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س�تم�� 2020 11
 
،ع��زي القارئ
 
� ع� منطقة خليج سان فرا�س�سكو. أفضل ط��قة ل حما�ة نفسك من drap ونحن نأمل كنت �خ�� و�صحة ج�دة وسط ط�قات من الدخان والرماد ��
وري أننا �ات، فقد أصبح من ال�� � إعادة فتح الم��د من ال��

� الداخل طي�ة . �ما يتحرك سان فرا�س�سكو قدما ��
وس هو �� رداءة نوع�ة الهواء و الف��

con�nu ك من الجميع ألننا � إعادة فتح . إنه جهد مش��
ة لدينا �مكن أن ت��� �ات الصغ�� وس ح�� أن ال�� وري لوقف ان�شار هذا الف�� ه للق�ام �ما هو ��

ا � هذا مع�
��.

 
ير�� االطالع أدناە للحصول ع� إعالنات وتحديثات جد�دة اليوم . إذا فاتتك أي من رسائلنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، �مكنك مشاهدتها هنا . يتم �شجيع
�ات ع� مراجعة �� oewd.org/covid19 ال�� ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� للحصول ع� معلومات جد�دة. �ما هو الحال دائم�
   . sfosb@sfgov.org االتصال بنا ع�
 
:اإلعالنات

� 14 س�تم�� ت�دأ المرحلة التال�ة من إعادة االفتتاح يوم االثن��
� المدينة المهمة،

عمدة لندن تولد الدكتور جرانت كولفا�س، مدير الصحة، ومق�م-مسجل �ارمن �شو، الرئ�س المشارك لقوة االنتعاش االقتصادي ��
ا � تم اإلعالن عنها سا�ق� ، 2020 . �اإلضافة إ� األعمال واأل�شطة ال�� � 14 س�تم�� � إعادة فتح إضاف�ا ع� االثن��

� قدما ��
أعلن أن سان فرا�س�سكو والم��

� منتصف س�تم�� ، س�تم السماح ب�عادة فتح الخدمات الشخص�ة الداخل�ة وصاالت األلعاب ال��اض�ة الداخل�ة األسب�ع المق�ل �سعة
والمخطط لها ��

� هذا الوقت
� جميع األوقات س�تم إعادة فتحها ��

� ارتداء أغط�ة الوجه �� � �مكن لجميع المعني�� .محدودة. فقط تلك الخدمات ال��
 
�ات ذات القدرات المحدودة ال��

صالونات تصف�ف الشعر وصالونات الحالقة �الداخل
� الداخل

صالونات األظافر ، ��
� الداخل

مؤسسات التدل�ك ، ��
� الداخل

وشوم وثقوب ��
� الداخل

الجمناز�وم ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة ، ��
� الداخل

 تدر�ب شخ�� فردي ، ��
� الهواء الطلق

أفالم الق�ادة ��
ب ، ول�نها ال �شمل المالعب � الهواء الطلق (مثل الجولف المصغر وأقفاص ال��

ف�ه العائ�� ، �� (ال��
الحافالت والقوارب الس�اح�ة
ة األجل للس�اح توسيع الفنادق واإل�جارات قص��

رعا�ة األطفال والتعل�م
� التعلم عن �عد

مرا�ز التعلم المجتمع�ة لألطفال الذين �حتاجون إ� دعم ��
�شاطات أخرى

� الهواء الطلق
ا �� � الداخل ، مع 50 شخص�

� وقت واحد للصالة الفرد�ة ��
(دور الع�ادة (شخص واحد ��

� الهواء الطلق
ا �� � الداخل ، 50 شخص�

األ�شطة الس�اس�ة (ع� س��ل المثال ، م�اتب الحمالت) ، ذات سعة محدودة ، شخص واحد ��
 
� أن د النهائ�ة � ح��

��، irec�ves إ�عاد بروتوكول االجتماع�ة ، شؤون �
�ات إعادة النظر �� والتوج�ه لهذە المرحلة إعادة فتح ل�ست متاحة �عد ، �مكن لل��

�ات االستمرار � ع� ال��
� يوليو و خارج�ة الشخص�ة التوج�ه و اإلرشاد للتحض�� العادة فتح. ي����

� الفحص الب�ان ، داخ�� أو�� التوج�ه صدر �� الموظف��
� مراجعة إدارة الموقع الصحة العامة للحصول ع� التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة عملك مع استمرار المعلومات ليتم تحديثه.

