
ኪኖ ጋብላታት ወሓይዝ: ንኹሉ ዝሓቁፍ ሜላ ኣታኣላልያ ዕልቕልቕ ቦታታት

ኪንግ ካውንቲ ማይ ከዕቁሩ ናይ ዝኽእሉ ካብ ¬ጎቦታት ካስኬድ ናብ ፑልጌት ሳውንድ ዝውሕዙ ሓያለ ማይክዖታት ዝርከበሉ ቦታ እዩ።  
እዞም ወሓይዝ እዚኣቶም ኣግራብ ብዝበዝሖም፣ ሕርሻ ብዝካየደሎምን፣ ኣዚዮም ዝኸተሙን ቦታታት ኣቢሎም ይሓልፉ።  ብልሙድ ርሑስ 
ዝኾነ ናይ ሰሜናዊ ሰላማ ዊ ውቅያኖስ ኩነታት ኣየርና ምስ ዓለምለኻዊ ዝምባለ ለውጢ ኩነታት ኣየርስሩዕ ስልመን፣ ከቢድ ዝናብን፣ 
ዘመልክቶ¬ምዕልቕላቕ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ መጠንቐቕታ ከምዝኾነ እዩ።

ብታሪኽ፣ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ዝረከቡ ወሓይዝ ብዘይካ ኣብ ወርሒ ነሓሰ፣ ኣብ ነብሲ ወከፍ ወርሒ ኣዕለቕሊቖም¬። ካብ 1990 ጀሚሮ 
ምዕልቕላቕ ውሕጅ ¬ 13 ፕረዚደንታዊ ኣዋጃት ናይ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ኣስዒቦም። እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኸሰተ ናይ ምዕልቕላቕ¬ 
ሓደጋ ኣብ 2020 ታኣዊጁ።

ኣብ ሰብን ንብረትን ብዕልቕልቕ ዝስዕብ ሓደጋ ንምንካይ፣ ናይ ኪንግ ካውንቲ ኣውራጃ ምቁጽጻር ዕልቕላቕ ዞባዊ ኣብ ዝኾኑ መደባትን 
ፕሮጀክትታትን ምወላ ወፍሪ ይገብር። ኣብ ዝቐረበ እዋን፣ ንምምሕዳር ምዕልቕላቕ ¬ዝነበረ ሜላ ኣቀራርባ ንኹሎም ናይ ምዕልቕላቕ 
ቦታታት ዝሓቖፈ ነይሩ ¬፣ ን ናይ ማይክዖ ወሓይዛት ጥራሕ ኣይነበረን። 

ምንካይ ሓደጋ ምዕ¬ልቕላቕ እቲ ዝላዓለ ቀዳምነት ዝዋሃቦ ጉዳይ ኮይኑ፣ ን ዕልቕልቕ ቦታታት¬ ኣግፊሕካ ምድህሳስ ሸቶታት ናይ 
ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ቅንዕና፣ ከምኡውን ምዕቃብ ኣከባቢ ዝብሉ ጉዳያት የቕንዕ። እዚ ጥርኑፍ ሜላ ኣቀራርባ ተፈጥሮአዊ መረበትን ምምላስ 
ዓሳ ሳልመን፣ ተጻዋሪ ማሕበረኮማትን፣ ኢኮሲስተምን ንኽህሉ የተባብዕ፤ ፍሪያት ዘለዎን ርኡይ ዝኾነ ሕርሻ፤ ቀጻሊ ዕቤት፣ ስራሕን 
ቀጻልነት ዘለዎ መነባብሮን፣ ምዕቃብ ቅሉዕ ቦታ፤ ምዝንጋዕ፤ ሰባት ምስ ተፈጥሮ ክዛመዱ ዕድል ምፍጣር፤ ክምኡውን ጽሩይ ማይ ንኹሉ 
ምቕራብ።

ወሓይዝን ዝናብን ማለት ¬ምዕልቕላቕ ን ከባቢና ኩልሳዕ ሓደጋ እያ፣ ንሕና ንምእላይ ሓደጋ፣ ከምኡውን ማሕበረኮምናን ኣካባቢናን 
ንምርባሕ ውሕሉል ዝኾነ ፕላን ምድላው ንኽእል። 

ዕልቕልቕ ኣብ ስኖኳሊ ስንጭሮ (Snoqualmie Valley)፣ ታሕሳስ 2015

ኣብ ናይ ሪሳይክል ዝተገበረ ወረቐት ተሓቲሙ። ብኽብረትኩም ሪሳይክል ግበርዎ።
ሓፈሻዊ

ናብ ገዛኹም ተመሊስኩም ቅድሚ ምእታኹም፣ ንዕንወታት፣ ጋዝ 
ምፍሳስ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ምቑራጽ፣ ዝሕዙ ገመዳትን ተጠንቐቑ።
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ናይ መውዐዪ ሲስተም ኤሌክትሪካል ፓነልኩም፣ ኣውትሌቱን ኣቑሑቱን ቅድም 
ምጥቃምኩም፥ናይ ደሕንነት ሰብ ሞያ ቼክ ይግበረልኩም። መስመር ጋዝ 
ንክኽፈተልኩም ናብ ዝምልከቶ ናይ ጋዝ ኩባንያ ደውሉ።

ንደሕንነቱ ዝተሓለወ ናይ ገዛ ኣቑሑ፣ መግቢ፣ ናይ ማይ ኣቕርቦትን ንብረትን 
ምጽራይ ከይዲታት ተኸተል።

ክሳራኹም ሰንዱ/መዝግቡ። ብልሽት ኣሳእልን ወጻኢታት ጽገና ተንቀሳቓሲ 
ስእሊን። ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመኩም ክሳራ ጠለብ ንምቕራብ ናብ ናትኩም 
ወኪል መድሕን ደውሉ።

