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،ع��زي القارئ
 
� ها ال�� ير�� االطالع أدناە ع� اإلعالنات والتحديثات لهذا األسب�ع . �العادة ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة �خصوص هذە التحديثات وغ��

       .للحصول ع� معلومات جد�دة oewd.org/covid19 وتذكر التحقق من sfosb@sfgov.org :شاركناها ، فالرجاء إخ�ارنا �ذلك

:اإلعالنات
ة ، الخم�س ، 4/30 11 ص :اجتماع لجنة األعمال الصغ��
ة. �صفتهم هيئة حكوم�ة ، �ات الصغ�� ا �عانون و�شاركون األلم الذي ألحقه هذا ال��اء �ال�� ة هم أصحاب أعمال ، وهم أ�ض� إن لجنة األعمال الصغ��
� المدينة �شأن ما هو

� وفرقة العمل المعن�ة �اإلنعاش االقتصادي �� ف�� ا لتقد�م التوج�ه والتوص�ات إ� العمدة ومجلس الم�� لديهم دور ومسؤول�ة أ�ض�
 .مطلوب لالنتعاش

ة وط��لة المدى لجميع مست��ات الحكومة - المحل�ة والوالئ�ة والفدرال�ة وق�م "األف�ار ة من مجتمع األعمال توص�ات قص�� تلتمس لجنة األعمال الصغ��
.الجاهزة". نحن �شجع أفراد الجمهور الذين هم أصحاب األعمال لتقد�م أف�ارهم من خالل التعل�قات العامة

� م�ان أمر ممتد
ملجأ ��

عمدة لندن تولد ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س اليوم أعلن أن سان فرا�س�سكو وستة أخرى القضائ�ة منطقة خليج سان فرا�س�سكو وتمد�د
� وث أوامر تتضمن تعد�الت طف�فة، مع الحفاظ

�� . � وس التا�� أوامر خل�ك �الب�ت ح�� نها�ة مايو من أجل الحفاظ ع� التقدم ع� ت�اطؤ ان�شار الف��
� � م�ان . س�تم السماح �اس�ئناف جميع أ�شطة البناء ، و�عض األ�شطة التجار�ة ال��

ها من إجراءات السالمة �� ، وجه غطاء، وغ�� ع� الت�اعد االجتما��
وط محددة . انقر هنا لم��د من المعلومات حول الطلب المحدث وتحقق من � المقام األول ، و�عض األ�شطة الخارج�ة ���

� الهواء الطلق ��
تعمل ��

. األسئلة الشائعة

متاح COVID-19 اخت�ار
� اخت�ار و توسعت . فتحت مدينة موقع�� واحد من الط��ق المهم ل�ا�� من أجل الحد من ان�شار والحصول ع� المدينة إ� م�ان آمن إلعادة فتح �خت��
COVID-19 48 غضون 24 إ� �

. النتائج متاحة �� �
ـــع ومجا�� � والجبهة وأساس�ا العمال مع األعراض. هذا االخت�ار سهل و��ـ اخت�ار لجميع المق�م��

� اخت�ار الح��ة
� من أعراض و���د لفحصها، ير�� ز�ارة هذا الموقع لل�سج�ل ��

 . sf.gov/ citytestsf :ساعة. إذا كنت و تعا��
 
� طلب للحصول ع� المؤهالت الصادرة عن المؤسسات الغذائ�ة لتوف�� الغذاء للمحتاج��

ا للحصول ع� مؤهالت حات من مؤسسات األغذ�ة المهتمة �التعاقد مع المدينة (RFQ) أصدرت مدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو طل�� تطلب مق��
:لتقد�م خدمات الوج�ات للس�ان التال�ة
 
� و / أو قد �كون لديهم إم�ان�ة الوصول إ� . COVID-19 أ. األفراد الذين �حتاجون إ� خدمات غذائ�ة �س�ب �ارثة ا غ�� محمي�� قد �كون األفراد أشخاص�
� سان فرا�س�سكو. ومن األمثلة ع� المواقع المجمعة ، المرا�ز العل�ا ، والمرا�ز المجتمع�ة ، وفنادق إشغال الغرف الفرد�ة

، (SROs) المواقع المجمعة ��
� اليوم

� 300-4000 شخص �� اوح ب�� � اليوم قد ت��
� ، وال�نا�س ، ومجتمعات اإلس�ان العل�ا. تتوقع المدينة حاجتها إ� ثالث وج�ات �� .والمال��

 
� من الحاجة الغذائ�ة �س�ب المخاطر ، والتعرض ، والمرض ، والحجر الص�� ، وقضا�ا الوصول ، أو ما شا�ه ذلك �س�ب �ارثة

� تعا�� ب. األ� ال��
COVID-19 . اليوم �

� األ�ة ، �اإلضافة إ� ما �صل إ� ثالث وج�ات ��
ا ل�ل فرد �� � المتوسط   ، إ� وحدة �قالة واحدة أسبوع��

تتوقع المدينة أن تحتاج ، ��
� األسب�ع خالل �ارثة

� .COVID-19 ل�ل فرد من أفراد األ�ة لمدة تصل إ� س�عة أ�ام ��
اوح احت�اجات الوج�ات / ال�قالة من 15-300 شخص �� قد ت��

ل�ة أو �ليهما � ل�ة ، أو توص�ل ال�قالة الم�� � .اليوم. س�تم قبول العطاءات إلعداد وتوص�ل الوج�ات الم��
 
� الجزء العلوي األ�� RFQ يتوفر طلب عرض األسعار هنا . �مكن العثور ع� مرفقات

.�النقر فوق "انظر المرفقات " ��
 
حات �ما تم استالمها وتتوقع تقد�م العد�د من الجوائز اجع المق�� � أن المدينة س�� طلب عروض األسعار هو طلب عروض أسعار متجدد ، مما �ع��
ة مؤقتة من اآلن ح�� 30 يونيو 2021 ة المدى لهذە الخدمات لف�� .قص��
 
صناديق قانون أمن الرعا�ة الصح�ة
� االمتثال لقانون أمن الرعا�ة

� ساهم بها صاحب العمل �� � سان فرا�س�سكو الستخدام األموال ال��
�� � يوم الثالثاء ، أعلن عمدة تولد خطة للسماح للموظف��

� �اإلضافة إ� نفقات الرعا�ة الصح�ة (HCSO) الصح�ة
ور�ة مثل الطعام واإل�جار والمرافق خالل الطوارئ المحل�ة المعلنة ، �� لتغط�ة النفقات ال��

�
ـــح الت�م��� من عمدة الساللة أل��� من 100،000 موظف مغ� �الوصول إ� التم��ل الذي ساهم �ه صاحب العمل �� المؤهلة. س�سمح الت��ـ
� اف المت�ادل للنفقات الطب�ة واحت�اجات الرعا�ة الصح�ة ، ول�ن خالل جائحة .(MRAs) حسا�ات السداد الط�� عادة ما يتم تخص�ص اتفاقات االع��

COVID-19 ، ور�ات وال�قاء �صحة ج�دة . للحصول ع� أحدث المعلومات و�د الناس �موارد إضاف�ة ح�� يتمكنوا من تحمل ال�� � هناك حاجة ملحة ل��
. www.sfcityop�on.org ، قم ب��ارة موقع و�ب خ�ار مدينة سان فرا�س�سكو ع�
 
ألصحاب األعمال: احذر من الغش واالحت�ال SBA ت�بيهات
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. SBA خالل هذە األوقات غ�� المسبوقة ، �حذر مكتب المف�ش العام لـ � القروض والتص�د االحت�ا��
�ات من ال�حث عن المنح االحت�ال�ة واالحت�ال �� ال��

:إذا SBA قم ب��الغ
   .EIDL أو PPP االتصال �شأن قروض أو منح SBA ال ت�دأ .PPP / EIDL ل�قدم لك قرض SBA لقد اتصل �ك شخص �د�� أنه
ا عا�� الفائدة �فائدة ، SBA يتم االتصال �ك من ق�ل شخص �عد �الحصول ع� الموافقة ع� قرض ا أو �قدم قرض� ا مقدم� .ول�ن يتطلب دفع�

� يتقا�� منك السمسار أ��� من 3٪ للقروض 50 ألف دوالر أو أقل ، 2٪ للقروض 50 ألف دوالر - 1 مليون دوالر ، و 0.25٪ إضاف�ة ع� الم�الغ ال��
.الرسوم أ��� من تلك الم�الغ SBA ت��د عن مليون دوالر. تحدد

