
ከወንዝ ተፋሰሶች ባሻገር በጎርፍ ሊጠቃ በሚችል ታ ላይ ለሚኖሩ የአካል፣ አእምሮ ድጋፍ

King County ለብዙ የወንዞች ባለቤት ሲሆን እነዚህም የውሃ መንሸራቻ ውሃውን ከካስኬድ ተራራዎች በፑጄት ድምጽ ይንሸራተታል። 
እነዚህ ወንዞች ደን በሚበዛባቸው፣ ግብርና ባበት፣ እና ከፍተኛ ከተማነት ባከበት  ቦታዎች ይፈሳሉ። የእኛ የተለመደ ዌት ፓሲ ስ ሰሜን ምእራብ 
አየር፣ከአም አቀፍ የሚለወጥ አየር ጋር በመጣመርr እቅድ እና ከባድ ዝናብ፣ ማለት የጎርፍ አደጋው የሚታወቅ ስጋት ነው።

በታሪክ፣ በKing County ያሉ ወንዞች ከኦገስት ውጪ በሁሉም ወራቶች ይሳል። ወንዝ ጎርፍ ከ1990 ጀምሮ የነበው የጎርፍ አደጋ 13 
የመኖሪያ በታዎችን በKing County አውድሟል። የቅር ጊዜው የጊርፍ አደጋ የተከሰተው በ2020 ነበር።

ሰዎችን እና ንብረቶችን ከወንዝ ጎርፍ መጥለቅለቅ ስጋትን መቀነስ፣ የKing County Flood Control District በክልላዊ ፕሮግራሞች 
እና ፕሮጀክቶች ኢንቨስት ያደርጋል። በቅርብ ጊዜ፣ የ የጎርፍ አስተዳደር ሁሉንም በጎርፍ ሊጠቃ የሚችል አካባቢ፣ የወንዝ ተፋሰሶችን ጨምሮ 
ያጠቃልላል።

የጎ ርፍ ስጋትመቀነስ ዋናው ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ሲሆን፣የ በጎርፍ የሚጠቁ ቦታዎን ለይቶ ማወቅ ለማህበራዊ ፍትህ፣ እኩልነት እና 
የአካባቢ ጥበቃ ተጨማሪ አስተዋጸኦዎችን ያደርጋል። ይህ የተቀናጀ አካሄድ የመመኖሪያን መጠበቅ እና መልሶ ማቋቋም፣ ማህረሰብ እና 
ኢኮስስተምን መልሶ ማቋቋም፤ ምርታማ እና ጥቅም ላይ የሚውል ግብርና፤ ዘላቂ እድገት፤ ስራዎች እና ዘላቂ መኖሪያዎች፤ ክፍት ቦታ ማስቀረት፣ 
መፍጠር፣ ሰዎችን ከተፈጥሮ ጋር ለማገናኘት እድል፣ ለሁሉም ሰዎች ንጹህ ውሃ ማቅረብ።

የእኛ ወንዞች እና ፏፏቴዎች ጎርፍ በየእኛ አካባቢ ሁልጊዜም ስጋት አለው፣ የእኛንም ማህረሰብ እና የእኛ አካባቢ ለመጥቀም ስማርት እቅድን 
ማዘጋጀት እንዲንዘጋጅ፣ ስጋቱን እንድንቆጣጠር ያስችላል።

በስኖኩዋልሚ ቫሊ ጎርፍ፣ በዲሴምበር 2015

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

ወደ ቤትዎ ተመልሶ ከመግባቶ በፊት፣ ከሚከተለው ነገሮች ይጠንቀቁ  
ሊፈጠር የሚችል የቁስ ጉዳት፣ የጋዝ ሊክ ማድረግ፣ የኤሌክትሪክ ሾርት 
መሆን፣ እና የኤሌክትሪክ ብልጭታ ይጠንቀቁ።
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የእርስዎን የማሞቂያ ስርአት ኤሌክትሪካል ፓኔል፣ አውትሌቶች፣ እና ቁሶችን 
ለደህንነት ሲባል ከመጠቀምዎ በፊት በባለሙያ ያሳዩት። ጋስ መልሶ 
እንዲበራሎት የጋዝ ኩባንያው ጋር ይደውሉ።