ልዑል ናይ ማይ ነጥቢ ኣብ ገዛኹም ወይ ኣብ ዝዓነወ 
ንብረትኩም ለክዑ።

ነቲ ዝተዕለቕለቐ ሰረት ቀስ ኢልኩም ፓምፕ ግበርዎ (ብመዓልቲ ሲሶ 
ዝኸውን ማይ) ናይ ኣቑሑ ህንጻ ምዕናው ንምክልኻል።

ሑጻ ካብ ናይ ሑጻ ሳንጣታት ናብ ክሪካት ኣይትጉሓፉ ናይቲ ማይ ጽሬት 
ስለዘበላሽዎ። ንመጻኢ ጥቕሚ ክኸውን ከዝንዎ።

ንሓደሽቲ ዜናታት ብዛዕባ ናይዚ ሓደጋ ሓገዝን መዝገባን ከይዲታት 
ንምፍላጥ ዜና ተኸታተሉ ።

ድሕሪ ምዃኑ

ብሓላፍነት ህነጹ
ዝዀነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ክሊ ዕልቕልቓዊ ጎልጎል ዝግበር ህንጸታዊ ዕዮ ፍቓድ 
ኪወሃበሉ የድልዮ። ሓድሽ ህንጸት፣ ምትዕርራይ ህንጻ፣ ወሰኻት፣ ኵዕታ፣ 
ምውሃብ ደረጃታት፣ ምምላእ ወይ ዝዀነ ይኹን ኣብ ልዕሊ መንበሪ ገዛኹም 
ዝግበር ካልእ ዓይነት ለውጢ፣ ፍቓድ ተዋሂቡሉ ንዕያራዊ መምርሒታት 
ምሕደራ ዕልቕልቓዊ ጎልጎል ናይ ኮምኩም ዘማልእ ክኸውን ግዴታዊ እዩ። 
ዝዀነ ይኹን ካብ 50 ሚእእታዊት ዋጋ ናይ ሓደ ኣብ ክሊ ዕልቕልቓዊ ጎልጎል 
ዝርከብ ህንጻ ዝበጽሕ ምትዕርራያዊ ድዩስ ምሕየሻዊ ስራሕ፣ ክብታ/ብራኸ 
ከምዝህልዎ ወይ ማይ ዕልቕልቕ ከምዘይኣትዎ ኰይኑ ክስራሕ የድልዮ።

ሓላፍነት ዝመልኦ ኣገባብ ኣተሃናንጻ፣ ሰባት ኰኑ ህንጻታት ካብ ዕልቕልቕ 
ውሑሳት ከምዝዀኑ ይገብር። ሕጋጋት ምሕደራ ዕልቕልቓዊ ጎልጎል፣ እቶም 
ናብ ዕልቕልቕ ዝያዳ ዝተቓልዑ ከባቢታትና ንነበርቶም ኰነ ኣብኣቶም ንዝሰርሑ 
ሰባት ብዙሕ ሓደገኛታት ከምዘይኰኑ ይገብር። እዚ ድማ ሓደ ህንጸታዊ ዕዮ 
ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህንጻታት ኣሉታዊ ጽልዋ ብምጉዳል ዝፍጸም እዩ።

ሓደ ፕሮጀክት ቅድሚ ምጅማርኩም፣ ንሕጋዊ ጉዳይኩም ዝውክል ትካል ወይ 
ድማ ናብ ኪንግ ካውንቲ ሕጋዊ ጉዳያት ዲፓርትመንት፣ ክፍሊ ፍቓድ (King 
County Department of Local Services፣ Permitting 
Division)፣ ኣብ 206-296-6600  ደውሉ: ወይ ናብ 
kingcounty.gov/permits. ኬድኩም ተወከሱ።

ብዝተዕለቕለቑ ቦታታት ኣይትንቀሳቐሱ፣ ኣይትኺዱ ወይ መኪና 
ኣይትዘውሩ። ንድሕሪት ተመለሱ። ከይትጥሕሉ ተጠንቀቑ።

መኪናኹም ኣብ ዝተዕለቕለቐ ቦታ እንተተታሒዛ፣ ብዝተኸኣለኩም 
ፍጥነት ገዲፍኩምዋ ህደሙ። ውሕስነትኩም ንምሕላው፡ በቲ 
ዝመጻእኩሙሉ መገዲ ብእግርኹም ተመለሱ። 
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ብዛዕባ እዚ ናይ ዕልቕልቕ ኩነታትን ትንበያ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ኪንግ 
ካውንቲ ናይ ምዕልቕላቕ መጠንቀቕታ ማእኸል (King County Flood 
Warning Center) ብ 206-296-8200 ወይ 800-945-9263 
ደውሉ።

ካብ ምምሕዳረ ንዝመጽእ ካብ ቦታኻ ምውጻእ ትእዛዝ ተጸበዩ። ናብ ካልእ 
ቦታ ንኽትግዕዙ ምስእትሕበሩ፣ ተቓላጢፍኩም ከምኡ ግበሩ። ናይ ኣቋራጭ 
መገድታት ዕጹዋት/ዕጉታት ኪዀኑ ስለዝኽእሉ፡ በቶም ዝተሓበሩኹም 
መገድታት ኣቢልኩም ውጹ።.

ካብ ገዛኹም ወይ ካብቲ ህንጻ ብቕልጡፍ ማይ ይመልእ ብምህላዉ ደሕንነቱ 
ብዝተሓለወ መገዲ ምውጻእ ዘይትኽእሉ እንተኾይንኩም፣ ናብ 911 
ደዊልኩም ሓገዝ ሕተቱ። ድሕር'ዚ ናብ ዝለዓለ ደርቢ ህንጻ ወይ ናብ ልዕሊ 
ናሕሲ ደይቡ። ዘምውቕን ማይ ዘየሕልፍን ክዳን፡ ከምኡ'ውን ላምፓዲና፡ 
ተንቃሳቓሲት ተሌፎንን ተንቃሳቓሲት ረድዮን ተማልኡ።

ምዕልቕላዕ ምግጣሙ ዘይተርፍ፣ ግን ግዜ ትጽበዩ ዘለኹም:

• ናይ ቫልቮላኹም ቀንዲ መስመር ነዳዲ ዕጸዉ።

• ንዅላቶም ብኤሌክትሪክ ዝዓዩ መሳርሒታትኩም ብኮንታቶረ ኣጥፍእዎም። 
ኣብ ንቑጽ ቦታ ክሳብ ዘይሃለወ ወይ ድማ ንስኹም ኣብ ንቑጽ ጣውላ ደው 
ኢልኩም ናይ ጎማ ሶላ ዘለዎ ሳእኒ ከምኡ'ውን ናይ ጎማ ጓንቲ ወዲኹም 
ክሳብ ዘይሃለኹም፣ ንዝዀነ ይኹን ብኤሌክትሪክ ዝዓዩ መሳርሒታትኹም 
ኣይትተንክፉ።

• ንመጻኢ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኹም ዘጋጥም ኵነታት ዕልቕልቕ ግንዛቤ 
ንምውሳድ ዝኣክል፡ 'ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ዕልቕልቕ መዝግቡ፤ ንኣብነት ፥ 
ግዜ፡ ንባብ ቈጻርን ከባባያዊ ብራኸ ጽፍሒዕልቕልቕን። ኣብ ቤትኩም ወይ 
ቦታ ስራሕኩም ንዝወሰድኩሞ ፍሉይ ትዕዝብቲ'ውን ምስኡ ኣስፍሩ።

ኣብ ግዜ
6

ቅድሚ ምዃኑ
1 ናይ ዕልቕልቕ ሓደጋ መጠንቀቕታ ፍለጡ። እዚ ዜናዊ ወረቐት እዚ 

እንተተላኢኹልኩም፣ገዛኹም ወይ ንብረትኩም ኣብ ኣብ ውሽጢ ወይ 
ኣብ ጥቓ ዕልቕልቕ ዝፍጠረሉ ጎልጎል ኣሎ ማለት እዩ።  ንዝበለጸ ሓበሬታ 
ኣብ kingcounty.gov/floodmaps ተወከሱ ወይ ናብ 
206-477-4812. ደውሉ

