
तयार�को साथमा ल�चलोपना सरुु हुन्छ
केह� �दनको िस्थर वषार् नद�हरूको पानीको स्तर बढ्छ। अचानक, केवल �भजेको मौसम खतरनाक बन्छ र ध्यानचा�हँ 
सरु��त मा�नसहरूलाइर् स्थानान्तरण गन� र घरहरू, व्यापारहरू र फामर्हरूलाइर् बालवुाका बोराहरूले बचाउने�तर मो�डन्छ ।

Western Washington मा यो प�रवेशसँग हामी सब ैजना अत्यन्त ैप�र�चत छ� । हाम्रो �ेत्रलाइर् ह�रयो रा� े�भजाउने 
अवस्थाहरूले बाढ�, भ�ूय र प�हरो ल्याउन प�न सक्छ । हाम्रो �ेत्रको पानीले उत्पन्न गरेको सनु्दरताले अनमुान नग�रएको 
र श��शाल� पानीको स्वभावको �निम्त तयार रहन िजम्मेवार� प�न ल्याउँदछ ।

The King County बाढ� �नयन्धण िजल्लाले बाढ�को जो�खम कम गरेर मा�नसहरू, सम्प�� र जी�वकोपाजर्न जोगाउँदै 
करोड� डलर लगानी गछर् । बाढ� िजल्ला स्रोतहरू र औजारहरूमा बाढ� चेतावनी केन्द्र, बाढ� चेतावनी समावेश भएका छन ्र 
बाढ� चेतावनी एपले मा�नस र सम्प��को सरु�ाको �निम्त पूवर् र ठ�क समयको बाढ�को जानकार� प्रदान गछर् ।

बाढ�को जो�खम कम गनर् सहकायर्को आवश्यक हुन्छ । स्थानान्तरणलाइर् जोड �दन, बाढ� िजल्लाले King County 
अ�धकारहरू, जातीहरू, गैह्रनाफामलूकहरू र प्रान्त र संघीय एजेन्सीहरूसँग ब�लयो साझदेार� �नमार्ण गरेको छ । व्यापारहरू 
र व्य��हरूले प�न आफ्नो भ�ूमका गनुर्पछर् । घरमा�लक बीमाले बाढ�को ��तलाइर् व्यहोद�न भनेर के तपाइ�लाइर् थाहा 
�थयो?तपाइ�को बाढ�को जो�खम र अनुमा�नत �प्र�मयमहरू र एजेन्ट थाहा गनर् floodsmart.gov मा जानहुोस ्।

�वगतको वषर् King County ले ए�तहा�सक बाढ�को अनभुव गरेको �थयो । 2020-2021 बाढ�को मौसमले ल्याउने कुन ैप�न 
कुराको �निम्त हामी �मलेर तयार हुन सक्छ�।

फेबु्रअर� 2020 मा ए�तहा�सक वषार्को समयमा बाढ�को पानी SR169 मा पुगेको �थयो ।

�रसाइकल गनर् स�कने कागजमा छा�पएको। कृपया �रसाइकल गनुर्होस।्

तपाइ�को घर पुनःप्रवेश गनुर्अ�घ सम्भा�वत ढाँचाहरूको ��त, ग्याँस 
�लक, �वद्यतुीय सटर्हरू र नाङ्गो तारहरूमा सावधान हुनहुोस ्।
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तपाइ�को तताउने प्रणाल� �वद्यतुीय पेनल, आउटलेटहरू र सामानहरू 
प्रयोग गनुर्अ�घ सरु�ाको �निम्त पेशागत रूपमा काम गन� मा�नसहरूबाट 
जाँच गराउनहुोस।् ग्याँसलाइर् फे�र पठाउन ग्याँस कम्पनीलाइर् फोन 
गनुर्होस ्।

घरायसी सामाग्रीहरू, खानेकुरा, पानीका स्रोतहरू र सम्प��हरूको सरु��त 
सरसफाइको �निम्त प्र�क्रयाहरू पछ्याउनुहोस ्।

तपाइ�को ��तलाइर् दतार् गनुर्होस ्। ��तहरूको फोटो �खच्नुहोस ्र ममर्तको 
खचर्को अ�भलेख रा�ुहोस ्। बाढ�को ��त दाबीको �निम्त तपाइ�को बीमा 
एजेन्टलाइर् सम्पकर्  गनुर्होस ्।

तपाइ�को घर वा ��तग्रस्त भवनमा पानीको उच्च स्तर �चन्ह 
लगाउनहुोस ्।

ढाँचाहरू ��तग्रस्त हुनबाट जोगाउन �बस्तारै बाढ� पसेका 
भइू�तल्लाबाट पानी �नकाल्नुहोस ्(प्र�त�दन क�रब पानीको एक �तहाइ 
मात्र)ै ।

