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يونيو 2 6 ، 2020
 
 
،ع��زي القارئ
 
� القادم ، ا لهذا االثن�� ا عن إعادة فتح األ�شطة التجار�ة واأل�شطة المخطط لها سا�ق� إذا كنت قد فاتتك إعالننا السابق ، فس�توقف سان فرا�س�سكو مؤقت�
� حاالت

ة للقلق �� � اتخاذ االحت�اطات COVID-19 29 يونيو �س�ب ز�ادة مث��
�ات ورعاة ، ن�شارك المسؤول�ة لمواصلة جهودنا �� المحل�ة . �صفتنا ��

� اعت�ارها أن اإلجراءات الخاصة �ك �مكن أن �حتمل تؤثر و د
وس. لذلك عل�ك أن تكون مفتوحة ير�� أن تضع �� ELAY الصح�ة للحد من ان�شار الف��

ا للوجه وأن ا. من األهم�ة �م�ان أن ترتدي أنت وف��ق العمل والعمالء غطاء� � هذا مع�
ك من الجميع ألننا �� �ات من إعادة فتح. إنه جهد مش�� ها من ال�� غ��

ا � .تمارس االبتعاد االجتما�� وتغسل أ�دينا كث��
 
:اإلعالنات
الت�اين المعتمد من الدولة
� الوال�ة ، مما ي�يح الم��د من المرونة

� �ال�فورن�ا ع� طلب سان فرا�س�سكو للتغي�� عن خارطة ط��ق المرونة ��
�األمس ، وافقت وزارة الصحة العامة ��

ا. مع هذە الموافقة والمطاعم والحانات الذين �عملون �حسن ن�ة وج�ات الطعام و أ�ضا أتم�� المحل�ة إلعادة فتح قطاعات معينة من االقتصاد تدر�ج��
� خطة المسم�ح األصل�ة و�مكن اآلن التقدم �طلب للحصول ع�

� لم تكن �� � المناطق ال��
� الهواء الطلق ال�حول أو ��

المؤقتة COVID 19 أن �خدم ��
و�ات � �متلك .(ABC) الطعام ترخ�ص من وزارة �ال�فورن�ا لل�حول تح�م الم�� و�ات ال�حول�ة ال�� � الموقع لتلك الم��

��ح هذا التف��ض �االستهالك ��
� تقع تحت س�طرة المرخص له. لم��د من المعلومات حول ترخ�ص الطعام � المرخصة وال��

المرخص له امت�ازات للبيع ؛ ع� الممتل�ات المجاورة للم�ا��
للتقدم �طلب للحصول ع� مساحة خارج�ة مثل الرص�ف أو . /h�ps://www.abc.ca.gov/abc-218-cv19-instruc�ons المؤقت ، ير�� ز�ارة
كة . ممر وقوف الس�ارات الستخدام األعمال التجار�ة ، قم ب��ارة برنامج األما�ن المش��
 
� الهواء الطلق

� ال تخدم الغذاء / وج�ات الطعام و عدم السماح إلعادة فتح للخدمة �� � الحانات ال�� منذ خطة إعادة فتح أرجأت مؤقتا، وهذا الوسائل ال��
ا إ� جنب مع وج�ة و�ات جن�� ك مع مح��ّ طعام مسم�ح �ه الم�� � �ش�� ، �ما �ان متوقعا من ق�ل. �مكن أن تقدم الحانات ال��

ع�� 
� 29 يونيو  ع� االثن��

و�ات لتتوافق مع وج�ة حسنة الن�ة للذهاب � الهواء الطلق ، وقد تقدم الم��
    : والحانات سمحت للعمل R estaurants .حسنة الن�ة لتناول الطعام ��

� التطبيق ح�� إشعار آخر
� �سمح لك �العمل واالستمرار �� � سان فرا�س�سكو �شأن القيود القانون�ة ال��

ف�ه ��  : نود مشاركة �عض النصائح من لجنة ال��
 

ا المطاعم والحانات من أي خدمة داخل�ة للعمالء .�موجب أوامر مسؤول الصحة ذات الصلة ، �حظر القانون حال��
ا إ� جنب مع وج�ة حسنة الن�ة ، إ� عم�ل �جلس ع� و�ات جن�� و�ات ال�حول�ة إال عندما يتم تقد�م الم�� ال ُ�سمح �الخدمة الخارج�ة للم��
.طاولة
.ب�زعاج المجتمع ABC ال �سمح للمرخص لهم من
الذي �مكن أن �حدث إذا تجمعت الحشود ع� األرصفة أو الشوارع أو المناطق األخرى داخل COVID-19 لحما�ة الصحة العامة ومنع ان�شار
و�ات ال�حول�ة ، �جب ع� المؤسسات � تقدم الم�� :أو حول المؤسسات ال��

� الهواء الطلق ، و
تخدم المستف�دين فقط عندما �جلسون ع� طاوالت �ع�دة اجتماع�ا ��

اب أثناء الجلوس هناك .تأ�د من أن المستف�دين �ستهل�ون الطعام وال��
ب ، وال �مكن المستف�دون الذين ال �جلسون ع� الطاوالت ال �مكن تقد�مهم. ال �مكن للمستف�دين الخروج من مقاعدهم ومواصلة ال��
� ات�اع

و�اتهم وفشلوا �� � م�ان ق��ب الستهالك م��
و�اتهم. س�تحمل المؤسسات المسؤول�ة إذا اجتمع رعاةها �� للمستف�دين المغادرة مع م��

.االبتعاد االجتما�� وأوامر تغط�ة الوجه
�ات وموظفيها ، واالس�شهادات اإلجرام�ة للمستف�دين ، و�غالق العمل ، واإلحالة �شمل تداب�� اإلنفاذ المحتملة االس�شهادات الجنائ�ة لل��
خ�ص أو إلغائه ABC إ� .لتعليق ال��
� أمر مسؤول الصحة رقم 07-19

