
فراتر از حوضھ ھای رود: رویکرد ھمھ جانبھ بھ دشت ھای سیالبی
 Puget بھ Cascade Mountains چندین آبگیر رودخانھ وجود دارد کھ آبی را منتقل می کنند کھ ¬از King County در

Sound جریان دارد. این رودھا از میان نواحی جنگلی، کشاورزی و مناطق شھری بسیار متراکم می گذرند. آب و ھوای مرطوب  
اقیانوس آرام شمال غرب معمول ما ھمراه با رویھ ھای جھانی تغییر الگوی آب و ھوا و بارندگی ھای سنگین، بدین معنی ھستند کھ ¬

سیل خطر جدی قلمداد می شود.

در گذشتھ، رودھای King County ھر ماه بھ جز ماه آگوست دچار ¬سیل می شدند. بنا بھ گفتھ رئیس جمھور، از سال 1990 
سیالبی شدن رودخانھ ¬موجب 13 فاجعھ در King County شده است. آخرین ¬فاجعھ سیل در سال 2020 روی داد.

King County Flood Control District برای کاھش خطر سیل برای مردم و اموال در نتیجھ سیالبی شدن رودخانھ، در برنامھ ھا 
و پروژه ھای منطقھ ای سرمایھ گذاری کرده است. اخیراً رویکرد ¬مدیریت سیل شامل کل ¬دشت ھای سیالبی است، نھ فقط حوضھ ھای 

رود.

در حالی کھ کاھش خطر¬ سیالب اولویت اول ما است، رسیدگی بھ ¬دشت ھای سیالبی توانستھ است بھ شکل گسترده تری بھ دیگر 
اھداف عدالت اجتماعی، برابری و حفاظت از محیط زیست دست یابد. این رویکرد متحد، از حفاظت از زیست گاه ھا و احیای ماھی

 ھای آزاد؛ جوامع تاب آور و اکوسیستم ھا؛ کشاورزی سودآور و دوام پذیر؛ توسعھ پایدار؛ مشاغل و امرار معاش پایدار؛ حفاظت از فضای 
آزاد؛ چرخھ حیات؛ فرصت ھای مرتبط کردن مردم با طبیعت؛ و آب پاکیزه برای ھمھ پشتیبانی می کند.

رودھا و بارندگی ما بھ گونھ ای ھستند کھ ¬سیل ھمیشھ یک خطر برای منطقھ ما تلقی می شود، اما می توانیم خودمان را آماده کنیم، 
خطرات را مدیریت کنیم،  و از برنامھ ریزی ھوشمند بھ نفع جوامع و محیط زیستمان بھره ببریم.

سیل در Snoqualmie Valley، دسامبر 2015

چاپ شده روی کاغذ قابل بازیافت. لطفاً بازیافت کنید.
کلیات

قبل از وارد شدن دوباره بھ منزل خود، مراقب خرابی ھای احتمالی 
ساختمان، نشت گاز، اتصالی ھای برق، و سیم ھای برق دار باشید.
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قبل از استفاده از سیستم گرمایشی، تابلوھای برق، پریزھای برق، 
و لوازم منزل، از یک فرد متخصص بخواھید آنھا را بررسی کنید. 

برای وصل مجدد گاز، با شرکت گاز منطقھ خود تماس بگیرید.
برای پاکسازی ایمن وسایل خانھ، غذا، تأمین آب و اموال دیگر، از 

دستورالعمل ھا پیروی کنید.
ضرر و زیان ھای خود را ثبت کنید. از آسیب ھا عکس بگیرید و 

ھزینھ ھای تعمیر را ثبت کنید. برای مطالبھ خسارات سیل، با 
کارگزار بیمھ خود تماس بگیرید.

میزان باالترین ارتفاع آب را در خانھ یا ساختمان آسیب دیده تان 
عالمت بزنید.

زیرزمین ھای آب گرفتھ را بھ تدریج خالی کنید (تقریباً یک سوم میزان 
کل آب را در ھر روز تخلیھ کنید) تا از آسیب بھ ساختمان جلوگیری 

شود.
شن و ماسھ کیسھ ھای شن را در نھرھا خالی نکنید زیرا کیفیت آب را 

خراب می کند. برای استفاده در آینده آنھا را نگھ دارید.
رسانھ ھای خبری محلی خود را بررسی کنید تا از اخبار جدید مربوط 

بھ کمک رسانی در ھنگام بالیا و رویھ ھای ثبت نام آنھا مطلع شوید.

