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Ju ly 7 ، 2020
 
 
،ع��زي القارئ
 
�
� لعمدة العمدة هذا الص�اح ، ف�مكنك مشاهدته هنا . أعلن رئ�س �لد�ة وموظف الصحة العامة أن تناول الطعام ��

إذا كنت قد فاتتك المؤتمر الصح��

� حاالت
ة للقلق �� �ما �ان متوقعا. �س�ب ال��ادة المث��

ع�� 
س�تم ، COVID األما�ن المغلقة والهواء الطلق القض�ان لن �سمح ب�عادة فتح يوم 13 يوليو 

� الهواء الطلق
� األما�ن المغلقة والحانات ��

ـــخ مؤقت هكتار الصورة أعط�ت لعند تناول الطعام �� � المتوقع إلعادة الفتح. ال جد�د تار�ـ تأج�ل الجدول الزم��
لعمل�ة اس�ئناف. س�تم توف�� الم��د من التفاص�ل والتحديثات �حلول نها�ة األسب�ع ، وسنحرص ع� مشاركة تلك التحديثات مع allowe d س�كون
�ات ع� االخت�ار �� االتصال بنا oewd.org/covid19    معرفة الم��د. يتم �شجيع ال�� للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
   . sfosb@sfgov.org ع�
 
:اإلعالنات
��ة الدخل لعام 2019 - 15 يوليو 2020 � لتقد�م ��

الموعد النها��
�ات ردا ع� (IRS) وزارة الخزانة ودائرة اإليرادات الداخل�ة قد � خاص واإلغاثة دفع لألفراد وال�� ��� � COVID 19 المقدمة اال�داع ��

�اء . الموعد النها��
� ل15 يوليو

���ة تم تمد�دها من 15 أب��ل - 15 يوليو، 2020. و�ال�س�ة ألولئك الذين ال �ستط�عون تقد�م من ق�ل، والموعد النها�� لتقد�م اإلقرارات ال��
ائب الفرد�ة أن �ل شخص مؤهل لطلب تمد�د لتقد�م عودتهم 2020IRS، و . تذكر داف�� ال��
 
التوج�ه المطلوب للوج�ة
� �ال�فورن�ا

و�ات ال�حول�ة �� � �جب ع� مرخ�� الطعام إعدادها وعرضها (ABC) أصدرت إدارة مراق�ة الم�� ا لتقد�م إرشادات �شأن الوج�ات ال�� اس�شار��
� تتطلب خدمة الوج�ة. ع� الرغم من أن الدورات المتعددة ل�ست مطل��ة ل�شك�ل وج�ة ، من لالمتثال لمجموعة متنوعة من تداب�� اإلغاثة التنظ�م�ة ال��
� تناول طعام متعدد الدورات . غال�ا ما �كون أسهل لوصف ما ال

أجل أن يتم تقد�م وج�ة للرا�� �جب أن �كون هناك �م�ة �اف�ة �ش�ل دورة رئ�س�ة ��
� وج�ات الطعام المجمدة أو المعدة، وال T . �ش�ل الصورة و حسنة الن�ة وج�ة هو خدمة الطعام الجاهزة مثل السندو�شات أو السلطة، أو لمجرد �سخ��
ض ط ج�ة. ستف�� � متطل�ات الوج�ة ABC تعت�� متوافقة مع حسن الن�ة �� :أن ما ��� ، والعروض المماثلة ، ال تل��
 

وج�ات خف�فة مثل المعجنات والمك�ات والفشار والمخلالت والرقائق
ا) ، � ا (ع� عكس البي�� � � ، �ال�ماري مق�� ، أجنحة الدجاج ، لدغات البي�� عادة ما يتم تقد�م الطعام �مق�الت أو األط�اق األو� مثل أصابع الج��
� ، flautas ، لفائف الب�ض ، ملصقات القدر

أ�واب الحساء ، وأي جزء صغ�� من الطبق الذي قد �ش�ل دورة رئ�س�ة عندما ال يتم تقد�مها ��
ة � أجزاء صغ��

جزء �امل أو عندما تكون مخصصة للمشاركة ��
ة (األخ�� وال�طاطا والمعكرونة والفوا�ه) واألرز � واللفائف وال�طاطس المقل�ة وحلقات ال�صل والسلطات الصغ�� األط�اق الجان��ة مثل الخ��
ة من الخضار وال�طاطس المهروسة وأجزاء صغ��
دة أو مجمدة مق�الت م��
حل��ات

 
. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة دل�ل متطل�ات الوج�ات وصفحة األسئلة الشائعة الخاصة بهم
 
 ح�� 8 أغسطس Paycheck 2020 تم تمد�د برنامج حما�ة
� التقدم للحصول ع�

� لـ ، PPP �ال�س�ة ألولئك الذين يرغبون ��
ح�� 8 أغسطس PPP . 2020 للموافقة ع� طل�ات قرض SBA تم تمد�د الموعد النها��

ائ�ة من ق�ل الدولة. تحقق من البنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا �انوا �ق�لون SBA قامت � تعادل القوة ال��
�� � � المشارك�� �مشاركة قائمة �المقرض��

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

و�� �د اإلل���       . loans@asksbdc.com ع� (833) 275-7232 أو ع�� ال��
 
حسومات كفاءة الطاقة والمساعدة الفن�ة
� الراحة والجمال�ة لعملك ، فإن برنامج  ومساعدة فن�ة BayREN إذا كنت تتطلع إ� خفض ت�ال�ف ال�شغ�ل وتحس��

ً
لألعمال يوفر خصومات وتم���

ة والمتوسطة ع� االستفادة من جميع برامج توف�� الطاقة المتاحة. الهدف هو دعم مرونة أعمالك خالل هذا الوقت �ات الصغ�� شاملة لضمان قدرة ال��
ا�ة مع BayREN غ�� المسبوق من خالل خفض ت�ال�ف الطاقة والص�انة. �اإلضافة إ� ذلك ، تعمل �� �

�� Mission Asset Fu nd ا وتقدم قروض�
� كفاءة الطاقة

ة (تصل إ� 2500 دوالر) �فائدة 0 ٪ لمساعدة عملك ��  . صغ��
 
Legacy Business Spotlight: فن وتصم�م FLAX
اير Legacy Business Registry 2017 تمت إضافته إ� � ف��

��
 
� الم�ان؟ مضمون الفن والتصم�م

� خ�الك أثناء الملجأ �� ـــع اإل�داع�ة وتحف�� � سان FLAX هل ت�حث عن طرق إللهام المشار�ـ
ا �� ا ثقاف�� فرحة و�لهام. رمز�

� لمنطقة الخليج ، تأسست � عام 1938 و�ديرها اآلن الج�ل الثالث من عائلة FLAX فرا�س�سكو والمشهد الف��
�� Flax. تقدم ال�تان مجموعة واسعة من
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ات الفن�ة وخارجها، من الدهانات و السط�ح الفن ل رسم اإلمدادات و استوديو االحت�اجات. ستجد أ�ضا الفنون والحرف طفل اإلمدادات و � التجه��
� ح�اتك. حق�قة ممتعة: متجر

� SF الهدا�ا لاللتصم�مات ��
�� Fort Mason Center ال�لد الواقع داخل حد�قة وطن�ة �

!هو متجر الفن الوح�د ��
 
طرق ال�سوق
� وقت واحد وحما�ة صحة وسالمة العمالء. لحجز موعد ، FLAX داخل المتجر: �ستخدم

� المتجر ��
� إدارة عدد األشخاص ��

نظام المواع�د للمساعدة ��
. /h�ps://flaxart.com/san-francisco-store ير�� ز�ارة
كة نت: تقدم �� نت لالستالم من جانب الرص�ف والتوص�ل المح�� FLAX ع�� اإلن�� .الطل�ات ع�� اإلن��
 

 
� 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 ��
�ات القد�مة هنا . المشاركة المدن�ة وتعمل �أصول ثقاف�ة قّ�مة للمدينة. تحقق من القائمة ال�املة وخ��طة ال��
 
:الندوات
ا ال���ينار إعادة افتتاح المنطقة 7 - الخم�س 9 يوليو 2020 الساعة 10:00 ص�اح�
ات ال���ينار � : انضم إلينا لمعرفة الم��د عن إعادة فتح المدينة والموارد الهامة المتاحة لك. س�ناقش أفضل الممارسات ونتطلع إ� إعادة الفتح . م��
 

� ف�� ف المنطقة 7 ، رئ�س مجلس الم�� � ، م�� نورمان ��
� تور�س ، مدير مكتب التنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة القوى العاملة جوا���

 
  .انقر هنا لل�سج�ل
 
ا قم ب�ناء مرونتك المال�ة - الس�ت 18 يوليو 2020 الساعة 10:00 ص�اح�
J oin Assessor Carmen Chu ظل أزمة �

� حدث قادم �قدم سلسلة من حلقات النقاش والعروض التقد�م�ة لمساعدتك ع� استعادة قدم�ك ��
��

COVID-19 العقارات ع� المواضيع غطاء مثل � � والمخطط�� اء المالي�� ة الصورة الخ�� � � بناء المستق�ل الما�� لعائلتك . الحدث م��
مع االستمرار ��

� ذلك الحصول ع� أموال خطة
، �ما �� مساعدة فور�ة المال�ة ألصحاب المنازل والعائالت، أساس�ات التخط�ط العقاري، وكذلك إدارة التم��ل الشخ��

. التقاعد و�دارة التحمل الرهن العقاري . لم��د من المعلومات وال�سج�ل ، انقر هنا
 
: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 ذات الصلة ب��
SBA ، وسات التاج�ة هنا 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 �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
. إ� 777-888
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�
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 مكتب األعمال الصغ��
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