
សមត��ពក��ង�រ���រេឡើងវ�ញ�ប់�ប់េផ�ើម�មួយនឹង�រេ�តៀមេរៀបចំ

េភ��ងធ� កេ់ថរពីរបីៃថ�។ ទឹកទេន�េឡើង។ ភ� មៗេនះ អាកាសធតុែដលេសើមជធម�តាអាចបង�េ្រគះថ� ក ់េហើយការយកចិត�ទុកដាកង់ាកេទរកការជេម��ស
្របជជនឲ្យមនសុវត�ិភព េហើយដាករ់បងំការពារផ�ះ អាជីវកម� និងកសិដា� នជមយួបវ្រចកខ្សោច។់

វាជេសណរយី៉ូែដលេយើងសា� ល់ច្បោស់េន Western Washington។ សា� នភពេសើមែដលេធ�ើឲ្យតំបនរ់បស់េយើងមនពណ៌ៃបតងកអ៏ាចបណ� លឲ្យ
មនទឹកជំនន ់ហូរេ្រចាះ និងការបកដ់ីផងែដរ។ ភព្រសស់សា� តែដលបេង�ើតេដាយទឹកេភ��ងក�ុងតំបនរ់បស់េយើងកន៏មំកនូវទំនួលខុស្រត�វេដើម្បេីរៀបចំ
ស្រមបទ់ឹកធម�ជតិែដលមនថមពលខា� ងំ មនិអាចប៉នស់ា� នបន។

មណ� ល្រគប្់រគងទឹកជំននេ់ខានធី King វនិិេយគទឹក្របករ់ាបល់ានដុលា� រេដើម្បកីារពារ្របជជន ្រទព្យសម្បត�ិ និងការរកសីុចិ�� ឹមជីវតិេដាយកាតប់ន�យ
ហានិភយ័ទឹកជំនន។់ ធនធននិងឧបករណ៍របស់មណ� ល្រគប្់រគងទឹកជំននរ់មួមន មជ្ឈមណ� ល្របកាសអាសន�េ្រគះទឹកជំនន ់ការជូនដំណឹងអំពី
ទឹកជំនន ់និងកម�វធិីជូនដំណឹងពីេ្រគះទឹកជំននែ់ដលផ�ល់នូវពត័ម៌នអំពីទឹកជំននម់ុនេពល និងទានេ់ហតុការណ៍េដើម្បកីារពារ្របជជន និង
្រទព្យសម្បត�ិ។

ការកាតប់ន�យហានិភយ័ទឹកជំននត់្រម�វឲ្យមនការសហការគ� ។ េដើម្បពី្រងឹងការសា� រេឡើងវញិឆប ់មណ� ល្រគប្់រគងទឹកជំននប់នបេង�ើតភពជៃដគូ
យ៉ងរងឹមជំមយួយុតា� ធិការេខានធី King កុលសម�ន័� អង�ការមនិរក្របកច់ំេណញ និងទីភ� កង់ាររដ� ្រពមទាងំសហពន័�នន។ អាជីវកម� និងបុគ�ល
ម� ក់ៗ ក្៏រត�វចូលរមួចំែណកេធ�ើេរឿងរបស់ពួកេគផងែដរ។ េតើអ�កដឹងេទថ ការធនរ៉ាបរ់ងរបស់ម� ស់ផ�ះមនិរ៉ាបរ់ងពីការខូចខាតទឹកជំននេ់ទ? ចូល
េទកានេ់គហទំពរ័ floodsmart.gov េដើម្បវីាយតំៃលហានិភយ័ទឹកជំននរ់បស់អ�ក ប៉នស់ា� នបុព�លាភរ៉ាបរ់ង និងែស�ងរកភ� កង់ារម� ក។់

កាលពីឆ� មុំន េខានធី King បនជួប្របទះនូវេ្រគះទឹកជំននជ់្របវត�ិសា�ស�។ ទាងំអស់គ�  ពួកេយើងអាចេ្រត�មខ�ួនរចួជេ្រសចស្រមបអ់�ីែដល
រដូវទឹកជំននឆ់�  ំ2020-2021 នមំក។

ទឹ កជំននជ់នលិ់ ច SR169 ក�ងុអំឡុងេពលមនេភ��ងធ� កជ់្របវត�ិ សា�ស�នែខកុម�ៈ ឆ�  ំ2020 ។

�ន�ពីនេលើ�ក�សែកៃច�េ�បើេឡើងវ�ញ។ សូមែកៃច�េ�បើេឡើងវ�ញ។

មុនេពលចូលក��ងផ�ះរបស់អ�កេឡើងវ�ញ សូម�បយ័ត�ចំេ�ះ�រខូច�តរច�សម�័ន�
ែដល�ចេកើត�ន,  េលចធ� យហា� ស ឆ�ងេភ�ើង និងែខ្សដី។
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�ត�វ�នអ�កជំ�ញ�ត�តពិនិត���បព័ន�កំេ� បន�ះេអឡិច�ត�និច �ពីេភ�ើង និងឧបករណ៍
េ�បើ��ស់េដើម��ីសុវត�ិ�ពមុនេពលេ�បើ��ស់។ ទូរស័ព�េទ្រក�មហុ៊នហា� ស េដើម្បឲី្យេគេបើ
កហា� សឲ្យេ្របើ្របស់សាជថ�ី។

អនុវត��មនីតិវ�ធីស��ប់�រស���តរបសរ់បរេ�បើ��សក់��ងផ�ះ ចំណ�ី�រ �រផ�ត់ផ�ង់
ទឹក និង�ទព��សម��ត�។ិ

�ត់��ទុកអំពី�រខូច�តរបស់អ�ក។ ថតរបូកែន�ងែដលខូចខាត និងកត្់រតាពីៃថ�ជួស
ជុល។ ទាកទ់ងភ� កង់ារធនរ៉ាបរ់ងរបស់អ�កេដើម្បទីាមទារសំណងខូចខាតពីេ្រគះ
ទឹកជំនន។់

កត់ចំ�ំពីចំណ�ចែដល�នទឹកខ�ស ់េនក�ុងផ�ះ ឬរចនសម�ន័�ែដលខូចខាតរបស់
អ�ក។

បូមទឹកេចញពីបន�ប់េ��មដីែដលលិចទឹក�បេណ�ើរៗ 

(្របែហលមយួភគបីៃនទឹកក�ុងមយួៃថ�) េដើម្បេីជៀសវាងការខូចខាតរចនសម�ន័�។

កុំ�ក់ដីខ��ច់ពី�វ�ចកខ��ច់ចូលេ�ក��ង�ប�យទឹក
េ្រពាះវាេធ�ើឲ្យចុះេខ្សោយគុណភពទឹក។ រក្សោទុកស្រមបេ់្របើ្របស់នេពលអនគត។ 

