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،ع��زي القارئ
 
�ات ا ، �مكن لل�� � الداخل اليوم. لدعم إعادة الفتح �ش�ل أ��� أمان�

�ات قادرة ع� إعادة فتحها والعمل �� �عد إغالقها لعدة أشهر ، أص�حت �عض ال��
ا من معقم ال�دين واألقنعة الجراح�ة ودروع الوجه من خالل أقرب منظمة مجتمع�ة مشاركة. �مكن العثور ع� ا لمدة 30 يوم� ة أن تطلب تور�د� الصغ��
نامج وتوافرە هنا . تفاص�ل ال��
 
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
� م�ان األمر الص�� رقم

C19-07i تم تحد�ث المأوى ��
ا ح�� � حظر اس�ئناف �عض األعمال واأل�شطة مؤقت�

� النظام الحا�� و�ستمر ��
ات واس��دال المأوى السابق �� �قوم هذا األمر الجد�د بتحديثات وتغي��

ا. ع� الرغم من أن الوال�ة طورت خارطة ط��ق خاصة بها إلعادة الفتح ، فقد تحركت المقاطعة �حذر أ��� مما �سمح �ه �صبح الق�ام �ذلك أ��� أمان�
الوال�ة �خالف ذلك �س�ب كثافة سان فرا�س�سكو والظروف الصح�ة المحل�ة. طالما
وس وتدعم اعت�ارات المخاطر الصح�ة الق�ام �ذلك ، وس�سمح مسؤول الصحة �أ�شطة أعمال إضاف�ة � طرق احتواء انتقال الف��

ا �� تحرز المقاطعة تقدم�
ا � إطار عمل�ة تدر�ج�ة تدر�ج�ة لتوف�� انتعاش اقتصادي أ��� أمان�

. وأ�شطة أخرى ��
 
� التحرك حول المدينة و األ�شطة ال��ادة ، ب �جب

� ت�ب�ه ع� الفور األعمال إذا ث�تت اصابتهم usinesses �ما ي�دأ الناس �� تتطلب أن جميع الموظف��
COVID-19 ات� ـــخ الذي تم اخت�ارهم ف�ه. �مكن لل�� � م�ان العمل خالل ال 48 ساعة ق�ل ظهور األعراض أو خالل 48 ساعة من التار�ـ

و�انوا موجودين ��
� ع� COVID-19 معرفة الم��د حول ما �جب فعله �عد حالة � الموظف�� إذا �ان . www.sfcdcp.org/covid19-posi�ve-workplace اإل�جاب�ة ب��
� أو أ��� ممن ث�تت إصابتهم �ـ b لدى المستخدم � ، فحي�ئٍذ �كون االستخدام COVID-19 ثالثة موظف�� ة أسبوع�� ا لالتصال �قسم B خالل ف�� مطل���
ا االمتثال لجميع �ات أ�ض� � سان فرا�س�سكو ع� 628-217-6100 أنا ع� الفور لإل�الغ عن المجموعة من الحاالت. �جب ع� ال��

الصحة العامة ��
� ذلك تقد�م أي معلومات مطل��ة

� الحاالت وتعقب االتصال من ق�ل المقاطعة ، �ما ��
.إجراءات التحقيق ��

 
الملحق أ - بروتوكول الت�اعد االجتما�� المعدل
� سان فرا�س�سكو إ�مال قائمة مراجعة بروتوكول الت�اعد االجتما��

� الموقع وات�اعها . (SDP) �جب ع� �ل �شاط تجاري ُ�سمح له �العمل ��
ها �� و���

�ات �استخدام اإلصدار األقدم ط .NEW VERSION استخدام هذا SDP قائمة مراجعة الحاجة إ� مراجعة وتحديثها OF THE SDP جميع ال��
nstruc�ons و د ص equirements د المرجع�ة� . التفاص�ل إد ما �� المطل��ة وك�ف�ة است�مال ع�� ال��
 
الملحق ج -1 - األعمال اإلضاف�ة المسم�ح لها �العمل
اطات � " األعمال اإلضاف�ة " المدرجة قد تعمل، رهنا اش��

�� ements توج�ه �
� النظام و�� أي متطل�ات إضاف�ة المنصوص عليها أو ��

المنصوص عليها ��
: منفصل صناعة محددة من ق�ل مسؤول الصحة. تمت مراجعة األقسام التال�ة أو إضافتها

