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يونيو 2020 23
 
 
،ع��زي القارئ
 
كة وتناول تعرف ع� أفضل الممارسات للحانات والمطاعم يوم األر�عاء 24 يونيو 2020 الساعة 2:30 مساًء . ستغ�� المعلومات المساحات المش��
� الضيوف � الهواء الطلق والم��د. من المتحدث��

:الطعام ��
 

� تور�س ، مدير مكتب التنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة القوى العاملة جوا���
ف�ه � و�الند ، مدير لجنة سان فرا�س�سكو لل�� ما��
بي�� ك�ث ، محا�� مدينة سان فرا�س�سكو
كة ثيودور كونراد ، مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة ، المساحات المش��
ف�ه � ، الح�اة الل�ل�ة وال�� � فان هوت�� ب��ام��
��س هونغ ، إدارة الصحة العامة ت��

 
  .انقر انه ص ه لل�سج�ل. ال���ينار و استضافته مكتب القوى العاملة والتنم�ة االقتصاد�ة
 
�س و�ك � ة ب�� � منطقتنا إعالن الصورة ، وهذا األسب�ع هو 16 السنوي سان فرا�س�سكو الصغ��

ك مس�قا �� SFSBW هذا العام ، انتقل . (SFSBW) مش��
� وسط � هادف�� ة للحصول ع� دعم وتمك�� �ات الصغ�� نت للرد ع� دعوة ال�� عرض مجموعة األحداث وال�سج�ل اآلن . لقد .COVID-19 ع�� اإلن��
  .سلطنا الضوء ع� عدد قل�ل أدناە
 
ة SF تح�ة خاصة لغرفة التجارة ا لدعم مجتمع األعمال الصغ�� نت مع� امج الحاسمة والندوات ع�� اإلن�� � وضع هذە ال��

�� � �ائها التنظ�مي��    .مع جميع ��
 
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
ة ع� التفك�� من خالل ا. س�ساعد ورشة العمل أصحاب األعمال الصغ�� � 24 يونيو الساعة 10:00 ص�اح�

� سان فرا�س�سكو 2020 ��
ة �� الصغ��

ة المدى إلعادة الفتح خالل ات�ج�ات قص�� . �ق�ادة نع�مة ما���ن ، التحالف من أجل تنم�ة COVID اس�� � المشهد المتغ��
واألطر الط��لة األجل للنجاح ��

ام ، 2 � س�� كة Bridge Communica�onsالمجتمع ؛ ساندي سوهكوت ، سوهكوت لالس�شارات ؛ ك�� ؛ وروز سودرس ، الرئ�س التنف�ذي ومؤسس ��
Potluck 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��
 
� ع�

ة �� �ات الصغ�� ا انضم إ� جا�سون سك��ر - COVID-19 االعت�ارات والتحديثات المال�ة لل�� األر�عاء ، 24 يونيو ، 2020 الساعة 12:00 ظهر�
� س�تم مناقشتها ة. �شمل المواضيع ال�� �ات الصغ�� ها ع� ال�� امج المال�ة الهامة وتأث�� المس�شار الما�� ، ما��ل ف�لزو للحصول ع� نظرة عامة ع� ال��
 :ما ���

COVID-19 Relief الوضع الحا�� لـ
ات�ج�ة قرض والغفران PPP & EIDL إس��
HCSO االمتثال
�السافرز
AB-5

 
. تعرف ع� الم��د وقم �ال�سج�ل هنا
 
ا  ، الع�ادة القانون�ة: ما �حتاج أصحاب العمل إ� معرفته مع إعادة فتح �ال�فورن�ا - الخم�س 25 يونيو 2020 الساعة 12:00 ظهر�
�ات للعودة إ� العمل. سوف �عالج ل ، �ستعد ال�� � � الم��

� تخف�ف طل�ات اإلقامة ��
�ك اإلداري اإلقل��� Jason Geller ح�ث ت�دأ معظم الوال�ات �� ال��

� إعادة فتح أبوابها. من المهم أن ، Fisher Phillips San Francisco لـ
�ات �� � تواجه أصحاب العمل مع �دء ال�� �عض المش�الت القانون�ة الرئ�س�ة ال��

اماتك القانون�ة أثناء تط��ر خططك الس�ئناف العمل �عد � � .COVID-19 تفهم حقوقك وال��
� الخاص �أصحاب العمل ��

س�ناقش ج�سون المنظور القانو��
� ذلك

  :�ال�فورن�ا ، �ما ��
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ل؟ � � الم��
� إخ�ار شخص �ان ع� اتصال �ال�قاء �� هل �مكن��

� عند عودتهم إ� العمل؟ � اخت�ار درجة حرارة شع�� هل �مكن��
ما �� الس�اسات المو� بها؟
ما هو طلب السداد المعقول؟
ـــح األشخاص؟ � قانون التحذير عندما قمنا ب���ـ ك�� هل انتهكت ��
� أنهم ال �شعرون �الراحة �عد العودة

ماذا لو قال موظ��
 
. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل ، انقر هنا

�
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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