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ሓበሬታን መቆጻጸርን ርኸብ 
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ቅድሚ ናብ ገዛኹም ምእታውኩም ቅርፃዊ ሓደጋ፣ ናይ ጋዝ ምፍሳስ፣ 
እሌክትሪክ ምቅፃልን ገመዳትን ተጠንቀቑ፡፡
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ስርሓተ-ሓዊኻ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ፓኔልካ፣ ኣውትሌታትካን 
መሳርሒታትካን ቅድሚ ምጥቃምካ ብበዓልሞያ ኣፈትሾም። እቲ ጋዝ 
መሊሱ ክውለዓልካ ነቲ ናይ ጋዝ ኩባንያ ደውለሉ።

ናይ ገዛ ኣቕሑት፣ ናይ መግቢ፣ ቀረብ ማይን ኣቕሑትን ብውሑስ 
መንገዲ ንምጽራይ ዘኽእሉ ቅደምሰዓባት ፍለጥ።

ክሳራታትካ መዝጊብካ ኣቐምጥ። ዕንወታት ብስእሊ ኣቐምጥን ንምዕራይ 
ዝገበርካዮ ወጻኢታት መዝግብን። ብዕልቕልዕ ንዝወረደካ ዕንወት ካሕሳ 
ምሕታት ብዝምልከት ምስ ናይ መድሕን ወኪልካ ተዛተ።

ኣብ ገዛኻ እቲ ማይ በጺሕዎ ዝነበረ ዝዓለ ብራኸ ወይድማ ዝዓነወ 
መዋቕር ብምልክት ኣርኢ።

እቲ ብዕልቕልቕ ዝተውሓጠ ኣካል ህንጻ ቀስብቐስ ነቲ ማይ ብፓምፕ 
እናስሓብካ ኣወግደሉ ኣብቲ ህንጻ መዋቕራዊ ዕንወት ከይስዕብ 
ንምክልኻል (ኣብ መዓልቲ ሲሶ መጠን ማይ ኣወግድ)።

ሑጻ ዝሓዘ ክሻታት ብግቡእ ኣወግድን ጓሓፍን።

ንሓደጋዊ ደገፋትን ናይ ምዝገባ ኣሰራርሓታትን ዝምልከት ሓድሽ 
ሓበሬታታት ከይህሉ ኣብ ከባቢኻ ዝርከባ ማዕኸናት ዜና ተኸታተል።

ድሕሪ 
ዕልቕልቕ

ብሓላፍነት ህነጽ
ኣብቲ ናይ ውሑጅ መከላኸሊ ዝግበር ዝኾነ ለውጢ ፍቓድ የድልዮ፡፡
ሓዱሽ ህንፃ ስራሕ፣ ፅገና ህንፃ፣ ተወሰኽቲ፣ ኳዕቲ፣ ደረጃ ወይድማ 
ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ኣ ህንፃኹም ኣብ ማሕበረሰብኩም ሕግታት ወሕጅ 
ምክልኻል ምምሕዳር ዝተፈቐዱ ክኾኑ ኣለዎም፡፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ 
ህንጻ ዝግበሩ ካብ 50 ሚኢታዊት ዋጋኡ ንላዕሊ ዝግመቱ ጽገናታት ወይ 
ምምሕያሻት መከላኸሊ ዕልቕልቕ ዘለዎም ክኾኑ ከምኡድማ ግቡኣት 
ረቛሒታት ዘማልኡ ክኾኑ ኣለዎም።

ብሓላፍነት ምህናጽ ሰባትን ህንጻታትን ካብ ዕልቕልቕ ድሕነተም ዝተሓለው 
ንክኸውን ይገብር፡፡ ናይ ውሕጅ ምክልኻል ምምሕዳር ሕግታት ናይ ወሕጅ 
መፍሰሲ ከባቢታት ንኹሉ ነባራይን ኣፍቲ ከባቢ ዝሰርሕን ሰብ ናይ ዕብየት 
ፅዕንቶ ብምቕናስ ሓደገኦም ክቕንስ ይገብር፡፡

ፕሮጀክት ቅድሚ ምጅማርኩም ወይድማ ዘይሕጋዚ ህንፀት ንምሕባር፣ 
ናይ ዳኝነት ፍቓድ ኤጅንሲ ወይድማ King County Department of 
Permitting and Environmental Review ብ 206-296-6600 
ወይድማ kingcounty.gov/permits ኣቢልኩም ብምርካብ ሓበሬታ 
ርኸቡ፡፡

ዕልቕልቕ ኣብ ብዘጥቀዖም ቦታታት ኣይትኺድ፣ ኣይትጨራባሕ 
ወይድማ ተሸከርካሪ ኣይትዘውር። ተመለስ። ናብ ዕልቕልቕ 
ኣይትጥሓል።

ተሸከርካሪትካ ኣብቲ ዘዕለቕለቐ ቦታ እንድሕር ተረግሪጋ፣ ብቕልጡፍ 
ጠንጢንካያ ኪድ። ናብቲ ዝመጻእካሉ መንገዲ ተመሊስካ ውሕስነትካ 
ኣጋግጽ።
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ንኩነታትን ትንበያን ዕልቕልቕ ዝምልት ሓበሬታ ንምርካብ ናብ 
ማእከል መጠንቀቕታ ዕልቕልቕ ኪንግ ካውንቲ ደውል።

ካብ ሰብመዚ ንዝወሃብ ናይ ምግዓዝ ምልክታ ተዳሊኻ ጽናሕ። 
ክትግዕዝ ከምዘለካ እንተተነጊርካ፣ ብቕጽበት ከምኡ ግበር። ሓጸርቲ 
መንግዲታት ተዓጽዮም ክኾኑ ስለዝኽእሉ፣ ነቶም ክትግዕዘሎም 
ዝተነግሩኻ መንገዲታት ተኸተል።

