
القدرة على التكیّف تبدأ باالستعداد
بضعة أیام من المطر المستمر، یتبعھا امتالء األنھار، وفجأة یتحول الجّو الذي كان ممطرًا فقط إلى جو خطیر، 

وینصب التركیز على إخالء السكان بأمان وتحصین المنازل واألنشطة التجاریة والمزارع باستخدام أكیاس الرمل.

اعتدنا جمیًعا في واشنطن الغربیة على ھذا السیناریو. فاألحوال الجویة التي تحافظ على الطبیعة الزراعیة 
لمنطقتنا قد تسبب أیًضا فیضانات وتآكالً وانزالقات أرضیة. وھذا الجمال الذي تتمتع بھ المنطقة بسبب األمطار 

یضع على عاتقنا أیًضا مسؤولیة االستعداد للتعامل مع طبیعة المیاه القویة التي ال یمكننا التنبؤ بھا.

تستثمر إدارة السیطرة على الفیضانات في مقاطعة كینغ مالیین الدوالرات لحمایة األشخاص والممتلكات وُسُبل 
العیش عن طریق تقلیل مخاطر الفیضان. ومن الموارد واألدوات التي تعتمد علیھا إدارة الفیضانات مركز اإلنذار 

بالفیضانات وتنبیھات الفیضان وتطبیق إنذار الفیضان، وتقدیم معلومات مبكرة وآنّیة لحمایة األشخاص 
والممتلكات.

یحتاج تقلیل مخاطر الفیضان إلى التعاون. وفي سبیل تعزیز القدرة على التكّیف، أقامت إدارة السیطرة على 
الفیضان شراكة قویة مع الجھات المختصة في مقاطعة كینغ والقبائل والمنظمات غیر الربحیة والوكاالت التابعة 

للوالیة والوكاالت الفیدرالیة. وكذلك یجب على األنشطة التجاریة واألفراد القیام بدورھم. ھل كنت تعلم أن تأمین 
ُمالك المنازل ال یغطي األضرار الناتجة عن الفیضان؟ یمكنك زیارة floodsmart.gov لتقییم مخاطر الفیضان 

المحیطة بك، وتقدیر األقساط والعثور على وكیل تأمین.

شھدت مقاطعة كینغ في العام الماضي معدالت فیضان تاریخیة. ومًعا یمكننا االستعداد لما یحملھ موسم فیضان 
2020 - 2021 لنا.

تاریخیة في فبرایر/شباط 2020. اه الفیضان تغمر SR169 في األمطار ال می

مطبوع على ورق معاد تدویره. یرجى إعادة التدویر.
عام

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104
kingcountyf  loodcontrol.org

تتوفر صیغ أخرى بدیلة. 4812-477-206 (لذوي االحتیاجات السمعیة الخاصة: داخلي 711)

تطبیق مقاطعة كینغ  المجاني
لإلنذار بالفیضان

احصل على معلومات فوریة عن الفیضان مع تطبیقنا 
المجاني! تابع تدفقات األنھار الحالیة، وبیانات مستویات 

األنھار، وتوقعاتھا، ومستویات الفیضان الفوریة.

kingcounty.gov/flood سّجل في

على األحداث
ًا  ابق مطلع

تواصل معنا بالھاتف أو 
الرسائل النصیة أو البرید 

اإللكتروني
سّجل للحصول على تنبیھات 

آلیة مجانیة عن الفیضان. 
یمكنك تخصیص التنبیھات 

حسب النھر ومستوى الفیضان. 
Kingcounty.gov/flood أو اتصل بالرقم 206-477-4899

KING COUNTY RIVERS MAP

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

تابعنا!

@KCFloodDistrict and 
@KCDNRP

@KingCountyDNRP

@KingCountyDNRP

التزم بلوائح البناء
تحتاج أي أعمال تطویر في السھل الفیضي إلى الحصول على تصریح.

