
አይበገሬነት የሚጀምረው ከዝግጅት ነው።

የቋሚ ዝናብ የተወሰኑ ቀናት። ወንዞች መሙላት ይጀምራሉ። ድንገት ዝምብሎ እርጥብ የነበረ አየር አደገኛ ይሆናል እና ትኩረቱ ሰዎችን 
ደህንነታቸውን ጠብቆ ስለማስወጣት እና መኖሪያ ቤቶችን፣ ንግድ ቤቶችን፣ እርሻዎችን በአሽዋ ከረጢት ወደመመከት ይዞራል።

በምዕራባዊ ዋሺንግቶን ከመጠን በላይ የምናውቀው ሁኔታ ነው። የኛን ክልል አረንጓዴ አድርጎ የሚያቆየው እርጥበታማ ሁኔታ ጎርፍ፣ 
መሸርሸር እና የመሬት መንሸራተት ሊያስከስት ይችላል። የክልላችን በዝናብ የተፈጠረ ውበት ለማገመት የማይቻል እና ለሃይለኛ የውሃ 
ተፈጥሮ የመዘጋጀትን ሃላፊነት አብሮት ደግሞ ይዞ ይመጣል።

የKing ካውንቲ የጎርፍ ማስጠንቀቂያ አውራጃ ሰዎችን፣ ንብረቶችን፣ እና መተዳደሪያዎችን በመጠበቅ የጎርፍ አደጋን በመቀነስ 
በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላሮች አውጥቷል። የጎርፍ የአውራጃ ሃብት እና መሳሪያዎች የጎርፍ ማስጠንቀቅያ ማዕከሉን፣የጎርፍ 
ማስጠንቀቂያዎች እና የጎርፍ ማስጠንቀቅያ መተግበሪያውን ጨምሮ ሰዎችን እና ንብረቶችን ለመጠበቅ ቀዳሚ እና ከጊዜው ጋር የሚሄድ 
የጎርፍ መረጃ ያቀርባሉ። 

የጎርፍን አደጋ መቀነስ በትብብር መስራት ይጠይቃል። መልሶ መቋቋምን ለማጠናከር የጎርፉ አውራጃ ከKing ካውንቲ የፍርድ ቤት 
ስልጣናት፣ ጎሳዎች፣ ለትርፍ ያልተቁቁሙ እና የክልል እና የፌደራል ወኪሎች ጋር ጠንካራ ግንኙነቶችን ገንብቷል። ንግድ ቤቶች እና 
ግለሰቦችም የድርሻቸውን መወጣት አለባቸው። የቤት ባሌቤቶች መድህን የጎርፍ አደጋ ጉዳትን እንደማያካትት ያውቃሉ? የጎርፍ አደጋዎን 
ለመለካት፣ የኢንሹራንስ ክፍያዎን ለመገመት እና ወኪል ለማግኘት ወደ floodsmart.gov ይሂዱ። 

ያለፈው አመት King ካውንቲ ታሪካዊ የሆነ ጎርፍ አጋጥሞት ነበር። አንድላይ የ2020-2021 የጎርፍ ወቅት ለሚያይመጣው መዘጋጀት 
እንችላለን።

በፌብሯሪ 2020 ታሪካዊ ዝናብ የጎርፍ ውሃ SR169ን አጥለቅልቆ ነበር።

መልሶ አገልግሎት ላይ የዋለ ወረቀት ላይ የታተመ። እባኮትን መልሰው አገልግሎት ላይ ያውሉ።
ጠቅላላ

ቤቶ ከመግባቶ በፊት ሊኖር ስለሚችል የግንባታ ጉዳት፣ የጋዝ መተንፈስ፣ 
የኤሌክትሪክ ማጠር፣ እና ኤሌክትሪክ ያላቸው የኤሌክትሪክ ገመዶች 
ጥንቃቄ ያድርጉ።
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የሙቀት ስርዓቶን፣ የኤሌክትሪክ ሰሌዳ፣ ማውጫዎች እና መገልገያዎቾትን 
ባለሙያ እንዲመረምርሎት ያደርጉ። ጋዙ መልሶ እንዲበራ ለጋዝ ኩባንያው 
ይደውሉ።

ለቤት ዕቃዎች፣ ለመብል፣ ለመጠጥ አቅርቦትና ሌሎች ንብረቶች ጥንቃቄ 
የሞላበት ጽዳት ለማድረግ ቅደም ተከተሎቹን ይከተሉ።

ኪሳራዎትን በሰነድ ያስቀምጡ። ጉዳቶችን ፎቶግራፍ ያንሱ እናም የጥገና 
ወጪዎችን ይመዝግቡ። የጎርፍ ኪሳራ ጥያቄን በተመለከተ የመድን ወኪልዎን 
ያነጋግሩ።

የውሃውን የከፍታ ልክ በቤትዎ ወይም በተጎዳው የቤትዎ መዋቅር ላይ 
በምልክት ያስቀምጡ።

በጎርፍ የተጠቁ ምድርቤቶችን በጊዜ ሂደት ገፍተው ያስወጡ (በቀን 
ሲሶውን የሚያህል) የቤትዎን መዋቅር ጉዳት ይከላከላል።

በውሃ ፍሳሾች ላይ ከአሸዋው ከረጢት አሸዋ አይድፉ። የውሃውን ጥራት 
ይቀንሰዋል። ለወደፊት ጥቅም ላይ እንዲውል ያስቀምጡት።

የሀገር ውስጥ የዜና አውታሮችዎን ያጣሩ ስለ አደጋ ጊዜ እርዳታዎችና 
የምዝገባ ቅደም ተከተሎች ለሚሰጡ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት 
ይረዳሉ።

