
ما وراء أحواض األنھار: نھج شامل للسھول الفیضیة
إن مقاطعة King County موطن للعدید من مستجمعات میاه األنھار التي تحمل تدفقات المیاه من جبال كاسكاد إلى بوجیت ساوند. 

تمر ھذه األنھار عبر مناطق غابات ومناطق زراعیة ومناطق شدیدة التحضر. إن طقسنا الشمالي الغربي  الممیز لمنطقة المحیط 
الھادي الرطب عادةً، إلى جانب االتجاھات العالمیة ألنماط الطقس المتغیرة واألمطار الغزیرة یعني أن الفیضانات تشكل تھدیًدا كبیرًا.
ا، كانت األنھار في مقاطعة King County تفیض في كل شھر ما عدا أغسطس. أدى فیضان األنھار إلى 13 كارثة أعلنت  تاریخیً

عنھا الرئاسة في مقاطعة King County منذ عام 1990. تم اإلعالن عن أحدث كارثة فیضانات في عام 2020.
للحد من المخاطر التي یتعرض لھا األشخاص والممتلكات بسبب فیضانات األنھار، تستثمر منطقة التحكم في الفیضانات في مقاطعة 

King County في البرامج والمشاریع اإلقلیمیة. في اآلونة األخیرة، شمل نھج إدارة الفیضانات سھوًال فیضیة بأكملھا، ولیس فقط 
أحواض األنھار.

ا إضافیة  في حین أن لحد من مخاطر الفیضانات ھو األولویة القصوى، فإن معالجة السھول الفیضیة على نطاق أوسع تحقق أھدافً
للعدالة االجتماعیة واإلنصاف وحمایة البیئة. یدعم ھذا النھج المتكامل حمایة الموائل واستعادة السلمون؛ المجتمعات والنظم البیئیة 

المرنة؛
لتنفیذ؛ والتنمیة المستدامة؛ والوظائف وسبل العیش المستدامة؛ والحفاظ على الزراعة المنتجة والقابلة ل

المساحات المفتوحة؛ والترفیھ؛ وفرص ربط الناس بالطبیعة؛ والمیاه النظیفة للجمیع.
بینما تعني أنھارنا وھطول األمطار لدینا أن الفیضانات تشكل دائًما خطرًا على منطقتنا، یمكننا االستعداد وإدارة المخاطر واستخدام 

التخطیط الذكي إلفادة مجتمعاتنا وبیئتنا.

الفیضانات في وادي سنوكوالمي، دیسمبر 2015

مطبوع على ورق معاد تدویره. یرجى إعادة التدویر.
عام

قبل الدخول مرة أخرى إلى منزلك، احذر من األضرار الھیكلیة 
المحتملة، وتسرب الغاز، وقصر الدائرة الكھربائیة، واألسالك التي 

تحتوي على كھرباء مباشرة حیة.
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اطلب من محترف فحص اللوحة الكھربائیة والمنافذ واألجھزة الخاصة 
لتأكد من سالمتھا قبل االستخدام. اتصل بشركة الغاز إلعادة  بنظام التدفئة ل

تشغیل الغاز.
اتبع إجراءات التنظیف اآلمن لألدوات المنزلیة والغذاء وإمدادات المیاه 

والممتلكات.
ا، وسّجل تكالیف اإلصالح.  یً قم بتوثیق خسائرك. صّور األضرار فوتوغراف

اتصل بوكیل التأمین الخاص بك للتعرف على مطالبات الخسائر الناجمة 
عن الفیضانات.

حدد نقطة المیاه المرتفعة في منزلك أو الھیكل التالف.
ا (حوالي ثلث  قم بضخ المیاه إلخراجھا من األقبیة المغمورة تدریجیً

ا) لتجنب األضرار التي تطال الھیاكل اإلنشائیة. الماء یومیً
ال تقم بإلقاء الرمل من أكیاس الرمل في الجداول ألنھ یضر بجودة 

المیاه. لكن خزنھ لالستخدام في المستقبل.
تحقق من منافذ األخبار المحلیة للحصول على تحدیثات حول 

المساعدة في حاالت الكوارث وإجراءات التسجیل.
.