تحتاج أعمال التشیید الجدیدة أو إصالحات األبنیة أو اإلضافات إلیھا أو 
أعمال الحفر أو التدریج أو الردم أو غیرھا من األعمال في ممتلكاتك إلى 
تصریح بھا وإلى اتباع المعاییر الواردة في لوائح تنظیم السھول الفیضیة 

في مجتمعك المحلي. تحتاج أي أعمال إصالح أو تحسین في األبنیة 
الواقعة في السھل الفیضي تتجاوز 50 في المائة من قیمتھا إلى رفعھا أو 

تنفیذھا بطریقة مقاومة للفیضان.

بناء سالمة األشخاص واألبنیة من التعرض  یضمن االلتزام بلوائح ال
للفیضان. وتجعل لوائح تنظیم السھول الفیضیة المناطق المعرضة 

للفیضان أقل خطورة لكل من یعیش ویعمل فیھا عن طریق تقلیل أثر أي 
عمل تطویر على الممتلكات األخرى.

وقبل البدء في أي مشروع أو لإلبالغ عن عمل تطویر غیر قانوني، اتصل 
بالھیئة المختصة المانحة للتصاریح أو بالقسم المسؤول عن منح 
 Department of local) التصاریح في إدارة الخدمات المحلیة

services and permitting division) على الرقم 206-296-6600 
.kingcounty.gov/permits أو بزیارة

ءانثأ

عندما یأتي الفیضان...
kingcounty.gov/floodservices كن على أھبة االستعداد! تعرف على معلومات مفصلة عن الفیضان بزیارة

• جھاز رادیو یعمل بالبطاریة أو بعمود إدارة، وبطاریات 
إضافیة.

• مستلزمات اإلسعافات األولیة وصافرة

• مصباح كاشف ببطاریات إضافیة

• نسخ من الوثائق المھمة في كیس بالستیكي (رخصة القیادة 
والبیانات التأمینیة والبنكیة ومعلومات االتصال)

• إمدادات تكفي عدة أیام من المیاه والطعام غیر المعرض 
للتلف ألسرتك وحیواناتك

• مالبس ثقیلة وأحذیة/أحذیة برقبة صلبة وبطاطین

• مستلزمات النظافة والتطھیر الشخصیة

ا ًی • األدویة الموصوفة طب

• وسائل راحة لألطفال (بطاطین وكتب وألعاب)

• ھاتف جوال مع شاحن وبطاریات احتیاطیة

Ready.gov/kit :مستلزمات حقیبة الطوارئ الموصى بھا   لمعرفة المزید

لتلقي  سّجل 
ت لتنبیھا ا

إلى  ھل تحتاج 
مساعدة؟

یمكنك زیارة kingcounty.gov/flood لالشتراك في خدمة تلقي التنبیھات بشأن منظومات 
األنھار المختلفة في مقاطعة كینغ.

اتصل بالرقم 4812-477-206 إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في البحث عن عقار ما، أو إذا كنت تحتاج إلى 
التأكد من وقوع عقارك في السھل الفیضي، أو إذا كنت تحتاج إلى مزید من المعلومات عن شھادات االرتفاع.

إذا وصلتك ھذه الرسالة فاستعد 
للفیضان! 

رسالة من إدارة السیطرة على الفیضانات في 
 King County Flood) مقاطعة كینغ

(Control District
قدم شعب مقاطعة كینغ في ھذا العام الصعب 
الكثیر من التضحیات لیحمي بعضھم بعًضا، 

ا  واعتنى الجیران بجیرانھم، واكتشفنا جمیًع
ا جدیدة للتكّیف مع األحداث.  طرًق

وقد تأثرت من أعماق قلبي بما بذلھ مجتمعنا المحلي من رعایة وما أبداه من 
ف. فُشكرًا لكم. تعاطف وقدرة على التكیُّ

وفي أثناء استعدادنا لموسم فیضانات 2020 - 2021، ما زال علینا أن 
نستمر في العنایة ببعضنا البعض.

الفیضانات من مصادر الخطر والدمار والتھدید لسالمتنا، وتعوق حركة 
األشخاص والبضائع، وتسبب أضرارًا بالغة. وفي أثناء آخر موسم فیضان، 

تعرضنا لبعض أقسى الفیضانات خالل السنوات األخیرة شملت سبعة أحداث 
فیضان قویة ومعدل سقوط أمطار قیاسي.

