
�ကံ့�ကံ့ဒဏ်ခံ�ိ�ငမ်�သည ်�က�ိတငြ်ပငဆ်ငမ်�ြဖင့ ်စတငပ်ါသည။်
မိ�းပံ�မ�နရွ်ာသနွး်ေသာ ရကအ်နညး်ငယ။် ြမစ်ေရတကလ်ာသည။် ��တတ်ရကဆ်ိ�သလိ� စိ�စတွေ်သာရာသဦတ�သည ်အ��ရာယ�်�ိလာ�ိ�င�်ပီး လ�များ
ေဘးကငး်စာွ စနွ ့ခ်ာွထကွေ်ြပး�ိ�ငေ်ရး��င့ ်ေနအမ်ိများ၊ လ�ပ်ငနး်များ��င့ ်လယယ်ာြခေံြမများကိ� သအဲတိမ်ျားြဖင့ ်ပိတဆ်ိ�တ့ားဆးီေရးတိ�က့ိ� 
အေလးထားလ�ပ်ေဆာငပ်ါသည။်

ဤသညမ်�ာ က��်�ပ်တိ��့ �င့ ်အလနွရ်ငး်��းီက�မ်းဝငေ်သာ Washington အေနာကဘ်က�်�ိ စိတမ်�နး်ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခတစ်ခ�ြဖစ်ပါသည။် က��်�ပ်တိ�ေ့ဒသကိ� 
စိမ်းစိ�ေအာင ်ထနိး်သမ်ိးေပးသည့ ်စိ�စတွေ်သာ အေြခအေနများသည ်ေရ�ကးီမ�၊ တိ�ကစ်ားမ���င့ ်ေြမ�ပိ�မ�များကိ�လညး် ြဖစ်ေစ�ိ�ငပ်ါသည။် က��်�ပ်တိ� ့
ေဒသ၏ မိ�းေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေပါ်လာေသာ အလ�သည ်မခန ့မ်�နး်�ိ�ငေ်သာ၊ အားေကာငး်ေသာ ေရ၏သေဘာသဘာဝအတကွ ်ြပငဆ်ငထ်ားရန ်တာဝနက်ိ�
လညး် ေပးစမ်ွးပါသည။်

King County Flood Control District သည ်ေရေဘးအ��ရာယမ်ျားကိ� ေလ�ာခ့ျြခငး်အားြဖင့ ်လ�များ၊ ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ပစ�ညး်များ��င့ ်
အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်တိ�က့ိ� ကာကယွေ်ပးရန ်ေဒါ်လာသနး်ေပါငး်များစာွကိ� ရငး်��းီြမ��ပ်��ထံားပါသည။် ေရေဘးသတေိပးစငတ်ာ၊ ေရေဘး
သတေိပးချကမ်ျား��င့ ်ေရေဘးသတေိပး အကပ််တိ�အ့ပါအဝင ်Flood District ရငး်ြမစ်များ��င့ ်ကရိိယာတနဆ်ာပလာများသည ်လ�များ��င့ ်ပိ�ငဆ်ိ�င်
မ�ပစ�ညး်များ ေဘးကငး်ေစရန ်ေဆာလျင�်ပီး အချိန�်�င့တ်စ်ေြပးညြီဖစ်ေသာ ေရေဘးသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ� ေပးပါသည။်

ေရေဘးအ��ရာယေ်လ�ာခ့ျရာတငွ ်ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်� လိ�အပ်ပါသည။် ေရေဘးဒဏခ်�ံိ�ငမ်�ကိ� အေထာကအ်က�ြဖစ်ေစရန ်Flood District သည ်
King County တရားစီရငစ်�အဖဲွ�များ၊ လ�မျိ�းစ�များ၊ အကျိ�းအြမတမ်ယ�သ�များ��င့ ်ြပညန်ယ�်�င့ ်သးီြခားလတွလ်ပ်ေသာ ေအဂျငစီ်များ��င့အ်တ� 
ခိ�ငမ်ာေသာ မိတဖ်ကမ်ျားကိ� တညေ်ဆာကထ်ားပါသည။် လ�ပ်ငနး်များ��င့ ်သးီြခားပ�ဂ�ိ�လမ်ျားကလညး် ၎ငး်တိ�အ့ပိ�ငး်ကိ� လ�ပ်ေဆာငရ်ပါမည။် အမ်ိ
ပိ�င�်�ငမ်ျား အာမခသံည ်ေရေဘးပျကစီ်းမ�ကိ� ကာကယွမ်ေပးေ�ကာငး် သငသ်�ိ�ိထားပါသလား။ သင၏် ေရေဘးအ��ရာယက်ိ� အဆင့သ်တမ်�တရ်န၊် 
အာမခေံ�ကးကိ� တကွခ်ျကရ်န�်�င့ ်ကိ�ယစ်ားလ�ယတ်စ်ဦး��ာေဖွရန ်floodsmart.gov သိ� ့ သာွးပါ။

�ပီးခဲသ့ည့�် �စ်က King County သည ်သမိ�ငး်ဝင ်ေရလ�မ်းမိ�းမ���င့ ်�က�ံေတွ� ခဲရ့သည။် 2020-2021 ေရလ�မ်းကာလတငွ ်ြဖစ်လာမညမ်ျားအတကွ ်
က��်�ပ်တိ� ့ အတ�တက ွ�က�ိတငြ်ပငဆ်ငထ်ား�ိ�ငပ်ါသည။် 

2020 ခ���စ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလအတငွး် သမိ�ငး်ဝငမိ်�းရွာသနွး်မ�ြဖစ်ပာွးချိနတ်ငွ ်SR169 ၌ ေရလ�မ်းမိ�းခဲပ့ါသည။်

ြပန်လညသ်ံ�းစွ�ဲိ�ငေ်သာ စက� �ေပါ်တငွ ်စာပံ���ပ်ိသည။် ြပန်လညသ်ံ�းစွေဲပးပါ။

သင့ေ်နအမ်ိသိ� ့ ြပန်လညမ်ဝငေ်ရာကခ်ငတ်ငွ ်ေနအမ်ိပျကစ်းီထခိိ�က�်ိ�ငေ်ြခ၊  
ဓာတေ်ငွ�ယိ�စိမ့်မ�၊ မီးြပတေ်တာကမ်���င့ ်ဓာတလ်ိ�ကေ်သာ ဝါယာ�က�ိးများကိ� 
သတြိပ�ပါ။
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ေဘးကငး်ေစရန်အတကွ ်အသံ�းမြပ�မီတငွ ်သင၏်အပ�ေပးစနစ ်လ�ပ်စစပံ်�း၊ 
ပလတေ်ပါကမ်ျား��င့ ်ပစ�ညး်ကရိိယာများကိ� ��ံစ့ပ်ေသချာစာွ စစေ်ဆးပါ. ဓာတေ်ငွ�
ြပနရ်ရန ်ဓာတေ်ငွ�က�မ�ဏကီိ� ဖ�နး်ေခါ်ဆိ�ပါ။

အမ်ိသံ�းပစ�ညး်များ၊ အစားအစာ၊ ေရအေထာကအ်ပ့ံ��င့ ်ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ပစ�ညး်များကိ� ေဘး
ကငး်ေအာင ်သန ့်စငရ်န်အတကွ ်လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များကိ� လိ�ကန်ာပါ။

သင၏် ပျကစ်းီဆံ�း�� ံးမ�များကိ� မ�တတ်မ်းတငထ်ားပါ။ ပျကစီ်းဆံ�း�� ံးမ�များကိ� ဓာတပံ်�
�ိ�က�်ပီး ြပ�ြပငမ်�က�နက်ျစရိတမ်ျားကိ� မ�တတ်မ်းတငပ်ါ။ ေရေဘးေ�ကာင့ ်ဆံ�း�� ံးမ�များ
ကိ� ေတာငး်ဆိ�ရန ်သင၏် အာမခကံိ�ယစ်ားလ�ယက်ိ� ဆကသ်ယွပ်ါ။

သင့ေ်နအမ်ိ သိ�မ့ဟ�တ ်ပျကစ်းီေနေသာေနရာ��ိ 
ေရအြမင့အ်မ�တက်ိ� မ�တသ်ားပါ။

ေနရာအေနအထား ထခိိ�ကမ်�ကိ� ေ��ာင�်�ားရန် ေရလ�မ်းထားေသာ ေြမေအာကခ်နး်
များမ� (တစ်ရကလ်�င ်ေရပမာဏ သံ�းပံ�တစ်ပံ�ခန ့)် ေရကိ� တြဖညး်ြဖညး်ချငး် စ�ပ်ထ�တ်
ပါ။