ብምኽንያት ብህጹጽ እናወሰኸ ዝኸይድ ናይ ማይ ብራኸ ካብ 
ገዛኻ ወይ ካብቲ ዘለኻዮ ህንጻ ክትወጽእ ዘይትኽእል እንተኾንካ፣ 
ናብ 911 ብምድዋል ደገፍ ሕተት። ሽዑ ናብ ላዕለዋይ ደብሪ ወይድማ 
ናብቲ ናሕሲ ደይብ። ቁሪ ዝከላኸል፣ ማይ ዘይኣትዎ ክዳን፣ ላምባዲና፣ 
ሞባይል ተሌፎንን ተንቀሳቓሲ ሬድዮን ምሳኻ ተማላእ።

ዕልቕልቕ ዘይተርፍ እንተኾይኑ፣ ግን ከኣ ግዜ እንተሃልዩካ:

• እቲ ኣውራ ናይ ጋዝ ትቦ ዕጸዎ።.

• ኩሎም ኣብ ህንጻኻ ዝርከቡ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሑ መገልገሊታት 
ኣብቲ ኣውራ መጥፍኢ ሓይሊ ኣጥፍኣዮም።. ኣብ ደረቕ ቦታ ዝርከብ 
እንተዘይኮይኑ ወይድማ ካብ ጎማ ዝተሰርሐ ገበር ዘለዎ ጫማን ካብ 
ጎማ ዝተሰርሑ ጓንቲታትን ጌርካ ኣብ ዝነቐጸ ዕንጸይቲ ጠጠው ክትብል 
እንተዘይክኢልካ ዝኾነ ኤሌክትሪካዊ መሳርሒ ከይትትንክፍ።

• ኣብ ቀጻሊ ኣብቲ ስፍራኻ ከጋጥም ዝኽእል ዕልቕልቕ ብዝምልከት ዘለካ 
ፍልጠት ክብ ንምባል ከም ሰዓት፣ መጠን ጌጅ፣ ከምኡድማ ከባቢያዊ 
ብራኸታት ዕልቕልቕ ዝምልከት ስታቲስቲክስ መዝጊብካ ሓዝ።. ኣብ ገዛኻ 
ወይ ስራሕኻ ዝተዓዘብካዮም ንጹራት ትዕዝብቲታት እውን ኣብ ግምት 
ኣእቱ።

ኣብ እዋን 
ዕልቕልቕ

6

ኣቐዲምካ
1 ዕልቕልቕ ከብጸሓልካ ዝኽል ሓደጋ ፍለጥ።. እዚ መጽሄት እንድሕር 

ተላኢኹልካ፣ መንበሪ ገዛኻ ኣብ ከባቢ ንዕልቕልቕ ክቃላዕ ዝኽእል ሜዳ 
እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። kingcounty.gov/floodmaps ወይድማ 
ደውልርአ 206-477-4727.

2 ናይ ዕልቕልቕ መድሕን ዓድግ. እቲ ስሩዕ ናይ ወነንቲ ገዛ መድሕን 
ብዕልቕልቕ ንዘጋጥም ክሳራ ኣይሽፍንን፣ ኣብ ሓደሽቲ ፖሊሲታት 
ተጠቃሚ ንምዃን ድማ ን 30-መዓልቲ ክትጽበ ናይ ግድን እዩ።

Floodsmart.gov ወይድማ ደውል 800-427-4661.

3 ንገዛእርእስኻን ስድራቤትካን ተኸላኸል.

• ናይ እዋን ህፁፅ ግዘ ትልምታት ንስድራኹም፣ ሕርሻ ወይድማ ቢዝነስን 
ስድራ ክበታተን ስለዝኽእል መራኸቢ ቦታ ምረፁ፡፡

• ካብ ገዛኻ ወይ ስራሕካ ናብ በሪኽ ቦታ ዝወስዱ ብዙሓት መንገዲታት 
ፍለጥ።.

• ሑፃ ዝመለኡ ክሽታት ተጠቒምኩም መንበሪኹም ተኸላኸሉ (ንናፃ ናይ 
መበተነኒ ክፍልታት እቲ ካርታ ምርኣይ ይከኣል)

• ከባቢያዊ መስመራት ተሌፎን እንድሕር ተጨናኒቖም ክትድውለሉ 
እትኽእል ካብቲ ዘለኻዮ ስቴት ወጻኢ ዝርከብ ዓርኪ ወይ ዘመድ 
ምረጽ።.

• ናይ ሓደጋ ግዜ ዕጥቂ ኣዳሉ (ኣብ ታሕቲ ረኣይ)።).

• ብዛዕባ ንዕልቕልቕ ዝምልከት ምድላው፣ ሕሉፍ ተሞክሮታትን 
ከምኡድማ ንስኻ ወይ ንሶም ብዛዕባ ክትደልይዎ እትኽእሉ ፍሉይ 
ደገፍ ንጎረባብትኻ ተዛረብ።.

4 ንብረትካ ካብ ሓደጋ ዕልቕልቕ ተኸላኸል.

• ተሸከርከርቲ፣ መሳርሒታት፣ ጥሪት ወይድማ ፍቱዋት እንስሳት (pets) 
ከመይን መዓስን ናብ በሪኽ ቦታ ክትወስዶም ከምዘለካ ፍለጥ።.

• ክቡራት ነገራትን ኣብ መንበሪ ገዛ እትጥቀመሎም ኬሚካላትን ኣብ ብርኽ 
ዝበለ ቦታ ኣቐምጦም።.