ا بعد 
سیل ز 

کنید ساخت وساز  مسئوالنھ 
ھرگونھ ساخت وساز در دشت سیالبی نیاز بھ مجوز دارد. ساخت وساز 

جدید، تعمیر ساختمان، افزودن، خاک برداری، طبقھ بندی، پُرکردن یا ھر 
نوع تغییر دیگر در ساختمان شما نیاز بھ مجوز دارد و الزم است کھ 

استانداردھای مقررات مدیریت دشت سیالبی در منطقھ تان رعایت شود. 
ھرگونھ تعمیر یا بھسازی ساختمان در دشت سیالبی کھ بیشتر از 50 

درصد ارزش ساختمان ھزینھ داشتھ باشد، باید با مرتفع سازی یا 
ضدسیالب کردن سازه ھمراه شود.

ساخت و ساز مسئوالنھ تضمین می کند کھ افراد و ساختمان ھا در برابر 
سیل ایمن تر باشند. رعایت مقررات مدیریت دشت سیالبی با کاھش اثرات 

منفی ھر ساخت وساز بر سایر ساختمان ھا، موجب می شود مناطِق در 
معرض سیل برای ھمھ افرادی کھ در آنجا زندگی یا کار می کنند کم خطرتر 

شود.

پیش از شروع ھر پروژه، با نھاد صدور مجوز حوزه قضایی
 خود یا «اداره خدمات محلی King County، بخش صدور مجوز» 

 King County Department of Local Services, Permitting)
Division) بھ شماره 6600-296-206  تماس بگیرید یا بھ وب سایت 

kingcounty.gov/permits مراجعھ کنید.

در نواحی سیالبی راه نروید، بھ آب نزنید و رانندگی نکنید. 
برگردید. وارد آب نشوید.

اگر وسیلھ نقلیھ شما در منطقھ سیل زده گیر کرد، در اسرع 
وقت آن را ترک کنید. راھی را کھ آمده اید پیاده برگردید تا بھ نقطھ

 ای ایمن برسید. 
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برای اطالعات بیشتر در خصوص شرایط سیل و پیش بینی ھا، با «مرکز 
 King County Flood)  «King County ھشدار سیل

Warning Center) بھ شماره 8200-296- 206 یا 
9263-945-800  تماس بگیرید.

گوش بھ زنگ اخطار تخلیھ محل از سوی مقامات باشید. اگر توصیھ 
کردند محل سکونت را تخلیھ کنید، فوراً این کار را انجام دھید. 

مسیرھای توصیھ شده تخلیھ را دنبال کنید، چون میان بُرھا ممکن است 
مسدود باشند.

اگر بھ دلیل باال آمدن سریع آب نتوانستید بھ صورت ایمن، محل 
سکونت خود یا ساختمان را ترک کنید، برای دریافت کمک با شماره 

911 تماس بگیرید. سپس بھ طبقھ باالتر یا پشت بام بروید. لباس گرم 
ضدآب، چراغ قوه، گوشی موبایل و رادیوی سیار ھمراه خود داشتھ 

باشید.

وقتی خطر سیل حتمی است، این کارھا را انجام دھید، اما فقط در صورتی 
کھ زمان دارید:

•  شیر اصلی گاز را ببندید.

•  از طریق قطع کلید برق اصلی، ھمھ وسایل برقی ساختمان خود را 
خاموش کنید. ھیچ وسیلھ برقی را لمس نکنید، مگر اینکھ آن دستگاه در 

جای خشکی باشد یا شما کفش ھایی با کف پالستیکی و دستکش ھای 
الستیکی پوشیده و روی تکھ چوب خشکی ایستاده باشید.

•  آمار سیل اعم از زمان، خوانش کنتورھا و نیز ارزیابی ھای محلی سیل 
را برای استفاده آتی جھت درک روند سیل در محلھ تان ثبت کنید. 

مشاھدات خاص در خانھ یا محل کسب و کار خود را نیز ثبت کنید.

ھنگام در 
سیل

6

سیل از  قبل 
1 خطرات سیل را بشناسید. اگر این خبرنامھ برای شما پست شده است، 

یعنی خانھ یا ملک شما در دشت سیالبی یا نزدیک آن قرار دارد. برای 
 kingcounty.gov/floodmaps کسب اطالعات بیشتر بھ

مراجعھ کنید یا با شماره  4812-477-206 تماس بگیرید.