ពិនិត��តូប�ែសតក��ង�សុករបស់អ�ក ស្រមបព់ត័ម៌នថ�ីៗស�ីពីជំនួយេ្រគះហមន�
រាយ និងនីតិវធិីចុះប�� ី។

ប���ប់ពី

ក�ង�បកបេ�យទំនួលខុស�ត�វ
ការអភវិឌ្ឍណមយួេនក�ុងតំបនលិ់ចទឹក ្រត�វការមនលិខិតអនុ�� ត។ សំណងស់ាង 
សងថ់�ី ការជួសជុលអគរ ការសាងសងប់ែន�ម ការកាយដី ការកំណតក់្រមតិបតដី ការ
ចាកដ់ីបំេពញ ឬការែកែ្របណមយួចំេពាះអចលន្រទព្យរបស់អ�ក ្រត�វមនការអនុ�� ត និង
អនុវត�តាមស�ងដ់ារេនក�ុងបទប្ប��ត�ិស�ីពីការ្រគប្់រគងតំបនលិ់ចទឹករបស់សហគមនអ៍�ក
។ ការជួសជុល ឬការែកលម�ណមយួចំេពាះអគរេនក�ុងតំបនលិ់ចទឹកែដលេលើសពី 50 
ភគរយៃនតៃម�េដើមរបស់វាត្រម�វឲ្យមនរយៈកម�ស់ខ�ស់ ឬផុតពីក្រមតិលិចទឹក។

ការសាងសង្់របកបេដាយទំនូលខុស្រត�វ ធនថ មនុស្សនិងអគរមនសុវត�ិភពល�
្របេសើរផុតពីេ្រគះទឹកជំនន។់  បទប្ប��ត�ិស�ីពីការ្រគប្់រគងតំបនលិ់ចទឹក េធ�ើឲ្យតំបនែ់ដល
្របឈមនឹងេ្រគះទឹកជំនន ់មនេ្រគះថ� កត់ិចតួចជងមុនស្រមបអ់�កែដលរស់េន និង
េធ�ើការេនទីេនះ េដាយកាតប់ន�យផលបះ៉ពាល់េលើអចលន្រទព្យៃនការអភវិឌ្ឍនីមយួៗ។

មុនេពលចាបេ់ផ�ើមគេ្រមង ឬរាយការណ៍អំពីការអភវិឌ្ឍខុសច្បោប ់សូមទាកទ់ងភ� កង់ាេរ
ផ�ល់ការអនុ�� តែដលមនសមត�កិច�របស់អ�ក មន�ីរេសវាក�ុង្រស�ក ែផ�កលិខិតអនុ�� ត
តាមរយៈ 206-296-6600 ឬចូលេទកាន ់kingcounty.gov/permits ។

កុំេដើរ េដើរលុយទឹក ឬេបើកបរ�ត់តំបន់លិចទឹក។ ្រតឡបេ់្រកាយ។ មនិ្រត�វ្រជមុច
ទឹកេនះេទ។

�បសិនេបើ�នយន�របស់អ�ក�ប់េ�ក��ងតំបន់លិចទឹក ចូរទុក�េ�លឲ���ន
�ប់បំផុត។ េដើរ្រតឡបម់កេ្រកាយតាមផ�ូវែដលអ�កបនេដើរេដើម្បសុីវត�ិភព។
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េ�េ��ន់មជ��មណ�ល�ប�ស�សន�េ��ះទឹកជំនន់េ�នធ ីKing (King 

County Flood Warning Center) តាមរយៈេលខ 206-296-8200 ឬ 

800-945-9263 ស្រមបព់ត័ម៌នអំពីសា� នភពទឹកជំនននិ់ងការព្យោករណ៍។

�ត�វេ�តៀមខ��នស��ប់េសចក�ជូីនដំណងឹអំពី�រជេម��សពី����ធរ។ ្របសិនេបើទទួល
បនការែណនឲំ្យជេម��ស ្រត�វេធ�ើការជេម��សជបន� ន។់  អនុវត�តាមផ�ូវជេម��សែដល
បនែណន ំេដាយសារផ�ូវកាតអ់ាច្រត�វបនបិទ។

�បសិនេបើអ�កមិន�ច�កេចញពីផ�ះ ឬ��ររបស់អ�កេ�យសុវត�ិ�ពេ��ះ�
ទឹកេឡើង���ងេលឿន េ�ះសូមទូរស័ព�េ�េលខ 911 េដើម��ីសុំជំនួយ។ បន� បម់ក 
្រត�វេឡើងេទជនខ់�ស់ ឬេទដំបូល។  ្រត�វយកតាមខ�ួននូវសេម��កបំពាក្់រកាស់ៗ 
សេម��កបំពាកក់ារពារអាកាសធតុ ពិល ទូរស័ព�ៃដ និងវទិ្យចុល័ត។

េ�េពលទឹកជំនន់ជិតមកដល ់ប៉ុែន�លុះ��ែត�នេពលេវ�សមល�ម៖

•  បិទវ៉ានហា� សសំខានប់ំផុតរបស់អ�ក។

•  បិទទឹកេភ�ើងទាងំអស់េនក�ុងអគររបស់អ�កេនកែន�ងកុងតាកថ់មពលេម។ ហាមបះ៉
ឧបករណ៍អគ�ិសនីណមយួ េលើកែលងែតវាស�ិតេនកែន�ងស�ួត ឬអ�កឈរេនេលើកា� រ
ស�ួត និងពាកែ់ស្បកេជើងមនបតេធ�ើពីជរ័េកសូ៊ ឬេ្រសាមៃដេកសូ៊។

•  កត្់រតាអំពីទឹកជំនន ់ដូចជ េពលេវលា េលខអំណនកុងទរ័ និងការវាយតៃម�ពីេ្រគះ
ទឹកជំននក់�ុងតំបន ់ស្រមបក់ារេ្របើ្របស់នេពលអនគត េនក�ុងការយល់ដឹងអំពី
េ្រគះទឹកជំននេ់នក�ុងសងា� តរ់បស់អ�ក។ រមួប��ូ លនូវការអេង�តជកល់ាកម់យួចំនួន
េនតាមផ�ះ ឬកែន�ងអាជីវកម�របស់អ�ក។