2 ናይ ምዕልቕላዕ መድሕን ግዝኡ። እቲ ልሙድ መድሕን ናይ ወነንቲ 
ኣባይቲ፣ ብሰንኪ ዕልቕልቕ ንዝስዕብ ክሳራ ዘሕዊ ኣይኰነን።ሓድሽ ፖሊሲ 
መድሕን ምዕዳግ ድማ ን 30-መዓልትታት ምጽባይ ዝሓትት መስርሕ 
ክኸውን ይኽእል እዩ።

    ንዝበለጸ ሓበሬታ ካብ  at floodsmart.gov ርኸቡ ወይድማ ናብ 
800-427-4661 ደውሉ።

3 ንነብስኹምን ን ስድራ-ቤትኩምን ሓልዉ።

• ንስድራ-ቤትኩም፣ ቦታ ሕርሻኹም ድዩስ ንትካልኩም ዝከውን ውጥን 
ኣሐድሱ፣ ከምኡ'ውን ምናልባሽ ኣባላት ስድራ-ቤት በዚ ባህርያዊ ሓደጋ እዚ 
ምኽንያት ፋሕፋሕ ምስእትብሉ፣ ክትራኸቡሉ እትኽእሉ ቦታ ምረጹ።

• ካብ ቤትኩም ወይ ድማ ካብ ትካልኩም ናብ'ቲ ዝለዓለ መዚ ንዘብጽሑ 
ዝተፈላለዩ መገድታት ፍለጥዎም።

• ንቤትኩም ወይ ትካልኩም ማይ ከይኣትዎ፣ ሑጻ ዝመልኡ ክሻታት 
ተጠቐሙ (ብናጻ ዝዕደለሎም መካፋፈሊ ቦታታት ኣበይ ከምዝርከቡ 
ንምፍላጥ ድማ ኣብ ካርታ ተመልከቱ)።

• ከባብያውያን መስመራት ተሌፎን ትሑዛት ኣብ ዝዀኑሉ እዋን ደዊልኩም 
ብዛዕባ ሃለዋትኩም እትሕብርዎ ካብ - ኣውራጃና - ወጻኢ ዝነብር ሰብ 
ምረጹ።

• ናይ ህጹጽ ሓገዝ ናውቲ ሳንጣ ጠርንፉ (ኣብ ታሕቲ ተመልከቱ)።

• ብዛዕባ ዕልቕልቕ ዝጠልቦም ምድላዋት፣ ከምኡ'ውን ብዛዕባ ሕሉፍ 
ተመኵሮ ድዩስ ንስኻትኩም ወይ ንሳቶም ክጠልብዎ ዝኽእሉ ፍሉይ ሓገዝ 
ዝመጸ ምስ ጐረባብትኹም ተዛራረቡ።

ብዛዕባ እቶም ኣብ ከባብያዊ ምምሕዳር kingcounty.gov/flood King County ዝርከቡ ዝተፈላለዩ 
መስመራት ሩባታት ዝመጸ ቅድመ-መተንባህታ ንኺወሃበኩም ናብ ብጽሑ kingcounty.gov/floodኣቲኹም ተመዝገቡ።

ንመዘኻኸሪ ደወላት 
ተመዝገቡ

ሓገዝ ትደልዩ?
ንብረትኩም ኣብ ምእላሽ፣ ንብረትኩም ኣብቲ ዕልቕልቕ ከጋጥሞ ዝተበሃለ ቦታ ውሽጢ ምህላዉ ንምርግጋጽ፣ ወይ ብዛዕባ 

ናይ ብራኸ ሰርቲፊኬት ሓገዝ እንተደሊኹም ናብዚ ደውሉ  206-477-4812። 

ዕልቕልቕ ክመጽእ ከሎ...
ተዳሎ! ብዛዕባ ምዕልቕላቕ ዝርዝር ሓበሬታታት ካብ kingcounty.gov/floodservices ርኸቡ 

ሓባራዊ ድሉውነት ንዕልቕልቕ
ካብ ናይ ኪንግ ካውንቲ ናይ ዕልቕልቕ ቁጽጽር ኣውራጃ 
(King County Flood Control District) ዝመጸ 
መልእኽቲ

ኣብ 2021፣ ዕል¬ቕልቕ ኣብ ማሕበረኮም ከስዕቦ 
ዝኽእል ጸቕጥታት ንመጀመሪያ ጊዜ ሪኢና።  ኣብዚ ኣብ 
ኣሜሪካ ይኹን ወይ ኣብ ስግሪ ባሕሪ፣ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ 
ዕል¬ቕልቕ ገዛውቲ፣ ትካላትን፣ ኣብያተ ትምህርቲን 
ኣዕንዩ እዩ፤ ዓቢ ዝርገሐ ዘለዎ ምጥፋእ ሓይሊ 
ኤለክትሪክ ኣስዒቡ፣ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ¬ ንብረቶም 
ጠንጢኖም ክኸዱ ኣመዛቢልዎም፤ እቲ ዘሕዝን ድማ፣ 
ህይወት ኣጥፊኡ ኢዩ።። እዚ ድማ ናይ ምዕልቕላቕ ሓደጋ 
ጋህዲ ከምዝኾነን፣ ናይ ግድን ክንዳሎ ከምዘለናን ዝሕብር 

ፍጹም መርትዖ እዩ። 

ማእከል ምቁጽጻር ዕልቕልቕ ከባብያዊ ምምሕዳር ኪንግ ካውንቲ ህዝቢን ንብረትን ካብ¬
ምዕልቕላቕ ንምክልኻል እንዳሰሐ፣ ጥርኑፍ ዝኾነ ¬ሜላ ምምሕዳር ናይ ዕልቕልቕ ቦታታት 
ኣብ ፕሮጀክታቱ ኣብ ስራሕ የውዕል ኣሎ። እዚ ጥርኑፍ ሜላ እዚ እቲ ኣውራጃ ህዝባዊ 
ጸጥታን ትሕተ ቅርጺን ከምዝሕሎ የረጋግጽ፣ ከምኡውን ኣካባቢና ንኽሕሎን ናይ 
ማሕበረኮምና ተጻዋርነት ንክመሓየሽን ይጠልብ።

ናይ እቲ ኣውራጃ ስራሕ ን¬ምድላውን ተጻዋርነትን ምዕልቕላቕ ወሳኒ እኳ እንተኾነ፣ 
ኩላትና ን ምዕልቕላቕ ኩነናት ንምድላው ተራ ኣለና። ብሓባር ኮይና ህይወት ከነድሕን፣ 
ቁጠባና ክንሕግዝን፣ ፕላኔት  ክንሕብሕብን ንኽእል።

