बाढी आउँ दा...

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

तयार रहनुहोस्! kingcounty.gov/ﬂoodservices मा बाढीबारे िववरण प्राप्त गनुर्होस्

घर वा सम्पित्त बाढीबाट प्रभािवत हुने जमीनमा वा निजकै छ।
kingcounty.gov/floodmaps मा गएर वा
206-477-4812 मा फोन गरेर थप जान्नुहोस्।

2 बाढी बीमा खिरद गनुर्होस्। घरधनीहरूको मानक बीमाले बाढीका कारण भएको
क्षित समेटद् ैन र बाढीको बीमाका नयाँ नीितहरू आउन 30 िदन प्रतीक्षा अविध
हुन सक्छ। ﬂoodsmart.gov मा गएर वा 800-427-4661 मा
फोन गरेर थप जान्नुहोस्।

• आफ्नो पिरवार, फामर् वा व्यवसायका लािग आकिस्मक योजनाहरू अद्याविधक
गनुर्होस् र पिरवारका सदस्यहरू छु िट्टन सक्ने अवस्थामा भेटन् े स्थान छनोट
गनुर्होस्।
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बाढी भिरएका क्षेत्रहरूमा निहडँ न् हु ोस्, पार नगनुर्होस् वा सवारी साधन
नचलाउनुहोस्। फकर् नुहोस् । नडुब्नहु ोस्।

आफ्नो घरमा पुनः प्रवेश गनुर्अिघ, सम्भािवत सं रचनात्मक क्षित, ग्याँसको
चुहावट, िवद्युतीय शटर्हरू र नाङ्गा तारहरूप्रित सतकर् हुनुहोस्।

िजम्मेवारीका साथ िनमार्ण गनुर्होस्
बाढीबाट प्रभािवत भएको जिमनमा कु नै पिन िवकास गनर् अनुमित आवश्यक पछर् ।
तपाईंको सम्पित्तमा नयाँ सं रचना िनमार्ण, िनमार्ण सुधार, पिरवधर्नहरू, उत्खनन,
ग्रेिडङ, पुनेर् वा अन्य कु नै पिन पिरवतर्न गनेर् अनुमित िदइनुपछर् र तपाईंको समुदायको
बाढीबाट प्रभािवत हुने जमीन व्यवस्थापन िनयमका मापदण्डहरूको पालना गनुर्पछर् ।
बाढीबाट प्रभािवत हुने जमीनका भवनहरूमा गिरने कु नै पिन ममर्त वा सुधार
कायर्हरूको लागत ितनीहरूको मूल्यको 50 प्रितशत भन्दा बढी भएमा भनवहरूको
सतहलाई उच्च बनाउने वा बाढी-प्रितरोधी बनाउन आवश्यक पछर् ।
िजम्मेवारीका साथ गिरने िनमार्णले मािनस र भवनहरू बाढीबाट सुरिक्षत छन् भनी
सुिनिश्चत गछर् । बाढीबाट प्रभािवत हुने जमीनको व्यवस्थापन िनयमनहरूले बाढी उन्मुख
क्षेत्रहरूमा बसोबास गनेर् र काम गनेर् सबैजनाका लािग प्रत्येक िवकासले अन्य
घर/सम्पित्तहरूमा पानेर् प्रभावलाई कम गरेर उनीहरूका लािग कम खतरापूणर् बनाउँ छन्।
पिरयोजना सुरु गनुर् अिघ, तपाईंको क्षेत्रािधकारको अनुमित प्रदान गनेर् िनकाय वा
स्थानीय सेवाहरूका लािग िकङ काउन्टी िवभाग (King County
Department of Local Services), अनुमित िदने िवभागलाई
206-296-6600 मा सम्पकर् गनुर्होस् वा
kingcounty.gov/permits मा जानुहोस्।

िरसाइकल गनर् सिकने कागजमा छािपएको। कृ पया िरसाइकल गनुर्होस्।
सामान्य

नलीहरूमा चेक भल्भहरू जडान गनुर्होस्।

बाढीमा तयार रहनुहोस्

भाँडोहरूमा फाल्नुहोस्; र फु टपाथ, नाली, सडक र अन्य पक्की सतहहरू बढानुर्होस्। सफा
स्टोमर् ड्रेनहरूलाई कम व्यवस्थापन आवश्यक पछर् र हाम्रा नदीनालाहरूलाई पानी
िपउनका लािग, वन्यजन्तु र मनोरञ्जनका लािग सफा राख्न मद्दत गछर् न।्

• आकिस्मक िकट जम्मा गनुर्होस् (तल हेनुर्होस्)।
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िनिम्त kingcounty.gov/flood मा हेनुर्होस् ।
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Chair Dave Upthegrove