ေရအရညအ်ေသးွကိ� ထခိိ�ကေ်စေသာေ�ကာင့ ်သအဲတိထ်မဲ� သမဲျားကိ� ေချာငး်
လကတ်ကမ်ျားအတငွး်သိ� ့ မပစ်ပါ��င့။် ေနာငတ်ငွအ်သံ�းြပ�ရနအ်တကွ ်သမ်ိးဆညး်
ထားပါ။

သဘာဝ ေဘး အက�အည�ီ�င့ ်စာရငး်ေပးသငွး်ြခငး် လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ အကပ််ဒတိ်
ြပ�လ�ပ်ရန်အတကွ ်သင၏်ေဒသတငွး် သတငး်ရယ�ရန ်ေနရာများကိ� စစ်ေဆးပါ။

ေရ�ကးီမ�ြဖစပွ်ား�ပီးေနာက်

တာဝန်သစိွာ တညေ်ဆာကပ်ါ
ေရလ�မ်းလငွြ်ပငအ်တငွး် မညသ်ည့တ်ညေ်ဆာကမ်�မဆိ� ခငွ့ြ်ပ�ချကတ်စ်ခ� 
လိ�အပ်ပါသည။် တညေ်ဆာကေ်ရးအသစ်၊ အေဆာကအ်ဦ ြပ�ြပငြ်ခငး်၊ ထပ်
တိ�းတညေ်ဆာကြ်ခငး်၊ တ�းေဖာ်ြခငး်၊ အဆင့သ်တမ်�တြ်ခငး်၊ ြဖည့ြ်ခငး် 
သိ�မ့ဟ�တ ်အြခားေသာ သင၏်ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ပစ�ညး်များ ေြပာငး်လမဲ�များအတကွ ်
ခငွ့ြ်ပ�ချက ်��ိထားရမညြ်ဖစ်�ပီး သင့ရ်ပ်ရွာဝနး်ကျင၏် ေရလ�မ်းလငွြ်ပင ်စီမံ
ခန ့ခ်ွမဲ�စညး်မျဉ်းများ��ိ စံ��နး်များကိ� လိ�ကန်ာရမည။် ေရလ�မ်းလငွြ်ပငအ်တငွး်
��ိ မညသ်ည့အ်ေဆာကအ်အံ�ကိ�မဆိ� ြပငဆ်ငြ်ခငး်များ သိ�မ့ဟ�တ ်အဆင့ြ်မ�င့်
တငြ်ခငး်များသည ်၎ငး်တိ�၏့ တနဖိ်�းထက ်50 ရာခိ�င�်�နး်အထက ်ပိ�မိ�ခဲလ့�င ်
ေရလတွေ်အာငြ်မ�င့ထ်ားရန ်သိ�မ့ဟ�တ ်ေရေဘးဒဏခ်�ံိ�ငရ်န ်လိ�အပ်ပါသည။်

တာဝနယ်�မ���ိ��ိ တညေ်ဆာကြ်ခငး်သည ်လ���င့ ်အေဆာကအ်ဦများကိ� 
ေရလ�မ်းမိ�းြခငး်မ� ေဘးကငး်ေစသည။်  အြခားပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ပစ�ညး်များအေပါ် 
အဆင့ြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး် တစ်ခ�ချငး်စီ၏ သကေ်ရာကမ်�ကိ� ေလ�ာခ့ျလိ�ကြ်ခငး်ြဖင့ ်
ေရလ�မ်းလငွြ်ပငစီ်မံခန ့ခ်ွမဲ�စညး်မျဉ်းများက ေရလ�မ်းမိ�းမ�ဒဏခ်ရံသည့ေ်နရာ
များတငွ ်ေနထိ�ငလ်�ပ်ကိ�ငသ်�များအတကွ ်ေဘးအ��ရာယေ်လျာန့ညး်ေအာင ်
ြပ�လ�ပ်ေပးပါသည။်

ပေရာဂျကတ်စ်ခ� မစတငခ်င ်သိ�မ့ဟ�တ ်တရားမဝင ်တိ�းချဲ�တညေ်ဆာကမ်� မ
တငြ်ပခငတ်ငွ ်သင့တ်ရားစီရငစ်�အဖဲွ�၏ ခငွ့ြ်ပ�ထားေသာ ကိ�ယစ်ားလ�ယ ်
သိ�မ့ဟ�တ ်ေဒသဆိ�ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�ဌာန206-296-6600 သိ� ့ ဖ�နး်ေခါ်ဆိ�ပါ 
သိ�မ့ဟ�တ ်kingcounty.gov/permits.သိ� ့ ဝင ်ေရာကပ်ါ။

ေရလ�မ်းမိ�းေသာေနရာများတငွ ်လမ်းေလ�ာကြ်ခငး်၊ က�းြဖတြ်ခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်
ယာဉ်ေမာငး်��ငြ်ခငး်တိ� ့ မြပ�လ�ပ်ပါ��င့။် ြပနလ်�ည့ပ်ါ။ ေရမနစ်ပါေစ��င့။်

ေရလ�မ်းေနသည့ေ်နရာတငွ ်သင့ယ်ာဉ်သည ်စကရ်ပ်သာွးပါက တတ�်ိ�ငသ်မ� 
ေဆာလျငစ်ာွ ယာဉ်မ� စနွ ့်ခွာပါ။ ေဘးကငး်ရာသိ� ့ လာရာလမ်းေ�ကာငး်အတိ�ငး် 
ြပနသ်ာွးပါ။
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ေရ�ကးီမ�အေြခအေန��င့ ်�က�ိတငခ်န ့်မ�န်းချကဆ်ိ�ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား
အတကွ ်King County Flood Warning Center (King County ေရေဘး
သတေိပးစငတ်ာ) 206-296-8200 သိ�မ့ဟ�တ ်800-945-9263 သိ� ့ ဖ�နး်ေခါ်ဆိ�ပါ။

အာဏာပိ�ငမ်ျားမ� သတေိပးထားသည့ ်စနွ ့်ခွာထကွေ်ြပးမ� သတေိပးချကအ်တကွ ်
�က�ိတငြ်ပငဆ်ငထ်ားပါ။ စနွ ့ခ်ာွထကွေ်ြပးရန ်အ�ကေံပးပါက ချကခ်ျငး်လ�ပ်ေဆာင်
ပါ။  ြဖတလ်မ်းများသည ်ပိတဆ်ိ�မ့�များ ြဖစ်ေန�ိ�ငပ်ါသြဖင့ ်အ�ကြံပ�ထားေသာ 
ကယဆ်ယေ်ရးလမ်းေ�ကာငး်အတိ�ငး် လိ�ကပ်ါေဆာငရွ်ကပ်ါ။

ေရများအလျငအ်ြမန်ြမင့တ်ကလ်ာြခငး်ေ�ကာင့ ်သင့ေ်နအမ်ိ သိ�မ့ဟ�တ ်
အေဆာကအ်အံ�ကိ� စနွ ့်ခွာရန် မြဖစ�်ိ�ငပ်ါက အက�အညရီယ�ရန် 911 သိ�ဖ့�န်းေခါ်
ဆိ�ပါ။ ယငး်ေနာက ်အထပ်ြမင့တ်စ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ ်အမ်ိေခါငမိ်�းသိ� ့ ေ���ပါ။  ေ�းွေထးွ
�ပီး ရာသဦတ�ဒဏခ်�ံိ�ငေ်သာအဝတအ်စား၊ လက�်�ပ်ိဓာတမီ်းတစ်လက၊် 
မိ�ဘိ�ငး်ဖ�နး်တစ်လံ�း��င့ ်ခရီးေဆာငေ်ရဒယီိ�တစ်ခ�ကိ� ယ�ထားပါ။

ေရ�ကးီမ�ြဖစခ်ါနီးအချိန်၊ အချိန်��ိသည့အ်ခါမ�သာ

•  သင၏်ပငမ်ဓာတေ်ငွ�ဗား ကိ�ပိတလ်ိ�ကပ်ါ။

•  သင့အ်ေဆာကအ်ဦ��ိ ပငမ်ပါဝါခလ�တမ်� လ�ပ်စစ်အသံ�းအေဆာငပ်စ�ညး်အားလံ�းကိ� 
ပိတပ်ါ။ မညသ်ည့လ်�ပ်စစ်ကရိိယာများမဆိ� ေြခာကေ်သွ�ေသာေနရာတစ်ခ�တငွ ်��ိေန
ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်ေရာ်ဘာဖိနပ်��င့ ်ေရာ်ဘာလကအ်တိမ်ျားကိ� ဝတဆ်ငထ်ား�ပီး 
သစ်သားေြခာကတ်စ်ခ�ေပါ် တငွ ်သင ်ရပ်ေနြခငး်မျိ�း မဟ�တလ်�င ်၎ငး်ကရိိယာများ
ကိ� မထပိါ��င့။်

