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Ju ly 10 ، 2020
 
،ع��زي القارئ
 
ق�ل التوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، ف�ما ��� إعالنات وتحديثات جد�دة . إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، ف�مكنك مشاهدته هنا . يتم �شجيع
�ات ع� التحقق من �� االتصال بنا ع� oewd.org/covid19  ال�� sfosb@sfgov.org للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
.   
 
:اإلعالنات
إعادة فتح التحديثات
� 13 يوليو ، س�تم السماح ب�عادة فتح حد�قة حيوان وحدائق سان

أعلن عمدة لندن إن ب��در�د ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س اليوم أنه ��
فرا�س�سكو �خطط سالمة معتمدة ، وس�تمكن الم�سوقون من اس�ئناف استخدام أ��اس قا�لة إلعادة االستخدام ، والقوارب وص�د األسماك ستحتوي
ا. توجيهات الصحة تحدد المتطل�ات الالزمة لحدائق ال�عثات ع� إرشادات إضاف�ة حول ك�ف�ة الق�ام بهذە األ�شطة �أمان ، مع ما �صل إ� 12 شخص�
� 13 يوليو    . الحيوان، ب قسم الخدمات الزراع�ة وب الشوفان وسوف يتم ��� هنا ق�ل االثن��
 
�
ا. و�شمل ذلك تناول الطعام �� � 29 يونيو أو 13 يوليو ، متوقفة مؤقت�

� �ان من المقرر إعادة فتحها إما �� س���� األ�شطة واأل�شطة التجار�ة المت�ق�ة ال��
األما�ن المغلقة ، والحانات الخارج�ة �دون طعام ، والمتاحف الداخل�ة وأحواض السمك ، والمسابح الخارج�ة ، والمنازل العقار�ة المفتوحة عن ط��ق
� �ات ال�� . ستكون الخدمات الشخص�ة مثل حالقة الشعر والتدل�ك والوشم وثقب الجسم والتقل�م واألظافر ، �� المجموعات التال�ة من ال�� � التعي��

� جميع األوقات. قد �ستمر األعمال واأل�شطة المسم�ح
� إعادة فتحها ، ول�ن فقط تلك الخدمات ح�ث �مكن إخفاء العمالء ومقد�� الخدمات ��

ُينظر ��
� الوقت الحا��

� العمل ��
ا �� . بها حال��

 
� انتقال

ا �� ا ارتفاع� ا ألن سان فرا�س�سكو �شهد حال�� � التوقف المؤقت عند إعادة الفتح ح�� COVID-19 نظر�
والحاالت واالس�شفاء ، س�ستمر المدينة ��

وس مرة أخرى. إذا استمر االن�شار �السعر الذي �حدث اآلن ، فمن المحتمل أن تط�� � ان�شار الف��
ات الصحة الرئ�س�ة و�تم التح�م �� تتحسن مؤ��

ع� تجنب التجمعات وارتداء أغط�ة San Franciscans مس�شف�ات مدي�تنا ع� الحاالت و�مكن أن �موت ال�ث�� من الناس. تواصل المدينة �شجيع
ل ، واخت�ار � . sf.gov/reopening لم��د من المعلومات حول إعادة الفتح ، قم ب��ارة . COVID-19 الوجه عند مغادرة الم��
 
التجاري اإلخالء وقف الموسعة إ� أغسطس 1 5 ، 2020

� 17 آذار ع��
اليوم ، عمدة لندن تولد وقع األمر التنف�ذي ع� تمد�د وقف اإلخالء التجاري لمدة 30 يوما إضاف�ة من خالل أغسطس 15 ، 2020. العودة ��

ة والمتوسطة الحجم من يتم طردە �س�ب فقدان الدخل المرت�ط �ات الصغ�� ، عمدة ساللة أوال أعلن عن وقف عمل�ات اإلخالء التجار�ة أن �منع أي ال��
ا إ� جنب .COVID-19 �خسارة اإليرادات أو اآلثار االقتصاد�ة األخرى الناجمة عن و�اء تحقق هنا لمعرفة ما إذا �ان عملك مؤهً� إل�قاف اإلخالء جن��
       .مع اإلرشادات واألسئلة الشائعة
 
ة SFMTA اس�ب�ان لتواصل األعمال الصغ��
� الم�ان. تتحمل COVID-19 لقد غ�� جائحة

ا �عد نها�ة نظام المأوى �� مسؤول�ة عاجلة للعمل SFMTA نظام النقل لدينا. س�كون تأث�� األزمة محسوس�
�ات المحل�ة األخرى لالستفادة من مواردنا المحدودة لحما�ة الصحة العامة وضمان دعم نظام النقل لدينا لالنتعاش االقتصادي القوي. معك ومع ال��
ة الخاص �ـ . SFMTA ُير�� تخص�ص �عض الوقت لملء اس�ب�ان تواصل األعمال الصغ��
 
ائب �شأن اإل�الغ عن األجور المرض�ة واإلجازات العائل�ة المؤهلة المدفوعة إرشادات مصلحة ال��
� إشعار 2020-54 ألر�اب العمل الذين �طلبون منهم اإل�الغ عن

� وقت سابق من هذا األسب�ع ، قدمت وزارة الخزانة و�دارة اإليرادات الداخل�ة التوج�ه ��
��

� وس التا�� � �موجب قانون االستجا�ة األول للف�� � المدفوعة للموظف�� � النموذج (FFCRA) م�لغ أجور المر�� والعطالت المؤهلة المؤهل��
�� W -2.

