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س�تم�� 2020 9
 
،ع��زي القارئ
 
�ات ع� مراجعة ف�ما ��� إعالنات منتصف األسب�ع والتحديثات. إذا فاتتك أي من إعالناتنا السا�قة ، ف�مكنك عرضها هنا . يتم �شجيع ال��
oewd.org/covid19 االتصال بنا ع� �� ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� للحصول ع� معلومات جد�دة. �ما هو الحال دائم�
sfosb@sfgov.org .    
 
:اإلعالنات
التوج�ه رقم 2020-27 - أفضل الممارسات المطل��ة للصاالت ال��اض�ة الخارج�ة أو مرا�ز الل�اقة ال�دن�ة الخارج�ة
ا ، للصاالت ال��اض�ة الخارج�ة أو مرا�ز (DPH) أصدرت وزارة الصحة العامة � تمام الساعة 9:00 ص�اح�

ا من 9 س�تم�� 2020 �� ا ، اعت�ار� ا جد�د� توجيه�
� صاالت ر�اض�ة خارج�ة أو مرا�ز

كة تعمل �� � أي ��
�� � ف�� � والمدي��ن والم�� � والمشغل�� الل�اقة ال�دن�ة الخارج�ة. ينطبق هذا التوج�ه ع� جميع المال���

� منع انتقال
ل�اقة �دن�ة خارج�ة. والغرض منه هو تع��ز أفضل الممارسات ف�ما يتعلق �متطل�ات الت�اعد االجتما�� وتداب�� ال�ف الص�� للمساعدة ��

COVID-19 وحما�ة صحة العمال والعمالء والمجتمع.
 
:�جب ع� �ل صالة ألعاب ر�اض�ة خارج�ة أو مرا�ز ل�اقة خارج�ة

� أفضل الممارسات ( الش�ل أ ، الصفحات 7-4
.( االمتثال لجميع المتطل�ات ذات الصلة المدرجة ��

� تقد�م مساحة أو خدمات أو معدات ر�اض�ة خارج�ة ، أو السماح
إ�شاء واعتماد وتنف�ذ خطة مكت��ة للصحة والسالمة ق�ل أن ت�دأ ��

� الموقع ( الش�ل ب ، الصفحة 8
�� � .( للموظف��

� الهواء الطلق ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة
اتبع اإلرشادات (النصائح واألسئلة الشائعة) من إدارة الصحة العامة المتعلقة �الصاالت ال��اض�ة ��

.( الخارج�ة ( الش�ل ج ، الصفحات 12-9
� يوم استخدام الصالة ال��اض�ة �استخدام أسئلة الفحص الق�اس�ة المرفقة �التوج�ه ( الش�ل

ا و�ل عم�ل �� � يوم�� �جب فحص جميع الموظف��
D ، وس كورونا .الصفحات 13-14 ). �جب إجراء الفحص ق�ل دخول األشخاص إ� الم�شأة أو الموقع لمنع ان�شار ف��

. إعداد و��� وتنف�ذ بروتوكول الت�اعد االجتما��
توف�� عنا� مثل أغط�ة الوجه ، أو معقمات األ�دي ، أو محطات غسل ال�دين ، أو �ليهما ، ومواد التطه�� ومواد التنظ�ف ذات الصلة
ا لما تتطل�ه أفضل الممارسات � ، و�ل ذلك وفق� .للموظف��

 
� ات B يتم �شجيع المستخدم�� ع� القراءة ال�املة من خالل التوجيهات واإلرشادات وخطة الصحة والسالمة و�جب أن �ظلوا ع� اطالع دائم �أي تغي��

� �انتظام. إضاف�ة �مكن العثور ع� معلومات حول DPH وهذا التوج�ه عن ط��ق التحقق من موقع Stay-Safer-At-Home تطرأ ع� طلب
و�� اإلل���

SF.gov ، ذلك وصالت ل معدات الحما�ة الشخص�ة �
      .و الفتات أجل لعملك (PPE) �ما ��

 
ة �ات الصغ�� تتوفر معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
ة ، أعلن ا�ة مع مكتب حا�م وال�ة �ال�فورن�ا لخدمات الطوارئ ومكتب �ال�فورن�ا لمحا�� األعمال الصغ�� �� �

� إعالننا ، ��
ا �� Mayor شاركنا سا�ق�

London Breed ة من معدات الحما�ة الشخص�ة ة. الهدف - (PPE) عن شحنة كب�� �ات الصغ�� معقمات ال�د واألقنعة الجراح�ة والوجه دروع - لل��
� عليها و�عدادها ك�� � ال��

اء معدات الحما�ة الشخص�ة ، والمساعدة �� �ات هو توف�� الوقت والمصار�ف ل�� من توف�� معدات الحما�ة الشخص�ة لل��
ـــع إمدادات لمدة شهر �ات المحل�ة PPE الستمرار إعادة فتحها �أمان. �التعاون مع المجتمع المح�� - المنظمات المدن�ة واألهل�ة من، وس�تم توز�ـ لل��
� سان فرا�س�سكو المهتمة �طلب معدات

