
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ ਦੀਆ ਂਸਪਲਾਈਆਂ
TakeWinterByStorm.org 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜਾਚਂ-ਸੂਚੀਆ ਂਲਓ। 

ਰੀਸਾਇਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੀਸਾਇਕਲ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਮੁੜ-ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਸੰਭਵ ਢਾਚਂਾਗਤ 
ਨੁਕਸਾਨ, ਗੈਸ ਿਰਸਣ, ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ੌਰਟਸ ਅਤੇ ਨੰਗੀਆ ਂ(ਕਰੰਟ 
ਵਾਲੀਆ)ਂ ਤਾਰਾ ਂਤ� ਚੌਕਸ ਰਹੋ।
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ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ, 
ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਪੈਨਲ, ਆਉਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤ� ਜਾਚਂ 
ਕਰਾਓ। ਗੈਸ � ਿਫਰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ � ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲਾ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਓ।

ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨਾ ਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਓ। ਨੁਕਸਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਿਖੱਚ ੋ
ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ੇਿਲਖੋ। ਹੜਹ੍ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆ ਂਲਈ 
ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਨੁਕਸਾਏ ਗਏ ਢਾਚਂੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਉਪਰਲੇ ਿਬੰਦੂ 
'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ।

ਢਾਚਂੇ � ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸਮ�ਟ ਿਵੱਚ� ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪਾਣੀ � ਪੰਪ 
ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ (ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ) ਕੱਢੋ ।

ਰੇਤ ਦੀਆ ਂਬੋਰੀਆ ਂਢੁਕਵ� ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਿਠਕਾਣੇ ਲਾਓ।

ਤਬਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲਾ ਂਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾ ਂਦਾ ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਕ�ਦਰਾ ਂਤ� ਪਤਾ ਲਾਓ।

ਹੜਹ੍ ਤ� ਬਾਅਦ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ

ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀ ਥਾ ਂਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਲੈਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਨਵ� ਉਸਾਰੀ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਹੋਰ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਉਣ, ਖੁਦਾਈ, 

ਗਰ੍ੇਿਡੰਗ, ਭਰਾਈ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੀ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀ ਥਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾ ਂ
ਿਵਚਲੇ ਿਮਆਰਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀ ਥਾ ਂਿਵਚਲੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂ
ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤਾ ਂਜਾ ਂਸੁਧਾਰ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕੀਮਤ ਤ� 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤ� ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਦਂੇ 
ਹਨ, � �ਚਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਂਹੜਹ੍ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾ ਂਹੜਹ੍ ਤ� 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ। ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀ ਥਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ, ਸਾਡੇ ਘਰਾ ਂ'ਤੇ ਪੈਣ 

ਵਾਲੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਅਸਰ � ਘਟਾਕੇ, �ਥੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ 

ਸਾਡੇ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂ� ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਜਾ ਂਗ਼ੈਰਕਾ�ਨੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ � ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾ ਂ206-296-6600 

'ਤੇ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾ ਂkingcounty.gov/permits 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ� ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਸ � ਪਾਰ 
ਨਾ ਕਰ ੋਜਾ ਂਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ। ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਿਵਚ ਨਾ ਜਾਓ
।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੜਹ੍ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ 
ਸਕੇ, ਇਸ � �ਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਸੀ ਰਸਤ ੇ
ਤ� ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਿਜੱਥ� ਤੁਸ� ਆਏ ਸੀ।
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ਹੜਹ੍ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਵਾੱਰਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ � ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਅਥਾੱਿਰਟੀਆ ਂਤ� ਥਾ ਂਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
। ਜੇ ਥਾ ਂਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਫ਼ੌਰਨ ਇਜੰ ਕਰੋ। 
ਇਲਾਕਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਰਸਿਤਆ ਂ'ਤੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਿਕ�ਿਕ 
ਛੋਟ ੇਰਸਤ ੇਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਇਮਾਰਤ 
� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤਾ ਂਮਦਦ ਲਈ 911 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਿਫਰ 
ਸਭ ਤ� �ਚੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਜਾ ਂਛੱਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਿਨੱਘੇ, ਮੌਸਮ ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕੱਪੜੇ, ਫ਼ਲੈਸ਼ਲਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ।

ਜਦ� ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਜੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੋਏ, ਤਾ:ਂ

• ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾੱਲਵ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ।

• ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਵੱਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਉਪਯੋਗੀ 
ਸਹੂਲਤਾ ਂਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ। ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮਾਨ � ਉਦ� ਤੱਕ ਨਾ ਛੂਹ,ੋ 
ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਥਾ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਰਬੜ ਦੇ ਤਲੇ ਵਲੇ 
ਬੂਟ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਕੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟਕੁੜ ੇ�ਪਰ ਨਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ।

• ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂ ਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਦੀ ਸਿਥਤੀ � ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਵਾਸਤੇ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆ ਂ� ਿਰਕਾੱਰਡ ਕਰ,ੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਮਾ,ਂ ਗੇਜ ਰੀਿਡੰਗ 
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹੜਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਉਚਾਈਆ।ਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਖੇ ਖ਼ਾਸ 
ਿਨਰੀਖਣਾ ਂ� ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਦੌਰਾਨ
6

1 ਆਪਣੇ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾ� ਇਹ 
ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 
ਜਾ ਂਜਾਇਦਾਦ ਹੜਹ੍-ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 
Kingcounty.gov/floodmaps 'ਤੇ ਹੋਰ ਿਸਖੋ ਜਾ ਂ
206-477-4727 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

2 ਹੜਹ੍ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਓ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਂਦਾ ਿਮਆਰੀ ਬੀਮਾ ਹੜਹ੍ ਕਾਰਨ 
ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ � ਕਵਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹੜਹ੍ ਦੀਆ ਂਨਵੀਆ ਂਬੀਮਾ 
ਪਾਿਲਸੀਆ ਂ'ਤੇ 30-ਿਦਨ ਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Floodsmart.gov 'ਤੇ ਹੋਰ ਿਸਖੋ ਜਾ ਂ800-427-4661 
'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

3 ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਖੇਤ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪਲਾਨ ਨਿਵਆਓ 
ਅਤੇ ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਿਵੱਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਤਾ ਂਿਮਲਣ ਦੀ ਥਾ ਂਚੁਣੋ।

• ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� �ਚੀ ਥਾ ਂਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਰਸਿਤਆ ਂਬਾਰੇ 
ਪਤਾ ਲਾਓ।

• ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਜਾਇਦਾਦ � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀਆ ਂਬੋਰੀਆ ਂਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰੋ (ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੇ)।

• ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਲਾਈਨਾ ਂਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ, ਤਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ 
ਕਾੱਲ ਲਈ ਸਟੇਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

• ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ (ਹੇਠਾ ਂਦੇਖੋ)।

• ਹੜਹ੍ ਦੀ ਿਤਆਰੀ, ਿਪਛਲੇ ਤਜਰਿਬਆ ਂਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾ� ਜਾ ਂਗੁਆਢਂੀਆ ਂ� ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ।

4 ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾ ਂ� ਹੜਹ੍ ਦੇ ਖ਼ਤਿਰਆ ਂ
ਤ� ਬਚਾਓ।

• ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਗੱਡੀਆ,ਂ ਉਪਕਰਣ, 
ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਜਾ ਂਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾ ਂ� ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ� �ਚੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਿਲਜਾਓਗੇ।

• ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸਾਇਣਾ ਂ� ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪੱਧਰਾ ਂਤ� �ਪਰ ਸਟੋਰ 
ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ।

• ਪਰ੍ੋਪੇਨ ਟ�ਕਾ ਂਅਤੇ �ਧਣ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਕੰਟੇਨਰਾ ਂ� ਬੰਨ��  ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ।

• ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਨਾਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਠੇ-ਵਹਾਅ � ਰੋਕਣ 
ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਗੰਦੇ-ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟ�ੈਪਾ ਂਿਵੱਚ ਚ�ਕ ਵਾਲਵ ਲਾਓ।

• ਗਲੀ ਦੀਆ ਂਨਾਲੀਆ,ਂ ਤੁਫ਼ਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਜਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਲੈਪ ਗੇਟਾ ਂ
� ਪੱਿਤਆ ਂਅਤੇ ਮਲਬੇ ਤ� ਸਾਫ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਅਤੇ ਨਿਹਰਾ ਂਸਾਫ਼ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।

• ਬੈਟਰੀ ਜਾ ਂ��ਕ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ 
ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ

• ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਅਤੇ 
ਸੀਟੀ

• ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆ ਂਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ

• ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਨਕਲਾ ਂ(ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬ�ਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ)

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਕਈ ਿਦਨਾ ਂ
ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਭੋਜਨ

• ਗਰਮ ਕੱਪੜ,ੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੇ/ਬੂਟ ਅਤੇ ਕੰਬਲ

• ਿਨੱਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਸਪਲਾਈਆਂ

• ਨੁਸਖ ੇਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ

• ਬੱਿਚਆ ਂਦੀਆ ਂਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ(ਕੰਬਲ, 
ਿਕਤਾਬਾ,ਂ ਿਖਡੌਣੇ)

• ਸੈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜਰ

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਰਆਈ ਪਰ੍ਬੰਧਾ ਂਲਈ ਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ 

kingcounty.gov/flood 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਲਈ
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ

ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾ� ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ 

ਹੈ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂਇਮਾਰਤ ਉਚੀ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂ
206-477-4727 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਜਦ� ਹੜਹ੍ ਆ�ਦਾ ਹੈ...
ਿਤਆਰ ਰਹੋ! Kingcounty.gov/floodservices 'ਤੇ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਸਟ�ਾਈਕ ਟੀਮ: ਲੋਕਾ,ਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਸਟ�ਾਈਕ ਟੀਮ � ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਤਰਜੀਹਾ ਂ'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਿਬਨਾ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਦੀਆ ਂ

ਘਟਨਾਵਾ ਂਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆ ਂਹੜਹ੍ ਤ� ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਿਵਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

 

ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਿਵਚ ਸਟ�ਾਈਕ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਭਗ $2.5 ਿਮਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਾਰਾ ਂਅਿਹਮ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਪੂਰ ੇਕੀਤ ੇਸੀ। ਿਪਛਲੇ 

ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਟ�ਾਈਕ ਟੀਮ ਨੇ ਹੜਹ੍ ਤ� ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਲਈ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਰੰਮਤਾ ਂਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ 

ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਇੱਕ ਛੇਵ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟ�ਾਈਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯੂ. ਐਸ. ਕੋਰ ਆੱਫ਼ ਇਜੰੀਨੀਅਰਸ ਤ� ਆਿਗਆ ਲਈ ਸੀ, 

ਇਹ ਕੰਮ ਿਸਤੰਬਰ 2018 ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਹੜਹ੍ ਤ� ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾ ਂਅਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂ� ਰਕਮਾ ਂਦੇਣ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰਾਹ� ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਰਬਜਨਕ ਿਸਹਤ 

ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਲਾਕਾਈ ਆਰਥਕ ਸ�ਟਰਾ,ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂਅਤੇ ਲਾਿਂਘਆ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ kingcountyfloodcontrol.org 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਟ ੌਸਲ ਐਮਰਜ ੈਸਂੀ ਰਿਪਅੇਰ, ਕਿ ੰਗ ਕਾਉਟਂੀ ਸਟ ੍ ਰਾਈਕ ਟੀਮ ਵਲ ੋ ਂਪ ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਤ ੰਬਰ 2018

ਹੜਹ੍ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
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ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

ਬਦਲਵ�  ਫ਼ਾੱਰਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 206-477-4812 (TTY ਿਰਲੇ: 711)

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਹੜਹ੍ ਦੀ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ
ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਵਾੱਰਿਨੰਗ ਐਪ � ਡਾਊਨਲੋਡ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮ� ਦੀ ਹੜਹ੍ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਓ, ਜੋ ਦਿਰਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਹਾਅ, ਦਿਰਆ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਡੈਟਾ ਅਤੇ 
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆ,ਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ-ਸਮ� ਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਰਸਾ�ਦੀ 
ਹੈ। ਗਰ੍ਾਫ, ਦਿਰਆ ਦੇ ਕਈ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ � ਵੇਖਣਾ 
ਅਸਾਨ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। 

ਜ
ਾਣ

ਕ
ਾਰ

ੀ ਤ
� ਵ

ਾਕ
ਫ਼

 ਰ
ਹੋ ਫੋਨ, ਟੈਕਸ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਂ

ਈਮੇਲ
ਹੜਹ੍ ਦੀਆ ਂਮੁਫ਼ਤ ਆੱਟੋਮੈਿਟਕ ਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂ
ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ। ਤੁਸ� 
ਦਿਰਆ ਅਤੇ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂ� ਿਨੱਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਵਧਾਨ!