पानी बग्ने स्थानहरूमा बालुवाका झोलाहरूबाट बालुवा नफ्याँक्नुहोस ् 
�कन�क यसले पानीको गुणस्तरलाइर् �बगाछर्। भ�वष्यको प्रयोगको 
�निम्त भण्डारण गनुर्होस ्।

�वपत सहायता र दतार् प्र�क्रयाहरूमा अपडटेहरूका �निम्त स्थानीय 
समाचारका आउटलेटमा जाँच गनुर्होस ्।

बाढ�प�छ

िजम्मेवार बनेर �नमार्ण गनुर्होस ्
बाढ� आएको स्थानमा ग�रने कुन ैप�न �वकासलाइर् अनमु�तको 
आवश्यकता हुन्छ । नयाँ �नमार्ण, भवन ममर्त, थप कुराहरू, खन्ने 
काम, गे्र�डङ, भन� काम वा तपाइ�को सम्प��मा भएको कुन ैप�न 
प�रवतर्नमा अनमु�त पाएको र तपाइ�को समुदायको बाढ� व्यवस्थापन 
�नयममा भएका मापदण्डहरू पछ्याएको हुनपुछर् । आफ्नो मूल्यको 50 
प्र�तशतभन्दा बढ� बाढ� आउने स्थानमा भएको भवनहरूमा कुन ैप�न 
ममर्त वा सधुारलाइर् उचा�लएको वा बाढ�ले प्रभाव पानर् नसक्ने भएको 
हुनपुछर् ।

मा�नसहरू र भवनहरू बाढ�बाट सरु��त छन ्भनेर भवन िजम्मेवार�ले 
�नि�त गछर् ।  बाढ� व्यवस्थापन �नयमले सबकैा �निम्त हाम्रा बाढ�ले 
प्रभा�वत गन� �ेत्रहरूलाइर् अन्य सम्प��मा हरेक �वकासको प्रभावलाइर् 
घटाएर कम जो�खम बनाउँछ, जो त्यहाँ बस्छन ्र काम गछर्न ्।

प�रयोजना सुरु गनुर्भन्दा अ�घ वा अवधैा�नक �वकासका कामको उजरु� 
गनुर्अ�घ तपाइ�को अ�धकार अनुम�त �दने एजेन्सी वा Department of 
Local Services, Permitting Division (स्थानीय सेवा �वभाग, 
अनमु�त �ड�भजन) मा सम्पकर्  गनुर्होस ्206-296-6600 मा वा यहाँ 
जानहुोस ्kingcounty.gov/permits ।

बाढ� आइरहेको �ेत्रहरूबाट न�हँड्नहुोस,् नतनुर्होस ्वा सवार�साधन 
नचलाउनहुोस ्। फकर् नहुोस ्। नडुब्नहुोस ्।

बाढ� आइरहेको �ेत्रमा तपाइ�को सवार�साधन फँस्यो भने सम्भव 
भएसम्म तरुुन्त ैत्यसलाइर् छो�ड�दनहुोस ्। तपाइ� सरु��त हुने 
ठाउँमा �हँडरे फकर् नुहोस ्।
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King County Flood Warning Center (बाढ� चेतावनी केन्द्र) मा 
फोन गनुर्होस ्206-296-8200 अथवा 800-945-9263 बाढ�को 
अवस्था र पवूार्नमुानको जानकार�को ला�ग ।

अ�धकार�हरूबाट सरु��त अक� स्थानमा जाने सचूनाको �निम्त 
तयार हुनहुोस ्। सरु��त अक� स्थानमा जाने सल्लाह �दइएमा 
तरुुन्त ैत्यस्तो गनुर्होस ्।  �सफा�रस ग�रएको अक� स्थानमा जाने 
मागर् पछ्याउनुहोस ्�कन�क छोटो बाटोहरू बन्द भएका हुन सक्छन ्।

पानीको स्तर तीब्र रूपमा ब�ढरहेको कारण तपाइ�ले सुर��त रूपमा 
आफ्नो घर वा भवन छोड्न अस�म हुनभुयो भने सहायताको 
�निम्त 911 मा फोन गनर्होस ्। त्यसप�छ मा�थल्लो तल्लामा वा 
छतमा जानहुोस ्। न्यानो, �चसो छेक्ने लगुा, ब�ी, मोवाइल फोन र 
हात ेरे�डयो �लनुहोस ्।

जब बाढ� आइरहेको हुन्छ, तर समयले साथ �दन्छ भने मात्रःै

• तपाइ�को ग्याँसको मखु्य भल्भ बन्द गनुर्होस ्।

• तपाइ�को भवनमा भएको मखु्य �वद्यतुको स्वीचमा भएका सब ै
सामाग्रीहरू बन्द गनुर्होस ्। कुन ैप�न �वद्यतुीय सामानहरू सखु्खा 
स्थानमा नभएसम्म वा तपाइ�ले रबरको सोल भएको ज�ुाहरू र रबरका 
पञ्जाहरू लगाएर सुख्खा काठमा नउ�भएसम्म त्यस्ता सामानहरू 
नछुनहुोस ्।