• አንከርን ድሕነቱ ዝተሓለወን ፕሮፓን ታንክታን ካልኦት ናይ ነዳዲ ኮንተይነራትን.

• ውሑጅ ኣብ ናይ ፈሳሲ ከናለታት ከይዓቁር መታን ኣብ ናይ ህንጻ ፈሳሲ 
መውጽኢ ከናለታት መተንፈሲ ግበር።.

• ናይ ጎደና ከናለታት፣ መውሓዚ ውሑጅ ዝናብን ናይ ዲጋታት መተንፈሲ 
በሪታትን ካብ ውድቕዳቕ ኣቑጽልቲን ካብ ደለልን ዝጸረዩ ግበሮም።. እዞም 
ተግባራት እዚኦም መንበሪኹም ብምክልኻል ሩባታትን መትረባትን ከፅርዩ 
ይኽእሉ፡፡

• ብባትሪ ወይድማ ብጎሚኖ እትሰርሕ ሬድዮ 
ምስ መሕለውታ ባትሪታት

• ናይ ቀዳማይ ረድኤት ሕክምና ቀረባትን 
ፊሽካን

• ላምባዲና ምስ መሕለውታ ባትሪታት

• ናይ ኣገደስቲ ሰነዳት ቅዳሓት ካብ ፕላስቲክ 
ኣብ ዝተሰርሐ ሳንጣ ጌርካ ሓዝ (ናይ 
ተሸከርካሪ መዘወሪ ፍቓድ፣ ናይ መድሕን 
ሓበሬታ፣ ናይ ስድራቤት ባንኪን ካልኦትን 
ኣድራሻታት)

• ንስድራቤትካን ንእንስሳትካን ንብዙሕ 
መዓልቲታት ዘገልግል ማይን ዘይበላሾ 
መግቢን

• ቁሪ ዝከላኸል ክዳን፣ ድልዱል 
ጫማታት/ቡትስ ከምኡድማ ኮበርታታት

• ናይ ውልቀ ጽሬት መሕለዊ ቀረባት

• ሓኪም ዝኣዘዘልካ ኣፋውስ

• ንቆልዑት ምቾት ዝህቡ ነገራት (ኮበርታ፣ 
መጻሕፍቲ፣ ባምቡላታት)

• ናይ ሞባይል ቴሌፎን ቻርጀራት

ኣብ King County ንመጠንቀቕታ ሓበሬታት ንምርካብ ኣብ kingcounty.gov/flood ተመዝገቡ

ተመዝገብ
ንመጠንቀቕታ 

ሓበሬታታት

ሓገዝ ትደሊ ዶ?
ናይ ንብረት ሓገዝ ምስእትደሊ ንብረትካ ኣብቲ ናይ ውሑጅ መሕለፊ ከምዝኾነ ክተረጋግጽ ኣለካ፤ ወይ ብዛዕባ ናይ 

ኢሊቬሽን ምስክር ወረቐት ተወሳኺ ምስእትደሊ ብ 206-477-4727 ደውል፡፡

ዕልቕልቕ ከጋጥም እንከሎ...
ተዳሊኻ ጽናሕ! ንዕልቕልቕ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ kingcounty.gov/�oodservices ርኸብ

ናይ King County ጉጅለ ሓገዝ፡ ሰባት፣ መንበሪ ኣባይቲን ከባቢ ኣየርን 
ንምክልኻል ህፁፅ ምትሕብባር፡፡
ጉጅለ ሓገዝ King County ኣብ 2017 ኣብ እዋን ዕልቕልዕል ዝተጎድኡ ናይ ዕልቕልቕ መከላኸሊ ቦታታት፤ ካልኦት ናይ King County 
መቆፃፀሪ ከባቢታት ከይጎደአ ንምፅጋን ተጣይሹ፡፡ 

እቲ ናይ ሓገዝ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብ$2.5 ሚልዮን ዓሰርተ ክልተ ፕሮጀክታት ዛዚሙ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፤ እቲ ናይ ሓገዝ ጉጅለ 
ሓሙሽተ ናይ ዕልቕልቕ መከላኸሊ ትካላት ቀሪፁ፣ ፈቒዱን ሰሪሑን፡፡ ኣብዚ ዓመት መበል ሻድሻይ ናይ እዋን ህፁፅ ግዘ ፕሮጀክት ተፈሊጡን 
ተሰሪሑን፡፡ እቲ ናይ ሓገዝ ጉጅለ ብምስራሕ ፕሮጀክት ዲዛይንን ኣብ September 2018 ዝተዛዘመ ህንፀት ካብ U.S. Army Corps 
of Engineers ናይ ህፁፅ እዋን ህንፀት ፍቓድ ክረክብን ሰሪሑ፡፡  

ኩሉ ዝሓቁፍ መከላኸሊ ዕልቕልቕን ምምሕዳርን፡፡
ፕሮጀክታትን ፕሮግራማትን ዕልቕል King County ገንዘባዊ ድጋፍ ብምግባር
ጎደናታት ምቁፅፃርን ህዝባዊ ጥዕና ጣብያታት ድሕንነታትን፣ ክልላዊ ማእኸል ኢኮኖሚን ከምኡ እውን ህዝባውን ውልቃውን ትካል 
ብምክልኻልን መንበርታትን መተሓላለፊታትን

ብዛዕባ ናይ ዕልቕልቕል ምምሕዳር ዝያዳ ክተፈልጡ እንድሕር ደሊኹም፡ kingcountyfloodcontrol.org ጎብንዩ፡፡

Stossel ኣብ September 2018 ፅገና ህፁፅ እዋን፣ ብ King County Strike ዝተፀገነ፡፡

ንዕልቕልቕ ኣቐዲምካ ተዳሎ(2
01

9)

ኣብ ኪንግ ካውንቲ ክትገብሮ ዘለካ ናይ ዕልቕልቕ ድልውነት ዝምልከት መምርሒ መጽሓፍ

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

ብኣማራጺ መንገዲ እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ 206-477-4812 (ምስማዕ ንዝተጸገሙ: 711)

ሰላም!