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ

ਹੜਹ੍ 

kingcounty.gov/flood ਜਾ ਂ206-477-4899 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

ਸਾ� ਫ਼ਾੱਲੋ ਕਰੋ!
ਟਿਵੱਟਰ 'ਤੇ @KCFloodDistrict 

ਅਤੇ @KCDNRP ਅਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ 
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 
ਸਰ੍ੋਤਾ ਂਬਾਰੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (@KCWLRD)

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਦਿਰਆਵਾ ਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

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

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਇਹ ਬਰ੍ੋਸ਼ਰ ਡਾਕ 
ਰਾਹ� ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ 

ਘਰ ਜਾ ਂਜਾਇਦਾਦ ਹੜਹ੍-ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ 
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਹੜਹ੍ ਤ� ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਿਤਆਰੀ
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ

ਫ਼ਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਦੁਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਤ� ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ 

ਨਹ� ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ� ਅਸ� ਇਸ � ਬਹੁਤ ਦੂਰ� ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇ, 

ਗੁਆਢਂ ਿਵਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਿਹੰਮਤ � ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਿਫਰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤ� ਅਸਾਨ ਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ 

ਹੈ ਿਕ ਇਜੰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। ਬਸ ਇਜੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ (ਿਡਸਿਟ�ਕਟ) ਕਈ ਸਰ੍ੋਤ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸ� ਜਾਣਦ ੇਹੋ ਿਕ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਹੜ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ? ਹੜਹ੍ 

ਲਗਭਗ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਜੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹੰਗਾ 

ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਿਭਆਨਕ. ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ-ਫੇਟ 

ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਮੌਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਟ�ਾਸਂਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਵਚ 

ਿਵਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾ ਂਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂ� ਲੱਖਾ ਂਡਾੱਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਜੋਖਮਾ ਂ� ਘਟਾਉਣ, ਸਰਬਜਨਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾ ਂ� ਰਕਮਾ ਂਦੇਣ ਅਤੇ ਿਕੰਗ 

ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਵਾੱਰਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਲੋਕਾ ਂ� ਹੜਹ੍ ਦੀਆ ਂ

ਘਟਨਾਵਾ ਂਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਰ੍ੋਸ਼ਰ ਵਰਗੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਇਸ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾ ਂ� ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ:

• ਹੜਹ੍ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣ.ੋ ਿਜੱਥ ੇਤੁਸ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਨੇਮ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ 

ਕਰਦ ੇਹੋ, ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ kingcounty.gov/floodmaps 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਅਤੇ  

“iMap floodplain boundaries” 'ਤੇ ਸ�ੋਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂ206-477-4727 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

• ਚੌਕਸ ਰਹੋ! ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਅਲਰਟਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 

kingcounty.gov/flood 'ਤੇ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਵਾੱਰਿਨੰਗ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋਡ 

ਕਰਕੇ ਹੜਹ੍ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮ� ਦੀ ਹੜਹ੍ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੇਤੀ ਲਓ।

• ਹੜਹ੍ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਸਟ�ਡਰਡ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਹੜਹ੍ 

ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਘੇਰ ੇਹੇਠ ਨਹ� ਆ�ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ � ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜਹ੍ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆ ਂ

ਪਾੱਿਲਸੀਆ ਂਲਈ 30 ਿਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਲੱਭਣ 

ਲਈ floodsmart.gov 'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ। ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਿਵਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾ ਂਗੱਡੀ ਨਾ 

ਚਲਾਓ। ਇੱਕ �ਟ ਪਾਣੀ ਗੱਡੀ � ਸੜਕ ਤ� ਪਰ�ਾ ਂਿਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਇਚੰ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ 

ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂ'ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦਾ। ਹੜਹ੍ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਿਵਚ� ਅੱਧੀਆ ਂ

ਤ� ਵੱਧ ਿਵਚ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਂਿਵਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡ�ਾਈਵਰਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਹੜਹ੍ 

ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੌਤਾ ਂਦੀ ਅਗਲੀ ਸਭ ਤ� �ਚੀ ਫ਼ੀਸਦ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ� 

ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਮ�ਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼, ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੈਸੀਿਫਕ ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਦੀਆ ਂਖ਼ੂਬੀਆ ਂਹਨ, ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ! ਪਰ, ਹੜਹ੍ 

ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆ ਂ� ਵੀ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਿਹੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ 

ਕਰੋ। ਹੜਹ੍ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ!

