
ਦਿਰਆਈ ਬੇਿਸਨਾਂ ਤੋ ਂਪਰਹ੍:ੇ ਹੜਹ ੍ਦ ੇਮੈਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ
King County ਕਈ ਨਦੀਆ ਂਦ ੇਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡਾ ਂਦਾ ਘਰ ਹ ੈਜ ੋCascade Mountains ਤੋ ਂPuget Sound ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦ ੇਵਹਾਅ ਨੂ ੰਲ ੈਕੇ 
ਜਾਂਦ ੇਹਨ।  ਇਹ ਨਦੀਆ ਂਜੰਗਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋ ਂਲੰਘਦੀਆ ਂਹਨ। ਬਦਲਦ ੇਮੌਸਮ ਦ ੇਪੈਟਰਨਾਂ 
ਅਤ ੇਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਦ ੇਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਾਡ ੇਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਨਮ ਪ ੈ ਿਸਕ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਮੌਸਮ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਿਕ ਹੜਹ ੍ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹ।ੈ

ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ King County ਦੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਅਗਸਤ ਨੂ ੰਛੱਡ ਕ ੇਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੜਹ ੍ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਨਦੀ ਦ ੇਹੜਹ੍ਾ ਂਕਾਰਨ 
1990 ਤੋ ਂਲ ੈਕ ੇਹੁਣ ਤੱਕ King ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ 13 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨੀਆ ਂਆਫ਼ਤਾ ਂਆਈਆ ਂਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ¬ਿਵੱਚ ਹੜਹ ੍ਦੀ ਤਬਾਹੀ 
2020 ਿਵੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਦੀ ਦ ੇਹੜਹ੍ਾ ਂਤੋ ਂਲੋਕਾ ਂਅਤ ੇਜਾਇਦਾਦ ਨੂ ੰਹੋਣ ਵਾਲ ੇਜੋਖਮ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ ਲਈ, King County Flood Control District ਖੇਤਰੀ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾ ਂਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ ਼ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ, ਹੜਹ ੍ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨ ੇਪੂਰ ੇਹੜਹ ੍ਦ ੇਮੈਦਾਨਾ ਂਨੂ ੰਘੇਰ ਿਲਆ, 
ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਼ਦਿਰਆਈ ਬੇਿਸਨਾ ਂਨੂ।ੰ

ਹਾਲਾਂਿਕ ਹੜਹ੍ਾ ਂਦ ੇਜੋਖਮ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋ ਂਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹ,ੈ ਹੜਹ ੍ਦ ੇਮੈਦਾਨਾ ਂਬਾਰ ੇਿਵਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ¬ ਸਮਾਿਜਕ 
ਿਨਆ,ਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦ ੇਵਾਧ ੂਟੀਿਚਆ ਂਨੂ ੰਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਪਹੁੰਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਸ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਸੈਲਮਨ ਿਰਕਵਰੀ; ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਉਤਪਾਦਕ ਅਤ ੇਿਵਹਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ; ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਿਵਕਾਸ; ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤ ੇਿਚਰਕਾਲੀਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ; ਓਪਨ

ਜਗਹ੍ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ; ਮਨੋਰੰਜਨ; ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦ ੇਮੌਕ;ੇ ਅਤ ੇਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਸਾਫ ਼ਪਾਣੀ।

ਜਦੋ ਂਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਅਤ ੇਵਰਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਿਕ ਹੜਹ ੍ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡ ੇਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹ,ੈ ਅਸੀ ਂਿਤਆਰ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਾ,ਂ 
ਜੋਖਮ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ,ਂ ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਅਤ ੇਸਾਡ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾ ਂਨੂ ੰਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ।