:نصائح أخرى
� تطلب معلومات تحد�د اله��ة الشخص�ة SBA إذا تقدمت �طلب للحصول ع� قرض

و�� فتأ�د من أن رقم الطلب ، (PII) وتلق�ت رسائل ب��د إل���

.المشار إل�ه يتطابق مع رقم طل�ك الفع��
مثل محاوالت الحصول ع� معلومات تحد�د اله��ة الشخص�ة أو الوصول ، SBA ا�حث عن هجمات التص�د االحت�ا�� / الح�ل �استخدام شعار
� ، أو ت�ب�ت برامج ضارة ع� جهاز ال�مبيوتر الخاص �ك

.الم���
� من

و�� �د اإلل��� � ت�ت�� �ـ SBA أي اتصال ع�� ال�� � من الحسا�ات ال��
 . sba.gov س�أ��

؛ قم �الرج�ع إ� أي معلومات تتلقاها مع المعلومات المتاحة ع� SBA أن تكون المعلومات دق�قة أو معتمدة من ق�ل SBA ال �ضمن وجود شعار
www.sba.gov .  

نت . لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة برامج OIG قم �اإل�الغ عن أي احت�ال مش��ه �ه إ� الخط الساخن لـ - SBA ع� 800-767-0385 أو ع�� اإلن��
. عمل�ات االحت�ال وت�بيهات االحت�ال

وسات التاج�ة هنا     . �ما قدم مكتب المد�� العام للدولة معلومات وموارد ذات صلة �ح�ل ف��
 
:الندوات
� ، 4 مايو Mayor London N. Breed 2020 ُير�� االنضمام إ� نت للقوى العاملة يوم االثن�� � ندوة ع�� اإلن��

وقادة القوى العاملة المحل�ة للمشاركة ��
. الساعة 3:00 مساًء
 
� جميع الصناعات من أجل تغط�ة نفقاتهم خالل

�ات ، ��افح العمال والموظفون �� � ك�ف�ة عمل ال��
ات الرئ�س�ة �� مع ارتفاع اتجاهات ال�طالة والتغ��

وسات التاج�ة. انضم إ� نت لمناقشة Mayor London Breed جائحة الف�� � ندوة ع�� اإلن��
�اء المجتمع والعمال وممث�� العمال والقادة اآلخ��ن �� و��

� المدينة لـ
� االقتصادي COVID-19 استجا�ة تط��ر القوى العاملة ��

.والتحض�� للتوظ�ف أثناء التعا��
 
�
� وموارد المقا�لة ، وآخرها �خصوص نظام الصحة العامة ��

احصل ع� تحديثات ومعلومات حول المساعدة و�رامج ال�طالة ، والتدر�ب الوظ���
� المدينة

ل ، وفرقة العمل المعن�ة �اإلنعاش االقتصادي �� � . الم��
 
:�شمل المشاركون

جوشوا أر�� ، مدير القوى العاملة ، مكتب التنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة القوى العاملة
 SF رودي غونزال�س ، الرئ�س المشارك لفرقة العمل المعن�ة �اإلنعاش االقتصادي ؛ المدير التنف�ذي لمجلس العمل
Hall Hiring Hall ، م�ش�ل ليونارد ب�ل ، المدير العام

 
هل ت��د أن �سأل عمدة الساللة وأعضاء اللجنة لدينا سؤال؟
شارع

تقد�م السؤال هنا من ق�ل الجمعة مايو 1 

ة ع� هذا الرا�ط . انضم إ� نت م�ا�� . WEBINAR س�تم �ث الندوة ع�� اإلن��
 
:الموارد الجار�ة
� المتأث��ن �ـ �ات والموظف�� � ز�ارة موقع ال��ب الخاص �المدينة لل��

� ذلك الموارد ، COVID-19 ، www.oewd.org/covid19 ير�� االستمرار ��
�ما ��

ة �ات الصغ�� .وجهات االتصال والتحديثات لل��
 
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp : ع� العنوان التا�� DPH �مكن االطالع ع� الطل�ات والتوص�ات الصح�ة الصادرة عن
 
:ع� COVID-19 المتعلقة �ـ Mayoral �مكن العثور ع� جميع إعالنات
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
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� خدمة ت�ب�ه المدينة: أرسل
ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�

. إ� 777-888

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��
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