बाढी तपाईंको निजकै आइपुगेको छ तर तपाईंसँ ग के ही समय छ भने मात्र:
• तपाईंको ग्यासको मुख्य भल्भ बन्द गनुर्होस्।
• मुख्य पावर िस्वचबाट आफ्नो भवनका सबै िबजुली बत्ती बन्द गनुर्होस्। कु नै पिन िवद्युतीय
उपकरण सुख्खा क्षेत्रमा नभएमा वा तपाईंले रबरको सोल भएका जुत्ता र रबरका पञ्जाहरू लगाएर
सुख्खा काठको टुक्रामा नउिभदँ ासम्म त्यसलाई नछु नुहोस्।

िनकायहरूबाट प्राप्त हुने िनकास (घर/सम्पित्त छोडेर सुरिक्षत स्थानमा जाने) सूचनाका लािग
तयार रहनुहोस्। िनस्कने सुझाव िदइएको खण्डमा, तुरुन्तै िनस्कनुहोस्। सटर्कट बाटोहरू
अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले िसफािरस गिरएका िनकास मागर्हरू हुँ दै जानुहोस्।

• तपाईंको िछमेकमा आएको बाढीबारे बुझरे भावी प्रयोगका लािग समय, गेज िरिडङ र बाढी
आउँ दा तपाईंको स्थानीय क्षेत्रमा पानीको सतह कितसम्म बढ्न सक्छ भन्ने जस्ता बाढीका
तथ्याङ्कहरूको रेकडर् गनुर्होस्। तपाईंको घर वा व्यवसायमा िविशष्ट अवलोकनहरू समावेश
गनुर्होस्।

तपाईं िछटो गरी पानीको सतह बढ्नाले आफ्नो घर वा भवनबाट सुरिक्षत रूपमा
िनस्कन सक्नुहुन्न भने, 911 मा फोन गनुर्होस्।। त्यसपिछ उच्च तला वा छतमा
जानुहोस्। न्यानो, मौसम प्रितरोधी कपडा, फ्ल्याशलाइट, मोबाइल फोन र बोक्न िमल्ने
रेिडयो साथमा राख्नुहोस्।

2021 मा, हामीले ¬बाढीले समुदायहरूमा पानर् सक्ने
िवनाशकारी प्रभावहरू प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौं। यहाँ सं युक्त
राज्य अमेिरकामा होस् वा िवदेशमा घर, व्यवसाय र
िवद्यालयहरूमा ¬क्षित पुर्याएको छ; जताततै िबजुली बत्ती
कािटएको छ; ¬हजारौं मािनसहरूलाई आफ्ना घर/सम्पित्त
छोड्न बाध्य बनाएको छ; र दभ
ु ार्ग्यवश धेरैले ज्यान गुमाएका
छन्। यो बाढीको जोिखम वास्तिवक हो भनेर याद िदलाउने
कडा सूचक हो र हामी तयार रहन आवश्यक छ।

King County Flood Control Diﬆrict ले
मािनस र घर/सम्पित्तलाई ¬बाढीबाट बचाउन मद्दत गनेर् भएकाले, यसले आफ्ना पिरयोजनाहरूमा
एकीकृ त बाढीबाट प्रभािवत हुने ¬जमीनको व्यवस्थापन पद्धित कायर्मा वृिद्ध गिररहेको छ। यो
एकीकृ त पद्धितले िडिस्ट्रक्टले सवर्साधारणको सुरक्षा र पूवार्धारको मात्र सुरक्षा नभएर हाम्रो
वातावरणको सुरक्षा पिन खोज्दछ र हाम्रा समुदायहरूको लचकतालाई सुधार गदर्छ।
¬बाढीको तयारी र लचकताका लािग िडिस्ट्रक्टको कायर् मुख्य भएपिन, हामी सबैले बाढीहरूको
लािग तयार रहने भूिमका िनवार्ह गनुर्पछर् । हामी सबै िमलेर जीवन बचाउन, हाम्रो अथर्तन्त्रमा
सहायता गनर् र हाम्रो ग्रहको ख्याल राख्न सक्छौं।
यहाँ तपाईंले गनर् सक्ने कु राहरू िदइएको छ:
• बाढीको जोिखमबारे थाहा पाउनुहोस्। kingcounty.gov/ﬂoodmaps
िभिजट
गनुर्होस् र “King County iMap” मा स्क्रोल गनुर्होस् वा 206-477-4812 मा
फोन गनुर्होस्।

तपाईंलाई घर हेनर् सहायता आवश्यक भएमा, तपाईंको घर बाढीबाट प्रभािवत हुने जमीनमा छ वा छै न भनी पुिष्ट गनर् आवश्यक भएमा वा
पानीको सतहसम्बन्धी प्रमाणपत्रहरूको बारेमा थप जानकारी चािहएमा 206-477-4812 मा फोन गनुर्होस्।

• बाढी बीमा प्राप्त गनुर्होस्। तपाईंको बाढीको जोिखम मूल्याङ्कन गनर्, िप्रिमयमहरूको अनुमान
लगाउन र एजेन्ट खोज्नका लािग ﬂoodsmart.gov मा जानुहोस्।