•  သင့အ်နးီပတဝ်နး်ကျငတ်ငွ ်ေရ�ကးီမ�ြဖစ်လာခဲလ့�င ်သ�ိ�ိနားလည�်ပီး အနာဂတတ်ငွ ်
အသံ�းချရနအ်တကွ ်အချိန၊် ေရအတိ�ငး်အတာဖတြ်ခငး်��င့ ်ေဒသတငွး် ပငလ်ယ်
ေရမျက�်�ာြပင ်ြမင့တ်ကလ်ာမ�များ စသည့ ်ေရ�ကးီမ�စာရငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ� 
မ�တတ်မ်းတငပ်ါ။ သင့အ်မ်ိ သိ�မ့ဟ�တ ်လ�ပ်ငနး်တငွ ်အေသးစိတေ်လလ့ာစ�းစမ်းမ�
များ အပါအဝငြ်ဖစ်သည။်

ေရ�ကးီမ�ြဖစပွ်ားချိန်တငွ်
6

ေရ�ကးီမ�မြဖစမီ်
1 ေရ�ကးီမ�အ��ရာယက်ိ� သ�ိ�ိထားပါ။ သငသ်ည ်ဤသတငး်စာကိ� စာတိ�ကမ်�ရ��ိ

ထားပါက သင့အ်မ်ိ သိ�မ့ဟ�တ ်ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ပစ�ညး်တိ�သ့ည ်ေရလ�မ်းလငွြ်ပငတ်ငွ ်
သိ�မ့ဟ�တ ်အနးီအနားတငွ ်��ိေနပါသည။်  kingcounty.gov/floodmapsတငွ ်
ပိ�မိ�ေလလ့ာပါ သိ�မ့ဟ�တ ်206-477-4812သိ� ့ ဖ�နး်ေခါ်ဆိ�ပါ.

2 ေရေဘးအာမခံ ဝယယ်�ပါ။ သာမန ်အမ်ိပိ�င�်�ငမ်ျားအာမခသံည ်ေရ�ကးီြခငး်
ေ�ကာင့ ်ဆံ�း�� ံးမ�များကိ� အကာအကယွမ်ေပး�ိ�ငသ်လိ� ေရေဘးအာမခမံ�ဝါဒ
အသစ်များအတကွ ်ရကေ်ပါငး် 30 ေစာင့ဆ်ိ�ငး်ရ�ိ�ငပ်ါသည။်

floodsmart.gov တငွ ်ပိ�မိ�ေလလ့ာပါ သိ�မ့ဟ�တ ်800-427-4661 သိ� ့ ဖ�နး်
ေခါ်ဆိ�ပါ။

3 သငက်ိ�ယတ်ိ�င�်�င့ ်သင့မိ်သားစ�ကိ� ကာကယွပ်ါ။

•   သင၏် မိသားစ�၊ လယယ်ာြခေံြမ သိ�မ့ဟ�တ ်လ�ပ်ငနး်များအတကွ ်အေရးေပါ်
အစီအစဉ်များကိ� အပ်ဒတိလ်�ပ်ပါ၊ �ပီးေနာက ်မိသားစ�ဝငမ်ျား ကွကဲာွသာွးခဲသ့ည�်�ိ
ေသာ် ြပနဆ်ံ��ိ�ငမ်ည့ေ်နရာတစ်ေနရာကိ� ေရွးချယပ်ါ။

•   သင၏် အမ်ိ သိ�မ့ဟ�တ ်အလ�ပ်မ� က�နး်ေြမြမင့သ်ိ�သ့ာွးေသာ လမ်းေ�ကာငး်များကိ� 
သ�ိ�ိထားပါ။

•   သင၏် အမ်ိ��င့ ်ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�များကိ� ကာကယွရ်န ်သအဲတိမ်ျားကိ�သံ�းပါ 
(အခမဲြ့ဖန ့ေ်ဝေပးေသာ တညေ်နရာများကိ� အေသးစိတေ်ဖာ်ြပထားသည့ေ်ြမပံ�တငွ်
�ကည့ပ်ါ)။

•   ေဒသတငွး်လိ�ငး်များ ေခါ်ဆိ�၍မရပါက သတငး်အချကအ်လက�်�င့ ်ဖ�နး်ေခါ်ရန ်
ြပညန်ယြ်ပငပ်��ိမိတေ်ဆ ွသိ�မ့ဟ�တ ်ေဆမွျိ�းတစ်ဦးဦးကိ� ေခါ်ပါ။

•   အေရးေပါ်အသကက်ယ ်ကရိိယာအစံ�ကိ� ြပငဆ်ငပ်ါ (ေအာကတ်ငွ�်ကည့ပ်ါ)။

•   ေရ�ကးီြခငး်အတကွ ်�က�ိတငြ်ပငဆ်ငမ်�၊ ယခငအ်ေတွ�အ�က�ံများ��င့ ်သင ်
သိ�မ့ဟ�တ ်အမ်ိနးီနားချငး်များ လိ�အပ်�ိ�ငသ်ည့ ်အထ�းအက�အည ီအေထာကအ်ပံ့
အေ�ကာငး်ကိ� သ�တိ��့ �င့ ်ေြပာဆိ�ပါ။

King County ��ိ ြမစ်ေရစနစ်အမျိ�းမျိ�းဆိ�ငရ်ာ သတေိပးချကမ်ျားအတကွ ်စာရငး်ေပးသငွး်ရန ် 
kingcounty.gov/flood သိ� ့ ဝငေ်ရာကပ်ါ။

သတေိပးချကမ်ျားအတကွ ်
စာရငး်ေပးသငွး်ပါ

အက�အညလီိ�ပါသလား။
ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ပစ�ညး်တစ်ခ���ာေဖွရန ်အက�အညလီိ�အပ်ပါက၊ သင့ပိ်�ငဆ်ိ�ငမ်�ပစ�ညး်သည ်ေရလ�မ်းလငွြ်ပငတ်ငွ�်�ိ
ေနေ�ကာငး်ကိ� အတညြ်ပ�ရန ်လိ�အပ်ပါက သိ�မ့ဟ�တ ်ပငလ်ယေ်ရမျက�်�ာြပငအ်ြမင့ ်အေထာကအ်ထား
ဆိ�ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ� ပိ�မိ�သ�ိ�ိလိ�ပါက 206-477-4812 သိ� ့ ဖ�နး်ေခါ်ဆိ�ပါ။

ေရ�ကးီေသာအခါ...
�က�ိတငြ်ပငဆ်ငထ်ားပါ။ kingcounty.gov/floodservices တငွ ်ေရလ�မ်းမိ�းမ�ဆိ�ငရ်ာ အေသးစိတအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ� ရယ�ပါ။

သငသ်ည ်ဤသညက်ိ� ရ��ိထား
ပါသည ်- ေရေဘးအတကွ ်အဆငသ်င့်
ြဖစပ်ါေစ။ 
King County Flood Control District မ� မကေ်ဆခ့ျ်

ယခ�ကဲသ့ိ� ့ ခကခ်ေဲသာ��စ်ကိ� ြဖတေ်ကျာ၍် King County အ��ံ�့�ိ 
လ�များသည ်အချငး်ချငး်ကာကယွရ်န ်အနစ်နာခခံဲ�့က�ပီး 
အမ်ိနးီချငး်များသည ်တစ်ဦး��င့တ်စ်ဦး �ကည့�်�ေစာင့ေ်��ာကေ်ပး
�ကပါသည၊် က��်�ပ်တိ�အ့ားလံ�းသည ်ဆကလ်ကလ်�ပ်ေဆာငရ်န ်
နညး်လမ်းသစ်များကိ� ��ာေဖွေတွ� ��ခိဲ�့ကပါသည။် 

က��်�ပ်တိ�ရ့ပ်ရွာဝနး်ကျင၏် ေစာင့ေ်��ာကမ်�၊ စာနာ�ိ�ငး်ပငး်မ���င့ ်�ကံ့�ကံ့ခ�ံိ�ငမ်�တိ�က့ိ� အေလးအနက ်
ခစံားသ�ိ�ခိဲ�့ပီးြဖစ်ပါသည။် ေကျးဇ�းတငပ်ါသည။်

