄອງ King Countyໃຫ້ ເຂ້ົາ ໄປ ທ່ີ 
kingcounty.gov/�ood

 ເຄ່ືອງວັດແທກແມ່ ນ�າ
 ໃຊ້ ເພື່ອ ກຳ ນດົ

 ໄລ ຍະ ນ�າ ຖ້ວມ*
(ເບິງ່ ຂ້າງ ລຸ່ມ)

ປະຫວັດ ຄວາມ ເປ ນັ ມາ

 ເຂດພືນ້  ທ່ີ ນ�າ ຖ້ວມ ເຖິງ 100 ປີ ແມ່ນ ພ້ືນ ທ່ີ ທ່ີ ຄາດ ວ່າ ຈະ ເກີດ ນ�າ ຖ້ວມ ໃນ ລະ ຫວ່າງ ເຫດ ການ ນ�າ ຖ້ວ ມ 
 ເຊ່ິງ ມ ີໂອ ກາດ  ທ່ີ ຈະ ເກີດ ນ�າ ຖ້ວມ ຂ້ຶນໜຶງ່ ສວ່ນ ຮ້ອຍ ໃນ ປີ ໃດ ປ ີໜຶງ່.
ເພ່ືອຊອກ ຮູ້ວ່າຊັບສນິຂອງທ່ານຢູ່ພາຍໃນເຂດພ້ືນທ່ີນ�າຖ້ວມເຖິງຫືຼ ບ�, ກະລຸນາເຂ້ົາໄປທ່ີ 
kingcounty.gov/floodmaps ຫຼື ໂທຫາ 206-477-4732.

ເຂດພ້ືນທ່ີນ �າຖ້ວມເຖິງ 100 ປ ີ
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