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،ع��زي القارئ
 
� من الشهر الساعة 5:30 مساء. البنود الرئ�س�ة ع� جدول األعمال � والرابع يوم اإلثن��

ة قد عاد إليها ق وقت االجتماع الدوري الثا�� لجنة األعمال الصغ��
� القادم 10 أغسطس �� :ليوم االثن��

 
ة أثناء و�اء � سان COVID-19 عرض تقد��� ومناقشة حول إعادة فتح األعمال الصغ��

مع الدكتور توماس أراغون مسؤول الصحة ��
ة خالل األشهر �ات الصغ�� وس واالخت�ار وما �مكن أن تتوقعه ال�� ة إ� فهم الدينام�ك�ة الحال�ة للف�� فرا�س�سكو . �س� لجنة األعمال الصغ��
� ع�� القادمة. (عن� المناقشة .(الستة إ� االث��
 
ف�ه . �س� (CERT) عرض تقد��� ومناقشة حول ف��ق االستجا�ة للطوارئ المجتمع�ة � و�الند ، المدير التنف�ذي ، لجنة ال�� مع ما��
� المدينة وعمل اإلنفاذ. (عن�

� ف��ق االستجا�ة للطوارئ المجتمع�ة ��
ة إ� فهم عمل مشاركة مجتمع األعمال �� لجنة األعمال الصغ��

.(المناقشة
 
� الحق العام ،

� رقم 200786. التنازالت المؤقتة عن رسوم الت��ــــح لطاوالت وكرا�� المقا��  وعرض ال�ضائع �� ف�� ملف مجلس الم��
�
� قانون األشغال العامة لطاوالت وكرا�� المقا�� ��

ـــح والتجد�د �� � ، من رسوم الت��ـ ورسوم استخدام �ار�لي�س. مرسوم إعفاء ، لمدة عام��
وات أو ال�ضائع غ�� الغذائ�ة ع� األرصفة العامة ؛ والتنازل عن رسوم استخدام األرصفة العامة ومناطق الطرق ، ولعرض الفوا�ه والخ��
ـــع ، الملخص �ـ � الوثائق التوض�ح�ة: ال��� ف آرون ب�سك�� ��� ، الم�� ال�ار�ل�ت. ( بند المناقشة والعمل) المقدم: �� هيب�� ، المساعد ال���
�ع�ة ��� ، المراجعة ال���  ال���

 
(عن� المناقشة) المقدم : رو�ن أ�اد أوك���لو ، كة والموارد ذات الصلة .  : تحد�ث وتق��ر عن برنامج المساحات المش�� العرض التقد���
� ، قسم التخط�ط  كب�� المخطط��
 
(الموافقة ع� قرارات وطل�ات سجل األعمال القد�م. (مناقشة و�ند عمل
 ( LBR-2018-19-057 :رقم الطلب) City Nights (أ
 ( LBR-2019-20-031 :ب) مركز الفنون القتال�ة ال�وري (رقم الطلب
� الجد�د (رقم الطلب

 ( LBR-2019 -20-030 :ج) مركز الم�ح الموس���
( LBR-2019-20-013 :د) مب�عات الس�ارات المل��ة (رقم الطلب

ا من وس كورونا. قانون الطوارئ لحما�ة العمال مؤقت� � رقم 200765. مرسوم الطوارئ - حما�ة التوظ�ف المتعلقة �ف�� ف�� ملف مجلس الم��
ا أو عزلوا �س�ب أعراض ، COVID-19 اإلجراءات السلب�ة إذا ث�تت إصابتهم �ـ أو تعرضهم ؛ COVID-19 أو عزلوا أو عزلوا أو عزلوا سا�ق�
� إذا ث�تت إصابتهم �ـ � من التمي�� ا أو عزلوا ، �س�ب أعراض ، COVID-19 ولحما�ة المتقدم�� أو COVID-19 أو عزلوا أو عزلوا أو عزلوا سا�ق�
ـــع ، الملخص �ـ � الوثائق التوض�ح�ة: ال��� ف ه�الري رون�� ��� ، الم�� (عن� المناقشة والعمل) المقدم: بول مونج ، المساعد ال��� التعرض. 
�ع�ة ��� ، المراجعة ال���  ال���
 

 
 م�المة عامة للتعل�قات العامة: (408) -9388-418

 رمز الدخول: 146 - 772 - 7791
�
� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� اضغط ع� # مرت��

ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار اطلب * 3 عندما تكون مستعد�

: SFGovTV مشاهدة اجتماع اللجنة ع� راحتك ع�� من خالل
WebEx القناة 26 أو 78 ، ال�ث الم�ا�� ، عند الطلب ، أو ع��

ا ع� اتصال النطاق الع��ض قد �كون هناك 30 ثان�ة ، WIFI / مالحظة: اعتماد�
ة � تأخ�� عند مشاهدة االجتماع م�ا�� إ� دق�قت��

 

،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
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