ከዛ በኋላ

በኃላፊነት ይገንቡ
በጎርፍ መፍሰሻ ውስጥ ያለው ማንኛውም ልማት ፈቃድ ይፈልጋል። አዲስ 
ግንባታ፣ የህንፃ ጥገናዎች፣ ጭማሪዎች፣ ቁፋሮዎች፣ አወጣጥ፣ ሙሌት፣ ወይም 
ማንኛውም በንብረትዎ ላይ የሚደረግ ማንኛውም ለውጥ መፈቀድ እና 
በማህበረሰብዎ የጎርፍ መንደር አስተዳደር ደንቦችን መከተል አለበት። 
ለህንፃዎች ማንኛውም ጥገና ወይም ማሻሻያ በጥፋት ውሃ ጊዜ ከዋጋቸው 50 
በመቶ በላይ የሆኑ ግዴታ ከፍ መደረግ ወይም ጎርፍ የማይነካቸው መሆን 
አለባቸው።

ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ መገንባት ሰዎች እና ሕንፃዎች ከጎርፉ ደህና 
መሆናቸውን ያረጋግጣሉ።  የጎርፍ ተጋላጭነት አወጣጥ ደንቦች እያንዳንዱን 
ልማት በሌሎች ንብረቶች ላይ የሚያመጣውን ተፅእኖ በመቀነስ የጎርፍ 
ተጋላጭ የሆኑት አካባቢያቸውን ለሚኖሩ እና እዚያ ለሚሰሩ ሁሉ አደገኛ 
ይሆናሉ።

አንድን ፕሮጀክት ከመጀመርዎ በፊት ወይም ህገ-ወጥ ተግባራትን ለመጠቆም 
የክልልዎን ፈቃድ ሰጪ ተቋም ወይም የዲፓርትመንት ኦፍ ሎካል ሰርቪስስ፣ 
ፈቃድ ሰጪ ክፍልን (Department of Local Services and 
Permitting division) በ206-296-6600 ያነጋግሩ ወይም ወደ 
kingcounty.gov/permits. ይሂዱ።

ጎርፍ ባጥለቀለቃቸው ቦታዎች አይራመዱ፣ አይዋኙ ወይም አይንዱ። ቀኝ 
ኋላ ይዙሩ። አይጥለቁ።

ተሽከርካሪዎ ጎርፍ ባጥለቀለቀው ቦታ ቀጥብሎ ቢቆም በተቻለ ፍጥነት 
ትተውት ይሂዱ። ወደ ደህንነት ያለው ስፍራ በመጡበት መንገድ 
ይመለሱ።
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የ King ካውንቲ የጎርፍ ማስጠንቀቂያ ማዕከልን (Call the King 
County Flood Warning Center) በ 206-296-8200 ወይም 
800-945-9263 በጎርፉ ሁኔታ እና ትንበያ ላይ መረጃ ለማግኘት 
ይደውሉ።

ከባለስልጣናት የለቃቹህ ውጡ ትዕዛዝ ለመቀበል ይዘጋጁ። ከቤት 
እንዲለቁ ከተጠየቁ ወዲያውኑ ያድርጉት።  አቋራጮች ሊታገዱ ስለሚችሉ 
የሚመከሩ የመልቀቂያ መንገዶችን ይከተሉ። 

በፍጥነት ከፍታ በሚጨምር ውሃ ምክንያት ከቤቶ ወይም ከአንድ ህንጻ 
ደህንነቶ ተጠብቆ መውጣት ካልቻሉ ለእርዳታ 911 ይደውሉ። ከዚያ ከፍ 
ወዳለ ፎቅ ወይም ወደ ጣሪያው ይሂዱ።  ሞቃት ፣ የአየር ሁኔታን 
የሚከላከል ልብስ ፣ የእጅ ባትሪ ፣ ተንቀሳቃሽ ስልክ እና ተንቀሳቃሽ ሬዲዮ 
ይውሰዱ።

ጎርፍ መምጣቱ አይቀሬ፣ ግን ጊዜው የሚፈቅድ ከሆነ፡

•  ዋናውን የጋዝ ቫልቭዎን ይዝጉ።

•  በህንፃዎ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም መገልገያዎች በዋናው የኃይል ማብሪያ 
ማጥፊያ ያጥፉ። በደረቅ አካባቢ ካልሆነ ወይም እርስዎ የጎማ ጫማ እና የጎማ 
ጓንቶች ለብሰው በደረቁ እንጨቶች ላይ ቆመው ካልሆነ በስተቀር 
ማንኛውንም የኤሌክትሪክ መሳሪያ አይንኩ።

•  በሰፈርዎ ውስጥ የጎርፍ መጥለቅለቅን ለመረዳት ለወደፊቱ ጥቅም ላይ 
ለማዋል እንደ ጊዜ ፣ የጋዝ ንባብ እና የአካባቢ የጎርፍ ከፍታ ያሉ የጎርፍ 
ስታትስቲክስን ይመዝግቡ።በቤትዎ ወይም በንግድዎ ውስጥ የተወሰኑ 
ምልከታዎችን ያካትቱ።

በሚከተለው ጊዜ
6

አስቀድሞ
1 የጎርፍ አደጋ ተጋላጭነቶን ይወቁ። ይህ መደበኛ ጋዜጣ ከተላከሎት 

ቤቶ ወይም ንብረቶ በደለል መሬት ላይ ወይም አቅራቢያ ነው ያለው። 
ተጨማሪ በ kingcounty.gov/floodmaps ላይ ይማሩ 
ወይም በ 206-477-4812 ላይ ይደውሉ.