• समय, गेज अ�भलेखहरू र स्थानीय बाढ�को स्तरजस्ता बाढ�का 
तथ्याङ्कहरू तपाइ�को �छमेकमा बाढ�लाइर् बुझ्न भ�वष्यको प्रयोगको 
�निम्त अ�भलेख गनुर्होस ्। तपाइ�को घर वा व्यापारमा �वशषे 
अवलोकनहरू समावेश गनुर्होस ्।

भइरहेको अव�धमा
6

प�हले
तपाइ�को �ेत्रमा बाढ�को जो�खमको बारेमा थाहा गनुर्होस।् 
तपाइ�लाइर् यो समाचार पत्र पठाइएको छ भने तपाइ�को घर वा 
सम्प�� बाढ� आउने �ेत्रमा वा निजकै छ । अ�धक कुरा थाहा 
गनर्लाइर् यहाँ हेनुर्होस ्kingcounty.gov/floodmaps अथवा फोन 
गनुर्होस ्206-477-4812।

बाढ� बीमा �लनुहोस।् स्टान्डडर् घरमा�लक �बमाले बाढ�द्वारा हुने 
हा�नलाइर् समेट्दैन र नयाँ बाढ� �बमा नी�तहरूमा 30 �दने पखर्ने 
समयाव�ध हुन सक्छ ।
अ�धक यहाँबाट �सक्नुहोस ्floodsmart.gov वा फोन गनुर्होस ्
800-427-4661।

तपाइ�ले आफ� लाइर् र आफ्नो प�रवारलाइर् बचाउनुहोस ्।
• तपाइ�को प�रवार, फामर् वा व्यापारको �निम्त आकिस्मक योजनाहरू 
अपडटे गनुर्होस ्र प�रवारका सदस्यहरू अलग भएको अवस्थामा 
भेट्ने स्थान छान्नहुोस ्।

• अग्लो स्थानमा जान तपाइ�को घर वा व्यापारबाट केह� मागर्हरू थाहा 
गनुर्होस ्।

• तपाइ�को घर वा सम्प�� बचाउन बालुवाका झोलाहरू प्रयोग गनुर्होस ्
(�नःशुल्क �वतरणका स्थानहरूका �निम्त �भत्रको नक्सा हेनुर्होस)् ।

• स्थानीय लाइनहरू व्यस्त छन ्भने जानकार�को ला�ग फोन गनर् 
स्टेटभन्दा बा�हर भएका साथी वा आफन्त छान्नहुोस ्।

• आकिस्मक सामाग्रीहरू जम्मा गनुर्होस ्(तल हेनुर्होस)् ।

• बाढ�को तयार�, अ�घल्लो अनुभवहरू र तपाइ� वा �तनीहरूलाइर् 
आवश्यक हुन सक्ने कुन ै�वशषे सहायताको बारेमा �छमेक�हरूसँग 
कुराकानी गनुर्होस ्।

King County मा �व�भन्न नद�का प्रणाल�हरूका �निम्त सतकर् ताको ला�ग दतार् गनर्   
kingcounty.gov/flood यहाँ जानहुोस ्।

सतकर् ताको �निम्त 
दतार् गनुर्होस ्

सहायताको
आवश्यकता?

तपाइ�को सम्प��को हेरचाह गनर्, तपाइ�को सम्प�� बाढ� आउने �ेत्रमा छ भनेर �नि�त गनर् आवश्यक 
परेमा वा उचाइको स�टर्�फकेटहरूका बारेमा अ�धक जानकार� पाउन 206-477-4812 मा फोन गनुर्होस ्
।

जब बाढ� आउँछ...
तयार रहनुहोस!् बाढ�को बारेमा अ�धक कुरा यहाँबाट थाहा पाउनुहोस ्kingcounty.gov/floodservices 

तपाइ�ले यो थाहा गनुर्भयो- 
बाढ�को ला�ग तयार हुनहुोस!्  
King County बाढ� �नयन्त्रण िजल्लाबाट (King 
County Flood Control District) सन्देश
यो �वषम वषर्भ�र नै King County व�रप�र भएका 
मा�नसहरूले एकले अकार्लाइर् बचाउन ब�लदानहरू 
गरेका छन,् �छमेक�हरूले एकले अकार्लाइर् वास्ता 
गरेका छन ्र हामी सबैले अगा�ड बढ्न नयाँ मागर्हरू 
पाएका छ� ।  हाम्रो समुदायको वास्ता, करूणा र 
परुानो अवस्थामा फकर् ने कुराबाट म अत्यन्त ैप्रभा�वत 

