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مايو 2020 28
 
 
،ع��زي القارئ
 
� الظاهري للعمدة عمدة لإلعالن عن

ير�� االطالع ع� اإلعالنات والتحديثات الجد�دة اليوم أدناە. �ال�س�ة ألولئك الذين غابوا عن المؤتمر الصح��
�� االتصال بنا ع� � والتخط�ط إلعادة فتح سان فرا�س�سكو �أمان ، �مكنك مشاهدته هنا . إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� الجدول الزم��
sfosb@sfgov.org وتذكر التحقق من oewd.org/covid19 للحصول ع� معلومات جد�دة. لعرض جميع إعالناتنا السا�قة ، تفضل ب��ارة
h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .

:اإلعالنات
� وخطة إعادة فتح سان فرا�س�سكو �أمان

الجدول الزم��
� س�سمح ل�عض األعمال واأل�شطة �االس�ئناف مع تعد�الت � وخطة إعادة فتح سان فرا�س�سكو ال�� أعلن عمدة لندن إن ب��در�د اليوم عن الجدول الزم��
ع� مراحل خالل األسابيع واألشهر القادمة. تتما�� خطة إعادة فتح سان فرا�س�سكو مع الم�ادئ التوجيه�ة للدولة و�س�ند إ� نموذج المخاطر الخاص
وحما�ة الصحة العامة. وطالما واصلنا إحراز تقدم ، س�سمح سان فرا�س�سكو ب�عادة فتح األ�شطة COVID-19 �سان فرا�س�سكو للس�طرة ع� ان�شار
    .التجار�ة واأل�شطة المسم�ح بها �موجب إرشادات الوال�ة
 

 A - 1المرحلة 2
الواحد

   يونيو 
رعا�ة الطفل
الحدائق الن�ات�ة
المتاحف الخارج�ة والمواقع التار�خ�ة
� الط��ق للخدمات ذات الحد األد�� من االتصال (إصالح األحذ�ة ، العنا�ة �ال�الب ، وما إ� ذلك (متاجر التجزئة الخارج�ة ع� جان��

 

 B - 15المرحلة 2
ع��

يونيو 
معظم متاجر التجزئة الداخل�ة
� الهواء الطلق

تناول الطعام ��
�
مخ�م ص���

ل�ة الخاصة الداخل�ة � الخدمات الم��
الخدمات واالحتفاالت الدي��ة
� الهواء الطلق

فصول للتم��ن ��
اف�ة ، �طوالت ، وأما�ن ترفيه�ة أخرى �دون جمهور ألعاب ر�اض�ة اح��
المواع�د الطب�ة غ�� الطارئة

 

 C - 13المرحلة 2
ع��

يوليو 
� األما�ن المغلقة مع التعد�الت

تناول الطعام ��
صالونات تصف�ف الشعر
� فقط (البيوت العقار�ة المفتوحة (عن ط��ق التعي��

 
 المرحلة 3 - منتصف أغسطس - س�تم تحد�دها ، ستكون أ��� من مرحلة فرع�ة واحدة

المدارس مع التعد�الت
الحانات
خدمات شخص�ة أخرى

صالونات األظافر
مؤسسات التدل�ك
صالونات الوشم

صاالت ر�اض�ة ومرا�ز ل�اقة
مالعب
حوض س�احة
متاحف داخل�ة

 
المرحلة 4 - يتم تحد�د التار�ــــخ

أما�ن الحفل
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العروض ال��اض�ة والعروض الح�ة للجمهور
النوادي الل�ل�ة
المهرجانات
ف�ه والس�احة جميع الفنادق والسكن لل��

 
� خطة إعادة الفتح. لم��د من المعلومات ، انتقل إ�

� أدرجتها المدينة �� ال تتضمن هذە القائمة جميع األ�شطة التجار�ة واأل�شطة ال��
SF.gov/reopening . 
 
ل C19-12b أمر ص�� جد�د � � والعمال ارتداء أغط�ة الوجه خارج الم�� يتطلب من المق�م��
� معظم المناس�ات

� سان فرا�س�سكو الرتداء أغط�ة الوجه ��
عمدة لندن تولد والدكتور جرانت كولفا�س مدير الصحة اليوم أعلن س�طلب أن الجميع ��

�
� تمام الساعة 11:59 مساًء ��

. ��ي األمر �� عندما �كونون خارج منازلهم، و�� خطوة من شأنها أن تكون حاسمة لقدرة المدينة ع� اعادة فتح �أمان أ���
� سان فرا�س�سكو ، مع اس�ثناءات محدودة

� معظم المواقف ��
29 مايو 2020 ، واآلن يتم توسيع المتطل�ات �ح�ث �صبح األشخاص خارج منازلهم ��

للغا�ة. األقنعة المزودة �صمامات �اتجاە واحد ل�ست فعالة ألنها �سمح لقطرات الهواء �الهروب �ح��ة عند زف�� مرتديها. ال �جب ارتداؤها وال تعت��
-h�ps://sf.gov/informa�on/masks-and-face-coverings-coronavirus غطاء للوجه تحت الطلب. لم��د من المعلومات ، ير�� ز�ارة
outbreak .
 
كة محل�ة اء أقنعة ومعدات معدات الوقا�ة الشخص�ة األخرى لموظف�ك واألعمال التجار�ة من �� �� .
 