وما زال عام 2020 لم ینتِھ بعد؛ فموسم المطر على األبواب ومعھ مخاطر 
الفیضان. وباعتباري الرئیس الجدید لمجلس مشرفي إدارة السیطرة على 

الفیضانات في مقاطعة كینغ؛ أود أن تتعرفوا على اإلجراءات الحیویة التي 
نتخذھا لتقلیل مخاطر الفیضان في المقاطعة. استثمرت إدارة الفیضانات - 

منذ إنشائھا في عام 2007 - مالیین الدوالرات في مشروعات لحمایة 
مجتمعنا من الفیضان وأطلقت حمالت توعیة بمخاطر الفیضان واالستعداد 

للطوارئ. وتحقق استثماراتنا العدید من الفوائد إذ تحمي السالمة العامة 
والبنیة التحتیة، مع استعادة الموائل الطبیعیة وجودة المیاه والتعامل مع 

تآكل السواحل. یحافظ عملنا ھذا على األرواح ویدعم االقتصاد ویصّب في 
صالح الكوكب.

على كل منا دور یؤدیھ عندما یتعلق األمر باالستعداد للفیضان. وإلیك 
كیفیة االستعداد:

• تعرف على المخاطر المحیطة بك بسبب الفیضان. قم بزیارة 
kingcounty.gov/floodmaps وانتقل إلى قسم "خارطة مقاطعة 

كینغ الذكیة" (King County iMap) أو اتصل بالرقم 
.206-477-4812

• احصل على تأمین ضد أخطار الفیضان. یمكنك زیارة 
floodsmart.gov لتقییم مخاطر الفیضان المحیطة بك، وتقدیر 

األقساط والعثور على وكیل تأمین
ا على األحداث. اشترك في خدمة تنبیھات الفیضانات  • ابق مطلعً

بمقاطعة كینغ ونزّل تطبیق إنذار الفیضان في مقاطعة كینغ عبر الرابط 
kingcounty.gov/flood

• التف حول مناطق الفیضان. واحِم نفسك من الغرق. ال تمش أبًدا في 
د سیارتك فیھا. میاه الفیضان أو تسبح فیھا أو تقُ

• شارك ھذه المعلومات مع أحبائك. أبلغ بھا أصدقائك وأفراد أسرتك.
أشكركم على الوقت الذي أنفقتموه في القراءة واالستعداد ودعم بعضكم 

بعًضا.

دیف أبثغروف
رئیس إدارة السیطرة على الفیضانات في مقاطعة كینغ

kingcountyfloodcontrol.org  |  @CMUpthegrove

Dave Upthegrove الرئیس

د  1 ال تمش في المناطق الغارقة بالفیضان أو تُخض فیھا أو تقُ
سیارتك فیھا. التف حول مناطق الفیضان. واحِم نفسك من 

الغرق.

2 في حال توقّف مركبتك في منطقة غمرھا الفیضان، اتركھا 
بأسرع ما یمكن، وِسر عائًدا في الطریق الذي أتیت منھ للحفاظ 

على سالمتك.

 King County) 3 اتصل بمركز مقاطعة كینغ لإلنذار بالفیضانات
Flood Warning Center) على الرقم 8200-296-206 أو 
9263-945-800 لمعرفة معلومات عن أحوال الفیضان وتنبؤاتھ.

4 استعد إلخطار اإلخالء الذي ترسلھ السلطات. وفي حال إخطارك 
باإلخالء، فافعل ذلك على الفور. اتبع مسارات اإلخالء الموصى بھا، 

فالطرق المختصرة قد تكون مغلقة.