� تتوفر ع� �eجب أن ت�بع المؤسسات جميع القواعد الواردة �� وتوج�ه مسؤول الصحة رقم 2020-16 ، وال��
�
و�� �اإلضافة إ� ذلك ، تحتوي األسئلة الشائعة . h�ps://sf.gov/coronavirus-safety-essen�al-businesses الموقع اإلل���

و�ات ال�حول�ة ، City A�orney ، www.sfcitya�orney.org المرت�طة �موقع ع� معلومات و�رشادات تفص�ل�ة �شأن خدمة الم��
.القانون�ة

 
 �دون تذا�ر ألسب�ع 29 يونيو DBI Curbside OTC تتوفر تصار�ــــح الوصول �دون تصار�ــــح
�
� إلدارة التفت�ش ع� الم�ا�� ـــح الخار�� ـــح (DBI) تتوفر تذا�ر خدمة الت��ـ ألسب�ع 29 يونيو للعمالء الذين �قومون بتقد�م طل�ات الحصول ع� تصار�ـ

ا Eventbrite �دون خطط . قم �ال�سج�ل المسبق ع�� (OTC) �دون وصفة ا ، وأنا مقلد لـ 50 شخص� ا إ� 9:30 ص�اح� لالنتقال من الساعة 7:30 ص�اح�
� اليوم

��. DBI المسجل. سيؤكد مدقق الخطة أن الطل�ات مؤهلة ع� أنها �
ـــح �� �دون خطط عند �سج�ل الوصول. OTC يتم قبول �حد أق� 2 تصار�ـ

� لـ
. ُ�طلب من العمالء DBI س�دخل العمالء إ� الطابق األر�� إل�مال عمل�ة إصدار الت��ــــح وس�حتاجون إ� المصادقة الذات�ة ع� أنهم ل�سوا مر��

� ارتداء غطاء للوجه      .والموظف��
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� جنوب المب�� الخاص Curbside يتم تقد�م خدمات � إ� الجمعة. س�دخل العمالء إ� الفناء الجان�� ا إ� 4:30 مساًء ، من االثن�� من الساعة 7:30 ص�اح�
ا .O�s من شارع (Mission Street بنا (1660 :س�تم تقد�م ثالثة أنواع مختلفة من الخدمات يوم��
 

ا - خدمة �ف �دون وصفة طب�ة �دون خطط التوص�ل ا إ� 9:30 ص�اح�  من 7:30 ص�اح�
. س�قوم � ا ح�� 3:30 مساًء - �دون وصفة طب�ة مع خطط عن ط��ق التعي�� �االتصال �العمالء لتحد�د موعد بناًء ع� وقت DBI من 9:30 ص�اح�
ـــح الخاص �ك    .تقد�م طلب الت��ـ
ـــح 3:30 مساًء ح�� 4:30 مساًء - استالم الت��ـ

 
� DBI لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة صفحة خدمات الرص�ف ع� موقع

و��  . اإلل���
 
� 30 يونيو Paycheck - 2020 برنامج حما�ة

 ي�ت�� ��
� التقدم للحصول ع�

� لـ ، PPP �ال�س�ة ألولئك الذين يرغبون ��
هو الثالثاء 30 يونيو . التم��ل ال PPP للموافقة ع� طل�ات قرض SBA فإن الموعد النها��

� تطبيق �جب أن �عمل اآلن. قامت
ا. �ال�س�ة ألولئك الذين يرغبون �� ا حال�� � حزب الشعب SBA يزال متاح�

�� � � المشارك�� �مشاركة قائمة من المقرض��
� حسب الدولة. تحقق من البنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا �انوا �ق�لون طل�ات

ألغلب�ة األعمال PPP أو مراجعة قائمة مقرض PPP ال�ا�ستا��
ة . للحصول ع� معلومات إضاف�ة أو إذا �ان لد�ك أي أسئلة ، �مكن الوصول إ� � NorCal SBDC الصغ��

و�� �د اإلل��� ع� (833) 275-7232 أو ع�� ال��
      . loans@asksbdc.com ع�
 
:الندوات
��ة الرواتب - جلسات متعددة قانون العمل الحكو�� وندوة ��
نت من ق�ل قسم تطبيق معاي�� العمل اك مع قسم تط��ر التوظ�ف (DLSE) يتم تقد�م ندوات الف�ديو التفاعل�ة ع�� اإلن�� سوف تتل�� .(EDD) �االش��
 :ع� EDD و DLSE معلومات من
 

حفظ السجالت
متطل�ات تقد�م التقار�ر
امات صاحب العمل � ال��
متطل�ات دفع األجور
االنتها�ات الشائعة لألجر والساعة
حقوق ومسؤول�ات صاحب العمل والموظف
Covid-19 & إجازة مرض�ة مدفوعة
الموظف مقا�ل المقاول المستقل
 

ال توجد رسوم لهذە الندوات . الحجز و�و� �شدة مثل الندوات وغال�ا ما تكون طاقتها االس��عاب�ة. لم��د من المعلومات ، ير�� ز�ارة
h�ps://www.dir.ca.gov/dlse/Training.htm . 
 
:الموارد الجار�ة
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 .   
 
� االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال والخداع امج التحف�� ا �شأن مخططات االحت�ال المحتملة ذات الصلة ب�� للتذك�� ، ير�� أن تكون متحمس�
نامج وسات التاج�ة هنا ، SBA المتعلقة ب�� ا معلومات وموارد ذات صلة �ح�ل الف�� . انقر هنا . وقد قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
�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
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ة مكتب األعمال الصغ��
 
 