بعد 
ن لفیضا ا

البناء بلوائح  التزم 
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.

قبل البدء في مشروع ما، اتصل بوكالة التصریح في النطاق القضائي 
 King County Department of Local حیث تقیم أو بدائرة

Services  (دائرة King County للخدمات المحلیة)، قسم التصاریح 
على الرقم 6600-296-206 أو توجھ إلى 

.kingcounty.gov/permits

ال تقم بالمشي أو الخوض أو قیادة سیارتك في المناطق التي 
غمرتھا المیاه. التف حول مناطق الفیضان. ال تغرق نفسك.

إذا توقفت سیارتك في منطقة غارقة في الفیضان، فاتركھا في 
أسرع وقت ممكن. عد إلى الطریق الذي أتیت منھ للوصول إلى 

بر األمان. 
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 King County Flood Warning Center اتصل بمركز
(تحذیرات الفیضان في مقاطعة King County) على الرقم 
206-296-8200 أو الرقم 800-945-9263 للحصول على 

تنبؤات المتعلقة بھا. معلومات حول ظروف الفیضانات وال
بل السلطات. وفي حال إخطارك  كن مستعًدا إلصدار إشعار إخالء من قِ

باإلخالء، فافعل ذلك على الفور. اتبع طرق اإلخالء الموصى بھا، 
حیث قد یتم إعاقة الطرق المختصرة.

إذا كنت غیر قادر على مغادرة منزلك أو أي مبنى بأمان بسبب 
ارتفاع منسوب المیاه بسرعة، فاتصل على الرقم 911 للحصول على 

بنایة.  المساعدة. وبعد ذلك، انتقل إلى أرض مرتفعة أو إلى سطح ال
خذ معك مالبس دافئة ومقاومة للعوامل الجویة، ومصباح یدوي، 

وھاتف محمول، ورادیو محمول.

عندما یكون الفیضان وشیًكا، ولكن فقط إذا سمح الوقت:
• أغلق صمام الغاز الرئیسي.

• قم بإطفاء جمیع المرافق في المبنى الخاص بك 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.

• قم بتسجیل إحصائیات الفیضانات مثل الوقت وقراءة العداد وارتفاعات 
الفیضانات المحلیة الستخدامھا في المستقبل لفھم الفیضانات في 

منطقتك. وأدرج المالحظات الخاصة بمنزلك أو شركتك.

ثناء أ
ن لفیضا ا
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قبل
1 تعرف على مخاطر الفیضانات. إذا تم إرسال ھذه النشرة اإلخباریة 

إلیك عبر البرید، فإن منزلك أو ممتلكاتك تقع في السھول الفیضیة أو 
بالقرب منھا. تعرف على المزید على الموقع 

kingcounty.gov/floodmaps أو اتصل على الرقم 
.206-477-4812

2  شراء التأمین ضد الفیضانات. ال یغطي التأمین القیاسي ألصحاب 
المنازل الخسارة الناجمة عن الفیضانات، ویمكن أن تكون ھناك فترة 

ا لوثائق التأمین الجدیدة ضد الفیضانات. انتظار لمدة 30 یوًم
تعرف على المزید على الموقع floodsmart.gov أو اتصل على 

الرقم 800-427-4661.

3 قم بحمایة نفسك وعائلتك.
ا  • قم بتحدیث خطط الطوارئ لعائلتك أو مزرعتك أو عملك واختر مكانً

للتجمع في حالة انفصال أفراد العائلة عن بعضھم البعض.

• تعرف على عدة طرق توصلك من منزلك أو مكان عملك إلى أرض 
مرتفعة.

• استخدم أكیاس الرمل لحمایة منزلك أو ممتلكاتك (انظر الخریطة 
الداخلیة للتعرف على مواقع التوزیع المجانیة).