प्रयोग गनुर्अिघ सुरक्षा हेतु अनुभवी व्यिक्तबाट तपाईंको िहिटङ िसस्टम िवद्यतु ीय
प्यानल, आउटलेट र उपकरणहरूको जाँच गराउनुहोस्। ग्याँस खोल्नका लािग ग्याँस
कम्पनीलाई फोन गनुर्होस्।
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आफ्नो घर वा क्षित पुगेको बनावटमा उच्च पानी पोइन्ट िचिन्हत गनुर्होस्।

• सूिचत रहनुहोस्। King County बाढीको जानकारीको िनिम्त दतार् गनुर्होस् र King
County बाढीको चेतावनी एप डाउनलोड गनुर्होस् kingcounty.gov/ﬂood

घरायसी वस्तुहरू, खानेकुरा, पानीको आपूिर्त र घर/सम्पित्तको सुरिक्षत सफाइका लािग
कायर्िविधहरूको पालना गनुर्होस्।
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सं रचनामा क्षित पुग्नबाट रोक्न बाढीले भिरएका बेसमेन्टहरूबाट पानीलाई िबस्तारै
(प्रित िदन तीनभागको लगभग एक भाग पानी) िनकाल्नुहोस्।

• पछािड फकेर् र जानुहोस्। नडुब्नहु ोस्। बाढीले ल्याएको पानीमा किहल्यै पिन निहडँ ्नुहोस्, पौडी
नखेल्नुहोस् वा सवारी साधन नचलाउनुहोस्।

तपाईंका क्षितहरू के कित भए त्यसको आलेख राख्नुहोस्। क्षितहरू भएका कु राहरूको
फोटो िखच्नुहोस् र ितनीहरूको ममर्त लागत रेकडर् गनुर्होस्। बाढीबाट नोक्सानी भएको
दाबीहरूका लािग आफ्नो बीमा एजेन्टलाई सम्पकर् गनुर्होस्।
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पानीको गुणस्तरलाई दू िषत बनाउने भएकाले बालुवाले भिरएका बोराहरूलाई
खाडलमा नफ्याँक्नुहोस्। भावी प्रयोगका लािग भण्डारण गनुर्होस्।

• यस जानकारीलाई आफ्ना िप्रयजनहरूसँ ग साझा गनुर्होस्।
आफ्ना साथीहरू र पिरवारलाई सूिचत गनुर्होस्।

िवपित्त सहायता र दतार् कायर्िविधहरूबारे अपडेटहरूका लािग आफ्नो स्थानीय
समाचार माध्यमहरू जाँच गनुर्होस्।

िसफािरस गिरएका आकिस्मक िकट सप्लाइहरू अिधक कु राहरू यहाँ: Ready.gov/kit

KING COUNTY नदीहरूको नक्सा

King County Flood Control Diﬆrict
को सन्देश

kingcounty.gov/flood प्रान्तमा भएका िविभन्न नदीका प्रणालीहरूका िनिम्त भएका सतकर् तामा दतार् गनर्को

बाढीका अवस्था र पूवार्नमु ानहरूबारे जानकारीका लािग at 206-296-8200 or
800-945-9263 मा िकङ् काउन्टी फ्लड वािर्नङ सेन्टर (King County
Flood Warning Center) मा फोन गनुर्होस्।

तपाईं यो पुिस्तका पत्राचार माफर् त प्राप्त
गदैर् हुनुहुन्छ भने, तपाईंको घर वा सम्पित्त
बाढीबाट प्रभािवत हुने जमीनमा वा निजकै छ।

बाढीको लािग एकसाथ तयार रहौं

• बाढीको तत्परता, अिघल्ला अनुभवहरू र तपाईं वा िछमेकीहरूलाई आवश्यक
पनर् सक्ने कु नै पिन िवशेष सहायताको सम्बन्धमा उहाँहरूसँ ग कु रा गनुर्होस्।
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हे ल ो!

KING COUNTY मा बाढीको तत्परताका लािग तपाईंको िनदेर्िशका

• स्टोमर् ड्रेनहरूमा फोहोर नफाल्नुहोस्; फोहोर र जनावरको मललाई फोहोर फाल्ने

• स्थानीय लाइनहरू व्यस्त भएमा जानकारी िदनका लािग फोन गनर् राज्य बािहरको
साथी वा आफन्तलाई रोज्नुहोस्।

सहायताको
आवश्यकता?