Snoqualmie Valley ਿਵੱਚ ਹੜਹ,੍ ਦਸੰਬਰ 2015

ਰੀਸਾਇਕਲਡ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਰੀਸਾਇਕਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਸੰਭਾਿਵਤ 
ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ , ਗੈਸ ਲੀਕ, ਿਬਜਲੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਅਤੇ 
ਸਿਕਰ੍ਅ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹ।ੋ
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ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਿਕਸ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 
ਹੀਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦ ੇਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਪੈਨਲ, ਆਊਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਗੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲ ੂਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ 
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਘਰੇਲ ੂਚੀਜ਼ ਾਂ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤ ੇਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ

ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂ ੰਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਕਰ।ੋ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾਂ ਲਓ 
ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ।ੋ ਹੜਹ ੍ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਾ ਂਨੁਕਸਾਨਗਰ੍ਸਤ ਢਾਂਚੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 
ਮਾਰਕ ਕਰ।ੋ

ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੜਹ੍ ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾ ਂਿਵੱਚੋ ਂਪਾਣੀ 
ਨੂ ੰਪੰਪ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ੋ(ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਿਤਹਾਈ 
ਿਹੱਸਾ)।

ਸੈਂਡਬੈਗਸ ਤੋਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆ ਂਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰ।ੋ

ਿਬਪਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਚੈਕ ਕਰਦ ੇਰਹ।ੋ

ਬ ਾਦ ਿਵੱਚ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰੋ
ਹੜਹ ੍ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 
ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਵਾਧ,ੇ ਖੁਦਾਈ, ਗਰੇਿਡੰਗ, ਭਰਾਈ, ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਹੜਹ੍-ਖੇਤਰ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਹੜਹ੍-ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ 
ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 50 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹ,ੈ ਨੂੰ 
ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਹੜਹ੍-ਰਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

ਿਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਨਰਮਾਣ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੜਹ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਹਨ। ਦੂਸਰੀਆ ਂਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 
ਹਰੇਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੜਹ੍-ਖੇਤਰ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਿਨਯਮ 
ਸਾਡੇ ਹੜਹ੍-ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸਭ ਲਈ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 
ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ King ਕਾਉਂਟੀ ਿਵਭਾਗ 
(King County Department of Local Services), ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 
ਵਾਲੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ  ਨਾਲ 206-296-6600 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜਾਂ kingcounty.gov/permit 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੜਹ੍ ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਤੁਰਨ, ਲੰਘਣ, ਜਾ ਂਵਾਹਨ 
ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ।ੋ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਡੁੱਬੋ ਨਹੀ।ਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਿਕਸ ੇਹੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇਇਸ ਨੂ ੰਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਆਪਣੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ 
ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। 
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ਹੜਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ਿਕੰਗ 
ਕਾਉਂਟੀ ਫਲੱਡ ਵਾਰਿਨੰਗ ਸੈਂਟਰ (King County Flood Warning 
Center) ਨੂੰ 206-296-8200 ਜਾਂ 800-945-9263 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹ।ੋ ਜੇ 
ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਿਜਹਾ ਕਰ।ੋ 
ਿਸਫਾਰਸ ਼ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨਕਾਸੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ 
ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਤੇਜ਼ ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਇਮਾਰਤ 
ਨੂ ੰਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾ ਂਮਦਦ ਲਈ 
911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਫੇਰ ਿਕਸੇ ਉੱਚੇ ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਰਮ, ਮੌਸਮ-ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਕੱਪੜੇ, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ, 
ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਰੇਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

ਜਦੋ ਂਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਜ ੇਸਮਾਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ:

•  ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਕਰ।ੋ

•  ਮੁੱਖ ਿਬਜਲੀ ਸਿਵੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 
ਬੰਦ ਕਰ।ੋ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਬਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਸੁੱਕੇ 
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਦੇ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ 
ਦਸਤਾਨੇ ਪਿਹਨ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹ।ੋ

•  ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, 
ਹੜਹ ੍ਦੇ ਅੰਕਿੜਆ ਂਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਮਾਂ, ਗੇਜ ਰੀਿਡੰਗ, ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਹੜਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਵਾਧ।ੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ
6