ا من خارج الوالیة لالتصال بھ للحصول على  بً ا أو قری قً • اختر صدی
المعلومات إذا كانت الخطوط المحلیة مشغولة.

• قم بتجمیع مجموعة أدوات الطوارئ (انظر أدناه).

• تحدث إلى الجیران حول االستعداد للفیضانات والخبرات السابقة وأي 
مساعدة خاصة قد تحتاجھا أنت أو ھم.

قم بزیارة الموقع Visit kingcounty.gov/flood للتسجیل للحصول على تنبیھات ألنظمة 
.King County األنھار المختلفة في مقاطعة

تحتاج ھل 
مساعدة؟ إلى 

اتصل على الرقم 4812-477-206 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في البحث عن عقار، أو كنت تحتاج إلى تأكید أن 
ًدا من المعلومات حول شھادات االرتفاع. الممتلكات الخاصة بك في مناطق السھول الفیضیة، أو كنت ترید مزی

معًا للفیضانات  االستعداد 
 King County Flood Control رسالة من

District (منطقة التحكم في الفیضانات في مقاطعة 
(King County

في عام 2021، رأینا عن كثب اآلثار المدمرة التي 
یمكن أن تحدثھا الفیضانات على المجتمعات. سواء ھنا 

في الوالیات المتحدة أو في الخارج، دمرت الفیضانات 
الكارثیة المنازل والشركات والمدارس؛ وتسببت في 
تیار الكھربائي على نطاق واسع؛ وأجبرت  انقطاع ال
اآلالف على رؤیة ممتلكاتھم وھو تضیع؛ كما أدت 

لألسف إلى حدوث خسائر في األرواح. إن ھذا بمثابة 
ینا أن  تذكیر صارخ بأن مخاطر الفیضانات حقیقیة، وعل

نكون على أھبة االستعداد لھا. 

نظرًا ألن منطقة التحكم في الفیضانات في مقاطعة King County تعمل على حمایة 
األشخاص والممتلكات من الفیضانات ، فإنھا تستخدم بشكل متزاید نھًجا متكامًال إلدارة 
السھول الفیضیة في مشاریعھا. ویضمن ھذا النھج المتكامل عدم اقتصار المنطقة على 

بنیة التحتیة فحسب، بل إنھا تسعى أیًضا إلى حمایة بیئتنا  حمایة السالمة العامة وال
وتحسین مرونة مجتمعاتنا. 

ا دور  لفیضانات والمرونة، لدینا جمیعً ا لالستعداد ل في حین أن عمل المنطقة یعد رئیسیً
ا إنقاذ األرواح ودعم اقتصادنا واالعتناء بكوكبنا. ا یمكنن لفیضانات. فمعً نلعبھ في االستعداد ل

إلیك ما یمكنك فعلھ: 

  kingcounty.gov/floodmaps تعرف على مخاطر الفیضانات. قم بزیارة الموقع  •
وانتقل إلى "King County iMap (الخریطة الذكیة لمقاطعة King County)" أو 

اتصل على الرقم 206-477-4812.

تقییم  •  احصل على تأمین ضد الفیضانات. انتقل إلى الموقع floodsmart.gov ل
مخاطر الفیضانات التي تكون معرًضا لھا وتقدیر األقساط والعثور على وكیل.

 King County ابق على اطالع. اشترك في تنبیھات الفیضانات من مقاطعة  •
وقم بتنزیل تطبیق King County Flood Warning App عبر الموقع 

.kingcounty.gov/flood

قیادة في  •  التف حول مناطق الفیضان. ال تغرق نفسك. ال تقم بالمشي أو السباحة أو ال
ًدا. میاه الفیضانات أب

•  شارك ھذه المعلومات مع أحبائك. 
أبلغ بھا أصدقائك وأفراد أسرتك.

ا، یمكننا ضمان بقاء  قادم. معً شكرًا لك على كل ما تفعلھ لالستعداد لموسم الفیضانات ال
مجتمعاتنا آمنة.

