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،ع��زي القارئ
 
ة ، وغرفة تجارة ف�ه ، ومكتب تنم�ة االقتصاد والقوى العاملة ، ومكتب األعمال الصغ�� اليوم ، أطلق العمدة لندن إن ب��د ، ولجنة سان فرا�س�سكو لل��
!ونحن ندعوك لالنضمام نحن - DearSF # - سان فرا�س�سكو حملة �د القصص الرقم�ة
 
# DearSF ة المحل�ة. �مكن أن �ات الصغ�� � والمجتمع لمشاركة حبهم لل�� � المحلي�� �� حملة رسائل مفتوحة تدعوك أنت وعمالئك والمق�م��
� ة المفضلة لد�ك ، DearSF # .�كون عملك هو الم�ان المناسب أو أن �كون لد�ه أفضل الموظف�� �� فرصة إلظهار الحب لألعمال التجار�ة الصغ��

ف�ه ، والحانات ، والمطاعم ، والمتاجر الزاو�ة ، والتعب�� عن نادلك ال�� أو �ار�ستا .وأما�ن ال��
 
اك DearSF # ندعوك لمشاركة قصتك الشخص�ة ء. من خالل القصص والصور ومقاطع الف�ديو ، �س� إ� إ�� �

ودعوة عمالئك للق�ام بنفس ال��
ة ومجتمع �ات الصغ�� � حشد جمهور أوسع لدعم وفخر ال��

� تعب�� جما�� عن االهتمام والصدق واألمل. من خالل هذا التعب�� ، نأمل ��
الجمهور ��

� سان فرا�س�سكو
ف�ه ��   .ال��

 
# DearSF ة أسب�ع غرفة � مايو 18 ، عام 2020 و الظاهري األعمال الصغ�� اض�ة ع� موقع االثن�� ف�ه واالف�� ل . هدفنا SF ستقودنا إ� القمة جنة ال��
� حملة

ة �� العمود الفقري القتصادنا وتحتاج إ� حبنا ودعمنا. هدفنا الثانوي هو إعطاء �ل DearSF # األسا�� �� هو تذك�� الجميع �أن األعمال الصغ��
ا لمشاركة حق�قته واالستماع إل�ه ، سواء �ان ذلك للتعب�� عن حزنهم ونضاالتهم ، أو اآلمال واالمتنان ا آمن� .شخص م�ان�
 
 :�� �شارك
 
 .Instagram ع� dear_sf تا�عنا ع� .1
@ وعالمات DearSF # الرسائل جن�ا إ� جنب مع صورة أو ف�ديو ع� وسائل اإلعالم االجتماع�ة �استخدام الوسم DearSF # حصة الخاص �ك .2
SFEntertainmentCommission ،SFOEWD، SFOSB و @ dear_sf . سنجد م�شورك ، ونع�د مشاركته ع� Instagram و Twi�er و
Facebook. 
.لم��د من التفاص�ل h�ps://sf.gov/dearsf قم ب��ارة .3
 
ة � تم إلغاء .(SBW) تار�خ�ا ، األسب�ع األول من مايو هو أسب�ع األعمال الصغ�� � ح��

�� SBW م � ع� المستوى الف�درا�� ، فإن سان فرا�س�سكو ستل��
� تغ�� الح�اة مثل الزالزل ا القدرة ع� االرتداد من األحداث ال�� ا وتكرار� ة. سان فرا�س�سكو �� مدينة مرنة أث�تت مرار� بتقال�دها وستحتفل �أعمالنا الصغ��
� سان فرا�س�سكو أقوى وموحدة COVID-19 والحرائق. معا سوف نتغلب ع� جائحة

��.
 
. شكرا ل�م جم�عا لمساعدتنا ع� ��� ال�لمة والصورة ه�� الحب
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