भएको छु । धन्यवाद।
हामीले �नरन्तर एकले अकार्लाइर् वास्ता गनुर् आवश्यक हुनेछ �कन�क हामी 
2020-2021 को बाढ�को मौसमको ला�ग तयार हुन्छ� ।
बाढ� खतरनाक र �वनाशकार�, हाम्रो सुर�ालाइर् खलल पान�, मा�नस र सामानहरूको 
ओसारपसारलाइर् रोक्ने र महत्वपणूर् ��त गन� कारण हुन।् हाम्रो �वगतको बाढ�को 
मौसमको समयमा सात महत्वपणूर् बाढ�को घटनाहरू र वषार्को �क�तर्मानको साथमा 
हालकैा वषर्हरूको सबभैन्दा गम्भीर बाढ�मध्ये केह� हामीले सामना गरेका छ� । 
अ�न �मत्रहरू, 2020 अझै अन्त्य भएको छैन- वषार् आइरहेको छ र साथै बाढ�को 
जो�खम प�न ।
King County Flood Control District Board of Supervisors (बाढ� 
�नयन्त्रण िजल्ला स�म�तको सपुर�वे�कहरू) को नयाँ अध्य�को रूपमा county मा 
बाढ�को जो�खमहरू कम गनर् हामीले महत्वपूणर् कायर्हरू �लन ला�गरहेका छ� भनेर 
तपाइ�ले थाहा पाउनुभएको म चाहन्छु । 2007 मा यसको गठनभएदे�ख Flood 
District (बाढ� िजल्ला) ले बाढ�बाट हाम्रो समुदायलाइर् सुर�ा गन� प�रयोजनाहरूमा 
करोड� लगानी गरेको छ र बाढ�को जो�खम र आकिस्मक तयार�को जनचेतना 
अ�भविृध्द गरेको छ । हाम्रो लगानीहरूले बहुसङ्ख्यक लाभहरू प्रदान गरेको छ- 
सवर्साधारण र ढाँचाहरूको सरु�ा, बासस्थान र पानीको गुणस्तरको पुनस्थार्पना र 
तट�य �ेत्रको भ�ूयलाइर् सम्बोधन गद� । हाम्रो कायर्ले जीवन जोगाउँछ, 
अथर्तन्त्रलाइर् सहायता गछर् र पथृ्वीको �निम्त असल छ ।
जब बाढ�को �निम्त तयार हुने कुरा आउँछ, हामी सबलेै भू�मका खेल्नुपछर् । यसर� 
हामी तयार हुन सक्छौ:
• तपाइ�को बाढ�को जो�खम जान्नुहोस ्। kingcounty.gov/floodmaps मा 
जानहुोस ्र “King County iMap”मा हेनुर्होस ्वा 206-477-4812 मा फोन 
गनुर्होस ्।

• बाढ� बीमा प्रा� गनुर्होस ्। तपाइ�को बाढ�को जो�खमको दर मापन गनर्, 
�प्र�मयमहरू अनमुान गनर् र एजेन्ट प�ा लगाउन floodsmart.gov मा 
जानहुोस ्

• जानकार रहनुहोस ्। King County बाढ�को जानकार�को �निम्त दतार् गनुर्होस ्
र King County Flood Warning एप डाउनलोड गनुर्होस ्
kingcounty.gov/flood ।

• फकर् नुहोस ्। नडुब्नहुोस ्। बाढ�को पानीबाट क�हल्यै न�हँड्नुहोस,् पौडी 
नखेल्नहुोस ्वा गाडी नचलाउनुहोस ्।

• यो जानकार� तपाइ�का �प्रयहरूको साथमा बाँड्नुहोस ्।   
तपाइ�को साथीहरू र प�रवारहरूलाइर् जानकार� �दनुहोस ्।

यो पढ्न, तयार हुन र एकले अकार्को साथ �दनको �निम्त समय �दनुभएको ला�ग 
तपाइ�लाइर् धन्यवाद । 

Dave Upthegrove
अध्य�, King County Flood Control District
kingcountyfloodcontrol.org  |  @CMUpthegrove

बाढ�मा तयार रहनुहोस ्
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KING COUNTY मा बाढ�मा तयार�मा तपाइ�को �नद��शका

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

kingcountyf  loodcontrol.org

वकैिल्पक ढाँचाहरू उपलब्ध छन ्। 206-477-4812 (TTY Relay: 711)

हेलो!

�नःशलु्क KING COUNTY 
बाढ� चेतावनी एप
हाम्रो �नःशलु्क एपमा वास्त�वक समयमा बाढ�को जानकार� 
पाउनहुोस!् वतर्मान नद�को बहाव, नद�को अवस्थाको तथ्याङ्क, 
पवूार्नमुान र वास्त�वक समयमा बाढ�को चरण अनगुमन गछर् ।

दतार् गनर् kingcounty.gov/flood  
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ार 
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्

फोन, सानो सन्देश वा 
इमेल
�नःशुल्क स्वचा�लत बाढ�का 
चेतावनीहरूका �निम्त दतार् गनुर्होस ्। 
नद� र बाढ�को चरणद्वारा तपाइ�ले 
चेतावनीहरूलाइर् प�रवतर्न गनर्
सक्नहुुन्छ ।