Dave Upthegrove
King County رئیس منطقة السیطرة على الفیضانات في مقاطعة

kingcountyfloodcontrol.org  |  @CMUpthegrove
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KING COUNTY دلیلك لالستعداد للفیضان في مقاطعة

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

kingcountyf  loodcontrol.org

KING COUNTY تطبیق
FLOOD WARNING المجاني

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

الع
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ى 
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ء 
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تواصل معنا بالھاتف أو الرسائل ال
النصیة أو البرید اإللكتروني

سّجل للحصول على تنبیھات آلیة مجانیة 
عن الفیضان. یمكنك تخصیص التنبیھات 

حسب النھر ومستوى الفیضان. تنبیھ 
الفیضانات في 

Kingcounty.gov/flood أو اتصل على الرقم 206-477-4899

KING COUNTY أنھار مقاطعة خارطة 

تتوفر صيغ أخرى بديلة. 4812-477-206 (لذوي االحتياجات السمعية الخاصة: داخلي 711)

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud. 206-477-4812; 711 :بالنسبة لمستخدمي أجهزة المعاقين

إذا وصلتك ھذه المطویة 
بالبرید، فإن منزلك أو عقارك یقع 

في سھل فیضي أو بالقرب منھ.

بعنا! تا

@KCFloodDistrict and 
@KCDNRP

@KingCountyDNRP

@KingCountyDNRP

قم بحمایة ممتلكاتك وحیواناتك األلیفة من مخاطر الفیضانات.
• انقل المركبات والمعدات والماشیة / الحیوانات األلیفة إلى أرض مرتفعة 

مع تخزین األشیاء الثمینة والمواد الكیمیائیة المنزلیة فوق مستویات 
الفیضان.

• قم بتثبیت خزانات البروبان وحاویات الوقود األخرى وتثبیتھا.

• قم بتركیب صمامات فحص في منشآت بالعات الصرف الصحي لمنع 
میاه الفیضانات من التراكم في مجاري الصرف الصحي.

نفایات في مصارف میاه األمطار. وتخلص من  ا بإلقاء ال قً • ال تقم مطل
القمامة وفضالت الحیوانات في صنادیق القمامة؛ وقم بتنظیف األرصفة 

والمزاریب والممرات واألسطح المرصوفة األخرى. تحتاج مصارف 
األمطار النظیفة إلى أعمال صیانة أقل، وتساعد في الحفاظ على نظافة 

میاه أنھارنا وینابیعنا صالحة للشرب والحیاة البریة واالستجمام.

4 

Chair Dave Upthegrove

• رادیو یعمل بالكرنك أو البطاریة مع بطاریات إضافیة

• مستلزمات اإلسعافات األولیة وصافرة

• مصباح یدوي مع بطاریات إضافیة

• نسخ من الوثائق المھمة في كیس بالستیكي 
قیادة والتأمین والمعلومات المصرفیة ومعلومات االتصال) (رخصة ال

لتلف لعائلتك وحیواناتك • میاه تكفي لعدة أیام وطعام غیر قابل ل

• المالبس الدافئة واألحذیة / األحذیة طویلة الرقبة القویة والبطانیات

• مستلزمات النظافة الشخصیة والصرف الصحي

• األدویة الموصوفة

• أدوات لراحة األطفال (بطانیة، كتب، ألعاب)

• ھاتف محمول مع الشواحن وبطاریات احتیاطیة

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

لتلقي سّجل 
ت لتنبیھا ا

ا !مرحبً

في الفیضانات  تنبیھ 

مقاطعة  

الفیضان... یحدث  عندما 
kingcounty.gov/floodservices  كن مستعًدا! احصل على تفاصیل حول الفیضان عبر الموقع 



ھر
الن

ب 
حس

ة 
قع

تو
لم

 ا
ان

ض
لفی

 ا
ار

آث

 King County مقاطعة  مركز  موظفو  یتواجد  طفیفة.  -فیضانات   2 المرحلة 
24 ساعة في الیوم لتقدیم المساعدة. للتحذیر من الفیضانات على مدار 

مقاطعة  في  الفیضانات  دوریة  طاقم  إرسال  یتم  متوسطة.  -فیضانات   3 المرحلة 
King County لمراقبة مرافق الحمایة من الفیضانات، مثل السدود.

