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يونيو 2020 9
 
 
،ع��زي القارئ
 
دد . h�ps://sfosb.org/ebulle�ns ف�ما ��� تحديثات اليوم . إذا فاتك أي من إعالناتنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، ير�� ز�ارة إذا �انت لد�ك أسئلة ، فال ت��
� االتصال بنا ع�

�� sfosb@sfgov.org . ير�� مراجعة oewd.org/covid19 للحصول ع� معلومات جد�دة .

:اإلعالنات
� سان

� سان فرا�س�سكو أن تعرب عن دعمها القوي وتضامنها مع المتظاه��ن ��
ة �� ة تود لجنة األعمال الصغ�� ب�ان من لجنة األعمال التجار�ة الصغ��

� جميع أنحاء �لدنا ، والعالم الذين �سعون إ� إنهاء العن��ة والظلم
 .فرا�س�سكو ، ��

 
 أمام ذلك

�
ة عائقا .نعتقد أن �ل شخص �جب أن تتاح له الفرصة لبناء مستق�ل أفضل ، و�جب أال �كون لون ال���

 
� إ�شاء المتظاه��ن الذين �سعون إ� تحقيق المساواة.

ة ، نحن ندرك أن لدينا القوة ، مهما �انت متواضعة ، للمساعدة �� �صفتنا أصحاب أعمال صغ��
ام و�ضعه � نحن نلزم أنفسنا ، �مفوض�ة ، �استخدام هذە القوة للق�ام �ذلك. تقديرا� لجهود المتظاه��ن ، سنقوم بتعد�ل ب�ان رسالتنا ل�عكس هذا االل��
.�م�دأ أسا�� يوجه لجن�نا
 
� الذين استغلوا هذە اللحظة لتع��ز أهداف العدالة والعدالة ، من خالل ال�لمات واألفعال. نحن حلفاؤك ف�� �ش�د �جهود عمدة الساللة ومجلس الم��
� جعل سان فرا�س�سكو مدينة أفضل للجميع

.وسنفعل �ل ما بوسعنا لمساعدتك ��
 
� ، وهو حدث جمع 18 ألف شخص

� مدرسة ثان��ة م�شان نها�ة األسب�ع الما��
� الذين نظموا االحتجاج �� � المراهق�� �ما نود أن �شكر و�ش�د �المنظم��

� سالم وتضامن. تعطينا الف�ح واألمل واإللهام للمستق�ل. نحن متواضعون من ق�ادت�م
��.

 
� وتضامنهم مع المتظاه��ن ، ع� الرغم

� جميع أنحاء سان فرا�س�سكو الذين أع��وا عن دعمهم الصو��
ة �� ا ، نود أن �شكر أصحاب األعمال الصغ�� � أخ��

� �عض الحاالت خالل المظاهرات ، وع� الرغم من النضال �الفعل �س�ب ال��اء العال��
رت �� .من أن أعمالهم الخاصة ت��

 
� سان فرا�س�سكو

ة �� �ات الصغ�� � تعرضهما ال�� ا و�شعر �االمتنان للعطف والق�ادة اللت�� .لم نكن فخورون بهذا المجتمع أ�د�
 
اإلعالن الت�م��� لرئ�س ال�لد�ة رقم 17
، عمدة لندن ب��د أعلنت �

� األسب�ع الما��
�� D epartment من P ublic H ealth (DPH) و وضع برنامج لتقد�م منح تصل إ� 500 $ لل أفراد الذين

� من ما ال �قل عن 100 $ اعت�ارا من 2 يونيو 2020. �مكن استخدام (MRA) لديهم و ال�شطة �سد�د الطب�ة الحسا�ات
من ق�ل MRA مع الرص�د المت���

نامج ، تحقق من موقع COVID-19 األفراد وأ�هم مع النفقات ذات الصلة �ـ ـــخ �دء ال�� � أو غ�� ذلك.  لمعرفة تار�ـ � ال يتم تع��ضها عن ط��ق التأم�� وال��
� ف�� � وقت سابق من ق�ل رئ�س �لد�ة أو مجلس الم��

نامج خالل الطوارئ المح�� ما لم يتم إنهاؤها �� نت . و �ستمر ال�� .وزارة الصحة العامة ع� اإلن��
 