က��်�ပ်တိ�သ့ည ်2020-2021 ေရလ�မ်းမိ�းမ�ကာလအတကွ ်�က�ိတငြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာလ်ညး် တစ်ဦး��င့်
တစ်ဦး ဆကလ်က၍် �ကည့�်�ေစာင့ေ်��ာကရ်န ်လိ�အပ်မညြ်ဖစ်ပါသည။်  

ေရ�ကးီမ�သည ်အ��ရာယ�်ကးီမား�ပီး ဖျကဆ်းီတတေ်သာသေဘာ��ပိါသည၊် က��်�ပ်တိ�၏့ ေဘးကငး်
လံ�ြခ�ံမ�ကိ� �ခမ်ိးေြခာက၍် လ�များ��င့ ်အရာဝတ� �ပစ�ညး်များ ေ���ေြပာငး်မ�ကိ� တားဆးီတတ�်ပီး သသိာ
ထင�်�ားေသာ ပျကစီ်းထခိိ�ကမ်�ကိ� ြဖစ်ေစပါသည။် �ပီးခဲသ့ည့ ်ေရလ�မ်းမိ�းမ�ကာလအတငွး် ထင�်�ား
သည့ ်ေရ�ကးီမ�ြဖစ်စဉ် ခ�နစ်ခ���င့ ်မိ�းေရချိနမ်�တတ်မ်း��င့အ်တ� က��်�ပ်တိ�တ့ငွ ်မ�ကာေသးမီ ��စ်များက 
ြဖစ်ခဲသ့ည့ ်အြပငး်ထနဆ်ံ�းေသာ ေရလ�မ်းမိ�းမ�အချိ�� ��ခိဲပ့ါသည။် လ�ထ�မ� 2020 မ�ာ မက�နဆ်ံ�းေသးပါ - 
မိ�းရွာဦးမညြ်ဖစ်�ပီး ထိ�အ့တ� ေရ�ကးီမ�အ��ရာယလ်ညး် ��ေိနဦးမညြ်ဖစ်သည။်

King County Flood Control District �ကးီ�ကပ်ေရးဘ�တအ်ဖဲွ�၏ ဥက� �အသစ်အြဖစ် က��်�ပ်သည ်
က��်�ပ်တိ� ့ �ိ�ငင်�ံ� ိေရေဘးအ��ရာယမ်ျားကိ� ေလ�ာခ့ျရန ်လ�ပ် ေဆာငေ်နသည့ ်အဓိကကျေသာ 
ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားအေ�ကာငး်ကိ� သငတ်ိ�အ့ား သ�ိ�ေိစလိ�ပါသည။် 2007 ခ���စ်တငွ ်ဖဲွ�စညး်စဉ်
ကတညး်က Flood District သည ်က��်�ပ်တိ�ရ့ပ်ရွာဝနး်ကျငက်ိ� ေရ�ကးီမ�ဒဏမ်� ကာကယွေ်ပး�ပီး ေရ
 ေဘးအ��ရာယ�်�င့ ်အေရးေပါ် �က�ိတငြ်ပငဆ်ငမ်�များအေ�ကာငး် အသပိညာေပးြခငး်ကိ� ြမ�င့တ်ငေ်ပး
သည့ ်ပေရာဂျက ်သနး်ေပါငး်များစာွကိ� ရငး်��းီြမ�ပ်��ထံားပါသည။် က��်�ပ်တိ�၏့ ရငး်��းီြမ��ပ်��မံ�များြဖင့ ်
အကျိ�းအြမတမ်ျားစာွကိ� ေပးစမ်ွး�ိ�ငပ်ါသည-်ေနထိ�ငရ်ာေနရာ��င့ ်ေရအရညအ်ေသးွကိ� ြပနလ်ည်
ထနိး်သမ်ိးြခငး်ြပ�လ�ပ်၍ ြပညသ်�များ ေဘးကငး်လံ�ြခ�ံေရး��င့ ်အိ�းအမ်ိတိ�ကတ်ာတိ�က့ိ� ကာကယွေ်ပး
�ပီး ကမ်း�ိ�းတနး်တိ�ကစ်ားမ�ကိ� ရည�်�နး်ပါသည။် က��်�ပ်တိ�အ့လ�ပ်သည ်အသကမ်ျားစာွကိ� 
ကယဆ်ယ�်ပီး စီးပာွးေရးကိ� အေထာကအ်ပံြ့ဖစ်ေစ၍ ကမ�ာေလာကအတကွ ်ေကာငး်မနွပ်ါသည။်

ေရေဘးအတကွ ်အဆငသ်င့ြ်ဖစ်ေစရန ်��လိာသည့အ်ခါ က��်�ပ်တိ�အ့ားလံ�းတငွ ်ပါဝငရ်မည့ ်အခနး်
က�အသးီသးီ��ပိါသည။် �က�ိတငြ်ပငဆ်င�်ိ�ငသ်ညမ်�ာ ဤကဲသ့ိ� ့ြဖစ်ပါသည-်

• ေရေဘးအ��ရာယက်ိ� သ�ိ�ိထားပါ။ kingcounty.gov/floodmaps ကိ� ဝငေ်ရာက�်ပီး “King 
County iMap” အထ ိသာွး�ကည့ပ်ါ သိ�မ့ဟ�တ ်206-477-4812 သိ� ့ ဖ�နး်ေခါ်ဆိ�ပါ။

• ေရေဘးအာမခံကိ� ရယ�ပါ။ သင၏်ေရေဘးအ��ရာယက်ိ� အဆင့သ်တမ်�တရ်န၊် အာမခေံ�ကးကိ� 
တကွခ်ျကရ်န�်�င့ ်ကိ�ယစ်ားလ�ယတ်စ်ဦး ��ာေဖွရန ်floodsmart.gov သိ� ့ သာွးပါ။

• မြပတသ်တငး်ပိ�ပ့ါ။ King County ေရေဘးသတေိပးချကမ်ျားအတကွ ်စာရငး်ေပးသငွး်�ပီး 
kingcounty.gov/flood�� ိKing County ေရေဘးသတေိပး အကပ််ကိ� ေဒါငး်လ�တလ်�ပ်ပါ။

• ြပန်လ�ည့ပ်ါ။ ေရမနစပ်ါေစ��င့။် လမ်းေလ�ာကြ်ခငး် ၊ ေရက�းြခငး်၊ ေရလ�မ်းေနရာမ� ြဖတ၍် ကား
ေမာငး်ြခငး် လံ�းဝမလ�ပ်ရပါ။

• သငခ်ျစခ်ငရ်သ�များအား ဤအချကအ်လကက်ိ� မ�ေဝပါ။ 
သင့မိ်တေ်ဆမွျား��င့ ်မိသားစ�ကိ� အသေိပးပါ။ 

အချိနေ်ပး၍ ဖတ�်�ေပးသည့အ်တကွ ်ေကျးဇ�းတင�်�ပိါသည၊် �က�ိတငြ်ပငဆ်ငထ်ား�ပီး တစ်ဦး��င့တ်စ်
ဦး ေထာကပံ်အ့ားေပးပါ။

Dave Upthegrove
ဥက� �၊ King County Flood Control District

kingcountyfloodcontrol.org  |  @CMUpthegrove

ေရေဘးအတကွ ်အဆငသ်င့ ်ြဖစ်ပါေစ
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KING COUNTY အတငွး် ေရလ�မ်းမိ�းမ� �က�ိတငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်အတကွ ်လမ်း��န။်

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

အြခားေရွးချယစ်ရာပံ�စမံျားလညး် ရ��ိ�ိ�ငပ်ါသည။် 206-477-4812 (TTY Relay: 711)

မဂၚ်္လာပါ။

အခမ့ဲ KING COUNTY
ေရေဘးသတေိပး အကပ််
က��်�ပ်တိ�၏့ အခမဲအ့ကပ််ြဖင့ ်ေရလ�မ်းမ���င့ ်စပ်ဆိ�ငေ်သာအချကအ်လက်
များကိ� အချိန�်�င့တ်စ်ေြပးည ီရယ�ပါ။ လက�်�ိြမစ်ေရစီးဆငး်မ�၊ ြမစ်ေရ
အမ�တ ်အချကအ်လကမ်ျား၊ ခန ့မ်�နး်ချကမ်ျား��င့ ်အချိန�်�င့တ်စ်ေြပးည ီ
ေရလ�မ်းမိ�းြခငး်အဆင့မ်ျားကိ� ေစာင့�်ကည့ပ်ါ။

kingcounty.gov/flood တငွ ်စာရငး်ေပးသငွး်ပါ 

မြ
ပတ

သ်
တ

ငး်
ပိ�ပ့

ါ။ ဖ�န်း၊ စာသားမကေ်ဆ ့
သိ�မ့ဟ�တ ်အးီေမးလ်
ေရေဘးဆိ�ငရ်ာ အလိ�အေလျာကသ်တေိပးချက်
များအတကွ ်အခမဲ ့စာရငး်သငွး်ပါ။ ြမစ်��င့ ်
ေရ�ကးီမ�အဆင့က်ိ�လိ�က�်ပီး သင့အ်ေန��င့ ်
သတေိပးချကက်ိ� စိတတ်ိ�ငး်ကျြပ�လ�ပ်�ိ�ငပ်ါသည။် 