التحذیر  ویظل مركز  األوضاع  الفیضانات  دوریات  تراقب  فیضانات شدیدة.   -  4 المرحلة 
مفتوًحا. الفیضانات  من 

8200-296-206 أو 9263-945-800

الفیضانات من  التحذیر  مركز 
King County في مقاطعة 

كیف تستعد للفیضان 
kingcounty.gov/floodservices

تنبیھ الطوارئ في مقاطعة 
King County

kingcounty.gov/alert

King County Emergency News Blog
 (مقاطعة King County مدونة أخبار الطوارئ)

  kcemergency.com

King County تنبيه الفيضانات يف مقاطعة
206-477-4899

kingcounty.gov/flood

King County Flood Warning Center
 King مركز التحذیر من الفیضانات في مقاطعة) 

(County
8200-296-206 أو

800-945-9263

King County برنامج إصالح المنازل في مقطعة
�ويل إصالحات املساكن الرضورية ألصحاب املنازل املؤهل� 
وذوي الدخل املنخفض 206-263-9095              

kingcounty.gov/housingrepair

معلومات طوارئ الفیضان
خط المساعدة على الطرق على مدار الساعة 

King County في مقاطعة
KC-Roads-800 8100-477-206 أو

تنبیھات الطرق في
King County مقاطعة 

kingcounty.gov/Rdalert

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

King County سیاتل ومقاطعة 
206-477-8050

تم تجمیع المعلومات الواردة في ھذه الخریطة بواسطة مقاطعة King County من مجموعة متنوعة من المصادر وھي عرضة للتغییر دون إشعار. ال 
تقدم مقاطعة King County ومنطقة التحكم في الفیضانات في مقاطعة King County أي تعھدات أو ضمانات، صریحةً كانت أو ضمنیة، فیما یتعلق 
 King County بدقة أو اكتمال أو حسن التوقیت أو الحقوق في استخدام ھذه المعلومات. ھذه الوثیقة غیر معّدة كمنتج الستطالع الرأي. لن تكون مقاطعة

والمنطقة مسؤولتین عن أي أضرار عامة أو خاصة أو غیر مباشرة أو عرضیة أو تبعیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، اإلیرادات المفقودة 
أو األرباح المفقودة الناتجة عن استخدام أو إساءة استخدام المعلومات الواردة في ھذه الخریطة. یُحظر بیع ھذه الخریطة أو المعلومات الموجودة على ھذه 

.King County الخریطة إال بإذن كتابي من مقاطعة

TOLT نھر
Carnation یتدفق بالقرب من مدینة

انیة ث 8500 قدم مكعبة في ال
تدفقات من التسرب عند السد على الضفة الجنوبیة بین  قد یتم غمر السدود على كال الضفتین بین مسار قریة سونكالمي والطریق السریع 203. ال

اة بین اتجاه  قن جسر Snoqualmie Valley Trail Bridge و Highway 203 قد یعبر الجسر شارع NE 32nd St. قد تحدث تغییرات في موضع ال
.Carnation والحدود الشرقیة لمدینة Tolt River Road NE/361st Avenue NE مسار المیاه في

انیة ث 3500 قدم مكعبة في ال
 Snoqualmie Valley قد یرشح السد الواقع على الضفة الجنوبیة بین جسر

.Highway 203 Bridge وجسر Trail Bridge

انیة ث 5000 قدم مكعبة في ال
میاه عبر Tolt River Road NE بالقرب من حي سان سوتشي السابق. زیادة الرشح واحتمالیة غمر 