5 إذا لم یمكنك مغادرة منزلك أو إحدى البنایات بأمان بسبب ارتفاع 
مستوى المیاه بسرعة، فاتصل برقم 911 لتلقي المساعدة. وبعد ذلك، 
انتقل إلى أرض مرتفعة أو إلى سطح البنایة. احمل مالبس ثقیلة وطاردة 

ا محموالً. ا جواالً وجھازًا السلكًی ا وھاتًف للماء ومصباًحا كاشًف

6 عند اقتراب الفیضان، افعل ما یلي إذا سمح لك الوقت بذلك فقط:
•  أغلق صمام الغاز الرئیسي في منزلك.

•  أغلق جمیع مرافق بنایتك من مفتاح الطاقة الرئیسي. ال تلمس 
أي أجھزة كھربائیة إال إذا كانت في منطقة جافة أو إذا كنت تقف 

على قطعة من الخشب الجاف مع ارتداء حذاء بنعل مطاطي 
وقفازات مطاطیة.

•  سجل إحصاءات الفیضان؛ مثل الوقت وقراءة المقاییس 
وارتفاعات الفیضان المحلیة لالستفادة منھا في فھم طبیعة 

الفیضان في منطقتك. وأدرج المالحظات الخاصة بمنزلك أو 
نشاطك التجاري.

قبل
1 تعرف على المخاطر المحیطة بك بسبب الفیضان. إذا وصلتك 

ھذه النشرة عبر البرید، فإن منزلك أو عقارك یقع في سھل 
فیضي أو بالقرب منھ. ویمكنك معرفة المزید من التفاصیل 

بزیارة kingcounty.gov/floodmaps أو االتصال بالرقم 
.206-477-4812

ا ضد خطر الفیضان. ال تغطي خطط التأمین  2 اشتِر تأمینً
القیاسیة لُمالك المنازل الخسائر الناتجة عن الفیضان، وقد 

تحتاج بوالص التأمین الجدیدة ضد أخطار الفیضان إلى مدة 
انتظار 30 یوًما.

یمكنك معرفة المزید بزیارة floodsmart.gov أو االتصال   
بالرقم 800-427-4661.

3 احِم نفسك وأسرتك
• جّدد خطط الطوارئ ألسرتك أو مزرعتك أو نشاطك التجاري، 

ا للتجّمع في حالة انفصال أفراد األسرة. واختر مكاًن
• تعرف على مختلف الطرق المؤدیة من منزلك أو نشاطك التجاري 

إلى األراضي المرتفعة.
• استخدم أكیاس الرمل لحمایة منزلك أو ممتلكاتك (انظر الخریطة 

الداخلیة لمعرفة مواقع التوزیع المجاني).
• اختر أحد األصدقاء أو األقارب من خارج الوالیة لالتصال بھ 

لمعرفة المعلومات في حالة انشغال الخطوط المحلیة.
• جّمع حقیبة لمستلزمات الطوارئ (انظر أدناه).

• تحدث إلى جیرانك بشأن االستعداد للفیضان، وتبادلوا الخبرات وأي 
مساعدة خاصة قد تكون أنت أو ھم في حاجة إلیھا.

4 احِم ممتلكاتك وحیواناتك األلیفة من مخاطر الفیضان.
• انقل المركبات والمعدات والماشیة/الحیوانات األلیفة إلى أرض 

مرتفعة، وخّزن المقتنیات الثمینة والمواد الكیماویة المنزلیة على 
ارتفاع أعلى من مستوى الفیضان.

نھا. • ثّبت خزانات البروبان وغیرھا من حاویات الوقود وأّم
• رّكب صمامات أحادیة االتجاه في غرف الصرف الصحي لمنع میاه 

الفیضان من االرتداد إلى المجاریر.
• ال تلق نفایات أبًدا في مصارف األمطار، وتخلص من القمامة 

وفضالت الحیوانات في صنادیق القمامة، واكنس ممرات المشاة 
والمیازیب والمسارات الفرعیة وغیرھا من األسطح الممھدة. تحتاج 

مصارف األمطار النظیفة إلى أعمال صیانة أقل، وتساعد في 
الحفاظ على نظافة میاه أنھارنا وینابیعنا صالحة للشرب والحیاة 

البریة واالستجمام.