អំឡ�ងេពល 6

មុនេពល
1 ដឹងពីេ��ះ���ក់ទឹកជំនន់របស់អ�ក។ ្របសិនេបើអ�កទទួលបន្រពឹត�ិប្័រតេនះតាម

សំបុ្រត េនះផ�ះ ឬអចលន្រទព្យរបស់អ�កស�ិតេនក�ុងតំបនលិ់ចទឹក ឬេនជិត
តំបនលិ់ចទឹក។ ែស�ងយល់បែន�មតាមរយៈ kingcounty.gov/floodmaps 
ឬេហេទេលខ 206-477-4812។

2 ទិញ�រ�����ប់រងទឹកជំនន់។ ធនរ៉ាបរ់ងម� ស់លំេនដា� នស�ងដ់ារ ពំុរ៉ាបរ់ង
េលើការខូចខាតែដលបង�េឡើងេដាយេ្រគះទឹកជំននេ់នះេទ េហើយអាចមន
រយៈេពលរងច់ាចំំនួន 30 ៃថ� ចំេពាះេគលការណ៍ធនរ៉ាបរ់ងេ្រគះទឹកជំននថ់�ី។

ែស�ងយល់បែន�មតាមរយៈ floodsmart.gov ឬេហេទេលខ 
800-427-4661។

3 �រ�រខ��នអ�ក និង�កុម�គ��រអ�ក។

•  េធ�ើបច�ុប្បន�ភពែផនការេ្រគះថ� កប់ន� នស់្រមប្់រក�ម្រគ�សារ កសិដា� ន ឬអាជីវកម�
របស់អ�ក េហើយេ្រជើសេរ ើសកែន�ងជួបជំុគ� មយួ ក�ុងករណីសមជិក្រគ�សាររបស់អ�កែបក
ពីគ� ។

•  ដឹងអំពីផ�ូវជេ្រចើនេដើម្បេីភៀសខ�ួនេចញពីផ�ះ ឬអាជីវកម�របស់អ�កេទកានទី់ទួល
សុវត�ិភព។

•  េ្របើ្របស់បវ្រចកខ្សោចេ់ដើម្បកីារពារផ�ះ ឬអចលន្រទព្យរបស់អ�ក 
(សូមេមើលខាងក�ុងែផនទីស្រមបទី់តាងំែចកចាយេដាយឥតគិតៃថ�)។

•  េ្រជើសេរ ើសមតិ�ភក័�ិ ឬសាចញ់តិេនេ្រករដ�េដើម្បទូីរសព�ផ�ល់ដំណឹង ្របសិនេបើែខ្ស
ទូរសព�ក�ុងតំបនម់នការជបរ់វល់។

•  ្របមូលក��បស់េ�ងា� ះបន� ន ់(សូមេមើលខាងេ្រកាម)។

•  ជែជកជមយួអ�កជិតខាងរបស់អ�កអំពីការេ្រត�មខ�ួនស្រមបេ់្រគះទឹកជំននប់ទ ពិ េសា
ធនន៍េពលកន�ងមក និងជំនួយពិេសសែដលអ�ក ឬអ�កជិតខាងអ�កអាច្រត�វការ។

ចូលេ��ន់ kingcounty.gov/flood េដើម្បចុីះេឈា� ះស្រមបក់ារជូនដំណឹងចំេពាះ្របពន័�ទេន�
េផ្សងៗគ� េនេខានធី King ។

ចុះេ���ះេដើម��ីទទួល
�ន�រជូនដំណឹង

�ត�វ�រជំនួយ? េ�េ�េលខ 206-477-4812 ្របសិនេបើអ�ក្រត�វការជំនួយក�ុងការែស�ងរកអចលន្រទព្យ ្រត�វការប�� កថ់អច 
លន្រទព្យរបស់អ�កស�ិតេនក�ុងតំបនលិ់ចទឹកឬេទ ឬ្រត�វការពត័ម៌នបែន�មអំពីលិខិតប�� កព់ីតំបនលិ់ចទឹក។

េ�េពល�នទឺកជំនន់...
�ត� វេ�តៀមខ�� ន! ទទួលបនព័ត៌មនលម�ិ តពី ទឹ កជំននត់ាមរយៈ kingcounty.gov/floodservices

អ�កទទួល�ន�ពឹត�ិប័�តេនះ – �ត�វ
េ�តៀមខ��នស��ប់ទឹកជំនន!់ 
�រពីមណ�ល�គប់�គងទឹកជំនន់េ�នធ ីKing (King County 

Flood Control District)

េពញមយួឆ� ដំលំ៏បកេនះ ្របជជនេនទូទាងំេខានធី King បន
លះបងេ់ដើម្បកីារពារគ� េទវញិេទមក អ�កជិតខាងបនេមើលែថរក្សោ
គ� េទវញិេទមក េហើយេយើងបនរកេឃើញវធិីថ�ីៗេដើម្បអីនុវត�។  ខ�ុ ំ
មនការរជំួលចិត�យ៉ង្រជលេ្រជចំេពាះការយកចិត�ទុកដាក ់

េសចក�ីេមតា�  និងការតសូ៊របស់សហគមនេ៍យើង។ សូមអរគុណ។

េយើងនឹង្រត�វបន�េមើលែថរក្សោគ� េទវញិេទមកេដាយេយើងេ្រត�មខ�ួនសំរាបរ់ដូវទឹកជំនន ់2020-2021 ។ 

ទឹកជំននម់នេ្រគះថ� ក ់េហើយបំផ�ិចបំផ� ញ គំរាមកំែហងដល់សុវត�ិភពរបស់េយើង រារាងំចលនរបស់
មនុស្ស និងទំនិញ ្រពមទាងំបង�ការខូចខាតធ�នធ់�រ។ ក�ុងរដូវទឹកជំននចុ់ងេ្រកាយរបស់េយើង េយើងមន
ទឹកជំននធ់�នធ់�រមយួចំនួនក�ុងប៉ុន� នឆ� ថំ�ីៗេនះេដាយមន្រពឹត�ិការណ៍ទឹកជំននសំ់ខាន់ៗ  និងកំណត្់រតា
ទឹកេភ��ងចំនួន្របពីំរ។ េហើយបងប�ូន ឆ�  ំ2020 មនិទានច់បេ់នេឡើយេទ - ទឹកេភ��ងនឹងមកដល់េហើយវា
អាចបង�ជេ្រគះទឹកជំនន។់ 