1

• बाढीले ल्याएको पानी नालीमा जम्न निदनका लािग भवनको फोहोर पानी िनिस्कने

• आफ्नो घर वा सम्पित्तको सुरक्षा गनर्का लािग बालुवाले भिरएका बोराहरू प्रयोग
गनुर्होस् (िनःशुल्क िवतरण स्थानहरूका लािग नक्सामा हेनुर्होस्)।

तपाईंको सवारी साधन बाढीले भिरएको क्षेत्रमा बन्द भएमा, M सम्भव भएसम्म
िछटो सवारी साधनलाई त्यही छोडेर जानुहोस्। तपाईंको सुरक्षाका लािग तपाईं
जुन बाटो जानुभएको िथयो।

बाढीपिछ

• प्रोपेन ट्याङ्क र अन्य इन्धन कन्टेनरहरूलाई आड लगाएर सुरिक्षत राख्नुहोस्।

• तपाईंको घर वा व्यवसायबाट उच्च ठाउँ सम्म जाने िविभन्न मागर्हरूबारे जान्नुहोस्।

सतकर् ताको ि नि म्त
दतार् गनुर् ह ोस्

भइरहेको अविधमा

आफ्नो सम्पित्त र घरपालुवा जनावरहरूलाई बाढीका खतराहरूबाट सुरिक्षत राख्नुहोस्।
• सवारी साधनहरू, उपकरण र पशु/घरपालुवा जनावरहरूलाई उच्च मैदानमा सानुर्होस् र
मूल्यवान वस्तु र घरेलु रसायनहरूलाई बाढी आउने स्तरभन्दा मािथल्लो तहमा राख्नुहोस्।

2021-2022

1 बाढीको खतराबारे जान्नुहोस्। तपाईंलाई यो सूचनापत्र पत्राचार गिरएमा, तपाईंको

4

तपाईंले आउँ दो बाढीको िसजनका लािग तयार हुन गनुर्भएका सबै कायर्हरूका लािग धन्यवाद।
एकसाथ िमलेर, हामीले हाम्रा समुदायहरू सुरिक्षत राख्न सुिनिश्चत गनर् सक्छौं।

• ब्याट्री वा क्रयाङ्क-सञ्चािलत रेिडयो र अितिरक्त ब्याट्रीहरू

Dave Upthegrove
अध्यक्ष, King County Flood Control District

• प्राथिमक उपचार सामग्रीहरू र एउटा िसट्ठी

kingcountyfloodcontrol.org | @CMUpthegrove

Snoqualmie Valley मा आएको बाढी, िडसेम्बर 2015

नदीको निजकको जमीनबाट टाढा बाढीबाट प्रभािवत हुने जमीनबारे समग्र दृिष्टकोण
King County धेरै नदीका जलधाराहरू¬को घर हो जसले Cascade Mountains बाट PugetSound सम्मको पानीको प्रवाहलाई
वहन गर्छ। यी नदीहरू जङ्गल, कृषि र उच्च रूपमा शहरीकृत क्षेत्रहरू मौसमका ढाँचाहरूमा हुने परिवर्तन र भारी वर्षाको विश्वव्यापी प्रचलनमा
संयोजित भएको सामान्यतः पानी पर्ने हाम्रो प्रशान्त उत्तरपश्चिम मौसमको अर्थ बाढी महत्त्वपूर्ण खतरा हो भन्ने हो।
ऐतिहासिक रूपमा, King County का नदीहरूमा अगष्ट महिनामा बाहेक ¬प्रत्येक महिनामा बाढी आएको छ। 1990 देखि King
County मा नदीमा आएको बाढीको कारण यसलाई राष्ट्रपतिद्वारा 13 पटक प्रकोप घोषणा गरिएको छ। सबैभन्दा हालैको बाढीको प्रकोपको
घोषणा 2020 मा गरिएको थियो।
नदीको बाढीबाट मानिस र घर/सम्पत्तिमा पर्ने जोखिम कम गर्नका लागि, King County Flood Control District ले क्षेत्रीय
कार्यक्रम र परियोजनाहरूमा लगानी गर्छ। सबैभन्दा हालैमा, बाढी व्यवस्थापनको पद्धतिले नदीको नजिकको जमीन मात्र नभएर ¬बाढीबाट
प्रभावित हुने सम्पूर्ण जमीनलाई समेटेको छ।
बाढीको जोखिम न्यूनीकरण शीर्ष प्राथमिकतामा भएपनि, बाढीबाट प्रभावित हुने ¬जमीनहरूलाई थप व्यापक रूपमा सम्बोधन गर्नाले सामाजिक
न्याय, समता र वातावरणीय संरक्षणका अतिरिक्त लक्ष्यहरू हासिल हुन्छ। यो एकीकृत पहलले प्राकृतिक बासस्थानको संरक्षण र साल्मोनको
बहाली; लचिला समुदायहरू र पारिस्थितिक प्रणाली; उत्पादनमूलक र व्यवहार्य कृषि; दिगो विकास; जागिर र दिगो जीवनयापन; खुला ठाउँको
संरक्षण; मनोरञ्जन; मानिसहरूलाई प्रकृतिसँग जोड्ने अवसरहरू; र सबैका लागि सफा पानीको समर्थन गर्छ।
हाम्रा नदी र वर्षाको अर्थ हाम्रो क्षेत्रका लागि बाढी सधैं जोखिम हो भन्ने भएतापनि हामीले हाम्रा समुदायहरूहरू र हाम्रो वातावरण दुबैलाई लाभ
पुर्याउने हेतु जोखिमको तयारी, व्यवस्थापन गर्न र स्मार्ट योजना प्रयोग गर्न सक्छौं।

