���ល�នទឹកជំនន់...

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

�
្រត�វេ្រត�មខ� �ន! ទទួ លព័ត៌�នលម� ិតអំពីទឹកជំនន់�មវប�យ
kingcounty.gov/floodservices

1 ដឹងពីេ្រ�ះ��ក់ទឹកជំនន់របស់អ�ក។ ្របសិនេប�អ�កទទួ ល�ន្រពឹត�ិ

ប្រតព័ត៌�នេនះ�មប៉ុស�ៃ្របសណីយ៍ ផ� ះឬអចលន្រទព្យរបស់អ�ក
ស� ិតេ�ក��ងឬេ�ែក្បរតំបន់ទំ�បលិចទឹក។ សូ មែស� ងយល់បែន� ម
េទៀត�មវ �ប�យ kingcounty.gov/floodmaps ឬេ�ទូ រស័ព�េល
ខ 206-477-4812។

2 ទិញ����ប់រងទឹកជំនន់។ �រ����ប់រង��ស់លំេ���ន�ម

ស� ង់�រ មិនេចញៃថ� �រ�ត់បង់ែដលប�
� លមកពីទឹកជំនន់េឡ�
យ េហ�យ��នរយៈេពលរង់�ំ 30 ៃថ� �មេ�លេ�លនេ�
�យថ� ី។
សូ មែស� ងយល់បែន� មេទៀត�មវ �ប�យ floodsmart.gov ឬេ�
ទូ រស័ព�េលខ 800-427-4661។

អំឡ
� ងេពល
1

កុំេដ�រ លុយទឹក ឬេប�កបរ�មតំបន់ែដលលិចទឹកជំ
នន់។ ្រតលប់េ្រ�យ។ កុំឱ្យលង់ទឹក។.

2

្របសិនេប��នយន� របស់អ�ករលត់េ�ក��ងតំបន់ែដលលិចទឹ
កជំនន់ សូមទុក�េ�លឱ្យ�ន�ប់�ន់ែតល� ។ េដ�រ្រតឡប់
េ្រ�យ�មផ� វ� ែដលអ� ក�នមកេ��ន់ទីសុវត� ិ�ព។

• េធ� �បច��ប្បន� �ពែផន�រ្រ��សន� ស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �រ កសិ��ន ឬ
��ប័នជំនួញរបស់អ�ក េហ�យេ្រជ�សេរ �សទីកែន� ងជួ បជុំ��ក��ងករណី
ែដលស�ជិក្រគ� �រែបកេចញ។

1

មុនេពល្រតលប់េ�ផ�ះរបស់អ�ក វ �ញ ្រត�វ្រប �ង្របយ័ត�ពី �រខូ ច�
តរច�សម� ន
័ � ែដល�ចេក�ត�ន �រេលច��យឧស� ន
័ ឬ��សែដ
ល�ចេក�ត�ន �រឆក់ចរន� អគ� ិសនី និងែខ្សេភ� �ង�នេភ� �ង។

• េ�ះយុ�� និង�រ�រសុវត� ិ�ពធុងផ� ក
� ្រប�តុងនិងធុងឥន� នៈេផ្សង
េទៀត។

• េ្រប�ថង់ឬ�វខ�ច់េដ�ម្បី�រ�រផ� ះឬ្រទព្យសម្បត� ិរបស់អ�ក
(សូ មេម�លែផនទីសទី�ំងែចក�យឥតគិតៃថ� ) ។

• ដំេឡ�ង��ន្រត� តពិនត
ិ ្យេ�ក��ងបំពង់លូអ�រេដ�ម្បីប��រទឹកជំនន់ព�
ី
រហូ រថយេ្រ�យក��ងលំហូរលូ ។

• េ�យកមិត�ភក� ិ �ច់�តិ�ងេ្រ�រដ� េដ�ម្បីទូរស័ព�្រ�ប់ព័ត៌�ន
្របសិនេប�ទូរស័ព�ក��ងតំបន់�ប់រវល់។
• និ�យេ��ន់អ�កជិត�ងអំពី�រេ្រត�មខ� �នអំពីទឹកជំនន់ បទ
ពិេ�ធន៍មុនៗ និងជំនួយពិេសស� ំង�យែដលអ� ក ឬពួ កេគ�
ច្រត�វ�រ។

3

4

េ្រត�មខ� �នចំេ�ះ�រជូនដំណឹងពី���ធរ ���ធរ។ ្របសិនេប��ន
ែណ�ំឱ្យជេម� �ស ្រត�វេធ� �ដូេច� ះ��មៗ។ អនុវត� �មផ� វ� ស្រ�ប់�រ
ជេម� �សែដល�នែណ�ំ េ�យ�រែតផ� វ� �ត់�ច្រត�វ�ន��ំង។

5

្របសិនេប�អ�កមិន�ច�កេចញពីផ�ះឬអ�ររបស់អ�កេ�យសុវត� ិ
�ព េ�យ�រែតទឹកេឡ�ង�៉ង�ប់រហ័ស សូមទូ រស័ព�េ�េលខ
911 ស្រ�ប់ជំនួយ។ រ ួចេហ�យ��ស់ទីេ�ទីទួលខ� ស់�ង ឬេ��ន់
ដំបូលផ� ះ។ �ក់សំេលៀកបំ�ក់កក់េ��មិន្រ�បទឹក យកពិល ទូ
រស័ព�ៃដ និង វ �ទ្យ�ចល័ត�មខ� �ន។

2

6

េ�េពលទឹកជំនន់ជិតនឹងេក�ត�នេឡ�ង ប៉ុែន� េប�េពលេវ�អនុ��តប៉ុ
េ�
� ះ៖
• បិទ��នឧស� ័នឬ��សេមរបស់អ�ក។

េ�េពលមជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងទឹកជំនន់ King County េធ� ��រេដ�ម្បី�រ�រ្រប�
ពលរដ� និង្រទព្យសម្បត� ិពី ទឹកជំនន់ មណ�លនឹងេ្រប�្រ�ស់ វ �ធី��ស�
-្រគប់្រគងទឹកជំនន់រ ួមប��ល
� ��ចំេ�ះគេ្រ�ងរបស់ខ� �ន។ វ �ធី��ស� រ ួមប��ល
� ��
េនះ ��មជ្ឈមណ�លមិន្រតឹមែត�រ�រសុវត� ិ�ព��រណៈ និងេហ��
រច�សម� ័ន�ប៉ុេ�
� ះេទ ប៉ុែន� ែថម� ំងែស� ងរក�រ�រ�របរ ���នរបស់េយ�ង និ
ងេធ� �ឱ្យ្របេស�រេឡ�ង�ពធន់ៃនសហគមន៍របស់េយ�ងផងែដរ។

