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،ع��زي القارئ
 
ـــخ اليوم . إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، فتفضل ب��ارة h�ps://sfosb.org/ebulle�ns ق�ل التوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، ن��د مشاركة التوار�ـ
� االتصال �مكت�نا ع� .

دد ��  .إذا �ان لد�ك أي أسئلة sfosb@sfgov.org ال ت��

:اإلعالنات
� سان فرا�س�سكو

الخطوات التال�ة الستعادة األعمال ��
�ات الس�ئناف عمل�ات (مع �عض .N عمدة لندن تولد ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س أعلن أمس أن خطط سان فرا�س�سكو للسماح �عض ال��
. س�كون �ائ�� التجزئة مثل المكت�ات و�اعة الزهور ومتاجر الموس��� أول المتاجر

ع�� 
� 18 مايو  � أقرب وقت االثن��

ة �� التعد�الت) مع واجهة صغ��
� ذلك �عد محافظ نيوسوم إعالن الصورة �شأن الم�ادئ التوجيه�ة ع� مستوى الوال�ة المعدلة

المسم�ح لها ب�شغ�ل خدمة توص�ل واجهة المتجر. و�أ��
ع��

� أقرب وقت 8 مايو 
ة الرص�ف �� � �سمح �عض تجار التجزئة لت�دأ صغ�� ال��

 
.

 
� مقاطعات أالم�دا

� 4 مايو ال تزال سار�ة. هذە الطل�ات - ��
� التنف�ذ �� � دخلت ح�� من المهم أن تدرك مجتمعاتنا المحل�ة أن األوامر الصح�ة اإلقل�م�ة ال��

��� - تخفف القيود المفروضة ع� البناء �اإلضافة إ� األ�شطة واأل�شطة ا كوستا ومار�ن وسان فرا�س�سكو وسان ماتيو وسانتا �الرا ومدينة ب�� وكون��
ا من يوم ور�ة وغ�� الخارج�ة ، وال ُ�سمح �ذلك �دء� �ات غ�� ال�� ا �التقاط الرص�ف من ال�� التجار�ة الخارج�ة. ال �سمح طل�ات منطقة الخليج حال��
.الجمعة 8 مايو
 
ة ع� اطالع عند توفر ستقوم سان فرا�س�سكو ب�صدار تفاص�ل حول إعادة فتح األعمال ع� مراحل األسب�ع المق�ل . س��ق�ك مكتب األعمال الصغ��
ل �اس�ثناء االحت�اجات األساس�ة و�عض � � الم��

� ذلك متطل�ات ال�قاء ��
المعلومات . ت��� المتطل�ات األساس�ة للنظام الص�� الحا�� سار�ة ، �ما ��

� ذلك األ�شطة التجار�ة واأل�شطة الخارج�ة. �اإلضافة إ� ذلك ، �جب ع�
� ات�اع San Franciscans األ�شطة المسم�ح بها ، �ما ��

االستمرار ��
�ات � الطابور لالستالم أو داخل ال��

.متطل�ات المسافة االجتماع�ة وارتداء أغط�ة الوجه عند االنتظار ��
 
ا � 11 مايو 2020 ، 11 ص�اح� ة ، االثن�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
� و�عادة البناء من جائحة

ة للتعا�� ة بوضع مجموعة من توص�ات األعمال الصغ�� الغرض من هذە الوث�قة هو .COVID19 ستقوم لجنة األعمال الصغ��
� إعالم عمل قوة اإلنعاش االقتصادي

ة من خالل .SF المساعدة �� القناة 78 ، وال�ث الم�ا�� ، :SFGovTV �مكن االطالع ع� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
. وعند الطلب
 
ا إ� أو أثناء االجتماع من خالل االتصال �الرقم: (888) -273-3658 ، رمز الوصول: 3107452 ، عند ، sbc@sfgov.org �مكن إرسال تعليق عام كتاب��
ة � �دخلون وقت "السؤال والجواب" ، ول�ن هذە �� ف�� المطال�ة ، اطلب "1 - 0" إلضافته إ� المتحدث خط. س�ش�� المطال�ة التلقائ�ة إ� أن المتصل��
.""التعليق العام
 