ਪਿਹਲਾਂ
1   ਆਪਣੇ ਹੜਹ ੍ਦ ੇਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੂ ੰਜਾਣ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 

ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਿਕਸ ੇਹੜਹ ੍ਵਾਲੇ 
ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਸਦ ੇਨੇੜੇ ਹ।ੈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
kingcounty.gov/floodmaps ਦੇਖੋ ਜਾਂ206-477-4812 'ਤੇ 
ਕਾੱਲ ਕਰ।ੋ

2   ਹੜਹ੍ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦ।ੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੜਹ੍ ਾਂ 
ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹੜਹ ੍ਬੀਮਾ 
ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ 30 ਿਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਿਮਆਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ floodsmart.gov ਦੇਖੋ ਜਾਂ 
206-427-4661'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ।ੋ

3   ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ।ੋ

• ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਫਾਰਮ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ।ੋ

• ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ 
ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ।ੋ

• ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਡਬੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੋ (ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ)।

• ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਈਨਾਂ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਦੋਸਤ ਜਾਂ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ।ੋ

• ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਕੱਟ ਿਤਆਰ ਕਰੋ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)।

• ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਹ ੍ਦੀ ਿਤਆਰੀ, ਿਪਛਲ ੇਤਜਰਬ,ੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ

King ਕਾਉਂਟੀ ਿਵਖ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀ-ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨ  

kingcounty.gov/flood 'ਤ ੇਦੇਖ।ੋ
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ 

ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
206-477-4812 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜ ੇਤੁਹਾਨੂ ੰਜਾਇਦਾਦ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜਹ ੍ਵਾਲ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਉਚਾਈ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ।ੋ

ਜਦੋਂ ਹੜਹ੍ ਆਉਂਦਾ ਹੈ...
ਿਤਆਰ ਰਹੋ! ਹੜਹ੍ ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ kingcounty.gov/floodservices

ਆਓ ਿਮਲ ਕੇ ਹੜਹ੍ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਰਹੀਏ
King County Flood Control District ਵੱਲੋ ਂਇਕ 
ਸੰਦੇਸ਼

2021 ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੜਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂ'ਤ ੇਹੋਣ 
ਵਾਲ ੇਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨੂ ੰਖੁਦ ਦੇਿਖਆ ਹ।ੈ ਭਾਵੇਂ 
ਇੱਥ ੇU.S. ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜਹ੍ਾਂ ਨੇ 
ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸਕੂਲਾਂ ਨੂ ੰਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ;ੈ 
ਿਵਆਪਕ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ੇਹਨ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਆਪਣੀਆ ਂਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ; ਅਤ,ੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹ ੈਿਕ, 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਰਮਾਇੰਡ ਹੈ 

ਿਕ ਹੜਹ੍ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਸਾਨੂ ੰਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ

ਿਜਵੇ ਂਿਕ King County Flood Control District ਲੋਕਾ ਂਅਤ ੇਜਾਇਦਾਦ ਨੂ ੰਹੜਹ੍ਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਆਪਣ ੇਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ 
ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂ ੰਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਨਾ ਿਸਰਫ ਼ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇਦੀ 
ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਸਗੋ ਂਸਾਡ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦੇ 
ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂ ੰਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਼ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਜਦੋ ਂਿਕ ਿਜ਼ਲਹ੍ ੇਦਾ ਕੰਮ ਹੜਹ੍ਾਂ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤ ੇਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹ,ੈ ਹੜਹ੍ਾਂ ਦੀ 
ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹ।ੈ

 ਿਮਲ ਕ ੇਅਸੀ ਂਿਜੰ਼ਦਗੀਆ ਂਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾ,ਂ ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਗਰ੍ਿਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਥ ੇਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜ ੋਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ:ਂ

• ਆਪਣ ੇਹੜਹ ੍ਦ ੇਜੋਖ਼ਮ ਨੂ ੰਜਾਣ।ੋ kingcounty.gov/floodmaps 'ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇ" 
King County iMap" ਤ ੇਸਕਰ੍ੌਲ ਕਰ ੋਜਾ ਂ206-477-4812 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ

• ਹੜਹ ੍ਬੀਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ।ੋ ਆਪਣ ੇਹੜਹ ੍ਦ ੇਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੂ ੰਰੇਿਟੰਗ ਦੇਣ, ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ 
ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇਏਜੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ floodsmart.gov 'ਤ ੇਜਾਓ।

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ।ੋ King County ਹੜਹ ੍ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰ ੋਅਤ ੇKing 
County ਫਲੱਡ ਵਾਰਿਨੰਗ ਐਪ ਨੂ ੰਇੱਥੋ ਂਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ੋkingcounty.gov/flood

• ਮੁੜ ਜਾਓ। ਡੁੱਬ ੋਨਹੀ।ਂ ਹੜਹ੍ਾਂ ਦ ੇਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋ ਂਕਦ ੇਵੀ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੈਰ ੋਅਤ ੇਨਾ ਹੀ 
ਵਾਹਨ ਚਲਾਓ।

• ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰਆਪਣ ੇਅਜ਼ੀਜ਼ ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ।ੋ
ਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਨੂ ੰਸੂਿਚਤ ਕਰ।ੋ

ਆਗਾਮੀ ਹੜਹ੍ ਾਂ ਦ ੇਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਜ ੋਵੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋ-ਉਸ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਿਮਲ ਕ,ੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਰਿਹਣਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Dave Upthegrove
ਚੇਅਰਮੈਨ, King County Flood Control District

kingcountyfloodcontrol.org  |  @CMUpthegrove

ਹੜਹ੍ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
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KING COUNTY ਿਵੱਚ ਹੜਹ ੍ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਈਡ

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

kingcountyf  loodcontrol.org

ਮੁਫ਼ਤ KING ਕਾਉਂਟੀ
ਫਲੱਡ ਵਾਰਿਨੰਗ ਐਪ
ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਐਪ ਨਾਲ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ! ਨਦੀਆ ਂਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਹਾਅ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ 
ਪੜਾਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜ,ੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ 
ਹੜਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਪੜਾਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰੋ kingcounty.gov/flood.ਜ
ਾਣ

ਕ
ਾਰ

ੀ ਰ
ੱਖ

ੋ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਂ
ਈਮੇਲ ਕਰੋ
ਮੁਫਤ ਸਵੈਚਾਲਤ ਹੜਹ ੍ਸੰਬੰਧੀ 
ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰ।ੋ 
ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਹ੍ਾਂ ਦੇ ਪੜਾਆ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਬਣਾ 
ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

kingcounty.gov/flood ਜਾਂ 206-477-4899 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ 

KING COUNTY ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਿਵਕਲਪਕ ਫਾਰਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 206-477-4812 (TTY ਿਰਲੇਅ: 711)

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

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰ੍ੋਸ਼ਰ ਡਾਕ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਿਕਸੇ ਹੜਹ੍ ਵਾਲ ੇ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹ।ੈ

ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ!

@KCFloodDistrict and 
@KCDNRP

@KingCountyDNRP

@KingCountyDNRP

ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਹ੍ ਦ ੇਖਤਰੇ ਤੋਂ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ
।

• ਵਾਹਨ, ਉਪਕਰਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ / ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਉ 
ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਹੜਹ ੍ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 
ਸਟੋਰ ਕਰ।ੋ

• ਪਰ੍ੋਪੇਨ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਹ੍ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ 
ਕਰ।ੋ

• ਸੀਵਰ ਨਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਹੜਹ ੍ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਸੀਵਰ ਟਰ੍ੈਪਾਂ ਿਵੱਚ ਚੈੱਕ ਵਾਲਵ ਸਥਾਪਤ ਕਰ।ੋ

• ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟ;ੋ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 
ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਰ;ੋ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰਗਾਂ, 
ਗਟਰਾਂ, ਡਰ੍ਾਈਵ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਼ਰੱਖ।ੋ • ਸਾਫ਼ 
ਤੂਫਾਨ ਨਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਦਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲ ੇਪਾਣੀ ਲਈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ।ੋ
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Chair Dave Upthegrove

• ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਕਰੈਂਕ-ਚਿਲਤ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ

• ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟੀ

• ਐਕਸਟਰ੍ਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ਲਾਇਟ

• ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਾਪੀਆਂ (ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ)

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੋਜਨ

• ਗਰਮ ਕੱਪੜ,ੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੇ / ਬੂਟ, ਅਤੇ ਕੰਬਲ

• ਿਨੱਜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

• ਤਜਵੀਜ ਼ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

• ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਾਂ (ਕੰਬਲ, ਿਕਤਾਬਾਂ, 
ਿਖਡੌਣੇ)

• ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਅਪ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੈੱਲ ਫੋਨ

ਿਸਫ਼ ਾ ਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਕੱਟ ਸਪਲਾਈ  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: Ready.gov/kit

ਹੈਲੋ!

KING COUNTY 

ਹੜਹ ੍ 

ਚੇਤਾਵਨੀ!

ਸਧਾਰਨ
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ਫਜੇ ਼2 - ਬਹਤੁ ਘਟੱ ਹੜਹ।੍  King ਕਾਉਂਟੀ ਹੜਹ ੍ਚਤੇਾਵਨੀ ਕਂੇਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਼
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦ੍ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘਟੰ ੇਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ

ਫਜੇ ਼3 - ਮੱਧਮ ਹੜਹ।੍ King County ਫਲੱਡ ਪੈਟਰੋਿਲੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੜਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਲੀਵਜ਼ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਜੇ ਼4 - ਗੰਭੀਰ ਹੜਹ।੍ ਦੀ ਪੈਟਰੋਿਲੰਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਹ੍ ਿਚਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ 
ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

206-296-8200 ਜਾਂ 800-945-9263

KING COUNTY
ਹੜਹ੍ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ

ਹੜਹ ੍ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
kingcounty.gov/floodservices

King County ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
kingcounty.gov/alert

King ਕਾਉਂਟੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਨਊਜ ਼ਬਲਾੱਗ
kcemergency.com  

King County ਹੜਹ ੍ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
206-477-4899
kingcounty.gov/flood

King County ਕਾਉਂਟੀ ਹੜਹ੍
ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ
206-296-8200 or
800-945-9263

King County ਹਾਊਿਸੰਗ ਿਰਪੇਅਰ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲ ੇਯੋਗ ਘਰ ਮਾਿਲਕਾਂ 
ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 
ਫੰਿਡੰਗ।                       
206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਹੜਹ ੍ਜਾਣਕਾਰੀ
King County ਰੋਡ 24/7 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ
206-477-8100 or 800-KC-Rds

King County
ਸੜਕ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
kingcounty.gov/Rdalert

Metro ਟਰ੍ਾਂਿਜ਼ਟ ਿਵਘਨ
kingcounty.gov/metro

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੱਡ 
ਬੀਮਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
800-427-4661
floodsmart.gov

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ Seattle ਅਤੇ King 
ਕਾਉਂਟੀ ਸੈਪਿਟਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੀਆ ਂ
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ
206-477-8050

ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ King County ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕਿਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕੰਗ ਕਾਉਂਟੀ (King County) ਅਤੇ King County Flood Control District ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ 
ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਪਰ੍ਿਤਿਨੱਧਿਤਵ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ 
ਸਰਵੇਖਣ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕੰਗ ਕਾਉਂਟੀ (King County) ਅਤੇ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਮ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼, ਅਿਸੱਧੇ, 
ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੁੰਝੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਗੁਆਏ ਗਏ ਮੁਨਾਿਫ਼ਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  King County ਦੀ ਿਲਖਤ ਆਿਗਆ 
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਕਸੇ਼ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਪਰ੍ਤੀਬੰਿਧਤ ਹੈ।