ل � � الم��

إرشادات تفص�ل�ة حول اإلقامة ��
ون�ة حول أمر توفر األسئلة .(FAQ) واإلجا�ات عن األسئلة الشائعة Stay Home توفر إدارة الصحة العامة ومكتب المد�� العام للمدينة إرشادات إل���
ة � لل�الب واستوديوهات الل�اقة ال�دن�ة الصغ��

� تم تحديثها �األمس ، إرشادات جد�دة حول أعمال الم�� .الشائعة ، ال��
 
هل �سمح مشوا ال�الب؟
� �ل مرة (أو العد�د من ال�الب

ا فقط �� ا واحد� � �ل��
ا من 8 ح��ران (يونيو) 2020 ، لم �عد الق�د القائل �أنه قد �م�� نعم ، ُ�سمح �مرور ال�الب ، واعت�ار�

� مشوا ال�الب متعددة
� سان فرا�س�سكو ، �مكن أن �م��

ـــح المط�قة ع� مشا�ات ال�الب التجار�ة �� ا لمتطل�ات الت��ـ � نفس األ�ة). وفق�
� تع�ش �� ال��

ا � ع� ال�الب (المقود) ع� مقود والحفاظ ع� مسافة 6 أقدام ع� األقل من األشخاص والحيوانات األخرى ، وفق�
ال�الب ، ول�ن �جب عليهم الم��

ا ، إذا تم �شخ�ص و�� ال�لب �ـ ا ، COVID-19 لتوص�ات مركز الس�طرة ع� األمراض. أ�ض� أو �ان ع� اتصال وثيق مع شخص آخر قام خالل 14 يوم�
� مجموعة مع �الب من أ� أخرى و�جب أن �ستخدم احت�اطات إضاف�ة لحما�ة أنفسهم من خطر

� ذلك ال�لب ��
� ال�لب ��

� م��
الماض�ة ، فقد ال �م��

.انتقال العدوى
 
؟ �

ا ب�س�ة 1: 1. هل مسم�ح �� ب�عادة فتح م�شأ�� ا شخص�� ا �قدم تدر��� � أدير استوديو ل�اقة صغ��
� تقدم اس�شارات 1: 1 . تتضمن جلسات التدر�ب تفاعالت ط��لة ا �فتح مرافق التدر�ب الشخ�� و / أو تدر�ب القوة ، ح�� تلك ال�� ال ، ال ُ�سمح حال��
. �ما أنها أ��� خطورة ألن التمار�ن تجعل الناس �طردون الجس�مات المحمولة جوا� �قوة أ��� ، مما �جعل إجراءات اإل�عاد االجتما�� � � شخص�� ب��

ا للمتطل�ات التال�ة: (1) �جب أن � �ث جلسات الف�ديو للعمالء ، ف�مكنك الق�ام �ذلك وفق�
المعتادة أقل مالءمة لمنع انتقال العدوى. إذا كنت ترغب ��

تظل أي مرافق داخل�ة يتم فيها التص��ر مغلقة للجمهور ؛ (2) �جب أن �قت� الطاقم ع� أقل عدد ممكن من األشخاص (ح�� 10 أشخاص كحد
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ا ، من المتوقع أن يتم اس�ئناف دروس الل�اقة أق�) و (3) �جب عل�ك االمتثال لجميع متطل�ات اإل�عاد االجتما�� وال�ف الص�� وتغط�ة الوجه. أ�ض�
وط وقيود معينة ا ل�� � 15 يونيو ، وفق�

� ذلك التدر�ب الشخ�� الفردي) ��
� الهواء الطلق (�ما ��

.ال�دن�ة ��
 
�ات التحقق من آخر تحديثات األسئلة الشائعة ع� موقع . City A�orney أو موقع SF.gov �مكن لل��
 
� الهواء الطلق SF Rec & Park معسكر التدر�ب ع�

ومساحة اليوغا ��
م السماح ب�شغ�ل معسكرات التدر�ب الخارج�ة وحصص اليوغا ابتداًء من 15 يونيو. ومع ذلك ، لم يتم إصدار � أعلنت مدينة سان فرا�س�سكو أنها تع��
� �شأن األ�شطة المسم�ح بها وحجم الصفوف .النظام الص�� والم�ادئ التوجيه�ة �عد. ون��جة لذلك ، هناك عدم �ق��
 