2 የጎርፍ መድህን ይግዙ። መደበኛ የቤት ባለቤቶች መድን በጎርፍ 
ምክንያት የሚመጣ ኪሳራ አይሸፍንም፣ እና በአዲሱ የጎርፍ መድን 
ፖሊሲዎች ላይ የ 30 ቀናት የጥበቃ ጊዜ ሊኖር ይችላል።

ተጨማሪ በ floodsmart.gov ይማሩ ወይም በ 
800-427-4661 ይደውሉ።

3 እራሶን እና ቤተሰቦን ይጠብቁ።

•  ለቤተሰብዎ ፣ ለእርሻዎ ወይም ለንግድዎ የአደጋ ጊዜ ዕቅዶችን ያዘምኑ እና 
የቤተሰብ አባላት ድንገት ቢለያዩ መሰባሰቢያቦታ ይምረጡ።

•  ከቤትዎ ወይም ከንግድዎ እስከ ከፍተኛ ቦታ ድረስ በርካታ መንገዶችን 
ይወቁ።

•  ቤትዎን ወይም ንብረትዎን ለመጠበቅ የአሸዋ ቦርሳዎችን ይጠቀሙ (ነጻ 
ስርጨት ቦታዎቸን ለማግኘት የውስጥ ካርታዎችን ይመልከቱ)።

•  የአከባቢው መስመር ከተጨናነቀ ከክልል ውጭ የሆነ ጓደኛ ወይም ዘመድ 
ይምረጡ።

•  የአደጋ ጊዜ ዕቃ ስብስብ ያሰባስቡ (ከዚህ በታች ይመልከቱ)።

•  ስለ የጎርፍ አደጋ ፣ ስለቀድሞ ልምዶች ፣ እና እርስዎ ወይም እነርሱ 
ስለሚያስፈልጋቸው ማንኛውም ልዩ እርዳታ ከጎረቤቶችዎ ጋር ይነጋገሩ።

በ King ካውንቲ ውስጥ ላሉ ለተለያዩ የወንዝ ስርዓቶች ማስጠንቀቂያዎች ለመመዝገብ 
kingcounty.gov/flood ይጎብኙ።

ለማንቂያዎች 
ይመዝገቡ

እርዳታ ያስፈልጎታል? ስለ ከፍታ የምስክር ወረቀት ተጨማሪ መረጃ፣ ንብረቶ በደለል መሬት ውስጥ መሆኑን ለማረጋገጥ ወይም ንብረት ማፋለግ 
ላይ እርዳታ ካስፈለጎ በ 206-477-4812 ይደውሉ ።

ጎርፍ ሲመጣ...
ይዘጋጁ! ስለ ጎርፍ በ kingcounty.gov/floodservices ላይ መረጃ ያግኙ።

በቁጥጥርዎ ስር ነው- ለጎርፍ ዝግጁ 
ይሁኑ! 
ከKing ካውንቲ የጎርፍ ቁጥጥር ክፍል (King County 
Flood Control District) የተላከ መልዕክት

በዚህ አስቸጋሪ ዓመት በኪንግ ካውንቲ ዙሪያ ያሉ ሰዎች እርስ 
በእርስ ለመጠባበቅ ዋጋ ከፍለዋል፣ ጎረቤቶች አንዳቸው 
ሌላቸውን ተንከባክበዋል እንዲሁም ሁላችንም አዳዲስ 
የምንቀጥልባቸውን መንገዶች አግኝተናል። በማህበረሰባችን 
እንክብካቤ፣ ርህራሄ እና ጽናት በእጅጉ ተነክቻለሁ። 

አመሰግናለሁ።

ለ2020-2021 የጎርፍ ወቅት ስንዘጋጅ እንዳችን ለሌላችን ያለንን እንክብካቤ መቀጠል 
ያስፈልገናል።

ጎርፎች አደጋኛና አጥፊ፣ ለደህንነታችን አስጊ፣ የሰዎችንና የንብረቶችን እንቅስቃሴ የሚገቱ እና 
ጉልህ ጉዳት የሚያመጡ ናቸው። በባለፈው የጎርፍ ወቅት ጉልህ ከሆኑ የጎርፍ ክስተቶች እና 
በከፍተኛነት ከተመዘገቡ የዝናብ መጠኖች ጋር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ካሉት ጎርፎች ሁሉ 
ይልቅ እጅግ ከባድ የሚባሉ ጎርፎችን አስተናግደናል። ወገኖች 2020 ገና አላለቀም- ዝናብ 
እየመጣ ነው፤ አብሮት ደግሞ የጎርፍ አደጋ ስጋት ይመጣል።

እንደ King ካውንቲ የጎርፍ ቁጥጥር ክፍል የበላይ ተቆጣጣሪዎች ቦርድ መሪ የጎርፍ አደጋ 
ስጋቶችን በክልሉ ለመቀነስ የምንወስዳቸውን ወሳኝ እርምጃዎች እንድታውቁ እፈልጋለሁ። በ
2007 ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ፣ የጎርፍ ክፍሉ ማህበረሰባችንን ከጎርፍ አደጋ ለመጠበቅ 
የሚያስችሉ ፕሮጀክቶች ላይ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ መዋዕለ ንዋያትን አፈስሷል፤ በተቸማሪም 
ስለጎርፍ አደጋ ስጋቶችና የአደጋ ግዜ ዝግጅቶች የሚሰጥ እውቀትንና መነቃቃትን ፈጥሯል። 
መዋዕለ ንዋያቶቻችን ብዙ ጥቅማ ጥቅሞችን ያቀርባሉ- የመኖሪያ ስፍራዎችን እና የውሃ ጥራትን 
በመመለስ ማህበራዊ ደህንነትንና መሰረተ ልማትን መጠበቅ እንዲሁም የባህር ዳርቻ መሸርሸርን 
በሚመለከት ምላሽ መስጠትን ያካትታሉ። ስራችን ህይወት ይታደጋል፣ ኢኮኖሚውን ይደግፋል 
እንዲሁም ለፕላኔታችን ጥሩ ነው።

ለጎርፍ በመዘጋጀት ዙሪያ ስናወራ ሁላችንም የምንጫወተው ሚና አለ። በዚህ መንገድ ይዘጋጁ፡

•  የጎርፍ ስጋትዎን ይወቁ። kingcounty.gov/floodmapsን ይጎብኙና ወደ “King 
County iMap” ይውረዱ አልያም በ206-477-4812 ይደውሉ።

•  ነዳጅ እንዲበራ እንዲደረግ ለጋዝ ኩባንያው ይደውሉ። ወደ floodsmart.gov በመሄድ 
ለጎርፍ ያሎትን ተጋላጭነት ዋጋ ይስጡ፣ ክፍያዎችን ይገምቱ እንዲሁም ወኪል ያግኙ

•  ሁሌም መረጃ ይኑሮት። ለKing ካውንቲ የጎርፍ ማስጠንቀቂያ ይመዝገቡ እና የኪንግ 
ካውንቲ የጎርፍ ማስጠንቀቂያ መተግበሪያ (King County Flood Warning App) 
ከ kingcounty.gov/flood ያውርዱ።

•  ቀኝ ኋላ ይዙሩ። አይጥለቁ። በጎርፍ ውሃ ውስጥ መቼም ቢሆን አይራመዱ፣ አያዋኙ እናም 
በውስጡ አይንዱ።

•  ይህንን መረጃ ከሚወዷቸው ጋር ይጋሩ። 
ጓደኞቻችሁን እና ቤተሰቦን ያሳውቁ።

ይሄንን ለማንበብ ጊዜ ስለወሰዱ እናመሰግናለን፣ ተዘገጃጁ እና እርስ በእርስ ተደጋገፉ።

Dave Upthegrove
ሊቀመንበር፣ King ካውንቲ የጎርፍ ማስጠንቀቂያ አውራጃ

kingcountyfloodcontrol.org  |  @CMUpthegrove

ለ ጎርፍ ዝግጁ ይሁኑ
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በ King ካውንቲ ውስጥ ለጎርፍ ዝግጁነት መመሪያዎ

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

kingcountyf  loodcontrol.org

ተለዋጭ ቅርጸቶች ይገኛሉ። 206-477-4812 (TTY ማዞሪያ: 711)

ሰላም!

ነፃ King ካውንቲ የጎርፍ ማስጠንቀቂያ 
መተግበሪያ
በእኛ ነፃ መተግበሪያ እውነተኛ ጊዜ የጎርፍ መጥለቅለቅ መረጃን 
ያግኙ! የወቅቱን የወንዝ ፍሰት ፣ የወንዙ ደረጃ መረጃ ፣ 
ትንበያዎችን እና የእውነተኛውን የጎርፍ ደረጃዎች ይቆጣጠሩ።

በ ይመዝገቡ kingcounty.gov/flood

መ
ረጃ

 ሁ
ሌ

 ይ
ኑሮ

ት ስልክ ፣ የጽሑፍ መልእክት 
ወይም ኢ ሜይል
ለነፃ ራስ-ሰር(አውቶሜትድ) የጎርፍ 
ማስጠንቀቂያዎች ይመዝገቡ። 
ማንቂያዎችን በወንዙ እና በጎርፍ 
ደረጃ ለግል ማበጀት ይችላሉ። 

kingcounty.gov/flood ወይም ይደውሉ 206-477-4899

KING ካውንቲ የወንዞች ካርታ

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

ይህንን መጽሄት በመልዕክት 
ከተቀበሉ ቤትዎ ወይም ንብረትዎ 

በጎርፍ ለሚጥለቀለቅ ፍሳሽ ቅርብ ነው 
አልያም በዛ ውስጥ ነው።

ተከተሉን!

@KCFloodDistrict and 
@KCDNRP

@KingCountyDNRP

@KingCountyDNRP

ንብረቶን እና የቤት እንስሶቾትን ከጎርፍ አደጋ ይጠብቁ።

•  ተሽከርካሪዎችን ፣ መሳሪያዎችን ፣ ከብቶችን/የቤት እንስሳትን ወደ ከፍታ ቦታ 
ያጓጉዙ እና ዋጋቸውን እና የቤት ውስጥ ኬሚካሎችን ከጎርፍ በላይ ያከማቹ።

•  መልህቅ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የፕሮፔን ታንኮች እና ሌሎች የነዳጅ 
ማስቀመጫዎች።

•  የጎርፍ ውሃዎች የፍሳሽ ማስወገጃ ጉድጓዶች ውስጥ እንዳይገቡ ለመከላከል 
የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎችን በመገንቢያ ፍተሻዎች ውስጥ ይግጠሙ።