بعد
1 قبل دخول منزلك مرة أخرى، توّخ الحذر من احتمالیة حدوث 

أضرار ھیكلیة وتسرب في الغاز وتوصیل الدوائر واألسالك 
الكھربائیة غیر المعزولة.

2 اطلب من أحد المحترفین فحص اللوحة الكھربائیة لنظام تدفئة 
منزلك، والمنافذ الكھربائیة، واألجھزة للتأكد من سالمتھا قبل 

استخدامھا. اتصل بشركة الغاز إلعادة توصیل الغاز.

3 اتبع إجراءات التنظیف اآلمن لألغراض المنزلیة والطعام وإمدادات 
المیاه والممتلكات.

ا، وسّجل تكالیف  ًی 4 وثّق خسائرك. صّور األضرار فوتوغراف
اإلصالح. اتصل بوكیل التأمین للتعامل مطالبات خسائر 

الفیضان.

5 حدد نقطة المیاه المرتفعة في منزلك أو الھیكل المتضرر.
ا (ثلث المیاه  6 اسحب المیاه التي غمرت األقبیة بالمضخة تدریجیً

ب حدوث ضرر ھیكلي. ا في الیوم) لتجنُّ ًب تقری

7 ال تلِق رمل أكیاس الرمل في جداول المیاه إذ إنھ یؤثر على جودة 
المیاه، لكن خزنھ لالستخدام في المستقبل.

8 ارجع إلى مصادر األخبار المحلیة لالطالع على أحدث المستجدات 
بشأن مساعدات الكوارث وإجراءات التسجیل فیھا.

 استعد للفیضان

دلیلك لالستعداد للفیضان في مقاطعة كینغ2020-2021

ا! مرحًب

كینغ مقاطعة  أنھار  خارطة 

إذا وصلتك ھذه المطویة بالبرید، 
فإن منزلك أو عقارك یقع في سھل 

فیضي أو بالقرب منھ.

مقاطعة كینغ
الفیضان
تنبیھ!



حسب النھر
ضان المتوقعة 

آثار الفی

المستوى 4 - فیضان شدید.
 تراقب دوریات الفیضان األحوال ویظل مركز اإلنذار بالفیضانات مفتوًحا.

cfs 8,500
واقع على الضفة الجنوبیة بین جسر مسار قریة سونكالمي وجسر الطریق  تدفقات من رشح السد ال القرب من مدینة كارنیشن. قد تعبر ال غمر السدود ب قد ُت

یة لمدینة  اة بین نھایة أعلى النھر على طریق نھر تولت NE/361st Avenue NE والحدود الشرق ن ق السریع 203 شارع NE 32nd. قد تحدث تغیرات في ال
كارنیشن.

     

cfs 27,000
الحواجز. قد یشمل الفیضان واسع االنتشار المناطق المحمیة عادة ب

cfs 5,000
قاطع طرق Cedar Grove Road SE وSE 184th St و القرب من ت القرب من 156th Pl SE و SR 169 ب غلق بما في ذلك طریق SE Jones Road ب غمر الطرق وُت قد ُت
Byers Road SE و216th Ave SE وSE 193rd St وSE 197th Pl وSE 206th St وSE 207th St وSE Bain Road وST 225th St وDorre Don Ct SE و

یھا السكان  تي قد یعلق ف اء ال تیح العدید من ھذه الطرق الوصول إلى األحی Lower Dorre Don Way SE وDorre Don Way SE وSE 238th St و244th Ave SE. ی
دفقات العمیة والسریعة مصدر خطورة في السھل الفیضي. ت ویحتاجون إلى إخالء. قد تشكل ال

cfs 38,000
غمر: Woodinville-Duvall Road و لمنازل. تشمل الطرق التي قد ُت ا ل یة بدرجة خطیرة وانجراًف قد تواجھ بعض المناطق السكنیة سرعات عال

.Moon Valley Roadو Carnation-Duvall Road

cfs 12,000
السدود. وقد  ع. یحتمل حدوث تغیرات مفاجئة في أحوال الفیضان، ویخاصة في المناطق المحمیة ب تشبُّ ل قد تضعف سدود مواجھة الفیضان الحیویة نتیجة ل