ក�ុងនមជ្របធន្រក�ម្របឹក្សោភបិលមណ� ល្រគប្់រគងទឹកជំននេ់ខានធី King ខ�ុ ំចងឲ់្យអ�កដឹងអំពី
សកម�ភពសំខាន់ៗ ែដលេយើងកំពុងអនុវត�េដើម្បកីាតប់ន�យហានិភយ័ទឹកជំននេ់នក�ុងេខានធី។ 
ចាបត់ាងំពីការបេង�ើតរបស់ខ�ួនក�ុងឆ�  ំ2007 មណ� ល្រគប្់រគងទឹកជំននប់នវនិិេយគរាបល់ានដុលា� រ
េនក�ុងគេ្រមងននែដលការពារសហគមនរ៍បស់េយើងពីទឹកជំនន ់េហើយបនបេង�ើនការយល់ដឹងអំពី
ហានិភយ័ទឹកជំនន ់្រពមទាងំការេ្រត�មខ�ួនជេ្រសចចំេពាះេ្រគះអាសន�។ ការវនិិេយគរបស់េយើងផ�ល់
នូវអត�្របេយជនជ៍េ្រចើន — ការពារសុវត�ិភព និងេហដា� រចនសម�ន័�សាធរណៈ្រសបេពលែដលសា� រ
ទីជ្រមក និងគុណភពទឹក ្រពមទាងំេដាះ្រសាយប�� ហូរេ្រចាះេឆ�រសមុ្រទ។ ការងាររបស់េយើង
ជួយសេ�ងា� ះជីវតិ គ្ំរទេសដ�កិច� េហើយល�ស្រមបភ់ពែផនដី។ 

េនេពលនិយយអំពីការេ្រត�មខ�ួនស្រមបទឹ់កជំនន ់េយើងទាងំអស់គ� មនតួនទីេដើម្បេីធ�ើ។ េនះជវធិី
ែដលអ�កអាចេ្រត�មេរៀបចំ៖ 

• ដឹងពី�និភ័យេ��ះទឹកជំនន់របស់អ�ក។ ចូលេទកាន ់kingcounty.gov/floodmaps េហើយអូស
េទកាន ់“King County iMap” ឬេហេទេលខ 206-477-4812 ។

• �ត�វ�ន�����ប់រង�រ�រេ��ះទឹកជំនន់។ ចូលេទកាន ់floodsmart.gov េដើម្បវីាយតំៃល
ហានិភយ័ទឹកជំននរ់បស់អ�ក ប៉នស់ា� នបុព�លាភរ៉ាបរ់ង និងែស�ងរកភ� កង់ារម� ក ់

• �ម�នព័ត៌�ន។ ចុះេឈា� ះស្រមបក់ារជូនដំណឹងស�ីពីទឹកជំននេ់ខានធី king េហើយទាញយក
កម�វធិីជូនដំណឹងពីេ្រគះទឹកជំននេ់ខានធី King តាមរយៈ kingcounty.gov/flood.

• �តឡប់េ��យ។ មិន�ត�វ�ជមុចទឹកេ�ះេទ។ មនិ្រត�វេដើរ ែហលទឹក ឬេបើកបរកាតទឹ់ក
ជំននេ់នះេទ។

• ែចករែំលកពត័ម៌នេនះជមយួអ�កជទី្រសឡញ់របស់អ�ក។  
ជូនដំណឹងដល់មតិ�ភក�ិ និង្រក�ម្រគ�សាររបស់អ�ក។

សូមអរគុណែដលបនចំណយេពលអាន្រពឹត�ិប្័រតេនះ េ្រត�មេរៀបចំ និងគ្ំរទគ� េទវញិេទមក។

Dave Upthegrove
្របធន មណ� ល្រគប្់រគងទឹកជំននេ់ខានធី King

kingcountyfloodcontrol.org  |  @CMUpthegrove

្រត�វ េ�តៀមខ��ន ស្រមបទឹ់ កជំនន់
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េសៀវេភែណនសំ្រមបក់ារេ្រត�មខ�ួនជេ្រសចចំេពាះេ្រគះទឹកជំននក់�ុងេខានធី KING

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

kingcountyf  loodcontrol.org

ទ�មង់ឯក�រ�បេភទេផ��ងេទៀត�ចែស�ងរក�ន។ 206-477-4812 (TTY Relay: 711)

សួស�ី!

េ�ះែលង េ�នធី KING កម�វ�ធីជូនដំណឹងអំពី
េ��ះទឹកជំនន់
ទទួលបនពត័ម៌នេ្រគះទឹកជំននទ់ានេ់ហតុការណ៍តាមរយៈកម�វធិីឥត 
គិតៃថ�របស់េយើង! ្រគប្់រគងលំហូរទឹកទេន�បច�ប្បន� ទិន�នយ័ក្រមតិទឹកទេន� 
ការព្យោករណ៍កម�ស់ទឹក និងដំណកក់ាលទឹកជំននកំ់ពុងេកើតមន។

ចុះេឈា� ះេន  kingcounty.gov/flood.

�
ម�

នព
័ត៌�

ន ទូរស័ព��រ�អ
ក��រឬអ៊�ែម៉ល
ចុះេឈា� ះេដើម្បទីទួលបនសារជូនដំណឹងពីេ្រគះ
ទកឹជំននេ់ដាយស�័យ្របវត� ិេហើយឥតគិតៃថ�។ អ�កអាច
កំណតក់ារជូនដំណឹងផ� ល់េទតាមទេន� និង
ដំណកក់ាលៃនទឹកជំននប់ន។

kingcounty.gov/flood ឬេហេទេលខ 206-477-4899

ែផនទីទេន�េ�នធី KING

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

�បសិនេបើអ�កកំពុងទទួល�ន�ពឹត�ិប័�ត
េនះ�មសំបុ�ត េ�ះផ�ះ ឬអចលន�ទព��របស់

អ�កស�ិតេ�ក��ងតំបន់លិចទឹក 

ឬេ�ជិតតំបន់លិចទឹក។

�ម�នេយើង!