•  በማዕበል ውሃ ውስጥ ቆሻሻን በጭራሽ አይጣሉ። የቆሻሻ ማጠራቀሚያ እና 
የእንስሳት ቆሻሻ በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ መጣል፣ እና የጎዳና ላይ 
መሄጃዎች ፣ የጎተራ ማንሻዎች ፣ አውራ ጎዳናዎች እና ሌሎች የተጠረቡ 
ወለሎች። ንፁህ የጎርፍ መጥለቅለቅ ጉድጓዶች አነስተኛ ጥገና ያስፈልጋቸዋል 
እናም ወንዞቻችን እና ጅረኖቻችን ለመጠጥ ፣ ለዱር እንስሳት እና ለመዝናኛ 
ንጹህ እንዲሆኑ ይረዱናል።
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Chair Dave Upthegrove

•  በባትሪ ወይም በመዘውር የሚሰራ ሬዲዮ እና ተጨማሪ ባትሪዎች

•  የመጀመሪያ እርዳታ አቅርቦቶች እና

•  የእጅ ባትሪ ከተጨማሪ ባትሪዎች ጋር

•  የአስፈላጊ ሰነዶች ኮፒ በፕላስቲክ ቦርሳ ውስጥ (የመነጃ ፈቃድ፣ 
የዋስትና እና የባንክ መረጃ እንዲሁም የተጠሪ መረጃ)

•  የበርካታ ቀናት ዋጋ ያለው ውሃ እና ለቤተሰብዎ እና ለእንስሳትዎ 
የማይበሰብስ ምግብ

•  ሞቅ ያለ ልብስ ፣ ጠንካራ ጫማ / ቦት ጫማዎች እና ብርድ ልብሶች

•  የግል ንፅህና እና የንፅህና አቅርቦቶች

•  በሐኪም የታዘዙ መድኃኒቶች

•  ለልጆች ምቾት ዕቃዎች (ብርድ ልብስ ፣ መጽሃፍቶች ፣ መጫወቻዎች)

•  ስልኮች ከቻርጀሮችና ተጨማሪ ባትሪዎች ጋር

የሚመከሩ የአደጋ ጊዜ ቁሳቁሶች አቅርቦት   ተጨማሪ በ፡  Ready.gov/kit

KING ካውንቲ
ጎርፍ

ማስጠንቀቂያ!



ደረጃ 1 - ጎርፍ የለም።
በተለምዶ የጎርፍ መጥለቅለቅ አይከሰትም።

በወ
ንዙ

 የ
ሚ

ጠ
በቁ

 የ
ጎር

ፍ
 ጉ

ዳ
ቶ

ች

ደረጃ 2 - ትንሽ ጎርፍ።
King ካውንቲ የጎርፍ መጥለቅለቅ ማስጠንቀቂያው ማእከል ሠራተኞች እርዳታ ለመስጠት በቀን 24 ሰዓታት ይገኛሉ።

ደረጃ 3 - መጠነኛ ጎርፍ።
የKing ካውንቲ የጎርፍ መጥለቅለቅ ሠራተኞች እንደ ሌቪ ያሉ የጎርፍ መከላከያ ተቋማትን ለመከታተል ተልከዋል

ደረጃ 4 - ሃይለኛ ጎርፍ
የጎርፍ አደጋ ተከላካዮች ሁኔታዎችን ይቆጣጠራሉ እናም የጎርፍ መጥለቅለቅ ማእከል ክፍት እንደሆነ ይቀጥላል።

206-296-8200 ወይም 800-945-9263

ኪንግ ካውንቲ የጎርፍ 
የማስጠንቀቂያ ማዕከል

ለጎርፍ እንዴት እንደሚዘጋጁ 
kingcounty.gov/floodservices

King ካውንቲ የአደጋ ጊዜ ማስጠንቀቂያ
kingcounty.gov/alert

King ካውንቲ የአደጋ ዜና ጦማር
kcemergency.com  

King ካውንቲ የጎርፍ መጥለቅለቅ 
ማስጠንቀቂያዎች
206-477-4899
kingcounty.gov/flood

King ካውንቲ የጎርፍ መጥለቅለቅ 
ማስጠንቀቂያ ማእከል
206-296-8200 ወይም
800-945-9263

King ካውንቲ የቤቶች ጥገና ፕሮግራም
ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የቤት ባለቤቶች 
ለሚያስፈልጉ ዋና ዋና የቤት ጥገናዎች ገንዘብ 
ድጋፍ                        
206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