��
� ، قم ب��ارة         . sf.gov/reopening لم��د من المعلومات حول إعادة فتح المراحل والجدول الزم��
 
ة �ات الصغ�� تتوفر معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
ة من معدات � إعادة فتح أ��� أمانا، وقد حصلت سان فرا�س�سكو شحنة كب��

ة �� �ات الصغ�� ات اإلخ�ار�ة ، ل دعم ال�� � منطقتنا ال���
ك مس�قا �� مش��

ـــع إمدادات لمدة شهر واحد من معدات الوقا�ة ، (CBOs) من الدولة. �التعاون مع المنظمات المجتمع�ة (PPE) الحما�ة الشخص�ة س�تم توز�ـ
� سان فرا�س�سكو

ة �� �ات الصغ�� ا ، ب�نما �ستمر اإلمدادات. �جب ع� ال�� � س�تم إعادة فتحها ق���� �ات المحل�ة المفتوحة و / أو ال�� الشخص�ة ع� ال��
�ات أن . �مكن لل�� المهتمة �طلب معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة مراجعة قائمة المنظمات المجتمع�ة المشاركة هنا واالتصال �أقرب مجتمع مح��
� استلمت شحنتها س�كون لديها معلومات اتصال مدرجة ا من معقمات ال�دين واألقنعة الجراح�ة ودروع الوجه. المنظمات ال�� ا لمدة 30 يوم� تطلب تور�د�
� لم يتم إدراج معلومات االتصال بها �عد ، ير�� التحقق مرة أخرى. انقر هنا لم��د من المعلومات .و�ال�س�ة لتلك المنظمات ال��
 
SFPUC - المساعدة التجار�ة الطارئة
� سان فرا�س�سكو

� ، (SFPUC) تقدم لجنة المرافق العامة ��
اتنا اإلخ�ار�ة ، برنامج مساعدة للعمالء الذين يواجهون تحد�ات �� ��� �

� سبق مشاركتها �� ال��
� من صع��ات مال�ة �س�ب جائحة

ة أو مؤسستك غ�� ال��ح�ة تعا�� كتك الصغ�� هم. إذا �انت �� فقد تكون مؤهً� للحصول ع� ، COVID-19 دفع فوات��
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� لتقد�م الطلب هو 31 د�سم�� 2020. ومع ذلك
ة محدودة والموعد النها�� نامج متاح لف�� . هذا ال�� تخف�ض ب�س�ة 20٪ ع� فاتورة الم�اە وال�ف الص��

� وقت م�كر إذا تم اس�نفاد األموال. �مجرد الموافقة ، ستحصل ع� خصم 20٪ ع� فاتورة الم�اە وال�ف SFPUC ، قد تتوقف
� الطل�ات ��

عن تل��
. لمدة ستة أشهر. لم��د من المعلومات وللتقد�م ، انقر هنا SFPUC الص��

 
ة - 22-24 س�تم�� � لألعمال الصغ��

األسب�ع الوط��
ة ة ، س�ستض�ف إدارة األعمال الصغ�� � لألعمال الصغ�� ة من 22 إ� (SBA) كجزء من األسب�ع الوط�� � الف��

اض�ة �� والجهات الراع�ة جميع األحداث االف��
�ات � وممارسات مبتكرة لرواد األعمال ح�ث تتطلع ال�� � توفر إعادة تجه�� 24 س�تم�� 2020. وس�شمل أ�شطة هذا العام العد�د من اللوحات التعل�م�ة ال��
� اقتصاد أقوى. س�تم ��� التفاص�ل ومعلومات ال�سج�ل ع�

� ، والمساهمة ��
ة إ� التمحور والتعا�� عند h�ps://www.sba.gov/NSBW الصغ��

.االنتهاء من األحداث
 
�

ا�� :جدول المؤتمر االف��
ة ق الوال�ات المتحدة - " الفخر �المؤسسات األم��ك�ة الصغ�� ا بتوق�ت �� ) ، الساعة 1 ظهر� " الثالثاء ، 22 أ�لول (س�تم��
ة - مديرة � لألعمال الصغ�� ا �األسب�ع الوط�� جوفيتا �ارانزا SBA مرح��
الخطاب الرئ���
� ة الوط�� عروض جوائز أسب�ع األعمال الصغ��

 
� والتك�ف واالبت�ار

ق الوال�ات المتحدة - " االستعداد لغد أقوى: التعا�� ا بتوق�ت �� " األر�عاء والخم�س ، 23-24 س�تم�� ، 9 ص�اح�
سلسلة نقاش�ة - قوة أم���ا ، تعلم التمحور واالبت�ار
م SBA جلسات منتصف اليوم - مقاطع ف�ديو لمصادر 9/23 مة وقصص نجاح المخ�� المخ��
ة �ات الصغ�� � ال�� جلسات منتصف اليوم 9/24 - مشهد األعمال اليوم والموارد الف�درال�ة والمحل�ة لتمك��
 
أضواء األعمال القد�مة: ألعاب ج�فري
� Jeffrey's Toys 45 عادت األلعاب إ� المدينة� أع�د افتتاح