2 بیمھ سیل بخرید. بیمھ استاندارد صاحبان خانھ، خسارات ناشی از 
سیل را پوشش نمی دھد و سیاست ھای بیمھ سیل جدید نیز ممکن است 

30 روز زمان انتظار داشتھ باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر از وب سایت floodsmart.gov بازدید 

کنید یا با شماره 4661-427-800  تماس بگیرید.

3 از خود و خانواده تان محافظت کنید.
•  برنامھ ھای اضطراری برای خانواده، مزرعھ یا کسب و کار خود را بھ

 روزرسانی کنید و مکانی را مشخص کنید کھ در صورت پراکنده شدن 
اعضای خانواده، بتوانید در آنجا جمع شوید.

•  چندین مسیر از خانھ یا محل کسب و کار خود بھ محلی مرتفع را 
شناسایی کنید.

•  برای حفاظت از خانھ یا ملک خود، از کیسھ ھای شن استفاده کنید 
(برای اطالع از محل ھای توزیع رایگان، بھ نقشھ مراجعھ کنید).

•  یک دوست یا خویشاوند خارج از ایالت پیدا کنید کھ در صورت 
مشغول بودن خطوط محلی، بتوانید با آن ھا تماس بگیرید.

•  یک بستھ امداد اضطراری تھیھ کنید (قسمت پایین را ببینید).

•  با ھمسایگانتان درباره آمادگی در مقابل سیل، تجربیات قبلی و 
ھرگونھ کمک خاصی کھ ممکن است شما یا آنھا نیاز داشتھ باشید، 

صحبت کنید.

جھت ثبت نام برای ھشدارھای مربوط بھ سیستم ھای مختلف رودخانھ در King County بھ وب سایت 
kingcounty.gov/flood مراجعھ کنید.

آیا بھ کمک
 نیاز دارید؟

اگر برای بررسی ملک بھ کمک نیاز دارید، باید تأیید کنید کھ ملک شما در دشت سیالبی است یا اگر می خواھید 
درباره گواھی ھای مربوط بھ ارتفاع ساختمان اطالعات بیشتری کسب کنید، با شماره  4812-477-206 تماس 

بگیرید.

ھنگام سیل... در 
 آماده باشید! اطالعات مربوط بھ سیل را در kingcounty.gov/floodservices به دست آورید

با ھم برای سیل آماده باشیم
 King County Flood Control پیامی از سوی

District

در سال 2021 تأثیرات دست اول و خانمان سوزی از ¬
سیل را شاھد بوده ایم کھ می تواند روی جوامع ما داشتھ 

باشد. چھ در اینجا در ایاالت متحده، چھ ھر جای 
دیگری، ¬سیل مصیبت بار موجب تخریب خانھ ھا،  
کسب و کارھا و مدارس شده است؛ موجب خاموشی 
گسترده شده است؛ موجب شده است کھ ھزاران نفر 

نگران ¬اموال خود باشند؛ و متأسفانھ منجر بھ مرگ 
شده است. این یادآوری جدی است کھ خطر سیل واقعی 

است،  و الزم است کھ خودمان را آماده کنیم. 

در حالی کھ King County Flood Control District تالش می کند تا از مردم و 
اموال آنھا در برابر ¬سیل محافظت کند، این بخش بھ طور فزاینده ای در حال استفاده از 
رویکرد یکپارچھ مدیریت دشت سیالبی ¬برای یروژه ھای خود است. این رویکرد متحد 
کمک می کند تا اطمینان یابیم کھ «King County Flood Control District» نھ 

تنھا از امنیت عمومی و زیرساخت ھا محافظت می کند، بلکھ بھ دنبال مراقبت از محیط 
زیست و ارتقای تاب آوری جوامع است. 

اگرچھ تالش «King County Flood Control District» نقش کلیدی ¬را در آمادگی 
برای سیل و تاب آوری دارد، اما ھمھ ما در آمادگی برای سیل نقشی بر عھده داریم. در 

کنار ھم می توانید جان افراد را نجات دھیم، از اقتصادمان پشتیبانی کنیم، و از سیاره مان 
مراقبت کنیم.

در اینجا کارھایی کھ می توانید انجام دھید ذکر شده است:

•  خطرات سیل را بشناسید. از kingcounty.gov/floodmaps بازدید کنید و بھ 
«King County iMap» بروید یا با 4812-477-206  تماس بگیرید.