اه، وإغالق الطرق، وتوقف المرافق. المی اه بسرعة، واتساع الرقعة المغمورة ب تغیرات ارتفاع منسوب المی تشمل ھذه ال

cfs 9,000
یة وتدفقات الركام. یتوقع غمر الفیضان للضفة في مدینتي باسیفیك وأوبورن. قد یغمر  قد تشھد منظومة األنھار كلھا مستویات خطیرة من السرعة العال

اه  المزارع السمكیة القریبة من مدینة إنومكالو. من المرجح أن تغمر می الفیضان أجزاء من حواجز الحمایة المؤقتة من الفیضان. قد تلحق أضرار ب
القرب من غرینووتر. الفیضان أعلى طریق SR 410 عند سد مد ماونتن ب

9 أقدام
ا Issaquah-Hobart Road SE و ق غلق طری یبیتس. قد ُی فیضان كثیف یشبھ ما حدث في فبرایر/شباط 2020، أو أكبر منھ على مستوى أودیة إساكوه وجرف ت

اه والحطام في نھر الطریق. تفعیل الجھود القصوى لمواجھة الفیضان. SR 900 بسبب تراكم المی

المستوى 2 - فیضان بسیط. 
فریق عمل مركز اإلنذار بالفیضانات متاح على مدار 24 ساعة في الیوم لتقدیم المساعدة.

cfs 3,500
واقع على الضفة الجنوبیة بین جسر مسار قریة سنوكالمي وجسر الطریق السریع 203. قد یرشح السد ال

cfs 10,000
من المحتمل حدوث مشكالت تآكل ضفة النھر وتراكم حطام الفیضان.

ا 7.5 قدًم
یھا الفیضان حدوث فیضان. إغالق بضعة شوارع بسبب تراكم  یمكن أن تتوقع المناطق التي یتكرر ف

بدأ إدارة األعمال العامة والشرطة في إساكوه أنشطة مواجھة الفیضان. اه في نھر الطریق.  ت المی

cfs 12,000
 West Snoqualmieو ،Reinig Roadو Neal Road SE :غمر تشمل الطرق التي قد ُت

 Mill Pondو Snoqualmie Meadowbrook Road(طریق المشاة) و River Road NE
.Road

cfs 2,800
 Lower Dorre Don Way SEو SE 184th St غلق بما في ذلك طریق غمر الطرق وُت قد ُت

cfs 7,000
فیضان في األراضي المنخفضة ى]في أعلى الوادي بمدینة أوبورن. 

cfs 5,000
نتي باسیفیك وأوبورن. من المرجح أن  نھر عند أعلى جسر إیھ ستریت في مدی یة غمر الفیضان لضفة ال احتمال
اه بطول  می اة غوفرنمنت. من المرجح ارتفاع منسوب ال ن القرب من ق نة باسیفیك ب یغمر الفیضان الضفة في مدی

حواجز الحمایة المؤقتة من الفیضان.

المستوى 3 - فیضان متوسط.
 ینتشر فریق دوریات الفیضان بمقاطعة كینغ لمراقبة مرافق الحمایة من الفیضان مثل الحواجز.

cfs 5,000
یة غمر المنطقة خلف السد على  ادة الرشح واحتمال القرب من حي سان سوتشي السابق.  زی اه عبر Tolt River Road NE ب می

الضفة الجنوبیة بین جسر مسار قریة سونكالمي وجسر الطریق السریع 203.

cfs 18,000
یرجح تآكل ضفة النھر وتراكم حطام الفیضان. یرجح حدوث فیضان في المناطق المنخفضة القریبة من بارینغ والطرف الغربي 

لقریة تیمبرلین.

