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يونيو 2020 22
 
 
،ع��زي القارئ
 
� سان فرا�س�سكو إ�

�ات �انت ح��صة ع� إعادة فتحها. �مكن أن تم�� �سعدنا مشاركة هذە اإلعالنات الجد�دة معك ح�ث نعلم أن العد�د من ال��
ات � مؤ��

� إعادة الفتح إذا واصلنا إحراز تقدم ��
�� االتصال بنا ع� .COVID-19 األمام �� أوو �مكن sfosb@sfgov.org . Y إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��

  . للحصول ع� معلومات جد�دة oewd.org/covid19 أ�ضا تحقق
 
:اإلعالنات
� 29 يونيو

المرحلة التال�ة من إعادة االفتتاح ت�دأ ��
تولد و الصحة مدير الدكتور جرانت كولفا�س أعلن المرحلة القادمة من سان فرا�س�سكو اعادة فتح س��دأ يوم .N هذا الص�اح، و رئ�س �لد�ة لندن
� تلب�ة العد�د من

� يونيو 29. و�مجرد طلب مدينة لت�اين من وال�ة �ال�فورن�ا وزارة الصحة العامة الموافقة، و�ما طالما استمرت سان فرا�س�سكو �� االثن��
� ذلك

� وقت الحق ، �ما ��
� منتصف يوليو أو ��

� �ان من المقرر افتتاحها �� �ات واأل�شطة ال�� ات الصح�ة الرئ�س�ة ، فسُ�سمح لل��  :المؤ��
 

صالونات تصف�ف الشعر والحالقة
صالونات األظافر
وشم واستوديوهات ثقب الجسم
� الهواء الطلق

الحانات ��
مؤسسات التدل�ك
حمامات س�احة خارج�ة
(المتاحف الداخل�ة (مع الخطط المعتمدة
(حدائق الحيوان وأحواض السمك (مع الخطط المعتمدة

 
� مراجعة إدارة الموقع الصحة العامة للحصول ع� التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة �عملك مع

�ات االستمرار �� � ع� ال��
ي����

استمرار المعلومات ليتم تحديثه. التوجيهات واإلرشادات لمرحلة إعادة الفتح هذە غ�� متاحة �عد. ترقبوا. لم��د من المعلومات حول مراحل إعادة الفتح
� ، قم ب��ارة    . sf.gov/reopening والجدول الزم��
 
وس ع� المجتمع والنظام الص�� � ع� السالمة واإلنصاف ، ستواصل إدارة الصحة والسالمة المهن�ة ت�بع أثر الف�� ك�� مع إعادة افتتاح المدينة مع ال��

� الحاالت واالس�شفاء
� المدينة أ��� وز�ادة األ�شطة ، من المرجح أن �شهد سان فرا�س�سكو ز�ادات ��

� التحرك ��
.إل�الغ الس�اسة العامة. مع �دء الناس ��

P �
� اتخاذ االحت�اطات الصح�ة مثل ممارسة الت�اعد االجتما�� ، ارتداء غطاء الوجه ، وغسل ال�دين �ش�ل متكرر، وال�قاء ��

تأج�� �ستمر جهود�م ��
ل إذا كنت م��ضا � .الم��
 
ة يونيو - 26 يونيو 22 2020 (SFSBW) أسب�ع سان فرا�س�سكو لألعمال الصغ��
ة � إعالننا ، هذا األسب�ع هو األسب�ع السادس ع�� ألسب�ع سان فرا�س�سكو لألعمال الصغ��

ا �� ع�� SFSBW هذا العام ، انتقل  . (SFSBW) شاركنا سا�ق�
� وسط � هادف�� ة للحصول ع� دعم وتمك�� �ات الصغ�� نت للرد ع� دعوة ال�� ا ألن .COVID-19 اإلن�� اض�ة ، فإنها ستجلب نفس SFSBW نظر� تصبح اف��
اء وستدفع المشاركة ة مع قادة الفكر والخ�� امج مواضيع األعمال الصغ�� ًة. ستعالج ال�� ا ، إل�ك م�ا�� مجة المف�دة والجذا�ة �ما هو الحال دائم� ال��
� تجعل مدي�تنا نا�ضة �الح�اة. عرض مجموعة األحداث وال�سج�ل اآلن . تح�ة خاصة لغرفة التجارة ة ال�� �ات الصغ�� مع جميع SF المجتمع�ة لدعم ال��
ة ا لدعم مجتمع األعمال الصغ�� نت مع� امج الحاسمة والندوات ع�� اإلن�� � وضع هذە ال��

�� � �ائها التنظ�مي�� ��.
 