የቤት ቁሶችን፣ ምግብ፣ ውሃ ማግኘት፣ እና ንብረትን ለማጽዳት መመሪያዎችን 
ይከተሉ።

ያጡትን ነገሮች ይመዝግቡ። ጉዳቶችን ፎቶግራፍ ያንሱ እናም የጥገና ወጪዎችን 
ይመዝግቡ። በጎርፍ ያጡትን ነገሮች ለመጠየቅ የእርስዎን ኢንሹራንስ ኤጀንት 
ጋር ይደውሉ።

ከፍተኛውን የውሃ ነጥብ ምልክት ያድርጉ በቤትዎ ወይም በተጎዳው ቁስ 
ላይ።

ቀስ በቀስ በውሃ የተጥለቀለቁ ምድርቤቶችን ውሃ ማስወጣት (በቀን 
የውሃውን አንደ-ሶስተኛ መጠን) የቁስ መጎዳት እንዳይፈጠር።

ከየአሸዋ ከረጢቶች አሸዋውን ወደ ውሃው አይጨምሩት ምክንያም 
የውሃውን ጥራት ያበላሻል። ለወደፊት ጥቅም ላይ እንዲውል ያስቀምጡት። 

የእርስዎን የአካባቢ ምንጮችን ለአዳዲስ ዜናዎች በ  ጉዳት እርዳታ እና 
የምዝገባ ሂደቶች ላይ መረጃን ለማግኘት ይመልከቱ።

ከዚያ 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።

ፕሮጀክትን ከመጀመሮ በፊት፣ የእርስዎን ጁሪስዲክሽን መፍቀጃ ኤጀንሲ 
ያግኙ ወይም የKing County ዲፓርትመንት ኦፍ ሎካል ሰርቪስ፣ 
የፈቃድ ዲቪዥን ይደውሉ በ206-296-6600 ወይም ወደ 
kingcounty.gov/permits ይሂዱ።

ጎርፋማ በሆኑ አካባቢዎች አይራመዱ፣ በውሃ ውስጥ አይሂዱ፣ ወይም 
አይንዱ። ይዙሩ። አይስመጡ።

የእርስዎ ተሸከርካሪ ጎርፋማ ቦታ፣ በተቻለ ፍጥነት ትተውት ይሂዱ። 
ወደ ደህንነት በመጡበት መንገድ ተመልሰው ይሂዱ። 
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የKing County የጎርፍ ማስጠንቀቂያ ማእከል (King County 
Flood Warning Center) ጋር ይደውሉ በ 206-296-8200 
ወይም 800-945-9263 በየጎርፍ ሁኔታዎች እና ትንበያዎች ላይ 
መረጃን ለማግኘት ይደውሉ።

ለየለቆ መውጫ ማሳወቂያዎች ዝግጁ ይሁኑ ይህም ከመንግስት 
ባለስልጣናት የሚነገር ይሆናል። ከቤት እንዲለቁ ከተጠየቁ ወዲያውኑ 
ያድርጉት። የሚመከሩ የለቆ መውጫ መንገዶችን ይከተሉ፣ አቋራጭ 
መንገዶ ሊዘጉ ስለሚችሉ።

የእርስዎን ቤት ወይም ህንጻ የጎርፉ የውሃ መጠን እየጨመረ በመምጣቱ 
ምክንያት ለቆ መውጣት ካልቻሉ፣ ለእርዳታ ወደ 911 ይደውሉ። ከዚያ 
ከፍ ወዳለ ቦታ ወይም ወደ ጣሪያው ይሂዱ። ሙቀት የሚሰጥ እና ለአየር 
ሁኔታ የሚመች ልብስ፣ የሞባይል ስልክ፣ እና የሚመች ሬዲዮ ይያዙ።