• फ्ल्याशलाइटको साथमा अितिरक्त ब्याट्रीहरू
• प्लािस्टकको झोलामा महत्त्वपूणर् कागजातका प्रितहरू (चालक अनुमित पत्र, बीमा र
बैंकसम्बन्धी जानकारी र सम्पकर् जानकारी)
• तपाईंको पिरवार र जनावरलाई के ही िदनसम्म पुग्ने पानी र निबग्रने खाना
• न्यायो कपडा, बिलयो जुत्ता/बुट र ब्ल्याङ्केटहरू
• व्यिक्तगत सरसफाइ र शौच सामग्रीहरू
• िनधार्िरत औषिधहरू
• बालबािलकाका लािग सान्त्वना िदने वस्तुहरू (ब्ल्याङ्केट, िकताबहरू, खेलौनाहरू)
• सेल फोन र यसको चाजर्र र ब्याकअप ब्याट्रीहरू

जानकार रहनुहोस्

पिहले

3 आफू र आफ्नो पिरवारलाई सुरिक्षत राख्नुहोस्।

kingcountyf loodcontrol.org

KING COUNTY को िनःशुल्क बाढीसम्बन्धी
चेतावनी िदने एप

हामीलाई पछ्याउनुहोस्!

हाम्रो िनःशुल्क एपमा वास्तिवक-समयमा बाढीसम्बन्धी जानकारी प्राप्त
गनुर्होस्! हालको नदीको बहाव, नदीको स्तरको डाटा, पूवार्नुमानहरू र
वास्तिवक-समयमा बाढीका चरणहरू िनगरानी गनुर्होस्।

@KCFloodDistrict and
@KCDNRP

kingcounty.gov/flood मा साइन अप गनुर्होस्।.

@KingCountyDNRP
@KingCountyDNRP

फोन गनुर्होस्, टेक्स्ट गनुर्होस्
सन्देश वा इमेल पठाउनुहोस्

बाढीसम्बन्धी िनःशुल्क स्वचािलत सतकर् ताहरूका
लािग साइन अप गनुर्होस्। तपाईं नदी र बाढीको
चरण अनुसार सतकर् ताहरू व्यिक्तिगकरण गनर्
सक्नुहुन्छ।

KING COUNTY

बाढ ीसम्बन्ध ी
चे त ावन ी!

kingcounty.gov/flood वा 206-477-4899 मा फोन
गनुर्होस्
वैकिल्पक ढाँचाहरू उपलब्ध छन् । 206-477-4812 (TTY िरले: 711)

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

KING COUNTY काउन्टी नदी प्रणालीहरू
सङ्केत
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100 वषर्को
बाढीबाट प्रभािवत हुने जिमन

S
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4 माइलहरू
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नोभेम्बर 2021

बालुवा
िवतरण ठाउँ
N

जलाशय
नदीको चरण

बाढीका चरणहरू िनधार्रण
गनर् प्रयोग गिरन्छ*
(तल हेनुर्होस्)

SN

*King County का नदीहरूबारे बाढीको चेतावनीका चरणहरूको
पूर्ण सूचीका लागि kingcounty.gov/flood मा जानुहोस्
M

I

SN
C

MASONRY बाँध

बालुवाको बोरा कार्यक्रम
S

KING COUNTY
बाढी चेतावनी के न्द्र

206-296-8200 वा 800-945-9263

अनुवादको सेवाहरू उपलब्ध छ; TTY 711.

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

आकिस्मक बाढी जानकारी
बाढीका लािग कसरी तयारी गनेर्
kingcounty.gov/floodservices
King County आकिस्मक चेतावनी
kingcounty.gov/alert
King County
आकिस्मक समाचार ब्लग
kcemergency.com
King County बाढी चेतावनी
206-477-4899
kingcounty.gov/flood
King County Flood
चेतावनी के न्द्र
206-296-8200 वा
800-945-9263

King County रोड
24/7 हेल्पलाइन
206-477-8100 or
800-KC-Rds
King County
सडक चेतावनीहरू
kingcounty.gov/Rdalert
Metro ट्रािन्जट समस्याहरू
kingcounty.gov/metro
रािष्ट्रय बाढी बीमा कायर्क्रम
800-427-4661
floodsmart.gov
पिब्लक स्वास्थ्य Seattle र King
County सेिप्टक ट्याङ्क र इनारका
समस्याहरू
206-477-8050

King County हाउिजङ ममर्त कायर्क्रम
न्यून-आम्दानी भएका, योग्य घरधनीहरूका लािग
घर ममर्तका मुख्य अत्यावश्यकहरूका लािग
अनुदान।
206-263-9095
kingcounty.gov/housingrepair