@KCFloodDistrict and 
@KCDNRP

@KingCountyDNRP

@KingCountyDNRP

�រ�រអចលន�ទព�� និងសត�ចិ��ឹមរបស់អ�កពីេ��ះ���ក់ទឹកជំនន់។

•  ចល័តយនយន� សម� រៈ សត�ពាហនៈ/សត�ចិ�� ឹម េទកានទី់ទួលសុវតិ�ភព និងរក្សោទុក
របស់មនតៃម� និងសារធតុគីមេីនផ�ះបយេនខ�ស់ពីក្រមតិទឹកជំនន។់

•  ភ� ប ់និងចងទបធុ់ងហា� ស និងធុងសំាងដៃទេទៀតឲ្យជបល់�។

•  ដំេឡើងវ៉ានការពារេនក�ុង្របពន័�ខ�បទឹ់កលូទឹកស�ុយក�ុងអគរ េដើម្បកីារពារកុំឲ្យទឹក្រចាល
េឡើងតាម្របពន័�លូរេំដាះទឹកស�ុយ។

•  ហាមចាកសំ់រាមចូលក�ុង្របពន័�លូបង�ូរទឹកេភ��ង។ េបះសំរាម និងលាមកសត�េនក�ុង
ធុងសំរាម។ េបសសម� តចិេ�� ើមផ�ូវ ្របឡយ ផ�ូវថ�ល់ និងៃផ�្រកាលេកសូ៊េផ្សងេទៀត។ 
្របពន័�លូរេំដាះទឹកែដលសា� ត ្រត�វការការែថទាតំិចតួច និងជួយឲ្យទេន� ្រពមទាងំែ្រពក
របស់េយើង សា� តនិងមនអនមយ័ស្រមបក់ារទទួលទាន ជីវតិសត�ៃ្រព និងការក
ម្សោន�។

4 

្របធន Dave Upthegrove

•  វទិ្យេុ្របើថ� ឬវត�ុេ្របើដងរៃវ និងថ�បែន�ម

•  បរកិា� រផ�តផ់�ងស់េ�ងា� ះបឋម និងកែ��

•  ពិល និងថ�ពិលប្រម�ងបែន�ម

•  ថតចម�ងឯកសារសំខាន់ៗ េនក�ុងថងផ់� ស�ិច (បណ័� េបើកបរ បណ័� ធនរ៉ាបរ់ង និង
ពត័ម៌នធនគរ ្រពមទាងំពត័ម៌នទំនកទ់ំនង)

•  ទឹក និងអាហារែដលមនិរលួយស្រមបរ់យៈេពលេ្រចើនៃថ� ស្រមប្់រគ�សារ និង
សត�ចិ�� ឹម

•  សេម��កបំពាក្់រកាស់ៗ ែស្បកេជើងឃ�ុប/ែស្បកេជើងកែវង និងភយួ

•  បរកិា� រស្រមបអ់នមយ័ផ� ល់ខ�ួន និងបរកិា� រស្រមបល់ាងសម� ត

•  ថ� ែំដលមនេវជ�ប��

•  របស់ផ�ល់ភពកកេ់ក� ដល់កុមរ (ភយួ េសៀវេភ តុក�តា)

•  ទូរស័ព�ៃដជមយួឆ� ងំសាក និងថ�ប្រម�ង

�រផ� តផ់� ងឧ់បករណស៍េ����ះប���នែ់ដល�នែណ�ំ  មនេ្រចើ នេទៀតេន៖ Ready.gov/kit

េខានធី KING

ទឹកជំនន់
ជូនដំណឹង!

ទូេទ



ទេន�
cfs=ហ�ីតគូបក��ងមួយវ��ទី
ទេន�
cfs=ហ�ីតគូបក��ងមួយវ��ទី

ដំ�ក់�លទី 1 - ���នទឹកជំនន់។
�ទូេ� ពុំ�នទឹកជំនន់េកើតេឡើងេ�ះេទ។
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ប៉ះ

�
ល

់េ��
ះទ

ឹកជ
ំនន

់ែដ
ល

�
នេ

��
ងទ

ុកេ
�

�
មដ

ងទ
េន

�

ដំ�ក់�លទី 2 - �នទឹកជំនន់តិចតួច។ បុគ�លិកមជ��មណ�ល�ប�ស�សន�េ��ះ
ទឹកជំនន់េ�នធ ីKing �ច�ក់ទង�ន 24 េ���ង ក��ងមួយៃថ� េដើម��ីផ�ល់ជំនួយ។

ដំ�ក់�លទី 3 - �នទឹកជំនន់មធ��ម។  បុគ�លិកក���ំងល��តេ��ះទឹកជំនន ់េ�នធី King �ត�វ�ន
�ក់ព��យេដើម��ី�គប់�គង�ម�នសំណង់�រ�រេ��ះទឹកជំនន ់ដូច�ទំនប់តូចៗ�មបេ���យែ�ពក�េដើម។

ដំ�ក់�លទី 4 - �នទឹកជំនន់ធ�ន់ធ�រ។  �កុមល��តេ��ះទឹកជំនន ់�គប់�គង�ម�ន���ន�ព
ទឹកជំនន ់េហើយ មជ��មណ�ល�ប�ស�សន�េ��ះទឹកជំនន ់េ�បន�េបើក���រេធ�ើ�រ។

206-296-8200 ឬ 800-945-9263

មជ��មណ�ល�ប�ស�ស
ន�េ��ះទឹកជំនន់េ�នធ ីKING

រេបៀបេ�តៀមខ��នស��ប់េ��ះទឹកជំនន់
kingcounty.gov/floodservices

�រជូនដំណឹងអំពីេ��ះ�សន�រប
ស់េ�នធ ីKing
kingcounty.gov/alert

ទំព័រ�រព័ត៌�នស�ីពីេ��ះ�សន�របស់េ�ន
ធី King
kcemergency.com  

�រជូនដំណឹងអំពីេ��ះទឹកជំនន់
េ�នធី King
206-477-4899
kingcounty.gov/flood

មជ��មណ�ល�ប�ស�សន�េ��ះទឹកជំនន់
េ�នធី King
206-296-8200 ឬ
800-945-9263

កម�វ�ធីជួសជុលលំេ����នេ�នធី King

ការផ�ល់្របកឧ់បត�ម�ស្រមបក់ារជួសជុលលំេនដា� ន
ចាបំច្់រទង្់រទាយធំចំេពាះម� ស់ផ�ះែដលមន្របក ់
ចំណូលទាប និងមនសិទ�ិទទួលបនជំនួយ 
ពីកម�វធិី។                        

ព័ត៌�នស�ីពីេ��ះទឹកជំនន់ប���ន់
206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