ናፃ KING COUNTY ናይ ዕልቕልቕ 
ምዕራፋት ዝገልጽ ናጻ መተግበሪ
እዚ ወድዓዊ ናይ ሩባታት ዋሕዚ፣ ናይ ሩባ ብራኸ ዳታን ትንበያን 
ከምኡድማ ናይ ሓቃዊ ግዜ ናይ ዕልቕልቕ ምዕራፋት ዝገልጽ ናጻ 
መተግበሪ ብምውራድ ኣብ ሞባይልካ ናይ ሓቃዊ ግዜ ዕልቕልቕ 
ሓበሬታ ርኸብ። ግራፍ ተጠቒምካ ናይ ብዙሕ ማዓልቲ ናይ ሩባ 
ዳታን ትንበያን ብቐሊሉ ክትርኢ ትኽእል። 

ካ
ብ

 ሓ
በ

ሬ
ታ

 ኣ
ይ

ት
ር

ሓ
ቕ

ተሌፎን፣ ናይ ጽሑፍ 
መልእኽቲ፣ ወይ ኢሜይል
ናጻ ኣውቶሜትድ ናይ ዕልቕልቕ 
መጠንቀቕታታት ንምርካብ ተመዝገብ። 
መጠንቀቕታታት ብሩባን ናይ ዕልቕልቕ 
ምዕራፍን ከፋፊልካ ከምዝጥዕሙኻ 
ከተዳልዎም ትኽእል ኢኻ።

መጠንቀቕታ!

KING COUNTY

ዕልቕልቕ

kingcounty.gov/flood ወይድማ ደውል 206-477-4899

ተኸተለና!
@KCFloodDistrict ን 
@KCDNRP ኣብ ትዊተር ከምኡ 
እውን King County Water and 
Land Resources Division 
(@KCWLRD) ኣብ ፌስቡክ

ናይ ኪንግ ካውንቲ ኣገልግሎታት

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

እዚ ብሮሸር ብፖስታ እንድሕር 
ተላኢኹልካ፣ ገዛኻ ወይ ኣድራሻኻ 

ኣብቲ ንውሕጅ ዝተቓልዐ ሞዳ ወይድማ 
ኣብ ጥቕኡ ኣሎ ማለት እዩ።

ናይ መግቢ ድሕንነትን 
ድልውነትን
መልእኽቲ ካብ King County
ማእኸል ቁፅፅር ምግቢ

ካብ ተፈጥራዊ ሓደጋ ናፃ ዝኾነ ሰብ የለን፡፡ ርሑቕ ኮይነና 
ንሪኦ ዋላ ንሃሉ፣ ንጎረቤት ማሕበረሰብ ድጋፍ ብምግባር 
ወይድማ ናይ ባዕልና ድፍረት ብምትእኽኻብ ክኸውን 
ይኽእል፡፡ 

ድልዊ ምኻን ግን ዓርስኻ ንምክልኻ ዝቐለለን ዝበለፀን እዩ፡፡ ቁፅፅር ዕልቕልቕ King 
County እዚ ንምግባር ብዙሕ ግብኣት የቕርብ፡፡

ኣብ King County ን United Statesን ዕልቕልቕ ልሙድ ተፈጥራዊ ሓደጋ 
ምኻኑ ትፈልጡ ዶ? ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክፍጠር ይኽእል፤ ንእሽተይ ኢንች ዕልቕልቕ 
ብዙሕ ክሳራ ክተስዕብ ትኽእል፡፡ ጉድኣት ዕልቕልቕ ካብ ንእሽተይ ናብ ከቢድ፣ ሓደገኛን 
ጥፍኣት ናብ ዘኸትልን ክልካዕ ይኽእል፡፡ ከቢድ ጉድኣትን ሞትን ከስዕብ ይኽእል፣ 
ግልጋሎት መጓዓዝያን ዝውውርን ክቋረፅ ይኽእል፣ ከምኡ እውን መንበርን ናይ ስራሕ 
ቦታን ብምጉዳእ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዶላር ከኽስር ይኽእል፡፡

እቲ ምምሕዳር ወረዳ ናይ ዕልቕልቕ ሓደጋታት ክቕንስ፣ ህዝባዊ ናይ ድሕንነት ፕሮጀክታት 
ገንዘባዊ ድጋፍ ብምግባርን ከምኡ እውን King County ናይ ዕልቕልቕ መጠንቀቕታ 
ማእኸል ድጋፍ ይገበር፡፡ ከምዚ በራሪ ወረቐት ዝኣመሰሉ ሓበሬታን ግብኣትን ብምቕራብ 
ሰባት ኣብ እዋን ዕልቕልቕ ምላሽ ክህቡ ንሕግዝ፡፡ ዝተወሰነ ደቓይቕ ወሲድኩም እዞም 
ኣደልይቲ ሓበሬታታትን ቁልፊ መምርሕታትን ብምንባብ ኣብ ርእስኹም ሓዝዎ፡

• ናይ ዕልቕልቕ ሓደጋ ፍለጡ Kingcounty.gov/floodmaps ብእታው “iMap 
floodplain boundaries” ብምጉብናይ ወይድማ 206-477-4727 ብምድዋል 
ኣብ እትነብሩሉ፣ ትስርሑሉን ክትጓዓዙሉ እትሓስቡ ቦታታት ዘሎ ሓደጋ ፍለጡ፡፡

• መጠንቀቕታ! King County ናይ ምግቢ መጠንቀቕታ ሓሬታ ብምምዝጋብ ከምኡ 
እውን King County Flood Warning ኣፕ ካብ kingcounty.gov/flood 
ዳውንሎድ ብምግባር እዋናዊ ናይ ዕልቕልቕ መጠንቀቕታ ርኸቡ፡፡

• ኣብ ናይ ዕልቕልቕ ኢንሹራንስ ኢንቨስት ምግባር ኣብ ግምት የእትዉ ናይ መደበኛ 
ወነንቲ መንበሪ ገዛን መካረይትን ኢንሹራንስ ናይ መግቢ ሓደጋ ኣየካትትን፤ ከምኡ 
እውን ንሓዱሽ ናይ መግቢ ኢንሹራንስ ፖሊሲ 30 መዓልቲ ብምውሳድ ተግባራዊ 
ይገብር፡፡ ኣይትዘንግዑ፤ ዝያዳ ክትፈልጡን ናይ ኢንሹራንስ ተወካሊ ክትረኽቡን 
floodsmart.gov ግብንዩ፡፡

• ተመለስ።. ናብ ዕልቕልቕ ኣይትጥሓል። ኣብ ውሕጅ ፈፂምኩም መኪና ከይትዝውሩ፤ 
ብእግርኹም እውን ከይትኸዱ፡፡ ሓደ ፉት ማይ ንመኪና ካብ መንገዲ ሸተት ኣቢሉ 
ከውፅእ ይኽእል፤ ሽዱሽተ ኢንች ድማ ካብ እግሩ ኣልዒሉ ከውድቕ ይኽእል፡፡ ልዕሊ 
ፍርቂ ናይ ኩሎም ዕልቕልቕ ተዛመድቲ ዝኾኑ ምጥሓላት ምስ ውሕጅ ዘቋርፁ ዘወርቲ 
መኪና ይፍጠር፤ ከምኡ እውን እቲ ቀፃሊ ዝለዓለ ሚእታዊ ምስ ዕልቕልቕ ተዛማዲ 
ዝኾነ ሞት ኣብ ውሕጅ ምሽ ዝኸዱ ሰባት ይፍጠር፡፡ 

ዝናብን በረድን ናይ ፓስፊክ ሰሜናዊ ምዕራብ ፅቡቕ መሕፀቢ እዮም፤ ተዘናግዑ፡፡ ከምኡ 
እውን ትፈትዉዎም ሰባትን ንብረትኩምን ሓልዉ፤ ክምኡ እውን ክባር ዋጋ ዘለዎም 
ነገራትኩም ካብ ዕልቕልቕ ተኸላኸሉ፡፡ ን ዕልቕልቕ ኣቐዲምካ ተዳሎ

 

Reagan Dunn, ኣቦ መንበር
ዲስትሪክት ምቁጽጻር ዕልቕልቕ ኪንግ ካውንቲ

kingcountyfloodcontrol.org  |  ትዊተርr: @KCCReaganDunn

ኣቦመንበር Reagan Dunn



ሩባ
cfs=ኪዩቢክ ስድሪ ኣብ ሰከንድ

ምዕራፍ 1 - ዘጋጥም ፍሉይ 
ዕልቕልቕ የለን። ዘጋጥም ፍሉይ ዕልቕልቕ የለን። 
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ምዕራፍ 2 - ትሑት ዕልቕልቕ። እቲ ናይ ኪንግ ካውንቲ ናይ ዕልቕልቕ መጠንቀቕታ 

ማእከል ክፉት እዩ፣ ሰራሕተኛታት 24 ኣብ መዓልቲ ደገፍ ንምሃብ ድሉዋት ኣለዉ።

ምዕራፍ 3 - ማእከላይ ዕልቕልቕ። ናይ ኪንግ ካውንቲ ሰራሕተኛታት ከም ከትሪ ዝኣመሰሉ 
መኸልከሊ ዕልቕልቕ ሜላታት ንምክትታል ክምደቡ እዮም።

ምዕራፍ 4 - ከቢድ ዕልቕልቕ። ኩነታት ክትትል ዕልቕልቕን ናይ ዕልቕልቕ መጠንቀቕታ ማእኸል 
ክፉት ኮይኑ ይፀንሕ፡፡

206-296-8200 ወይድማ 800-945-9263

KING COUNTY
ማእኸል መጠንቀቕታ ዕልቕልቕ

ንዕልቕልቕ ከመይ ክትዳሎ ኣለካ 
kingcounty.gov/�oodservices

ኪንግ ካውንቲ ካብ 
ቤትትምህረቲ-ናብ-ስራሕ
kingcounty.gov/alert

King County
ናይ ህፁፅ እዋን ዜና
kcemergency.com  

ናይ ኪንግ ካውንቲ ዕልቕልቕ 
መጠንቀቕታታት
206-477-4899
kingcounty.gov/alert

ናይ ኪንግ ካውንቲ ዕልቕልቕ
ማእኸል መጠንቀቕታ
206-296-8200 ወይድማ
800-945-9263

King County Housing
ፕሮግራም ፅገና
ንኣድላይን ትሑት ኣታዊ ንዘለዎምን ናይ 
መንበሪ ገንዘባዊ ድጋፍ
ዝፍቀደሎም ወነንቲ ገዛ
206-263-9095 
kingcounty.gov/housingrepair

ናይ ሃንደበታዊ ዕልቕልቕ ሓበሬታ
King County Road
መስመር ሓገዝ 24/7
206-477-8100 ወይድማ 
800-KC-Roads
kingcounty.gov/roadalert