 

ਰੀਗਨ ਡੱਨ (Reagan Dunn), ਚੇਅਰਮੈਨ

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਕੰਟ�ੋਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ

kingcountyfloodcontrol.org  |ਟਿਵੱਟਰ: @KCCReaganDunn

ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੀਗਨ ਡੱਨ (Reagan Dunn)

ਹੜਹ੍ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂ



ਦਿਰਆ
cfs=ਘਣ �ੱਟ ਫ਼ੀ ਸੈਿਕੰਡ

ਪੜਾਅ 1 - ਕੋਈ ਹੜਹ੍ ਨਹ�।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੜਹ੍ ਨਹ� ਆ�ਦਾ। 
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ਪੜਾਅ 2 - ਮਾਮੂਲੀ ਹੜਹ੍। ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਵਾੱਰਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ 
ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 3 - ਦਰਿਮਆਨਾ ਹੜਹ੍। ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ � ਹੜਹ੍ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ,ਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੁਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 4 - ਿਭਆਨਕ ਹੜਹ੍। ਫ਼ਲੱਡ ਪੈਟਰੋਲਸ ਸਿਥਤੀਆ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲੱਡ ਵਾੱਰਿਨੰਗ 
ਸ�ਟਰ ਖੁੱਲ�ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

206-296-8200 ਜਾ ਂ800-945-9263

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ
ਫ਼ਲੱਡ ਵਾੱਰਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ

ਹੜਹ੍ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਿਕਵ� ਕਰੋ 
kingcounty.gov/�oodservices

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਚਤਾਵਨੀ
kingcounty.gov/alert

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੀਆਂ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਖ਼ਬਰਾ ਂਬਾਰੇ ਬਲੌਗ
kcemergency.com  

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੀਆ ਂਹੜਹ੍ ਬਾਰੇ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ
206-477-4899
kingcounty.gov/alert

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਫ਼ਲੱਡ
ਵਾੱਰਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ
206-296-8200 ਜਾਂ
800-945-9263

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਹਾਉਿਸੰਗ
ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਘੱਟ-ਆਮਦਨ, ਘਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਲਕਾ ਂ
ਲਈ ਵੱਡੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਉਿਸੰਗ
ਮੁਰੰਮਤਾ ਂਲਈ ਰਕਮਾ ਂਦੇਣੀਆ ਂ                       
206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੜਹ੍ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਰੋਡ
24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ
206-477-8100 ਜਾ ਂ
800-KC-Roads
kingcounty.gov/roadalert

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੀਆਂ
ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ
kingcounty.gov/roadalert

ਮੈਟਰੋ ਟ�ਾਿਂਜ਼ਟ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
kingcounty.gov/metro

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਲੱਡ
ਇਿੰਸ਼ਓਰ�ਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
888-379-9531
foodsmart.gov

ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਸਹਤ
ਸੀਏਟਲ ਅਤੇ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸੈਪਿਟਕ 
ਟ�ਕ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ
206-477-8050

ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ
takewinterbystorm.org

ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ � ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰ੍ੋਤਾ ਂਤ� ਸੰਕਿਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
� ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤ ੇਿਬਨਾ ਂਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਮਾਬਂੱਧਤਾ ਜਾ ਂ
ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕਾ ਂਸਬੰਧੀ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾ ਂਲੁਕਵ� ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਜਾ ਂਵਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਸਰਵੇਖਣ ਉਤਪਾਦ ਵੱਜ� ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹ� ਹੈ। ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਜਾ ਂਦੁਰਵਰਤ� ਕਾਰਨ ਿਕਸ ੇਵੀ ਆਮ, ਖਾਸ, ਅਿਸੱਧ,ੇ ਇਤਫਾਕੀਆ, ਜਾ ਂਪਿਰਣਾਮੀ ਨੁਕਸਾਨਾ,ਂ ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਆਮਦਨਾ ਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਜਾ ਂਮੁਨਾਿਫਆ ਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹਨ, ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ 
ਿਲਖਤੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾ ਂਇਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 

ਟੌਲਟ ਦਿਰਆ
ਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਵਹਾਅ

8,500 cfs

ਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਪੁਸ਼ਿਤਆ ਂਤ� ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨ� ਕੁਆਮੀ ਵੈਲੀ ਟਰੇਲ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 203 ਪੁੱਲ ਿਵਚਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਪੁਸ਼ਤੇ 'ਤੇ 
ਬੰਨ� ਤ� ਪਾਣੀ ਿਰਸਣ ਵਾਲਾ ਵਹਾਅ NE 32nd ਸਟ�ੀਟ � ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੌਲਟ ਿਰਵਰ ਰੋਡ NE/361st ਐਵੇਿਨਊ NE ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ 
ਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਿਵਚਕਾਰ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।       

