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س�تم�� 2020 1
 
،ع��زي القارئ
 
�ات ة لهذا اليوم . إذا فاتتك أي من إعالناتنا السا�قة ، ف�مكنك عرضها هنا . يتم �شجيع ال�� مع �دا�ة شهر س�تم�� ، ف�ما ��� إعالنات وتحديثات مث��
�� االتصال oewd.org/covid19 ع� مراجعة ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� للحصول ع� معلومات جد�دة. �ما هو الحال دائم�
   . sfosb@sfgov.org بنا ع�
 
:اإلعالنات
�
نيو إعادة فتح التحديثات والجدول الزم��

أعلن مايور لندن ب���د ، والدكتور جرانت كولفا�س ، مدير الصحة ، والمساعد المسجل �ارمن �شو ، الرئ�س المشارك لف��ق عمل اإلنعاش االقتصادي
� سان فرا�س�سكو

� إعادة افتتاح األعمال واأل�شطة ��
� المدينة ، اليوم عن الخطوات التال�ة ��

�� .
 

� األول من س�تم��
ا �� � قدم�

األ�شطة الخارج�ة - الم��
صالونات تصف�ف الشعر الخارج�ة ومحالت الحالقة
� الهواء الطلق

الخدمات الشخص�ة ��
� الهواء الطلق

التدل�ك ��
مسابح خارج�ة (س�احة ، خوض) �سعة محدودة
فيه�ة � الهواء الطلق ، واأل�شطة ال��

عدم االتصال ��
٪موالت داخل�ة (ال توجد صاالت طعام ، مناطق تجمع) �سعة 25
برامج رعا�ة األطفال وخارج أوقات الدراسة ، مع قيود
التعل�م العا�� وتعل�م ال��ار ، مع قيود
ا (جنازات داخل�ة (ح�� 12 شخص�

(صالة ر�اض�ة ومرا�ز ل�اقة �دن�ة خارج�ة (9 س�تم��
 
الهدف: منتصف س�تم�� ، األ�شطة الخارج�ة منخفضة المخاطر والتعلم الشخ�� للصف السادس من المعارف التقل�د�ة

حافالت وقوارب س�اح�ة خارج�ة ذات سعة محدودة
أفالم خارج�ة ذات سعة محدودة
� �سعة محدودة ترف�ه عائ�� خار��
الفنادق والسكن (ول�س مرا�ز الل�اقة ال�دن�ة �الفنادق) ، �سعة محدودة
ع� أساس متجدد مع خطة الصحة والسالمة المعتمدة TK-6 التعلم داخل الفصل: الصف
(المتاحف الداخل�ة ، وحدائق الحيوان ، وأحواض األسماك ذات السعة المحدودة وخطط الصحة والسالمة المعتمدة
� الهواء الطلق

ا �� � الداخل ؛ 50 شخص�
� �ل مرة �أداء صالة فرد�ة ��

(دور الع�ادة (�سمح لشخص واحد ��
� الهواء

ا �� � الداخل ، و 12 شخص�
ة ، ع� س��ل المثال الحمالت االنتخاب�ة ، ذات سعة محدودة (شخص واحد �� التجمعات الخاصة الصغ��

(الطلق
 
الهدف: نها�ة س�تم�� ، أ�شطة داخل�ة منخفضة المخاطر

صالونات تصف�ف الشعر الداخل�ة ومحالت الحالقة ذات السعة المحدودة
خدمات شخص�ة داخل�ة ذات سعة محدودة
تدر�ب شخ�� داخ�� فردي �سعة محدودة
استخدام فردي داخ�� للصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة ذات السعة المحدودة
� الهواء الطلق

ا �� ا ؛ 50 شخص� (دور الع�ادة ذات السعة المحدودة (25٪ من السعة الداخل�ة ، ح�� 25 شخص�
� الهواء الطلق

ا �� ا ؛ 50 شخص� � الداخل ، ح�� 25 شخص�
ة ذات السعة المحدودة (25٪ من السعة �� (التجمعات الخاصة الصغ��

 
ا الهدف: أ�ت��ر ، المدرسة المتوسطة التعلم شخص��

المدارس المتوسطة ، التعلم الشخ�� ، ع� أساس متجدد مع خطة الصحة والسالمة المعتمدة
 
الهدف: نوفم�� ، المدارس الثان��ة ، أ�شطة تعل�م�ة إضاف�ة

المدارس الثان��ة ، التعلم الشخ�� ، ع� أساس متجدد مع خطة الصحة والسالمة المعتمدة
 
نت ع� ات الصح�ة مستقرة أو تتحسن ، . SF.gov/reopening خطة إعادة فتح سان فرا�س�سكو متاحة ع� اإلن�� تعتمد إعادة الفتح ع� �قاء المؤ��
. �جب ع� جميع س�ان سان فرا�س�س�ان الق�ام �دورهم للحد من ان�شار � ذلك إخفاء الوجه والت�اعد ، COVID-19 والخطة عرضة للتغي��

�ما ��
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� لرئ�س ال�لد�ة من هذا الص�اح حول إعادة فتح التحديثات
.االجتما�� وغسل ال�دين. �مكنك مشاهدة المؤتمر الصح��

 
� م�ان األمر الص�� رقم

C19-07h تم تحد�ث المأوى ��
ا �األلوان ا مشفر� ا جد�د� � 28 أغسطس 2020 ، ت�نت الدولة إطار�

� ترت�ب الم�ان . ��
ات واس��دال المأوى السابق �� �قوم هذا النظام الجد�د بتحديثات وتغي��

ا من 31 أغسطس 2020 ، تم ا من إطار الوال�ة هذا. اعت�ار� من أر�ــع ط�قات لتوج�ه إعادة الفتح ع� مستوى الوال�ة. �مكن أن تكون المقاطعات أ��� تقي�د�
ا). �ستأنف المقاطعة عمل�ة إعادة الفتح �ط��قة محس��ة تعتمد ع� الب�انات ، � أ��� المست��ات تقي�د�

� المستوى األحمر (ثا��
تحد�د المقاطعة لتكون ��

� تنطبق ع� منطقة � ال�دا�ة إ� حد كب�� �القيود ال��
شد �� ات الصح�ة المحل�ة ، وسوف �س�� ا إ� المؤ��   .��ل Bay Area اس�ناد�

 
إ� ترت�ب جد�د و تعد�ل الصورة المعلومات لمؤسسات التعل�م العا�� وتعل�م ال��ار (صفحة الصورة 22-23). أ�ضا، أنه �ached هو C1 الملحق
� الهواء الطلق الشخص�ة (صفحات 24) ومرا�ز ل�اقة الجمناز�وم ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة

� تعمل لمقد�� الخدمة �� وط ال�� إضافة الصورة األوصاف وال��
.((صفحة 25
 
� الهواء الطلق االستجمام (الصفحة 3). �ما أضافت أ�شطة ترفيه�ة ور�اض�ة خارج�ة أخرى (صفحة 6) C2 معلومات منقحة الملحق

للجولف والت�س ��
وط المذكورة ا لل�� .وأحواض س�احة خارج�ة (صفحة 7) لفتحها والسماح �ال�شغ�ل ، وفق�
 
التوجيهات الجد�دة والمحدثة
�ات ع� القراءة ال�املة من خالل التوجيهات أصدرت إدارة الصحة العامة توجيهات جد�دة ومحدثة لمختلف الصناعات. يتم �شجيع جميع ال��
.والتوجيهات وخطة الصحة والسالمة المتعلقة �عملك ح�ث �ستمر تحد�ث المعلومات
 

الخدمات الشخص�ة الخارج�ة - [ توج�ه ] جد�د [ إرشادات ] - تتوفر لغات مختلفة
[ برامج التعل�م العا�� - جد�د [ توج�ه ] [ توج�ه
[ برامج وقت خارج المدرسة - جد�د [ توج�ه ] [ توج�ه
مقدمو رعا�ة األطفال - تحد�ث [ توج�ه ] [ إرشادات ] - تتوفر لغات مختلفة
[ الرعا�ة اإلسعاف�ة واإلرشاد وفنون الشفاء - تم تحد�ث [ التوج�ه
[ حمامات الس�احة الخارج�ة - جد�د [ التوج�ه
[ استجمام للت�س وكرة المخلل والذهب - تم تحديثه [ التوج�ه

 
� ع� ة فحص الموظف�� ـــع ��� � إ�شاء بروتوكول الت�اعد االجتما�� . توز�ـ

�ات المصحف �� �ما هو مطلوب من ق�ل من أجل الصحة ، إلعادة فتح وال��
� ذلك ، SF.gov ألعمالهم المحددة. �اإلضافة هللا و�مكن االطالع ع� معلومات عن (HSP) موظفيهم ؛ و��شاء وتنف�ذ خطة الصحة والسالمة

�ما ��
      .و الفتات أجل لعملك (PPE) وصالت ل معدات الحما�ة الشخص�ة
 
PPE ة �ات الصغ�� مجانا المتاحة لل��
I ة ة ، عمدة لندن ساللة أعلن أمس أن شحنة كب�� ا�ة مع مكتب حا�م وال�ة �ال�فورن�ا لخدمات الطوارئ ومكتب �ال�فورن�ا للمحا�� األعمال الصغ�� ن ��
� توف�� هذە (PPE) من معدات الحما�ة الشخص�ة

ة. �شمل الشحنة معقمات لل�دين وأقنعة جراح�ة ودروع للوجه. و الهدف �� �ات الصغ�� لدعم ال��
PPE و�عدادهم لمواصلة إعادة فتح آمن. �التعاون مع � ك�� اء معدات الوقا�ة الشخص�ة، ومساعدة ال�� �ات هو إنقاذ لهم الوقت والنفقات من �� لل��
� س�تم ، (CBOs) المنظمات المجتمع�ة �ات المحل�ة المفتوحة و / أو ال�� ـــع إمدادات لمدة شهر واحد من معدات الوقا�ة الشخص�ة ع� ال�� س�تم توز�ـ
ا ، ب�نما �ستمر اإلمدادات .إعادة فتحها ق����
 