TOLT ਨਦੀ
Carnation ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਹਾਅ

8,500 cfs – Snoqualmie Valley Trail Bridge ਅਤੇ Highway 203 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਿਕਨਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਲੀਵਜ਼ ਓਵਰਟਾਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Snoqualmie Valley Trail Bridge ਅਤੇ Highway 203 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਿਕਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੀਵਜ਼ 'ਤੇ ਿਰਸਾਵ ਤੋਂ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਿਬਰ੍ਜ NE 32nd St.ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ Tolt River Road NE/361st Avenue NE ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ Carnation ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ 
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     

3,500 cfs – Snoqualmie Valley Trail ਿਬਰ੍ਜ ਅਤੇ Highway 203 Bridge 
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੱਖਣ ਿਕਨਾਰੇ ’ਤੇ ਲੀਵ ਿਵੱਚ ਿਰਸਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5,000 cfs – ਸਾਬਕਾ San Souci ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਿਵੱਚ Tolt River Road NE ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਣੀ। 
Snoqualmie Valley Trail Bridge ਅਤੇ Highway 203 Bridge ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈਵੀ ’ਤੇ 
ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਿਰਸਾਵ ਅਤੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਹੜਹ੍ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

2,500 cfs
King County ਦਾ ਸਟਾਫ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਹੈ।T 13,800 cfs

ਜਨਵਰੀ 2009

45,680 cfs
ਅਕਤੂਬਰ 2019

17,400 cfs
ਿਦਸੰਬਰ 1959
Tolt River ਡੈਮ ਦੇ 
ਿਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ।

ਦੱਖਣੀ ਫੋਰਕ 
SKYKOMISH ਨਦੀ
Skykomish ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਵਹਾਅ

10,000 cfs – ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਕਟਾਵ ਅਤੇ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। 18,000 cfs – ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆ ਂਦੇ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਹੜਹ ੍ਦੇ ਮਲਬ ੇਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹ।ੈ Baring ਅਤੇ Timberlane Village ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਿਸਰ ੇਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਹੜਹ ੍ਆਉਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ।ੈ

27,000 cfs – ਿਵਆਪਕ ਹੜਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਵਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਹਨ।
SK

6,000 cfs
King County ਦਾ ਸਟਾਫ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਹੈ।

CEDAR ਨਦੀ
Landsburg ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਹਾਅ

GREEN ਨਦੀ
Auburn ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 
ਮਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ 
ਵਹਾਅ

SNOQUALMIE ਨਦੀ

ISSAQUAH CREEK
Hobart ਦ ੇ ਨ ੇੜ ੇ ਉਚਾਈ (ਸਟ ੇਜ)
ਡਾਟਾ: Issaquah ਸਹ਼ਿਰ

WHITE ਨਦੀ
Mud Mountain ਤੋਂ ਛੱਿਡਆ 
ਮਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੰਭਾਿਵਤ ਵਹਾਅ

5,000 cfs – ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਓਵਰਟਾਪ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚSE Jones Road ਨਜ਼ਦੀਕ 156th Pl SE, SR 169 ਨਜ਼ਦੀਕ Cedar 
Grove Road SE ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, 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, ਅਤੇ 244th Ave 
SE ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਥੇ ਿਨਵਾਸੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 
ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

38,000 cfs – ਕੁਝ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਚ ਵੇਗ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੜਕ ਜੋ ਓਵਰਟੌਪ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ SE Reinig Road, Moon Valley Rd, SE Fish Hatchery Road, SE David Powell Road, NE 124th St, 
ਅਤੇ Woodinville-Duvall Road ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

12,000 cfs – ਗੰਭੀਰ ਹੜਹ ੍ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਲੀਵਜ਼ ਸੰਿਤਰ੍ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੜਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ
ਸੰਭਵ ਹਨ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲੀਵਜ਼-ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਪਾਣੀ, ਿਵਆਪਕ ਹੜਹ,੍ 
ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਘਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