የድንገተኛ ጊዜ የጎርፍ መረጃ
King ካውንቲ መንገድ 24/7 
የእገዛ መስመር
206-477-8100 ወይም
800-KC-Roads

King ካውንቲ የመንገድ ማንቂያዎች
kingcounty.gov/roadalert

የሜትሮ መጓጓዣ መቋረጦች
kingcounty.gov/metro

ብሔራዊ የጎርፍ መጥለቅለቅ ኢንሹራንስ 
ፕሮግራም
800-427-4661
floodsmart.gov

የህዝብ ጤና ሲያትል እና King ካውንቲ 
ሴፕቲክ ታንክ እና ደህና ችግሮች
206-477-8050

በዚህ ካርታ ላይ የተካተተው መረጃ በKing ካውንቲ ከተለያዩ ምንጮች የተጠናቀረ እና ያለማስታወቂያ ሊቀየር የሚችል ነው። King ካውንቲ እና የ 
King ካውንቲ የጎርፍ ቁጥጥር ወረዳ ትክክለኛ ፣ የተሟላ ፣ ወቅታዊነት ፣ ወይም እንደዚህ ያለ መረጃ የመጠቀም መብቶችን በተመለከተ ምንም ዓይነት 
ውክልና ወይም ዋስትና አይሰጥም። ይህ ሰነድ እንደ የዳሰሳ ጥናት ምርት እንዲያገለግል የታሰበ አይደለም። King ካውንቲ እና ወረዳው በዚህ ካርታ ላይ 
በተያዘው መረጃ አጠቃቀም ወይም አለአግባብ መጠቀምን በመሳሰሉ ፣ የጠፉትን ገቢዎች ወይም የጠፉ ትርፍ ጨምሮ ፣ ለማንኛውም አጠቃላይ ፣ ልዩ 
፣ ቀጥተኛ ፣ ቀጥተኛ ያልሆነ ፣ ተከሳሽ ወይም አስከፊ ጉዳቶች ተጠያቂ አይሆንም። በዚህ ካርታ ላይ ያለ ማንኛውም ሽያጭ ወይም በዚህ ካርታ ላይ ያለ 
መረጃ በKing ካውንቲ በጽሑፍ ካልተፈቀደ በስተቀር መሸጥ የተከለከለ ነው።

TOLT ወንዝ
በCarnation ከተማ አቅራቢያ ፍሰት

8,500 ሲኤፍኤስ
ሌቭስ በ Carnation ከተማ አቅራቢያ ሊሻገሩ ይችላሉ። በደቡብ ባንኮች ከሚገኘው የፍሳሽ ማስወገጃ ፍሰቱ በደቡብ ባንኮች መካከል በሚገኘው በSnoqualmie 
Valley ባቡር ድልድይ እና በሀይዌይ 203 ድልድይ NE 32nd Street ሊቋረጥ ይችላል። የጣቢያ ለውጦች በTolt River Road NE / 361st Avenue NE 
እና በምሥራቃዊው የCarnation መካከል ሊከሰቱ ይችላሉ።

3,500 ሲኤፍኤስ
በ ደቡብ ባንክ ሌቪስ በSnoqualmie Valley የባቡር ሐዲድ እና በ Highway 203 ድልድይ መካከል 
የፍሳሽ ማስወገድ ሊኖር ይችላል።

5,000 ሲኤፍኤስ
በቀድሞ San Souci ሰፈር አቅራቢያ ባለው የ Tolt River Road NE የሚያቋርጥ ውሀ  በSnoqualmie Valley የባቡር ሐዲድ 
ድልድይ እና በ Highway 203 ድልድይ መካከል በደቡብ ባንክ ላይ በከፍታው ላይ የፍሳሽ ማስወገድ እና የጎርፍ መጥለቅለቅ ይኖራል።

2,500 ሲኤፍኤስ
የKing ካውንቲ ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ 
ናቸው።  

T
13,800 ሲኤፍኤስ
ጃንዋሪ 2009

45,680 ሲኤፍኤስ
ኦክቶበር 2019

17,400 ሲኤፍኤስ
ዲሴምበር 1959 
የTolt ወንዝ ግድብ ግንባታ 
ከመጀመሩ በፊት።

ሳውዝ ፎርክ Skykomish ወንዝ
በ Skykomish ከተማ ፍሰት

10,000 ሲኤፍኤስ
የወንዝ ዳርቻ የአፈር መሸርሸር እና የጎርፍ ፍርስራሽ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ።

18,000 ሲኤፍኤስ
የወንዝ ዳርቻ የአፈር መሸርሸር እና የጎርፍ ፍርስራሽ ችግሮች የመፈጠር እድላቸው ከፍተኛ ነው። በ Baring and Timberlane Village 
ምዕራባዊ ዳርቻ ምዕራብ መጨረሻ አካባቢ የጎርፍ መጥለቅለቅ ይከሰታል።

27,000 ሲኤፍኤስ
ሰፊ የጎርፍ መጥለቅለቅ በተለምዶ በ ሌቪስ የሚጠበቁ ቦታዎችን ሊያካትት ይችላል።SK

6,000 ሲኤፍኤስ
የKing ካውንቲ ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ ናቸው።

Cedar ወንዝ
በLandsburg አቅራቢያ ያለ ፍሰት

Green ሪቨር
በAuburn ከተማ አቅራቢያ የሚለካ 
ወይም የሚጠበቅ ፍሰት

SNOQUALMIE ወንዝ

ISSAQUAH ክሪክ
ከፍታ (ደረጃ) በHobart አቅራቢያ
መረጃ፡ Issaquah ከተማ

WHITE ወንዝ
ከMud Mountain ግድብ የሚለካ 
ወይም የሚጠበቅ ፍሰት

5,000 ሲኤፍኤስ
ተጥልቅልቀው ሊዘጉ የሚችሉት መንገዶች በ156th Pl SE አቅራቢያ ያለው SE Jones Road፣ የCedar Grove Road SE መስቀለኛ ጋር ቅርብ የሆነው SR 169፣ SE 184th St, 
Byers Road SE፣ 216th Ave SE፣ SE 193rd St፣ SE 197th Pl፣ SE 206th St፣ SE 207th St፣ SE Bain Road፣ ST 225th St, Dorre Don Ct SE፣ Lower 
Dorre Don Way SE፣ Dorre Don Way SE፣ SE 238th St፣ እና 244th Ave SE ናቸው። ከእነዚህ መንገዶች መካከል ብዙዎቹ ነዋሪዎቹ ወጥመድ ወዳለበት ቦታ ለመልቀቅ 
የሚያስፈልጓቸውን ሰፈሮች ያቀርባሉ። ጥልቅ እና ፈጣን ፍሰቶች በመላው የጎርፍ ስፍራው ውስጥ አደገኛ ሁኔታዎችን ሊፈጥሩ ይችላሉ።