ែខ��ទូរស័ព�ជំនួយ 
King County Road 24/7
206-477-8100 ឬ 
800-KC-Roads

�រជូនដំណឹងអំពីប
���ផ��វេ�េ�ធី King
kingcounty.gov/roadalert

�រ�ត់���ច់�បព័ន�ដឹកជ���នផ��វែដក
kingcounty.gov/metro

កម�វ�ធី�����ប់រងេ��ះ
ទឹកជំនន់របស់�តិ
800-427-4661
floodsmart.gov

សុខ�ព��រណៈ�កុង Seattle & េ�ន
ធី King ប����ងស��កទឹកស��យ និង
អណ��ងទឹក
206-477-8050

ព័ត៌�នែដល�នេ�ក��ងែផនទីេនះ �ត�វ�នចង�កងេ�យេ�នធ ីKing ពី�បភពខុសៗ��� និង�ច�ន�រ���ស់ប��រេ�យពុំ�ន�រជូនដំណឹង
េ�ះេទ។ េ�នធី King និងមណ�ល�គប់�គងទឹកជំនន់េ�នធ ីKing ពុំ�ន�រអះ�ង ឬ�រ�� េ�យ���ល់ ឬេ�យ�បេ�លេ�ះេទ 

ចំេ�ះ�ព�តឹម�ត�វ ច��ស់�ស់ �ពេពញេលញ �ព�ន់េពលេវ� ឬសិទ�ិក��ង�រេ�បើ��ស់ព័ត៌�នេនះ។
ឯក�រេនះ មិនែមនេ�បើ��ស់េដើម��ីេធ�ើ�រស�ង់មតិេ�ះេទ។ េ�នធី King និងមណ�ល�គប់�គងទឹកជំនន់េ�នធ ីKing  មិនទទួលខុស�ត�វ
ចំេ�ះ�រប៉ះ�ល់ទូេ� ពិេសស �បេ�ល ៃចដន�� ឬធ�ន់ធ�រ រួម�ន��ទ� �រ�តបង់��ក់ចំណ�ល ឬ�រ�តបង់�បេ�ជន ៍ែដលប���ល
មកពី�រេ�បើ��ស់ ឬ�រេ�បើ��ស់មិន�តឹម�ត�វៃនព័ត៌�នែដល�នេ�ក��ងែផនទីេនះ។ �រលក់ែផនទ ីឬព័ត៌�នេ�េលើែផនទីេនះ �ត�វ�ន
�ម�ត់��ច់�ត េលើកែលងែត�ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីេ�នធី King ។

ទេន� TOLT
េនែក្បរទី្រក�ង Carnation

8,500 cfs
ទឹកអាចហូរពីេលើខ�ងទំនបេ់នែក្បរទី្រក�ង Carnation ។ ទឹកែដលហូរេចញពីជ្រមបេនទំនបេ់ន្រចាងំទេន�ភគខាងត្បងូចេន� ះពីសា� ន Snoqualmie 
Valley Trail Bridge និងសា� ន Highway 203 Bridge អាចហូរឆ�ងកាតផ់�ូវ NE 32nd Street។   ការផ� ស់ប�ូរផ�ូវទឹកហូរ អាចេកើតមនេឡើងេនចេន� ះ
ក្រមតិចរន�ទឹកខាងេលើៃនផ�ូវ Tolt River Road NE/361st Avenue NE និង្រពំ្របទល់ភគខាងេកើតៃនទី្រក�ង Carnation ។ 

3,500 cfs
កូនទំនបេ់ន្រចាងំទេន�ភគខាងត្បងូចេន� ះពីសា� ន Snoqualmie Valley Trail Bridge និងសា� ន 
Highway 203 Bridge អាចមនការេលច្រជប។

5,000 cfs
ទឹកហូរកាតផ់�ូវ Tolt River Road NE េនក�ុងបរេិវណៃនអតីតសងា� ត ់San Souci ។ មនការេកើនេឡើងនូវការេលច្រជប និង
ទឹកជំននខ់ាងេ្រកាយទំនបទឹ់កេន្រចាងំទេន�ភគខាងត្បងូ ចេន� ះពីសា� ន Snoqualmie Valley Trail Bridge និងសា� ន 
Highway 203 Bridge។

2,500 cfs
បុគ�លិកេខានធី King កំពុងមនការ្រប�ង្របយត័�។T

13,800 cfs
មករា 2009

45,680 cfs
តុលា 2019

17,400 cfs
ធ�ូ 1959 េនមុនេពលសាង 
សងទ់ំនបទឹ់កទេន� Tolt ។

ៃដែ�ពកទេន� SOUTH 
FORK SKYKOMISH
លំហូរទឹកេនទី្រក�ង Skykomish

10,000 cfs
សំណឹក្រចាងំទេន� និងកេម�ចកម�ពីីទឹកជំនន ់គឺជប�� ែដលអាចេកើតមន។

18,000 cfs
ទំនងជនឹងមនប�� សំណឹក្រចាងំទេន� និងកេម�ចកម�ពីីទឹកជំនន។់ េ្រគះទឹកជំននទ់ំនងជអាចេកើតមនេនតំបនទ់ំនបែក្បរ 
Baring និងចុងភគខាងលិចៃនភូម ិTimberlane ។

27,000 cfs
ការបន�ជនលិ់ចៃនទឹកជំននេ់នះ អាចលិចលងេ់ទដល់តំបនែ់ដលមនការការពារជទូេទេដាយតំបនទឹ់កតាមមតែ់្រពកផងែដរ។SK

6,000 cfs
បុគ�លិកេខានធី King កំពុងមនការ្រប�ង្របយត័�។

ទេន� CEDAR
លំហូរទឹកេនែក្បរ Landsburg

ទេន� GREEN
លំហូរទឹកែដលបនវាស់ 
ឬអាចហូរេនែក្បរទី្រក�ង Auburn

ទេន� SNOQUALMIE

ែ�ពក ISSAQUAH CREEK
កម�ស់ (ក្រមតិទឹក) េនែក្បរ Hobart
ទិន�នយ័៖ ទី្រក�ង Issaquah

ទេន� WHITE
រងា� ស់ទឹកហូរ និងលំហូរទឹកែដ
លអាចបេ��ញពីទំនបទឹ់ក 
Mud Mountain

5,000 cfs
ផ�ូវថ�ល់ែដលអាចមនទកឹហូរ េហើយបទិរមួមន SE Jones Road near 156th Pl SE, SR 169 េនជិតចំណុច្របសព�ៃន 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, និង 244th Ave SE ។ ផ�ូវថ�ល់មយួចំនួនក�ុងចំេណមផ�ូវទាងំេនះ ភ� បេ់ទកានស់ងា� តន់ន ែដលពលរដ�សា� កេ់ន
ទេីនះអាច្រត�វជបគ់� នផ�ូវេចញ នងិ្រត�វការការជេម��សេចញ។ លំហូរទកឹេ្រជ នងិមនេល្ប�នេលឿន អាចបង�សា� នភពេ្រគះថ� កេ់នទូទាងំតំបនលិ់ចទឹកទាងំមូល។