المنطقة خلف السد على الضفة الجنوبیة بین جسر Snoqualmie Valley Trail Bridge وجسر 
.Highway 203 Bridge

2500 قدم مكعبة في الثانیة
فریق مقاطعة King County متنبھون. T13800 قدًما مكعبة

 في الثانیة
ینایر 2009

45680 قدًما مكعبة
 في الثانیة

أكتوبر 2019

 SOUTH FORK نھر
SKYKOMISH

Skykomish یتدفق في بلدة

انیة ث 10000 قدم مكعبة في ال
من المحتمل حدوث مشكالت تآكل ضفة النھر وتراكم حطام الفیضان.

انیة ث 18000 قدم مكعبة في ال
یرجح تآكل ضفة النھر وتراكم حطام الفیضان. یرجح حدوث فیضان في المناطق المنخفضة القریبة 

من بارینغ والطرف الغربي لقریة تیمبرلین.

انیة ث 27000 قدم مكعبة في ال
قد یشمل الفیضان واسع االنتشار المناطق المحمیة عادة بالحواجز. SK

6000 قدم مكعبة في الثانیة
فریق مقاطعة King County متنبھون

CEDAR نھر
القرب من الندسبورغ یتدفق ب

GREEN نھر
القرب تدفق المقاس أو المتوقع ب ال

Auburn من مدینة 

SNOQUALMIE نھر

ISSAQUAH CREEK
القرب من ھوبارت مرتفع ب

Issaquah انات: مدینة ی ب ال

WHITE نھر
التدفق المقاس أو المتوقع المنطلق

  Mud Mountain من سد 

انیة ث 5000 قدم مكعبة في ال
 Cedar تقاطع مع قد یتم غمر الطرق ویتم إغالقھا بما في ذلك طریق SE Jones Road بالقرب من 156th Pl. SE، وSR 169 بالقرب من ال

 SEو ،SE 206th Stو ،SE 197th Plو ،SE 193rd St216، وth Ave SEو ،Byers Road SEو ،SE 184th Stو ،Grove Road SE
 SEو ،Dorre Don Way SEو ،Lower Dorre Don Way SEو ،Dorre Don Ct SEو ،SE 225th Stو ،SE Bain Road207، وth St

238th St، و244th Ave SE. تتیح العدید من ھذه الطرق الوصول إلى األحیاء التي قد یعلق فیھا السكان ویحتاجون إلى إخالء. یمكن أن تخلق 
ا خطیرة في جمیع أنحاء السھول الفیضیة. تدفقات العمیقة والسریعة ظروفً ال

انیة ث 38000 قدم مكعبة في ال
 Moonو SE Reinig Road قد تواجھ بعض المناطق السكنیة سرعات عالیة بشكل خطیر وغمر المنازل. تشمل الطرق التي قد تتعرض للغمر

NE 124thو SE David Powell Roadو SE Fish Hatchery Roadو Valley Rd
.Woodinville-Duvall Roadو St

انیة ث 12000 قدم مكعبة في ال
ع. یحتمل حدوث تغیرات مفاجئة في أحوال الفیضان، وبخاصة في المناطق  لتشبُّ قد تضعف سدود مواجھة الفیضان الحیویة نتیجة ل

المیاه، وإغالق الطرق، وتوقف المرافق. المحمیة بالسدود. وقد تشمل ھذه التغیرات ارتفاع منسوب المیاه بسرعة، واتساع الرقعة المغمورة ب

انیة ث 9000 قدم مكعبة في ال
 Pacific قد تشھد منظومة األنھار كلھا مستویات خطیرة من السرعة العالیة وتدفقات الركام. یتوقع غمر الفیضان للضفة في مدینتي

وAuburn. قد یغمر الفیضان أجزاء من حواجز الحمایة المؤقتة من الفیضان. قد تلحق أضرار بالمزارع السمكیة القریبة من مدینة 
اه الفیضان أعلى طریق SR 410 عند سد Mud Mountain بالقرب من غرینووتر. Enumclaw. من المرجح أن تغمر می

7.5 أقدام
یمكن أن تتوقع المناطق التي یتكرر فیھا الفیضان حدوث فیضان. إغالق بضعة 

شوارع بسبب تراكم المیاه في نھر الطریق. تبدأ إدارة األعمال العامة والشرطة في 
Issaquah أنشطة مواجھة الفیضان.