ጎርፍ የሚጀምርበት ሁኔታ ሲፈጠር፣ ጊዜ ካሎት ብቻ፡

• የዋና ጋስ ቫልቭ ይዝጉ።

• ሁሉንም የሀይል ምንጮች ከዋናው የኤሌክትሪክ ምንጭ ያጥፉ። በደረቅ 
አካባቢ ካልሆነ ወይም እርስዎ የጎማ ጫማ እና የጎማ ጓንቶች ለብሰው በደረቁ 
እንጨቶች ላይ ቆመው ካልሆነ በስተቀር ማንኛውንም የኤሌክትሪክ መሳሪያ 
አይንኩ።

• እንደ ጊዜ፣ የጌጅ ፍጥነትን ማንበብ፣ እና የአካባቢ የጎርፍ መጠን መጨመርን 
ሂደት ይመዝግቡ ይህም በአካባቢዎ የጎርፍን ወደ ፊት የመፈጠር ሂደት 
ለመረዳት ይጠቅማል። በቤትዎ ወይም በንግድዎ ውስጥ የተወሰኑ 
ምልከታዎችን ያካትቱ�

በሚከተለው 
ጊዜ

6

አስቀድሞ
1 የጎርፍ መጥፎነትን ይወቁ። ይህንን ጋዜጣ ለእርስዎ ከተላከሎት፣ የእርስዎ 

መኖሪያ ወይም ንብረት በጎርፍ ሊጠቃ በሚችል ቦታ ላይ ነው ያለው ማለት 
ነው። ለበለጠ መረጃ kingcounty.gov/FEMAmap
ይጎብኙ ወይም ወደ l 206-477-4812 ይደውሉ።

2 የጎርፍ ኢንሹራንስ ይግዙ። የመደበኛ የቤት ባለቤቶች ኢንሹራንስ በጎርፍ 
ምክንያት ያለ የንብረት ማጣትን አይሸፍንም፣ እና በአዲስ የጎርፍ 
ኢንሹራንስ ፖሊሲዎች ላይ የ30-ቀን የመጠበቂያ ጊዜ አለው።

የበለጠ ለማወቅ የሚከተለውን ይጎብኙ floodsmart.gov ወይም 
ይደውሉ በ 800-427-4661.

3 እራስዎን እና ቤተሰቦን ከአደጋ ይጠብቁ።

• ለየእርስዎ ቤተሰብ፣ የእርሻ ቦታ፣ ወይም ቢዝነስ የድንገተኛ ጊዜ እቅዶችን 
ያዘምኑ እና የቤተሰብ አባላት ቢለያዩ እንኳን የመገናኛ ቦታ ይምረጡ።

• ከቤትዎ ወይም የስራ ቦታው ወደ ከፍተኛ ቦታ የሚወስዱ የተለያዩ 
መንገዶችን ይወቁ።

• የአሸዋ ከረጢቶችን የእርስዎን ቤት ወይም ንብረት ለመከላከል 
ይጠቀሙ(ለነጻ የማከፋፈያ ቦታዎች የካርታውን ውስጠኛ ክፍል 
ይመልከቱ)።

• የአካባቢ መስመሮች የሚያዙ ከሆነ መረጃ እንዲነግሮት 
ከየእርስዎ-ስቴት-ውጪ የሆነ ጓደኛ ወይም ዘመድ ይምረጡ።

• የድንገተኛ ጊዜ መዘጋጃ መሳሪያ ያዘጋጁ(ከዚህ በታች ይመልከቱ)።

• ስለ ጎርፍ ጊዜ ዝግጁነት፣ የቀድሞ ልምዶች፣ እና እርስዎ ወይም እነርሱ 
ሊያስፈልጋቸው ለሚችል ማንኛውም ልዩ እርዳታ ከጎረቤቶችዎ ጋር 
ይነጋገሩ።

የሚከተለውን ይጎብኙ kingcounty.gov/flood በKing County ላሉ የተለያዩ የወንዝ 

ስርአቶች ማስጠንቀቂያዎች ላይ ለመመዝገብ ድረ-ገጹን ይጎብኙ።

ለሚሰጡ 
ማስጠንቀቂያዎች 

ይመዝገቡ

እርዳታ 
ያስፈልጎታል?

