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أغسطس 2020 28
 
،ع��زي القارئ
 
� الذي عقدە

حول Mayor London Breed نختتم األسب�ع األخ�� من شهر أغسطس بهذە اإلعالنات والتحديثات الجد�دة . إذا فاتك المؤتمر الصح��
�ات ع� مراجعة � وقت سابق اليوم ، ف�مكنك مشاهدته هنا . يتم �شجيع ال��

للحصول ع� معلومات oewd.org/covid19 إعادة فتح التحد�ث ��
�� االتصال بنا ع� ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��    . sfosb@sfgov.org جد�دة. �ما هو الحال دائم�
 
:اإلعالنات

ا من 1 س�تم�� �مكن اس�ئناف الخدمات الشخص�ة الخارج�ة اعت�ار�
� سان ، Grant Colfax والدكتور Mayor London N. Breed أعلن

� الهواء الطلق س�ستأنف ��
مدير الصحة العامة ، اليوم أن الخدمات الشخص�ة ��

ا من 9 س�تم�� � الهواء الطلق �دء�
ا من يوم الثالثاء ، 1 س�تم�� 2020. �مكن إعادة فتح الصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة �� فرا�س�سكو ، اعت�ار�

2020. �اإلضافة إ� ذلك أعلن العمدة والدكتور كولفا�س أنه �مجرد إزالة سان فرا�س�سكو من قائمة المراق�ة �الوال�ة ، ستكون أهم أول��ات المدينة
� الهواء الطلق

� �مكن أن تحدث �� � تدعم نمو األطفال ، واأل�شطة األخرى ال�� ا ، والخدمات ال�� .إلعادة فتح الفصول الدراس�ة تدر�ج��
 
أصدرت وزارة الصحة العامة نظرة عامة أول�ة ع� توجيهات الخدمات الشخص�ة الخارج�ة . المتطل�ات ل�ست نهائ�ة ح�� تتم مراجعة األمر و�صدار
�
� ، �ما �� ات الجوه��ة غ�� متوقعة. ينطبق التوج�ه األو�� ع� جميع مقد�� الخدمات الشخص�ة المشمول�� التوجيهات النهائ�ة ذات الصلة ، ول�ن التغي��

� ال �مكن � ب�ئة غ�� متعلقة �الرعا�ة الصح�ة . �حظر الخدمات ال��
� تقدم خدمات الحالقة والتجم�ل وصالونات األظافر والتدل�ك �� ذلك الصالونات ال��

� ذلك: علم ال�ه��اء ، والوشم ، والثقب ، والم�كرو�الدينج ، والمك�اج الدائم ،
� الهواء الطلق �موجب أمر الصحة الحكو�� ، �ما ��

اآلن أداؤها �أمان ��
� يؤديها األفراد الذين ينظمهم � الهواء الطلق ، وال �جوز إجراء الخدمات ال��

وغ�� ذلك من فنون الجسم الغاز�ة . �جب تقد�م جميع الخدمات �ال�امل ��
� المناطق الخارج�ة المجاورة لمؤسسة مرخصة أو ع� مق��ة منها

. مجلس �ال�فورن�ا للحالقة والتجم�ل إال ��
 
� :�جب ع� جميع مقد�� الخدمات الشخص�ة المشمول��

ها من اله�ا�ل الخارج�ة المماثلة المصممة � �فرضها األمر الص�� للوال�ة. قد �ستخدم مقدمو الخدمة الخ�ام أو غ�� ا مع القيود ال�� كن م�سق�
.لتوف�� الظل أو منع ال��اح
� من أعراض

� COVID-19 وضع خطة وتنف�ذ التحقق الذا�� .اليوم�ة لجميع الموظف��
� تنف�ذ النماذج أو االس�ب�انات الرقم�ة للسماح

�ات �� تأ�د مع العمالء ق�ل وصولهم لموعدهم أنهم ال �عانون من أعراض. �جب أن تفكر ال��
ا ق�ل تعي�نهم و�جراء فحص لجميع العمالء عند الوصول ون�� .للعمالء ب��مال جميع األعمال الورق�ة إل���

� � جميع األوقات. غطت ل�ل الصورة مقد�� الخدمات اونال �جب أن ال توفر الخدمات ال��
� والعمالء ارتداء غطاء الوجه �� اطلب من الموظف��

� أي وقت أثناء الخدمة
.تتطلب العم�ل إلزالة جوههم تغ�� ��

اب أثناء تلقيهم خدمة شخص�ة اب للعمالء من أي ن�ع ، و�جب ع� العمالء عدم تناول الطعام أو ال�� .عدم تقد�م طعام أو ��
� النظرة العامة

� ذلك المتطل�ات المدرجة ��
� تتجاوز المتطل�ات والمعاي�� المهن�ة المعتادة ، �ما �� وضع خطة وتنف�ذ متطل�ات التعق�م ال��

. األول�ة
 
�
� ذلك المتطل�ات اإلضاف�ة الخاصة ��ل صناعة خدمة. �مجرد إصدار األمر النها��

�جب ع� األعمال مراجعة النظرة العامة األول�ة �دقة �ما ��
� تحقق إدارة شؤون اإلعالم موقع الصحة للحصول ع�

�ات �مكن أن �ستمر �� واإلرشادات ذات الصلة ، سنحرص ع� مشاركته من خالل إعالناتنا. ال��
     .التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة عملك مع استمرار المعلومات ليتم تحديثه
 
استخدام من المل��ة الخاصة لعملك
� الممتل�ات الخاصة مثل الساحات الخلف�ة

كة لعملك الستخدام المساحات الخارج�ة �� ا للمساحات المش�� ا مؤقت� ا مجان�� أ�شأت المدينة ت��ح�
� استخدام

نامج الحا�� لألرصفة ومواقف الس�ارات والشوارع. إذا كنت ترغب �� واألما�ن الخال�ة ومواقف الس�ارات وال�احات. هذا �اإلضافة إ� ال��
. �مكن استخدام المساحة الخارج�ة للمسافة الماد�ة � � عقار مجاور أو عقار ال تمل�ه ، فستحتاج إ� إذن من مالك العقار أو وك�له المع��

مساحة ��
� منطقة تقس�م

� طابور ، ومساحة البيع �التجزئة ، والجلوس أو تناول الطعام. ير�� مالحظة أنه �جب السماح �استخدام عملك ��
لعمالئك للوقوف ��

� م�ان �ع�د عن عملك الحا�� ، فس�ساعدك المدينة ع� معرفة ما إذا �ان
� استخدام مساحة ��

المناطق أو منطقة االستخدام الخاص . إذا كنت ترغب ��
ا �ه هناك. لمعرفة الم��د والتقد�م ، قم ب��ارة إذا �انت لد�ك أي . h�ps://sf.gov/use-private-property-your-business عملك مسموح�
كة ع�            . sharedspaces@sfgov.org أسئلة ، فاتصل �المساحات المش��
 
��ة الممتل�ات الشخص�ة التجار�ة - المستحقة 8/31/20 ��
ا �عد هذا التار�ــــخ � أو ق�ل 31 أغسطس ، و�صبح متأخر�

��ة الممتل�ات الشخص�ة لألعمال مستحق �� � إعالناتنا ، دفع ��
ا �� تمت مشاركته سا�ق�

� �ال�فورن�ا تقد�م ممتل�اتها الشخص�ة التجار�ة إ� مق�م المقاطعة �ل عام. �شمل الممتل�ات
�ات �� وس�خضع للعق��ات والفوائد. ُ�طلب من جميع ال��

كي�ات وتحس�نات العقارات المستأجرة المحتفظ بها أو المستخدمة ف�ما يتعلق �التجارة أو الشخص�ة لألعمال عنا� مثل اآلالت والمعدات وال��
  .األعمال
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� أغسطس 2020. س�تم إلغاء فاتورتك إذا �ان رقم SF تم مالحظة �عض فوات�� الممتل�ات الشخص�ة غ�� المضمونة ع� موقع ال��ب الخاص �ـ
المق�م ��

داد الم�لغ. صادر � 2020500001 و 2020508934 أو 2020520001 و 2020521229. إذا كنت قد دفعت �الفعل هذە الفاتورة ، فس�تم اس�� الفاتورة ب��
� غضون ثالثة أشهر. إذا لم تكن قد دفعت هذە الفاتورة ، ير�� تجاهل الفاتورة وعدم الدفع

ائب �� � الصندوق وجامع ال��       .لك من مكتب أم��
 
ائب الممتل�ات المضمونة أو غ�� المضمونة �س�ب أزمة نت لإلعفاء من العق��ة. ، COVID-19 إذا لم تتمكن من دفع �� ف�مكنك تقد�م طلب ع�� اإلن��
ا إدار�ة. ن��جة ألمر الحا�م التنف�ذي ا رسوم� � السداد و 45 دوالر�

� حالة الموافقة ، س�تمكن من سداد فاتورتك �دون غرامة 10٪ تأخ�� ��
�� N-61-20 ، إذا

ائب الممتل�ات الخاصة �ك عن م�ان إقامتك األسا�� أو عملك الصغ�� �س�ب أزمة ، COVID-19 تمت الموافقة ع� إعفاء ولم تتمكن من دفع ��
� السداد. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة

فس�كون لد�ك ح�� مايو 6 ، 2021 لدفع فاتورتك دون تك�د أي غرامات تأخ�� ��
h�ps://s�reasurer.org/COVID19property .            
 
موارد التم��ل
� 31 أغسطس 2020

�ات المملوكة للسود - ت�ت�� �� ة لل�� منح ف�سبوك لألعمال الصغ��
� الوال�ات المتحدة Facebook تعهد

� ش�ل منح لدعم P .�اس�ثمار 100 مليون دوالر لمجتمع السود ��
ام العام و تخص�ص 40 مليون $ �� � فن من االل��

� 31 أغسطس، �ات المؤهلة من خالل االثن�� ة هو اآلن مفتوحة لل�� �ات المملوكة األسود . طلب للحصول ع� برنامج المنح األعمال الصغ�� 10000 ال��
21:00 �

�� 2020 ET / 6: 12:00 PT . ائتمانات إعالن�ة اخت�ار�ة �
ا و 1500 دوالر �� تصل ق�مة المنح إ� 4000 دوالر ، وتتألف من 2500 دوالر نقد�

. قم ب��ارة هنا للحصول ع� م��د من المعلومات حول برنامج المنح ، ومراجعة األسئلة الشائعة والتقد�م . Facebook الستخدامها ع� منصة
 
(EIDL) قرض ال�وارث االقتصاد�ة
ة � ، تقدم إدارة األعمال الصغ�� ا من ق�ل حزم التحف�� ة ، (SBA) مرخص� �ات الصغ�� من خالل قروض ال�وارث االقتصاد�ة ، مساعدة قروض لل��
ا ، إال أن EIDL Advance Funding والمنظمات غ�� ال��ح�ة. ع� الرغم من أن برنامج ة EIDL ستظل تق�ل تطب�قات SBA لم �عد متاح� �ات الصغ�� لل��
  .المؤهلة
 
LISC Small Business Relief Gran t - 2020 31 أغسطس �

إعادة االفتتاح ��
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، تقدم LISC-Lowe's Neighborhood Business Grant منفصلة عن

ا �� � تمت مشاركتها سا�ق� ة ، LISC ال�� �ات الصغ�� ا لل�� منح�
ة الصع�ة. تم إغالق خمس جوالت من طل�ات المنح � العمل وال�قاء جوانب حي��ة القتصاداتها المحل�ة خالل هذە الف��

لمساعدتها ع� االستمرار ��
� 31 أغسطس 2020. ير�� قراءة معلومات المنحة واألسئلة الشائعة هنا

  . وس�تم إعادة فتح الجولة السادسة ��
 
� 8 س�تم�� 2020

صندوق حقي�ة الظهر الحمراء - س�تم إعادة فتحه ��
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، و�� م�ادرة �دأتها ، Red Backpack Fund تمت مشاركة