Kingcounty.gov/flood अथवा फोन गनुर्होस ्206-477-4899

KING COUNTY नद�हरूको नक्सा

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

तपाइ�ले मेलबाट यो ब्रोसर प्रा� 
ग�ररहनुभएको छ भने तपाइ�को घर 

वा सम्प�� बाढ� आउने �ेत्रमा वा निजकै 
छ ।

हामीलाइर् पछ्याउनुहोस!्

@KCFloodDistrict and 
@KCDNRP

@KingCountyDNRP

@KingCountyDNRP

बाढ�को जो�खमबाट तपाइ�को सम्प�� र घरपालुवा जनावरहरूलाइर् 
जोगाउनहुोस ्।

• सवार�साधनहरू, सामाग्रीहरू, गाइर्वस्तु/घरपालुवा जनावरहरूलाइर् अग्लो 
स्थानमा सानुर्होस ्र बाढ�को स्थानभन्दा मा�थ बहुमलू्य थोकहरू र 
घरायसी रसायनहरू सरु��त रा�ुहोस ्। 

• प्रोपेन ट्याङ्हरू र अन्य इन्धनका भाँडोहरू सरु��त र बगाएर नलजैाने 
स्थानमा रा�ुहोस ्।

• ढल �नकासबाट बाढ�को पानी फक� र आउने कुराबाट बच्न भवनमा 
भएका ढलका ट्रयापहरूमा चेक भल्भहरू रा�ुहोस ्।

• आधँीको �नकासमा क�हल्य ैफोहर नफाल्नहुोस,् फाल्ने भाँडोहरूमा 
फोहरहरू र जनावरका मलमुत्र फ्याँक्नहुोस ्र छेउका बाटोहरू, गटरहरू, 
सवार� साधन गुड्ने ठाउँ र अन्य ढुङ्गाले छा�पएका ठाउँहरू सफा 
गनुर्होस ्। हुर�बतासको समयमा ढल�नकास सफा गनुर्होस,् जसमा 
ममर्तको आवश्यकता कम हुन्छ र �पउन, जंगल�जीवन र सजृनात्मक 
कुराहरूका �निम्त हाम्रा नद�हरू र खोल्साहरूलाइर् सफा रा� सहायता 
गनुर्होस ्। 
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Chair Dave Upthegrove

• ब्याटर� वा क्रयाङ्कबाट चल्ने रे�डयो र अ�त�र� ब्याटर�हरू

• प्राथ�मक उपचारका सामाग्रीहरू र सीट�

• अ�त�र� ब्याटर�को साथमा ब�ी

• प्लािस्टकको झोलामा महत्वपणूर् कागजातहरूको प्र�त रा� े(चालक 
अनमु�त पत्र, बीमा र ब�कको जानकार� र सम्पकर्  जानकार�)

• तपाइ�को प�रवार र पशुहरूका �निम्त केह� �दनसम्म पगु्ने पानी र 
न�बग्रने खानेकुरा

• न्यानो कपडा, ब�लयो जु�ा/बुटहरू र कम्बलहरू

• व्य��गत सरसफाइ र सफा गन� सामाग्रीहरू

• �सफा�रस ग�रएका औषधीहरू

• बालबा�लकालाइर् सान्त्वना �दने सामानहरू (कम्बल, पुस्तकहरू, 
खेलौनाहरू)

• चाजर्रहरू र अ�त�र� ब्याटर�हरूको साथमा मोवाइल फोन

�सफा�रस ग�रएका आकिस्मक �कट सप्लाइहरू  अ�धक कुराहरू यहाँ: Ready.gov/kit
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KING COUNTY

बाढ�
चेतावनी!

सामान्य
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चरण 1 - बाढ� छैन।
प्रायः बाढ� आएको छैन ।
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चरण 2 - सामान्य बाढ�। King County बाढ� चेतावनी केन्द्रका कमर्चार�हरू 
सहायता प्रदान गनर् �दनको 24 घण्टै उपलब्ध हुन्छन ्।

चरण 3 - Mमध्यम बाढ� । King County बाढ� अनगुमन कमर्चार�हरू बाढ� सरु�ा 
फ�स�लट�हरू अनगुमन गनर् पठाइएका छन,् जस्त ै"तटबन्धहरू" ।

चरण 4 - गम्भीर बाढ� । बाढ� अनुगमन जाँच अवस्थाहरू र बाढ� चेतावनी केन्द्र खुल्ला रहनेछ 
।

206-296-8200 अथवा 800-945-9263

KING COUNTY
बाढ� चेतावनी केन्द्र

बाढ�को �निम्त कसर� तयार� गन� 
kingcounty.gov/floodservices

King County आकिस्मक चेतावनी
kingcounty.gov/alert

King County आकिस्मक
समाचार ब्लग
kcemergency.com  

King County बाढ� चेतावनी
206-477-4899
kingcounty.gov/flood

King County बाढ�
चेतावनी केन्द्र
206-296-8200 अथवा
800-945-9263

King County हाउिजङ
ममर्त कायर्क्रम
कम आम्दानी भएका, योग्य 
घरमा�लकलाइर् मखु्य आवश्यक हाउिजङ 
ममर्तको �निम्त कोष ।                       
206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