ا 8.5 قدًم
یة حدوث فیضان في المناطق المجاورة  یبیتس والفرغ الغربي لجرف إساكوه. احتمال فیضان ملحوظ على جرف إساكوه وجرف ت

للجروف. تفعیل كامل جھود مواجھة الفیضان في إدارة األعمال العامة في إساكوه.

cfs 20,000
 Fall City-Carnation :غمر الكامل. تشمل الطرق التي قد ُت فة في وادي سنوكالمي ب ل حدوث فیضانات بدرجات عمق مخت

Road وTolt Hill Road و

cfs 4,200
القرب من تقاطع طرق Cedar Grove Road SE وSE 184th St و غلق بما في ذلك طریق SR 169 ب غمر الطرق وُت قد ُت

 Lower Dorre Don Way SEو SE 207th Stو SE 206th Stو SE 193rd St216 وth Ave SEو Byers Road SE
یھا السكان ویحتاجون إلى إخالء. وDorre Don Way SE. یتیح العدید من ھذه الطرق الوصول إلى األحیاء التي قد یعلق ف

cfs 9,000
 Southeast Green ا ق فة في أعلى الوادي بمدینة أوبورن وحوض جرف میل األسفل. قد ُیغمر طری ل حدوث فیضان بأعماق مخت

.West Valley Roadو Valley

cfs 7,000
اه في النھر بطول حواجز الحمایة المؤقتة من الفیضان في مدینة باسیفیك. من المرجح أن تغمر  سوف ترتفع مستویات المی

اة غوفرنمنت وبوتي أفنیو وأعلى جسر إیھ ستریت في مدینتي باسیفیك وأوبورن. قد یواجھ سكان منطقة جرف  تدفقات منطقة قن ال
لمنازل.  یة وتدفقات الركام وجرف الفیضان ل عال رید مستویات خطیرة من السرعة ال

المستوى 1 - ال فیضان.
ال یحدث فیضان في العادة. 

cfs 2,500
فریق مقاطعة كینغ متنبھون.

cfs 6,000
فریق مقاطعة كینغ متنبھون.

cfs 6,000
فریق مقاطعة كینغ متنبھون.

ا 6.5 قدًم
فریق مقاطعة كینغ متنبھون.  إشعار إدارة األعمال العامة 
بدأ  والشرطة في إساكوه (Issaquah Public Works). ت

المراقبة االستعدادیة.

cfs 1,800
فریق مقاطعة كینغ متنبھون.

cfs 5,000
فریق مقاطعة كینغ متنبھون.

cfs 4,000
فریق مقاطعة كینغ متنبھون.

cfs 17,400
دیسمبر 1959 قبل إنشاء 

سد نھر تولت.

ا 9.9 قدًم
نوفمبر 1990

cfs 54,110
ایر 2009 ن ی

cfs 28,100
نوفمبر 1959

قبل تشیید سد ھوارد دانسون.

ذروة 
الفیضان

cfs 28,000
دیسمبر 1933

تقاریر إلى  أشارت ال
حدوثھ عند نھر وایت 
القرب من باكلي قبل  ب
تشیید سد مد ماونتن.

cfs 14,200
قبل تشیید سد ماسونري

وبر 2016  بل أكت تدفق ق انات ال ی ب
ھذا الموقع. وفرة ل غیر مت

النھر
cfs = قدًما مكعبة في الثانیة

النھر
cfs = قدًما مكعبة في الثانیة

نھر تولت
القرب من مدینة كارنیشن یتدفق ب

SOUTH FORK
SKYKOMISH RIVER

Skykomish یتدفق في مدینة

نھر سیدار
القرب من الندسبورغ یتدفق ب

نھر غرین
القرب  تدفق المقاس أو المتوقع ب ال

من مدینة أوبورن

نھر سنوكالمي

جرف إساكوه
القرب من ھوبارت مرتفع ب

انات: مدینة إساكوه ی ب ال

نھر وایت
تدفق المقاس أو المتوقع الخارج  ال

من سد مد ماونتن 

T
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مجموعة من 
تدفقات عند: ال

الفرع الشمالي
الفرع األوسط

الفرع الجنوبي

cfs 13,800
ایر 2009 ن ی

cfs 45,680
أكتوبر 2019

ا 9.53 قدًم
فبرایر 2020

cfs 11,700
فبرایر 2020

cfs 7,590
فبرایر 2020

الذروة 
الحالیة

cfs 11,700
ایر 2009 ن ی

 Army انات ی اًء على ب ن ب
 Corps of

Engineers' عن 
 Mud Mountain

.Dam

cfs 19,100
نوفمبر 2017
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أكیاس الرمل من األدوات البسیطة والفعالة 
لمواجھة الفیضان. تعرف على أماكن الحصول 