ክትገብርዎም እትኽእሉ ትኽእሉ ነገራት ስዒቦም ኣለዉ: 

• ናይ ዕልቕልቕ ሓደጋ ፍለጡ። ናብ kingcounty.gov/floodmaps ብጽሑ 
ናብ “King County iMap” ድማ ዳህስሱ ወይ ናብ 206-477-4812 ደውሉ።

• ናይ ዕልቕልቕ መድሕን እተዉ። ናይቲ ዕልቕልቕ ሓደጋ ንምግማት ናብ 
floodsmart.gov ኪዱ፣ ናይ ፕሪሚየም ኣገልግሎት ክፍሊት ግምትን ወኪልን 
ረኸቡ።

• ሓበሬታ ሰኒቕኹም ጽንሑ። ኣብ ናይ ኪንግ ካውንቲ ናይ ዕልቕልቕ መንቅሒ ደወል 
ተመዝገቡ ናይ ኪንግ ካውንቲ ናይ ዕልቅልቕ መጠንቀቕታ ኣፕ እውን ዳውንሎድ ግበሩ 
ኣብ kingcounty.gov/flood

• ንድሕሪት ተመለሱ። ግዳያት ምጥሓል ኣይትኹኑ። ብእግርኹም ይኹን ብምሕምባስ 
ወይ ብማኪና፡ ዕልቕልቕ ማይ ክትሳገሩ ብፍጹም ኣይትፈትኑ።

• ነዚ ሓበሬታ እዚ ንእትፈትውዎም ሰባት ኣካፍሉ። 
ንመሓዙትኩምን ቤተ ሰብኩምን ንገርዎም።

ንዝመጽእ ናይ ዕል ቕልቕ ዘመን ንምድላው ንትገብርዎ ነገር ኩሉ ነመስግን። ብሓባር፣ 
ማሕበረኮማትና ድሕንነቶም ዝተሓለወ ምዃኑ ከነረጋግጽ ንኽእል።

Dave Upthegrove
ኣቦ ወንበር፣ ኪንግ ካውንቲ ናይ ዕልቕልቕ ቁጽጽር ኣውራጃ

kingcountyfloodcontrol.org  |  @CMUpthegrove
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ኣብ ከባብያዊ ምምሕዳር ኪንግ ንክስተት ዕልቕልቕ እትዳለዉሉ ጽሑፋዊ መምርሒኹም

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

kingcountyf loodcontrol.org

ነጻ ኪንግ ካውንቲ FLOOD WARNING APP 
(ብዛዕባ ዕልቕልቕ መጠንቀቕታ ዝህብ ኣፕሊኬሽን ናይ 
ተንቀሳቐስቲ ተሌፎናት)
ብመገዲ እዚ ናጻ ኣፕሊኬሽንና ኣቢልኩም ንዕልቕልቕ ዝምልከት ቀጥታዊ 
ሓበሬታ ርኸቡ! ብዛዕባ እዋናውያን ዋሕዚታት ሩባታት፣ ንደረጃ ምልኣት 
ሩባታት ብዛዕባ ዘመልክት ውህሉል ሓበሬታ፣ ከምኡ'ውን ብዛዕባ 
እዋናውያን ደረጃታት ዕልቕልቕ ተኻታተሉ።

ኣብ kingcounty.gov/flood ተመዝገቡ።ሓ
በሬ

ታ
 ር

ኸ
ቡ

ተሌፎን፣ ጽሑፋዊ መልእኽቲ 
ወይ ኢ-መይል
ንዕልቕልቕ ብዝምልከት ክፍሊት ዘይብሉ 
ኣውቶማቲካዊ ቅድመ-መጠንባህታ ንኽትቅበሉ፣ 
ተመዝገቡ። ንዝለኣኹ ቅድመ-መተንባህታታት 
ብስም ሩባን ደረጃ ዕልቕልቕን ኣቢልኩም ውልቃዊ 
መልክዕ ከተትሕዝዎም ትኽእሉ ኢኹም። 

Kingcounty.gov/flood ወይ 206-477-4899 ደውሉ

ናይ ኪንግ ካውንቲ ካርታ ወሓይዝ

ካልኦት ናይ ቅዲ ኣማራጺታት እውን ኣለዉ። 206-477-4812 (TTY ሪለይ: 711)

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

እዚ ብሮሸር እዚ ብፖስጣ 
ተቐቢልኩምዎ እንተኾይንኩም፣ ገዛኹም 

ወይ ንብረትኩም ኣብቲ ዕልቕልቕ ከጋጥም 
ትጽቢት ተገይሩሉ ዘሎ ቦታ ጥቓ እዩ 

ዘሎ ማለት እዩ።

ስዓቡና!

@KCFloodDistrict and 
@KCDNRP

@KingCountyDNRP

@KingCountyDNRP

ንብረትኩምን ናይ ገዛ እንስሳትኩምነንካብዚ ናይ ዕልቕልቕ ሓደጋ እዚ 
ተኸላኸሉሎም።

• ንተሽከርከርቲ፣ መሳርሒታትን እንስሳታት ዘቤት/እንስሳታት-ምድሪ-ቤትን 
ናብ ናብ በሪኽ ቦታ ኣግዕዝዎም፤ ክቡር ንዘበለ ንብረትኩምን ኣብ ቤትኩም 
ንዝጸንሑ ከሚካላትን ድማ ልዕሊ ጽፍሒ ማይ ኣቐምጥዎም።

• ገንኢታት ጋዝ ፕሮፔይን ኰነ ካልኦት ነደድቲ ውሕስነት ኣብ ዘለዎ ቦታ 
እሰርዎ።

• ማይ ዕልቕልቕ ናብ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ምእንቲ ከይጽንበር፣ መቈጻጸሪ 
(መዕጸውን መኽፈትን) ቫልቮላ ከምዝግጠመሉ ግበሩ።

• ጓሓፍ ብህቦብላ ናብ ዝተኸብከበ ዋሕዚ ማይ ብፍጹም ኣይትደርብዩ፤ 
ንቐልቀል እንስሳታት መትሓዚ ጓሓፍ ኣብ ዝዀኑ ገረወይናታት ሓዝዎ፤ 
ንማርቻፔዲ፡ ንካናለታት ማይ፡ ንጽርግያ ማኪናን ማሻሻታ ንዝተገብረሎም 
ቦታታትን ኰስትርዎም። ብህቦብላ ዝተኸብከቡ ጽሩያት ዋሕዝታት ማይ፣ 
ድሒሮም ውሑድ መጠን ጽገና ጥራይ ዝጠልቡ ኣብ ርእሲ ምዃኖም፣ 
ወሓይዛትና ብዛዕባ ዝስተ ማይ ኰነ እንስሳታት ዘገዳምን ምዝንጋዕን ዝመጸ 
ንጹሃት ንክዀኑ ሓገዝቲ እዮም።
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Chair Dave Upthegrove