•  بیمھ سیل بگیرید. بھ سایت floodsmart.gov مراجعھ کنید تا خطر سیالب در 
منطقھ خود را رتبھ بندی کنید، حق بیمھ را برآورد کنید و یک کارگزار بیمھ پیدا کنید.

 King County)  «King County ھمواره مطلع بمانید. برای «ھشدارھای سیل  •
 King County Flood Warning App ثبت نام کنید و برنامھ (Flood Alerts

را از kingcounty.gov/flood. دانلود کنید.

• برگردید. وارد آب نشوید. در مناطق سیل زده راه نروید، شنا نکنید یا از میان آب 
رانندگی نکنید.

•  این اطالعات را با عزیران خود بھ اشتراک بگذارید. 
بھ دوستان و خانواده خود اطالع دھید.

بابت ھمھ کارھایی کھ برای آمادگی در برا¬بر فصل سیالب پیش رو انجام می دھید، از 
شما سپاسگزاریم. در کنار ھم می توانیم اطمینان یابیم کھ جوامعمان ایمن خواھند ماند.

Dave Upthegrove
King County Flood Control District رئیس

kingcountyfloodcontrol.org  |  @CMUpthegrove

 برای سیل آمادگی داشتھ باشید
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King County راھنمای شما برای آمادگی در برابر سیل در

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

kingcountyf  loodcontrol.org

 King County برنامھ رایگان
Flood Warning App

اطالعات لحظھ ای سیل را با برنامھ رایگان ما دریافت کنید! 
جریان ھای فعلی رودخانھ ھا، داده ھای بستر رودخانھ ھا، پیش

 بینی ھا و مراحل لحظھ ای جریان سیل را رصد کنید.

در kingcounty.gov/flood ثبت نام کنید.

ید
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وا
امکان تماس تلفنی، ارسال ھم

پیامک یا ایمیل
برای دریافت رایگان ھشدارھای خودکار 

سیل ثبت نام کنید. می توانید ھشدارھا را بر 
اساس رودخانھ و مرحلھ سیل شخصی

 سازی کنید. 

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

KING COUNTY نقشھ رودخانھ ھای

Kingcounty.gov/flood یا تماس با 206-477-4899 

فرمت ھای دیگر موجود است. 206-477-4812 (ابزار تسھیل ارتباط تلھ تایپ: 711)

چنانچھ این بروشور را از 
طریق پست دریافت می کنید، 

منزل یا ملک شما در نزدیکی دشت 
سیالبی قرار دارد.

ما را دنبال کنید!

@KCFloodDistrict and 
@KCDNRP

@KingCountyDNRP

@KingCountyDNRP

از ملک و حیوانات خانگی خود در برابر خطرات ناشی از سیل محافظت 
کنید.

•  خودروھا، تجھیزات، دام/حیوانات خانگی را بھ زمین مرتفع تری منتقل 
کنید و دارایی ھای ارزشمند و مواد شیمیایی خانگی را باالتر از سطح 

سیل قرار دھید.

•  مخزن پروپان و سایر محفظھ ھای سوخت را مھار و محکم کنید.

•  روی زانویی لولھ فاضالب ساختمان، دریچھ ایمنی نصب کنید تا از 
انباشتھ شدن آب سیل پشت آن جلوگیری شود.

• ھرگز زبالھ ھا را در فاضالب رو آب باران نریزید؛ زبالھ ھای معمولی و 
پسماند حیوانات را در سطل ھای زبالھ بریزید؛ و پیاده روھا، جوی ھا، 
جلوی خانھ و سایر سطوح ھموار را جارو بزنید. فاضال ب روھای آب 

باران در صورت تمیز ماندن، نیاز بھ مراقبت کمتری دارند و این موجب 
تمیز ماندن رودخانھ ھا و جریان ھای آب ما و سالمت آب نوشیدنی، 

حیات وحش و چرخھ حیات می شود.
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Chair Dave Upthegrove

• باتری یا رادیوی اضطراری بھ ھمراه باتری ھای اضافھ

• جعبھ کمک ھای اولیھ و یک سوت

• چراغ قوه ھمراه با باتری ھای اضافھ

• کپی مدارک مھم داخل کیسھ پالستیکی (گواھینامھ، اطالعات 
  بانکی و بیمھ، و اطالعات تماس)