3,500 cfs
ਸਨ� ਅਕੁਆਮੀ ਵੈਲੀ ਟਰੇਲ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 203 ਪੁੱਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਿਕਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਿਣਆ 
ਪੁਸ਼ਤਾ ਿਰਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5,000 cfs
ਪਾਣੀ, ਸੈਨ ਸੂਚੀ (San Souci) ਗੁਆਢਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਟੌਲਟ ਦਿਰਆ ਰੋਡ NE � ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨ� ਅਕੁਆਮੀ 
ਵੈਲੀ ਟਰੇਲ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 203 ਪੁੱਲ ਿਵਚਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਪੁਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਰਸਣਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ।

2,500 cfs
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਚੌਕਸ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।T

13,800 cfs
ਜਨਵਰੀ 2009

17,400 cfs
ਿਦਸੰਬਰ 1959
ਟੌਲਟ ਦਿਰਆ ਬੰਨ� ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ।ਂ

ਸਾਊਥ ਫ਼ੋਰਕ
ਸਕਾਈਕੋਿਮਸ਼ ਦਿਰਆ
ਸਕਾਈਕੋਿਮਸ਼ ਿਵਖੇ ਵਹਾਅ

10,000 cfs
ਦਿਰਆ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਖੁਰਣ ਅਤੇ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਸੰਭਵ ਹਨ।

18,000 cfs
ਦਿਰਆ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਖੁਰਣ ਅਤੇ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੇਅਿਰੰਗ ਅਤੇ ਿਟੰਬਰਲੇਨ ਿਵਲੇਜ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਿਸਰੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 
ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

27,000 cfs
ਿਵਆਪਕ ਹੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਿਤਆ ਂਰਾਹ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।SK

6,000 cfs
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਟਾਫ ਚੌਕਸ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਡਰ ਦਿਰਆ
ਲ�ਡਸਬਰਗ ਨੇੜੇ ਵਹਾਅ

ਗਰ੍ੀਨ ਦਿਰਆ
ਮਡ ਮਾ�ਟੇਨ ਬੰਨ� 
ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਜਾ ਂਉਮੀਦ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਵਹਾਅ

ਸਨ� ਅਕੁਆਮੀ ਦਿਰਆ

ਇਜ਼ਾਕੁਆਹ �ੀਕ
ਹੋਬਰਟ ਨੇੜੇ ਉਚਾਈ (ਪੜਾਅ):
ਡੈਟਾ: ਿਸਟੀ ਆਫ ਇਜ਼ਾਕੁਆਹ

ਵਾਈਟ ਦਿਰਆ
ਮਡ ਮਾ�ਟੇਨ ਬੰਨ�
ਤ� ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ �
ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਜਾ ਂਉਮੀਦ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਵਹਾਅ 

5,000 cfs
ਸੜਕਾ ਂ'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆ,ਂ ਇਹਨਾ ਂਿਵਚ ਸੇਡਾਰ ਗਰ੍ੋਵ ਰੋਡ SE, ਮੈਕਸਵੈਲ ਰੋਡ SE ਅਤੇ ਸੇਡਾਰ ਗਰ੍ੋਵ ਰੋਡ SE ਵਾਲੇ ਚੌਰਾਹੇ ਨੇੜੇ 
SR 169 ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਅੱਿਗ� ਬੰਦ ਸੜਕਾ ਂ'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆ,ਂ ਇਹਨਾ ਂਿਵਚ ਯਾ ਂਰੋਡ SE (SE 197th ਸਟ�ੀਟ), SE 193rd 
ਸਟ�ੀਟ ਅਤੇ 216th ਐਵੇਿਨਉ SE, SE 203rd ਸਟ�ੀਟ, SE 206th ਸਟ�ੀਟ ਅਤੇ SE 207th ਸਟ�ੀਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਗੁਆਢਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਹਾਅ ਸਮੁੱਚੇ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

38,000 cfs

ਕੁਝ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵਚ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾ ਂਿਵਚ ਹੜਹ੍ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆ ਂ
ਸੜਕਾ ਂ'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਵੁੱਡਇਨਿਵਲੇ-ਡੁਵਾਲ ਰੋਡ, ਕਾਰਨੇਸ਼ਨ-ਡੁਵਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮੂਨ ਵੈਲੀ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   