Kingcounty.gov/flood သိ�မ့ဟ�တ ်206-477-4899သိ� ့ ဖ�နး်ေခါ်ဆိ�ပါ

KING COUNTY ြမစမ်ျားြပ ေြမပံ�

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

သငသ်ည ်ဤလကက်မ်းစာေစာငက်ိ� 
စာတိ�ကမ်� လကခံ်ရ��ိထားပါက သင့ေ်နအမ်ိ 

သိ�မ့ဟ�တ ်ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ပစ�ညး်သည ်ေရလ�မ်း
လငွြ်ပငတ်ငွ ်သိ�မ့ဟ�တ ်အနီးအနားတငွ ်��ိေနပါသည။်

က��်�ပ်တိ�ထ့မံ� သတငး်ယ�ပါ။

@KCFloodDistrict and 
@KCDNRP

@KingCountyDNRP

@KingCountyDNRP

သင့ပိ်�ငဆ်ိ�ငမ်�ပစ�ညး်များ��င့ ်အမ်ိေမွးတရိ စ�ာန်များကိ� ေရ�ကးီမ�အ��ရာယမ်� ကာကယွ်
ပါ။

•  ယာဉ်များ၊ ပစ�ညး်ကရိိယာများ၊ ေမးွြမ�ေရး / အမ်ိေမးွတရိစ�ာနမ်ျားကိ� က�နး်ေြမြမင့်
ေပါ်သိ� ့ ေ���ထား�ပီး အဖိ�းတနပ်စ�ညး်များ��င့ ်အမ်ိသံ�းဓာတ�ပစ�ညး်များကိ� ေရလတွမ်ည့်
အြမင့တ်ငွ ်သိ�ေလ�ာငပ်ါ။

•  ဓာတေ်ငွ�အိ�းများ��င့ ်အြခားေလာငစ်ာဗ�းများကိ� အလံ�ပိတ�်ပီး လံ�ြခ�ံသည့ေ်နရာတငွ ်
သမ်ိးဆညး်ပါ။

•  ေရ��တေ်ြမာငး်များအတငွး် ေရ�ကးီြခငး်ကိ� တားဆးီရန ်ေရ��တေ်ြမာငး် ပိ�က်
ေခါငး်တပ်ဆငရ်ာတငွ ်စစ်ထ�တေ်ပးေသာ အဆိ��့�ငမ်ျားကိ�တပ်ဆငပ်ါ။

•  စနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်များကိ� ေရ��တေ်ြမာငး်များအတငွး်သိ� ့ မညသ်ည့အ်ခါမ�မပစ်ပါ��င့၊် 
အမ�ိက�်�င့ ်တရိစ�ာန ်အညစ်အေ�ကးများကိ� အမ�ိကပံ်�းများအတငွး်သိ� ့ စနွ ့ပ်စ်ပါ၊ ထိ� ့
အြပင ်လမ်းေဘးစ�က�များ၊ ေရေြမာငး်များ၊ ယာဉ်သာွးလမ်းများ��င့ ်အြခား လမ်းခငး်
ထားေသာ ေြမြပငမ်ျားကိ� လ�ညး်ကျငး်ပါ။  အနညး်ငယေ်သာ ြပ�ြပငထ်နိး်သမ်ိးမ� 
လိ�အပ်ေသာ ေရ��တေ်ြမာငး်များကိ� သန ့�်�ငး်�ပီး က��်�ပ်တိ�၏့ ြမစ်များ��င့ ်ေချာငး်များ
ကိ� ေရေသာကသ်ံ�းရနအ်တကွ၊် ေတာ�ိ�ငး်သဘာဝအတကွ�်�င့ ်အပနး်ေြဖရနအ်တကွ ်
သန ့စ်ငေ်နေစရန ်က�ညထီနိး်သမ်ိးပါ။
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•  ဘကထ်ရီ သိ�မ့ဟ�တ ်လကလ်�ည့အ်ားသငွး် ေရဒယီိ���င့ ်အပိ�ဘကထ်ရီ
များ

•  အေရးေပါ်အသကက်ယပ်စ�ညး်များ��င့ ်ဝီစီတစ်ခ�

•  ဘကထ်ရီအပိ�များပါေသာ ဓာတမီ်း

•  ပလတစ်တစ်အတိ�်�ိ အေရး�ကးီစာရွကစ်ာတမ်းမိတ� �များ 
(ကားေမာငး်လိ�ငစ်င၊် အာမခ�ံ�င့ ်ဘဏအ်ချကအ်လက ်��င့ ်ဆကသ်ယွ်
ရနအ်ချကအ်လကမ်ျား)

•  သင့မိ်သားစ���င့ ်အမ်ိေမးွတရိစ�ာနမ်ျားအတကွ ်မပ�ပ်သိ�း�ိ�ငေ်သာ
အစားအစာများ��င့ ်ရကေ်ပါငး်များစာွ သံ�းစွဲ�ိ�ငေ်သာေရ

•  ေ�းွေထးွေသာအဝတအ်ထည၊် ခိ�ငေ်သာဖိနပ်များ/ဘတွဖိ်နပ်များ��င့ ်
ေစာငမ်ျား

•  တစ်ကိ�ယေ်ရသန ့�်�ငး်ေရး��င့ ်ေရဆိ�းထ�တစ်နစ်ဆိ�ငရ်ာ သန ့�်�ငး်ေရး
သံ�းပစ�ညး်များ

•  ဆရာဝန ်��န�်ကားေသာေဆးများ

•  ကေလးများအတကွ ်သကေ်သာင့သ်ကသ်ာြဖစ်ေစေသာ ပစ�ညး်များ 
(ေစာင၊် စာအ�ပ်များ၊ ကစားစရာများ)

•  အားသငွး်�က�ိးများပါေသာ ဆလဲဖ်�နး်များ��င့ ်အပိ�ဘကထ်ရီများ

ေထာကခံ်အ�ကြံပ�ထားေသာ အေရးေပါ်ကယဆ်ယေ်ရးကရိိယာအစံ�   ပိ�မိ�သ�ိ�ိရန ်- Ready.gov/kit

KING COUNTY
ေရ�ကးီမ�

သတေိပးချက။်

အေထေွထွ



ြမစ်
cfs = စက� န ့်လ�င ်က�ဗေပ

ြမစ်
cfs = စက� န ့်လ�င ်က�ဗေပ

အဆင့ ်1 - ေရ�ကးီမ�မ��ိ။
ပံ�မ�န်အားြဖင့ ်ေရ�ကးီေလမ့��ိပါ။
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ျား အဆင့ ်2 - ေရ�ကးီမ� အေသးစား။ က�ညေီထာကပ့ံ်ေပးရန်အတကွ ်King County 
Flood Warning Center (King County ေရေဘးသတေိပးစငတ်ာ)မ� ဝန်ထမ်းများသည ်တစေ်နလ့�င ်
24 နာရီလံ�း အဆငသ်င့�်�ိေန�ကပါသည။်

အဆင့ ်3 - ေရ�ကးီမ� အသင့အ်တင့။် King County ေရေဘး ေစာင့�်ကည့ေ်ရး ဝန်ထမ်းများ
ကိ� တာေပါင�ိ်� းကဲသ့ိ� ့ ေရ�ကးီမ� ကာကယွေ်ရးအေဆာကအ်အံ�များကိ� ေစာင့�်ကည့ရ်န် ေစလ�တထ်ားသည။်

အဆင့ ်4 - ြပငး်ထန်ေသာ ေရ�ကးီမ�။ ေရေဘးေစာင့�်ကည့သ်�များသည ်အေြခအေနများကိ� 
ေစာင့�်ကည့ေ်န�ပီး ေရ�ကးီမ�သတေိပးစငတ်ာကိ� ဖွင့ထ်ားဆြဲဖစသ်ည။်

206-296-8200 သိ�မ့ဟ�တ ်800-945-9263

King County Flood Warning Center
(King County ေရေဘးသတေိပးစငတ်ာ)