आकिस्मक बाढ� जानकार�
King County Road 24/7 
हेल्पलाइन
206-477-8100 अथवा
800-KC-Roads

King County
सडक चेतावनीहरू
kingcounty.gov/roadalert

मेट्रो ट्रािन्जट समस्याहरू
kingcounty.gov/metro

रा��य बाढ� बीमा कायर्क्रम
800-427-4661
floodsmart.gov

पिब्लक स्वास्थ्य Seattle र King 
County सेिप्टक ट्याङ्क र इनारका 
समस्याहरू
206-477-8050

यो नक्सामा भएको जानकारी विभिन्न स्रोतहरूबाट King County द्वारा सूचीकृत गरिएको हो र बिना कुनै सूचना परिवर्तन गर्न 
सकिन्छ ।  King County र King County Flood Control District ले अभिव्यक्त गरिएको वा लागु गरिएको कुरालार्इ 
निश्चित, पूर्णता, समयसापेक्षा वा यस्ता जानकारीको प्रयोगको अधिकारलार्इ कुनै पनि प्रतिनिधित्वहरू वा वारेन्टीहरू गरेको 
छैन ।  यो कागजात सर्वेक्षण प्रतिफलको रूपमा प्रयोगको निम्ति बनाइएको होइन ।  King County र जिल्ला कुनै पनि 
सामान्य, विशेष, अप्रत्यक्ष, दूर्घटना वा परिणाम स्वरूप भएका क्षतिहरूका निम्ति जिम्मेवार हुनेछैन साथै, तर यो नक्सामा 
भएको जानकारीको प्रयोग वा दुरूपयोगबाट गुमेको आम्दानी वा गुमेको फाइदामा चाहि ँसीमित हुनेछैन ।  King County को लिखित 
अनुमतिबिना यो नक्सा वा यो नक्सामा भएको कुनै पनि जानकारी बिक्री गर्न निषेध गरिएको छ ।

TOLT नद�
Carnation सहर निजकै बग्ने

8,500 cfs
Carnation सहरको निजकै तटबन्धमा�थ रहेको हुन सक्छ ।Snoqualmie Valley Trail Bridge र Highway 203 Bridge को बीचमा 
भएको द��णी �कनारमा भएको तटबन्धमा भएको चहुावटको बहावले NE 32nd Street कट्न सक्छ । Tolt River Road NE/361st 
Avenue NE को बढाइएको अपिस्ट्रम र Carnation को पवू� सीमाको बीचमा च्यानल प�रवतर्न हुन सक्छ ।

3,500 cfs
Snoqualmie Valley Trail पलु र Highway 203 पुल बीचमा भएको पि�मी �कनारमा 
भएको तटबन्धले चहुावट अनभुव गनर् सक्छ ।

5,000 cfs
भतूपवूर् San Souci �छमेकको �ेत्रमा भएको Tolt River Road NE पा�र पानी ।  Snoqualmie Valley Trail 
पलु र Highway 203 पुलको बीचमा रहेको पि�मी �कनारमा भएको तटबन्धमा व�ृद्ध भएको चहुावट र सम्भा�वत 
फक� र आउने बाढ� ।

2,500 cfs
King County का कमर्चार�हरू सचेत 
अवस्थामा छन ्।

T 13,800 cfs
जनवर� 2009

45,680 cfs
अक्टोवर 2019

17,400 cfs
�डसेम्बर 1959 अ�घ
Tolt नद� जलाशयको
�नमार्ण ।

SOUTH FORK
SKYKOMISH नद�
Skykomish सहरमा बग्ने

10,000 cfs
नद�को �कनारमा भ�ूय र नद�ले बगाएर ल्याउने थोकहरूको समस्या सम्भा�वत छन ्।

18,000 cfs
नद�को �कनारमा भ�ूय र बाढ�ले बगाएर ल्याएका कुराहरू हुनेछन ्। Timberlane गाउँको पि�मी �ेत्र र Baring 
निजकै भएको होचो �ेत्रहरूमा बाढ� आउन सक्छ ।

27,000 cfs
फै�लएको बाढ�मा "तटबन्धहरू" द्वारा प्रायः सुर��त ग�रएका �ेत्रहरू समावेश भएको हुन सक्छ ।SK 6,000 cfs