ይደውሉ ወደ  206-477-4812 ንብረቶን መጠበቅ ላይ እርዳታ ካስፈልጎት፣ ንብሬ በጎርፍ ሊጠቃ የሚችል ቦታ ላይ 

መሆኑን ማረጋገጥ አለቦት፣ ወይም ስለ ኢሊቬሽን ሰርተፊኬት ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ይደውሉ።

ጎርፍ ሲመጣ...
ዝግጁ ይሁኑ! ስለ ጎርፍ ዝርዝር መረጃዎችን በሚከተለው ድረ-ገጽ ላይ ያግኙ kingcounty.gov/floodservices

ለጎርፍ አንድ ላይ መዘጋጀት
ከKing County የጎርፍ ቁጥጥር ክፍል (King 
County Flood Control District) የተላከ 
መልዕክት

በ2021፣ በመጀመሪያ በጣም አስከፊ የሆነውን የ ጎርፍ 
ጥፋት በማህበረሰብ ላይ ያለውን ተጽእኖ እናውቃለን። በዚህ 
ዩ.ኤ.ስ. ይሁን ወይም ሌሎች ሀገራትም ይሁን፣ ከባድ ጎ ርፍ 
ቤቶችን፣ የስራ ቢዝነሶችን፣ እና ትምህርትቤቶች ላይ ጉዳት 
አድርሰዋል፣ ከፍተኛ የሆነ የሀገይል መጥፋት ፈጥሯል፣ በሺህ 
የሚቆጠሩ ሰዎችን የ መኖሪያቸውን ለቀው እንዲወጡ፤ እና 
በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወታቸ እንዲጠፋ ምክንያት ሆኗል። 
የጎርፍ ስጋት እውነተኛ መሆኑ ከባድ አስታዋሽ ነው፣ እና 
ዝግጁ መሆን አለብን። 

የKing County Flood Control District ሰዎችን እና ንረቶቻቸውን ከ ጎርፍ አደጋ 
ለመከላከል ስለሚጠብቅ፣ ከጊዜ ብዛት በፕሮጀክቶቹ ውስጥ ብዙ በጎርፍ ሊጠቃ ቢችል ቦታ 
ለሚኖሩ ሰዎች የተስተካከለ ስትራሬጂዎችን ያካትታል። ይህ የተቀናጀ ሂደት ዲስትሪክቱ የህዝብ 
ደህንነት እና ንብረቶችን ከመጥፋት እንዲከላከል ብቻ ሳይሆን፣ ነግ ግን በየኛ ማህበረሰብ ውስጥ 
የእኛን አካባቢ ለመጠበቅ እና ከጉዳቱ በኋላ ለማገገም ይጠቅማል። 

የዲስትሪክቱ ስራ ለጎርፍ አደጋ ዝግጁነት እና ማገገም ወሳኝ ነው፣ ለጎርፍ ሂደቱ በመዘጋጀቱ ሂደት 
ውስጥ ሁላችንም ተሳትፎ ሊኖረን ይገባል። አንድ ላይ በመሆን ህይወቶችን ማዳን እንችላለን፣ 
የእኛን ኢኮኖሚ መደገፍ፣ እና ለፕላኔታችንን መንከባከብ እንችላለን።

ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች የሚከተሉት ናቸው፡

• የእርስዎን የጎርፍ ስጋት ይወቁ። የ kingcounty.gov/floodmaps ይጎብኙ እና ወደ 
“King County iMap” ያንሸራቱ ወይም ይደውሉ ወደ 206-477-4812.