علیھا وكیفیة استخدامھا عبر الرابط: 
kingcounty.gov/floodservices

برنامج أكیاس الرمل

سد

سھل فیضي 
100 عام

موقع لتوزیع 
أكیاس الرمل

*لالطالع على قائمة كاملة بمناسیب التحذیر من 
الفیضان الواقعة على أنھار مقاطعة كینغ، یرجى 

kingcounty.gov/flood زیارة

منسوب النھر
یستخدم لتحدید مستوى الفیضان*

الخریطة مفتاح 

یشیر مصطلح سھل فیضي 100 عام إلى منطقة یتوقع أن یغمرھا الفیضان في حدث 
احتمالیة حدوثھ واحد في المائة في أي عام. ولمعرفة ما إذا كان عقارك یقع في سھل فیضي 

أم ال، یرجى زیارة kingcounty.gov/floodmaps أو االتصال بالرقم 
.206-477-4812

FEMA  - عام   100 فیضي  سھل 
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9263-945-800 وأ 206-296-8200

بالفیضانات  اإلنذار  مركز 
كینغ مقاطعة  في 

معلومات طوارئ الفیضان

ُجمعت المعلومات الواردة في ھذه الخریطة بواسطة مقاطعة كینغ من مجموعة متنوعة من المصادر، وتخضع للتغییر دون إشعار. ال 
تقدم مقاطعة كینغ أو إدارة التحكم في الفیضان في المقاطعة أي إقرارات أو ضمانات صریحة أو ضمنیة بخصوص دقة ھذه المعلومات 
أو اكتمالھا أو صحة توقیتھا أو حقوق استخدامھا. ھذه الوثیقة غیر معّدة كمنتج الستطالع الرأي. وال تتحمل مقاطعة كینغ واإلدارة أي 
مسؤولیة عن أي أضرار عامة أو خاصة أو غیر مباشرة أو عرضیة أو تراتبیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الخسائر في 

اإلیرادات أو األرباح نتیجة الستخدام المعلومات الواردة في ھذه الخریطة أو إساءة استخدامھا. یحظر أي شكل من أشكال بیع ھذه 
الخریطة أو المعلومات الواردة فیھا إال بإذن كتابي من مقاطعة كینغ.

تتوفر خدمة الترجمة الفوریة. لذوي االحتیاجات السمعیة الخاصة، رقم داخلي 711.

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

كیف تستعد للفیضان 
kingcounty.gov/floodservices

تنبیھ طوارئ مقاطعة كینغ
kingcounty.gov/alert

مدونة أخبار طوارئ مقاطعة كینغ
  kcemergency.com

تنبیھات فیضانات مقاطعة كینغ
206-477-4899

kingcounty.gov/flood

مركز إنذار بالفیضانات في مقاطعة كینغ
8200-296-206 أو

800-945-9263

برنامج إصالح المنازل في مقطعة كینغ
تمویل أعمال اإلصالح المنزلیة الكبرى 

لمحدودي الدخل وُمالك المنازل 
المستحقین.                        
              206-263-9095

kingcounty.gov/housingrepair

خط المساعدة على الطرق على مدار 
الساعة في مقاطعة كینغ

800-KC-Roads8100-477-206 أو

تنبیھات الطرق في مقاطعة كینغ
kingcounty.gov/roadalert

توقفات خدمة المترو
kingcounty.gov/metro

برنامج التأمین الوطني ضد أخطار 
الفیضان

800-427-4661
floodsmart.gov

مشكالت الصحة العامة 
الخاصة بخزانات الصرف 

واآلبار في سیاتل ومقاطعة كینغ
206-477-8050

المستوى 1 - ال فیضان.

(انظر أدناه)