• ባትሪ ወይ ብዓው ዝበለ ድምጺ እትሰርሕ ረድዮ፡ ከምኡ'ውን 
ተወሰኽቲ ባትሪታት

• ቀረባት ቀዳማይ ረድኤትን ፊስካን

• ላምፓዲና ምስ ዝያዳ ባትሪታታ

• ናይ ኣገደስቲ ሰነዳት ቅዳሕ ኣብ ፕላስቲክ ሳንጣ ኣቐምጡ (ከም ናይ 
መኪና ሊቸንሳ፣ መድሕንን ናይ ባንኪ ሓሬታን ናይ ተረከብቲ ሰባት 
ሓበሬታን)

• ንስድራ-ቤትኩምን እንስሳታትኩምን ዝዀኑ ናይ ሓያለይ መዓልትታት 
ስንቂ ማይን ዘይተበላሸውቲ መግብታትን

• ዘሙቑ ክዳውንቲ፡ ድልዱላት ኣሳእን/ቡታት፡ ከምኡ'ውን ኮቦርታታት

• ቀረባት ጽርየት ኣካላትን ንጽህናን

• ብሓኪም ዝተኣዘዙ መድሃኒታት

• ንህጻናት ምቹእነት ዝህቡ ነገራት (ኮቦርታ፡ መጻሕፍቲ፡ ባምቡላታት)

• ተሌፎናት ምስ ቻርጀራቱን መሐለውታ ባትሪን።

ዝውከሱ ናይ ሃንደበታዊ ኪት ኣቕርቦታት ዝበለጸ ኣብ:  Ready.gov/kit

ሰላም!

ናይ ኪንግ ካውንቲ  
ናይ ምዕልቕላቕ  

መጠንቀቕታ!
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ፌዝ 2 - - መጠነ-ንኡስ ዕልቕልቕ። ሰራሕተኛታት ናይ ከባባያዊ ምምሕዳር ኪንግ 
ማእከል መጠንቀቕታ ናይ ዕልቕልቕ፡ ሓገዝ ንምሃብ ን 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ኣለዉ።

ፌዝ 3 - መጠነኛ ዕልቕልቕ።  ሰራሕተኛታት ሓለዋ ዕልቕልቕ ከባባያዊ ምምሕዳር ኪንግ ካውንቲ 
ከም መናድቕ ወሰን ሩባ ዝኣመሰሉ ምዕልቕላቕ ዝከላኸሉ ትካላት ንምቁጽጻር ንምክትታል ተዋፊሮም ኣለዉ።

ፌዝ 4 - ከቢድ ዕልቕልቕ። ናይ ዕልቕልቕ ሓለዋ ዘካይዱ ኣባላት ሰራሕተኛታት ኵነታት ይዕዘቡ፤ ማእከል 
መጠንቀቕታ ዕልቕልቕል ድማ ክፉት ይኸውን።

206-296-8200 ወይ 800-945-9263

ናይ ከባባያዊ ምምሕዳር ኪንግ 
ማእከል መጠንቀቕታ ናይ ዕልቕልቕ

ንክስተት ዕልቕልቕ ድሉዋት ትዀኑሉ ኣገባብ
kingcounty.gov/floodservices

ንህጹጽ ኵነት ዝምልከት ቅድመ-መተንባህታ 
ናይ ከባብያዊ ምምሕዳር ኪንግ
kingcounty.gov/alert

King County
ናይ ህጹጽ እዋን ዜናታት መዝገብ
kcemergency.com  

ንዕልቕልቕ ዝምልከቱ ቅድመ-መተንባህታታት 
ናይ ከባብያዊ ምምሕዳር ኪንግ
206-477-4899
kingcounty.gov/flood

ምዕልቕላቕ ኪንግ ካውንቲ
ማእከል መጠንቀቕታ
206-296-8200 or
800-945-9263

ፕሮግራም ጽገና ኣባይቲ ናይ ከባባያዊ 
ምምሕዳር ኪንግ
ምትዕርራይ ዓበይትን ግዴታውያንን ብልሽታት 
ኣባይቲ ንትሑት ደረጃ ኣታዊ ዘለዎምን 
ተቐባልነት ዝረኸቡን ወነንቲ። 

ህጹጽ ሓገዝ ንዘድልዮ ኵነተ-ዕልልቕ ዝምልከት ሓበሬታ

206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

King County Rd፣
24/7 ዝሰርሕ ናይ ሓገዝ ናጻ መስመር 
ተሌፎን
206-477-8100 or 800-KC-Rds

ኪንግ ካውንቲ ሮድ ኣለርትስ
kingcounty.gov/Rdalert

ምዝባዓት ቦታ ትራንዚት ናይ 
ትሕተ-ባይታዊ መጓዓዝያ
kingcounty.gov/metro

ሃገራዊ ፕሮግራም መድሕን ዕልቕልቕ
800-427-4661
floodsmart.gov

ህዝባዊ ጥዕና ሲያትል ከምኡ'ውን ትካል 
ምፍታሕ ጸገማት መዕቈሪ ረሳሕ ፈሳሲን 
ዒላታትን ናይ ከባብያዊ ምምሕዳር King 
County
206-477-8050
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ሩባ TOLT
ኣብ ጥቓ ከተማ ካርነሽን ዝርከብ ዋሕዚ

8,500 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ኣብ መንጎ ስኖቂልመ ቫሊ ትረይል ብሪድጅን ኣብ መንጎ ሃይወይ 203ን፣ ብክልቲኡ ደንደሳት ዝርከቡ መናድቕ ወሰን 
ሩባ መሊኦም ከፍስሱ ይኽእሉ። ብሸነኽ ደቡባዊ ደንደስ ኣብ መንጎ ስኖቂልመ ቫሊ ትረይል ብሪድጅን መንጎ ሃይወይ 203ን መናድቕ ወሰን ሩባ ዝሓልፉ ፍሰታት
ንመንገዲ NE 32nd St. ክሰግሩ ይኽእሉ። ኣብ መንጎ ላዕለዋይ ክፋል መንገዲ Tolt River Road NE/361st Avenue ጎዳና NEን ኣብ መንጎ ሰሜናዊ 
ወሰናስን መንገዲ Carnationን ለውጥታት ኣብ ናይ ቻነል ቦታ ኣቀማምጣ ከስዕቡ ይኽእሉ።

3,500 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ኣብ ሳውዝ-ባንክ ዝከብ ዕልቕልቕ ዝኽልክል 
መንደቕ ወሰን ሩባ፣ ማለት ኣብ ሞንጎ Snoqualmie Valley Trail Bridge ከምኡ'ውን 
ድንድል Highway 203 Bridge ዝርከብ፣ ትሑት ዝፍጥነቱ ዋሕዚ ከጋጥሞም ተኽእሎ 
ኣሎ።