9,000 cfs – ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਵਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। Paci�c ਅਤੇ Auburn ਸ਼ਿਹਰਾਂ 
ਿਵੱਚ ਓਵਰਬੈਂਕ ਹੜਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜਹ੍ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। Enumclaw ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਫਸ਼ ਹੈਚਰੀ 
ਿਵਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜਹ੍ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ Greenwater ਦੇ ਨੇੜੇ Mud Mountain ਡੈਮ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ SR 410 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7.5 ft – ਅਕਸਰ ਹੜਹ ੍ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੜਹ ੍ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਸੜਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਗਲੀਆ ਂਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Issaquah 
ਪਬਿਲਕ ਵਰਕਸ ਆੱਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੜਹ ੍ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

8.5 ft – Issaquah Creek, Tibbetts Creek, ਅਤੇ Issaquah Creek ਦੇ ਪੂਰਬ Fork 'ਤੇ ਬਹੁਤ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੜਹ।੍ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰ੍ੀਕਸਾਈਡ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੜਹ ੍ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ।ੈ Issaquah ਪਬਿਲਕ 
ਵਰਕਸ ਦੀ ਹੜਹ ੍ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹ।ੈ

9 ft – ਸੰਪੂਰਨ Issaquah ਅਤੇ Tibbetts Creek ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਾਂਗ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਿਵਆਪਕ ਹੜਹ੍। 
Issaquah-Hobart Road SE ਅਤੇ SR 900 ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜਹ੍ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਕੋਿਸ਼ਸ਼।

12,000 cfs – ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਓਵਰਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹ੍ਾ ਂਿਵੱਚ 
Neal Road SE, Reinig Road, West Snoqualmie River Road NE 
(Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road, ਅਤੇ Mill Pond 
Road ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

20,000 cfs – ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦਾ ਹੜਹ੍ ਪੂਰੀ Snoqualmie Valley ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਓਵਰਟੌਪ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ Fall City-Carnation Road, West Snoqualmie River Road SE SE 24th St 
ਅਤੇ NE Tolt Hill Road ਿਵਚਕਾਰ, NE Tolt Hill Road, and Novelty Flats Road ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2,800 cfs – ਸੜਕਾਂ ਓਵਰਟਾਪ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ SE 184th St ਅਤੇ Lower Dorre Don Way SE

4,200 cfs – ਸੜਕਾਂ ਓਵਰਟਾਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ SR 169 
ਨਜ਼ਦੀਕ Cedar Grove Road SE ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, SE 184th St, Byers Road SE, 216th Ave SE, SE 
193rd St, SE 206th St, SE 207th St, Lower Dorre Don Way SE, ਅਤੇ Dorre Don Way SE ਇਨਹ੍ਾਂ 
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਥੇ ਿਨਵਾਸੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

7,000 cfs – Auburn ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਨੀਵੀਂਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜਹ੍। 9,000 cfs – ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦਾ ਹੜਹ੍ Auburn ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰ Mill Creek ਬੇਿਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। Southeast Green Valley Road ਅਤੇ West Valley Road ਓਵਰਟੌਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

5,000 cfs – Paci�c ਅਤੇ Auburn ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵਚ A-Street Bridge ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 
ਪਾਸੇ ਓਵਰਬੈਂਕ ਹੜਹ੍ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। Government Canal ਦੇ ਨੇੜੇ Paci�c ਿਵੱਚ ਓਵਰਬੈਂਕ 
ਹੜਹ੍ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜਹ੍ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ 
ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

7,000 cfs – Paci�c ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਵਰਟਾਿਪੰਗ ਵਹਾਅ Paci�c ਅਤੇ Auburn ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ Government Canal 
ਅਤੇ Butte Avenue ਅਤੇ A-Street Bridge ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। Red Creek ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 
ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ, ਮਲਬੇ ਦੇ ਪਰ੍ਵਾਹ, ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੜਹ੍ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

6,000 cfs
King County ਦਾ ਸਟਾਫ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਹ।ੈ