(م�اتب لألعمال غ�� األساس�ة - مراجعة (صفحة 18
(مشغلو القوارب المفتوحة - مراجعة (الصفحات 21-20
(مقدمو الخدمة الشخص�ة - مراجعة (الصفحات 25-24
(صاالت الج�م ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة - مراجعة (الصفحات 26-25
(المتاحف الداخل�ة ، وأحواض األسماك ، وحدائق الحيوان - تمت اإلضافة (الصفحات 28-26
(مرا�ز ترف�ه عائل�ة خارج�ة - تمت اإلضافة (الصفحات 30-29
(مشغلو حافالت الرحالت الج��ة المفتوحة - تمت اإلضافة (الصفحات 31-30
(مرافق اإلقامة للس�احة - تمت اإلضافة (الصفحات 32

 
الملحق ج -2 - األ�شطة اإلضاف�ة المسم�ح بها لالس�ئناف
� توج�ه

� النظام و�� أي متطل�ات إضاف�ة المنصوص عليها أو ��
وط المنصوص عليها �� و" األل�فة �شاطات إضاف�ة " المدرجة قد �ستأنف، مع مراعاة ال��

:مستقل من ق�ل موظف الصحة. تمت مراجعة األقسام التال�ة أو إضافتها
ة - مراجعة (الصفحات 6-5 (التجمعات الخارج�ة الصغ��
(التجمعات �الس�ارة - تمت اإلضافة (الصفحة 8
(األ�شطة الدي��ة - أض�فت (الصفحات 10-8
(ال�شاط الس�ا�� - مضاف (الصفحات 11-10

 
التوجيهات الجد�دة أو المنقحة
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. قد تكون األوامر والتوجيهات ا حول ك�ف�ة االمتثال لألمر الص�� � توفر تعل�مات ملزمة قانون� ا وال�� تمت إضافة أو مراجعة التوجيهات التال�ة حديث�
احات وأطر ل�سه�ل االمتثال ا ب�رشادات تقدم اق�� .مصح��ة أ�ض�
 
(الخدمات الشخص�ة الداخل�ة (توج�ه 30-2020
كة تقدم خدمات شخص�ة داخل�ة � أي ��

�� � ف�� � والمدي��ن والم�� � والمشغل��  . ينطبق هذا التوج�ه ع� جميع المال���
 

� تنطبق ع� مقد�� الخدمة الشخص�ة. �جب أن تمتثل �ل خدمة شخص�ة مقدمة الملحق أ لهذا التوج�ه هو قائمة �أفضل الممارسات ال��
� أفضل الممارسات

.لجميع المتطل�ات ذات الصلة المدرجة ��
� لفن A LL متطل�ات � ذلك صالونات الحالقة وتصف�ف الشعر، صالونات األظافر والممارس��

الخدمة الشخص�ة توف�� ص ق �ما ��
ها من الخدمات الشخص�ة غ�� اللمس . (الصفحات 8-4 ة، والتدل�ك، والتجم�ل، ود�اغة الجلد وغ�� (الجسم، العنا�ة �ال���
� واجهة محل أو مب�� آخر. (الصفحات 10-8

� تقدم خدمات شخص�ة ترحب �العمالء �� (متطل�ات إضاف�ة للمؤسسات ال��
� ذلك غسل الشعر

� تعمل مع الشعر ع� الوجه أو الرأس ، �ما �� المتطل�ات اإلضاف�ة الخاصة �مقد�� خدمات الحالقة والشعر ال��
. (صفحة ١١ ـــح / دمج الشعر االصطنا�� � اللح�ة ، والتجد�ل ، والتل��ـ (وقصه ، والتصف�ف ، والتفج�� ، وت����
ة والتجم�ل. (صفحة 11 (متطل�ات إضاف�ة خاصة �خدمات التجم�ل والعنا�ة �ال���
(متطل�ات إضاف�ة خاصة �خدمات ال�ه��اء . (صفحة ١٢
(متطل�ات إضاف�ة خاصة �صالونات األظافر. (الصفحات 13-12
متطل�ات إضاف�ة خاصة �مقد�� خدمات فنون الجسد الذين �قومون ب�جراء عمل�ات حفر أو وشم أو تعد�الت أخرى ع� الجسم.
((صفحة ١٣
� األما�ن غ�� المتعلقة �الرعا�ة الصح�ة. (الصفحات 14-13