King County
ምልክታት መጠንቀቕታ መንገዲ
kingcounty.gov/roadalert

ናይ ሜትሮ ትራንዚት ምቁርራጻት
kingcounty.gov/metro

ብሄራዊ ዕልቕልቕ
ፕሮግራም ኢንሹራንስ
888-379-9531
foodsmart.gov

ህዝባዊ ጥዕና
Seattle ን King Countyን ናይ 
ረሳሕ ፈሳሲ መወገዲ
ፀገማት
206-477-8050

ቴክ ዊንተር ባይ ስቶርም
takewinterbystorm.org

ኣብዚ ካርታ ዘሎ ሓበሬታ ናይ ኪንግ ካውንቲ ሰራሕተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ዝኣከብዎ ክኸውን እንከሎ ኣድላዪ እንተኾይኑ ብዘይ 
ገለ ምልክታ ክቕየር ይኽእል እዩ። ኪንግ ካውንቲ ንሓቃውነት፣ ሙሉእነት፣ ወድዓውነት ናይዚ ሓበሬታ ወይድማ ናይዚ ሓበሬታ ናይ ምጥቃም 
መሰል ብዝምልከት ውሕስነት ክህብ ኣይኽእልን። እዚ ሰነድ ከም ናይ መጽናዕቲ ፍርያት ኮይኑ ከገልግል ዝተሓሰበ ኣይኮነን። ኪንግ ካውንቲ 
ንዝኾነ ሓፈሻዊ፣ ፍሉይ፣ ዘይቀጥታዊ፣ ሃንደበታዊ፣ ወይ ሳዕቤናዊ ጉድኣታት ብዝምልከት ማለት ኣብዚ ካርታ ዘሎ ሓበሬታ ብግቡእ ወይ 
ብግጉይ መንገዲ ብምጥቃምካ ንዘጋጥመካ ናይ መኽሰብ ክሳራን ተሓታቲ ኣይኸውንን። ካብ ኪንግ ካውንቲ ብጽሑፍ ፍቓድ ከይረኸብካ 
ነዚ ካርታ ወይ ሓበሬታ ምሻጥ ክልኩል እዩ። 

TOLT RIVER
ፍሰት ጥቓ ካርኔሽን

8,500 cfs
ከትሪታት ኣብ ጥቓ ከተማ ካርኔሽን ብዕልቕልቕ ክወሓጡ ይኽእሉ እዮም።  ኣብ መንጎ Snoqualmie ሽንጥሮን ትርያል ድልድል 
ከምኡድማ መንገዲ 203 ድልድልን ዝመጽእ ዋሕዚ ን NE 32nd መንገዲ ጥሒሱ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣብ ላዕለዋይ ሩባ Tolt River 
Road NE/361st Avenue NE ከምኡድማ ኣብ ምብራቓዊ ዶብ ከተማ ካርኔሽን ናይ ካናል ለውጢ ክፍጠር ይኽእል።       

3,500 cfs
Levee ኣብ ደቡባዊ ገምገማ ኣብ መንጎ Snoqualmie Valley Trail ድልድልን 203 
ድልድልን ላሕኺ ከጋጥሞ ይኽእል።

5,000 cfs
ኣብ Tolt River Road NE ኣብ ጥቓ San Souci ስፍራ ማይ ክህሉ ይኽእል። ኣብ levee ኣብ ደቡባዊ ገምገም 
ኣብ መንጎ ሽንጥሮን Snoqualmie ትሪያል ድልድልን ድልድልን መንገዲ 203 ድልድልን እናወሰኸ ዝኸይድ ላሕኽን 
ዕልቕልቕን ከጋጥም ይኽእል፡፡

2,500 cfs
ናይ ኪንግ ካውንቲ ሰራሕተኛታት ኣብ 
ተጠንቀቕ እዮም ዘለዉ።

T
13,800 cfs
ጥሪ 2009

17,400 cfs
ታሕሳስ 1959
ቅድሚ ህንፀት
TOLT RIVER ዲጋ.

ደቡብ ፎርክ
ሩባ SKYKOMISH
ቁመት (ደረጃ) ኣብ Skykomish

10,000 cfs
ምጉሕጓሕ ገምገም ሩባን ናይ ዕልቕልቕ ደለልን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጸገማት እዮም።

18,000 cfs
ምጉሕጓሕ ገምገም ሩባን ናይ ዕልቕልቕ ደለልን ከጋጥሙ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ከም ስካይላንድያን ምዕራበዊ ጫፍ 
ገጠር ቲምበርሌንን ዝኣመሰሉ ዓመቑቲ ቦታታት ዕልቕልቕ ከጋጥም ተኽእሎ ኣሎ።

27,000 cfs
እቲ ዝተስፋሕፈሐ ዕልቕልቕ ብከትሪ ዝተኸተሩ ቦታታት እውን ከጠቓልል ይኽእል እዩ።SK

6,000 cfs
ናይ ኪንግ ካውንቲ ሰራሕተኛታት ኣብ 
ተጠንቀቕ እዮም ዘለዉ።

CEDAR RIVER
ጥቓ ላንድስበርግ ይውሕዝ

GREEN RIVER
ዝተዓቀነ ወይ ትፅቢት ዝግበረሉ 
ጥቓ Auburn ዘሎ ፍሰት

SNOQUALMIE RIVER

ISSAQUAH CREEK
ቁመት (ደረጃ) ጥቓ ሆብራት ዳታ:
ዳታ ከተማ ኢሳኳህ

WHITE RIVER
ዝተዓቀነ ወይ ትፅቢት ዝግበረሉ
ፍሰት ዝተሰደደሉ
MUD MOUNTAIN ዲጋ 

5,000 cfs
ኣብ ጥቓ መራኸቢ ዘለዉ ምስ Cedar Grove Road SE ሓዊሱ Cedar Grove Road SE, Maxwell Road SE and SR 169 
ሓዊሱ መንገድታት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ክኾኑን ክዕፀዉን ይኽእሉ፡፡ Jan Road SE (SE 197th St), SE 193rd St and 216th Ave SE, 
SE 203rd St, SE 206th St. and SE 207th St ሓዊሱ ጎደናታት Dead-end ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ክኾኑን ክዕፀዉን ይኽእሉ፡፡ ፈጣንን 
ዕምቆት ዘለዎን ዋሕዚ ዕልቕልቕ ኣብ ሙሉእ እቲ ዘዕለቕለቐ ሜዳ ሓደገኛ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል እዩ።