ة �� �ات الصغ�� . �جب ع� ال�� �
� أن اإلمدادات الما�� � ح��

� تكون مفتوحة و / أو س�عاد فتحه ق���ا، �� ال��
�ات أن �طلبوا 30 - يوم . �مكن لل�� الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة مراجعة قائمة المنظمات المجتمع�ة المشاركة هنا واالتصال �أقرب مجتمع مح��
�اء � CBO العرض من المطهر، واألقنعة الجراح�ة ودروع لحما�ة الوجه. س�قوم �� �استالم شحناتهم من معدات الوقا�ة الشخص�ة خالل األسبوع��
� لم يتم إدراج معلومات االتصال بها �عد ، � استلمت شحنتها س�كون لديها معلومات اتصال مدرجة و�ال�س�ة لتلك المنظمات ال�� . المنظمات ال�� � المق�ل��
.ير�� التحقق مرة أخرى
 
.انقر هنا لم��د من المعلومات
 
� الهواء الطلق - المعسكرات التمه�د�ة واليوجا والرقص

تصار�ــــح الل�اقة ال�دن�ة ��
ە � � من��

هات �� � � ظل ظروف محدودة. ترغب إدارة الحدائق والمت��
�� � � الهواء الطلق لل�الغ��

�سمح أحدث األوامر الصح�ة بتقد�م دروس الل�اقة ال�دن�ة ��
ـــح للعمل. إذا � الهواء الطلق إ� ت��ـ

� أ�ع وقت ممكن. ستحتاج أي برامج صح�ة ول�اقة �دن�ة معتمدة ��
� �سه�ل �دء هذە األ�شطة ��

سان فرا�س�سكو ��
� الهواء الطلق

�� مراجعة دل�ل إعادة فتح الل�اقة �� ا ، ف��  .  كنت مهتم�
 
ة . �مكن لل�اقة ال�دن�ة الجماع�ة � أو أقل ومدرب) �استخدام تطبيق المجموعة الصغ�� ة (ثالثة مشارك�� �مكن تطبيق الل�اقة ال�دن�ة للمجموعة الصغ��
ة . ـــح موقع مجموعة كب�� ا كحد أق�) التقدم �طلب للحصول ع� �انص�ب للمساحات �استخدام طلب ت��ـ � أو أ��� - 11- مدر�� ة (أر�عة مشارك�� ال�ب��
. لم��د من المعلومات ، راجع النماذج المط�قة واألسئلة الشائعة
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موارد التم��ل
N OW OPEN - صندوق حقي�ة الظهر الحمراء
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، و�� م�ادرة �دأتها Red Backpack Fund تمت مشاركة

ا �� وستقدم ما ال �قل عن 1000 منحة �ق�مة The Spanx ، 5000 مس�ق�
� ع� المدى الط��ل ألولئك

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

دوالر ل�ل واحدة من رائدات األعمال ��
�
ع� 15 س�تم�� 2020 . لم��د ET اليوم وسوف �غلق عند ET 12:00 12:00 المتأث��ن هذە األزمة. غل��ل تمت إعادة فتح إد المدخل تطبيق صندوقها ��

  . من المعلومات ، راجع األسئلة الشائعة والتقدم هنا
 
(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
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ وع أحالمك - الخم�س 10 س�تم�� 2020 الساعة 9:00 ص�اح� أساس�ات العمل: ا�دأ م��
ا �ملفات تع��ف االرت�اط أو إصالح الس�ارات ، اآلن �� أفضل فرصة لتح��ل مهارتك أو خدمتك إ� أعمال أحالمك. توفر لك ا محل�� سواء كنت مشهور�
� �جب مراعاتها عند �دء عمل تجاري وامتال�ه. هذە �� نقطة ال�دا�ة المثال�ة لبناء أساس�ات األعمال إرشادات ونظرة عامة ع� جميع األساس�ات ال��
� تحتاجها للنجاح . المعرفة ال��
 
: ماذا س�تعلم

نظرة عامة ع�: العالمات التجار�ة والتم��ل والق�ادة وال�س��ق والمب�عات
ة قروض األعمال الصغ��
فوائد إدارة الوقت
أنواع منظمات األعمال
متطل�ات ترخ�ص األعمال

 
.سجل هنا لمعرفة الم��د
 
Hearing All Voices "ا بتوق�ت المح�ط الهادئ ة" - الثالثاء 15 س�تم�� 2020 الساعة 9:30 ص�اح� � األعمال الصغ�� التعل�م الما�� وتمك��
� � ل محادثة مع المسؤول��

ـــخ �� � ع� ك�ف �مكن لل IRS تار�ـ ة، ك�ف أنها �مكن أن تحسن من IRSوالمدي��ن التنف�ذي�� �ات الصغ�� خدمة أفضل ال��
اماتهم والموارد المتاحة لمساعدتهم ع� النجاح � ائب وال�� ة حقوق داف�� ال�� �ات الصغ�� ة. من المهم أن تفهم ال�� .الخدمات ألصحاب األعمال الصغ��
 
ة من � نجاح عملك IRS استمع م�ا��

:إ� موضوعات �ساعد ��
ائب حقوق داف�� ال��
ة: حفظ السجالت ؛ منع �قة اله��ة ؛ أدوات حجب ألصحاب العمل أساس�ات األعمال الصغ��
الفحص والتحص�ل
� لـ ��� .والم��د ، COVID-19 صاحب العمل 101: قواعد الموظف مقا�ل المقاول المستقل ؛ اإلعفاء ال��

 
.انقر هنا لم��د من المعلومات ولل�سج�ل
 
:الموارد الجار�ة
�ات كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة ل�� . �مكن ألي �� � � إضافتها إ� SF احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة من مزودي الخدمة المحلي��

وترغب ��
   . sfosb@sfgov.org هذە القائمة 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
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� 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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