. إنها مجهزة �ال�امل �األلغاز واأللعاب Kearny Street الواقع �� � 4 س�تم��
للعمل ��

� ا إ� 6 مساًء ، من االثن�� واأللعاب القط�فة واأللعاب القد�مة والحرف ال�دو�ة وشخص�ات الحركة وال�وم�د�ا   والمقت��ات. ساعات العمل من 10 ص�اح�
.إ� الس�ت
 
كة � عام 1966 وتم إضافتها إ� Jeffrey's Toys تأسست ��

�� Legacy Business Registry كة عائل�ة محل�ة ألر�عة أج�ال وال � عام 2017 ، و�� ��
��

و Twi�er و Facebook وتا�عهم ع� ، /h�ps://www.jeffreys.toys وتديرها. قم ب��ارة موقع ال��ب الخاص بهم ع� Luhn تزال مملوكة لعائلة
Instagram لمعرفة آخر األخ�ار واألحداث.
 
� ط��قك إ� ألعاب

� �ل مرة." لذا ، تخ�� ، أو اقفز ، أو عجلة العجلة ، أو الشقل�ة ��
Jeffrey's Toys ج�فري ت��ز "تخلق السعادة لع�ة واحدة ��

!وحافظ ع� متعة سان فرا�س�سكو
 

 
� 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 كتا�ة خطة عمل ناجحة - الثالثاء 15 س�تم�� 2020 الساعة 1:00 ظهر�
ا ، خطة عمل مكت��ة تحدد من وماذا ولماذا وك�ف لعمل�اتها. ستغ�� ورشة ا راسخ� وع� ا أو م�� ا جد�د� وع� �جب أن �كون ل�ل عمل تجاري ، سواء �ان م��
:العمل هذە أساس�ات ك�ف�ة كتا�ة خطة عمل ناجحة. س�شمل الموضوعات
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الغرض من خطة العمل المكت��ة
� الخطة

نظرة عامة ع� المكونات الرئ�س�ة ��
ة � ك�ف�ة إجراء �حث السوق لجعل خطتك مم��
استخدام قوالب خطة العمل
� ذلك التوقعات المال�ة وس�ب حاجتك إليها

� القسم الما�� من الخطة �ما ��
الغوص ��

 
. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا
 
المل��ة الفك��ة: حما�ة أف�ارك وعالماتك التجار�ة وتصم�ماتك - الثالثاء 15 س�تم�� 2020 الساعة 6:00 مساًء
� حما�ة اسم عملك الف��د ، أو أف�ارك ، أو إ�داعاتك من ال�ش��ه أو السقوط من ق�ل منافس ... ول�ن ك�ف �مكنك الق�ام �ذلك

قد �كون لك الحق ��
ان�ة محدودة؟ ستعرفك ورشة العمل هذە ع� أنواع مختلفة من المل��ة الفك��ة (تركز �ش�ل أسا�� ع� حقوق ال��� والعالمات � بت�لفة معقولة �م��
ودك �معلومات موارد المساعدة الذات�ة ل�دء بناء أساس �س�ط ول�نه قوي للحما�ة من خالل عمل�ات ال�حث عن � التجار�ة واأل�ار التجار�ة) ، وس��
اخ�ص واألدوات األخرى. قم ب��ارة هنا لمعرفة الم��د وال�سج�ل .الحقوق ، واتفاق�ات عدم اإلفشاء ، وال�سج�الت وال��
 
ة أثناء طوارئ � وموارد األعمال الصغ�� اض�ة للتأم�� الجمعة 25 س�تم�� 2020 الساعة 1:30 مساًء - COVID-19 قاعة المدينة االف��
� قاعة

� تور�س �� � �ال�فورن�ا ر��اردو الرا ومدير مكتب سان فرا�س�سكو للتنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة جوا���
�� � ير�� االنضمام إ� مفوض التأم��

ة أثناء و�اء �ات الصغ�� � ع� ال�� اض�ة حول قضا�ا التأم�� ا للتحد�ات غ�� .COVID-19 �لد�ة اف�� ا من �ل عمل ، ونظر� � ع� األعمال جزء� �عد التأم��
�ات اليوم ، فمن األهم�ة �م�ان موا��ة آخر التطورات والموارد المتاحة � تواجه ال�� .المسبوقة ال��
 
� الحدث و�رسال أسئلتك إ�

� موعد أقصاە . Marianne.Thompson@sfgov.org ير�� ال�سج�ل ��
ا و�� � مس�ق�

و�� �د اإلل��� ُير�� إرسال أسئلتك �ال��
� 21 س�تم�� ا يوم االثن��   .10:00 ص�اح�

 
: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
 
� 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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