• បិទឧបករណ៍េ្រប�្រ�ស់� ំងអស់េ�ក��ងអ�ររបស់អ�កេ�កុង�ក់�
មពលេម។ កុំប៉ះ�ល់ឧបករណ៍អគ� ិសនី លុះ្រ�ែត�េ�កែន� ងស� ត
� ឬ
អ� កឈរេ�េល�េឈ�ស�តខណៈេពល�ក
�
់ ែស្បកេជ�ងេ�ស៊ូ និងេ្រ�មៃដ
េ�ស៊ូ ។
• កត់្រ�ស� ិតិទឹកជំនន់ ដូ ច�េពលេវ� �រេម�ល្រប�ប់�ស់ឬ�ឡិ
��ស់ និង�រ�យតៃម� ពទ
ី ក
ឹ ជំនន់ក��ងតំបន់ស្រ�ប់�រេ្រប�្រ�ស់�
េពលអ�គតក��ង�រយល់ដឹងពីទឹកជំនន់េ�ក��ងស��ត់ជិត�ងរ
បស់អ�ក។ រ ួម� ំង�រសេង� ត�ក់�ក់េ�លំេ���ន ឬ�ជីវកម� រ
បស់អ�ក។

3

េ�រព�មនីតិ វ �ធីស្រ�ប់�រស��តេ្រគ�ង្រប�ប់ផ�ះសែម្បង ម� �ប
��រ �រផ�ត់ផ�ង់ទឹក និង្រទព្យសម្បត� ិេ�យសុវត� ិ�ព។

4

េរៀបចំឯក�រ�ត់បង់របស់អ�ក។ ថតរ ូបអ� �ែដលខូ ច�ត េហ�យកត់្រ�
ពីៃថ� ជួសជុល។ �ក់ទង��ក់�រ����បរងរបស់អ�កស្រ�ប់�រ�ម�
រៃថ� �តបង់េ�យទឹកជំនន់។

5

កត់ស��ល់ចំណុចទឹកខ� ស់ េ�ក��ងលំេ���នរបស់អ�ក ឬរច�សម� ័នែដ
ល�នខូ ច�ត។

6

បូ មទឹកេចញពីបន� ប់េ្រ�មដីែដលលិចទឹកជំនន់�បេណ��រៗ
(ទឹក្របែហលមួ យ�គបីក��ងមួ យៃថ� ) េដ�ម្បីេជៀស�ង�រខូ ច�ត
រច�សម� ័ន�។

7

កុំេ�ះេ�លខ�ច់ពី�វខ�ច់ចូលែ្រពកតូ ចៗឬ្រប�យទឹក ពីេ្រ�ះ�េធ� �
ឲ្យខូ ច�តគុណ�ពទឹក។ រក�ទុកស្រ�ប់េ្រប�្រ�ស់�េពលអ�គត។

8

េ�ខណៈេពលែដល�រ�ររបស់មជ្ឈមណ�លគឺ�គន� ឹះសំ�ន់ ក��ង�រេរៀបចំេ្រត�ម
ខ� �ន និង�រទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់ េយ�ង� ំងអស់���នតួ �ទីក��ង�រេរៀបចំ
េ្រត�មខ� �នស្រ�ប់ទឹកជំនន់។ េយ�ង� ំងអស់���ចជួ យសេ្រ��ះជី វ �ត ជួ យ�ំ្រទេស
ដ� កិច�របស់េយ�ង និងែថរក�ភពែផនដីរបស់េយ�ង។
េហ�យេនះ�អ� �ែដលអ� ក�ចេធ� ��ន៖
• យល់ដឹងពីេ្រ�ះ��ក់ទឹកជំនន់របស់អ�ក។ សូ មចូ លវ �ប�យ
�
kingcounty.gov/floodmaps និង្រស� លេ�រក
“King County iMap” ឬេ�ទូ រស័ព�េល
ខ 206-477-4812.
• ទទួ ល�ន�រ����ប់រងទឹកជំនន់។ ចូ លេ�វ �ប�យ floodsmart.gov េដ�ម្បី�យតៃម�
�និភ័យទឹកជំនន់របស់អ�ក �៉ន់��នបុព��ភ����ប់រង និងែស� ងរក��ក់�រ។
• ទទួ ល�ន�រជូនដំណឹង។ ចុះេ��ះស្រ�ប់�រជូ នដំណឹង្រប �ង្របយ័ត�អំពីទឹកជំនន់េ�
ឃីងេ�នធី King County និង�ញយកកម� វ �ធីអំពី�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�ទឹកជំនន់េ�
ឃីងេ�នធី King County �មវ �ប�យ kingcounty.gov/flood.
• ្រតលប់េ្រ�យ។ កុំឱ្យលង់ទឹក។ កុំេដ�រលុយទឹក ែហលទឹក ឬេប�កបរ�នយន� �មតំបន់
ែដលលិចទឹកជំនន់។
• សូមែចករ� ែលកព័ត៌�នេនះ �មួ យមនុស្ស�ទី្រស�ញ់របស់អ�ក។
ជូ នដំណឹងដល់មិត�ភក� ិ និង្រក �ម្រគ� �ររបស់អ�ក។

្រត� តពិនត
ិ ្យេម�ល�រេចញផ�យព័ត�
៌ នេ�មូ ល��នរបស់អ�ក ស្រ�ប់�
រេធ� �បច��ប្បន� �ពអំពី ជំនួយេ្រ�ះមហន� �យ និងនីតិ វ �ធីៃន�រចុះេ��ះ។

សូ មអរគុណចំេ�ះអ� ៗ
� � ំងអស់ែដលអ� កកំពង
ុ េរៀបចំេ្រត�មខ� �នស្រ�ប់រដូ វទឹកជំនន់-�េពល
�ងមុខេនះ។ េយ�ង� ំងអស់���ច���សហគមន៍របស់េយ�ង�នសុវត� ិ�ព។

�រអភិវឌ្ឍន៍�មួ យក��ងតំបន់ទំ�បលិចទឹក ្រត�វ�នលិខិតអនុ��ត
។ �រ�ងសង់ថ�ី �រជួ សជុលអ�រ �រ�ក់បែន� ម �រជីក �រឈូ ស�
យ �រ�ក់បំេពញ ឬ�រ��ស់ប�រ�មួ
�
យេផ្សងេទៀតចំេ�ះ្រទព្យសម្បត� ិ
របស់អ�ក ្រត�វែត�នសិទ�ិអនុ��ត និងេ�រព�មស� ង់�រ��េ�ក��
ងបទប្ប�� ត� ស
ិ �ព
ី �
ី រ្រគប់្រគង�លទឹកជំនន់េ�សហគមន៍របស់អ�ក។ �
រជួ សជុល ឬ�រេធ� �ឱ្យ្របេស�រេឡ�ង�មួ យចំេ�ះអ�រ��េ�ទី�លទំ
�បលិចទឹកែដល�នេល�សពី 50 �គរយៃន�រ�៉ន់��នរបស់�
ត្រម�វឱ្យ�ន�រេល�កេឡ�ងខ� ស់ ឬ�រ�រ�រពីទឹកជំនន់។