6.5 ft
King County ਦਾ ਸਟਾਫ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਕੁਆਹ 
ਪਬਿਲਕ ਵਰਕਸ (Issaquah Public Works) ਅਤੇ 
ਪੁਿਲਸ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ  ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1,800 cfs
King ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਹ।ੈ

5,000 cfs
King ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਹੈ।

4,000 cfs
King ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਹ।ੈ
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9.9 ft
ਨਵੰਬਰ 1990

9.53 ft
ਫਰਵਰੀ 2020

54,110 cfs
ਜਨਵਰੀ 2009

11,700 cfs*
ਫਰਵਰੀ 2020 

7,590 cfs
ਫਰਵਰੀ 2020

28,100 cfs
ਨਵੰਬਰ 1959
Howard Hanson ਡੈਮ 
ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ।

ਮੌ ਜੂਦਾ ਉੱਚ 
ਦਰਜਾ

ਉੱਚ ਦਰਜੇ 
ਦੇ ਹੜਹ੍

ਵਹਾਅ ਦਾ 
ਜੋੜ ਇੱਥੇ:

ਉੱਤਰੀ ਫੋਰਕ
ਿਮਡਲ ਫੋਰਕ
ਦੱਖਣੀ ਫੋਰਕ 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; TTY 711।

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

28,000 cfs
ਿਦਸੰਬਰ 1933
Mud Mountain ਡੈਮ 
ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ 
Buckley ਦੇ ਨੇੜੇ 
White River ਿਵਖੇ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

11,700 cfs
ਜਨਵਰੀ 2009
U.S. ਤੇ ਆਧਾਰਤ 
Mud Mountain 
ਡੈਮ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ 
ਆਰਮੀ ਕੋਰਪ ਦਾ 
ਡਾਟਾ।

14,200 cfs
Masonry ਡੈਮ ਦੇ 
ਿਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ।

KING COUNTY ਨਦੀ ਪਰਣ੍ਾਲੀਆਂ

ਵਹਾਅ ਦ ੇਅੰਕੜ ੇਅਕਤੂਬਰ, 
2016 ਤੋ ਂਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 
'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

20,400 cfs
ਫਰਵਰੀ 2020

TOLT RIVER ਡੈਮ

HOWARD HANSON ਡੈਮ

MUD MOUNTAIN ਡੈਮ

MASONRY ਡੈਮ
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ਸੈਂਡਬੈਗਸ ਹੜਹ੍ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ 
ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ,ੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ:ੋ  

kingcounty.gov/sandbags

ਸ ੈ ਂਡਬ ੈਗ ਪਰ੍ ੋਗਰਾਮ

ਡੈਮ

100-ਸਾਲਾ 
ਹੜਹ੍ ਖੇਤਰ

ਸੈਂਡਬੈਗ 
ਵੰਡ ਸਾਈਟ

*King County ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੜਹ੍ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਗੇਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ  

kingcounty.gov/flood

ਿਰਵਰ ਗੇਜ
ਹੜਹ ੍ਦੇ ਪੜਾਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ*

ਲ ੀ ਜਂੈ ਡ

100-ਸਾਲਾ ਹੜਹ੍ ਖੇਤਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਹੜਹ੍ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਿਵਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਇਦਾਦ ਹੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਦੇਖੋ kingcounty.gov/floodmaps ਜਾਂ 
206-477-4812 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ

FEMA (ਫੇਮ ਾ ) 100-ਸਾਲਾ ਹੜਹ੍ ਖੇਤਰ
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ਨਦੀ
cfs=ਿਕਊਿਬਕ ਫੁੱਟ ਪਰ੍ਤੀ ਸੈਿਕੰਡ
ਨਦੀ
cfs=ਿਕਊਿਬਕ ਫੁੱਟ ਪਰ੍ਤੀ ਸੈਿਕੰਡ

ਫਜੇ ਼1 - ਕੋਈ ਹੜਹ ੍ਨਹੀਂ।
ਆਮ ਤਰੌ ’ਤ ੇਹੜਹ ੍ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

*ਪਰ੍ਬੰਧਾਤਮਕ

(ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)


