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Ju ly 1 7 ، 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
ون�ة إلعادة فتح س���� ع� وقفة ألجل غ�� مس� وذلك للحد .N عمدة لندن تولد ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س اليوم الموافق جدول اإلل���
� سان COVID-19 من ان�شار

ات الصحة العامة الرئ�س�ة �� � حما�ة . ال �مكن إعادة االفتتاح ح�� تتحسن مؤ��
� سان فرا�س�سكو وصحة المجتمع ��

��
� حالة تأهب قصوى

   . "فرا�س�سكو ، وال يوجد أي منها �اللون األحمر ، أو "��
 
� أن سان ا من اليوم . وهذا �ع�� مع استمرار ارتفاع الحاالت واالس�شفاء ، تم وضع سان فرا�س�سكو ع� قائمة مراق�ة مقاطعة وال�ة �ال�فورن�ا اعت�ار�
ا ، ع� األقل ور�ة ، ومواصلة إعادة فتحها مؤقت� � �شمل إغالق مرا�ز ال�سوق الداخل�ة والم�اتب غ�� ال�� م �قيود الدولة ، وال�� � فرا�س�سكو �جب أن تل��
ا من ح�� ترفع الدولة قيودها. �جب إغالق المرا�ز التجار�ة الداخل�ة والم�اتب غ�� األساس�ة ، �اس�ثناء الحد األد�� من العمل�ات األساس�ة ، اعت�ار�
ا. إذا لم تتحسن م سان فرا�س�سكو بهذە القيود أ�ض� � � قائمة المراق�ة ، فستل��

� 20 يوليو. إذا أضافت الدولة الم��د من القيود للمقاطعات �� يوم االثن��
� تتجاوز متطل�ات الدولة .الظروف المحل�ة ، تحافظ سان فرا�س�سكو ع� القدرة ع� إغالق األعمال واأل�شطة اإلضاف�ة ال��
 
� ع� ، COVID- 19 من أجل إ�طاء ان�شار ك�� ات�ج�ات الرئ�س�ة ز�ادة التواصل مع الجمهور لتغي�� سلوك سان فر�س�س�ان ، وال�� �شمل االس��
وس ، وتوسيع نطاق الوصول إ� االخت�ار. تحتاج سان فر�س�س�ان إ� ز�ادة جهودهم الرتداء أغط�ة الوجه �استمرار والحد ا �الف�� المجتمعات األ��� تأثر�
� أفراد األ�ة واألصدقاء، لذلك من � أ�هم. جزء من ال��ادة الحال�ة �� ن��جة الصورة من اللقاءات االجتماع�ة ب��

من التجمعات مع أشخاص ل�سوا ��
ل. ستصدر وزارة الصحة العامة � � الم��

، وغسل ال�دين، وال�قاء �� المهم ل لحد من مثل هذە التجمعات قدر اإلم�ان و ستواصل ممارسة الت�اعد االجتما��
� ذلك مطال�ة األشخاص الذين �عانون من أعراض ق���ة والذين لديهم

� بتوسيع االخت�ار ، �ما �� ا �طالب مقد�� الرعا�ة الصح�ة الخاص�� ا جد�د� ا صح�� أمر�
�
ا �� � نفس اليوم. قامت إدارة الصحة العامة بتوسيع االخت�ارات مؤخر�

و Bayview اتصاالت وث�قة �الحاالت المؤكدة �الوصول إ� االخت�ار ��
Tenderloin و Mission مناطق �

� ، وستواصل هذا العمل لتوف�� الم��د من إم�ان�ة الوصول لالخت�ار ��
� األسب�ع الما��

والمجتمعات المتأثرة األخرى ��
.الحاجة
 
� األمر الص�� رقم

C19-07 f المأوى المحدث ��
� أ��� ع� ك�� � نهج مقاطعة لل��

� م�انه. ع� وجه الخصوص، فإنه �عكس تحوال ��
ە واس��داله �� �قوم هذا الطلب الجد�د بتحد�ث الملجأ السابق وتغي��

ها من األ�شطة � نفس الوقت حفظ إ� تدر�ج�ة، خطة تحرك للب�انات الصح�ة الس�ئناف العمل وغ��
� أن �� � ح��

. الحد من المخاطر ��
 
� االجتما�� المحدث ( الملحق أ ). تمت إضافة ثالثة عنا� جد�دة  للتمي��

ً
:يتضمن هذا النظام الجد�د بروتوكو�

 
� ذلك أنه �جب ع� العم�ل تعبئة أغراضه الخاصة �عد الخروج .1

ُ�سمح اآلن �أ��اس ال�سوق القا�لة إلعادة االستخدام مع �عض القيود ، �ما ��
ها العم�ل ؛ � أح�� ألنه ال ُ�سمح لألفراد �التعامل مع الحقائب ال��

ا تجنب .2 �ات وال��انات ��� الفتات �ش�� إ� أنه �جب ع� العمالء الذين �عانون من السعال أو الح� أو الذين ال �شعرون ج�د� � ع� ال�� يتع��
� العمل ؛ و

� الطابور أو الدخول ��
االنتظار ��

�جب إلغاء الموعد أو الحجز دون عق��ة مال�ة للعم�ل ، ع� الرغم من ، COVID-19 عندما �كون لدى العم�ل أعراض أو س�ب آخر متعلق �ـ .3
كة أو ال��ان قد �عرضان إعادة الجدولة إذا أراد العم�ل .أن ال��

 
�ات كة لديها قائمة تحقق بروتوكول التمايز االجتما�� الحال�ة للمتطل�ات الجد�دة �حلول 27 يوليو 2020 . �جب ع� جميع ال�� �جب أن تمتثل أي ��
م �المتطل�ات وأن ت��� قائمة التحقق المحدثة ق�ل � � 13 يوليو 2020 أو �عد ذلك أن تل��

� تنفذ قائمة تحقق بروتوكول الت�اعد االجتما�� ألول مرة �� ال��
.اس�ئناف العمل�ات
 
 برنامج (EIDL) تحديثات ع� اإلصا�ة االقتصاد�ة قرض من ال�وارث
ة � الجدد �ما تم اس�نفاد االعتمادات التم��ل. قدم EIDL أعلنت أنها لن توقف مما (SBA) إدارة األعمال الصغ�� EIDL Advance 1000 المسبق للمتقدم��
وري أن �حصل المستلمون ع� قرض للحصول ع� السلفة. س�ظل EIDL قبول طل�ات SBA دوالر ل�ل موظف �حد أق� 10000 دوالر. لم �كن من ال��
. dvance وس�تم تخص�ص األموال دون ألف
 
TMC Community Capital Grant فرصة
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� سان فرا�س�سكو و أو�الند مع المواقع الماد�ة لديها فرصة منحة جد�دة ابتداء من 16 يوليو من خالل
ة ومقرها �� �ات الصغ�� مجتمع المال. TMC ال��

ة ع� صفحة كة صغ�� LinkedIn أو Facebook ع� TMC Community Capital لدخول ال�انص�ب ، �حتاج أحد أعضاء المجتمع إ� ترشيح ��
� اخت�ار . TMCSmallBizBigHeart # حول س�ب أهم�ة األعمال للمجتمع مع عالمة التص��ف

�حصل أصحاب األعمال ع� دعا�ة و�تم إدخالهم ��
.ال�انص�ب �م�لغ �صل إ� 10000 دوالر
 
� وأر�عاء وجمعة ح�� 14 أغسطس أو ح�� يتم استخدام األموال. لمتطل�ات األهل�ة والم��د � 16 يوليو وس�تم سحب الفائ��ن �ل يوم اثن��

نامج �� ي�دأ ال��
. من التفاص�ل ، انقر هنا
 
أضواء األعمال القد�مة: شجرة الورق
� األور�جا�� والحرف الورق�ة. قم ب��ارة Paper Tree تمت إضافة

ا متخصصة �� كة مملوكة عائل�� � نوفم�� 2018 ، و�� ��
إ� سجل األعمال القد�م ��

�
� 1743 بو�انان مول ��

ال��شاف جميع االستخدامات اإل�داع�ة لألوراق ال�ا�ان�ة والطرق العد�دة www.paper-tree.com أو Japantown المتجر ��
� �مكن أن تلهمك إل�شاء أش�اء رائعة .ال��
 
Paper Tree اء �طاقة هدا�ا اء لوازم األور�غا�� ، واألوراق الزخرف�ة ، وال�تب ، وال�طاقات ، واللوازم الفن�ة ، والهدا�ا ، أو ل�� هو المتجر المناسب ل��
� هذە ، فسوف �ساعد

ة التعا�� � لدعم األعمال التجار�ة خالل ف��
. إذا �ان ب�م�انك توف�� القل�ل اإلضا�� � � الدفع Paper Tree ألح�ائك الم�دع��

��
ع اء الم��د من ال�ضائع الرائعة لمتعتك الفن�ة. انقر هنا للت�� . لموظفيهم و��
 
�
� استخدام اور�غا�� أو مجلد متمرس ت�حث عن تحد�ات جد�دة ، ف�لهم مرحب بهم ��

ا تتطلع لل�دء �� !Paper Tree سواء كنت مبتدئ�
 

 
� 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
مرونة �اي فيو - منطقة 10 إعادة فتح ال���ينار - مون اليوم يوليو 20 ، عام 2020 ع� 1 1 : 00:00
ها ع� مجتمع COVID 19 ف�ما يتعلق �جائحة Sup ervisor Walton هذە إحاطة أسبوع�ة مع مكتب . Bayview وجهود المدينة للتخف�ف من تأث��
ات ال���ينار � :تعرف ع� إعادة فتح المدينة والموارد المهمة المتاحة لك. س�ناقش أفضل الممارسات ونتطلع إ� إعادة الفتح. م��
 

ف المقاطعة 10 شامان والتون ، م��
� تور�س ، مدير مكتب التنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة القوى العاملة جوا���

  .انقر هنا لل�سج�ل
 
A M ال���ينار - األر�عاء، يوليو 29 ، عام 2020 ع� COVID 19 00 : 0 1 تحت SF S قانون العمل
� سان فرا�س�سكو �موجب

� العمل �� � العمل للتعرف ع� قوان��
-COVID انضم إ� مكتب سان فرا�س�سكو لتطبيق معاي�� العمل والمساعدة القانون�ة ��

نت ، 19 اجع الندوة ع�� اإلن�� . س�� � ا مثل قانون إجازات الطوارئ للصحة العامة وقانون حما�ة الموظف�� � تم اعتمادها مؤخر� � الطوارئ ال�� � ذلك قوان��
�ما ��

ا برامج اإلجازات الحكوم�ة والفدرال�ة. سجل هنا  . أ�ض�
 
: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 ��
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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-dealthives.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
 
ة مكتب األعمال الصغ��

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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