�រផ�ង់ផ�ង់ឧបករណ៍សេ្រ��ះប��ន់ែដល�នែណ�ំ

�នព័ត៌�នេ្រច�នេទៀត�មវ �ប�យ៖ Ready.gov/kit

• ថ� ពិល ឬវ �ទ្យ�ែដលដំេណ�រ�រេ�យ�៉សុីនរៃវ និងថ� ពិលបែន� ម

• តៃម� ទឹកបីបួនៃថ� និងម�ប��រមិ
�
នរលួ យស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �រ
និងសត� របស់អ�ក

មុនេពល�ប់េផ� ម
� គេ្រ�ង សូ ម�ក់ទងទី��ក់�រេចញលិខត
ិ អនុ��ត
េ�ែដនសមត� កិច�របស់អ�ក, �យក��នេស�កម� ក��ង្រស �កេ�ឃីងេ�
នធី (King County Department of Local Services), ែផ� កេចញលិខិ
តអនុ��ត �មទូ រស័ព�េលខ 206-296-6600 ឬចូ លេ�វ �ប�យ
kingcounty.gov/permits។

• �ំ�េពទ្យ�នេវជ� ប��

�ទូ េ�

kingcountyfloodcontrol.org | @CMUpthegrove

• ពិលែដល�នថ� បែន� ម

�រ�ងសង់េ�យទទួ លខុស្រត�វ ���្រប�ពលរដ� និងអ�រ�ន
សុវត� ិ�ព�ងមុនពី�រជន់លិច។ បទប្ប�� ត� ិស�ីពី�រ្រគប់្រគង�លទឹ
កជំនន់ េធ� �ឱ្យតំបន់ែដល�នទឹកជំនន់របស់េយ�ងរងេ្រ�ះតិចតួ ច
ស្រ�ប់អ�ក� ំងអស់��ែដលរស់េ� និងេធ� ��រេ�ទីេ�ះ �មរយៈ�
រ�ត់បន� យផលប៉ះ�ល់ដល់�រអភិវឌ្ឍន៍នម
ី ួ យៗេល�អចលន្រទព្យេផ្សង
េទៀត។

េ�ះពុម�ឬ្រពីនេល�្រក�សែកៃច� ។ សូមែកៃច� េឡ�ង វ �ញ។

Dave Upthegrove
្រប�នមជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងទឹកជំនន់ឃីងេ�នធី King County

• �រផ� ត់ផ�ង់ឧបករណ៍សេ្រ��ះបឋម និងកែ��

• ឯក�រថតចម� ងៃនឯក�រសំ�ន់ៗេ�ក��ង�បូ ប��ស� ិក
(ប័ណ�េប�កបរ ព័ត៌�នអំពី�រ����ប់រងនិងធ��រ និងព័
ត៌�នទំ�ក់ទំនងេផ្សងេទៀត)

• សំេលៀកបំ�ក់កក់េ�� ែស្បកេជ�ង/ែស្បកេជ�ងកែវងែដលរ �ង�ំ
និងភួ យ
• អ�ម័យ��ល់ខ� �ន និង�រផ� ត់ផ�ង់អ�ម័យ

• វត��ឬស��រៈ�ន�សុក�ពស្រ�ប់កុ�រ (ភួ យ េសៀវេ�
្រប�ប់េលង)
• ទូ រស័ព�ៃដែដល�ន��ំង�ក និងថ� ប្រម �ងទុក

ទឹកជំនន់េ�្រជលងភ� ំ (Snoqualmie Valley) ែខធ� � ��ំ 2015

� ��ស�រ ួមេ��ន់តំបន់ទំ�បទឹកជំនន់
�ងទេន� �នទឹកេល�សលប់៖ វធី
King County is home to several river watersheds that carry water flows from the Cascade Mountains to

ឃីងេ�នធី King County គឺ�ជ្រមកៃនទឹកទេន� �េ្រច�ន ¬ែដល�ំទឹកហូ រពីភ�ំ Cascade Mountains េ� Puget េ�
Sound។ ទេន� � ំងេនះ ឆ� ង�ត់តំបន់ៃ្រពេឈ� កសិកម� និង តំបន់ទី្រក �ងខ� ស់។ ��ស�តុ Pacifc Northwest �នសំេណ�
ម�ធម� �របស់េយ�ង រ ួម�មួ យនឹងនិ���រពិភពេ�កៃន�រ��ស់ប�រលំ
� �ំ��ស�តុ និងេភ� �ង��ក់��ង
ំ �នន័យ�
-ទឹកជំនន់គឺ��រគំ�មកំែហងដ៏��ង
ំ ។
�ម្របវត� ិ��ស� ទេន� ��េ�ឃីងេ�នធី King County ¬�នជន់លិច�េរៀង�ល់ែខ េល�កែលងែតែខសី�។ ទឹកជំនន់
ទេន� -�ន�ំឱ្យ�នេ្រ�ះមហន� �យែដល្រត�វ�ន្រប�សេ�យ្រប��ធិបតីចំនួន 13 េ�ក��ងឃីងេ�នធី King
County �ប់�ំងពី��ំ 1990។ េ្រ�ះ��ក់មហន� �យទឹកជំនន់ចុងេ្រ�យបំផុត -�ន្រប�សេ���ំ 2020។
េដ�ម្បី�ត់បន� យ�និភ័យដល់្រប�ពលរដ� និង្រទព្យសម្បត� ិពី�រទឹកជំនន់ទេន� មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងទឹកជំនន់ឃីងេ�នធី
King County វ �និេ�គេល�កម� វ �ធីនិងគេ្រ�ង្រប�ំតំបន់។ ថ� ីៗេនះ �នវ �ធី��ស� ៃន ¬�រ្រគប់្រគងទឹកជំនន់�ន្រគប
ដណ�ប់េល�តំបន់�លទំ�បលិចទឹក� ំងមូ ល -មិន្រ�ន់ែត�ងទេន� ប៉ុេ�
� ះេទ។
េ�ខណៈេពល¬�រ�ត់បន� យ�និភ័យទឹកជំនន់គឺ��ទិ�ពខ� ស់បំផុត ែដលេ�ះ្រ�យ -តំបន់�លទំ�បលិចទឹក ជំ
នន់�ន់ែតទូ លំទូ�យ សេ្រមច�ននូ វេ�លេ�បែន� មៃនយុត�ិធម៌សង� ម សមធម៌ និង�រ�រ�របរ ���ន។ វ �ធី��ស� រ ួ
មប��ល
� ��េនះ ជួ យ�ំ្រទដល់�រ�រ�រទីជ្រមក និង�រ��រេឡ�ង វ �ញ្រតី�ម៉ុង; សហគមន៍និង្របព័ន�េអកូ ឡ�សុីែដល
ធន់្រ� ំ;
កសិកម� ែដល�នទទួ លផលេ្រច�ននិង�ចស� ិតេស� រ�ន; �រអភិវឌ្ឍ្របកបេ�យនិរន� រ�ព; �រ�រ និងជីវ�ពរស់េ�្របក
បេ�យនិរន� រ�ព; េប�កចំហ