G

HOWARD HANSON बाँध

सं घीय आपतकालीन व्यवस्थापन िनकाय (Federal Emergency
Management Agency) 100 वषर्को बाढीबाट प्रभािवत हुने जिमन

बालुवा भिरएका झोलाहरू बाढी रोक्ने साधारण र प्रभावकारी
उपकरणहरू हुन्। ितनीहरू कहाँ पाइन्छ र कसरी प्रयोग गनेर् भन्ने कु रा
यहाँ थाहा पाउनुहोस्:

100 वषर्को बाढीबाट प्रभािवत हुने जिमन भनेको बाढीको मौसममा बाढी आउने अपेक्षा गिरएको क्षेत्र हो जसमा कु नै
पिन वषर् बाढी आउने सम्भावना एक प्रितशत रहेको हुन्छ। तपाईंको घर/सम्पित्त बाढीबाट प्रभािवत हुने जिमनमा छ वा
छै न भनी फे ला पानर्का लािग, कृ पया kingcounty.gov/ﬂoodmaps मा जानुहोस् वा
206-477-4812 मा फोन गनुर्होस्।

kingcounty.gov/sandbags

यो नक्सामा समावेश गिरएको जानकारी King County का िविभन्न स्रोतहरूबाट सङ्कलन गिरएको हो र सूचना निदइकन पिरवतर्न हुन सक्छ। King County र King
County Flood Control District ले उक्त जानकारीको शुद्धता, पूणतर् ा, समयोिचतता वा प्रयोग गनेर् अिधकारहरूमा कु नै पिन व्यक्त गिरएको वा अस्पष्ट प्रस्तुतीकरण
िददँ ैनन् वा वारेन्टी गदैर्नन्। यो कागजात सवेर्क्षण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गनर्का लािग अिभप्रेिरत छै न। King County र िडिस्ट्रक्ट यस नक्सामा समावेश गिरएको जानकारीको
प्रयोग वा दुरूपयोग बापत गुमेका राजस्व वा गुमेका लाभहरू सिहत, तर यितमा मात्र सीिमत नरहेर, कु नै पिन सामान्य, िवशेष, अप्रत्यक्ष, प्रासं िगक वा पिरणामी क्षितहरूका लािग
िजम्मेवार हुने छै नन्। King County को िलिखत अनुमित बाहेक अन्य अवस्थामा यो नक्सा वा यसमा भएको जानकारीको िबक्री गनर् प्रितबन्ध छ।

W

MUD MOUNTAIN बाँध

नदी

हालैको उच्च
िबन्दु

उच्च
बाढी

चरण 1 - बाढी छै न।
सामान्यत: बाढी आउँ दैन।

कमर्चारीहरू 24 घण्टा उपलब्ध हुनुहुन्छ।

साउथ फकर्
SKYKOMISH नदी

20,400 cfs

अक्टुबर 2016 भन्दा अिघ यो
स्थानमा बहावको तथ्याङ्क उपलब्ध
छै न ।

6,000 cfs

फे ब्रुअरी 2020

10,000 cfs – नदी तटमा भू-क्षय र बाढीले फोहोर बगाएर ल्याउने समस्याहरूको सम्भावना छ।

18,000 cfs – नदी तटमा भू-क्षय र बाढीले फोहोर बगाएर ल्याउने सम्भावना छ। Baring निजकै का कम उचाइ भएका क्षेत्रहरू र
Timberlane Village को पिश्चम सीमामा बाढी आउने सम्भावना छ।

27,000 cfs – टाढा-टाढासम्म फै िलने बाढीमा सामान्यतया तटबन्धद्वारा सुरिक्षत गिरएका क्षेत्रहरू पनर् सक्छन्।

T

TOLT नदी

13,800 cfs

2,500 cfs

जनवरी 2009

17,400 cfs

Carnation िसटीको निजकबाट बग्छ

िडसेम्बर 1959
Tolt River बाँधको िनमार्ण पूवर्।

King County का कमर्चारी सतकर् छन्।

3,500 cfs – Snoqualmie Valley Trail िब्रज र Highway 203 िब्रज बीचको दिक्षण
िकनारमा रहेको तटबन्ध रसाउन सक्छ।

5,000 cfs – पिहलेको San Souci िछमेकको आसपास Tolt River Rd NE मा पानी बग्ने। Snoqualmie Valley
Trail िब्रज र Highway 203 िब्रज बीचको दिक्षण िकनारमा रहेको तटबन्धमा बढ्दो रसायन र घरपछािड सम्भािवत बाढी।

8,500 cfs – Snoqualmie Valley Trail िब्रज र Highway 203 बीच दुबै िकनारमा अविस्थत तटबन्धभन्दा मािथबाट पानी बग्न सक्छ।
Snoqualmie Valley Trail िब्रज र Highway 203 िब्रज बीचको दिक्षण िकनारमा अविस्थत तटबन्ध रसाएर बग्ने पानी NE 32nd St. हुँ दै बग्न सक्नेछ। Tolt River Rd
NE/361st Avenue NE को नदीमािथको भार र Carnation को पूवीर् सीमा बीचमा नदी मागर्मा पिरवतर्नहरू हुन सक्छ।