• የጎርፍ ኢንሹራንስ ያግኙ። ይሂዱ ወደ floodsmart.gov  የጎርፍ ስጋትን ለመመዘን፣ 
ፕሪሚየሞችን ለመገመት እና ኤጀንት ለማግኘት ይረዳዎታል። 

• አዳዲስ መረጃ ሁሌም ይኖሮት። ለኪንግ ካውንቲ የጎርፍ ማስጠንቀቂያዎች ይመዝገቡ እና የ 
King County Flood Warning App ያውርዱ ከ kingcounty.gov/flood.

• ይዙሩ። እንዳይሰምጡ። በየጎርፍ ውሃ ውስጥ አይራመዱ፣ አይዋኙ፣ ወይም አይንዱ።

• ከሚወዱት ሰዎች ጋር መረጃን ይካፈሉ። 
ጓደኞቻችሁን እና ቤተሰቦን ያሳውቁ።

ለሚመጣው የጎ ርፍ ሲዝን እያደረጉ ላለው መዘጋጀት እናመሰግናለን። አንድ ላይ በመሆን፣ 
የእኛን ማህበረሰቦች ደህንነታቸውን ጠብቀው እንዲቆዩ ያደርጋል።

Dave Upthegrove
ሊቀመንበር፣ King County Flood Control District አውራጃ

kingcountyfloodcontrol.org  |  @CMUpthegrove

ለ ጎርፍ ዝግጁ ይሁኑ
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በ King County ውስጥ ለጎርፍ ዝግጁነት መመሪያዎ

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

kingcountyf  loodcontrol.org

ነጻ ኪንግ 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 or call 206-477-4899 

KING COUNTY የወንዞች ካርታ

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

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

የእርስዎን ንብረት እና የቤት እንስሳዎች ከጎርፍ አደጋ ይከላከሉ።

• ተሸከርሪዎችን፣ ቁሳቁሶችን፣ እና እንስሳዎችን/የቤት ከፍ ወዳለ ቦታ ይውሰዱት 
እና ጠቃሚ የቤት እቃዎችን እና ኬሙካሎችን ከጎርፍ ደረጃ በላይ ያስቀምጡ።

• መልህቅ እና ደህንታቸው የተጠበቀ ፕሮፔን ታንኮች እና ሌሎች የነዳጅ 
ኮንቴይነሮች።

• ጎርፍ በፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ውስጥ እዳይከማች ህንጻውስጥ ትቦዎችን 
መኖራቸውን ያረጋግጡ።

• ምንም አይት ቆሻሻ ወደ ውሃው ውስጥ አይጣሉ፣ በቆሻሻ ቆርቆሮ፣ የእንስሳዎች 
ቆሻሻ፣ የጎን መንገደፐች፣ የመኪና መቆመሚያዎች፣ እና ሌሎች የሚመቹ 
ቦታዎች ላይ አይጣሉ። ንፁህ የጎርፍ መጥለቅለቅ ጉድጓዶች አነስተኛ ጥገና 
ያስፈልጋቸዋል እናም ወንዞቻችን እና ጅረኖቻችን ለመጠጥ ፣ ለዱር እንስሳት 
እና ለመዝናኛ ንጹህ እንዲሆኑ ይረዱናል።

4 

Chair Dave Upthegrove

• ባትሪ ወይም በኤሌክትሪክ የማይሰራ ሬዲዮ እና ሌሎች ተጨማሪ 
ባትሪዎች

• የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ መሳሪያዎች እና ፊሸካ

• የማብሪያ ባትሪ ከተጨማሪ ባትሪዎች ጋር

• ጠቃሚ ሰነዶችን ቅጂ( የመንጃ ፍቃድ፣ ኢንሹራንስ እና የባንክ መረጃ፣ 
እና የአድራሻ መረጃ) በፕላስቲክ ቦርሳ ውስጥ ማስቀመጥ

• ለብዙ ቀን የሚበቃ ውሀ እና በቶሎ የማይበላሹ ምግቦች ለእርስዎ እና 
ለቤተሰቦ

• ሙቀት የሚሰጥ ልብሶች፣ ጠንካራ ጫማዎች/ቡትስ፣ እና ብርድልብሶች

• የግል ንጽህና መጠበቂያ እና መሳሪያዎች

• በዶክተር የታዘዙ መድሃኒቶች

• ለህጻናት የሚመቹ ቁሶች(ብርድልብስ፣ መጽሃፍቶች፣ አሻንጉሊቶች)

• ቻርጀር እና ሌላ መተኪያ ቻርጀር ያላቸው ስልኮች

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

ጠቅላላ

ሰላም!