38,000 cfs
ሓደ መንበሪ ከባቢታት ሓደገኛ ፍጥነትን ውሕጅን ክህልዎም ይኽእል እዩ፡፡ Woodinville-Duvall Road, Carnation-Duvall 
Road ከምኡድማ Moon Valley Road ብውሑጅ ክወሓጡ ይኽእሉ እዮም።   

12,000 cfs
እቶም ዓበይቲ ከትርታት መከላኸሊ ዕልቕልቕ ልዕሊ ዓቐን መሊኦም ክዳኸሙ ይኽእሉ እዮም። ብፍላይ ኣብቶም ብኸትሪ ዝሕለዉ ቦታታት 
ሃንደበታዊ ናይ ዕልቕልቕ ኩነታት ለውጢታት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም። እዞም ለውጢታት ብቕልጣፈ እናበረኸ ዝኸይድ ማይ፣ ሰፊሕ 
ምዕልቕላቕ፣ ምዕጻው ጽርግያታትን ምቁራጽ ኣገልግሎታትን ከስዕቡ ይኽእሉ።

9,000 cfs
ኣብ መላእ ስርዓት እቲ ሩባ ሓደገኛ ዝኾነ ናህሪን ናይ ደለል ዋሕዚን ከጋጥም ይኽእል። ኣብ ከተማታት ፓሲፊክን ኣውበርንን ልዕሊ ገማግም 
ዕልቕልቕ ከጋጥም ትጽቢት ይግበር። እቶም መከላኸሊ ዕልቕልቕ ከትሪታት ብከፊል ክወሓጡ ይኽእሉ። ኣብ ጥቓ ከተማ Enumclaw 
ዝርከብ መጫጭሒ ዓሳ ጉድኣት ክበጽሕ ይኽእል። እቲ ናይ ዕልቕልቕ ማይ ነቲ ኣብ ጥቓ ግሪንወተር ዝርከብ ላዕለዋይ ጫፍ ሩባ SR 410 
ዲጋ መድ ማውንተይን ክውሕጦ ይኽእል እዩ።

7.5 ft
ንዕልቕልቕ ኣብ ዝተቓልዑ ቦታታት ነቲ ከባቢ ከምዝጥዕም ክውሕዝ ምግባር። ኣብ ጽግርግያ ብሰንኪ 
ዝኣቱ ማይ ቁሩብ ምዕጻው መንገዲ ክህሉ እዩ። ብተደጋጋሚ ዕልቕልቕ ዘጋጥሞም ቦታታት ዕልቕልቕ 
ከጋጥሞም ትጽቢት ክገብሩ ይኽእሉ።

8.5 ft
ኣብ Issaquah Creek, Tibbetts Creek ከምኡድማ ኣብ ምብራቕ ፎርክ Issaquah Creek ዘይነዓቕ 
ዕልቕልቕ። ኣብ ብዙሓት ቦታታት ጥቓ ወሽመጥ ባሕሪ ዕልቕልቕ ከጋጥም ይኽእል እዩ።

9 ft
ኣብ መላእ ስንጭሮታት Issaquah ከምኡድማ Tibbetts Creek ከቢድ ዕልቕልቕ።

12,000 cfs
ክወሓጡ ዝኽእሉ መንገዲታት Neal Road SE, Reinig Road, West Snoqualmie 
River Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road ከምኡድማ 
Mill Pond Road ይርከቡዎም።

20,000 cfs
ኣብ መላእ Snoqualmie ስንጭሮ ዝተፈላለየ ዕምቆት ዘለዎ ዕልቕልቕ። እቶም ክወሓጡ ዝኽእሉ መንገዲታት Fall 
City-Carnation Road, Tolt Hill Road ከምኡድማ Novelty Flats Road የጠቓልሉ።

2,800 cfs
ኣብ ጥቓ 156th Place SE ዝርከብ ጆነስ ጎደን እንተተዋሒጡ ክዕጾ ይኽእል እዩ። 

4,200 cfs
Lower Dorre Don Way ከምኡድማ Byers Road SE ብዕልቕልቕ ብምውሓጦም ክዕጸዉ ይኽእሉ እዮም። 
እዞም ጽርግያታት ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መውጽኢ ከም መጠን ምዃኖም፣ ነበርቲ መውጽኢ ስኢኖም መግዓዚ 
ክደልዩ ይኽእሉ እዮም።

7,000 cfs
ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ስንጭሮ ከተማ ኣውበርን ናይ ቆላ ዕልቕልቕ ከጋጥም ይኽእል። 

9,000 cfs
ኣብ ላዕለዋይ ሩባ ኣውበርን ከምኡድማ ኣብ ታሕተዋይ መፋስስ Mill Creek እተፈላለየ ዕምቆት ዘለዎ ዕልቕልቕ 
ከጋጥም ይኽእል እዩ። Southeast Green Valley መንገዲን West Valley መንገዲን ክወሓጡ ይኽእሉ።