5,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ኣብ ከባቢ ናይ ቀደም San Souci፣ ብ Tolt River Road NE ኣቢሉ 
ዝሓልፍ ማይ። ዝያዳ ትሑት ፍጥነት ዋሕዚን ሓያለይ ሕጓኣዊ ዕልቕልቕን ኣብ ዕልቕልቕ ዝኽልክል መንደቕ ወሰን ሩባ ናይ 
ሳውዝ-ባንክ፣ ማለት ኣብ ሞንጎ ድንድል ትረይል ናይ ስኖኪልመ ቫሊ ከምኡ'ውን ድንድል Highway 203።

2,500 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት
ሰራሕተኛታት ከባብያዊ ምምሕዳር ኪንግ ኣብ 
ተጠንቀቕ ኣለዉ።

T 13,800 ኪዩቢክ 
ጫማ ኣብ ካልኢት
ጥሪ 2009

45,680 ኪዩቢክ 
ጫማ ኣብ ካልኢት
ጥቅምቲ 2019

17,400 ኪዩቢክ 
ጫማ ኣብ ካልኢት
ታሕሳስ. 1959
ሓጽቢ ሩባ ቶልት (ቶልት ሪቨር 
ዳም) ቅድሚ ምህናጹ።

SOUTH FORK
SKYKOMISH RIVER 
(ሩባ ሳውዝ ስኮይሚሽ)
ዋሕዚ ኣብ ውሽጢ ከተማ Skykomish

10,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ምብሕጓጕ ወሰናስን ሩባ ምስ ገፈጥ-መፈጥ ዕልቕልቕ 
ዝተኣሳሰሩ ጸገማት ከጋጥሙ ይኽእሉ።

18,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ምብሕጓጕ ወሰናስን ሩባ ምስ ገፈጥ-መፈጥ ዕልቕልቕ ዝተኣሳሰሩ ጸገማት 
ከጋጥሙ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ጥቓ ባሪንግ ከምኡ'ውን ምዕራባዊ ጫፍ ቲምበርይን ቪለጅ ኣብ ዝርከቡ ዓመቝቲ ቦታታት፣ 
ዕልቕልቕ ከጋጥም ተኽእሎ ኣሎ።  

27,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ሰፊሕ ሸፈነ ዘለዎ ዕልቕልቕ ክበሃል እንከሎ፣ እንተላይ ነቶም ዕልቕልቕ ዝኽልክሉ መናድቕ ወሰን ሩባ ዘለዎም ቦታታት 
ዘጠቓለለ ክኸውን ይኽእል።

SK 6,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት
ሰራሕተኛታት ከባብያዊ ምምሕዳር ኪንግ ኣብ 
ተጠንቀቕ ኣለዉ።

ሩባ CEDAR
ኣብ ጥቓ Landsburg ዝርከብ ዋሕዚ

ሩባ GREEN
ልክዑ እተፈልጠ ወይ ካብ ትጽቢት 
ወጻኢ ዝዀነ ዋሕዚ ማይ ኣብ ጥቓ 
ከተማ ኣውበርን

ሩባ SNOQUALMIE

ISSAQUAH CREEK
ብራኸ (ደረጃ) ማይ ኣብ ጥቓ ሆባርት
ዳታ: ከተማ ኣይዛክዋ

ሩባ WHITE
ልክዑ እተፈልጠ ወይ ትጽቢት እተገብረሉ 
ዋ ሕዚ ማይ ካብ ሓጽቢ  
ጎቦ-Mud Mountain ይፍኖ 

5,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ነዞም ዝስዕቡ መንገዲታት: SE Jones Road ጥቓ 156th Pl SE፣ SR 169 ጥቓ ናይ Cedar Grove Road SE 
መሳገሪ፣ SE 184th St፣ Byers Road SE፣ 216th Ave SE፣ SE 193rd St፣ SE 197th Pl፣ SE 206th St፣ SE 207th St፣ SE Bain Road፣ 
ST 225thSt፣ Dorre Don Ct SE፣ Lower Dorre Don Way SE፣ Dorre Don Way SE፣ SE 238th St፣ ከምኡውን 244th Ave SE. 
ሓዊሱክሽፈኑን ክዕጸዉን ይኽእሉ፣ ሓያለይ ካብ'ዞም መንገዲታት እዚኣቶም ናብ ከባቢታቶም ዘመሓላልፉ ብምዃኖም፣ ተቐማጦ መውጽኢ ስኢኖም ክኽተሩን ናይ ምውጻእ 
ሓገዝ ክደልዩን ተኽእሎ ኣሎ። ዕምቈት ዘለዎምን ቅልጡፋትን ዋሕዝታት ማይ ኣብ መላእ ዕልቕልቓዊ ጎልጎል ሓደገኛ ኵነታት ክፈጥሩ ይኽእሉ።

38,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ገለ መንበሪ ከባቢታት ሓደገኛ ዝዀነ ልዑል ፍጥነት ዘለዎም ዋሕዚታትን -ምዕልቕላቕ ኣባይትን ከጋጥሞም 
ይኽእል። ብማይ ክሽፈኑ ዝኽእሉ መንገዲታት እዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ እዮም: NSE ረዪንግ ሮድ፣ ሙን ቫሊ Rd፣ SE ፊሽ ሃችበሪ ሮድ፣ SE ደቪድ ፓወል 
ሮድ፣ NE 124th St፣ ከምኡ'ውን ዉዲንቫሊ ሮድ።

12,00 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – እቶም ወሰንቲ ዝዀኑ ዕልቕልቕ ዝኽልክሉ መናድቕ ወሰን ሩባ፣ ብሰንኪ ምምላኦም ክዳኸሙ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ 
ኵነተ-ዕልቕልቕ ሃንደበታዊ ዝዀነ ምልውዋጥ ክረአ ተኽእሎ ኣሎ፤ ብፍላይ ኣብ'ቶም ዕልቕልቕ ዝኽልክሉ መናድቕ ወሰን ሩባ ዘለዎም ከባቢታት። እዞም ምልውዋታት 
እዚኣቶም ሃንደበታዊ ምውሳኽ ደረጃ ጽፍሒ ማይ፣ ሰፊሕ ኵነተ-ምጥልቕላቕ፣ ምዕጋት መንገዲታት፣ከምኡ'ውን ምስንኻል መሳለጥያታት ዘጠቓለሉ ክዀኑ ይኽእሉ።