ទទួ ល�ន�រជូនដំណឹង។

ព្រងឹង�រទទួ លខុស្រត�វ

ែផនទីទេន� ឃីងេ�នធី KING COUNTY

េ���ំ 2021 េយ�ង�នេឃ�ញេ�យ��ល់នូវផលប៉ះ
�ល់ដ៏�្រកក់¬ ែដលទឹកជំនន់េ�ះ �ចេក�ត�ន
េល�សហគមន៍��។ មិន�េ�ទីេនះ េ�
សហរដ� �េមរ �ក ឬេ�បរេទសេទ ទឹកជំនន់ដ៏
មហន� �យ¬�ន �នបំ��ញផ� ះ �ជីវកម� និង�
�េរៀន; ប�
� លឱ្យ�ន�រ�ច់ចរន� អគ� ិសនី�ទូ
េ�; �នបង� ំមនុស្ស�ប់�ន់�ក់
-ឱ្យេម�លេឃ�ញ្រទព្យសម្បត� ិរបស់ពួកេគ; េហ�យគួ
Chair Dave Upthegrove
រឲ្យេ�ក��យ ែដល�ំឲ្យ�ត់បង់ជី វ �ត។ ���
រេ្រក�នរ�លឹក�៉ងមុត�ំ� �និភ័យទឹកជំនន់គឺ�
នពិត្រ�កដ េហ�យេយ�ង្រត�វេរៀបចំេ្រត�មខ� �ន។

សូមេ�ទូ រស័ព�េលខ 206-477-4812 ្របសិនេប�អ�ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រែស� ងរកអចលន្រទព្យ
្រត�វប��ក់អចលន្រទព្យរបស់អ�ក ែដលស� ិតេ�តំបន់ទំ�បលិចទឹក ឬចង់ទទួ ល�នព័ត៌�នបែន�
មអំពី�រប��ក់ក្រមិតកម� ស់ទឹក។

េធ� ��រ្រត� តពិនិត្យបន� ះអគ� ិសនី្របព័ន�កំេ�របស់អ�ក ្របអប់េភ� �ង និ
ងឧបករណ៍េ្រប�្រ�ស់េ�យអ� កជំ�ញស្រ�ប់សុវត� ិ�ពមុនេពលេ្រប�។
ទូ រស័ព�េ�្រក �មហ៊ុន��សេដ�ម្បីឱ្យេគេប�ក��សេ្រប� វ �ញ។

�រែណ�ំេ��ន់�រេ្រត�មខ� �ន�មួ យទឹកជំនន់េ�ឃីងេ�នធី
KING COUNTY របស់អ�ក

្របសិនេប�អ�កនឹងទទួ ល�ន្រពឹ
ត� ិប្រតព័ត៌�នេនះ�មប៉ុស�ៃ្របស
ណីយ៍ ផ�ះឬអចលន្រទព្យរបស់អ�កស�ិ
តេ�ក��ងឬេ�ែក្បរតំបន់ទំ�បលិចទឹក។

�រពីមជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងទឹកជំនន់ឃីងេ�នធី
King County Flood Control District

សូមចូ លេម�ល វ �ប�យ kingcounty.gov/flood េដ�ម្បីចុះេ��ះស្រ�ប់�រេ្រក�នរ�លឹ
ក្របព័ន�ទេន� េផ្សងៗ��េ�ឃីងេ�នធី King County។

េ�ទូ ស័ព�េ�មជ្ឈមណ�លជូនដំណឹងអំពីទឹកជំនន់ឃីងេ�នធី
(King County Flood Warning Center) �មទូ រស័ព�េលខ
206-296-8200 or 800-945-9263 ស្រ�ប់ព័ត៌�នស� ីពីលក� ខណ�
និង�រព�ករណ៍អំពីទឹកជំនន់។

្រត�វ េ្រត�មខ� �ន េពល�នទឹកជំនន់

សួ ស�ី!

េ្រត�មខ� �នេពល�នទឹកជំនន់�
មួ យ��

• កុំ�ក់េ�ល�កសំណល់ក��ងបំពង់បង�រទឹ
� កខ្យល់ព� ្យះ; ្រត�វេ�ះេ�ល
សំ�ម និង�កសំណល់សត� ក��ងធុងស្រ�ម; និងេ�សសំ�តចិេ�� �
មផ� វ� េដ�រ ្រប�យទឹក ផ� វ� ថ� ល់ និងៃផ� ្រ�លេ�ស៊ូ េផ្សងេទៀត។ ្របព័ន�
លូ រ�េ�ះទឹកែដល��ត ្រត�វ�រ�រែថ� ំតិចតួ ច និងជួ យឲ្យទេន� ្រពម
� ំងែ្រពករបស់េយ�ង ��តនិង�នអ�ម័យស្រ�ប់�រទទួ ល�ន ជី
វ �តសត� ៃ្រព និង�រកម�ន� ។

• ្របមូ លផ� ំឧ
� បករណ៍្រ��ន�សន� (េម�ល�ងេ្រ�ម)។

ចុះប��ីស្រ�ប់�រជូ
នដំណឹង្រប �ង្របយ័ត�

�រ�រ្រទព្យសម្បត� ិ និងសត� ចិ��ឹមេ�ផ�ះរបស់អ�កពីេ្រ�ះ��ក់ទឹកជំ
នន់។
• ��ស់ទី�នយន� បរ ���រ និងបសុសត� /សត� ចិ��ឹមេ�ផ� ះ េ��ន់ទីទួ
លខ� ស់ េហ�យរក�ទុកវត���នតៃម� និង�រ�តុគីមីក��ង្រគ� �រេ�ពី
េល�ខ�ស់�ងក្រមិតទឹកជំនន់។

• ��ល់ផ� វ� �េ្រច�នពីលំេ���ន ឬ�ជីវកម� របស់អ�កេ��ន់ទីទួ
លខ� ស់។

្រត�វ�រជំនួយ
បែន� ម?