ေရ�ကးီမ�တစခ်�အတကွ ်မညသ်ိ� ့ြပငဆ်ငရ်မည်
နညး်
kingcounty.gov/floodservices

King County အေရးေပါ်သတေိပးချက်
kingcounty.gov/alert

King County အေရးေပါ်သတငး် ဘေလာဂ့်
kcemergency.com  

King County ေရေဘးသတေိပးချကမ်ျား
206-477-4899
kingcounty.gov/flood

King County Flood Warning Center 
(King County ေရေဘးသတေိပးစငတ်ာ)
206-296-8200 သိ�မ့ဟ�တ်
800-945-9263

King County အိ�းအမ်ိြပ�ြပငေ်ရး အစအီစဉ်
ဝငေ်ငနွညး်၍ အိ�းအမ်ိြပငဆ်ငရ်န ်အဓိကလိ�အပ်
ေသာ အရညအ်ချငး်မီသည့ ်အမ်ိပိ�င�်�ငမ်ျားကိ� 
ေငေွ�ကးေထာကပံ်ြ့ခငး်။                       
206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

အေရးေပါ်ေရေဘးအချကအ်လက်
King County Road
24/7 Helpline
206-477-8100 သိ�မ့ဟ�တ်
800-KC-Roads

King County လမ်းသတေိပးချကမ်ျား
kingcounty.gov/roadalert

ေြမေအာကရ်ထားစနစ ်ြပတေ်တာကြ်ခငး်
များ
kingcounty.gov/metro

အမျိ�းသားေရေဘးအာမခံအစအီစဉ်
800-427-4661
floodsmart.gov

Seattle ြပညသ်�က့ျန်းမာေရး��င့ ်King 
County မိလ� ာကန်��င့ ်ေရတငွး်ြပဿနာများ
206-477-8050

ဤေြမပံ�တငွပ်ါဝငေ်သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ� King County က ရငး်ြမစအ်မျိ�းမျိ�းမ� စ�ေဆာငး်ထား�ပီး အသေိပးြခငး်မ��ိဘ ဲေြပာငး်လ�ဲိ�ငသ်ည။် King County ��င့ ်King County 

Flood Control District သည ်ဤသတငး်အချကအ်လက ်အသံ�းြပ�မ�အတကွ ်တကိျမ�၊ ြပည့စ်ံ�မ�၊ အချိန်ကိ�ကမ်� သိ�မ့ဟ�တ ်အခွင့အ်ေရးများ��င့ ်ပတသ်က၍် ေဖာ်ြပြခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်အဓိပ�ာယ်

သတမ်�တြ်ခငး်၊ ကိ�ယစ်ားြပ�ြခငး်များ သိ�မ့ဟ�တ ်အာမခံြခငး်များ မြပ�လ�ပ်ပါ။ ဤစာရွကစ်ာတမ်းကိ� ထ�တက်�န်စစတ်မ်းတစခ်�အြဖစ ်အသံ�းြပ�ရန် ရညရွ်ယထ်ားြခငး်မဟ�တပ်ါ King County ��င့ ်

District သည ်ဤေြမပံ�တငွပ်ါ��ိေသာအချကအ်လကမ်ျား အသံ�းြပ�မ� (သိ�)့ အလွသဲံ�းစားမ�ေ�ကာင့ ်ြဖစေ်ပါ်လာေသာ ဝငေ်ငဆွံ�း�� ံးမ� သိ�မ့ဟ�တ ်အြမတအ်စန်ွးေပျာကဆ်ံ�းြခငး်တိ�အ့ြပင ်ေယဘ�ယျ၊ 

အထ�း၊ သယွဝိ်�က၊် မေတာ်တဆ သိ�မ့ဟ�တ ်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲမညသ်ည့ထ်ခိိ�ကပ်ျကစ်းီမ�များကိ�မဆိ� တာဝန်ယ�မညမ်ဟ�တပ်ါ။ King County ၏ စာြဖင့ခွ်င့ြ်ပ�ေပးြခငး်မ�လွ၍ဲ ဤေြမပံ� သိ�မ့ဟ�တ ်ဤ

ေြမပံ�ေပါ် ��ိ မညသ်ည့ ်သတငး်အချကအ်လကေ်ရာငး်ချြခငး်ကိ�မဆိ� တားြမစသ်ည။်

TOLT ြမစ ်သည်
Carnation �မိ��အနးီ စီးဆငး်သည်

8,500 cfs
Carnation �မိ��အနးီ��ိ တာေပါင�ိ်�းများကိ� ေရေကျာ်�ိ�ငပ်ါသည။် Snoqualmie ချိ�င့ဝ်�မ်းလမ်းေ�ကာငး် တတံား ��င့ ်အြမနလ်မ်း 203 တတံား�ကား 
ေတာငဘ်ကက်မ်း တာေပါင�ိ်�း ေရယိ�စိမ့်မ�မ� ေရစီးေ�ကာငး်များသည ်NE 32nd Street ကိ� ြဖတသ်ာွး�ိ�ငသ်ည။် Tolt River Road NE/361st Avenue 
NE လမ်းမ�ကးီ��င့ ်Carnation �မိ�� အေ�� �ဖျားေဒသနယန်မိိတစ်ပ်�ကား ေရလမ်းေ�ကာငး်ေြပာငး်ြခငး်များ ြဖစ်�ိ�ငသ်ည။်

3,500 cfs
Snoqualmie ချိ�င့ဝ်�မ်းလမ်းေ�ကာငး်တတံား ��င့ ်အြမနလ်မ်း 203 တတံား�ကား ေတာငဘ်ကက်မ်း 
တာေပါင�ိ်�းတငွ ်ေရယိ�စိမ့်မ�ြဖစ်ပာွး�ိ�ငသ်ည။်

5,000 cfs
ယခင ်San Souci ပတဝ်နး်ကျငအ်နးီတစ်ဝိ�က�်�ိ Tolt River Road NE ကိ� ေရများ ြဖတေ်ကျာ်သာွးသည။်  Snoqualmie 
ချိ�င့ဝ်�မ်းလမ်းေ�ကာငး် တတံား ��င့ ်အြမနလ်မ်း 203 တတံား�ကား ေတာငဘ်ကက်မ်း တာေပါင�ိ်�းတငွ ်ေရယိ�စိမ့်မ�တိ�းလာ�ပီး 
အနးီဝနး်ကျငတ်ငွေ်ရ�ကးီရန ်အလားအလာ��ိေနသည။်

2,500 cfs
King County မ� ဝနထ်မ်းများ အသင့်
အေနအထား��ိေနသည။်

T 13,800 cfs
ဇနန်ဝါရီလ 2009 ခ���စ်

45,680 cfs
ေအာကတ်ိ�ဘာလ၊ 
2019 ခ���စ်

17,400 cfs
Tolt ြမစ်ေရဆည ်
မတညေ်ဆာကမီ် ဒဇီ
ငဘ်ာလ၊ 1959 ခ���စ်။

SOUTH FORK 
SKYKOMISH ြမစ်
Skykomish �မိ��တငွ ်စီးဆငး်သည်

10,000 cfs
ြမစ်ကမ်းပါးတိ�ကစ်ားြခငး်��င့ ်ေရေဘးအပျကအ်စီးများေ�ကာင့ ်ြပဿနာြဖစ်လာ�ိ�ငပ်ါသည။်

18,000 cfs
ြမစ်ကမ်းပါးတိ�ကစ်ားြခငး်��င့ ်ေရေဘးအပျကအ်စီးများ ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည။် Baring အနးီ��င့ ်Timberlane ေကျးရွာ၏ 
အေနာကဘ်ကအ်စနွအ်ဖျား��ိ အနမိ့်ပိ�ငး်ကျေသာ ေနရာများတငွ ်ေရလ�မ်းမိ�းမ�များြဖစ်ေပါ် �ိ�ငသ်ည။်

27,000 cfs
နေရာအနှံ့အပြားရေကြီးမှုတွင် တာပေါင်ရိုးများဖြင့် ကာကွယ်ထားလေ့ရှိသော ဒေသများပင် ပါဝင်သွားနိုင်ပါသည်။SK

6,000 cfs
King County မ� ဝနထ်မ်းများ အသင့အ်ေနအထား
��ိေနသည။်

CEDAR ြမစ်
Landsburg အနးီ စီးဆငး်သည်

GREEN ြမစ ်သည်
Auburn �မိ��အနးီတငွ ်စီးဆငး်သညဟ်� 
တိ�ငး်တာ သိ�မ့ဟ�တ ်ေမ�ာ်မ�နး်ရသည။်