 
የጎርፍ 

ማስጠንቀቂያ!



በ
ወ

ንዙ
 የ

ሚ
ጠ

በ
ቁ

 የ
ጎር

ፍ
 ጉ

ዳ
ቶ

ች

ደረጃ 2 - አነስተኛ ጎርድ። የKing County የጎርፍ ማስጠንቀቂያ ማእከል ሰራተኞች 
እርዳታን ለማቅረብ 24 ሰአታት ይሰራሉ።

ደረጃ 3 - መካከለኛ መጠን ያለው ጎርፍ የKing County የጎርፍ ተቆጣጣሪ ፓትሮል 
ሰራተኞች የጎርፍ መቖጣጠሪያ አገልግሎት መስጫዎችን ለመቆጣጠር ይበተናሉ፣ ለምሳሌ እንደ ሊቭስ።

ደረጃ 4 - ከባድ ጎርድ የጎርፍ ተቆጣጣሪ ፓትሮል ሁኔታዎችን ይቆጣጠራሉ እና የጎርፍ ማስጠንቀቂያ ማእከል ክፍት 
ሆኖ ይቆያል።

206-296-8200 ወይም 800-945-9263

KING COUNTY የጎርፍ 
መጥለቅለቅ ማስጠንቀቂያ ማእከል

ለጎርፍ እንዴት እንደሚዘጋጁ 
kingcounty.gov/floodservices

የKing County የአደጋ ጊዜ ማስጠንቀቂያ
kingcounty.gov/alert

King County
የድንገተኛ ጊዜ ዜና ብሎግ
kcemergency.com  

የKing County የጎርፍ መጥለቅለቅ 
ማስጠንቀቂያዎች
206-477-4899
kingcounty.gov/flood

የKing County ጎርፍ
የማስጠንቀቂያ ማእከል
206-296-8200 ወይም
800-945-9263

King County የቤቶች ጥገና ፕሮግራም
ከዋና አስፈላጊ የመኖሪያ ቤት ጥገናዎችን ፈንድ 
እስከማድረግ እስከ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ድረስ፣ 
ብቁየሆኑ የቤት ባለቤቶች።                        
206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

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

King County የመንገድ ማንቂያዎች
kingcounty.gov/Rdalert

የሜትሮ መጓጓዣ መቋረጦች
kingcounty.gov/metro

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

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

በዚህ ካርታ ላይ የተካተተው መረጃ በKing County ሲሆን ከተለያዩ ምንጮች የተሰባሰበ ነው እና ያለ ማሳወቂያ መለወጥ ይችላል። ኪንግ ካውንቲ እና 
የKing County Flood Control District የዚህን አይነት መረጃ ለማካፈል፣ ለማቅረብ ወይምዋስትናዎች፣ ትክክለናነት፣ መጠናቀቅ፣ 
ትክክለኘውን ጊዜ መስጠት አይችልም። ይህ ሰነድ እንደ የዳሰሳ ጥናት ምርት እንዲያገለግል የታሰበ አይደለም። King County እና ዲስትሪክቱ ለማንናውም 
አጠቃይ፣ ልዩ፣ ቀጥተኛ ያልሆነ፣ ድንገተኛ፣ ወይም ተከታታይ ጥፋቶች፣ ንብረትን ወይም ገንዘብን ማጣት በዚህ መረጃ ይ ተጠቀሰውን መረጃ በትክክል 
ባለመጠቀምለሚመጡ ማንኛውም ነገሮች ተጠቂ አይሆንም። የዚህን ማንናውም  ካርታ ወይም መረጃ መሸጥ ከKing County በጽሁፍ በተሰጠ ፍቃድ 
ካልሆነ በስተቀር ክልክል ነወ።