េ្រ�យេពល
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BEFORE

3 �រ�រខ� �នអ� ក និង្រគ��ររបស់អ�ក។

kingcountyf loodcontrol.org

� េ្រក�នរ�លឹកអំពីទឹកជំនន់ KING
កម� វធី
COUNTY FLOOD WARNING APP េ�យ
ឥតគិតៃថ�
ទទួ ល�នព័ត៌�នេ្រ�ះទឹកជំនន់�ន់េហតុ�រណ៍�មរយៈ
កម� វ �ធីឥតគិតៃថ� របស់េយ�ង! ្រគប់្រគងលំហូរទឹកទេន�
បច� ប្បន� ទិន�ន័យក្រមិតទឹកទេន� �រព�ករណ៍កម� ស់ទឹក និង
ដំ�ក់�លទឹកជំនន់កំពុងេក�ត�ន។

�រអភិរក្សទីកែន� ង; �រកំ�ន� ; ឱ�ស��េដ�ម្បី��ប់ទំ�ក់ទំនង្រប�ពលរដ� �មួ យធម� �តិ; និងទឹក��តស្រ�ប់� ំ
ងអស់��។
េ�ខណៈេពលែដលទឹកទេន� ��និងទឹកេភ� �ងរបស់េយ�ង �នន័យ� -ទឹកជំនន់ែតងែត�ន�និភ័យចំេ�ះ តំបន់របស់
េយ�ង េយ�ង�ចេរៀបចំ ្រគប់្រគង�និភ័យ និងេ្រប�្រ�ស់ែផន�រដ៏��តៃវ េដ�ម្បីផ�ល់អត� ្របេ�ជន៍� ំងសហគមន៍ និ
ងបរ ���នរបស់េយ�ង។

សូមេធ� ��មេយ�ងខ��ំ!
@KCFloodDistrict and
@KCDNRP
@KingCountyDNRP

ចុះេ��ះ�មវ �ប�យ kingcounty.gov/flood.

@KingCountyDNRP

ទូ រស័ព� �រអត� បទ ឬ
អុីែម៉ល
ចុះេ��ះថ� ី�រ្រ�ប់ដំណឹងពីទឹកជំ
នន់ស��យ្របវត� ិឥតគិតៃថ� ។ អ� ក�ច
េធ��
� មបុគ�លនូ វ�រ្រ�ប់ដណ
ំ ង
ឹ េ�យ
ជំ�នទេន� និងទេន� ។

�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�

អំពីទឹកជំនន់េ�
ឃីងេ�នធី
KING COUNTY!

kingcounty.gov/flood ឬេ�ទូ រស័ព�េលខ
206-477-4899

�ច�នទ្រមង់ឯក�រ្របេភទែដល�នជេ្រម�ស។ 206-477-4812 (េលខប��ន
� បន� TTY Relay: 711)
Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud. 206-477-4812; TTY: 711

្របព័ន�ទេន� ឃីងេ�នធី RIVER SYSTEMS

មជ្ឈមណ�ល្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�អំ
ពីទឹកជំនន់េ�ឃីងេ�នធី
KING COUNTY!
206-296-8200 ឬ 800-945-9263

េស�កម� អ�កបកែ្រប��ែដល�ច�ន; TTY 711.

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud: 206-477-4812; TTY: 711.
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�នេ្រប�េដ�ម្បីកំណត់ដំ
�ក់�លទឹកជំនន់*
(សូ មេម�ល�ងេ្រ�ម)
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*ស្រ�ប់ប�� ីេពញេលញៃន�រប��ញ�រ្រព�ន
្រប �ង្របយ័ត�ទឹកជំនន់េ�ទេន� ឃីងេ�នធី King
County សូ មចូ លវ �ប�យ
kingcounty.gov/flood
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ទំនប់ទឹក MASONRY

ព័ត៌�នទឹកជំនន់្រ��សន�

S

�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�សេ្រ��ះប��ន់េ�
ឃីងេ�នធី King County!
kingcounty.gov/alert
ប��ក�រព័ត៌�ន្រ��សន�
ឃីងេ�នធី King County
kcemergency.com
�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�អំពីទឹកជំនន់េ�
ឃីងេ�នធី King County!
206-477-4899
kingcounty.gov/flood
ទឹកជំនន់េ�ឃីងេ�នធី King County
មជ្ឈមណ�លជូនដំណឹង្រប �ង្របយ័ត�
206-296-8200 or
800-945-9263
កម� វ �ធីជួសជុលលំេ���នឃីងេ�នធី
King County
�រផ� ល់មូលនិធិស្រ�ប់�រជួ សជុលលំេ�
��ន�ំ�ច់សំ�ន់ៗចំេ�ះ��ស់លំេ���
នែដល�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ �ន្រ�ក់ចំណូ
ល�ប។ 206-263-9095

kingcounty.gov/housingrepair
ប�
� ញទូ រស័ព��ន់េហតុ�រណ៍ 24/7
េ�ផ� វ� ឃីងេ�នធី King County
206-477-8100 or 800-KC-Rds
�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�អំពីផ� វ� ឃីងេ�
នធី King County
kingcounty.gov/Rdalert
�ររ��នដល់�រដឹកជ��ន
� ឆ� ង�ត់េម
្រត� Metro
kingcounty.gov/metro
កម� វ �ធី����ប់រងទឹកជំនន់��ក់�តិ
800-427-4661
floodsmart.gov
សុខ�ព��រណៈទី្រក �ងសុីតថល
Seattle & េ�នធី King ប���ងស��
កទឹកស��យនិងអណ��ងទឹកឃីងេ�នធី
King County
206-477-8050

G

ទំនប់ទឹក HOWARD HANSON

ទី��ក់�រ្រគប់្រគងសេ្រ��ះប��ន់សហព័ន� FEMA
េ�តំបន់ទំ�បទឹកជំនន់ 100 ��ំ

ថង់ខ�ច់គ�
ឺ ឧបករណ៍�ម�� និងទប់��ត់ទក
ឹ
ជំនន់ែដល�ន្របសិទ��ព។ ែស� ងយល់ពីកែន� ង
ែដល្រត�វយក� និងរេបៀបេ្រប�្រ�ស់��មវ �ប�
យ៖

តំបន់ទឹកទំ�ប់ទឹកជំនន់ 100 ��ំ �តំបន់ែដលរ�ពឹង� នឹង�នទឹកជំនន់េ�
អំឡ
� ងេពល្រពឹត�ិ�រណ៍ទឹកជំនន់ ែដល�នឱ�សមួ យ�គរយៃន�រេក�ត�ន
េឡ�ងក��ង��ំ�មួ យ។ េដ�ម្បីែស� ងរកេម�ល�េត� ្រទព្យសម្បត� ិរបស់អ�កស� ិតេ�ក��
ងតំបន់ទំ�បទឹកជំនន់ឬអត់េ�ះ សូ មេម�ល វ �ប�យ
kingcounty.gov/floodmaps ឬេ�ទូ រស័ព�េលខ 206-477-4812.

kingcounty.gov/sandbags
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ទំនប់ទឹក MUD MOUNTAIN

ទេន�

ផលប៉ះ�ល់ទឹកជំនន់ែដលរ�ពឹងទុកពីទេន�

cfs=ហ� �តគូ បក��ងមួ យវ ��ទី
SK

SN

ទឹកជំនន់េឡ�ងដល់
ក្រមិតខ� ស់បំផុត

ដំ�ក់�លទី 1 - ��នទឹកជំនន់។ ដំ�ក់�លទី 2 - ទឹកជំនន់តិចតួ ច។ បុគ�លិកមជ្ឈមណ�ល្រព�នទឹកជំនន់ឃី
��នទឹកជំនន់េក�ត�នេឡ�ង�ធម� �េឡ�យ។

ងេ�នធី King County �ចជួ ប�ន 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� េដ�ម្បីផ�ល់ជំនួយ។

ដំ�ក់�លទី 3 - ទឹកជំនន់មធ្យម។ បុគ�លិកល�តទឹកជំនន់ឃីងេ�នធី(King County Flood
Patrol) ្រត�វ�នេគប��ន
� េដ�ម្បី�ម�នេ្រគ�ងបរ ���រ�រ�រ ដូ ច� ទំនប់ទឹក។

ងទឹកជំនន់េ�បន� េប�កដំេណ�រ�រ។

ដំ�ក់�លទី 4 - ទឹកជំនន់ធ�ន់ធ�រ។ �រល�តទឹកជំនន់បន� �ម�នលក� ខណ� និងមជ្ឈមណ�លផ�ល់ដំណឹ

ទេន� SOUTH FORK
SKYKOMISH

20,400 cfs
កុម�ៈ 2020

ទិន�ន័យលំហូរ មិន�ចរ
ក�នេ�ទី�ំងេនះ
មុនែខតុ� ��ំ 2016

6,000 cfs

10,000 cfs – សំណឹក�ត់្រ�ំង និងប��កេម� ចកម� ីទឹកជំនន់គឺ�ចេក�តេឡ�ង។

18,000 cfs – �រហូ រេ្រ�ះ�ត់្រ�ំងទេន� និងប��កេម� ចកម� ីទឹកជំនន់ ទំនង��ចេក�ត�ន

27,000 cfs – �ររ �ក�ល�លៃនេ្រ�ះទឹកជំនន់�ចនឹងរ ួមប��ល
� តំបន់ែដល�ធម� �្រត�វ�ន�រ�រេ�យទំនប់ទឹក។

ទេន� TOLT

13,800 cfs

17,400 cfs

មក� 2009

ធ� � 1959
មុន�រ�ងសង់ទំបន់
ទឹកទេន� Tolt
River Dam។

2,500 cfs

3,500 cfs – ទំនប់ទឹក Levee េ�េល�្រ�ំង�ងត្ប�ងេ�ចេ��ះ��ន Snoqualmie Valley

5,000 cfs – ទឹកហូ រ�ត់ផ� វ� Tolt River Road NE េ�ក��ងបរ �េវណៃនអតីតស��ត់ជិត�ង San

8,500 cfs – ទំបន់ទឹក�ម�ត់ែ្រពក��េ��ម្រ�ំងទេន� � ំងពីរ�ច�នក្រមិតខ� ស់រ�ង��ន Snoqualmie Valley Trail Bridge

ទេន� SNOQUALMIE

45,680 cfs

54,110 cfs

6,000 cfs

12,000 cfs – ផ� វ� ែដល�ចខ� ស់�ង រ ួម�ន Neal Road SE, Reinig Road, West

20,000 cfs – ទឹកជំនន់ៃនជេ្រ�េផ្សងៗ���ចេក�តេឡ�ងេ�ទូ � ំង្រជលង Snoqualmie Valley � ំងមូ
ល។ ផ� វ� ��ែដល�ច�នកំពស់ខ�ស់រ ួម�នផ� វ� Fall City-Carnation Road, West Snoqualmie River
Road SE រ�ងផ� វ� SE 24th និងផ� វ� NE Tolt Hill Road, ផ� វ� NE Tolt Hill Road និងផ� វ� Novelty Flats Road។

38,000 cfs – តំបន់លំេ���នមួ យចំនួន�ចជួ ប្របទះេល្ប�នទឹក��ង
ំ ែដល�នេ្រ�ះ��ក់ -និង�រជន់លិចទឹកជំនន់ ដល់លំ

6.5 ft

7.5 ft – តំបន់ែដលជន់លិច�ញឹក�ប់�ចរ�ពឹង�នឹង�នទឹកជំនន់។ �របិទផ� វ� មួ យ
ចំនួនេ�យ�រែតទឹកេ�េល�ផ� វ� ។ មន� ីរ្របតិបត� ិ�រ��រណ�ររបស់ទី្រក �ង Issaquah
�ប់េផ� �មសកម� �ពទប់ទល់នឹងេ្រ�ះទឹកជំនន់។

8.5 ft – ទឹកជំនន់ែដលគូ រឱ្យកត់ស��ល់េ� Issaquah Creek, Tibbetts Creek, និង East Fork

9 ft – ទឹកជំនន់�៉ងធំ្រសេដៀងនឹងែខកុម�ៈ 2020 ឬធំ�ងេនះេ�ទូ � ំង Issaquah និង្រជលង Tibbetts Creek ។
Issaquah-Hobart Road SE និង SR 900 �ចបិទេ�យ�រទឹក និងកេម� ចកម� ីេ�េល�ផ� វ� ។ កិច�ខិតខំែ្របងែ្របងទប់ទល់នឹ
ងទឹកជំនន់ក្រមិតអតិបរ��ក់ឲ្យអនុវត� ។

ហូ រ�មទី្រក �ង Skykomish

T

េឡ�ងដល់ក្រមិតខ�
ស់បំផុត�េពលថ�ីៗ

ព័ត៌�នែដល�នេល�ែផនទីេនះ ្រត�វ�នចង្រកងេ�យបុគ�លិកឃីងេ�នធី King County ពី�ពខុស��ៃន្របភព�� និង�ច�ន�រ
��ស់ប�រេ�យ�
�
� ន�រជូ នដំណឹងេឡ�យ។ ឃីងេ�នធី King County និងមជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងទឹកជំនន់េ�ឃីងេ�នធី King County មិន
េធ� ��រតំ�ង ឬ�រ�� �នប��ញឬ�នបង� ប់ន័យ�ម�ព្រតឹម្រត�វ �ពេពញេលញ �ពេទៀង�ត់េពលេវ� ឬសិទ�ិេ្រប�្រ�ស់ព័ត៌�ន
ែបបេនះេឡ�យ។ ឯក�រេនះគឺមិន�នបំណងស្រ�ប់�រេ្រប�្រ�ស់�ផលិតផលស� ង់មតិេ�ះេទ។ ឃីងេ�នធី King County និងមជ្ឈមណ�ល
នឹងមិនទទួ លខុស្រត�វេល��រខូ ច�ត�ទូ េ� ពិេសស េ�យ្របេ�ល េ�យៃចដន្យ ឬ�លទ� ផល�មួ យែដល្រត�វ�ប់ប��ល
� េឡ�យ ប៉ុែន�
មិន�នកំណត់ចំេ�ះ្រ�ក់ចំណូលែដល�តបង់ ឬ្រ�ក់ចំេណញែដលខតបង់ ែដល�លទ� ផលពី�រេ្រប�្រ�ស់ ឬ�រេ្រប�ខុសឆ� ងៃនព័ត៌�ន
ែដល�នេ�េល�ែផនទីេនះេឡ�យ។ �រលក់ែផនទីេនះ ឬព័ត៌�ន�មួ យេ�េល�ែផនេនះ ្រត�វ�ន�ម�ត់ េល�កែលងែត�ន�រអនុ��ត
��យលក� ណ៍ពីឃីងេ�នធី King County។

ហូ រេ�ែក្បរទី្រក �ង Carnation

ផលបូ កៃន
លំហូរទឹកេ�៖

N North fork
M Middle fork
S South fork

តុ� 2019

មក� 2009

បុគ�លិកឃីងេ�នធី King County កំពុង្រ�ប់
ដំណឹង្រប �ង្របយ័ត�។

បុគ�លិកឃីងេ�នធី King County កំពុង្រ�ប់
ដំណឹង្រប �ង្របយ័ត�។

បុគ�លិកឃីងេ�នធី King County កំពុង្រ�ប់
ដំណឹង្រប �ង្របយ័ត�។

Trail Bridge និង��នផ� វ� �េវ Highway 203 Bridge �ចនឹងជួ ប្របទះនឹង�រ្រ�បទឹក។

Snoqualmie River Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road និង
Mill Pond Road។

េឡ�ង។ ទឹកជំនន់ទំនង�េក�ត�នេឡ�ងេ��មតំបន់�លទំ�បេ�ជិត Baring និងចុង�ងលិ
ចភូ មិ Timberlane ។

Souci ។ ទឹក្រ�បចូ លែដល�នេក�នេឡ�ងនិង�រជន់លិចេ�ទី���ងេ្រ�យឬសំ�បផ� ះែដល�
ចេក�ត�នេ�ទំនប់ទឹក�ម�ត់ែ្រពកេ��ត់្រ�ំង�ងត្ប�ងរ�ង��ន Snoqualmie Valley Trail
Bridge និង��នផ� វ� �យេវ Highway 203 Bridge។

និងផ� វ� �យេវ Highway 203។ លំហូរទឹកពីទឹក្រ�បចូ លេ��មទំបន់ទឹក�ម�ត់ែ្រពកេ��ម្រ�ំងទេន� � ំងពីរ�ងត្ប�ងរ�ង��ន
Snoqualmie Valley Trail Bridge និង��នផ� វ� �យេវ Highway 203 Bridge។ ��ន�ចឆ� ង�ត់ផ� វ� NE 32nd St. �រ��ស់ប�រទី
� �ំងផ� វ� ទឹ
កឬែ្រពក�ចេក�តេឡ�ងរ�ងែផ� ក�ងេល�ៃនផ� វ� Tolt River Road NE/361st Avenue NE និង្រពំែដន�គ�ងេក�តៃន Carnation។

េ���ន។ ផ� វ� ែដល�ច�នកំពស់ខ�ស់ រ ួម�ន SE Reinig Road, Moon Valley Rd, SE Fish Hatchery Road, SE David Powell
Road, NE 124th St, និងផ� វ� Woodinville-Duvall Road.

I

ISSAQUAH CREEK

9.53 ft

កុម្ភៈ 2020

9.9 ft

កម� ស់ (ដំ�ក់�ល) េ�ែក្បរ
Hobart
ទិន�ន័យ៖ ទី្រក �ង Issaquah

វ �ច� ិ� 1990

បុគ�លិកឃីងេ�នធី King County កំពុង្រ�ប់ដំណឹង្រប �
ង្របយ័ត�។ មន� ីរ��រណៈ�រ និងនគរ�លៃនទី្រក �ង
Issaquah ទទួ ល�ន�រជូ នដំណឹងអំពីប��េនះ។ �រ្រប
�ំ�រេដ�ម្បី្រគប់្រគង��ន�រណ៍�ន�ប់េផ� �ម។

C

ទេន� CEDAR

7,590 cfs

14,200 cfs

1,800 cfs

2,800 cfs – ផ� វ� ���ច�នខ� ស់�ង និងបិទ រ ួម� ំង SE 184th St and

4,200 cfs – ផ� វ� ថ� ល់ែដល�ច�នកំពស់ខ�ស់ េហ�យបិទរ ួម�ន SR 169 េ�ជិតចំណុច្របសព� ៃនផ� វ�

5,000 cfs – ផ� វ� ���ច�នខ� ស់�ង និងបិទ រ ួម� ំង SE Jones Road near 156th Pl. SE, SR 169 េ�ជិតចំណុច្របសព� ៃនផ� វ�

G

ទេន� GREEN

11,700 cfs*

28,100 cfs

5,000 cfs

7,000 cfs – ទឹកជំនន់េ��លទំ�បេ�េដ�មទឹក្រជលងភ� ំៃនទី្រក �ង Auburn។

9,000 cfs – ទឹកជំនន់ែដល�នកម� ស់ខុសៗ�� េក�ត�នេឡ�ងេ�តំបន់ចរន� ទឹក�ងេល�ៃនទី្រក �ង Auburn េ�

12,000 cfs – ទំនប់ទឹក្រគប់្រគងទឹកជំនន់ធ�ន់ធ�រ�ចេធ� �ឱ្យេខ�យពីតិត�ិកម� ។ �រ��ស់ប�រ�
� � មៗេល�លក� ខណ�ទឹកជំនន់គឺ�ចេ�រ ួ

