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،ع��زي القارئ
 
� 31 مايو . إذا �انت لد�ك

ف�ما ��� تحديثات و�عالنات منتصف األسب�ع. للتذك�� ، نفذت سان فرا�س�سكو حظر التجول ع� مستوى المدينة الذي �دأ ��
� االتصال بنا ع�

دد �� للحصول ع� معلومات oewd.org/covid19 أو 415-554-6134 وتذكر التحقق من sfosb@sfgov.org أسئلة ، فال ت��
  . h�ps://sfosb.org/ebulle�ns جد�دة. لعرض جميع إعالناتنا السا�قة ، تفضل ب��ارة

:اإلعالنات
� األمر الص�� رقم

C19-07e المأوى المحدث ��
� سان فرا�س�سكو C19-07e �حل األمر المحدث رقم

�ات �� ت�ب. �جب ع� جميع األشخاص وال�� � 17 مايو 2020 �ال��
محل التمد�د السابق للمأوى ��

 بواسطة مسؤول الصحة
ً
ـــخ انتهاء محدد ، ح�� يتم تمد�دە أو إلغاؤە أو إلغاؤە أو تعد�له كتا�ة   .االمتثال الصارم لهذا األمر الجد�د المعمول �ه ، دون تار�ـ

 
� االجتما�� تحد�ث كة لديها بروتوكول حا�� للتمي�� . �جب ع� أي �� � بروتوكول الت�اعد االجتما��

� المتطل�ات الجد�دة �� ث األمر الملحق أ لتضم�� �حدِّ
� ، �حلول 15 يونيو 2020 � غضون أسبوع��

.بروتوكول الت�اعد االجتما�� الخاص بها ��
 
� 1 يونيو 2020 للطلب خدمات البيع �التجزئة منخفضة االتصال / الخارج�ة (مثل العنا�ة �الحيوانات األل�فة و�صالح

�ض�ف التحد�ث الذي تم إجراؤە ��
� ف (مع خطة معتمدة) إ� قائمة األعمال اإلضاف�ة ال�� � المح��

� �ستأجر معدات لأل�شطة الخارج�ة ؛ وممارسات الف��ق ال��ا�� �ات ال�� األحذ�ة) ؛ ال��
�ات مطل��ة إل�مال و��� الملحق أ المحدث بروتوكوالت التمايز االجتما�� . �حتوي الملحق ع� متطل�ات للعمل من C-1 قد �ستأنف العمل�ات. ال��
:أجل

� الهواء الطلق واألعمال سلسلة التور�د
متاجر البيع �التجزئة للسلع مع ب�ك آب سا�د ��

القط خار�� �� الرص�ف والتوص�ل لخدمات التجزئة منخفضة االتصال
برامج رعا�ة األطفال والمخ�مات الص�ف�ة لجميع األطفال
أعمال تأج�� معدات األ�شطة الخارج�ة
� إطار الخطة المعتمدة

� للفرق ال��اض�ة المهن�ة: الممارسات �� نامج التج���� ال��

:ع� متطل�ات للعمل من أجل C-2 �حتوي الملحق
المتاحف الخارج�ة والمواقع التار�خ�ة الخارج�ة والحدائق العامة
� الهواء الطلق: الجولف والت�س

االستجمام ��
هات لل�الب � � الهواء الطلق: مت��

هات �� � من��
 
وتوكول المحدث وتنف�ذە ق�ل اس�ئناف � أو �عد 1 يونيو 2020 ، إعداد ال��

� تنفذ بروتوكول الت�اعد االجتما�� ألول مرة �� �ات ال�� �جب ع� جميع ال��
.العمل�ات
 
ل � � الم��

إرشادات تفص�ل�ة حول اإلقامة ��
� سان فرا�س�سكو بتحد�ث النظام الص�� ليتم تمد�دە إ� أجل غ�� مس� �خطط إعادة الفتح ، وتتطلب

� 28 مايو 2020 ، قامت إدارة الصحة العامة ��
��

لك. اطلع ع� م��د من المعلومات حول متطل�ات تغط�ة الوجه هنا . جميع التا�� أوامر الصحة العامة و األسئلة الشائعة � تغط�ة الوجه عند مغادرة م��
� مختلف اللغات

نت، ��      .ع� إرشادات مفصلة تدور حول خل�ك �الب�ت أمر متاح ع� ش�كة اإلن��
 
SFPUC حاالت الطوارئ �

مساعدة العمالء ��
� سان فرا�س�سكو

نامج اإلغاثة (SFPUC) أطلقت لجنة المرافق العامة �� � حاالت الطوارئ ل��
لمساعدة العمالء COVID-19 برنامج مساعدة العمالء ��

� الذين ��افحون من أجل دفع فوات�� الم�اە وال�ف الص�� و  ن��جة .Hetch Hetchy المق�م��
�
س�تمكن العمالء السكنيون المؤهلون الذين تأثروا مال�ا

COVID-19 نامج المؤقت �أثر رج�� ، و�عود هم الشه��ة. س�تم تطبيق هذا ال�� � الم�ان من الحصول ع� أسعار مخفضة من فوات��
أو طلب الحما�ة ��

� 4 س�تم��
نامج �� نت هنا . س�نت�� ال�� � إ�مال نموذج طلب ع�� اإلن�� نامج ، �مكن للعمالء المؤهل�� � ال��

 .تار�خه إ� الرابع من مارس. لل�سج�ل ��
 
مشاركة برنامج المساحات
تنا اإلخ�ار�ة ، برنامج ��� �

ا �� � تم اإلعالن عنها سا�ق� عن ط��ق توف�� Shared Spaces Program أعلنت فرقة العمل المعن�ة �اإلنعاش االقتصادي ، ال��
�ات �التقدم �طلب للحصول ع� تصار�ــــح ��عة �دون ت�لفة لمشاركة مساحة عامة إضاف�ة لدعم أ�شطة األعمال المحل�ة. س�سمح المدينة لل��
 . األرصفة أو ممرات وقوف الس�ارات الستالم المطاعم وتجارة التجزئة العامة. اقرأ الم��د وقم �ال�سج�ل هنا للحصول ع� التحديثات

�ات طلب منطقة تحم�ل مؤقتة مجان�ة من ، Shared Spaces ح�� يتوفر برنامج �ات SFMTA �مكن لل�� . �مكن لل�� � � االلتقاط الجان��
الستخدامها ��

ـــح �ات�اع هذە اإلرشادات ا استخدام مساحة الرص�ف أمام واجهة محلها �دون ت��ـ . أ�ض�
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� العمل

المساعدة القانون�ة ��
ا�ة مع � العمل ع�ادة قانون�ة CAMEO �ال��

�ن ، تقدم المساعدة القانون�ة �� ومركز ر�ن�سا�س ل��ادة األعمال ، بتم��ل من مؤسسة آرثر وشارلوت ز���
� SF جد�دة لدعم أعمال

��
�
� يواجهها العاملون لحسابهم الخاص �� نامج لمعالجة �عض الحواجز الرئ�س�ة ال�� � لحسابهم الخاص. تم إطالق هذا ال�� مساعدة ال�طالة ال��ائ�ة للعامل��

� العمل - طالب
� المساعدة الحكوم�ة: عدم فهم العمل�ة ومعاي�� األهل�ة ، والتحد�ات اإلدار�ة مع التطبيق. س�قدم مس�شارو المساعدة القانون�ة ��

تل��
� للحصول ع� �ات لتحد�د ما إذا �انوا مؤهل�� ا لل�� � ، يتم توجيههم من ، PUA القانون والمحامون المتطوعون - مساعدة فرد�ة تق���� و�ذا �انوا مؤهل��
نت PUA خالل تطبيق نت .EDD ع�� اإلن�� اك ، اتصل ع� (415) 484-8372 أو امأل النموذج ع�� اإلن��  . لالش��
 
صندوق الظهر األحمر
تنا اإلخ�ار�ة ، وهو م�ادرة �دأتها Red Backpack تم ��� صندوق ��� �

ا �� وس�قدم ما ال �قل عن 1000 منحة �ق�مة 5000 دوالر ، T he Spanx سا�ق�
� ع� المدى الط��ل ألولئك المتأث��ن من هذە

� التخف�ف من االحت�اجات الفور�ة ودعم التعا��
� الوال�ات المتحدة للمساعدة ��

أم���� ل�ل س�دة أعمال ��
� الساعة 12 مساًء GlobalGiving األزمة. �ل شهر من أب��ل إ� أغسطس ، ستق�ل

� س�تم فتحها و�غالقها �� طل�ات التم��ل من خالل بوا�ة الطل�ات ال��
ـــخ التا�� � التار�ـ

�� �
�� : �التوق�ت ال��

يونيو - 8 يونيو 1
يوليو - 13 يوليو 6
أغسطس - 10 أغسطس 3

 
. h�ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund لم��د من المعلومات ، راجع األسئلة الشائعة وتطبق ع�
 
Legacy Business Spotlight: Cruisin 'the Castro Walking Tours
ـــخ ، LGBT يونيو هو شهر تار�ــــخ  ، ، LGBTQ وهو احتفال سنوي لمدة شهر من تار�ـ

�
� وحر�ات الحقوق المدن�ة ذات الصلة. تضامنا وتار�ــــخ حقوق المثلي��

� عام Cruisin 'the Castro Walking Tours ، 1989 �سلط الضوء ع�
كة مرموقة للغا�ة وحائزة ع� جوائز ومملوكة للمرأة تأسست �� و�� ��

كة Legacy Business Registry وأض�فت إ� � 24 يونيو 2019. العمل هو اإلرث األول والوح�د ل��
�� SF كة جولة األعمال ��.

 
�� �

� العالم. �قدم LGBTQ أ��� مجتمع ، Castro استكشف المواقع التار�خ�ة والمتنوعة والملونة ��
�� Cruisin 'the Castro Walking Tours ضعف

� األخرى ، و�ؤكد ك�ف �لعب
ـــخ وثقافة Castro و SF عدد المواقع النا�ضة �الح�اة من جوالت الم�� � تار�ـ

ا حاسمة �� والتحدي المستمر ، LGBTQ أدوار�
ف ، مق�مة ا 5 أشخاص أو أقل) و�تم إجراؤها بواسطة مرشد س�ا�� مح�� � جوالت الوال�ات المتحدة حم��� (حال��

للحصول ع� حقوق م�ساو�ة ��
� أميندوال LGBTQ محل�ة وناشطة

.�ا��
 
ا للفرد فقط. شهادات الهدا�ا متوفرة ع� ا أم��ك�� اء شهادة هد�ة لجولة س�� قادمة مقا�ل 30 دوالر� . www.cruisinthecastro.com قم ���
 

 
".نجاحك هو نجاحنا. نحن هنا من أجلك" . Osaki Crea�ve Group تم تصم�م اإلعالن بواسطة
 
� 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
� 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��
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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 معدات SF �مورد لل�� � �س� ل�� ال��
كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة إ� أعمال � إضافتها إ� هذە القائمة االتصال بنا ع� SF 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 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 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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