9,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ኣብ መላእ ስርዓተ-ሩባ፣ ሓደገኛ ዝዀነ - ልዑል መጠን ፍጥነት ዘለዎን ገፈጥ-መፈጥ ዝኣኻኸበን ዋሕዚ ከጋጥሞም 
ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ከተማታት ፓሲፊክcን ኣውበርንን ምፍሳስ ሩባ ዝጠንቁ ዕልቕልቕ ከጋጥም ትጽቢት ይግበር። ገለ ክፋል ናይ'ቶም ዕልቕልቕ ንምግታእ እተሃንጹ 
መኸልከሊታት፣ መሊኦም ክፈሱ ተኽእሎ ይህሉ። ኣብ'ቲ ኣብ ጥቓ ከተማ ኢናሙክላው ዝርከብ መንቍሒ ዓሳታት ሃስያ ኪወርድ ተኽእሎ ኣሎ። እቲ ናይ 
ዕልቕልቕ ማይ ን SR 410 ላዕለዋይ ተፋሰስ ናይ ሓጽቢ ሙድ ማውንተይን፣ ማለት ኣብ ጥቓ ግሪንዋተር ንዝርከብ ክፋሉ፣ ክሽፍን ተኽእሎ ኣሎ።

7.5 ft – ብቐጻሊ ዕልቕልቕ ዘጋጥመሎም ከባቢታት፣ ዳግማይ ዕልቕልቕ ከጋጥሞም ትጽቢት 
ክገብሩ ዝከኣል እዩ። ብሰንኪ ናብ ጽግርያ ዝኣቱ ማይ ዝዕጸዉ ሒደት ጐደናታት። ክፍሊ 
ኦፐረሸንስ ናይ ትካል ዕማማት ህንጻ ኢሳክዋህ፣ ናይ ጸረ-ዕልቕልቕ ንጥፈታቱ ይጅምር።

8.5 ft – ኣብ ኢሳክዋህ ክሪክስ፣ ቲበትስ ክሪክስ፣ ከምኡ'ውን ኢስት ፎርክ ኢሳክዋህ ክሪክ፣ ሓያለይ ዕልቕልቕ ይህሉ። 
ኣብ ሓያለይ ከባቢታት ናይ ክሪክሳይድ ዕልቕልቕ ከጋጥም ተኽእሎ ይህሉ። መግቢ ኣብ ምብጽጻሕ ዘተኰረ ምሉእ ቃልሲ 
ናይ ትካል ዕማማት ህንጻ ናይ ኢሳክዋህ ኣብ ግቡእ ምንቅስቓሱ ይህሉ።

9 ft – ብዙሕ ዕልቕልቕ፣ ምስ ናየ ፌብሩዋሪ 2020 ተመሳሳሊ፣ ወይ ኣብ ኢሳቅዋህን ቲበትስ ክሪክ ሽንጥሮታት ዝበኣሰ ክኸውን እዩ። ኢሳቅዋህ ሆበርት 
ሮድ SE ከምኡውን SR 900 ብማይን ውዳቓት ኣእማንን ክዕጾ ይኽእል እዩ። ልዑል ናይ ዕልቕልቕ ምቅላስ ዓቕሚ ኣብ ተግባር ይርከብ።

12,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ብማይ ክሽፈኑ ዝኽእሉ መንገዲታት እዞም 
ቀጺሎም ዝጥቀሱ እዮም: ኔል ሮድ SE፣ ረዪንግ ሮድ፣ ወስት ስናቂልመ ሮድ NE (ዎልከር 
ሮድ)፣ ስናኪልመ ሚዶውብሮክ ሮድ፣ ከምኡ'ውን ሚል ፖንድ ሮድ።

20,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ኣብ መላእ ከባቢ መንገዲ Snoqualmie Valley ዝተፈላለየ ዕምቆት ዘለዎም 
ምዕልቕላቓት ከኽሰቱ ይኽእሉ፣ እዞም ዕልቕላቓት እዚኦም ከሽፍንዎም ዝኽእሉ መንገዲታት: ፎል ሲቲ-ካርኔሽን ሮድ፣ ወስት 
ስኖኪልመ ሮድ SE ኣብ መንጎ SE 24th St ከምኡውን NE ቶልት ሂል ሮድ፣ NE ቶልት ሂል ሮድ፣ ከምኡውን ኖቨሊቲ ፍላት 
ሮድ. የጠቓልል።

2,800 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – SE 184th St ከምኡ'ውን Lower Dorre 
Don Way SE ሓዊሱ መገዲታት ክሽፈኑን ክዕጸዉን ይኽእሉ።

4,200 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – መገዲታት ክሽፈኑን ክዕጸዉን ይኽእሉ SR 169 ጥቓ ናይ Cedar Grove Road 
SE መሳገሪ፣ SE 184th St፣ Byers Road SE፣ 216th Ave SE፣ SE 193rd St፣ SE 206th St፣ SE 207th St
፣ Lower Dorre Don Way SE፣ and Dorre Don Way SE ሓዊሱ። ሓያለይ ካብ'ዞም መንገዲታት እዚኣቶም ናብ 
ከባቢታቶም ዘመሓላልፉ ብምዃኖም፣ ተቐማጦ መውጽኢ ስኢኖም ክኽተሩን ናይ ምውጻእ ሓገዝ ክደልዩን ተኽእሎ ኣሎ።

7,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ለጠቕታዊ ዕልቕልቕ ኣብ ስንጭሮኣዊ ላዕለዋይ ተፋሰስ ናይ ከተማ 
ኣውቡርን።

9,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ኣብ ስንጭሮኣዊ ላዕለዋይ ተፋሰስ ናይ ከተማ ኣውቡርን፣ ከምኡ'ውን ኣብ ታሕተዋይ ስንጭሮ 
Mill Creek፣ ዝተፈላለየ ዕምቈት ዘለዎ ምዕልቕላቕ የጋጥም። ሳውዝ ኢስት ግሪን ቫሊ ሮድ ከምኡ'ውን ዌስት ቫሊ ሮድ ብማይ ክሽፈኑ 
ተኽእሎ ኣሎ።

5,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ኣብ ከተማታት Pacific ከምኡ'ውን ኣውቡርን፣ ኣብ 
ላዕለዋይ ተፋሰስ ናይ ድንድል A-Street፣ ማይ ብልዕሊ ወሰን ሩባ ኪውሕዝ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ 
ፓሲፊክ፣ ኣብ ጥቓ እቲ ናይ መንግስቲ ካናል ማይ ብልዕሊ ወሰን ሩባ ኪውሕዝ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ 
ወሰናስን ናይ'ቶም ዕልቕልቕ ንምኽልካል እተሃንጹ ግዚያውያን መኸልከሊታት፣ ልዑል ዝብራኸኡ 
ማይ ኪህሉ ተኽእሎ ኣሎ።

7,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት – ኣብ ወሰናስን ናይ'ቶም ዕልቕልቕ ንምኽልካል እተሃንጹ ግዚያውያን መኸልከሊታት ናይ 
ከተማ ፓሲፊክ፣ ልዑል ዝብራኸኡ ጽፍሒ ዋሕዚ ሩባ ኪህሉ እዩ። ኣብ መንግስታዊ ክሊኒክ ከምኡ'ውን ኣብ ጐደና Butte ኰነ ላዕለዋይ 
ተፋሰስ ድንድል A-Street ናይ ከተማታት ፓሲፊክን ኣውበርንን፣ ንደገ ዝፈስስ ዋሕዚ ኪህሉ እዩ። ተቐማጦ ሬድ ክሪክ ሓደገኛ ዝዀነ - 
ልዑል መጠን ፍጥነት ዘለዎ፣ ገፈጥ-መፈጥ ዝኣኻኸበን ንመንበሪ ኣባይቲ ዘዕለቕልቕን ዋሕዚ ከጋጥሞም ተኽእሎ ኣሎ።

6,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት
ሰራሕተኛታት ከባብያዊ ምምሕዳር ኪንግ ኣብ 
ተጠንቀቕ ኣለዉ።

6.5 ft
ሰራሕተኛታት ከባብያዊ ምምሕዳር ኪንግ ኣብ ተጠንቀቕ 
ኣለዉ። ትካል ዕማማት ህንጻ ናይ ኢሲንዋህ ከምኡ'ውን ክፍሊ 
ፖሊስ ይሕበሩ። ኣብ ተጠንቀቕ ዝዓዪ መስርሕ ምክትታል 
ይጅምር።

1,800 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት
ሰራሕተኛታት ከባብያዊ ምምሕዳር ኪንግ ኣብ 
ተጠንቀቕ ኣለዉ።

5,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት
ሰራሕተኛታት ከባብያዊ ምምሕዳር ኪንግ ኣብ 
ተጠንቀቕ ኣለዉ።

4,000 ኪዩቢክ ጫማ ኣብ ካልኢት
ሰራሕተኛታት ከባብያዊ ምምሕዳር ኪንግ ኣብ 
ተጠንቀቕ ኣለዉ።
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9.9 ft
ሕዳር 1990

9.53 ft
ለካቲት. 2020

54,110 ኪዩቢክ 
ጫማ ኣብ ካልኢት
ጥሪ 2009

11,700 ኪዩቢክ 
ጫማ ኣብ ካልኢት*
ለካቲት. 2020

7,590 ኪዩቢክ 
ጫማ ኣብ ካልኢት
ለካቲት. 2020

28,100 ኪዩቢክ 
ጫማ ኣብ ካልኢት
ሕዳር 1959
ቅድሚ ህንጸት ሓጽቢ ሆዋርድ 
ሃንሶን።

ናይ ቀረባ 
ግዜ ዝለዓለ

ዝለዓለ 
ዕልቕልቕ

ድምራዊ 
ዋሕዚ ኣብ:

ኖርዝ ፎርክ
 ሚድል ፎርክ
  ሳውዝ ፎርክ

ናይ ኣስተርጓሚ ኣገልግሎት ቅሩብ እዩ; TTY 711.

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

28,000 ኪዩቢክ 
ጫማ ኣብ ካልኢት
ታሕሳስ 1933
ቅድሚ ህንጸት ሓጽቢ 
ሙድ ማውንተይን፣ ኣብ 
ሩባ WHITE - ጥቓ 
በክለይ እተሓበረ።

11,700 ኪዩቢክ 
ጫማ ኣብ ካልኢት
ጥሪ 2009
ኣብ U.S. መሰረት ዝገበረ 
ናይ ወታደራት ኢንጂነራት 
ጉጅለ ዳታ ካብ Mud 
Mountain ሓጽቢ።

14,200 ኪዩቢክ 
ጫማ ኣብ ካልኢት
ቅድሚ ህንጸት ሓጽቢ 
ማሶናርይ።

ኪንግ ካውንቲ  መስርሕ ወሓይዝ

ኣብ'ዚ ቦታ እዚ፣ ቅድሚ 
ጥቅምቲ 2016 ንዘሎ እዋን 
ዝውክል፣ ንዋሕዚ ዝምልከት 
ውህሉል ሓበሬታ የልቦን።

20,400 ኪዩቢክ 
ጫማ ኣብ ካልኢት
ለካቲት. 2020

TOLT RIVER DAM 
(ሓጽቢ ቶልት ዲጋ)

HOWARD HANSON ሓጽቢ ሆዋርድ ሃንሶን

MUD MOUNTAIN ሓጽቢ ሙድ ማውንንተይን

MASONRY ሓጽቢ ማንሶርይ
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ብሑጻ ዝመልኡ ክሻታት ንምድላዎም ቀለልቲ ኣብ ርእሲ 
ምዃኖም፡ ዕልቕልቕ ኣብ ምምካት ውጽኢታውያን እዮም። 
ካበይ ከምእትረኽብዎምን ከመይ ብዝኣመሰለ ኣገባብ 
ከምእትጥቀሙሎምን ንኽትፈልጡ፦ 

kingcounty.gov/floodservices

ናይ ሑጻ መትሓዚ ክሻታት ፕሮግራም

ሓጽቢ

ናይ 100 ዓመታት
ዕልቕልቓዊ ጎልጎል

አከፋፈሊ ማእከል ናይ
ሑጻ መትሓዚ ክሻታት

*ንዝተማለአ ናይ ዕልቕልቕ መጠንቀቕታ ጌጃት ናይ ኪንግ 
ካውንቲ ወሓዝቲ ማይ ዝርዘር ንምርካብ

kingcounty.gov/flood

ዓቐን ጽፍሒ ዋሕዚ ሩባ
ደረጃታት* ዕልቕልቕ

ንምግማት እንጥቀመሉ
(ትሕት ኢልኩም ረኣዩ)

ኣፈ ታሪክ

 እዚ ናይ 100 ዓመታት ዕልቕልቓዊ ጎልጎል እዚ፡ ኣብ ዝዀነ ይኹን ዓመት - ናይ ሓደ ሚእታዊት 
ተኽእሎ ዕልቕልቕ ኣብ ዘለዎ ኣጋጣሚ፡ ብማይ ቀምበይበይ ክብል ትጽቢት ዝግበረሉ ከባቢ እዩ። 
ንብረትኩም ኣብቲ ዕልቕልቕ ከጋጥም ዝተበሃለሉ ቦታ ውሽጢ ከምዝኾነ ንምርግጋጽ፣ ብኽብረትኩም 
ናብ kingcounty.gov/floodmaps ብጽሑወይ ናብ 206-477-4812 ደውሉ።

FEMA ''Federal Emergency Management Agency" (''ሃገራዊ ናይ 
ኢመርጀንሲ ምሕደራ'') 100-YEAR FLOODPLAIN
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ወሓዚ ማይ-ማይ
cfs=ኪዩብ ፊት ኣብ ካልኢት
ወሓዚ ማይ-ማይ
cfs=ኪዩብ ፊት ኣብ ካልኢት

ፌዝ 1 - ዕልቕልቕ ዘይብሉ።
ብግብሪ ዝረአ ዕልቕልቕ ኣይህሉን።

* ጊዜያዊ