SN

SNOQUALMIE नदी

45,680 cfs

54,110 cfs

6,000 cfs

King County का कमर्चारी सतकर् छन्।

12,000 cfs – Neal Road SE, Reinig Road, West Snoqualmie River

जनवरी 2009

Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road र Mill Pond
Road समेतका सडकहरूमा पानी मािथ आउन सक्छ ।

20,000 cfs – सम्पूणर् Snoqualmie भ्याली रोड्स भरी फरक-फरक गिहराइका बाढीहरू आउन सक्छन् जुन सतहभन्दा धेरै मािथसम्म बग्न
सक्छन् जसमा Fall City-Carnation Rd, SE 24th St र NE Tolt Hill Rd बीचको West Snoqualmie River Rd SE,
NE Tolt Hill Rd र Novelty Flats Rd समावेश छन्।

38,000 cfs – के ही आवास क्षेत्रहरूमा खतरापूणर् उच्च गितको पानी बहाव र ¬घरहरू बगाउने हुन सक्छ। धेरै मािथसम्म पानी बग्ने सडकहरूमा SE Reinig Rd, Moon

cfs=घन िफट प्रित सेकेन्ड
(cubic feet per second)
SK

नदीको कारण हुने अपेिक्षत बाढी प्रभावहरू

Skykomish नगर हुँ दै बग्छ

ियनीहरूमा
भएको प्रवाहको
योगफल:

N नथर् फकर्
M Middle fork
S साउथ फकर्

अक्टोवर 2019

King County का कमर्चारी सतकर् छन्।

चरण 2 - सानो बाढी सहायता प्रदान गनर्

King County बाढी चेतावनी के न्द्रका

चरण 3 - मध्यम बाढी।

गस्ती गनेर् कमर्चारीहरूलाई तैनाथ गिरन्छ।

तटबन्ध जस्ता बाढी सं रक्षण स्थानहरूको िनरीक्षण गनर् King County का बाढीको

चरण 4 - ठू लो बाढी बाढी गस्ती कमर्चारीहरूले अवस्थाहरूको िनरीकण गनुर्हुन्छ र बाढी चेतावनी के न्द्र खुला रहन्छ।

Valley Rd, SE Fish Hatchery Rd, SE David Powell Road, NE 124th St St, र Woodinville-Duvall Road पछर् न।्

I

ISSAQUAH िक्रक

9.53 िफट

9.9 िफट

6.5 िफट

7.5 िफट – प्राय: बाढी आइरहने क्षेत्रहरूमा बाढीको अपेक्षा गनर् सिकन्छ। सडकमागर्मा पानीको कारण के ही
िस्ट्रटहरू बन्द हुन सक्छन्। इशाक पिब्लक वक्सर् अपरेशन्स िडपाटर्मेन्टले पानी प्रितरोधी िक्रयाकलापहरू सुरु गछर् ।

8.5 िफट – Issaquah Creek, Tibbetts Creek र इस्ट फकर् अफ इसाक िक्रकमा धेरै बाढी आउँ छ। धेरैजसो िक्रकसाइड
क्षेत्रहरूमा बाढीको सम्भावना छ। इसाक पिब्लक वक्सर्को पूणर् बाढी प्रितरोधी प्रयास लागू गिरएको छ।

9 िफट – 9 ft – Issaquah र Tibbetts Creek भ्यालीहरूमा फे ब्रुअरी 2020 को समान भीषण बाढी वा अझ ठू लो बाढी। सडकमागर्मा पानी र बाढीका फोहोरको कारण

C

CEDAR नदी

7,590 cfs

1,800 cfs

फेब्रुअरी 2020

14,200 cfs

Landsburg निजकै बहने

Masonry जलाशयको
िनमार्णपूवर्

King County का कमर्चारी सतकर् छन्।

2,800 cfs – SE 184th St र Lower Dorre Don Way SE सिहत सडकहरूमा पानीको
बहाव उच्च हुन सक्छ र यी सडकहरू बन्द हुन सक्छन्।

4,200 cfs – Cedar Grove Rd SE को इन्टरसेक्सन निजकको SR 169, SE 184th St, Byers Rd SE, 216th Ave
SE, SE 193rd St, SE 206th St, SE 207th St, Lower Dorre Don Way SE र Dorre Don Way SE सिहत
सडकहरूमा पानीको बहाव उच्च हुन सक्छ र यी सडकहरू बन्द हुन सक्छन्। यी मध्ये के ही सडकहरू ती िछमेकहरूमा जान्छन् जहाँका बािसन्दाहरू फस्न सक्छन् र
उनीहरूलाई उद्धार गनर् आवश्यक हुन्छ।