12,000 cfs
ਹੜਹ੍ � ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਹਮ ਪੁਸ਼ਤੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੜਹ੍ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਹੋਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨ� ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ। ਇਹਨਾ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਪਾਣੀ, ਿਵਆਪਕ ਹੜਹ੍, 
ਸੜਕਾ ਂਬੰਦ ਹੋਣੀਆ ਂਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।

9,000 cfs
ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਰਆਈ ਪਰ੍ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਿਸਿਫ਼ਕ ਅਤੇ ਔਬਰਨ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂ
ਿਵੱਚ ਪੁਸ਼ਤੇ �ਪਰ� ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੜਹ੍ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾ ਂਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਿਸਆ ਂ�ਪਰ� ਪਾਣੀ ਵਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਟੀ ਆਫ 
ਇਨਮਕਲਾਅ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੱਛੀਆ ਂਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰ੍ੀਨਵਾਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੱਡ ਮਾ�ਟੇਨ ਡੈਮ ਦੇ SR 410 ਦਿਰਆ 
ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ �ਪਰ� ਹੜਹ੍ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

7.5 ਫੁੱਟ
ਹੜਹ੍ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵਚਲੇ ਸਥਾਨਕ ਹੜਹ੍। ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੜਕਾ ਂਬੰਦ ਹਨ
। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8.5 ਫੁੱਟ
ਇਜ਼ਾਕੁਆਹ �ੀਕ, ਿਟੱਬੇਟਸ �ੀਕ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਕੁਆਹ �ੀਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਫ਼ੋਰਕ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੜਹ੍। ਸਹਾਇਕ ਦਿਰਆ ਵਾਲੇ 
ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

9 ਫੁੱਟ
ਸਮੁੱਚੀਆ ਂਇਜ਼ਾਕੁਆਹ ਅਤੇ ਿਟਬੇਟਸ �ੀਕ ਘਾਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਹੜਹ੍।

12,000 cfs
ਿਜਹੜੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂ'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਨੀਲ ਰੋਡ SE, ਰੀਿਨਗ ਰੋਡ, ਵੈਸਟ 
ਸਨ� ਅਕੁਆਮੀ ਿਰਵਰ ਰੋਡ NE (ਵਾੱਕਰ ਰੋਡ), ਸਨ� ਅਕੁਆਮੀ ਮੀਡੋਬਰੂਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਿਮਲ ਪ�ਡ ਰੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।

20,000 cfs
ਸਮੁੱਚੀ ਸਨ� ਅਕੁਆਮੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਹੜਹ੍ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, 
ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ਾੱਲ ਿਸਟੀ-ਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਟੌਲਟ ਿਹੱਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨੌਵਲਟੀ ਫ਼ਲੈਟਸ ਰੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।

2,800 cfs

156th ਪਲੇਸ SE ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋਨਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

4,200 cfs

ਲੋਅਰ ਡੌਰੇ ਡੌਨ ਵੇਅ ਅਤੇ ਬਾਇਰਸ ਰੋਡ SE 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ 
ਸੜਕਾ ਂਕਈ ਗੁਆਢਂਚਾਿਰਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਵਸਨੀਕ ਿਘਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ� ਕੱਢਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

7,000 cfs

ਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਔਬਰਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚਲੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਹੜਹ੍। 

9,000 cfs

ਔਬਰਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਿਮਲ �ੀਕ ਦੇ ਤਾਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੂੰਘਾਈਆ ਂਵਾਲੇ ਹੜਹ੍। ਸਾਊਥਈਸਟ 
ਗਰ੍ੀਨ ਵੈਲੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਵੈਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5,000 cfs

ਿਸਟੀਜ਼ ਆੱਫ਼ ਪੈਿਸਿਫ਼ਕ ਅਤੇ ਔਬਰਨ ਿਵਚ A-ਸਟ�ੀਟ ਿਬਰ੍ਜ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚਲੇ ਪੁਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਹੜਹ੍ 
ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਪੈਿਸਿਫ਼ਕ ਿਵਚ ਪੁਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਪੈਿਸਿਫ਼ਕ ਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ �ਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।  