SNOQUALMIE မြစ်

ISSAQUAH 
ေချာငး်လကတ်က်
Hobart အနးီ ြမင့တ်ကမ်� (ေရအမ�တ)်
ေဒတာ- Issaquah �မိ��

WHITE ြမစ ်သည်
Mud Mountain ဆညမ်� 
လ�တလ်ိ�ကသ်ည့ ်ေရစီးဆငး်မ�ဟ� 
တိ�ငး်တာ သိ�မ့ဟ�တ ်ေမ�ာ်မ�နး်
ရပါသည ်

5,000 cfs
156th Pl SE အနးီ��ိ SE Jones Road, Cedar Grove Road SE, 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 ��င့ ်
244th Ave SE လမ်းဆံ�အနးီ��ိ SR 169 အပါအဝင ်လမ်းများ ေရေကျာ်�ိ�င�်ပီး ပိတထ်ား�ိ�ငပ်ါသည။် ဤလမ်းေတာ်ေတာ်များများသည ်ေနထိ�ငသ်�များပိတ်
မိေန�ပီး စနွ ့ခ်ာွထကွေ်ြပးရနလ်ိ�အပ်သည့ ်အနးီပတဝ်နး်ကျငမ်ျားသိ� ့ သာွးေရာက�်ိ�ငေ်အာင ်ြပ�လ�ပ်ေပးသည။် ေရနက�်ပီး လျငြ်မနသ်ည့ေ်ရစီးများက 
ေရလ�မ်းလငွြ်ပငတ်စ်ေလ�ာက ်အ��ရာယ�်�ိေသာ အေြခအေနများကိ� ဖနတ်းီ�ိ�ငသ်ည။်

38,000 cfs
အချိ��လ�ေနထိ�ငေ်သာ ဧရိယာများတငွ ်အ��ရာယမ်ျားေလာကေ်အာင ်ြမင့မ်ားသည့ ်ေရအလျင�်�င့ ်အမ်ိများ ေရလ�မ်းမိ�းြခငး်ကိ� �က�ံေတွ�ရ�ိ�ငပ်ါသည။် 
Woodinville-Duvall Road၊ Carnation-Duvall Road ��င့ ်Moon Valley Road တိ�အ့ပါအဝင ်လမ်းများ ေရေကျာ်�ိ�ငပ်ါသည။်

12,000 cfs
ေရများြပည့လ်�မ်းေနြခငး်က ြပငး်ထနေ်သာေရ�ကးီမ�ကိ� ကာကယွထ်ားေသာ တာေပါင�ိ်�းများကိ� အားနညး်ေစပါသည။် အထ�းသြဖင့ ်တာေပါင�ိ်�း
များြဖင့ ်ကာကယွထ်ားေသာ ေဒသများတငွ ်ေရ�ကးီမ�အေြခအေန ��တတ်ရက ်ေြပာငး်လြဲခငး်များ ြဖစ်�ိ�ငသ်ည။် ဤေြပာငး်လမဲ�များတငွ ်ေရများ 
အ��ိနအ်ဟ�နြ်ဖင့ ်ြမင့တ်ကလ်ာြခငး်၊ ေနရာအ��ံ ့ ေရလ�မ်းမိ�းြခငး်၊ လမ်းပိတဆ်ိ� ့ြခငး်များ��င့ ်လ�ပ်စစ်ဓာတအ်ားြပတေ်တာကြ်ခငး်တိ� ့ ပါဝငသ်ည။်

9,000 cfs
ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်တစ်ေလ�ာကတ်ငွ ်အ��ရာယမ်ျားေလာကေ်အာင ်ြမင့မ်ားသည့ ်အလ�င�်�င့ ်အပျကအ်စီးများ ေမျာပါလာြခငး်တိ� ့ ြဖစ်ပာွး�ိ�င်
ပါသည။် Pacific ��င့ ်Auburn �မိ��များတငွ ်ေရလ�မ်းမိ�း�ိ�ငသ်ညဟ်� ေမ�ာ်မ�နး်ရပါသည။် ယာယေီရလ�မ်းမိ�းမ� ကာကယွေ်ရးအတားအဆးီများ၏ တစ်
စိတတ်စ်ပိ�ငး်ကိ� ေရေကျာ်သာွး�ိ�ငပ်ါသည။် Enumclaw �မိ��အနးီ��ိ ငါးေမးွြမ�ေရးကနတ်ငွ ်ပျကစီ်းြခငး်များြဖစ်�ိ�ငသ်ည။် Greenwater အနးီ��ိ 
Mud Mountain ဆည ်အထကပိ်�ငး်��ိ SR 410 ကိ�ေရေကျာ်သာွး�ိ�ငပ်ါသည။်

7.5 ေပ
မ�ကာခဏေရလ�မ်းခရံသည့ေ်နရာများသည ်ေရ�ကးီ�ိ�ငေ်ြခ��ိပါသည။် လမ်းေပါ်ေရေကျာ်ေန
ေသာေ�ကာင့ ်လမ်းအချိ� �ကိ� ပိတလ်ိ�ကသ်ည။်  Issaquah ြပညသ်�လ့�ပ်ငနး်များ စီမံေဆာငရွ်ကမ်�ဌာန
သည ်ေရ�ကးီမ�တိ�ကဖ်ျကေ်ရး လ�ပ်��ားမ�များကိ� စတငခ်ဲသ့ည။်

8.5 ေပ
Issaquah ေချာငး်လကတ်က ်Tibbetts ေချာငး်လကတ်က�်�င့ ်Issaquah ေချာငး်လကတ်က၏် အေ���ေချာငး်ဆံ�တငွ ်သသိိ
သာသာ ေရ�ကးီေနပါသည။် ေချာငး်နးီကမ်းစပ် ေဒသေတာ်ေတာ်များများတငွ ်ေရ�ကးီ�ိ�ငပ်ါသည။် Issaquah ြပညသ်� ့
လ�ပ်ငနး်၏ ေရ�ကးီမ�တိ�ကဖ်ျကေ်ရး အြပည့အ်ဝအားထ�တမ်� အသကဝ်ငလ်ာသည။်

9 ေပ
ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ 2020 ခ���စ်ကဲသ့ိ� ့ သိ�မ့ဟ�တ ်Issaquah ��င့ ်Tibbetts ေချာငး်လကတ်ကခ်ျိ�င့ဝ်�မ်းများအ��ံ ့ ြဖစ်ခဲသ့ညထ်က ်ပိ�မိ�ကျယြ်ပန ့စ်ာွ ြဖစ်ပာွးခဲ့
သည့ ်ေရလ�မ်းမိ�းမ�။ Issaquah-Hobart Road SE ��င့ ်SR 900 ကိ� လမ်းေပါ်ေရေကျာ်၍ အပျကအ်စီးများေ�ကာင့ ်ပိတထ်ား�ိ�ငပ်ါသည။် အြမင့ဆ်ံ�းေသာ 
ေရ�ကးီမ�တိ�ကဖ်ျကေ်ရး အားထ�တမ်� အသကဝ်ငလ်ာသည။်

12,000 cfs
Neal Road SE၊ Reinig Road၊ West Snoqualmie River Road NE (Walker Road)၊ 
Snoqualmie Meadowbrook Road ��င့ ်Mill Pond Road အပါအဝင ်လမ်းများ ေရေကျာ်
�ိ�ငပ်ါသည။်

20,000 cfs
Snoqualmie ချိ�င့ဝ်�မ်းတစ်ခ�လံ�းတငွ ်မတ�ကွြဲပားသည့ေ်ရအနက�်�င့ ်ေရ�ကးီမ� ြဖစ်ပာွးသည။် Fall City-Carnation Road၊ 
Tolt Hill Road ��င့ ်Novelty Flats Road တိ�အ့ပါအဝင ်လမ်းများ ေရေကျာ်�ိ�ငပ်ါသည။်

2,800 cfs
SE 184th St ��င့ ်Lower Dorre Don Way SEတိ�အ့ပါအဝင ်လမ်းများ ေရေကျာ်�ိ�င�်ပီး 
ပိတထ်ား�ိ�ငပ်ါသည။် 

