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مايو 2020 31
 
 
،ع��زي القارئ
 
� منازلهم ل�ً�

ورة �قاء الس�ان �� � سان فرا�س�سكو الضوء ع� ��
�عد يوم من االحتجاجات السلم�ة ، سلطت حوادث التخ��ب والعنف الل�لة الماض�ة ��

 .لحما�ة أنفسهم ومجتمعاتهم
 
� الوقت الذي ت�افح ف�ه سان

� دعم التجمعات غ�� العن�فة ، خاصة اآلن ��
تتمتع سان فرا�س�سكو بتار�ــــخ ط��ل وفخور �المعارضة السلم�ة وس�ستمر ��

� مي��ابول�س. �حتاج سان فر�س�س�ان للتعب�� عن أنفسهم ومخاوفهم ف�ما يتعلق �الموت المأساوي وغ��
فرا�س�سكو واألمة �أ�ملها لمواجهة ما حدث ��

.العادل لجورج فل��د
 
� أمان. ولضمان ذلك ،

ل�ننا لسنا مدينة تواجه العنف �العنف. �جب أن نواصل تع��ز وتنم�ة عالقتنا ب�عضنا ال�عض ، والحفاظ ع� �عضنا ال�عض ��
 . س�نفذ سان فرا�س�سكو حظر التجول ع� مستوى المدينة ابتداًء من يوم األحد 31 مايو 2020 الساعة 8:00 مساًء
 
ة ندعو�م لمتا�عة حظر التجول لضمان سالمة (OEWD) لمجتمع األعمال لدينا، مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة و مكتب األعمال الصغ��
�     .الموظف��

 
1 ، � ا االثن�� � منازلهم من الساعة 8:00 مساًء يوم األحد ، 31 مايو ح�� 5 ص�اح�

يتطلب حظر التجول أن ي��� األشخاص داخل مدينة سان فرا�س�سكو ��
� المستق�ل

ة �� � التخط�ط لألعمال التجار�ة الصغ��
 :يونيو ، 2020 . للمساعدة ��

 
� الثامنة مساًء

ل ق�ل حظر التجول �� � � للعودة إ� الم��
ا ح�� يتمكن الموظفون من الحصول ع� الوقت ال�ا�� .أغلق العمل�ات التجار�ة م�كر�

ور�ة و�جب أال تكون مفتوحة لالستالم / �جب إغالق جميع األ�شطة التجار�ة غ�� األساس�ة �حلول الساعة 8 مساًء. ال تعت�� المطاعم ��
.التوص�ل
� وال�ضائع والمعدات واألش�اء الثمينة األخرى � ذلك األثاث الخار��

� ممتل�اتك �ما ��  ، قم بتأم��
�
.إذا �ان ذلك ممكنا

� ، ستدير � األساسي�� �ات األساس�ة والموظف�� SF للحصول ع� آخر التحديثات ومعلومات المسار ، اتبع .OWL خدمة SFMTA �ال�س�ة لل��
M TA ع� Twi�er @ sfmta_muni 311 أو اتصل �الرقم .   
  . ع� الرقم 415-553-0123 . لحاالت الطوارئ ، اتصل برقم SFPD 911 للم�المات / التقار�ر غ�� الطارئة ، ير�� االتصال �ـ
ة ا - 5:00 مساًء) ع� MF ، 9:00 -554-415) للحصول ع� الدعم واألسئلة وموارد األعمال األخرى ، اتصل �مكتب األعمال الصغ�� ص�اح�
      . sfosb @ sf g ov.org 6134 أو

طة سان فرا�س�سكو اقب الممرات التجار�ة (SFPD) لدى إدارة �� � للعمل ، وأضافت دور�ات إضاف�ة ، وس�� .جميع الض�اط المتاح��
 
:�شمل اإلعفاءات من حظر التجول ما ���

 
� ، أو � عمل�ات الطوارئ الم�ح بها ، وأعضاء الحرس الوط��

�� � � المدينة والمقاطعة المشارك��
هم من موظ�� ض�اط السالم ورجال اإلطفاء وغ��

� المدينة والمقاطعة ؛
هم �� � آخ��ن تم ��� أي أفراد مستجيب��

ل أو م�ان العمل أو للحصول � � هذا الم�ان لغرض وح�د هو السفر إ� الم��
األفراد الذين �ستط�عون إث�ات رضا ضا�ط السالم أنهم موجودون ��

ع� المساعدة الطب�ة ؛
� المعتمدين ألي خدمة إخ�ار�ة أو صح�فة أو محطة إذاع�ة أو تلف��ون أو ش�كة أو أي مؤسسة إعالم�ة أخرى ؛ الممثل��
د .األشخاص الذين �عانون من ال���

 ير�� مشاركة هذە المعلومات مع ش��اتك. س�ستخدم إدارة

مدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو إلدارة الطوارئ العد�د من أنظمة اإلنذار للتأ�د من أن الجمهور �عرف حظر التجول ومن ينطبق عل�ه. تتضمن أنظمة
�
� سان فرا�س�سكو ؛ نظام اإلنذار ��

ج خلوي �� الت�ب�ه هذە نظام إنذار الطوارئ الالسل�� ، الذي يرسل رسالة نص�ة إ� جميع الهواتف المحمولة المتصلة ب��
� المدينة الذي يرسل رسالة نص�ة أو ب��د ، AlertSF حاالت الطوارئ ، الذي ي�ث رسالة الطوارئ ع� التلف��ون والراديو ؛ و

نظام ت�ب�ه الطوارئ الق�ا�� ��
�
. لل�سج�ل �� � � المسجل�� � إ� المستخدم��

و�� �دي إ� 888-777. ير�� ال�قاء �أمان ، AlertSF إل���     !أرسل الرمز ال��

�
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
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ة � األعمال الصغ��
مكتب موظ��


