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،ع��زي القارئ
 
� الذين �انوا المحرك الذي أ��� المدينة . نود أن �شكر و�شكر عمالنا األساسي�� �األمس ، أصدر عمدة تولد إعالنا �علن أسبوعه �أسب�ع العمال األسا��
�
� أمان. هم عمال الرعا�ة الصح�ة ، المستجيبون األوائل ، عمال ال�ف الص�� ، عمال ال�قالة ، عمال األغذ�ة ، عمال النظافة ��

تتحرك وس�اننا ��
�د والتوص�ل ، عمال التوع�ة المجتمع�ة ، عمال � الشاحنات ، عمال ال��

الشوارع ، مقدمو رعا�ة األطفال ، كت�ة متاجر األجهزة ، عمال المرافق ، سائ��
ة لحما�ة الس�ان ب�نما يتحملون مخاطر إضاف�ة ع� صحتهم وسالمتهم لخدمة س�ان . لقد قدموا مساهمات كب�� خدمة ال�وارث ، وال�ث�� ، آخ��ن ك��
.سان فرا�س�سكو
 
، وغسل ال�دين �ش�ل اف عملهم وتثق�ف الجمهور �أن أفعالهم، مثل ارتداء غطاء الوجه ، ممارسة الت�اعد االجتما�� هذا األسب�ع قد تكون فرصة لالع��
� جميع

وري الحام�ة الذين اضطروا إ� تحمل الم��د من المخاطر �� ل عندما كنت كنت المر�� �مكن أن �ساعد العمال ال�� � � الم��
متكرر و ال�قاء ��

� األسا�� الخاص �ك أنحاء ال��اء. الرجاء ��� القصص ع� جميع قنوات االعالم االجتماع�ة مع الصور و الف�ديو الصورة ، عرض وشكر العامل��
� الخطوط األمام�ة للحفاظ ع� مجتمعاتنا آمنة ، والنتقال سان .Essen�allyYoursSF # �استخدام الوسم

أظهر دعمك وتقديرك ألولئك الذين �انوا ��
.فرا�س�سكو إ� مساحة أ��� صحة ومنصفة
 
:عالمات تص��ف أخرى الستخدامها

      إعادة الفتح �أمان # ●
● # ProtectOurCommunity      

● # StopTheSpreadSF      

● # StaySafeSF      

 

 
� كة قد�مة ، لالحتفال �أسب�ع العمال األساسي�� !عمدة ساللة �سلم شهادة إعالن إ� كول كول هاردو�ر ، و�� ��
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�
�� � � تحتفل �أسب�ع العمال األساسي�� ف آرون ب�سك�� � سان ، Caffe Trieste عمدة تولد جن�ا إ� جنب مع الم��

�سو �� � خدمة اإلس��
وهو عمل قد�م ��

ا  .فرا�س�سكو أل��� من 50 عام�

�
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��
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