ف�ه 2020 ومسح اض�ة للح�اة الل�ل�ة وال�� قمة سان فرا�س�سكو االف��
ا ودعم �عضنا ال�عض COVID-19 لقد دمر جائحة ف�ه ، ول�ن �صفتنا سان فر�س�س�ان س�تغلب ع� ذلك من خالل العمل مع�  .مجتمع ال��

، ي
ع�� 

� 18 مايو 
�� oin اض�ة لمواجهة التحد�ات الحال�ة والعمل معا لخلق ف�ه، مسؤولو المدينة، وقادة المجتمع، واألقران الصناعة لقمة اف�� لجنة ال��

�
 .مسار نحو التعا��

 
� تؤثر ع� الصناعة ا ألحدث القواعد والموارد ال�� .تعلم أين نحن اآلن: تعرف ع� م�ان المدينة وفق�
� ع� المدى الط��ل؟

ا من أجل التعا�� تعلم أين تذهب من هنا: ك�ف �مكن للمدينة والصناعة معالجة هذە التحد�ات والعمل مع�
 
�
ا �حتوي ع� تعل�مات لالنضمام إ� . Eventbrite سجل �� ون�� ا إل��� � وجدول Zoom س�تل�� ب��د� ـــخ الحدث. س�تم اإلعالن عن المتحدث�� أقرب إ� تار�ـ

نت � الستضافتها هذا الحدث ع�� اإلن��
� أقرب وقت من موعد الحدث. شكر خاص لما��

  .األعمال ��
 
�
ف�ه �� ف�ه والح�اة الل�ل�ة خالل جائحة SF ت��د لجنة ال�� ا االستماع إ� صناعة ال�� � إ�الغ ، COVID-19 أ�ض�

ا مجهوً� للمساعدة �� وقد طورت استطالع�
ف�ه لدعم جهود انتعاش الصناعة ات�ج�ات لجنة ال�� � 18 مايو واس��

اض�ة �� فيه�ة االف�� ف�ه ال�� � قمة الح�اة الل�ل�ة وال��
 .العروض التقد�م�ة ��

:ير�� ملء االس�ب�ان �حلول 14 مايو �استخدام أحد هذە الروا�ط
�ة �  اإلنجل��
ESPAÑOL

� 中文 صي��  
 

ا ع� تعل�قاتك . �شكرك مقدم�
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� B ع� P rovides "تغذ�ة و الين"

S truggling R estaurants ل O pportunity وحدات ال��
Feed the Line خدمة مبتكرة أ�شأتها �� Butchershop ، كة اس�شار�ة للعالمات التجار�ة مقرها سان فرا�س�سكو ، لدفع المطاعم لتوف�� و�� ��
ا. ح�� اآلن ، جمعت � المس�شف�ات مجان�

�� � أ��� من 175000 دوالر للمطاعم وأرسلت ما �قرب من 10000 وج�ة Feed The Line الطعام للعامل��
ا�دة ، تتطلع � . لدعم قائمة المطاعم والمس�شف�ات الم�� � وس التا�� ا�ة مع Feed The Line طعام للعمال ع� الخطوط األمام�ة للف�� Frontline لل��
Foods و World Central Kitchen ، 501 و�� منظمة غ�� ر�ح�ة (c) (3). نامج ، ير�� ز�ارة � ال��

والنقر ع� www.feedtheline.org للمشاركة ��
"MAKE MEALS" أجب عن سلسلة من األسئلة األساس�ة و "أرسل" إجا�اتك . � � أع� ال�م��

��.
 
� سندر�ال أضواء عمل تراث�ة : مخ��
�). ت�دو الوج�ة � � سندر�ال تتغذى ع� 3-4 أشخاص (أو جائع واحد أو زوج�� � مخ��

لذ�ذة: حساء B حصلت ع� عائلة إلطعام؟ وج�ات العشاء العائ�� ��
� الخارج ع�

وجانوف و�طاطس مهروسة ، كعكة نا�ليون. اطلب وج�ات العشاء لتناول الطعام �� � ، سلطة ص�ف�ة ، لحم �قري س�� بورشت ، خ��
h�p://cinderellabakery.com/ . 436 شارع �البوا ؟ ل�ست مش�لة، لدينا أص�لة، هوم�س���� المخبوزات الروس�ة �

ال �مكنك الوصول إ� المتجر ��
�
ة ا� ال�اب األما�� الخاص �ك �� � سلمت م�ا�� . eat24.com أو ، trycaviar.com ، grubhub.com ال��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� تح��ل األف�ار إ� قصص من خالل العالمة التجار�ة

."اإلعالن ق صممه المجموعة أوسا�� اإل�داع�ة . "نحن �ساعد ��
 
ـــخ المدينة وه��تها. تعزز هذە � تار�ـ

ا أو أ��� و�ساهم �� � سان فرا�س�سكو لمدة 30 عام�
األعمال القد�مة �� مؤسسات قد�مة لخدمة المجتمع تعمل ��

األعمال المشاركة المدن�ة وتعمل �أصول ثقاف�ة قّ�مة للمدينة. ع� مدار األسابيع المق�لة ، س�سلط الضوء ع� �عض العروض الجد�دة والعروض
� هذە األثناء ، تحقق من

� الم�ان . الم��د من األضواء القادمة ، لذا ترقب� ��
�ات القد�مة خالل طلب المأوى �� � تقدمها ال�� الخاصة والصفقات ال��

. القائمة ال�املة وخ��طة األعمال القد�مة هنا
 
:الندوات
10:30 �

ات�ج�ة العمل - الجزء 2 - األر�عاء، 13 مايو، 2020 �� عودتك ل اس��
� و CAL تدعوك كة ا�د�ال ترم�م COVID إ� اإلصدار التا�� من سلسلة ESM للتأم�� ، الرئ�س التنف�ذي ل�� � �ار�ن�� ع� ال��ب. مع ض�ف خاص، جا�ل��
ات�ج�ة 6 � ذلك أدوات للتنف�ذ �مكنك تعد�ل واعتماد وتنف�ذ. أنها سوف تغ�� اس��

كز هذا العرض جزء 2 ع� العودة إ� إطار سالمة العمل �ما �� وس��
    : نقاط التال�ة
 

قائمة مراجعة االستعداد لألعمال .1
� التعرض المحدثة .2

خطة التح�م ��
بروتوكوالت تنظ�ف مواقع العمل .3
بروتوكوالت الت�اعد االجتما�� .4
(ضوا�ط موقع العمل (الهندس�ة واإلدار�ة .5
ات�ج�ة وأدوات إعادة الفتح .6 اس��

 
.انقر هنا لل�سج�ل
 
اض�ة مجان�ة - الخم�س 14 مايو 2020 من 5 مساًء - 7 مساًء (LSE) الخدمات القانون�ة لرواد األعمال - ع�ادات قانون�ة اف��
  .س�ستض�ف بهم الشه��ة الع�ادة القانون�ة الذي أصبح الحدث الظاهري (LSE) الخدمات القانون�ة ألصحاب المشار�ــــع
 

ا لوجه ع�� نت) ، مع أسئلة حول �شك�ل ال��ان ، ومراجعة) Zoom س�تاح الفرصة لرواد األعمال لل�شاور مع محا�� قانون األعمال وجه� منصة ع� اإلن��
اض�ة ع� هاتفك أو ع� جهاز ال�مبيوتر الخاص �ك �استخدام العقد ، ومواضيع أخرى �ما تم اإلعالن عنه. س�تمكن من الوصول إ� الع�ادة االف��
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  .متصفح و�ب �اإلضافة إ� سماعات الرأس والم�كروفون
 
� وقت الحق لتأ��د حضورك ومع معلومات حول ك�ف�ة الوصول إ�

ستكون التعي�نات 60 دق�قة ل�ل منهما. ال�سج�ل مطلوب وس�تم االتصال �ك ��
اض�ة. مطلوب تأ��د موعدك. المساحة محدودة لذا . اليوم RSVP الع�ادة االف��
 
:الموارد الجار�ة
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال والخداع المتعلقة ب�� امج التحف�� للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة ذات الصلة ب��
SBA ، وسات التاج�ة هنا ا معلومات وموارد ذات صلة �ح�ل الف�� . انقر هنا . وقد قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
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
 
� 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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