• ذخیره چند روز آب و غذای فاسدنشدنی برای خانواده و حیوانات 
  خانگی تان

• لباس گرم، کفش/پوتین محکم و پتو

• وسایل بھداشتی شخصی

• داروھای تجویزی

• وسایل راحتی برای کودکان (پتو، کتاب، اسباب بازی)

• تلفن ھمراه با شارژر و باتری پشتیبان

Ready.gov/kit :لوازم کیت اضطراری توصیھ شده موارد بیشتر در

برای ثبت نام 
ھشدارھا

!سالم

ھشدار

 سیل

کانتی! کینگ 
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 24 King County» در  2 - سیل کوچک.کارکنان «مرکز ھشدار سیل  فاز 
ھستند. کمک رسانی  آماده  شبانھ روز  ساعت 

3 -سیل متوسط. کارکنانKing County Flood Patrol برای نظارت بر  فاز 
تأسیسات محافظت از سیل مانند خاکریزھا اعزام می شوند.

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

8200-296-206 یا 9263-945-800

مرکز ھشدار سیل
King County 

نحوه آمادگی در برابر سیل
kingcounty.gov/floodservices

King County ھشدار اضطراری
(King County Emergency Alert)  

kingcounty.gov/alert

وبالگ اخبار اضطراری
King County

  kcemergency.com

King County ھشدارھای سیل
(King County Flood Alerts)

206-477-4899
kingcounty.gov/flood

مرکز ھشدار
King County سیل
8200-296-206 یا

800-945-9263

King County برنامھ تعمیرات مسکن
(Program  King County Housing Repair) 

سرمایھ گذاری برای تعمیرات عمده ضروری ساختمان برای 
صاحبان خانھ کم درآمد و واجد شرایط.206-263-9095               

kingcounty.gov/housingrepair

اطالعات اضطراری سیل
خط تلفن کمک و پشتیبانی 24 ساعتھ 7 روز 

King County ھفتھ جاده ھای
KC-Roads-800 8100-477-206  یا

King County ھشدارھای جاده
(King County Road Alerts)   

kingcounty.gov/Rdalert

اختالالت ترانزیتی مترو 
(Metro Transit Disruptions)

kingcounty.gov/metro

برنامھ ملی بیمھ سیل 
(National Flood Insurance Program)

800-427-4661
floodsmart.gov

مرکز بھداشت عمومی و رسیدگی بھ مشکالت 
 King و Seattle مخزن چاه و فاضالب

 Public Health Seattle &)  County
 King County Septic Tank and Well

(Problems
206-477-8050

اطالعات مندرج در این نقشھ توسط King County و از منابع مختلف جمع آوری شده و ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند. King County و 
King County Flood Control District در خصوص صحت، کامل بودن، بھ موقع بودن یا حق استفاده از این اطالعات، ھیچگونھ تضمین صریح 
یا ضمنی نمی دھد. این سند برای استفاده بھ عنوان ابزار نظرخواھی طراحی نشده است. King County و District، در قبال ھرگونھ آسیب عمومی، 
خاص، غیرمستقیم، تبعی یا جنبی از جملھ از دست دادن درآمد یا سود ناشی از استفاده یا سوءاستفاده از اطالعات مندرج در این نقشھ مسئولیتی بر عھده 
ندارد، ھر چند موارد فقط محدود بھ موارد ذکرشده نیست. ھرگونھ فروش این نقشھ یا اطالعات مندرج در آن ممنوع است؛ مگر اینکھ بنا بھ مجوز کتبی 

King County انجام شود.

TOLT RIVER
City of Carnation جریان در نزدیکی

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

انیھ 3,500 فوت مکعب بر ث
 Snoqualmie Valley Trail Bridge خاکریزھای روی حوضھ جنوبی بین

و Highway 203 Bridge ممکن است نشت آب داشتھ باشند.

انیھ 5,000 فوت مکعب بر ث
آب در امتداد جاده Tolt River NE در مجاورت محلھ San Souci سابق. نشت بیشتر و احتمال آب

 Snoqualmie Valley Trail گرفتگی حیاط ھای پشتی در خاکریزھای واقع در حوضھ جنوبی بین 
.Highway 203 Bridge و Bridge

انیھ 2,500 فوت مکعب بر ث
کارکنان King County آماده باش ھستند. T13,800 فوت مکعب

انیھ بر ث
ژانویھ 2009

45,680 فوت مکعب
انیھ بر ث

اکتبر 2019

 SOUTH FORK
SKYKOMISH RIVER
Town of Skykomish جریان در

انیھ 10,000 فوت مکعب بر ث
احتمال وقوع مشکالت فرسایش بستر رودخانھ و سیل واریزه ای وجود دارد.