8.5 أقدام
 Issaquah وإیست فورك في ،Tibbetts Creekو ،Issaquah Creek فیضانات كبیرة على

Creek. من الممكن حدوث فیضانات في العدید من مناطق الخور. تفعیل كامل جھود مواجھة 
.Issaquah الفیضان في إدارة األعمال العامة في

9 مم
غلق طریقا  فیضان كثیف یشبھ ما حدث في فبرایر/شباط 2020، أو أكبر منھ على مستوى أودیة Issaquah و Tibbetts Creek. قد یُ
Issaquah-Hobart Road SE وSR 900 بسبب تراكم المیاه والحطام في نھر الطریق. تفعیل الجھود القصوى لمواجھة الفیضان.

انیة ث 12000 قدم مكعبة في ال
 Westو ،Reinig Roadو Neal Road SE :تشمل الطرق التي قد تُغمر

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

انیة ث 20000 قدم مكعبة في ال
قد تحدث فیضانات من أعماق مختلفة عبر وادي سنوكالمي بأكملھ. تشمل الطرق التي قد تغمرھا المیاه طریق 

Fall City-Carnation Road وWest Snoqualmie River Road SE بین طریقي SE 24th St و
.Novelty Flats Roadو NE Tolt Hill Roadو ،NE Tolt Hill Road

انیة ث 2800 قدم مكعبة في ال
 Lower Dorreو SE 184th St قد تغرق الطرق ویتم إغالقھا بما في ذلك

.Don Way SE

انیة ث 4200 قدم مكعبة في ال
قد تُغمر الطرق وتُغلق بما في ذلك طریق SR 169 بالقرب من تقاطع طرق Cedar Grove Road SE و
 SE 207thو SE 206th Stو SE 193rd St216 وth Ave SEو Byers Road SEو SE 184th St
St وLower Dorre Don Way SE وDorre Don Way SE. یتیح العدید من ھذه الطرق الوصول إلى 

األحیاء التي قد یعلق فیھا السكان ویحتاجون إلى إخالء.

انیة ث 7000 قدم مكعبة في ال
.Auburn فیضان في األراضي المنخفضة في أعلى الوادي بمدینة

انیة ث 9000 قدم مكعبة في ال
حدوث فیضان بأعماق مختلفة في أعلى الوادي بمدینة Auburn وحوض Mill Creek األسفل. قد یُغمر طریقا 

.West Valley Roadو Southeast Green Valley

ثانیة 5000 قدم مكعبة في ال
احتمالیة غمر الفیضان لضفة النھر عند أعلى جسر A-Street Bridge في 
مدینتي Pacific وAuburn. من المرجح أن یغمر الفیضان الضفة في مدینة 
اة Government. من المرجح ارتفاع منسوب المیاه  Pacific بالقرب من قن

بطول حواجز الحمایة المؤقتة من الفیضان.

انیة ث 7000 قدم مكعبة في ال
سوف ترتفع مستویات المیاه في النھر بطول حواجز الحمایة المؤقتة من الفیضان في مدینة Pacific. من المرجح 
اة Government و Butte Avenue وأعلى جسر A-Street Bridge في مدینتي  تدفقات منطقة قن أن تغمر ال

Pacific وAuburn. قد یواجھ سكان منطقة جرف رید مستویات خطیرة من السرعة العالیة وتدفقات الركام وجرف 
لمنازل. الفیضان ل

6000 قدم مكعبة في الثانیة
فریق مقاطعة King County متنبھون.

6.5 أقدام
فریق مقاطعة King County متنبھون. إشعار

 إدارة األعمال العامة والشرطة في إساكوه 
(Issaquah Public Works). تبدأ المراقبة 

االستعدادیة.

1800 قدم مكعبة في الثانیة
فریق مقاطعة King County متنبھون.

5000 قدم مكعبة في الثانیة
فریق مقاطعة King County متنبھون.

4000 قدم مكعبة في الثانیة
فریق مقاطعة King County متنبھون.
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ا 9.53 قدًم
فبرایر 2020

11700 قدًما مكعبة
 في الثانیة

فبرایر 2020 

7590 قدًما مكعبة
 في الثانیة

فبرایر 2020

الذروة
لیة لحا ا

مجموعة من 
تدفقات عند: ال

الفرع الشمالي
الفرع األوسط

الفرع الجنوبي

نسبة لمستخدمي أجھزة المعاقین، یمكنھم استخدام 711. ال تتوفر خدمة الترجمة الفوریة. ب

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud: 206-477-4812; بالنسبة لمستخدمي أجهزة المعاقين، يمكنهم استخدام: 711.

11700 قدًما مكعبة 
في الثانیة

ینایر 2009
اًء على بیانات سالح  ن ب

المھندسین بالجیش 
األمریكي من سد 

.Mud Mountain

KING COUNTY أنظمة األنھار في مقاطعة  

20400 قدًما مكعبة 
في الثانیة

فبرایر 2020

TOLT سد نھر

HOWARD HANSON سد

MUD MOUNTAIN سد

MASONRY سد
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أكیاس الرمل ھي أدوات بسیطة وفعالة لمكافحة 
الفیضانات. تعرف على مكان الحصول علیھا وكیفیة 

استخدامھا على:  

kingcounty.gov/sandbags

الرمل أكیاس  برنامج 

سد

سھل فیضي 100 عام

موقع لتوزیع
 أكیاس الرمل

لالطالع على قائمة كاملة بمناسیب التحذیر من 
 ،King County الفیضان الواقعة على أنھار مقاطعة

kingcounty.gov/flood یرجى زیارة

GAGE سد نھر
یستخدم لتحدید مستوى الفیضان*

یطة لخر ا مفتاح 

توقع أن تغمرھا الفیضانات  السھول الفیضیة التي یبلغ عمرھا 100 عام ھي المنطقة التي یُ
أثناء حدوث فیضان احتمال حدوثھ بنسبة 1٪ في أي عام معین. لمعرفة ما إذا كانت 

الممتلكات الخاصة بك تقع داخل السھول الفیضیة، یرجى زیارة الموقع 
kingcounty.gov/floodmaps أو االتصال بالرقم 206-477-4812.

Federal Emergency Management Agency م –  100 عا فیضي  سھل 
(FEMA  / لیة  لفیدرا ا لطوارئ  ا دارة  إ لة  (وكا  
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لنھر ا
cfs = قدًما مكعبة في الثانیة

لنھر ا
cfs = قدًما مكعبة في الثانیة

فیضان -بدون   1 المرحلة 
ال یحدث فیضان في العادة.

* مؤقت

اه) (انظر أدن

17400 قدم مكعبة في
الثانیة

دیسمبر 1959
.Tolt قبل بناء سد نھر

54110 أقدام مكعبة
 في الثانیة

ینایر 2009

9.9 أقدام
نوفمبر 1990

28100 قدم مكعبة في
ثانیة ال

نوفمبر 1959
ید سد قبل تشی

.Howard Hanson 
 

14200 قدم مكعبة
في الثانیة

قبل تشیید سد
Masonry 

ذروة
ن لفیضا ا

28000 قدم مكعبة في 
ثانیة ال

دیسمبر 1933
قاریر إلى حدوثھ  ت أشارت ال

القرب من  عند نھر White ب
 Mud ید سد اكلي قبل تشی ب

.Mountain

بیانات التدفق قبل 
أكتوبر 2016 غیر 
متوفرة لھذا الموقع.