4,000 cfs

5,000 cfs – ទឹកជំនន់�ម្រ�ំងទេន� ែដល�ច�នេ�ែផ� កេដ�មទឹកៃនផ� វ� A-Street

7,000 cfs – ក្រមិតទឹកទេន� ខ� ស់នឹងេក�តេឡ�ងេ��មបេ��យរ�ំង�រ�រទឹកជំនន់បេ��ះ�សន� ។ ទឹ

9,000 cfs – េល្ប�នខ� ស់ដ៏�នេ្រ�ះ��ក់ និងលំហូរកេម� ចកម� ី�ចេក�ត�នេ�ទូ � ំង្របព័ន�ទេន� ។ ទឹកជំនន់េល�្រ�ំងទេន� គឺ្រត�
វ�នរ�ពឹងទុកេ�ក��ងប�
� ទី្រក �ងៃន Pacific និង Auburn។ ែផ� កៃនរ�ំង�រ�រទឹកជំនន់�បេ�
� ះ�សន� �ចខ� ស់�ង។ �រខូ
ច�ត�ចនឹងេក�ត�នេឡ�ងេ�កែន� ង��ស់ពង្រតីេ�ែក្បរទី្រក �ង Enumclaw។ ទឹកជំនន់ទំនង�ខ� ស់�ងេ�ែខ្សទឹក�ងេល�
SR 410 ៃនទំនប់ទឹក Mud Mountain Dam េ�ែក្បរទឹកទេន� Greenwater។

លំហូរេ�ែក្បរ Landsburg

លំហូរែដល�ន�ស់ឬរ�ពឹងទុក
េ�ែក្បរទី្រក �ង Auburn

កុម្ភៈ 2020

កុម្ភៈ 2020
* បេ�
� ះ�សន�

W

ទេន� WHITE

លំហូរែដល�ន�ស់ឬរ�ពឹងទុក
ែដល�នបេ�� ញពី ទំនប់� រ �អ
គ� ិសនី Mud Mountain Dam

11,700 cfs

មក� 2009
ែផ� កេល�ទិន�ន័យ
របស់អង� �ព វ �ស� ក
រកងទ័ពសហរដ� �េម
រ �ក ពីទំនប់ទឹក Mud
Mountain Dam។

មុន�រ�ងសង់ទំ
បន់ទឹក Masonry
Dam។

វ �ច� ិ� 1959
មុន�រ�ងសង់ទំបន់
ទឹក Howard Hanson
Dam។

28,000 cfs

ធ� � 1933
�ន�យ�រណ៍េ�
ទេន� White េ�ែក្បរ
Buckley មុន�រ�ង
សង់ទំបន់ទឹក Mud
Mountain Dam។

បុគ�លិកឃីងេ�នធី King County កំពុង្រ�
ប់ដំណឹង្រប �ង្របយ័ត�។

បុគ�លិកឃីងេ�នធី King County កំពុង្រ�
ប់ដំណឹង្រប �ង្របយ័ត�។

បុគ�លិកឃីងេ�នធី King County កំពុង្រ�
ប់ដំណឹង្រប �ង្របយ័ត�។

Lower Dorre Don Way SE.

Bridge េ��មប�
� ទី្រក �ងៃន Pacific និង Auburn។ ទឹកជំនន់េ�តំបន់្រ�ំងទេន� ទំនង
��ចេក�ត�នេឡ�ង�នេ�ក��ង Pacific ែក្បរ្រប�យ Government Canal។ ក្រមិតទឹ
កខ� ស់នឹងទំនង�េក�តេឡ�ងេ��មបេ�
� យរ�ំង�រ�រទឹកជំនន់បេ�
� ះ�សន� ។

ៃនឈូ ងសមុ្រទ Issaquah Creek។ ទឹកជំនន់�ចេក�ត�នេ�តំបន់ឈូងសមុ្រទតូ ច�េ្រច�ន។ កិ
ច� ខិតខំែ្របងែ្របងេពញេលញទប់ទល់នឹងេ្រ�ះទឹកជំនន់របស់មន� ីរ��រណ�រទី្រក �ង Issaquah
�ក់ឲ្យអនុវត� ។

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� វ� ថ� ល់មួយចំនួនក��ងចំេ�មផ� វ� � ំ
ងេនះ ��ប់េ��ន់ស��ត់ជិត�ង�� ែដល�ន្រប�ពលរដ� ��ក់េ�ទីេ�ះ�ច្រត�វ�ប់��នផ� វ� េចញ
និង្រត�វ�រ�រជេម� �សេចញ។

�គ�ងេ្រ�មៃន�ងស��កទឹក Mill Creek ។ ផ� វ� Southeast Green Valley និងផ� វ� West Valley �ចខ� ស់�ង។

កជំនន់�ម្រ�ំងទេន� ទំនង�េក�ត�នេឡ�ងេ� Government Canal និង Butte Avenue �នេ�ែផ� កេដ�
មទឹកៃនផ� វ� A-Street Bridge េ��មប�
� ទី្រក �ងៃន Pacific និង Auburn។ អ� ករស់េ�តំបន់ Red Creek �ច
ជួ ប្របទះនូ វេល្ប�នខ� ស់�៉ងេ្រ�ះ��ក់ លំហូរកេម� ចកម� ី និង�រជន់លិចដល់លំេ���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, SE 225th St, Dorre Don Ct SE, Lower Dorre Don Way SE, Dorre Don Way SE, SE 238th St, និង 244th Ave SE. ផ� �
វថ� ល់មួយចំនួនក��ងចំេ�មផ� វ� � ំងេនះ ��ប់េ��ន់ស��ត់ជិត�ង�� ែដល�ន្រប�ពលរដ� ��ក់េ�ទីេ�ះ�ច្រត�វ�ប់��នផ� �
វេចញ និង្រត�វ�រ�រជេម� �សេចញ។ លំហូរេលឿននិងេ្រ��ចបេង� �ត���ន�ពដ៏េ្រ�ះ��ក់េ�តំបន់�លទំ�បលិចទឹកជំនន់។

ច �ពិេសសេ�ក��ងតំបន់ែដល�រ�រេ�យទំនប់ទឹក។ �រែ្រប្រប� ល� ំងេនះ �ច�ប់ប��ល
� �រេក�ន�នទឹកេឡ�ង�៉ង�ប់រហ័ស �
រលិចទឹកជំនន់ រ �ក�ល�ល �របិទផ� វ� និង�ររ��នដល់ឧបករណ៍េ្រប�្រ�ស់។