�اء � ، س�قوم �� � المق�ل�� ا ع� مدار األسبوع�� � ، 31 أغسطس واستمرار� ا من يوم االثن�� � المدينة �استالم شحناتهم من معدات الوقا�ة C BOs اعت�ار�

��
� طلب معدات الوقا�ة الشخص�ة الق�ام �ذلك من خالل أقرب منظمة مجتمع�ة

� ترغب �� � سان فرا�س�سكو ال��
ة �� �ات الصغ�� الشخص�ة. �مكن لل��

� استلمت شحنتها لديها معلومات ا من معقمات األ�دي واألقنعة الجراح�ة ودروع الوجه. المنظمات ال�� ا لمدة 30 يوم� مشاركة لديها وقد تطلب تور�د�
.�ال�س�ة ألولئك الذين لم يتم إدراج معلومات االتصال بهم �عد ، ير�� التحقق مرة أخرى . OEWD اتصال مدرجة ع� موقع
 
موارد التم��ل
LISC Small Business Relief Gran t - مفت�ح اآلن
ة الصع�ة. تم إغالق LISC تقدم � العمل وال�قاء جوانب حي��ة القتصاداتها المحل�ة خالل هذە الف��

ة ، لمساعدتها ع� االستمرار �� �ات الصغ�� ا لل�� منح�
� ، 7 س�تم�� 2020 الساعة � 31 أغسطس 2020. �جب تقد�م الطل�ات �حلول يوم االثن��

خمس جوالت من طل�ات المنح وأع�د فتح الجولة السادسة ��
. ير�� قراءة معلومات المنحة واألسئلة الشائعة والتقدم هنا �

��   . 11:59 مساًء �التوق�ت ال��
 
(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
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� 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�
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ة حول االستفادة من ا: أسئلة وأج��ة م�ا�� � ا بتوق�ت المح�ط LinkedIn اسأل خب�� ة - األر�عاء 2 س�تم�� 2020 الساعة 12:00 ظهر� لألعمال الصغ��
الهادئ
ة LinkedIn هل لد�ك أسئلة أو تحتاج إ� مساعدة حول ك�ف�ة استخدام ة؟ إذا �ان األمر كذلك، واالنضمام ت�دأ صغ�� للتواصل وتنم�ة أعمالك الصغ��
� مجال االستفادة من ينكدين لعملك، واإلجا�ة ع� Q & A فكر كب�� لهذا

ة لبنان�ة وأفضل الممارسات �� الح�ة الجلسة ح�ث أنها تع�ش "نصائح غطاء ل��
اء ال�س��ق �ج�ب ع� أسئلتك ع� استخدام ينكدين لألعمال Q & A األسئلة من الجمهور. هذە 30 دق�قة. �ع�ش ة لبنان�ة لديها خ�� جلسة ح�ث أنها 'ل��
. هنا RSVP التجار�ة. تعلم الم��د و
 
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ اخت�ار ك�ان عملك و�دارته - الخم�س 3 س�تم�� 2020 الساعة 11:00 ص�اح�
ة (ع� ا لألعمال الصغ�� � ي��ها محام ، لتعط�ك نظرة عامة ع� اله�ا�ل القانون�ة المختلفة المتاحة لك �صفتك مال�� تم تصم�م ورشة العمل هذە ، ال��
إلخ) ، �اإلضافة إ� �عض الت�عات ، LLC ، C-Corp ، S-Corp ، Sole Proprietorship ، [Worker Coopera�ve ، B -Corp] ، س��ل المثال
�ات الرئ�س�ة ل�ل ه��ل. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا ���ة ل�ل منها. �ما س�ستعرض ورشة العمل متطل�ات حو�مة ال�� . القانون�ة وال��
 
ة حول ك�ف�ة تط��ر خطة �س��ق - الخم�س 3 س�تم�� 2020 الساعة 12:00 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ أسئلة وأج��ة م�ا��
ة هذە النصائح وأفضل الممارسات حول ؟ ستغ�� جلسة األسئلة واألج��ة الم�ا�� وعك الصغ�� � تط��ر خطة �س��ق لم��

هل تحتاج إ� مساعدة ��
ة من الجمهور. قم ب��ارة هنا لمعرفة ا أسئلة م�ا�� � تط��ر خطة ال�س��ق الخاصة �ك وما �جب مراعاته. س�أخذ المض�ف أ�ض�

ك�ف�ة التعامل مع ال�دء ��
.الم��د وال�سج�ل
 
: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��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.globalgiving.org/red-backpack-fund-faq/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.spanx.com/the-red-backpack-fund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes/2020/9/2/ask-an-expert-live-qampa-on-leveraging-linkedin-for-small-business
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.eventbrite.com/e/choosing-and-managing-your-business-entity-registration-116739391663
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes/2020/9/3/ask-an-expert-live-qampa-on-how-to-develop-marketing-plan
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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