� أ�ع وقت ممكن. ستحتاج أي برامج الصحة والل�اقة ال�دن�ة

� �سه�ل �دء هذە األ�شطة ��
هات سان فرا�س�سكو �ارك �� � هات ومت�� � ترغب إدارة من��

ا لتقد�م الفصل ـــح للعمل �ح�ث �كون لديهم مساحة مخصصة و�ذن� � الهواء الطلق إ� ت��ـ
.المعتمدة ��

 
�� ملء ا �معرفة الم��د ، ف�� � تهتم �ك�ف�ة تطبيق والت�ال�ف. إذا كنت مهتم� ، أنها سوف تخطر تلك ال�� �مجرد أجل الصحة والم�ادئ التوجيه�ة وت���
نت ع�   . h�ps://fs12.formsite.com/sfrpsurvey/bootyoga/index.html نموذج االستفسار ع�� اإلن��
 
ة ال�س�طة غرانت O �ساء و سفل الط�عة األعمال الصغ��
� 05:00 . س�كون لدى أصحاب األعمال الذين لم يتمكنوا من

� ، ل�غلق ع� 15 يونيو ��
� منح المرأة قد فتح لقبول الطل�ات لمدة أسب�ع إضا�� برنامج مي��

� ا �الفعل . س�تم إجراء �انص�ب لجميع المتقدم�� ة التقد�م األو� فرصة للتقدم. ال تحتاج إ� إعادة تقد�م الطلب إذا كنت قد قدمت طل�� التقد�م خالل ف��
� توقع سماع إعالن عن الجوائز �حلول 30 يونيو ا. �مكن للمتقدم�� � ، وس�تم جمع وثائق دعم إضاف�ة الحق� .المؤهل��
 
 التقد�م ق�ل 30 يونيو Paycheck - 2020 برنامج حما�ة
� �التقدم للحصول ع� � للتقد�م هو 30 يونيو 2020. ال يزال ، PPP �ال�س�ة ألولئك المهتم��

ا . قامت F unding فإن الموعد النها�� ا حال�� SBA متاح�
ائ�ة من ق�ل الدولة. تحقق من البنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا �انوا �ق�لون طل�ات � تعادل القوة ال��

�� � � المشارك�� �مشاركة قائمة من المقرض��
PPP أو مراجعة قائمة مقرض PPP ة    . ألغلب�ة األعمال الصغ��
 
كة - التطبيق متاح اآلن برنامج األما�ن المش��
� إعالننا السابق ، أعلن عمدة لندن

� الهواء الطلق �مكن أن ت�دأ يوم الجمعة 12 يونيو. تطبيق برنامج N.Breed �ما تم مشاركته ��
أن خدمة تناول الطعام ��

Shared Spaces نت ع� . h�ps://sf.gov/use-sidewalk-or-parking-lane-your-business متاح اآلن ع� اإلن��
 
Legacy Business Spotlight: كتب Apple اء الخ��
كة � عام 1967 وأض�فت إ� Green Apple Books تأسست ��

�� Legacy Business Registry سان �
� أ�ت��ر 2016 ، و�� مس�ثمرة �عمق ��

��

كة � Green Apple 506 فرا�س�سكو. تقع ��
�� Clement Street 9 1231 و 

th 
Avenue ، �

ا ومستقلة مع موظ�� كة تجار�ة مملوكة محل�� و�� ��
� أح�ائنا. �حتوي المتجر ع� كتب جد�دة ومستعملة وروا�ات مصورة وخ�ال عل��

ا �� النقا�ات والمدي��ن وأصحاب المتاجر الذين �س�ثمرون حق�
!وغموض وكتب لألطفال وكتب طبخ وموس��� وأفالم والم��د
 
نت ، أو اتصل �المتجر ع� الرقم 415-387-2272 وس�قومون ات اآلالف� تصفح ع�� اإلن�� ات التفاح األخ�� كتب ع�� هل ت�حث عن كتاب؟ ع��

نت . تحقق من موقعة ع� اإلن��
ع�� 

� متجر ع� 15 يونيو 
� 18:00 يوم�ا، و��دأ ال�سوق �� �فحص الرفوف ن�ا�ة عنك. ب�ك اب الرص�ف متاح 10:00 ح��

�
ع إل�قاء المتاجر مفتوحة وتدفق ال�تب. س�تم greenapplebooks.com �انتظام �� اء �طاقات هدا�ا أو الت�� ا �� لم��د من التفاص�ل. �مكنك أ�ض�

� لدعم�م .تك��م التفاح األخ�� ومم��
 

 
".نجاحك هو نجاحنا. نحن هنا من أجلك" . Osaki Crea�ve Group تم تصم�م اإلعالن بواسطة
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� 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
ة للمنطقة 5 - 11 يونيو 2020 الساعة 1:30 مساًء اجتماع مجتمع األعمال الصغ��
ا إ� جنب مع ممث�� مكتب االقتصاد وتنم�ة القوى العاملة ف المنطقة الخامسة ، دين ب��ستون ، جن�� وممث�� مكتب (OEWD) ير�� االنضمام إ� م��
ة ة للتعرف ع� صندوق سان فرا�س�سكو للمرونة و�رنامج قروض الطوارئ الصع�ة (OSB) األعمال الصغ�� � اجتماع مجتمع األعمال الصغ��

�� SF (
ة. سجل ح �حرث لهذا الحدث OSB سيوفر .( SF مساعدة ا تحديثات حول معدات الوقا�ة الشخص�ة ولجنة األعمال الصغ��  . أ�ض�
 
� الرد ال��ــــع - أ�ام الثالثاء والخم�س

نت للمساعدة �� ندوات ع�� اإلن��
ا تأثرت وظ�فته �ـ ـــح العمال ، أو اإلجازات ، أو إذا كنت موظف� � التوقف عن العمل ، أو ���ـ

فإن ، COVID-19 إذا كنت من رجال األعمال الذين �فكرون ��
اض�ة يو�� الثالثاء والخم�س أنت وموظف�ك. تعرف ع� ش (OEWD) مكتب تنم�ة االقتصاد والقوى العاملة �قدم جلسات معلومات اف��
nemployment ط nsurance، ح ealth ب enefits والموارد مركز التوظ�ف المحل�ة وأ��� من ذلك. ض�ف الصورة peakers من EDD، وشمولها
CA وأ��� من ذلك �مكن أن �ج�ب ع� أسئلتك الح�ة خالل هذا ال���ينار.
 
R egister �

. h�ps://�nyurl.com/business-employeesupport اليوم ��
 
� الساعة 1:00 مساًء Tele Town Hall �ستض�ف

ة - الجمعة 12 يونيو 2020 �� � وموارد األعمال الصغ��  حول التأم��
� ك��� � ر��اردو الرا وعضو الجمع�ة ك�ف�� � لـ (AD-06) مفوض �ال�فورن�ا للتأم�� اض�ة لمناقشة قضا�ا التأم�� ة �ستض�فون قاعة اف�� وأغلب�ة األعمال الصغ��

� �ال�فورن�ا إ�الغ و��الغ أصحاب
�� � �ات لخسارة اقتصاد�ة هائلة ، تود إدارة التأم�� ة خالل ال��اء. مع تعرض العد�د من ال�� أصحاب األعمال الصغ��

ة ف�ما يتعلق �قضا�ا التغط�ة التأمي��ة .األعمال الصغ��
 
�د . Asm مع crb@insurance.ca.gov ير�� الرد ع� الدعوة و�رسال أسئلتك إ� � سطر الموض�ع. أرسل أسئلتك ع�� ال��

ك�فن ك��� ت��� تاون هول ��
ا يوم األر�عاء ، 1 يونيو . لم��د من المعلومات ، انقر هنا � موعد ال يتجاوز الساعة 10:00 ص�اح�

ا و�� � مقدم�
و��   . اإلل���

 
: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��
 
كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة إ� أعمال . �مكن ألي �� � وترغب SF احصل ع� معدات الوقا�ة الشخص�ة الخاصة �ك من مقد�� الخدمات المحلي��
� إضافتها إ� هذە القائمة االتصال بنا ع�

�� 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 . انقر هنا . �ما قدم مكتب المد�� العام معلومات وموارد ذات صلة �ح�ل ف��
 
�مكن العثور ع� التوجيهات . sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp :ع� DPH من (COVID-19) �مكن العثور ع� أوامر الصحة التاج�ة
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp :الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع�
 
: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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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cnbc.com/amp/2020/05/18/you-have-to-pay-taxes-on-unemployment-what-you-need-to-know.html%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.eatchinatownsf.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
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