38,000 ሲኤፍኤስ
አንዳንድ የመኖሪያ አካባቢዎች ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ቤቶች እና የጎርፍ መጥለቅለቅ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ሊጥለቀለቁ የሚችሉ መንገዶች 
Woodinville-Duvall Road, Carnation-Duvall Road, እና Moon Valley Road. ያካትታሉ።  

12,000 ሲኤፍኤስ
ወሳኝ የጎርፍ ተቆጣጣሪዎች እርጥበታማ ከሆኑ ሊዳከሙ ይችላል። በጎርፍ ሁኔታዎች ድንገተኛ ለውጦች በተለይም በሌቪ በተጠበቁ አካባቢዎች ውስጥ ይከሰታል። 
እነዚህ ለውጦች በፍጥነት የሚጨምር የውሃ ፣ የውሃ መጥለቅለቅ ፣ የመንገድ መዘጋት እና የፍጆታ መቋረጥን ሊያካትቱ ይችላሉ።

9,000 ሲኤፍኤስ
በአደገኛ ሁኔታ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ፍሰት በመላው የወንዙ ስርዓት ውስጥ ሊከሰት ይችላል። በPacific እና በAuburn ከተሞች ውስጥ ከመጠን በላይ የጎርፍ 
መጥለቅለቅ ይጠበቃል። ጊዜያዊ የጎርፍ አደጋ መሰናክሎች አንዳንድ ክፍሎች ሊሻገሩ ይችላሉ። ጉዳቶች በEnumclaw ከተማ አቅራቢያ በሚገኙት የዓሳ ማጥመጃዎች 
ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ። Greenwater አቅራቢያ በMud Mountain ግድብ የጎርፍ ውሃ SR 410 ሊከሰት ይችላል።

7.5 ጫማ
በተደጋጋሚ በጎርፍ የተጥለቀለቁ አካባቢዎች ጎርፍ ሊጠብቁ ይችላሉ። በመንገድ ላይ ባለው የውሃ ምክንያት 
ጥቂት የጎዳና መዘጋት ፡፡  Issaquah የህዝብ ሥራዎች ክንውን ክፍል የጎርፍ መጥለቅለቅ መከላከል 
እንቅስቃሴዎችን ይጀምራል።

8.5 ጫማ
የጎርፍ መጥለቅለቅ በ Issaquah ክሩክ ፣ በTibbetts ክሪክ እና Issaquah ክሪክ ምስራቅ ጎርፍ ላይ። በብዙ የጎርፍ ውሃ አካባቢዎች 
በጎርፍ መጥለቅለቅ ይቻላል። የIssaquah ሕዝባዊ ሥራዎች ሙሉ የጎርፍ ተጋድሎ ጥረት በተግባር።

9 ጫማ
ሰፊ ጎርፍ ከፌብሯሪ 2020 ጋር ይተመሳሳይ ወይም የሚበልጥ በIssaquah እና Tibbetts ምንጮች ሸለቆዎች። Issaquah-Hobart Road SE እና SR 900 
በመንገዱ ላይ ውሃ እና ፍርስራሽ በመኖሩ ምክንያት ሊዘጉ ይችላሉ። ከፍተኛ የጎርፍ መከላከል ስራ በውጤት ላይ።

12,000 ሲኤፍኤስ
ከዚህ በላይ ለማለፍ የሚያስችሉ መንገዶች Neal Road SE, Reinig Road, West 
Snoqualmie River Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook 
Road, እና Mill Pond Road ያካትታሉ።

20,000 ሲኤፍኤስ
የተለያየ ጥልቀት ያለው ጎርፍ መላው Snoqualmie Valley ውስጥ ይከሰታል። ከመጠን በላይ ሊበዙ የሚችሉ መንገዶች የFall 
City-Carnation Road, Tolt Hill Road, እና Novelty Flats Road ያካትታሉ።

2,800 ሲኤፍኤስ
SE 184th St እና Lower Dorre Don Way SE ን ጨምሮ መንገዶች ሊጥለቀለቁ እና ሊዘጉ ይችላሉ 

4,200 ሲኤፍኤስ
የCedar Grove Road SE መስቀለኛ ጋር ቅርብ የሆነው SR 169፣ SE 184th St,፣ Byers Road SE, 216th Ave SE፣ SE 
193rd St፣ SE 206th St፣ SE 207th St፣ Lower Dorre Don Way SE፣ እና Dorre Don Way SE ጨምሮ መንገዶች 
ተጥለቅልቀው ሊዘጉ ይችላሉ። ከእነዚህ መንገዶች መካከል ብዙዎቹ ነዋሪዎቹ ወጥመድ ወዳለበት ቦታ ለመልቀቅ የሚያስፈልጓቸውን ሰፈሮች 
ያቀርባሉ።

7,000 ሲኤፍኤስ
በAuburn ከተማ በሸለቆው ውስጥ ዝቅተኛ ቦታ ያለው ጎርፍ።

9,000 ሲኤፍኤስ
በAuburn ከተማ እና በMill Creek ዝቅተኛ የወንዝ ክፍል ውስጥ የተለያዩ ጥልቀት ያላቸው ጎርፍ ይከሰታል። Southeast Green 
Valley Road እና West Valley Road ሊጥለቀለቁ ይችላሉ።

5,000 ሲኤፍኤስ
ከመጠን በላይ የጎርፍ መጥለቅለቅ በPacific እና በAuburn ከተሞች ውስጥ በA-Street ድልድይ ላይ ሊከሰት 
ይቻላል። በ Government Canal አቅራቢያ በ Pacific ውቅያኖስ ላይ የጎርፍ መጥለቅለቅ ይከሰታል ፡፡ ከፍተኛ 
ውሃ ጊዜያዊ የጎርፍ መጥለቅለቅ በመከላከያ መሰናክሎች ሊከሰት ይችላል።

7,000 ሲኤፍኤስ
በPacific ከተማ ውስጥ ጊዜያዊ የጎርፍ መከላከያ መሰናክሎች ከፍተኛ የውሃ የወንዝ ደረጃዎች ይከሰታሉ። በ Pacific እና በ Auburn 
ከተሞች ውስጥ በ A-street ጎዳና ድልድይ ላይ በ Government Canal እና Butte Avenue አናት ላይ ከፍተኛ መጥለቅለቅ ሊከሰት 
ይችላል። የRed ክሪክ አካባቢ ነዋሪዎች በአደገኛ ሁኔታ ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸው ፣ ፍርስራሾች እና የመኖሪያ ቤት ጎርፍ ሊያጋጥማቸው 
ይችላል።

6,000 ሲኤፍኤስ
የKing ካውንቲ ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ ናቸው።

6.5 ጫማ
የKing ካውንቲ ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ ናቸው።  
Issaquah የህዝብ ስራዎች (Issaquah Public 
Works) እና የፖሊስ መምሪያ እንዲያውቁ ተደርጓል። 
የተረጋጋ ክትትል ይጀምራል።

1,800 ሲኤፍኤስ
የKing ካውንቲ ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ ናቸው።

5,000 ሲኤፍኤስ
የKing ካውንቲ ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ ናቸው።

4,000 ሲኤፍኤስ
የKing ካውንቲ ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ ናቸው።
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9.9 ጫማ
ኖቬምበር 1990

9.53 ጫማ
ፌብሯሪ 2020

54,110 ሲኤፍኤስ
ጃንዋሪ 2009

11,700 ሲኤፍኤስ
ፌብሯሪ 2020

7,590 ሲኤፍኤስ
ፌብሯሪ 2020

28,100 ሲኤፍኤስ
ኖቬምበር 1959
ከHoward Hanson ግድብ 
ግንባታ በፊት።

የቅርብ ጊዜ 
ከፍታ

የከፍታ 
ጎርፍ

የሚፈስስ 
ድምር ፤

ሰሜን ፎርክ

መካከለኛ ፎርክ

ደቡብ ፎርክ

ሊገኙ የሚችሉ የትርጉም አገልግሎቶች፡ TTY 711.

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

28,000 ሲኤፍኤስ
ዲሴምበር 1933 
የMud Mountain 
ግንባታ ከመጀመሩ በፊት በ
Buckley አካባቢ በ
White ወንዝ ሪፖርት 
ተደርጓል።

11,700 ሲኤፍኤስ
ጃንዋሪ 2009
በዩኤስ Army Corps 
of Engineers' ከመድ 
ተራራ ግድብ የተወሰደ 
መረጃ ላይ የተመሰረተ።

14,200 ሲኤፍኤስ
ከMasonry ግድብ 
ግንባታ በፊት።

KING ካውንቲ የወንዝ ሲስተሞች

የፍሰት መረጃው ከኦክቶበር 2016 
በፊት እዚህ ቦታ አይገኝም።

19,100 ሲኤፍኤስ
ኖቬምበር 2017

TOLT RIVER ግድብ

HOWARD HANSON ግድብ

MASONRY ግድብ

MASONRY ግድብ
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የአሸዋ ቦርሳዎች ቀላል እና ውጤታማ የጎርፍ አደጋ 
መከላከያ መሳሪያዎች ናቸው። የት እንደሚያገኙዋቸው እና 
እንዴት እንደሚጠቀሟቸው በ ላይ ይማሩ። 

kingcounty.gov/floodservices

የአሸዋ ቦርሳ ፕሮግራም

ግድብ

የ 100 ዓመት
 ዕድሜ ውኃ

ሳንድባግ የ
 ማሰራጫ ቦታ

*የኪንግ ካውንቲ ወንዞች የጎርፍ አደጋ
 መለኪያዎች ሙሉ ዝርዝር ለማግኘት ወደ

 kingcounty.gov/floodይሂዱ

የወንዝ መለኪያ

የጎርፍ መጥለቅለቅ ደረጃዎችን
 ለመለየት ያገለገለ *

መግለጫ

የ 100 ዓመት የጥፋት ውሃ ማለት በማንኛውም አመት ውስጥ የጎርፍ ክስተት ወቅት አንድ በመቶ 
የመከሰት ዕድል ያለው ነው። ቤትዎ በጎርፍ ክልል ውስጥ ከሆነ፣ እባክዎ 
kingcounty.gov/floodmaps ይጎብኙ ወይም ለ 206-477-4812።ይደውሉ

FEMA 100-አመት የምግብ እቅድ
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ወንዝ
ሲ ኤፍ ኤስ = ኪዩቢክ ጫማ በሰከንድ
ወንዝ
ሲ ኤፍ ኤስ = ኪዩቢክ ጫማ በሰከንድ

(ከስር ይመልከቱ)


