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مايو 2 6 ، 2020
 
 
،ع��زي القارئ
 
�� االتصال بنا ع� sfosb@sfgov.org �عد عطلة نها�ة أسب�ع ط��لة جم�لة ، ي�دأ األسب�ع بهذە اإلعالنات والتحديثات. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
للحصول ع� معلومات جد�دة. لعرض جميع إعالناتنا السا�قة ، تفضل ب��ارة oewd.org/covid19 وتذكر التحقق من
h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .

�:اإلعالنات
ة - األر�عاء 27 مايو 2020 الساعة 1 ظهرا اجتماع لجنة األعمال الصغ��
� �س�ب جائحة � الم�ح�� � إعادة التوظ�ف ل�عض الموظف��

ا �� � حق� ا ي��� ة إ� مرسوم طوارئ مؤقت� إذا �ان COVID-19 س�ستمع لجنة األعمال الصغ��
ا عامل مّ�ح ، أو منصب مماثل إ� حد كب�� ، ع� النحو المحدد. �اإلضافة إ� ذلك ، صاحب العمل �س� لملء نفس المنصب الذي �ان �شغله سا�ق�
ان�ة المدينة وتعد�لها. �مكن االطالع ع� اجتماع لجنة � ا لم�� ة و�عادة بنائها وستقدم تحديث� ستواصل اللجنة المناقشة حول انتعاش األعمال الصغ��
ة من خالل    . القناة 78 ، وال�ث الم�ا�� ، وعند الطلب : SFGovTV األعمال الصغ��
 
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
 
كة برنامج المساحات المش��
كة ، الذي طورە ف��ق عمل اإلنعاش االقتصادي ، لدعم األح�اء من خالل توف�� مساحة أعلن عمدة لندن إن ب��در�د اليوم عن إ�شاء برنامج األما�ن المش��
�ات األح�اء �مشاركة جزء من حق المرور العام ، مثل األرصفة ، أو الشوارع نامج ل�� عامة إضاف�ة لدعم أ�شطة األعمال المحل�ة . س�سمح هذا ال��
� األح�اء ، �ما هو

ال�املة أو الجزئ�ة ، أو األما�ن العامة الق���ة األخرى مثل الحدائق والساحات العامة الستالم المطاعم وأ�شطة التجزئة األخرى ��
� المطعم �موجب األمر الص�� ، �مكن استخدام حق

� سان فرا�س�سكو. �مجرد السماح ب�ناول الطعام ��
مسم�ح �ه عن ط��ق نظام الصحة العامة ��

� الهواء الطلق
�ات I .المرور العام لجلوس المطعم �� أو الجمع�ات التجار�ة المحل�ة سوف تكون قادرة ع� التقدم �طلب للحصول ع� ndividual ال��

ـــح � الرص�ف أو ممر للس�ارات ألغراض تجار�ة . ستكتمل التفاص�ل النهائ�ة للم�ادرة وعمل�ة الت��ـ
ـــح من ح�ث الت�لفة ال، المعجل للمشاركة �� ت��ـ

نامج متاحة ع�   .ترقبوا . SF.gov �حلول منتصف يونيو وستكون تحديثات ال��
 
� األمر الص�� رقم

C19-07e المأوى الجد�د ��
� 22 مايو 2020 ، �حل الطلب الجد�د رقم

ا من الساعة 12:00 مساًء �� ت�ب الموض�� . و C19-07e �دء� � ال��
محل تمد�د 17 مايو 2020 السابق للمأوى ��

ـــخ انتهاء صالح�ة محددة، � واقع األمر، من دون تار�ـ
� سان فرا�س�سكو �جب االمتثال الصارم لهذا النظام الجد�د الذي هو ��

�ات �� ة لبنان�ة وال�� الناس ل��
� ال�تا�ة من ق�ل موظف الصحة

. ح�� يتم تمد�دە، إلغاء، محل أو تعدل ��
 
� قد �ستأنف العمل�ات ، مع �ض�ف هذا التعد�ل ع� األمر برامج رعا�ة األطفال والمخ�مات الص�ف�ة لجميع األطفال إ� قائمة األعمال اإلضاف�ة ال��
� الملحق

امج C-1 مراعاة المتطل�ات اإلضاف�ة �� � 1 يونيو 2020 ، قد تفتح المؤسسات أو ال��
ا �� ا من الساعة 7:00 ص�اح� وأي توجيهات ذات صلة. اعت�ار�

وط المنصوص عليها . ابتداء من الساعة اف لألطفال من أي عمر لجميع األطفال ، مع مراعاة القيود وال�� � تقدم الرعا�ة أو اإل�� فيه�ة ال�� التعل�م�ة أو ال��
� تعمل ح�ا خارج من السنة الدراس�ة 07:00 يوم 15 يونيو عام 2020، المخ�مات الص�ف�ة و�رامج التعلم الص�ف تفتح لألطفال فوق سن الستة ال��
امج رعا�ة األطفال وط المنصوص عليها .   التوج�ه المؤقت لل�� األ�اد�م�ة ( "المخ�مات الص�ف�ة") قد فتح لجميع األطفال، وذلك رهنا ل القيود وال��
� هو متاح هنا

. ومخ�مات يوم ص���
 
 . انقر هنا  لم��د من المعلومات عن الجد�د النظام وتحقق من و األسئلة الشائعة المحدثة
 
� سان فرا�س�سكو

(HRCH) برنامج إس�ان المجتمع عا�� المخاطر ��
�
ة غ�� المسبوقة. للمساعدة �� � تعمل خالل هذە الف�� �ات ال�� �عرض عمال سان فرا�س�سكو أنفسهم وأ�هم لخطر محتمل للحفاظ ع� الخدمات وال��

� سان فرا�س�سكو
� (HRCH) الحفاظ ع� سالمة أفراد المجتمع العامل وعائالتهم ، يوفر برنامج السكن المجتم�� عا�� المخاطر ��

أما�ن إقامة مجان�ة ��
� األح�اء ذات معدالت أع� من

ة راحة لسان .COVID-19 الفنادق لس�ان سان فرا�س�سكو الذين �ع�شون مع آخ��ن �� يوفر مورد اإلس�ان المؤقت ف��
� المجتمع

وسات التاج�ة �� أو الم��د من المعلومات حول F .فر�س�س�ان الذين يواصلون تقد�م الخدمات األساس�ة لمدي�تنا و�ساعد ع� منع ان�شار ف��
نامج ، واألهل�ة ، والتقدم �طلب ، قم ب��ارة   . www.s�sa.org/EmergencyHousing مزا�ا ال��
 
SF Pop-Up 2020 الم�ان - 25 مايو - 29 مايو �

��
Shop and Dine in the 49 .سان فرا�س�سكو �

�� � � والحرفي�� � المحلي�� اء المصنع�� �� حملة سان فرا�س�سكو ع� مستوى المدينة ل�شجيع ��
� سان فرا�س�سكو ، �شجع Buy Local وحملة Shop Small �التعاون مع

�� Shop & Dine كة محل�ة و�تحدى الس�ان للق�ام �ال�سوق وتناول �� 49 �
��
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�
� من�ثقة �� نامج محل�� �ات ، Square برعا�ة City Hall الطعام داخل 49 م�ل م��ــع من سان فرا�س�سكو. تقل�د�ا �ستض�ف ال�� هذا العام ال �ختلف. ال��

� أنها جعلت من السهل �ال�س�ة لك
، لذلك هذا هو الس�ب �� ، ور�ما أ��� من أي وقت م�� ة المحل�ة ال تزال �حاجة إ� دعم المجتمع المح�� الصغ��

� تقدمها سان نت وتعرف ع� الم��د عن �عض المنتجات المدهشة ال�� لك. تحقق من المتاجر ع� موقعهم ع� االن�� � اء المح�� من الراحة من م�� ل��
.فرا�س�سكو
 
� برنامج

Curbside Pickup أفضل الممارسات لل�سج�ل ع�� ال��ب ��
، مكتب �

ف�ه سان فرا�س�سكو المض�ف إدارة الصحة العامة إد ال���ينار ع� قواعد SF يوم الخم�س الما�� التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة، لجنة ال��
�ات البيع �التجزئة. إذا كنت أخطأت إك هنا ل عرض ال���ينار المسجلة. CL ،وأفضل الممارسات لس�اسة المدينة الجد�دة ع� الب�ك اب الرص�ف ل��
� لغات

�ات التجزئة وذات الصلة �العمل �� � تلخص المتطل�ات الرئ�س�ة و أفضل الممارسات لل�� �ات ال�� وباإلضافة إلى ذلك، ھناك دل�ل مف�د لل��
   .متعددة
 
Legacy Business Spotlight: مطعم نيودل��
اث األم���� اآلسيوي ال�اس�ف��� ، ومن الواضح أننا نحتفل �األش�اء �ش�ل مختلف قل�ً� هذا العام. ق�ل نها�ة الشهر ، ندعوك شهر مايو هو شهر ال��
� 160 شارع إل�س وأض�فت إ�

� عام 1988 ��
كة مملوكة لعائلة تأسست �� لتج��ة �عض المأ�والت الهند�ة األص�لة واللذ�ذة من مطعم نيودل�� ، وهو ��

Legacy Business Registry �
� انتظارك ��

� لم تك�شف �عد �� � 27 يناير 2020. �ل ما تفضله و�عض األط�اق الجد�دة ال��
�� CurbsideCurry.com -

� تحبها متوفرة اآلن مع خدمة التوص�ل �دون مقا�ل . القائمة ال�املة للمطعم متاحة للتوص�ل أو التوص�ل� نفس النكهات ال�� أحدث ف�ع لمطعم نيودل��
.ودفع �دون لمس
 
� الساعة 4:30 و 6:30 مساًء. �جب تقد�م طل�ات ال�سل�م �حلول الساعة 3:30 مساًء .ساعات العمل: س�تم توص�ل جميع الطل�ات ب��
h�ps://www.curbsidecurry.com/s/order :القائمة
 

 
� تح��ل األف�ار إ� قصص من خالل العالمة التجار�ة" . Osaki Crea�ve Group تم تصم�م اإلعالن بواسطة

."نحن �ساعد ��
 
� الم�ان. األعمال

�ات القد�مة خالل طلب المأوى �� � تقدمها ال�� � هذا القسم ، �سلط الضوء ع� العروض الجد�دة والعروض الخاصة والصفقات ال��
��

ـــخ المدينة وه��تها. تعزز هذە األعمال � تار�ـ
ا أو أ��� و�ساهم �� � سان فرا�س�سكو لمدة 30 عام�

القد�مة �� مؤسسات قد�مة لخدمة المجتمع تعمل ��
. المشاركة المدن�ة وتعمل �أصول ثقاف�ة قّ�مة للمدينة. تحقق من القائمة ال�املة وخ��طة األعمال القد�مة هنا
 
:الندوات
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ ان�ة والت�بؤ �اإليرادات غ�� المستقرة - 27 مايو 2020 الساعة 10:00 ص�اح� � الم��
S وع �ات مول معرضة �ش�ل خاص �ما تتأرجح صعودا اإليرادات والتدفقات د أور�نغ هذا الوقت غ�� مؤكد . ك�ف �جب أن �خطط صاحب م�� ال��
نامج التعل��� ع� ال��ب ، � هذا ال��

صغ�� لتلك اإليرادات غ�� المستقرة ، أو يتعا�� من اإليرادات المنخفضة �ش�ل كب�� خالل األشهر القل�لة الماض�ة؟ ��
ات�ج�ات المف�دة انضم إ� صندوق البنك الدو�� الثالث ، وأ�سيون ، وصندوق الفرص لمعرفة ك�ف �مكن لعملك إعادة ص�اغة توقعاته ، وحول االس��
� استقرار عملك. انقر هنا لل�سج�ل

� قد �ساعد �� . ال��
 
اسل أثناء � COVID19 - 27 12:00 : 12 �س��ق وال��

PT مايو 2020 ��
ا �شأن ، COVID-19 خالل هذا الوقت غ�� المسبوق ن��جة �ات أن تصبح أ��� إ�داع� ت احت�اجات العمالء ومخاوفهم. وقد تطلب ذلك من ال�� تغ��
ات�ج�ات للتك�ف ال�س��ق الخاصة ة ال�ب�� لهذە الورشة ح�ث أنها ستوفر نصائح واس�� ـــخ فكر ت�دأ صغ�� �س��قها والرسائل حول منتجاتها وخدماتها. تار�ـ
نت هنا ة الصع�ة. الرد ع� الدعوة للندوة ع�� اإلن��    . �ك من المنتجات والخدمات لتلب�ة احت�اجات العمالء خالل هذە الف��
 
ة - 28 مايو 2020 الساعة 5:00 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ اض�ة لألعمال الصغ��  عقود ورشة العمل االف��
� 28 مايو 2020 من الساعة 5 مساًء (LSE) س�ستض�ف الخدمات القانون�ة لرواد األعمال

ة �� اض�ة لألعمال الصغ�� ورشة عمل حول عقد ورشة عمل اف��
� تطرحها     :فمثال .COVID-19 إ� 7 مساًء. سوف يتعامل المحامون مع مخاوف العمل العامة وكذلك القضا�ا ال��
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� �صبح فيها أداء العقد مستح�ً� .1 � الحاالت ال��

.ما �جب الق�ام �ه ��
� تنف�ذ العقد .2

.التطبيق المحتمل لبنود عقد القوة القاهرة لمساعدة الطرف �صع��ة ��
� المسؤول�ة التجار�ة العامة أو .3 � لدفع ت�ال�ف عدم األداء - ع� س��ل المثال ، تأم�� � �حتفظ بها أي من الطرف�� � ال�� م�� تنظر إ� وثائق التأم��

� انقطاع األعمال .تأم��
 
 . اليوم RSVP .هذە الورشة مجان�ة
 
:الموارد الجار�ة
ت ��� CNBC الذين يتلقون � ا ألصحاب األعمال والموظف�� ائب ع� إعانات ال�طالة. قد �كون هذا مف�د�  حول دفع ال��

ً
.أو واجهة المستخدم PUA مقا�

 
� دعم أعمالنا المحل�ة

� . ير�� االستمرار �� �ة قائمة من المطاعم المفتوحة حول �� ال�� الصي�� .وضع مركز الخدمات الثقاف�ة الخ��
 
ة � لمعدات الحما�ة الشخص�ة (OSB) أ�شأ مكتب األعمال الصغ�� ة (PPE) قائمة �الموردين المحلي�� �ات الصغ�� اء SF �مورد لل�� � �س� إ� �� ال��
كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة إ� أعمال � إضافتها إ� هذە القائمة االتصال بنا ع� SF معدات الوقا�ة الشخص�ة. �مكن ألي ��

وترغب ��
sfosb@sfgov.org .   
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال والخداع المتعلقة ب�� امج التحف�� للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��
SBA ، وسات التاج�ة هنا . انقر هنا . �ما قدم مكتب المد�� العام معلومات وموارد ذات صلة �ح�ل ف��
 
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp : ع� العنوان التا�� DPH �مكن االطالع ع� الطل�ات الصح�ة والتوص�ات 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 برقم 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��
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