(المتطل�ات اإلضاف�ة الخاصة �خدمات التدل�ك ��
� الموقع وات�اع هذا .(HSP) الملحق ب هو خطة الصحة والسالمة

.HSP �جب أن تقوم �ل خدمة شخص�ة داخل�ة ب��مال و��� ��
الملحق ج ع�ارة عن دل�ل إرشادي ونصائح للخدمات الشخص�ة الداخل�ة . قد يتم تقد�م جميع الخدمات الشخص�ة الداخل�ة �اس�ثناء
� تتطلب من العم�ل إزالة أغط�ة الوجه .الخدمات ال��

 
(الجمناز�وم الداخل�ة والل�اقة ال�دن�ة (توج�ه 31-2020
. ينطبق هذا التوج�ه ع� جميع مال�� ومشغ�� ومديري الصاالت ال��اض�ة الداخل�ة أو مرا�ز الل�اقة ال�دن�ة
 

� ُ�سمح لها �الفتح ع� أساس محدود الش�ل التوض��� أ لهذا التوج�ه هو إرشادات لصاالت األلعاب ال��اض�ة الداخل�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة ال��
. مع العمل�ات المعدلة

�
�مكن أن تفتح الصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة ح�� 10٪ من سعة صالة األلعاب ال��اض�ة أو مركز الل�اقة ال�دن�ة ، �ما ��

.ذلك األفراد ، بناًء ع� لوائح اإلشغال المعمول بها
ا ع� األقل حول وس ، �جب الحفاظ ع� مسافة 12 قدم� . ألن هذا ي��د من خطر انتقال الف�� ي��د التم��ن من معدل وشدة الزف��
ا ، خاصة إذا كنت أنت � ي��د من معدل التنفس أو شدته. �لما زادت المسافة ، �ان ذلك أ��� أمان�

أولئك الذين يؤدون أي �شاط �د��
. أو من حولك ي�نفسون �صع��ة
� جميع األوقات من أولئك الذين ال �مارسون التمار�ن

� والمستف�دين الحفاظ ع� مسافة ستة أقدام ع� األقل �� �جب ع� الموظف��
� ت��د من معدل التنفس أو شدته ال��
ط�ب مع كثافة التنفس الطب�ع�ة � جميع األوقات ماعدا أثناء ال��

. تغط�ة الوجه إلزام�ة ��
.حافظ ع� نظافة الم�ان من خالل إجراءات التطه�� وال�ف الص�� المحّسنة
ا .ال �سمح ألي شخص أقل من 18 عام�

� الموقع ، وات�اع .(HSP) هو خطة الصحة والسالمة B الش�ل
�جب ع� �ل صالة ألعاب ر�اض�ة داخل�ة أو مركز ل�اقة �دن�ة إ�مال ، و��� ��

HSP .
نموذج الفحص الص�� لالستخدام من ق�ل أي شخص �قوم �فحص األفراد من غ�� األفراد (مثل العمالء والزائ��ن وما إ� ذلك) ق�ل الدخول إ�
كة .موقع أو ��

 
(التوج�ه 29-2020) AirBnB مرافق اإلقامة - مثل الفنادق والموت�الت و
� سان فرا�س�سكو ح�ث �مكن ألفراد الجمهور الحصول

� ع� أي م�شأة إقامة �� ف�� � والمدي��ن والم�� � والمشغل�� ينطبق هذا التوج�ه ع� جميع المال���
ل و � � ذلك ، ع� س��ل المثال ال الح� ، الفنادق والموت�الت ومالعب الس�ارات وال��ر ووج�ات اإلفطار وال��

ع� سكن ع� أساس قص�� األجل ، �ما ��
� وقت واحد) من ق�ل

ة - المدى اال�جارات (أي اال�جارات ألقل من 30 ل�ال متتال�ة �� ال��ائن والبيوت، بيوت، واإلقامة المنصوص عليها عطلة أو قص��
نت . مال�يها من خالل الخدمات ع�� اإلن��
 

� سان فرا�س�سكو و�جب أن تمتثل ل�ل مطلب. (الصفحات
� تعمل �� الش�ل التوض��� أ لهذا التوج�ه هو أفضل الممارسات لمرافق السكن ال��

11-5)
ة األجل. (الصفحات 12-11 (متطل�ات إضاف�ة لإل�جارات قص��
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� الموقع وات�اع هذا .(HSP) هو خطة الصحة والسالمة B الش�ل
.HSP �جب ع� �ل مرفق إقامة إ�مال و��� ��

� مرفق اإلقامة
ة الفحص للضيوف ق�ل �سج�ل الوصول �� .�جب تقد�م ���

� مرافق السكن
�� � .ورقة تلم�حات و�رشادات لجميع الضيوف المق�م��

 
� الهواء الطلق (توج�ه 19-2020

(bالتجمعات ��
� الهواء الطلق ، �ما

� واألفراد ومشغ�� المرافق أو األما�ن األخرى الذين ينظمون و�ستض�فون التجمعات �� ينطبق هذا التوج�ه ع� جميع األفراد المشارك��
� الهواء

� سان فرا�س�سكو . ز ��
� أي م�ان ��

ا ، �� ا أو جزئ�� � والحافالت والجوالت ال�ح��ة المستضافة إ� الحد الذي يتم ف�ه ، �ل��
� ذلك جوالت الم��

��
� الهواء الطلق atherings الطلق ال �شمل

. فصول الل�اقة ال�دن�ة ��
 

� التجمعات الخارج�ة
�� � � المشارك�� � والمض�ف�� .الش�ل التوض��� أ لهذا التوج�ه هو أفضل الممارسات للمشارك��

(المتطل�ات العامة لجميع التجمعات الخارج�ة. (الصفحات 2-1
� الهواء الطلق. (الصفحات 6-5

ة �� (متطل�ات إضاف�ة لتجمعات الوج�ات الصغ��
� الهواء الطلق. (صفحة ٦

ة �� (متطل�ات إضاف�ة للتجمعات الصغ��
� الهواء الطلق. (الصفحات 7-6

(متطل�ات إضاف�ة خاصة �التجمعات الخاصة ��
� أي تجمعات خارج�ة. (الصفحات 8-7

(متطل�ات إضاف�ة خاصة �مض���
� الموقع وات�اع .(HSP) هو خطة الصحة والسالمة B الش�ل

.HSP �جب ع� �ل مض�ف إ�مال و��� ��
� C �مثل الش�ل التوض��� �ن والممارس�� � ذلك الحا��

� أنواع مختلفة من التجمعات ، �ما ��
�� � � والمشارك�� النصائح واألسئلة الشائعة للمض�ف��

ا من أ��� من أ�ة واحدة � �شمل أشخاص� � ، وال�� .الدي�ي��
 
(التجمعات �الس�ارة (توج�ه 28-2020
� من أي عمل استضافة د ف�� . atherings ط ن ز -rive هذا التوج�ه ينطبق ع� جميع أصحاب ومشغ�� والمدي��ن والم��
 

� سان فرا�س�سكو و�جب أن �متثلوا ل�ل
� تجميع الس�ارات الذين �عملون ��

الش�ل التوض��� أ لهذا التوج�ه هو أفضل الممارسات لمض���
(مطلب مدرج. (الصفحات 6-4
� الموقع وات�اعه HSP �جب أن ��مل �ل مض�ف تجميع محرك األقراص هذا .(HSP) هو خطة الصحة والسالمة B الش�ل

ە �� .و���
� ذلك نصائح لتجمعات الق�ادة C �مثل الش�ل التوض���

.النصائح واألسئلة الشائعة للتجميع �ما ��
 
ات تطرأ ع� �ات ع� القراءة ال�املة من خالل التوجيهات واإلرشادات وخطة الصحة والسالمة و�جب أن تظل ع� اطالع دائم �أي تغي�� يتم �شجيع ال��
� �انتظام. إضاف�ة �مكن العثور ع� معلومات حول DPH عن ط��ق التحقق من موقع Stay-Safer-At-Home طلب

و�� � ذلك ، SF.gov اإلل���
�ما ��

        .و الفتات أجل لعملك (PPE) وصالت ل معدات الحما�ة الشخص�ة
 
موارد التم��ل

� 15 س�تم��
صندوق حقي�ة الظهر الحمراء - �غلق ��

� 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 ، 1،000 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 ��

ع� 15 س�تم�� 2020 . لم��د من ET الط��ل ألولئك المتأث��ن هذە األزمة. غل��ل تمت إعادة فتح إد المدخل تطبيق صندوقها وسوف �غلق عند 12:00
  . 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
 
:حلقات ال��ب
� عالم

الثالثاء 15 س�تم�� 2020 الساعة 3:00 مساًء - COVID ك�ف�ة إدارة التدفق النقدي وتوقعه ��
كز وري ل�قاء األعمال ونجاحها. هذا ث س�� �� � � أث�تت فعاليتها والتقن�ات العمل�ة لمساعدة ebinar التدفق النقدي اإل�جا�� ات�ج�ات ال�� ع� االس��
� نها�ة الندوة ع� ال��ب ، س�تمكن المشاركون من الوصول إ� نموذج مخصص �مكنهم

ة إدارة والتدفقات النقد�ة المتوقعة. �� أصحاب األعمال الصغ��
� المستق�ل

ا �� .استخدامه للت�بؤ �التدفق النقدي لمدة تصل إ� 12 شهر�
 
� يتم تناولها ستكون :الموضوعات ال��

� ب�ئة اليوم الجد�دة
�ات لتحقيق النجاح �� ك�ف تتك�ف ال��

فهم الب�انات المال�ة الرئ�س�ة والمصطلحات
ات�ج�ات مث�تة لتعظ�م التدفق النقدي اس��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-HSP-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-Screening-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-Tips-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-Tips-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-19-SmallOutdoorGatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-19-BP-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-19-Small-Gatherings-Health-and-Safety-Plan.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-28-Drive-in-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-28-HSP-Drive-in-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
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=https://sf.gov/operate-your-business-during-coronavirus-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment%3Ffbclid%3DIwAR2bfipobjQYdB3oYCfM6unl_rPtAyVlbqKIJBDG2xc3IXJx14BPOS3Iq8U
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
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://globalgiving.typeform.com/to/DyV27uJm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loan
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� المستق�ل
ا �� ) للت�بؤ �اإليرادات والم�وفات والتدفق النقدي لمدة تصل إ� 12 شهر� � نظرة عامة ع� قالب مخصص (متاح لجميع المشارك��

 
. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا
 
� القتصادنا الجد�د - األر�عاء 16 س�تم�� 2020 الساعة 6:00 مساًء

خ�ارات ال��ان القانو��
�ات ذات المسؤول�ة المحدودة ا�ات العامة وال�� � ج�د لعملك؟ �مكن أن تكون المعلومات حول المل��ة الفرد�ة وال��

ك�ف تقوم �اخت�ار ك�ان قانو��
. هل تعلم أن الحما�ة �

ة ومليئة �الضجيج ال�س���� �ات المختلفة وال�دائل األحدث مثل التعاون�ات وال��انات الثالث�ة مح�� والعد�د من أنواع ال��
ء سوى اسم تجاري رائع وشعور زائف �

�ات ذات المسؤول�ة المحدودة ل�ست تلقائ�ة ، و�مكن أن ي�ت�� �ك األمر �سهولة �ال �� �ات وال�� القانون�ة لل��
� األفضل لخطط عملك. سجل هنا

� تحد�د اخت�ار ال��ان القانو��
. �األمان؟ ترشدك ورشة العمل هذە خالل عمل�ة اتخاذ القرار لمساعدتك ��

 
ا) QuickBooks Online �استخدام PPP حفظ سجالت قرض الجلسة 1) - األر�عاء 16 س�تم�� 2020 الساعة 11:00 ص�اح�
� إعداد حفظ سجالت

� PPP �ساعد الجلسة 1 أصحاب األعمال ��
لت�بع نفقات القروض ، Quickbooks Online لحجز قرضهم �ش�ل صحيح ��

�ات مع الرواتب و تصم�مها � إنفاقها �سهولة. هذە الفئة �� مصممة من أجل ال�� � يتع�� ائب ، ولرؤ�ة مقدار أموال القرض المت�ق�ة ال�� لل�سامح وال��
نت، الذين ل�س لديهم خلف�ة المحاس�ة، والذين ألصحاب األعمال الذين يتعاملون مع السجالت المال�ة الخاصة بهم �استخدام ق��كبووكس االن��
. المغفرة القرض . قم ب��