4,200 cfs
Cedar Grove Road SE, SE 184th St, Byers Road SE, 216th Ave SE, SE 193rd St, SE 206th St, SE 207th St, Lower 
Dorre Don Way SE ��င့ ်Dorre Don Way SE လမ်းဆံ�အနးီ��ိ SR 169 အပါအဝင ်လမ်းများ ေရေကျာ်�ိ�င�်ပီး ပိတထ်ား�ိ�င်
ပါသည။် ဤလမ်းေတာ်ေတာ်များများသည ်ေနထိ�ငသ်�များပိတမိ်ေန�ပီး စနွ ့ခ်ာွထကွေ်ြပးရနလ်ိ�အပ်သည့ ်အနးီပတဝ်နး်ကျငမ်ျား
သိ� ့ သာွးေရာက�်ိ�ငေ်အာင ်ြပ�လ�ပ်ေပးသည။်

7,000 cfs
Auburn �မိ��၏အထကပိ်�ငး်��ိ ေြမနမိ့်ချိ�င့ဝ်�မ်းတငွ ်ေရ�ကးီမ�။

9,000 cfs
Auburn �မိ��၏အထကပိ်�ငး်ချိ�င့ဝ်�မ်း��င့ ်Mill Creek ြမစ်ဝ�မ်းေအာကဘ်ကတ်ငွ ်ေရအတမ်ိအနကမ်ျိ�းစံ�ြဖင့ ်ေရလ�မ်းမိ�းမ� 
ြဖစ်ေပါ်သည။် Southeast Green Valley Road ��င့ ်West Valley Road တိ�တ့ငွ ်ေရေကျာ်�ိ�ငပ်ါသည။်

5,000 cfs
Pacific ��င့ ်Auburn �မိ��များ��ိ A-Street တတံား၏အထကပိ်�ငး်တငွ ်ြမစ်ေရေကျာ် ေရ�ကးီမ� ြဖစ်လာ
�ိ�ငသ်ည။် အစိ�းရတ�းေြမာငး်အနးီ��ိ Pacific တငွ ်ြမစ်ေရေကျာ် ေရလ�မ်းြခငး် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည။် 
ယာယေီရ�ကးီမ�ကာကယွေ်ရး အတားအဆးီများတစ်ေလ�ာကတ်ငွ ်ေရြမင့တ်ကမ်� ြဖစ်ေပါ် �ိ�ငသ်ည။်

7,000 cfs
Pacific �မိ�� ��ိ ယာယေီရလ�မ်းမိ�းမ� ကာကယွေ်ရးအတားအဆးီများတစ်ေလ�ာကတ်ငွ ်ြမစ်ေရြမင့တ်ကလ်ာမညြ်ဖစ်သည။် 
ေရေကျာ် စီးဆငး်ြခငး်သည ်အစိ�းရတ�းေြမာငး်��င့ ်Butte Avenue ��င့ ်Pacific ��င့ ်Auburn �မိ��များ��ိ A-Street တတံား
အထကပိ်�ငး်တငွ ်ြဖစ်ပာွး�ိ�ငသ်ည။် Red Creek ေဒသတငွ ်ေနထိ�ငသ်�များသည ်အ��ရာယမ်ျားေလာကေ်အာင ်ြမင့မ်ားေသာ
ေရအလျင၊် အပျကအ်စီး ေမျာပါမ�များ��င့ ်လ�ေနအမ်ိများ ေရလ�မ်းမိ�းမ���င့ ်�က�ံေတွ�ရ�ိ�ငပ်ါသည။်

6,000 cfs
King County မ� ဝနထ်မ်းများ အသင့အ်ေနအထား
��ိေနသည။်

6.5 ေပ
King County မ� ဝနထ်မ်းများ အသင့အ်ေနအထား��ိ
ေနသည။်  Issaquah ြပညသ်�လ့�ပ်ငနး်များ��င့ ်ရဲဌာနကိ� 
အေ�ကာငး်�ကားထားပါသည။် အသင့အ်ေနအထား 
ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး် စတငသ်ည။်

1,800 cfs
King County မ� ဝနထ်မ်းများ အသင့အ်ေနအထား
��ိေနသည။်

5,000 cfs
King County မ� ဝနထ်မ်းများ အသင့အ်ေနအထား��ိ
ေနသည။်

4,000 cfs
King County မ� ဝနထ်မ်းများ အသင့်
အေနအထား��ိေနသည။်
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9.9 ေပ
�ိ�ဝငဘ်ာလ 1990 ခ���စ်

9.53 ေပ
ဖေဖော်ဝါရီလ၊ 
2020 ခုနှစ်

54,110 cfs
ဇနန်ဝါရီလ 2009 ခ���စ်

11,700 cfs
ဖေဖော်ဝါရီလ၊ 
2020 ခုနှစ်

7,590 cfs
ဖေဖော်ဝါရီလ၊ 
2020 ခုနှစ်

28,100 cfs
�ိ�ဝငဘ်ာလ၊ 1959 ခ���စ် 
Howard Hanson ဆည ်မ
တညေ်ဆာကမီ်က။

လတတ်ေလာ အြမင့ ်
ဆံ�းအေြခအေန

အမြင့်မားဆံုး 
ရေကြီးမှု

ေရစီးဆငး်
မ�ပမာဏ -

North fork
Middle fork 
South fork

စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်� ရ��ိ�ိ�ငပ်ါသည ်TTY 711.

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

28,000 cfs
ဒဇီငဘ်ာလ 1933 ခ���စ်
Mud Mountain ဆည ်မ
တညေ်ဆာကမီ် Buckley 
�မိ��အနးီက White ြမစ် မ� 
သတငး်ပိ�ခ့ဲသ့ည။်

11,700 cfs
ဇနန်ဝါရီလ 2009 ခ���စ် အ
ေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်�
အေြခစိ�က။် Mud 
Mountain ဆညမ်� ရ��ိ
ေသာ Army Corps of 
Engineers ၏ ေဒတာများ

14,200 cfs
Mansonry ဆည ်မ
တညေ်ဆာကမီ်က။

KING COUNTY ြမစေ်ရစနစမ်ျား

ေအာကတ်ိ�ဘာ 2016 မတိ�င်
မီ ဤတညေ်နရာတငွ ်ေရစီး
ဆငး်မ� အချကအ်လကက်ိ� မ
ရ��ိ�ိ�ငပ်ါ။

19,100 cfs
�ိ�ဝငဘ်ာလ 2017 ခ���စ်

TOLT ြမစေ်ရဆည်

HOWARD HANSON ဆည်

MUD MOUNTAIN ဆည်

MASONRY ဆည်
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ေအာကတ်ိ�ဘာလ၊ 2020 ခ���စ်
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သအဲတိမ်ျားသည ်�ိ�း��ငး်�ပီး ထေိရာကေ်သာ ေရလ�မ်းမိ�း
မ� တိ�ကဖ်ျကေ်ရး ကရိိယာများြဖစ်သည။် မညသ်ည့ေ်နရာ
တငွ ်ရ��ိ�ိ�ငေ်�ကာငး်��င့ ်မညသ်ိ�အ့သံ�းြပ�ရမည်
ြဖစ်ေ�ကာငး်ကိ� ေလလ့ာရန-်

kingcounty.gov/floodservices

သဲအိတ် အစီအစဉ်

ဆည်

��စ ်100
 ေရလ�မ်းလငွြ်ပင်

သအဲတိြ်ဖန ့်ေဝေပး
ေသာ ဆိ�က်

*King County မြစ်များကို တိုင်းတာသည့် ရေဘေး
သတိပေးချက်ကိရိယာများစာရင်း အပြည့်အစုံ
အတွက် kingcounty.gov/floodသို့ သွားပါ

ေရ�ကးီမ�အဆင့မ်ျား 
ဆံ�းြဖတရ်ာတငွအ်သံ�းြပ�ေသာ

ြမစ်ေရတိ�ငး်တာသည့ ်ကရိိယာ*

ဒ�ာရီ

��စ် 100 ေရလ�မ်းလငွြ်ပငသ်ည ်မညသ်ည့�်�စ်မဆိ� ေရ�ကးီကာလတစ်ခ�တငွ ်ေရ�ကးီ�ိ�ငေ်ြခ တစ်
ရာခိ�င�်�နး်��ိသည့ ်ေနရာြဖစ်သည။် သင့ပိ်�ငဆ်ိ�ငမ်�ပစ�ညး်သည ်ေရလ�မ်းလငွြ်ပငအ်တငွး် ��ိမ��ိကိ� 
��ာေဖွရန ်kingcounty.gov/floodmaps သိ� ့ ဝငေ်ရာက�်ကည့�်�ပါ သိ�မ့ဟ�တ ်206-477-4812 
သိ� ့ ဖ�နး်ေခါ်ဆိ�ပါ။

FEMA ��စ ်100 ေရလ�မ်းလငွြ်ပင်
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(ေအာကတ်ငွ ်�ကည့ပ်ါ)