ا �� � تمت مشاركتها سا�ق� وستقدم ما ال �قل عن The Spanx ، 1000 ال��
� ع� المدى

� التخف�ف من االحت�اجات الفور�ة ودعم التعا��
� الوال�ات المتحدة للمساعدة ��

منحة �ق�مة 5000 دوالر ل�ل واحدة من رائدات األعمال ��
� GlobalGiving 8 الط��ل ألولئك المتأث��ن هذە األزمة. ستع�د

ق الوال�ات المتحدة �� ا بتوق�ت �� � الساعة 12 ظهر�
بوا�ة طل�ات التم��ل الخاصة بها ��

   . h�ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund س�تم�� 2020. لم��د من المعلومات ، راجع األسئلة الشائعة وتقدم ع�
 
Legacy Business Spotlight: Café Interna�onal
� نوفم�� Legacy Business Registry 2016 تمت إضافته إ�

��.
 
ة �سل�ط الضوء ع� � ، �� مكتب األعمال الصغ�� � ختام شهر األعمال األسود الوط��

�� Café Interna�onal 508 �
المملوك ، Haight Street الواقع ��

� إ�طال�ا لمدة 10 سنوات �عد المدرسة الثان��ة ق�ل أن ت�تقل إ�
�ا ، وعاشت �� � إر���

من ق�ل زهرة صالح النا�ضة �الح�اة واألن�قة. ولدت زهرة و�شأت ��
ت مق� � عام 1991 ألنها أحّ�ت تنوعها وخدمة المجتمع Café Interna�onal الوال�ات المتحدة. اش��

��.
 
� Café Interna�onal �ما يولد االسم ، �قدم

ا ، وهو الم�ان المفضل �� ا ح�� 4 مساًء يوم�� ا من جميع أنحاء العالم. �فتح من الساعة 7 ص�اح� طعام�
Lower Haight الحلو وال�عك وال�سك��ت. �شمل � � والخ�� ق األوسط الخاصة والخ�� لتناول القهوة والسندو�شات والسلطات وعروض ال��
ق أوس�� لذ�ذ ك�ة اللذ�ذة وسلطة ن�سواز الفر�س�ة وطبق ��   .التخصصات قهوتهم ال��
 
� للمق�. تصور

� عام 1994 ع� جدار الفناء الخل��
� رسمها ك�م�ت أمينوف�س �� ا وال�� � ي�لغ عرضها 20 قدم� � تف��ت اللوحة الجدار�ة الملونة ال��

�ال ي����
� بزي متق�ح اللون ومناسب ثقاف�ا تها األمم المتحدة من المحتفل�� .اللوحة الجدار�ة رقصة خ�ال�ة ح��
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� Hoodline ، الصورة د�انا جاف��
 
� تقدمها � هذا القسم ، �سلط الضوء ع� العروض الجد�دة والعروض الخاصة والصفقات ال��

�� Legacy Businesses .الم�ان �
أثناء طلب المأوى ��

ـــخ المدينة وه��تها. تعزز � تار�ـ
ا أو أ��� و�ساهم �� � سان فرا�س�سكو لمدة 30 عام�

ة ط��لة تعمل �� �ات القد�مة �� مؤسسات تخدم المجتمع منذ ف�� ال��
�ات القد�مة هنا �ات المشاركة المدن�ة وتعمل �أصول ثقاف�ة ق�مة للمدينة. تحقق من القائمة ال�املة والخ��طة ال�املة لل�� . هذە ال��
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ ة - أ�ام األر�عاء الساعة 10:30 ص�اح� � ألصحاب األعمال الصغ�� الخط الساخن لألزمة القانون�ة: ساعات العمل مع المحام��
� �ال�فورن�ا

ة �� وعات الصغ�� � (CASE) انضم إ� ف��ق عمل الم��
ة �� اض�ة �قودها محامون ومس�شارون أعمال ذوو خ�� �ل يوم أر�عاء لساعات عمل اف��

ة �شمال �ال�فورن�ا � .(SBDC) ش�كة مركز تط��ر األعمال الصغ�� � �ال�فورن�ا ال��
تهدف هذە الجلسات إ� معالجة المش�الت القانون�ة لأل�شطة التجار�ة ��

ة ع� ا أو أقل �اإلضافة إ� المنظمات غ�� ال��ح�ة. انتقل إ� موقع ال��ب إلرسال أسئلتك وس�ج�ب المحامون ع� أسئلتك م�ا�� �عمل بها 25 موظف�
نت . �شمل الموضوعات   :الندوة ع�� اإلن��

امات االمتثال واعت�ارات المسؤول�ة ومسائل أخرى � � ذلك ال��
قضا�ا قانون العمل �ما ��

���ة ذات الصلة SBA و�رامج قروض CARES قانون واآلثار ال��
مفاوضات اإل�جار التجاري وقضا�ا اإلخالء
� مجتمعك المح��

موارد قانون�ة مجان�ة ��
 
. تعلم الم��د وسجل هنا
 
� أعقاب

الخم�س 3 س�تم�� 2020 الساعة 2:00 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ - COVID-19 نصائح ألصحاب العمل الصغار ��
ة لديهم أسئلة حول ك�ف�ة تأث�� عمل�ات اإلغالق ع� ، COVID-19 مع استمرار التطورات الجد�دة حول ان�شار فإن العد�د من أصحاب األعمال الصغ��
ة و �ات الصغ�� The Fresno Regional Workforce و The Fresno County EDC أعمالهم وموظفيهم ع� المدى الط��ل. تدعوك غالب�ة ال��
Investment Board ة المتأثرة �ـ �ات الصغ�� نت تغ�� التحديثات والموارد لل�� تعرف ع� الموارد المتاحة لك .COVID-19 لحضور ندوة ع�� اإلن��
� �مكن أن �ساعدك خالل هذە األوقات الصع�ة امج الحكوم�ة والف�درال�ة ال�� � ذلك ال��

ة ، �ما �� كة صغ��       .ك��

:�شمل موضوعات المناقشة ما ���
 

ة �ات الصغ�� تحد�ث حول المساعدة الف�درال�ة والوالئ�ة والمحل�ة المتاحة لل��
لمحة عامة عن موارد القوى العاملة والحوافز االقتصاد�ة والنفور من ال���ــــح
� والعمالء موارد للحفاظ ع� سالمة الموظف��
CalSavers نظرة عامة ع�
 جلسة االسئلة واالج��ة

 
.انقر هنا لم��د من التفاص�ل ولل�سج�ل
 
ة وظائف ج�دة - الخم�س 3 س�تم�� 2020 الساعة 3:00 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ تخلق المؤسسات الصغ��
� التغلب ع� تحد�ات تنم�ة

ـــح موظفيهم ال�رام. يواجه أصحاب األعمال الجدد صع��ة �� � ���ـ
ة بتج��ة مفجعة تتمثل �� يتمتع أصحاب األعمال الصغ��

ة التعاون�ة للداخل�ة جن���ة �ال�فورن�ا وحجر ك��م، وجمع�ة �ال�فورن�ا ـــع الصغ�� � هذە الب�ئة الصع�ة. االنضمام إ� المشار�ـ
أعمالهم والتوظ�ف ��

ـــع الصغرى الفرص �ما أنها دراسة  :للمشار�ـ
 

� تواجه أصحاب األعمال أثناء تعي�نهم أو إعادة تعي�نهم ما تعلمناە عن التحد�ات ال��
ة ع� تجاوز مط�ات ال�عة لتصبح صاحب عمل �ات الصغ�� � قد �ساعد ال�� التدر�ب والمساعدة الفن�ة ال��
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. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا
 
:الموارد الجار�ة
�ات كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة ل�� . أي �� � � إضافتها إ� هذە SF احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة من مزودي الخدمة المحلي��

وترغب ��
   . sfosb@sfgov.org القائمة �مكنها االتصال بنا ع�
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال واالحت�ال المتعلقة ب�� امج التحف�� للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��
SBA ، وس كورونا هنا ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . انقر هنا . قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
وس كورونا sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp :من إدارة الصحة العامة ع� (COVID-19) �مكن العثور ع� األوامر الصح�ة الخاصة �ف��
-h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health :�مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع�  .
direc�ves.asp
 
:ع� COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة الت�ب�ه �المدينة : أرسل

ك �� ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، اش�� إ� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
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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