5,000 cfs – सडकहरू पानीले भिरएका र बन्द भएको हुन सक्छ, साथै SE Jones Road निजक 156th Pl SE, SR 169 को छे दनको 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,
SE 225th St, Dorre Don Ct SE, Lower Dorre Don Way SE, Dorre Don Way SE, SE 238th St, र 244th Ave SE । यी मध्ये के ही
सडकहरू ती िछमेकहरूमा जान्छन् जहाँका बािसन्दाहरू फस्न सक्छन् र उनीहरूलाई उद्धार गनर् आवश्यक हुन्छ। बाढीबाट प्रभािवत हुने जमीनभरी गहन र द्रतु प्रवाहले खतरापूणर् अवस्थाहरू िनम्त्याउन
सक्छ।

G

GREEN नदी

11,700 cfs*

28,100 cfs

5,000 cfs

नोभेम्बर 1959
Howard Hanson बाँधको
िनमार्ण पूवर्।

King County का कमर्चारी सतकर् छन्।

7,000 cfs – Auburn िसटीको नदीमािथको उपत्यकामा समतल बाढी।

9,000 cfs – Auburn िसटी र तल्लो Mill Creek तटको नदीमािथको उपत्यकामा फरक-फरक गिहराईका बाढी आउँ छ। Southeast Green
Valley Rd र West Valley Rd मा पानी सतहभन्दा धेरै मािथबाट बग्न सक्नेछ।

12,000 cfs – स्याचुरेसनको कारण सं वेदनशील बाढी िनयन्त्रण तटबन्धहरू कमजोर हुन सक्छन्। बाढी अवस्थाहरूमा आकिस्मक पिरवतर्नहरूको सम्भावना छ, िवशषगरी तटबन्ध-सं रिक्षत

28,000 cfs

4,000 cfs

5,000 cfs – Pacific र Auburn िसटीहरूमा A-St िब्रज को नदीमािथ िकनार नाघ्ने गरी बाढी आउने
सम्भावना छ। Government Canal निजक Pacific मा िकनार नाघ्ने गरी बाढी आउने सम्भावना छ।
अस्थायी बाढी सुरक्षाको बाधासँ गै उच्च पानी हुन सक्छ ।

7,000 cfs – Pacific िसटीमा अस्थायी बाढी सुरक्षा अवरोधहरूमा नदीको पानी सतह उच्च हुनेछ। Government Canal र Butte Ave र
Pacific र Auburn िसटीहरूमा A-St िब्रज नदीमािथ पानीको बहाव धेरै नै उच्च हुने सम्भावना हुनेछ। Red Creek क्षेत्रका बािसन्दाहरूमा खतरापूणर् उच्च
वेग, बाढीको फोहोर र आवासीय घर बगाउने समस्या हुन सक्नेछ।

9,000 cfs – पूरा नदी प्रणालीभरी नै खतरापूणर् उच्च वेग र फोहोर बग्ने समस्या हुन सक्छ। Pacific र Auburn िसटीहरूमा िकनारभन्दा मािथसम्म बाढी आउने अपेक्षा गिरन्छ।
अस्थायी बाढी सुरक्षा अवरोधहरूका भागहरूमा पानीको बहाव धेरै हुन सक्नेछ। Enumclaw िसटी निजको मत्स्यपालनमा क्षित पुग्न सक्नेछ। Greenwater निजक Mud Mountain
बाँधको नदीमािथको SR 410 मा बाढीको पानीको सतह धेरै नै उच्च हुने सम्भावना छ।

W

Hobart नजिकै (चरण) उचाइ
तथ्याङ्कः Issaquah को सहर

फेब्रुअरी 2020

Auburn सिटीको नजिक¬ मापन गरिएको
वा अपेक्षित प्रवाह

फेब्रुअरी 2020

WHITE नदी

11,700 cfs

Mud Mountain बाँधबाट मापन
गिरएको वा अपेिक्षत प्रवाह

*अस्थायी

जनवरी 2009
U.S. मा आधािरत Mud
Mountain बाँधमा
इिन्जिनयरहरूको आमीर्
कपोर्1रेशन

नोभेम्बर 1990

िडसेम्बर 1933
Mud Mountain जलाशय
को िनमार्णपूवर् Buckley
निजकै भएको White नदीमा
िरपोटर् गिरएको ।

King County का कमर्चारी सतकर् छन्। इशाक पिब्लक वक्सर् र
प्रहरी िवभागलाई सूिचत गिरन्छ। आपतकालीन िनरीक्षण सुरु हुन्छ।

King County का कमर्चारी सतकर् छन्।

Issaquah-Hobart Road SE र SR 900 बन्द हुन सक्नेछन्। अिधकतम बाढी प्रितरोधी प्रयास लागू गिरएको छ।

क्षेत्रहरूमा। यी पिरवतर्नहरूमा द्रतु रूपमा पानीको सतह बढ्ने, टाढाटाढासम्म फै लने, सडक बन्द हुने र िबजुली/पानीमा अवरोधहरू हुने समावेश हुन्छन्।