38,000 cfs
តំបនលំ់េនដា� នមយួចំនួន អាចជួប្របទះនូវេល្ប�នទឹកហូរខា� ងំដម៏នេ្រគះថ� ក ់និងទឹកជំននលិ់ចផ�ះសែម្បង។ ផ�ូវថ�ល់ែដលអាចមនទឹកហូរកាត់
ពីេលើរមួមន Woodinville-Duvall Road, Carnation-Duvall Road, និង Moon Valley Road ។

12,000 cfs
ទំនបទឹ់កទឹកជំននសំ់ខាន់ៗ  អាចចុះេខ្សោយសមត�ភពេដាយសារក្រមតិទឹកខ�ស់ខា� ងំ។ ការផ� ស់ប�ូរភ� មៗេនក�ុងសា� នភពទឹកជំននអ់ាចេកើតមនេឡើងបន 
ជពិេសសតំបនែ់ដលមនការការពារេដាយទំនបទឹ់កតូចៗតាមដងែ្រពក។ ការផ� ស់ប�ូរទាងំេនះ រមួមនការេកើនេឡើងយ៉ងគំហុកៃនកម�ស់ទឹក ការបចសាចទឹក
េទតំបនលិ់ចទឹក ការបិទផ�ូវ និងការកាតផ់� ច្់របពន័�ទឹកេភ�ើង។

9,000 cfs
េល្ប�នទឹកហូរេលឿនែដលេ្រគះថ� ក ់និងកេម�ចកម�ទីឹកជំនន ់អាចេកើតមនេនក�ុង្របពន័�ទេន�ទាងំមូល។ ទឹកជំននេ់នតាម្រចាងំទេន� អាចេកើតមនេនក�ុងទី្រក�ង 
Pacific និងទី្រក�ង Auburn។ ែផ�កខ�ះៃនរបងំការពារទឹកជំននប់េណ� ះអាសន� អាចនឹងមនទឹកហូរកាតពី់ខាងេលើ។ ការខូចខាត អាចេកើតមនេឡើងេនកែន�ង
ភ� ស់ពង្រតីេនែក្បរទី្រក�ង Enumclaw ។ ទឹកជំនន ់ទំនងជនឹងអាចហូរកាតពី់េលើែ្រពកែដលហូរពីខាងេលើភ�េំនតំបន ់SR 410 ៃនទំនបទឹ់ក Mud Mountain 
ែក្បរតំបន ់Greenwater ។

7.5 ft
តំបនែ់ដលមនការជនលិ់ចជញឹកញប ់អាចរពឹំងថនឹងមនការជនលិ់ច។ មនការបិទផ�ូវមយួចំនួន
េដាយសារមនទឹកហូរកាតពី់េលើផ�ូវ។  មន�ីរ្របតិបត�ិការសាធរណការរបស់ទី្រក�ង Issaquah ចាបេ់ផ�ើម
សកម�ភពទបទ់ល់នឹងេ្រគះទឹកជំនន។់

8.5 ft
េ្រគះទឹកជំននែ់ដល្រត�វយកចិត�ទុកដាកេ់នែ្រពក Issaquah Creek, Tibbetts Creek, និងេនៃដែ្រពក East Fork ៃនែ្រពក 
Issaquah Creek។ ទឹកជំននអ់ាចេកើតមនេនតំបនត់ាមដងែ្រពកជេ្រចើន។ កិច�ខិតខំែ្របងែ្របងេពញេលញទបទ់ល់នឹង
េ្រគះទឹកជំននរ់បស់មន�ីរសាធរណការទី្រក�ង Issaquah ដាកឲ់្យអនុវត�។

9 ft
ទឹកជំននយ៉់ងធំ្រសេដៀងនឹងែខកុម�ៈ 2020 ឬធំជងេនះេនទូទាងំ Issaquah និង្រជលង Tibbetts Creek ។ Issaquah-Hobart Road SE និង SR 
900 អាចបិទេដាយសារទឹក និងកេម�ចកម�េីនេលើផ�ូវ។ កិច�្របឹងែ្របង្របយុទ�្របឆងំនឹងទឹកជំននជ់អតិបរម។

12,000 cfs
ផ�ូវថ�ល់ែដលអាចមនទឹកហូរកាតពី់េលើរមួមន Neal Road SE, Reinig Road, West 
Snoqualmie River Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road, 
និង Mill Pond Road។

20,000 cfs
ទឹកជំននែ់ដលមនកម�ស់ទឹកខុសៗគ�  េកើតមនេនតំបន ់Snoqualmie Valley ទាងំមូល។ ផ�ូវថ�ល់ែដលអាចមនទឹកហូរកាត់
ពីេលើរមួមន Fall City-Carnation Road, Tolt Hill Road, និង Novelty Flats Road ។

2,800 cfs
ផ�ូវថ�ល់ែដលអាចមនទឹកហូរ េហើយបិទរមួមន SE 184th St និង Lower Dorre Don Way SE 

4,200 cfs
ផ�ូវថ�ល់ែដលអាចមនទឹកហូរ េហើយបិទរមួមន SR 169 េនជិតចំណុច្របសព�ៃន 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, និង 
Dorre Don Way SE ។ ផ�ូវថ�ល់មយួចំនួនក�ុងចំេណមផ�ូវទាងំេនះ ភ� បេ់ទកានស់ងា� តន់ន ែដលពលរដ�សា� កេ់នទីេនះអាច
្រត�វជបគ់� នផ�ូវេចញ និង្រត�វការការជេម��សេចញ។

7,000 cfs
ទឹកជំននេ់នតំបនទ់ំនបក�ុងតំបនៃ់ផ�ទឹកខាងេលើៃនទី្រក�ង Auburn។

9,000 cfs
ទឹកជំននែ់ដលមនកម�ស់ខុសៗគ�  េកើតមនេឡើងេនតំបនច់រន�ទឹកខាងេលើៃនទី្រក�ង Auburn េនភគខាងេ្រកាមៃន
អាងស�ុកទឹក Mill Creek ។ ផ�ូវ Southeast Green Valley Road និង West Valley Road អាចមនទឹកហូរកាតពី់េលើ។