TOLT ወንዝ
በCarnation ከተማ አቅራቢያ ፍሰት

8,500 ሲኤፍኤስ – በሁለቱም ቦታዎች ላይ ከድንጋይ የተሰራ ሊቭስ በ Snoqualmie Valley Trail ድልድይ እና በ203 ሃይዌይ ላይ ሊሆን ይችላል። 
ከባህር ገጽ ወደ ቪ ላይ በሳው ባንክ ላይ የሚፈሰው ከ Snoqualmie Valley Trail ድልድል እና Highway 203 ይፈሳል። ድልድዮች በ NE 32nd St. 
Changes በየጣቢያ አቀማመጥ ላይ የ Tolt River Road NE/361st Avenue NE የላይኛው ክፈል ላይ እና the eastern boundary of 
Carnation ሊሆን ይችላል፡      

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 በ
Snoqualmie 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 County ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ 
ናቸው።

T 13,800 ሲኤፍኤስ
ጃንዋሪ 2009

45,680 ሲኤፍኤስ
ኦክቶበር 2019

17,400 ሲኤፍኤስ
ዲሴ. 1959
ከ Tolt ወንዝ ድልድይ 
ግንባታ በፊት

SOUTH FORK
SKYKOMISH ወንዝ
በ Skykomish ከተማ ላይ ፍሰት

10,000 ሲኤፍኤስ – የወንዝ ዳርቻ የአፈር መሸርሸር እና የጎርፍ ቆሻሻ ነገሮች 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 County ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ 
ናቸው።

CEDAR ወንዝ
በLandsburg አቅራቢያ ያለ ፍሰት

GREEN ወንዝ
የሚለካው ወይም የሚጠበቀው በ 
Auburn አካባቢ እንዲፈስ ነው

SNOQUALMIE ወንዝ

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

WHITE ወንዝ
የሚለካው ወይም የሚጠበቀው ፍ
ሰት የሚለቀቀው ከ Mud Mountain
ግድብ ነው 

5,000 ሲኤፍኤስ – መንዶች ሊዋጡ እና ሊዘጉ ይችላሉ የ SE ጆንስ ሮድ በ156th Pl. SE, SR 169 በ Cedar Grove Road SE መጋጠሚያው ላይ፣ SE 
184th St, Byers Road SE, 216th Ave SE, SE 193rd St, SE 197th Pl, SE 206th St, SE 207th St, SE Bain Road, SE 225th St, 
Dorre Don Ct SE, Lower Dorre Don Way SE, Dorre Don Way SE, SE 238th St, እና 244th Ave SE. ከእነዚህ መንገዶች መካከል ብዙዎቹ 
ነዋሪዎቹ ወጥመድ ወዳለበት ሰፈሮች ያቀርባሉ እነዚህም በኋላ ላይ ነፍስ አድን ስራዎች እንዲኖሩ ይሆናል። ጥልቅ እና ፈጣን ፍሰት በየጎርፍ ሊጠቃ በሚችልበት ቦታ ላይ አደገኛ ሆነ 
ሁኔታ ከባድ ሊያደርጋል ይችላል።

38,000 ሲኤፍኤስ – አንዳድ የመኖሪያ ቦታዎች ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ያለው የጎርፍ መጥለቅለቅ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ሊዋጡ የሚችሉት መንገዶች፣ 
SE Reinig Road፣ Moon Valley Rd, SE Fish Hatchery Road, SE David Powell Road, NE 124th ያካትታል St, ፣ እና 
Woodinville-Duvall Road.