� كشف مقدم مع استمارة ، W-2 ستكون هذە الم�الغ مطل��ة لإل�الغ عن استمارة
التوج�ه أ�ضا يوفر أر�اب العمل مع لغة اخت�ار�ة .W-2 م��ــع 14 ، أو ��

� تعل�مات نموذج
� نموذج W-2 الستخدامها ��

. سيوفر م�لغ األجر الذي يتطلب اإلشعار من أصحاب العمل اإل�الغ عنه �� � � W-2 للموظف�� األفراد العامل��
� �المعلومات الالزمة لتحد�د م�لغ أي أرصدة معادلة إلجازة مرض�ة و�جازة عائل�ة �مكنهم المطال�ة بها �صفتهم ا موظف�� لحسابهم الخاص الذين هم أ�ض�
ر�ن من و�اء � للمت�� ��� .IRS.gov ع� COVID-19 �عملون لحسابهم الخاص. . �مكن العثور ع� معلومات إضاف�ة حول اإلعفاء ال��
 
� ومق� سندر�ال أضواء عمل تراث�ة: مخ��
� أغسطس 2017

تمت اإلضافة إ� سجل األعمال القد�م ��
 
� شارع 436 �البوا ، �فتح

� منطقة ر��شموند ��
وش�� منذ عام 1953. �قع �� � رغ�ات ب��

� رو�� أص�ل مع اسم خرافة ير�� � ومق� سندر�ال هو مخ�� مخ��
� الهواء الطلق. الشمس خارج ، ال�عك

ا ح�� 7:00 مساًء مع خدمات تناول الطعام ��   !سندر�ال �ل يوم من 7:00 ص�اح�
 
�
ل �� � � الم��

� والفطائر ، فإن .Cinderella Bakery & Café إذا كنت تتوق إ� نكهات روس�ا ، فستجد الخ�� الصادق �� و�� � والحل��ات إ� الب�� من الخ��
� مفاجأة

� النكهات اللذ�ذة والمعجنات اللذ�ذة. إذا لم تكن قد ذاقت الطبخ الرو�� من ق�ل ، فأنت �� � سندر�ال تجمع ب��
التخصصات الروس�ة التقل�د�ة ��

!لذ�ذة
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".نجاحك هو نجاحنا. نحن هنا من أجلك" . Osaki Crea�ve Group تم تصم�م اإلعالن بواسطة
 
� 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
� الط��ق من عملك - الخم�س، يوليو 16 ، عام 2020 ع� 1 1 : 00:00

صاحب الدفع األساس�ات: ك�ف�ة الدفع عن نفسك الحق ��
� الدفع لنفسك ، والمكونات

� تحتاج إ� معرفتها ق�ل ال�دء �� ة ، واألرقام ال�� � يرتكبها أصحاب األعمال الصغ�� � هذا الفصل ، س�تعلم األخطاء الشائعة ال��
��

� لتحقيق أهدافك . انقر هنا لل�سج�ل   .الرئ�س�ة لجدول دفع المالك ، وك�ف�ة إعداد هذا الجدول الزم��
 
ا � وتعلم - الجمعة 17 يوليو 2020 الساعة 12:00 ظهر�

غداء قانو��
؟ االس��الء ع� الغداء واالنضمام رن ا لمجتمع منطقة خليج سان فرا�س�سكو ، ول�ن ال �مكنك تحمل ت�ال�ف المحا�� � ا صغ�� وع� هل ت�دأ أو تدير م��
aissance غ�� رس�� مناقشة مجموعة لمساعدتك ع� تط��ر أو مراجعة خطة �

ر�ادة األعمال مركز ع�� التكب�� يوم الجمعة ظهرا حدوث انخفاض ��
ات�ج�ة والمخاطر القانون�ة الخاصة �ك أثناء هذە األوقات العص��ة من ا ع� اهتمام COVID 19 إدارة االس�� الركود الجائحة واالقتصادي. اعتماد�
� ، قد تتضمن مواضيع المناقشة ما ��� : المشارك��

 
�
اخت�ارات ال��ان القانو��

قضا�ا التم��ل المعامالت القانون�ة
عقود األعمال ��افة أنواعها
حما�ة المل��ة الفك��ة الخاصة �ك - األف�ار والعالمات التجار�ة والتصام�م

التوظ�ف �أمان - قانون العمل والعمالة األسا��
عقود اإل�جار التجار�ة
التدقيق المطلوب

 
. لم��د من المعلومات ولل�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 واالحت�ال 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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://cinderellabakery.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.osakicreative.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/legacy-business/registry
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.rencenter.org/event/owner-pay-basics-how-to-pay-yourself-the-right-way-from-your-business/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.rencenter.org/event/legal-lunch-learn-17-july-soma/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19


7/10/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/3

 
� 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

�
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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