King County का कमर्चार�हरू सचेत 
अवस्थामा छन ्।

CEDAR नद�
Landsburg निजकै बहने

GREEN नद� 
Auburn सहर निजकै आशा
ग�रएको बहाव वा मापन ग�रएको

SNOQUALMIE नद�

ISSAQUAH CREEK
Hobart नजिकै (चरण) उचाइ
तथ्याङ्कः Issaquah को सहर

WHITE नद�
Mud Mountain जलाशय बाट
मापन ग�रएको वा �निस्कएको
बहावको अनुमान

5,000 cfs
सडकहरू पानीले भ�रएका र बन्द भएको हुन सक्छ, साथ ैSE Jones Road निजक 156th Pl SE, SR 169 को छेदनको निजक 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, र 
244th Ave SE । यीमध्ये केह� सडकहरूबाट �छमेकहरूमा जान स�कन्छ, जहाँ बा�सन्दाहरू फँसेका र �नकाल्नपुन� आवश्यकतामा हुन सक्छन ्
। ग�हरो र तीब्र बहावले बाढ� आउने स्थानभ�र खतरनाक अवस्थाहरू सजृना गनर् सक्छ ।

38,000 cfs
केह� आवासीय �ेत्रहरूले खतरनाक उच्च ग�त र घर�भत्र बाढ�को अनुभव गनर् सक्छ । Woodinville-Duvall Road, Carnation-Duvall 
Road र Moon Valley Road समेत पानीले भ�रन सक्छ ।

12,000 cfs 
घलुाइबाट महत्वपूणर् बाढ� �नयन्त्रण तटबन्ध कमजोर हुन सक्छ । �वशषे गर� तटबन्ध-सरु��त �ेत्रहरूमा बाढ�को अवस्थाहरूमा अचानक 
प�रवतर्न हुने सम्भावना हुन्छन ्। यी प�रवतर्नहरूमा तीब्र रूपमा पानीको स्तर बढ्ने, बाढ� फै�लने, बाटो बन्द हुने र सामाग्रीहरू �बग्रने 
हुन सक्छ ।

9,000 cfs
नद�को प्रणाल�भ�र खतरनाक उच्च बहाव र बगाएर ल्याउने कुरा हुन सक्छ । Pacific र Auburn को सहरहरूमा बाढ� आउन हुन सक्छ । 
अस्थायी बाढ� सरु�ाका बाँधहरूको भागहरूमा पानी मा�थ आउन सक्छ । Enumclaw को सहरनिजकै माछा�ाचर�मा ��त पुग्न सक्छ । 
Greenwater निजकै Mud Mountain जलाशयको SR 410 अपिस्ट्रममा�थ बाढ�को पानी आउन सक्छ ।

7.5 �फट
बारम्बार बाढ� हुने �ेत्रहरूमा बाढ�को अनमुान गनर् स�कन्छ । सडकमा भएको पानीको कारण 
केह� बाटो बन्द हुन्छ । Issaquah Public Works Operations �वभागले बाढ� �वरुद्ध 
लड्ने �क्रयाकलापहरू सरुु गछर् ।

8.5 �फट
Issaquah Creek, Tibbetts Creek र Issaquah Creek को पवू� फोकर् मा �वचार गनर् स�कने बाढ�। धेरै 
�क्रकसाइड �ेत्रहरूमा सम्भा�वत बाढ�। Issaquah Public Works ले प्रभावको समयमा पणूर्रूपमा बाढ�सँग लड्छ ।

9 �फट
अत्या�धक बाढ�, फेबु्रअर� 2020 झ� समान वा Issaquah र Tibbetts Creek उपत्यकाहरूभ�र भन्दा धेरै । पानी र सडकमा पानीले बगाएर 
ल्याएका कुराहरूका कारण Issaquah-Hobart Road SE and SR 900 बन्द हुन सक्छ । अ�धकतम बाढ� फाइ�टङ प्रयास जार� छ ।

12,000 cfs
Neal Road SE, Reinig Road, West Sonqualmie River Road NE (Walker 
Road), Sonqualmie Meadowbrook Road र Mill Rond Road समेतका 
सडकहरूमा पानी मा�थ आउन सक्छ ।

20,000 cfs
�व�वध ग�हराइको बाढ� सम्पूणर् Snoqualmie Valley देखा पछर् । Fall City-Carnation Road, Tolt Hill Road 
र Novelty Flats Road समेत पानीले भ�रन सक्छ ।

2,800 cfs
सडकहरू पानीले भ�रएका र बन्द भएका हुन सक्छन,् साथ ैSE 184th St र Lower Dorre Don 
Way SE 

4,200 cfs
सडकहरू पानीले भ�रएका र बन्द भएका हुन सक्छन,् साथ ैSR 169 को छेदनको निजक 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, र Dorre Don Way SE । यीमध्ये केह� सडकहरूबाट �छमेकहरूमा जान स�कन्छ, 
जहाँ बा�सन्दाहरू फँसेका र �नकाल्नपुन� आवश्यकतामा हुन सक्छन ्।

7,000 cfs
Auburn सहरको खोल्साको निजकै उपत्यकामा तल्लो बाढ� ।

9,000 cfs
Auburn सहरको खोल्सा निजकैको उपत्यका र तल्लो Mill Creek मा बाढ�को ग�हराइ �भन्दै हुन्छ । Southeast 
Green Valley Road र West Valley Road जलमग्न हुन सक्छ ।