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። በPaci�c 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 – የጎርፍ ጥልቀት በሙሉ የስኖኳልሚ ቫሊ የተለያየ ሊሆን ይችላል ሊዋጡ የሚችሉ Fall 
City-Carnation Road, West Snoqualmie River Road SE between SE 24th St and NE Tolt Hill 
Road, NE Tolt Hill Road, and Novelty Flats Road ያካትታል።

2,800 ሲኤፍኤስ – መንገዶች ሊዋጡ እና ሊዘጉ ይችላሉ SE 184th St እና Lower 
Dorre Don Way SE በማካተት።

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 ሰፈሮች ያቀርባሉ እነዚህም በኋላ ላይ ነፍስ አድን ስራዎች እንዲኖሩ ይሆናል።

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 በPaci�c እና በAuburn ከተሞች 
ውስጥ በA-Street ድልድይ ላይ ሊከሰት ይቻላል። በ Government Canal አቅራቢያ በ 
Paci�c ውቅያኖስ ላይ የጎርፍ መጥለቅለቅ ይከሰታል። ከፍተኛ ውሃ ጊዜያዊ የጎርፍ መጥለቅለቅ 
በመከላከያ መሰናክሎች ሊከሰት ይችላል።

7,000 ሲኤፍኤስ – በPaci�c ከተማ ውስጥ ጊዜያዊ የጎርፍ መከላከያ መሰናክሎች ከፍተኛ የውሃ የወንዝ ደረጃዎች ይከሰታሉ። በ 
Paci�c 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 County ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ 
ናቸው።

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

1,800 ሲኤፍኤስ
የKing County ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ 
ናቸው። 

5,000 ሲኤፍኤስ
የKing County ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ 
ናቸው።

4,000 ሲኤፍኤስ
የKing County ሠራተኞች በማስጠንቅቅ ላይ 
ናቸው።

SN

I

C

G

W

9.9 ጫማ
ኖቬምበር 1990

9.53 ጫማ
ፌብሯሪ 2020

54,110 cfs
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 የተመሰረተ 
Army Corps of 
Engineers' ከመድ 
ተራራ ግድብ የተወሰደ 
መረጃ ላይ የተመሰረተ።

14,200 ሲኤፍኤስ
ከMasonry ግድብ 
ግንባታ በፊት።

KING COUNTY የጎርፍ ስርአቶች

የፍሰት መረጃው ከኦክቶበር 
2016 በፊት እዚህ ቦታ 
አይገኝም።

20,400 ሲኤፍኤስ
ፌብሯሪ 2020

TOLT RIVER ግድብ

HOWARD HANSON ግድብ

MUD MOUNTAIN ግድብ

MASONRY ግድብ
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የአሸዋከረጢት ቀላል እና በጎርፍ መከላከል ጠቃሚ መሳሪያ 
ነው። የት ማግኘት እንዳለባቸው እና እንዴት መጠቀም 
እንዳለቦት በሚከተለው ላይ ይፈልጉ፡

kingcounty.gov/sandbags

የአሸዋ ቦርሳ ፕሮግራም

ግድብ

የ 100 ዓመት በጎርፍ 
ሊጠቃ የሚችለ ቦታ

ሳንድባግ የ 
ማሰራጫ ቦታ

*የKing County ወንዞች የጎርፍ አደጋ መለኪያዎች 
ሙሉ ዝርዝር ለማግኘት ወደ 

kingcounty.gov/floodይሂዱ

የወንዝ መለኪያ
የጎርፍ መጥለቅለቅ ደረጃዎችን 

ለመለየት ያገለገለ *

መግለጫ

100-አመት በጎርፍ የሚጠቃ ቦታ ጎርፍ በሚከሰትበት ወቅት በጎርፍ ሊጠለቀለቅ ይችላል ተብሎ 
የሚታሰብ ቦታ ሲሆን በአመት ውስጥ ይህ የመሆን አንድ በመቶኛ እድል አለው። የእርስዎ ንብረት 
በጎርፍ ሊጠቃ በሚችል አካባቢ ከሆነ፣ እባክዎይጎብኙ kingcounty.gov/FEMAmap 
ወይም ይደውሉ ወደ 206-477-4812.

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

ደረጃ 1 - ምንም ጎርፍ የሌለበት።
በተለምዶ የጎርፍ መጥለቅለቅ አይከሰትም። 

* ጊዜያዊ

(ከስር ይመልከቱ)

Lorem ipsum