5,000 cfs
ናይ ግድብ ምምላእ ውሕጅ ኣብ ክማታት Paci�cን Auburn ላዕለዋይ A-Street Bridge 
ክህሉ ይኽእል እዩ፡፡ ውሕጅ ምምላእ ግድብ ኣብ ከተማ Paci�c ኣብ ጥቓ ምምሕዳራዊ 
መትረብ ክፍጠር ይኽእል እዩ፡፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ከተማ ፓሲፊክ ተጌሩ ዘሎ ግዝያዊ መከላኸሊ 
ዕልቕልቕ ምልኣት ማይ ከጋጥም ተኽእሎ ኣሎ።  

7,000 cfs
ኣብ ከተማ ፓሲፊክ ኣብ ዝርከቡ መከላኸሊ ዕልቕልቕ ከትሪታት ልዑል ብራኸ መጠን ማይ ሩባ ከጋጥም ይኽእል እዩ። 
ምሕያል ፍሰት ኣብ ምምሕዳራዊ መትረብን ጎደና Butteን ከምኡ እውን ላዕለዋይ ድልድል A-Street ኣከተማታት 
Paci�c ን Auburn ን ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም፡፡ ናይ ሬድ ክሪክ ነበርቲ ከቢድ ቅልጣፈ ዘለዎ ዋሕዚ ደለልን ኣብ 
ውሽጢ መንበሪ ገዛውቲ ዝፍጠር ዕልቕልቕን ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። 

6,000 cfs
ናይ ኪንግ ካውንቲ ሰራሕተኛታት ኣብ 
ተጠንቀቕ እዮም ዘለዉ።

6.5 ft
ናይ ኪንግ ካውንቲ ሰራሕተኛታት ኣብ 
ተጠንቀቕ እዮም ዘለዉ።

1,800 cfs
ናይ ኪንግ ካውንቲ ሰራሕተኛታት ኣብ 
ተጠንቀቕ እዮም ዘለዉ። 

5,000 cfs
ናይ ኪንግ ካውንቲ ሰራሕተኛታት ኣብ 
ተጠንቀቕ እዮም ዘለዉ።

4,000 cfs
ናይ ኪንግ ካውንቲ ሰራሕተኛታት ኣብ 
ተጠንቀቕ እዮም ዘለዉ።
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9.9 ft
ሕዳር 1990

54,110 cfs
ጥሪ 2009

12,200 cfs
ሕዳር 2006

7,870 cfs
ጥሪ 2009

28,100 cfs
ሕዳር 1959
ቅድሚ ህንፀት
Howard Hanson 
ዲጋ

ናይ ቀረባ 
እዋን ጫፍ

ጫፍ 
ዕልቕልቕ

ድምር
ዝፈሰሉ ኣንፈት፡

ሰሜን ፎርክ

ማእከላይ ፎርክ 
ደቡብ ፎርክ

ናይ ኣስተርጓሚ ኣገልግሎት ኣሎ; ምስማዕ ንዝተጸገሙ 711።

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

28,000 cfs
ታሕሳስ 1933
ኣብ ፃዕና ዝተሓበረ
ኣብ ጥቓ Buckley 
ዘሎ ሩባ ኣቐዲምካ 
construction of 
MUD MOUNTAIN 
ዲጋ.

11,700 cfs
ጥሪ 2009
ካብ ዲጋ ሙድ 
ማውንተይን ኣብ ዩኤስ 
ኣርሚ ኮርፕስ ኢንጂነራት 
ዳታ ብምድራኽ 
ዝተወስደ

14,200 cfs
ቅድሚ ዲጋ ማሶንሪ 
ምስርሑ

ናይ ኪንግ ካውንቲ ስርዓት ተፋሰስ

ቅድሚ ጥቅምቲ 2016 ኣብዚ ቦታ ፍሎው ዳታ የለን

TOLT RIVER ዲጋ

HOWARD HANSON ዲጋ

MUD MOUNTAIN ዲጋ
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ሑጻ ዝመልኡ ክሻታት ዕልቕልቕ ንምውጋድ 
ውጽታዊ እዮም፡፡ ንናይ ስራሕ ሰዓታት ዝምልከት 
ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብን ናይ ሑጻ ክሻ ከመይ 
ክትመልእን ክትድርድርን ከምዘለካ ዘርኢ ቪድዮ 
ንምርኣይን፣ ብኽብረትካ ናብዚ ዝስዕብ ኪድ: 
kingcounty.gov/floodservices.

ክሻ ሕጻ ፕሮግራም

ዲጋ

100-YEAR
ትልሚ ዕልቕልቕ

ሑፃ ዝመለአ ክሻ
መከፋፈሊ ቦታ

*ኣብ ኪንግ ካውንቲ ናይ ዝርከቡ ሩባታት ሙሉእ 
ናይ ዕልቕልቕ ጌጃት መጠንቀቕታ ንምርካብ ናብ 

kingcounty.gov/flood ኪድ

ሩባ
ንምውሳን ዝተጠቐመ

ብርክታት ዕልቕልቕ
(ኣብ ታሕቲ ረኣዩ)

ሌጀንድ

ናይ 100 ዓመት ናይ ዕልቕልቕ ትልሚ ሓደ ሚእታዊ ዕልቕልቕል ናይ ምፍጣር ዕድል ዘለዎ ቦታ እዩ፡፡

ንብረትካ ኣብ ውሽጢ ፍለድፕለይን ከምዝኾነ ንምፍላጥ ብኽብረትካ ኣብ 
kingcounty.gov/floodmaps ርአ206-477-4732 ደውል፡፡

እቲ ናይ 100-ዓመታት ፍለድፕለይን

SK