5,000 cfs
Pacific र Auburn को सहरमा भएको A-Street Bridge को सम्भा�वत अपिस्ट्रम 
�कनारभन्दा मा�थ हुने बाढ� हो । Government Canal निजकै भएको Pacific मा हुने ओभर 
ब्याङ्क बाढ� हुन सक्छ । अस्थायी बाढ� सरु�ाको बाधासँगै उच्च पानी हुन सक्छ ।

7,000 cfs
Pacific सहरमा भएको अस्थायी बाढ� सरु�ा बाधासँगै नद�को पानीको स्तरहरू उच्च हुनेछ । Government Canal 
र Butte Avenue र Pacific र Auburn को सहरमा भएको A-Street Bridge को अपिस्ट्रममा जलमग्न हुनेछ । 
Red Creek �ेत्रका बा�सन्दाहरूले खतरनाक उच्च बहाव, बगाएर ल्याएका सामानहरू र आवासमा बाढ�को सामना 
गनर् सक्छन ्।

6,000 cfs
King County का कमर्चार�हरू सचेत 
अवस्थामा छन ्।

6.5 �फट
King County का कमर्चार�हरू सचेत अवस्थामा 
छन ्।  Issaquah पिब्लक वकर् स ्र प�ुलभ 
�वभागलाइर् सचूना �दइस�कएको छ । तयार� 
अवस्थाका अनुगमन सरुु हुन्छ ।
1,800 cfs
King County का कमर्चार�हरू सचेत 
अवस्थामा छन ्।

5,000 cfs
King County का कमर्चार�हरू सचेत 
अवस्थामा छन ्।

4,000 cfs
King County का कमर्चार�हरू सचेत 
अवस्थामा छन ्।
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9.9 �फट
नोभेम्बर 1990

9.53 �फट
फेब्रुअरी 2020

54,110 cfs
जनवर� 2009

11,700 cfs
फेबु्रअर� 2020

7,590 cfs
फेब्रुअरी 2020

28,100 cfs
नोभेम्बर 1959
Howard Hanson 
जलाशयको �नमार्णपवूर् ।

हालकैो उच्च
�बन्दु

उच्च
बाढ�

यहाँ 
बहावको 
जोडः

नथर् फोकर्
मध्य फोकर्
साउथ फोकर्

अनुवादको सेवाहरू उपलब्ध छ, TTY 711.

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

28,000 cfs
�डसेम्बर 1933
Mud Mountain जलाशय 
को �नमार्णपूवर् Buckley 
निजकै भएको White 
नद�मा �रपोटर् ग�रएको ।

11,700 cfs
जनवर� 2009
U.S. मा आधा�रत 
Mud Mountain Dam 
(मड माउन्टेन जलाशय) 
बाट Army Corps of 
Engineer (आम� कोपर् 
अफ इिन्ज�नयर) को 
तथ्याङ्क

14,200 cfs
Masonry जलाशयको 
�नमार्णपूवर्

KING COUNTY नद� प्रणाल�हरू

अक्टुबर 2016 भन्दा अ�घ 
यो स्थानमा बहावको 
तथ्याङ्क उपलब्ध छैन ।

19,100 cfs
नोभेम्बर 2017

TOLT नद� जलाशय

HOWARD HANDSON जलाशय

MUD MOUNTAIN जलाशय

MASONRY जलाशय

SN

SN

SN

N

M

S

0 2 4 Miles

अक्टोवर 2020

N

S

EW

N
M
S

बालुवाका बोराहरू साधारण र बाढ�सँग लड्ने 
प्रभावकार� औजारहरू हुन ्। ती कहाँ पाइन्छ र 
त्यसलाइर् कसर� प्रयोग गन� भनेर यहाँ 
�सक्नुहोस:् 
kingcounty.gov/floodservices

बालुवाको बोरा कायर्क्रम

जलाशय

100-वष� बाढ�
आउने ठाउँ

बालुवाको बोरा
�वतरण स्थान

*King County मा भएका नद�हरूको बाढ� 
चेतावनी यन्त्रहरूको पूणर् सूचीको �निम्त जानुहोस ्

kingcounty.gov/flood

नद� गेज
बाढ�को चरण �नधार्रण

गनर् प्रयोग ग�रने*

लेजन्ड

100-वष� बाढ� आउने स्थानचा�हँ बाढ�को समयमा बाढ� आउने अनमुान ग�रएको 
�ेत्र हो, जसमा कुन ैप�न वषर् बाढ� आउने सम्भावना एक प्र�तशत हुन्छ । तपाइ�को 
सम्प�� बाढ� आउने �ेत्रमा छ �क भनेर प�ा लगाउन कृपया हेनुर्होस ्
kingcounty.gov/floodmaps अथवा फोन गनुर्होस ्206-477-4812.

FEMA 100-वष� बाढ� आउने स्थान
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(तल हेनुर्होस)्