Legacy Business Spotlight: مطعم نيودل��
� 160 (APA) الختتام آس�ا والمح�ط الهادئ األم��ك�ة

� مطعم نيودل�� �قع ��
اث ، نحن �سل�ط الضوء مرة أخرى لذ�ذ، الطعام الهندي األص�ل �� شهر ال��

� هذا
ل �� � � الم��

ي �اري �� اث الف�ديو . ل�س APA شارع إل�س. الش�ف ومالك رانجان داي المعرض ق لك النقاط الدق�قة من صنع الهندي الجم�� شهر ال��
� �سهل العثور عليها� لم��د من النكهة ، جرب استخدام New World Spice هناك حاجة إ� معدات خاصة - فقط موقد ، مقالة و�عض المكونات ال��
Curry Blends اء ع� موقع �� الخاص �ك ، المتاح لل�� � � الط�� الم�� كسول جدا لط�� . New World Spices مع ستة خلطات توا�ل لتحس��
� مطعم نيودل�� لالستالم أو التوص�ل CurbsideCurry.com الطعام؟ ما عل�ك سوى االنتقال إ�

��.
 
� األسب�ع من 12:30 مساًء إ� 8:30 مساًء �ال�س�ة لعمل�ات ال�سل�م ، �مكن إجراء الطل�ات �ل CurbsideCurry.com :ساعات العمل

مفت�ح 7 أ�ام ��
.يوم ح�� الساعة 8:30 مساًء وال يوجد حد أد�� لخدمات التوص�ل
h�ps://www.curbsidecurry.com/s/order :القائمة
 

 
� 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
� العام والخاص - ما �جب فعله وما ال �جب فعله - الجمعة 29 مايو 2020 � القطاع�� ا�ة ب�� نت إلرشادات ال�سامح �شأن قرض ال�� ندوة ع�� اإلن��
ا الساعة 10:00 ص�اح�
نت ا بتوق�ت المح�ط PPP ع� ش�كة "Do's and Don'ts" تتضافر العد�د من المنظمات لتقد�م ندوة ع�� اإلن�� � الساعة 10 ص�اح�

هذا الجمعة ��
� CA الهادي. ينضم مكتب حا�م

ح�ث تقود مناقشة وطن�ة حول إعفاء قرض ، Nely Galan وهو ، CA مع أحد أعضاء فرقة العمل ل��ادة األعمال ��
PPP مع ق�ادة منطقة SBA. ة واإلس�ان�ة. انقر هنا� � � اإلنجل�� نامج �اللغت�� � تفاص�ل التطبيق. و�تم تقد�م ال��

إنه نهج تكت��� - وسوف �غوصون ��
. لل�سج�ل
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مسار سان فرا�س�سكو إ� األمام - الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 1:00 مساًء
ة حول مسار سان فرا�س�سكو إ� األمام. استمع إ� دكتور أراغون � محادثة م�ا��

انضم إ� عمدة الساللة والمسؤول الص�� ، الدكتور توماس أراغون ��
� إعادة فتح أجزاء من مدي�تنا واقتصادنا �أمان ب�نما نتك�ف مع الح�اة مع

ا �� � قدم�
�مكنك .COVID-19 حول دورە �مسؤول ص�� لدينا وك�ف نقرر الم��

 :Mayor Breed مشاهدة ال�ث الم�ا�� ع�� أي من القنوات االجتماع�ة لعمدة
 

موقع يوتيوب
موقع التواصل االجتما�� الف�سبوك

ت����
 
� �ال�فورن�ا ر��اردو الرا ت��� تاون هول �اإلس�ان�ة - األر�عاء 3 يونيو 2020 الساعة 1:00 مساًء

�� � مفوض التأم��
� والموارد المتاحة � قاعة ت��� تاون اإلس�ان�ة �شأن قضا�ا التأم��

� �ال�فورن�ا ر��اردو الرا وغرف التجارة اإلس�ان�ة اإلس�ان�ة ��
�� � انضم إ� مفوض التأم��

ة أثناء طوارئ جائحة �ات الصغ�� وري أن �كون لد�ك معلومات .COVID-19 لل�� �ات لخسائر اقتصاد�ة هائلة ، من ال�� مع تعرض العد�د من ال��
ة وغرفة التجارة اإلقل�م�ة ة األم��ك�ة ، وأغلب�ة األعمال الصغ�� اء من إدارة األعمال الصغ�� حديثة عن الخدمات والموارد. �ما س�نضم إ� المناقشة خ��
  . اإلس�ان�ة اإلس�ان�ة. لم��د من المعلومات ، انقر هنا
 
� لقوة

ا�� الخم�س 4:00 مساًء - 5:30 مساًء - CASE Force ساعات العمل االف��
� �ال�فورن�ا

ة �� وعات الصغ�� � لساعات (CASE Force) انضم إ� ف��ق عمل الم��
ًة �ل يوم خم�س ، 4 - 5:30 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادي الص��� م�ا��

ا أو أقل ، �اإلضافة إ� المنظمات � تضم 25 موظف� �ات وال�ة �ال�فورن�ا ال�� ة. هذە الجلسات مخصصة ل�� � ذوي الخ�� اض�ة �ق�ادة المحام�� العمل االف��
ة إ� أعضاء اللجنة لدينا .غ�� ال��ح�ة. أرسل أسئلتك حول برامج اإلغاثة الحكوم�ة والموارد األخرى م�ا��
 
�
 الخم�س 28 مايو - 25 يونيو 4:00 م - 5:30 م بتوق�ت المح�ط الهادي الص���

ZOOM االنضمام إ� اجتماع
� الوال�ات المتحدة

�� �
� : 888788 0099 (الرقم المجا��

� الصو��
(االتصال الهات��

 رقم االجتماع : 527 839 619
baseforce : �لمة المرور
 
: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��

مكتب موظ��
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