5,000 cfs
ទឹកជំននេ់នតំបន្់រចាងំទេន�អាចេកើតមនបនេនតំបនច់រន�ទឹកខាងេលើៃនសា� ន A-Street Bridge េនក�ុង
ទី្រក�ង Pacific និងទី្រក�ង Auburn។ ទឹកជំននេ់នតំបន្់រចាងំទេន�ទំនងជអាចេកើតមនេឡើងបនេនក�ុង
ទី្រក�ង Pacific ែក្បរ្របឡយ Government Canal ។ កម�ស់ទឹកខ�ស់ ទំនងជនឹងេកើតមនេនតាមតំបន់
របងំការពារទឹកជំននប់េណ� ះអាសន�។

7,000 cfs
ក្រមតិទឹកទេន�ខ�ស់ នឹងេកើតមនេនតាមតំបនរ់បងំការពារទឹកជំននប់េណ� ះអាសន�ៃនទី្រក�ង Pacific។ លំហូរទឹកពីហូរកាត់
ខាងេលើ្របឡយនឹងអាចេកើតមនេន្របឡយ Government Canal និងផ�ូវ Butte Avenue និងតំបនច់រន�ទឹកខាងេលើៃន
សា� ន A-Street Bridge េនក�ុងទី្រក�ង Pacific និងទី្រក�ង Auburn ។ ពលរដ�ែដលរស់េនតំបន ់Red Creek អាចជួប្របទះនូវ
ប�� េល្ប�នទឹកហូរខា� ងំែដលមនេ្រគះថ� ក ់កេម�ចកម�ពីីទឹកជំននហូ់រកាត ់និងទឹកទំននលិ់ចលងលំ់េនដា� ន។

6,000 cfs
បុគ�លិកេខានធី King កំពុងមនការ្រប�ង្របយត័�។

6.5 ft
បុគ�លិកេខានធី King កំពុងមនការ្រប�ង្របយត័�។ មន�ីរសាធរ
ណៈការ និងនគរបលៃនទី្រក�ង Issaquah ទទួលបនការជូនដំ
ណឹងអំពីប�� េនះ។ ការ្របចាកំារេដើម្ប្ីរគប្់រគងសា� នការណ៍បន
ចាបេ់ផ�ើម។
1,800 cfs
បុគ�លិកេខានធី King កំពុងមនការ្រប�ង្របយត័�។

5,000 cfs
បុគ�លិកេខានធី King កំពុងមនការ្រប�ង្របយត័�។

4,000 cfs
បុគ�លិកេខានធី King កំពុងមនការ្រប�ង្របយត័�។
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9.9 ft
វចិ�ិកា 1990

9.53 ft
កុម�ៈ 2020

54,110 cfs
មករា 2009

11,700 cfs
កុម�ៈ 2020

7,590 cfs
កុម�ៈ 2020

28,100 cfs
វចិ�ិកា 1959
េនមុនេពលសាងសងទ់ំន 
បទឹ់ក Howard Hanson ។

ក�មិតខ�ស់បំ
ផុតថ�ីៗ

េ��ះទឹកជំន
ន់ខ�ស់បំផុត

ផលបូកៃន
លំហូរទឹក
េន៖

ៃដែ្រពកភគខាងេជើង (North fork)

ៃដែ្រពកភគកណ� ល (Middle fork)

ៃដែ្រពកភគខាងត្បងូ (South fork)

មនេសវាបកែ្របផ� ល់មត ់TTY 711.

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

28,000 cfs
ធ�ូ 1933
្រត�វបនរាយការណ៍
ករណីេនះេនទេន� White 
ែក្បរ Buckley េនមុនេពល
សាងសងទ់ំនបទឹ់ក Mud 
Mountain ។

11,700 cfs
មករា 2009
ែផ�កេលើទិន�នយ័របស់
អង�ភព វសិ�ករកងទព័
សហរដ�អាេមរកិមកពី
ទំនបទឹ់ក Mud 
Mountain ។

14,200 cfs
េនមុនេពលសាងសង់
ទំនបទឹ់ក Masonry ។

្របពន័� ទេន� េ�នធ ីKING

ទិន�នយ័លំហូរទឹក ពំុអាច
ែស�ងរកបនេនទីតាងំេនះេទ 
េនមុនែខតុលា ឆ�  ំ2016។

19,100 cfs
វចិ�ិកា 2017

ទំនប់ទឹក TOLT RIVER

ទំនប់ទឹក HOWARD HANSON

ទំនប់ទឹក MUD MOUNTAIN

ទំនប់ទឹក MASONRY
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បវខ្សោច ់មនលក�ណៈងាយ្រស�ល និងជសម� រៈ
ការពារទឹកជំននដ់ម៏ន្របសិទ�ភព។ ែស�ងយល់ពី
កែន�ងែដល្រត�វយកវា និងរេបៀបេ្របើវាេន៖ 
kingcounty.gov/floodservices

កម�វ�ធី�វខ��ច់

ទំនប់ទឹក

តំបន់លិចទឹក
�យុ�ល 100 ���ំ

ទី�ំងែចក�
យ�វខ��ច់

*ស្រមបប់�� ីេពញេលញៃនែម្៉រតវាស់ការ្រពមនអំពីទឹ
កជំននេ់នេលើទេន�េខានធី King សូមចូលេទកាន ់

kingcounty.gov/flood

ែម៉�ត�ស់កម�ស់ទឹក
េ្របើេដើម្បកីំណតក់ម�ស់ទឹកជំនន*់

ស���សំ�ល់

តំបនលិ់ចទឹកអាយុកាល 100 ឆ�  ំគឺជតំបនែ់ដលរពំឹងថនឹងមនទឹកជនលិ់ចក�ុងអំឡុងេ្រគះ
ទឹកជំនន ់ែដលមនឱកាសេកើតេឡើងមយួភគរយក�ុងរយៈេពលមយួឆ� មំ�ង។ េដើម្បដីឹងថអចលន 
្រទព្យរបស់អ�កស�ិតេនក�ុងតំបនលិ់ចទឹកឬេទ សូមចូលេទកាន ់kingcounty.gov/floodmaps 
ឬេហេទេលខ 206-477-4812 ។

FEMA 100-YEAR FLOODPLAIN
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(សូមេមើលខាងេ្រកាម)