انیھ 1,8000 فوت مکعب بر ث
احتمال فرسایش بستر رودخانھ و سیل واریزه ای وجود دارد. وقوع سیل در مناطق پست نزدیک 

Baring و انتھای غربی Timberlane Village محتمل است.

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

انیھ 6,000 فوت مکعب بر ث
کارکنان King County آماده باش ھستند.

CEDAR RIVER
Landsburg جریان در نزدیکی

GREEN RIVER
جریان اندازه گیری شده یا مورد انتظار

City of Auburn در نزدیکی¬ 

SNOQUALMIE RIVER

ISSAQUAH CREEK
Hobart ارتفاع (سطح) نزدیک
City of Issaquah :اطالعات

WHITE RIVER
جریان اندازه گیری شده یا قابل انتظار

Mud Mountain Dam آزادشده از¬

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 فوت
ابان بھ دلیل آب گرفتگی  نواحی بسیار سیل گیر منتظر سیل باشند. انسداد چند خی
 Issaquah Public Works)  Issaquah معابر. اداره عملیات امور عمومی

Operations Department) شروع بھ فعالیت ھای مقابلھ با سیل می کند.

8.5 فوت
 .Issaquah Creek و شاخھ شرقی Tibbetts Creek  ،Issaquah Creek سیل قابل توجھ در
احتمال وقوع سیل در بسیاری از مناطق در مجاورت نھرھا. اداره امور عمومی Issaquah شروع 

بھ مقابلھ کامل با سیل می کند.

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.

انیھ 12,000 فوت مکعب بر ث
 ،Neal Road SE :جاده ھایی کھ ممکن است زیر آب بروند عبارتند از

 Walker)  West Snoqualmie River Road NE ، Reinig Road 
.Mill Pond Road و  Snoqualmie Meadowbrook Road ،(Road

انیھ 20,000 فوت مکعب بر ث
سیالبی شدن عمق ھای مختلف ممکن است در کل دره Snoqualmie روی دھد. جاده ھایی کھ ممکن است 

زیر آب بروند عبارتند از West Snoqualmie River Road SE  ،Fall City-Carnation Road بین 
.Novelty Flats Road و  ،NE Tolt Hill Road  ،NE Tolt Hill Road و SE 24th St

انیھ 2,800 فوت مکعب بر ث
جاده ھایی کھ ممکن است زیر آب بروند و بستھ شوند شامل SE 184th St و 

Lower Dorre Don Way SE می باشند.

انیھ 4,200 فوت مکعب بر ث
 Cedar Grove نزدیک تقاطع SR 169 جاده ھایی کھ ممکن است بھ زیر آب بروند و بستھ شوند عبارتند از

  ،SE 206th St  ،SE 193rd St  ،216th Ave SE  ،Byers Road SE  ،SE 184th St  ،Road SE
Lower Dorre Don Way SE  ،SE 207th St،  و Dorre Don Way SE. برخی از این جاده ھا امکان 
یھ داشتھ باشند. دسترسی بھ محلھ ھایی را فراھم می کنند کھ ساکنان آن ھا ممکن است محبوس شده و نیاز بھ تخل

انیھ 7,000 فوت مکعب بر ث
.City of Auburn سیل مناطق پست در دره باالدست

9,000 فوت مکعب بر ثانیھ
ایینی Mill Creek رخ دھد.  احتمال دارد سیل با اعماق مختلف در دره باالدست شھر Auburn و حوضھ پ

Southeast Green Valley Road و West Valley Road ممکن است زیر آب بروند.

انیھ 5,000 فوت مکعب بر ث
سیل حاشیھ رودخانھ در باالدست A-Street Bridge در شھرھای Pacific و 
 Government در نزدیکی Pacific محتمل است. ممکن است در Auburn

Canal، سیل حاشیھ رودخانھ رخ دھد. سطح باالی آب در امتداد موانع موقت سیل
 بند محتمل است.