7,000 cfs

ਿਸਟੀ ਆਫ ਪੈਿਸਿਫਕ ਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ 
ਨਿਹਰ ਅਤੇ ਹੱਟ ਐਵੇਿਨਉ ਅਤੇ ਿਸਟੀਜ਼ ਆੱਫ਼ ਪੈਿਸਿਫ਼ਕ ਅਤੇ ਔਬਰਨ ਿਵਚ A-ਸਟ�ੀਟ ਿਬਰ੍ਜ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ ਚੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ 
ਦੇ ਵਹਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੈਡ �ੀਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂ� ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੜਹ੍ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

6,000 cfs
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਚੌਕਸ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

6.5 ਫੁੱਟ
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਚੌਕਸ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

1,800 cfs
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਚੌਕਸ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

5,000 cfs
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਚੌਕਸ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

4,000 cfs
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਚੌਕਸ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
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9.9 ਫੁੱਟ
ਨਵੰਬਰ 1990

54,110 cfs
ਜਨਵਰੀ 2009

12,200 cfs
ਨਵੰਬਰ 2006

7,870 cfs
ਜਨਵਰੀ 2009

28,100 cfs
ਨਵੰਬਰ 1959
ਟੌਲਟ ਦਿਰਆ ਬੰਨ� ਦੀ 
ਉਸਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ।ਂ

ਹਾਲੀਆ
ਿਸਖਰ

ਹੜਹ੍ ਦਾ
ਿਸਖਰ

ਇਹਨਾ ਂਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ
ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਹਾਅ:

ਨੌਰਥ ਫ਼ੋਰਕ
ਿਮਡਲ ਫ਼ੋਰਕ 
ਸਾਊਥ ਫ਼ੋਰਕ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ; TTY 711

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

28,000 cfs
ਿਦਸੰਬਰ 1933
ਮਡ ਮਾ�ਟੇਨ ਬੰਨ� ਦੀ 
ਉਸਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂ
ਬਕਲੇ ਨੇੜੇ ਵਾਈਟ 
ਦਿਰਆ ਬਾਰ ੇਿਰਪੋਰਟ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

11,700 cfs
ਜਨਵਰੀ 2009
ਮੱਡ ਮਾ�ਟੇਨ ਬੰਨ� ਤ� 
ਯੂ. ਐਸ. ਆਰਮੀ ਕੋਰ 
ਆੱਫ਼ ਇਜੰੀਨੀਅਰਾ ਂਦੇ 
ਡੈਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ।

14,200 cfs
ਮੈਸਨਰੀ ਬੰਨ� ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
ਤ� ਪਿਹਲਾ।ਂ

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦਾ ਦਿਰਆ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ਬੰਧ

ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਇਸ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਵਹਾਅ 
ਦਾ ਡੈਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ

ਟੌਲਟ ਦਿਰਆ ਬੰਨ�

ਹਾਵਰਡ ਹੈਨਸਨ ਬੰਨ�

ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਜਾ ਂਉਮੀਦ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਵਹਾਅ

ਮੈਸਨਰੀ ਬੰਨ�C
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ਜਨਵਰੀ 2019
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ਰੇਤ ਦੀਆ ਂਬੋਰੀਆ ਂਹੜਹ੍ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਰੇਤ ਦੀਆ ਂਬੋਰੀਆ ਂ
� ਿਕਵ� ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਿਚਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਥਾਵਾ,ਂ ਕੰਮਕਾਜ 
ਦੇ ਸਿਮਆ ਂਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
kingcounty.gov/floodservices 'ਤੇ ਜਾਓ:

ਰੇਤ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ

ਬੰਨ�

100-ਸਾਲ
ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ 

ਹੇਠਲਾ ਇਲਾਕਾ

ਰੇਤ ਦੀ ਬੋਰੀ
ਵੰਡ ਵਾਲੀ

ਥਾਂ

* ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਦਿਰਆਵਾ ਂਬਾਰੇ ਹੜਹ੍ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗੇਜਾ ਂਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਲਈ 

kingcounty.gov/flood 'ਤੇ ਜਾਓ

ਿਰਵਰ ਗੇਜ
ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪੜਾਵਾ*ਂ

ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ
 ਜਾਦਂੀ ਹੈ (ਹੇਠਾ ਂਵੇਖੋ)

ਸੰਕੇਤ

100-ਸਾਲਾ ਹੜਹ੍ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਹੜਹ੍ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਲ ਿਵਚ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀ ਥਾ ਂਿਵਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
kingcounty.gov/floodmaps 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ206-477-4732 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

100-ਸਾਲਾ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ

SK


