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يوليو 2020 28
 
،ع��زي القارئ
 
ق أدناە ث التحديثات والمواع�د النهائ�ة. إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، ف�مكنك مشاهدته هنا . � األسب�ع األخ�� من يوليو، �� شمال ��

�ما أننا ��
�ات ع� التحقق من �� االتصال بنا ع� oewd.org/covid19  يتم �شجيع ال�� للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
sfosb@sfgov.org .    
 
:اإلعالنات
الصحة �الدفع الصورة التحديثات
� األمر الص�� رقم

C19-07f المأوى المحدث ��
� م�ان الصحة األمر رقم

� نهج C19-07f ث ه تحد�ث مأوى ��
� ذلك الم�ان. ع� وجه الخصوص، فإنه �عكس تحوال ��

يتغ�� و�س��دل المأوى مسبق ��
ها من � نفس الوقت حفظ إ� تدر�ج�ة، خطة تحرك للب�انات الصح�ة الس�ئناف العمل وغ��

� أن �� � ح��
� أ��� ع� الحد من المخاطر �� ك�� مقاطعة لل��

. األ�شطة
 
� هذا األمر المنقحة �� تحديثات لمراسم الجنازة تحت األ�شطة األساس�ة، الملحق

. (أ�شطة إضاف�ة) C-2 األعمال إضاف�ة) و الملحق) C-1 وشملت ��
 

� الهواء الطلق
ا من 20 يوليو 2020 ، �جب أن تعقد جميع خدمات الجنازة �� .اعت�ار�

� المتاجر ح�� طلب م��د من موظف الصحة العامة �عد الحصول ع�
ال ُ�سمح لمرا�ز ال�سوق الداخل�ة �فتح أبوابها للجمهور للبيع �التجزئة ��

� تلقت موافقة كتاب�ة من مسؤول الصحة الس�ئناف عمل�ات � الوال�ة إلعادة فتحه. للتوضيح ، ح�� مرا�ز ال�سوق ال��
إذن من مسؤول الصحة ��

� مركز ال�سوق الداخ��
ا للجمهور. عالوة ع� ذلك ، �جب إغالق جميع األعمال �� � األما�ن المغلقة �جب أن تكون مغلقة مؤقت�

البيع �التجزئة ��
ا للجمهور. خالل هذا التعليق ، قد �عملوا من أجل االلتقاط �جانب / خارج إذا �ان مركز ال�سوق الداخ�� � ذلك األعمال األساس�ة) مؤقت�

(�ما ��
.لد�ه خطة معتمدة
� تضم أ��� من 12 � تقد�م الخطط. لن تتم الموافقة ع� أي خطط لألحداث الداخل�ة ال��

فة �� ف�ه والفرق ال��اض�ة المح�� قد �ستمر أما�ن ال��
ا ح�� إشعار آخر من ق�ل مسؤول الصحة .شخص�
� الوال�ة إلعادة

�ات غ�� األساس�ة �العمل ح�� طلب م��د من مكتب الصحة �عد الحصول ع� إذن من مسؤول الصحة �� ال ُ�سمح لم�اتب ال��
وط العمل المنصوص عليها ور�ة ، �مكن مراجعة �� �ات غ�� ال�� .فتحه. �مجرد السماح ب�عادة فتح م�اتب ال��
� قد تفتح المكت�ات الستالم العنا� من خارج الرص�ف / خارجها و�سل�مها ، و�وافق عليها مسؤول المدينة. �جب ع� جميع الموظف��
� األمر الص��

� جميع األوقات ، مع مراعاة االس�ثناءات المحدودة ��
والمستف�دين االمتثال لمتطل�ات الت�اعد االجتما�� وارتداء غطاء الوجه ��

.ح�ث �مكن تعد�ل هذا األمر من وقت آلخر C19-12c رقم

C19-12c األمر المحدث ألغط�ة الوجه رقم
ا ور�� � سان فرا�س�سكو االمتثال لهذا األمر الجد�د طالما �ان ذلك ��

� 23 يوليو 2020 ، �جب ع� جميع األشخاص ��
ا من الساعة 11:59 مساًء �� �دء�

:للتصدي لل��اء. �اختصار ، ينطبق هذا األمر
�جب ع� الجميع ارتداء غطاء للوجه عندما �كونون خارج إقامتهم إذا �ان أي شخص آخر غ�� أفراد أ�تهم أو وحدة المع�شة ع� �عد ستة
� لتلب�ة متطل�ات القدم الستة ؛

� وقت م�كر �ما �ك��
� وضعه ��

أقدام و�جب أن ي�دأ ��
ا ما تصل إ� ستة أقدام أو � األشخاص وغال�� � كث�� من األح�ان مسافات ب��

� الهواء الطلق ��
�جب ع� الجميع ارتداء غطاء للوجه عندما يتغ�� ��

أقل ، مثل الرص�ف المزدحم
� منطقة معزولة ال �ستخدمها اآلخرون

� م�ان خاص مغلق �ال�امل أو ��
� م�ان العمل إال عندما �كون ��

�جب ع� الجميع ارتداء غطاء للوجه ��
�انتظام ؛
كة والممرات ومناطق � ذلك الردهات والغرف المش��

� �ما ��
كة للم�ا�� � المناطق المش��

�جب ع� الجميع ارتداء غطاء للوجه عندما �كون ��
الغس�ل ومساحات إعداد الطعام والحمامات ؛ و
� أ�تهم أو

ـــع لألشخاص الذين ل�سوا أعضاًء �� �جب ع� الجميع ارتداء غطاء للوجه عند إعداد الطعام أو العنا� األخرى للبيع أو التوز�ـ
.وحدتهم المع�ش�ة

 
� أعمال

ا �عملون �� � تضم أشخاص� �جب ع� جميع األعمال األساس�ة ، واألعمال الخارج�ة ، واألعمال اإلضاف�ة ، �اإلضافة إ� ال��انات والمنظمات ال��
الب��ة التحت�ة األساس�ة ، أو الحد األد�� من العمل�ات األساس�ة ، أو الوظائف الحكوم�ة األساس�ة ، أو األ�شطة الخارج�ة ، أو األ�شطة اإلضاف�ة ، أو
:األ�شطة اإلضاف�ة ، أو عمل�ات الرعا�ة الصح�ة

�
� م�ان العمل وعند أداء العمل خارج الموقع ��

� �ارتداء غطاء الوجه �� هم من الموظف�� أ) إلزام موظفيها ومقاوليها ومال�يها ومتطوعيها وعمالها وغ��
� الطلب

     . جميع األوقات ع� النحو الذي يتطل�ه هذا األمر ومع السماح �االس�ثناءات المدرجة ��

�
هم �متطل�ات ارتداء غطاء للوجه أثناء وجودهم أو االنتظار �� ب) اتخاذ تداب�� معقولة ، مثل الفتات ال��� ، لتذك�� العمالء والعمالء والزوار وغ��

الطابور للدخول إ� العمل أو الم�شأة أو الموقع. �اإلضافة إ� ذلك ، �جب اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع أي فرد من الجمهور ال يرتدي
� الطابور أو الدخول ، و�جب أال �خدم ذلك الشخص إذا �انت هذە الجهود �اءت �الفشل ، والس�� إ� إزالته

     .غطاء الوجه من االنتظار ��

 
� نها�ة المطاف

. من خالل الق�ام �ذلك ، فإننا ال نح�� فقط زمالئنا من أفراد المجتمع ، ول�ن �� أص�حت تغط�ة الوجه اآلن أ��� أهم�ة من أي وقت م��
� � تحم�ك ، وقنا�� �حمي�� ".أنفسنا وأح�ائنا ، وخاصة أولئك الذين هم عرضة للخطر �س�ب العمر أو الظروف الصح�ة . "قناع��
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� � �
 
توار�ــــخ االستحقاق القادمة
� - تار�ــــخ استحقاق 7/31/20 مستحقات

��ة األعمال المقدرة لل��ــع الثا��  مدفوعات ��
� األول من �ل عام. ردا� ع�

� 30 أب��ل و 31 يوليو و 3 أ�ت��ر ��
��ة األعمال المقدرة �� � الخزانة وجام�� ، COVID-19 مدفوعات �� أرجأ مكتب أم��

ائبها التجار�ة لل��ــع األول عن ا د الدفع المسبق ل�� �ات عموم� اير 2021. تتطلب ال�� ة إ� ف�� �ات الصغ�� � ال��ــع األول لل��
�ات �� ائب ال�� ائب �� ال��

���ة الحال�ة �حلول 30 أب��ل. ال��ــع 2 نت NDالسنة ال�� ائب التجار�ة. انقر هنا لم��د من المعلومات والدفع ع�� اإلن�� .ل �عود 7/31/20 ال��
 
��ة األمالك الشخص�ة لألعمال - مستحق 8/31/20 ��
� �ال�فورن�ا تقد�م ممتل�اتهم التجار�ة الشخص�ة مع مق�م المقاطعة الخاص بهم �ل عام. �شمل الممتل�ات الشخص�ة

�ات �� ُ�طلب من جميع ال��
� يتم االحتفاظ بها أو استخدامها ف�ما يتعلق �التجارة أو األعمال. عندما ات وتحس�نات أما�ن اإل�جار ال�� � لألعمال عنا� مثل اآلالت والمعدات والتجه��
� أو ق�ل 31

� يوليو. �ستحق الدفع ��
��ة الممتل�ات التجار�ة الخاصة �ك �� � الوقت المناسب ، �جب أن تتل�� فاتورة ��

يتم تقد�م ب�ان المل��ة التجار�ة ��
���ة ع� 415- ـــخ و�خضع للعق��ات والفوائد. �مكن الرد ع� األسئلة المتعلقة �ك�ف�ة تحد�د فاتورتك ال�� أغسطس ، و�صبح متأخرا� �عد ذلك التار�ـ
� ع�

و�� �د اإلل���          . ل معرفة الم��د عن األعمال العقار�ة الشخص�ة، قم ب��ارة موقع ال��ب . askbpp@sfgov.org 554-5531 أو ع�� ال��
 
التم��ل والموارد
 Paycheck (PPP) برنامج حما�ة
� �التقدم للحصول ع� � لـ ، PPP �ال�س�ة ألولئك المهتم��

هو 8 أغسطس 2020. وقد شاركت PPP للموافقة ع� طل�ات قرض SBA فإن الموعد النها��
SBA �

�� � � المشارك�� أو مراجعة قائمة PPP حسب الدولة. تحقق من البنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا �انوا �ق�لون طل�ات PPP قائمة �المقرض��
ة . للحصول ع� معلومات إضاف�ة أو إذا �ان لد�ك أي أسئلة ، �مكن الوصول إ� PPP مقرض ع� NorCal SBDC -275 (833) ألغلب�ة األعمال الصغ��
� ع�

و�� �د اإلل���      . loans@asksbdc.com 7232 أو ع�� ال��
 
ة �ات الصغ�� LISC منحة إغاثة ال��
كة ات اإلخ�ار�ة السا�قة ، ح�ث قامت �� � ال���

ة ، لمساعدتها ع� الحفاظ ع� عملها وت��� LISC h تم اإلعالن عنها �� �ات الصغ�� بتقد�م المنح لل��
ة الصع�ة. تم إغالق أر�ــع جوالت من طل�ات المنح والجولة الخامسة مفتوحة اآلن� �جب تقد�م جوانب حي��ة القتصاداتها المحل�ة خالل هذە الف��
      . ير�� قراءة معلومات المنحة واألسئلة الشائعة والتقدم هنا . E S T طل�ات التقدم بواسطة مون اليوم، 3 أغسطس، عام 2020 ع� 11:59
 
قسائم أو�ر
� �مكن Uber تقدم � او�ر قس�مة الصورة ال��

كة مؤهلة لملء وش�ل يتل�� 500 $ �� �ات المملوكة لألسود. وو أوال 500 �� قسائم �ق�مة 500 دوالر لل��
� لتناول وج�ة. �جب أن �كون لدى استخدامها لنقل أو تغذ�ة الناس، مما �ساعدك ع� دفع حركة المرور القدم لمتجرك أو عالج ز�ائنك / الموظف��
كة � الوال�ات المتحدة ، وأن تكون مملوكة ل��

�ات المؤهلة أ��� من موظف واحد وأقل من 1000 موظف ، وأن �كون مقرها الرئ��� �� ا Black ال�� وفق�
اك هنا ة أو نظام إدارة الجوائز). لم��د من المعلومات واالش�� . لقاعدة ب�انات متاحة للجمهور (مثل إدارة األعمال الصغ��
 
:الندوات
07:00 �

� �دء األعمال الناجحة الخاص �ك - الخم�س، 30 يوليو، 2020 ��
��

� �دء عمل تجاري؟ سوف تتعلم: الدروس المستفادة من
ا. القضا�ا الرئ�س�ة للتفك�� عن هدف الم��دة .COVID-19 هل ترغب �� �ات المزدهرة حال�� ال��

وسلب�ات. األدوار الثالثة لرائد األعمال. تعرف ع� ورش العمل الخاصة �المحاس�ة والتدر�ب ع� خدمة مجتمع ش�ه ج��رة سان فرا�س�سكو . لم��د من
. المعلومات ولل�سج�ل ، انقر هنا
 
� نموذج

I-9 ما الجد�د ��
�
؟ - األر�عاء 5 أغسطس 2020 الساعة 12 ظهرا

امج مع خدمات المواطنة والهجرة األم��ك�ة نصائح حول ك�ف�ة إ�مال نامج التعل��� ع� ال��ب لمدة ساعة واحدة ، س�شارك محلل اإلدارة وال�� � هذا ال��
��

� ، وك�ف�ة ال�سج�ل ، ومسؤول�ات صاحب العمل I-9 نماذج
و�� ات الرئ�س�ة للتحقق اإلل��� � ا ع� الم�� واألخطاء الشائعة وك�ف�ة تصح�حها. س�تعرف أ�ض�

ح. انقر هنا لم��د من المعلومات ولل�سج�ل نامج ، وال��     .، و�سلط الضوء ع� ال��
 
: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-dealthives.asp :الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع�
 
:ع� COVID-19 المتعلقة �ـ Mayoral �مكن العثور ع� جميع إعالنات
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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��
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