:الندوات
ا � األعمال 2020: العالقات الدول�ة والمجتمع - 24 يونيو 2020 الساعة 10:00 ص�اح�

المثابرة ��
� السوق ، Persevering in Business 2020 ير�� االنضمام إ� ، Virtual Pride 2020 كجزء من

اض�ة حول دعم عملك �� و�� حلقة نقاش اف��
ا. س�تضمن المواضيع  :الحال�ة وتنميته دول��
 

ا؟ � تواجهها حال�� ما التحد�ات التجار�ة ال��
ك�ف �مكن أن ي�دو التوسع ع� الصع�د الدو�� لعملك؟
ا؟  ما هو الوقت المناسب للتوسع دول��
ك�ف نضمن التن�ع ع�� الحدود؟

 
كة مقرها الممل�ة المتحدة � من �� � سان فرا�س�سكو. وس�ضم متحدث��

�طان�ة �� الحدث برعا�ة جمع�ة رجال األعمال جولدن ج�ت والقنصل�ة العامة ال��
�طان�ة. � القنصل�ة ال��

� الممل�ة المتحدة ، وس�ديرها ممثل من وزارة التجارة الدول�ة ��
كة مقرها الوال�ات المتحدة تعمل �� � الوال�ات المتحدة ، و��

تعمل ��
� الحوار

  .س�كون محور الحد�ث هو أنت وعملك. ستكون جلسة تفاعل�ة للغا�ة ، وس�تاح لك الفرصة لط�ح األسئلة والمشاركة ��
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. ق�ل ساعة واحدة من �دء الحدث Zoom l سجل هنا للحدث. س�تم إرسال ح��

 
ا اضغط ع� زر إعادة الض�ط - 24 يونيو 2020 الساعة 10:00 ص�اح�
كة � ورشة عمل USF Gellert ُير�� االنضمام إ� مركز موارد أعمال العائلة التابع ل��

�� "Hit the Reset Bu�on" ، و�� جزء من أسب�ع األعمال
ات�ج�ات ة ع� التفك�� من خالل اس�� ا. س�ساعد ورشة العمل أصحاب األعمال الصغ�� � 24 يونيو الساعة 10:00 ص�اح�

ة �سان فرا�س�سكو 2020 �� الصغ��
ة المدى إلعادة الفتح خالل � المشهد المتغ�� . �ق�ادة نع�مة ما���ن ، التحالف من أجل تنم�ة المجتمع ؛ COVID قص��

واألطر الط��لة األجل للنجاح ��
ام ، 2 � س�� كة Bridge Communica�onsساندي سوهكوت ، سوهكوت لالس�شارات ؛ ك�� Potluck ؛ وروز سودرس ، الرئ�س التنف�ذي ومؤسس ��
Consul�ng ، س�ستكشف ورشة العمل المجاالت التال�ة:    
 

إعادة فتح احت�اجات الدعم الما�� وذات الصلة
ات�ج�ات إعادة الفتح اآلمنة اس��
بناء ش�كة دعم
� عملك من أجل اإلنصاف والمرونة إعادة تعي��

 
. �مكنك ال�سج�ل هنا �

 . ال�سج�ل للحدث مجا��
 
� �ال�فورن�ا - األر�عاء ، 24 يونيو ، 2020 الساعة 1:00 مساًء

� �ستهدف ك�ار السن ��
قاعة ت��� تاون حول م�افحة الغش والخداع ال��

� �ال�فورن�ا ر��اردو الرا ومديرة وال�ة
�� � � قاعة هاتف�ة عن �عد تتعامل مع AARP ير�� االنضمام إ� مفوض التأم��

سون �� � �ال�فورن�ا نا��� ما�ف��
��

� �ال�فورن�ا وتمنحك األدوات للقتال وحما�ة نفسك. مع تعرض ال�ث�� من األشخاص لخسارة فادحة ، من
االحت�ال والخدع الموجهة إ� ك�ار السن ��

�
� ووزارة العدل. �قام الحدث �� اء من وزارة التأم�� ا خ�� وري أن �كون لد�ك معلومات وموارد حديثة. س�نضم إلينا أ�ض�  :ال��

 
األر�عاء 2 يونيو 4
م - 2:00 م 1:00
 اتصل برقم: 6358-291-844
 كود الدخول: 6534847
 
� سطر الموض�ع Fraud Tele Town Hall مع crb@insurance.ca.gov ير�� الرد ع� الدعوة و�رسال أسئلتك إ�

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

   . sfosb@sfgov.org وترغب ��
 
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��
 
�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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