انیھ 7,000 فوت مکعب بر ث
سطح باالی رودخانھ در امتداد موانع موقت سیل بند در شھر Pacific محتمل است. ممکن است جریان ھای 

 Pacific در شھرھای A-Street Bridge و باالدست Butte Avenue و Government Canal باالرونده در
و Auburn رخ دھد. ساکنان منطقھ Red Creek ممکن است جریان ھای بسیار سریع و خطرناک، جریان ھای 

رسوبی و آب گرفتگی ساختمان ھا را تجربھ کنند.

6,000 فوت مکعب بر ثانیھ
کارکنان King County آماده باش ھستند.

6.5 فوت
کارکنان King County آماده باش ھستند. اداره 
پلیس و امور عمومی Issaquah مطلع است. 

نظارت کشیک شروع می شود.

انیھ 1,800 فوت مکعب بر ث
کارکنان King County آماده باش ھستند.

انیھ 5,000 فوت مکعب بر ث
کارکنان King County آماده باش 

ھستند.

4,000 فوت مکعب بر ثانیھ
کارکنان King County آماده باش 

ھستند.
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9.53 فوت
فوریھ 2020

11,700 فوت مکعب
انیھ بر ث

فوریھ 2020  

7,590 فوت مکعب
انیھ بر ث

فوریھ 2020

پیک
اخیر

مجموع
 جریان ھا در:

شاخھ شمالی
شاخھ میانی

شاخھ جنوبی

خدمات ترجمھ شفاھی در دسترس است؛ تلھ تایپ 711.
مطالب ترجمه شده و خدمات ترجمه شفاهی بنا به درخواست قابل عرضه است: 4812-477-206 ؛ تله تایپ: 711.

11,700 فوت مکعب 
انیھ بر ث

ژانویھ 2009
بر اساس اطالعات 

گروه مھندسان ارتش 
 Mud ایاالت متحده از

.Mountain Dam

   KING COUNTY سیستم رودخانھ ھای 

20,400 فوت مکعب 
انیھ بر ث

فوریھ 2020

TOLT RIVER DAM

HOWARD HANSON DAM

MUD MOUNTAIN DAM

MASONRY DAM
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کیسھ ھای شن ابزارھایی ساده و مؤثر در مقابلھ با سیل 
ھستند. محل دریافت و نحوه استفاده از آنھا را در این 

وب سایت بیاموزید:  

kingcounty.gov/sandbags

برنامھ کیسھ شن

سد

دشت سیالبی 100 سالھ

محل توزیع
 کیسھ شن

*برای مشاھده فھرست کاملی از میلھ ھای مدرج 
ھشداردھنده سیل در رودخانھ ھایKing County بھ 

kingcounty.gov/flood وب سایت مراجعھ کنید

میلھ مدرج رودخانھ
برای تعیین مراحل سیل استفاده می شود*

نقشھ راھنمای 

دشت سیالبی 100 سالھ محلی است کھ انتظار می رود در فصل سیل با احتمال یک درصد 
در سال، سیل در آن رخ دھد. برای اینکھ ببینید آیا ملک شما در محدوده دشت سیالبی قرار 
دارد یا خیر بھ این وبسایت مراجعھ کنید kingcounty.gov/floodmaps یا با شماره 

4812-477- 206 تماس بگیرید.

FEMA لھ  سا  100 سیالبی  دشت 
(Federal Emergency Management Agency)  
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رودخانھ
cfs=فوت مکعب بر ثانیھ

رودخانھ
cfs=فوت مکعب بر ثانیھ

1 - بدون سیل مرحلھ 
لمعموالً ھیچ سیلی رخ نمی دھد.

* موقت

نید) ی ب (قسمت زیر را ب

17,400 فوت مکعب
انیھ بر ث

دسامبر 1959
پیش از ساخت

.Tolt River Dam 

54,110 فوت مکعب
انیھ بر ث

ژانویھ 2009

9.9 فوت
نوامبر 1990

انیھ 28,100 فوت مکعب بر ث
نوامبر 1959
قبل از ساخت

.Howard Hanson Dam 

 

14,200 فوت مکعب
انیھ بر ث

قبل از ساخت
.Masonry Dam

پیک
سیل

28,000 فوت مکعب بر 
انیھ ث

دسامبر 1933
 White گزارش شده در

 Buckley نزدیک River
 Mud قبل از ساخت
.Mountain Dam

داده ھای جریان در 
این محل قبل از اکتبر 
2016 موجود نیست.


