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،ع��زي القارئ
 
ة ع� اطالع عند توفر ا. س��ق�ك مكتب األعمال الصغ��

�
ة الحرجة ح�ث تتغ�� المعلومات ��عة ، من المهم أن تظل متصً� ومحّدث خالل هذە الف��

�� االتصال بنا ع� للحصول ع� معلومات oewd.org/covid19 وتذكر التحقق من sfosb@sfgov.org المعلومات. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
     . h�ps://sfosb.org/ebulle�ns جد�دة. إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، فتفضل ب��ارة

:اإلعالنات
توجيهات النظام الص�� الجد�د
وس � الحفاظ ع� تقدمنا   ضد الف��

� سان فرا�س�سكو توجيهات جد�دة ألنواع معينة من األعمال األساس�ة للمساعدة ��
أصدرت إدارة الصحة العامة ��

� ، وضمان �قاء � �شمل مطهرات ال�د للموظف�� � وتمه�د الط��ق إلعادة فتحه. يتضمن التوج�ه خطة جد�دة للصحة والسالمة ألر�اب العمل وال�� التا��
� حول السالمة � والموظف�� ل ، وتثق�ف الموظف�� � � الم��

     .العمال المر�� ��
 
� � تقوم بها معظم األعمال األساس�ة �الفعل ، مثل اإل�عاد الجسدي ، والتنظ�ف المناسب ، والتأ�د من أن الموظف�� تض�ف هذە إ� المتطل�ات الحال�ة ال��

�ات إ� االمتثال للمتطل�ات الجد�دة من خالل مراجعة واعتماد التوجيهات الجد�دة وملء و��� خطة الصحة والعمالء لديهم أغط�ة للوجه . تحتاج ال��
والسالمة الخاصة �ك �حلول 16 مايو 2020. هناك ثالثة توجيهات جد�دة - واحد ل�ل فئة من هذە الفئات من األعمال األساس�ة مع توج�ه إلزا�� محدد
        :لتلك الصناعات الخاصة ؛ �ما فيها
 

� والص�دل�ات ومتاجر األجهزة - ( التوج�ه 2020-07 ) ( خطة الصحة والسالمة القا�لة للتعبئة ( محالت ال�قالة وأسواق المزارع��
 ( الش�كة المحل�ة F illable H ealth & S afety P ) delivery- ( D irec�ve 2020-05 )مطاعم للغذاء الطل�ات الخارج�ة و

التطب�قات �سل�م الحزب
الثالثة 

� ذلك 3 
   ( خطة السالمة ف�ال�ل الصحة و ) (D irec�ve 2020-06 ) - (خدمات التوص�ل (�ما ��

 
هذە التوجيهات الجد�دة �� جزء من االستعدادات الدق�قة إلعادة فتح آمن لمدي�تنا. للحصول ع� معلومات شاملة ووثائق دعم حول ك�ف�ة امتثال
�ات ، ير�� ز�ارة ها ع� . h�ps://sf.gov/coronavirus-safety-essen�al-businesses ال�� مالحظة: ترجمة �لغات متعددة وش�كة وس�تم ���
  .و الموقع
 
� ذلك تجار التجزئة مثل المكت�ات

ا أفضل الممارسات والم�ادئ التوجيه�ة لأل�شطة التجار�ة الجد�دة �ما �� � األ�ام القادمة ، ستصدر المدينة أ�ض�
��

� واجهة المتجر. ستضمن الم�ادئ التوجيه�ة الجد�دة صحة وسالمة
ومحالت بيع الزهور ومتاجر الموس��� إلعادة فتحها والسماح �التقاط ال�ضائع ��

� والعمالء   . الموظف��
 
L OCAL P roviders من P ersonal P rotec�ve E quipment (PPE)
� لمعدات الحما�ة الشخص�ة ة قائمة �الموردين المحلي�� � سان . (PPE) أ�شأ مكتب األعمال الصغ��

ة �� �ات الصغ�� يتم توف�� هذە القائمة �مورد لل��
� هذە القائمة ، فإن المدينة ال تصادق ع� العمل أو تقدم أي

� �شاط تجاري �� اء معدات الوقا�ة الشخص�ة. من خالل تضم�� � �س� ل�� فرا�س�سكو ال��
� إضافتها إ�

�ات سان فرا�س�سكو وترغب �� كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة ل�� كة. �مكن ألي �� � تقدمها ال�� ب�ان أو ضمان �شأن جودة المنتجات ال��
� ع�

و�� �د اإلل��� ة ع�� ال�� . sfosb@sfgov.org هذە القائمة االتصال �مكتب سان فرا�س�سكو لألعمال الصغ��
 
Legacy Business Spotlight: Ristorante Italiano من Tommaso's
ة حائزة ع� جوائز ، وسادها الس�ان المحليون والزائرون من سان ا توماسو الشه�� � � ، بي�� � الساحل الغر��

تعد موطن أول فرن �عمل �الخشب ��
كة �حة (أو 3!) من الجنة ع� األرض من �� � North Beach المملوكة لعائلة Legacy Business فرا�س�سكو من أما�ن �ع�دة. دلل نفسك ��� ال��
1042 �

و DoorDash اتصل برقم (415) 398-9696. لل�سل�م ، اطلب من خالل ال�اف�ار و ، Kearny Street تعمل منذ عام 1935. لالستالم ��
Postmates.
 
ساعات العمل: الثالثاء - األحد 4:00 م - 8:30 م
h�ps://www.tommasos.com/menus :القائمة
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� تح��ل األف�ار إ� قصص من خالل العالمة التجار�ة" . Osaki Crea�ve Group إعالنات من تصم�م

."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
� شهر تراث

ا - APA الطبخ مع المق�م �ارمن �� الخم�س 14 مايو 2020 الساعة 12 ظهر�
�ات المطاعم لالحتفال �شهر APA خالل شهر مايو ، س�قوم األستاذ �ارمن �شو ب�سل�ط الضوء ع� طهاة س�شارك �ل طا�� . APA Heritage و��
ا ع�  .Instagram Live ( CarmenChuSF ) وصفاتهم المفضلة معهم يوم الخم�س الساعة 12 ظهر�
 
!لذا ضع عالمة ع� التق��م الخاص �ك وجلب شهيتك .PPQ Dungeness Island هذا الخم�س ، 14 مايو ظهرا س�كون مع الش�ف �شار�� من
h�ps://www.instagram.com/carmenchusf/  
 
سلسلة انتعاش األعمال والمرونة
� وا��ساب المرونة، ودمج

�ات ع� التك�ف وتعا�� �اء �ستض�ف سلسلة ال���ينار تهدف إ� مساعدة ال�� اء ش�كة األعمال و لها �� �ال�فورن�ا الخ��
ا من 20 مايو 2020 ا اعت�ار� � هذە السلسلة األسبوع�ة المجان�ة ، األر�عاء ، الساعة 11:00 ص�اح�

. ُير�� االنضمام إليهم �� �
� تأ�� � السنوات ال��

.االستدامة ��
 

ا - 12 مساًء: التمحور و�عفاء القرض 20 مايو ، 11 ص�اح�
داد 27 ا - 12 مساًء: ال�س��ق ، وسائل التواصل االجتما�� ، رسائل االس�� مايو ، 11 ص�اح�
ا إ� 12:30 مساًء: االستدامة والسالمة واالدخار 3 يونيو ، من 11 ص�اح�
ا - 12:30 مساًء: ما �عد إدارة األزمات 10 :يونيو ، 11 ص�اح�

 
!قم �ال�سج�ل لحفظ موقعك ح�ث أن المساحة محدودة
 
(LBE) شهادة عملك �مؤسسة تجار�ة محل�ة
�ات و مؤسسات األعمال المحل�ة (CMD) و عقد مراق�ة قسم األر�عاء األول من �ل شهر ، تعرف .(LBEs) �ستض�ف تح��ر ورش العمل الشه��ة لل ��
نت ع�� .LBE ع� ما �لزم للمصادقة ع� عملك  :w ebinar ورشة العمل اآلن ع� اإلن��
 
األر�عاء من �ل شهر

الحادي و 
 1) 12:00 �  (الوقت: 10:00 ح��

� معلومات �سج�ل الدخول
� لتل��

و�� �د اإلل���  .الموقع: ير�� الرد ع� الدعوة ع�� ال��
    lbecert@sfgov.org :الرد ع� دعوة الحضور
 
.الورشة مفتوحة للجمهور
 
:الموارد الجار�ة
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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�
 
وس كورونا sfdph.org/ dph /alerts/coronavirus.asp : ع� العنوان التا�� (COVID-19) �مكن العثور ع� أوامر وتوص�ات الصحة من ف��
 
: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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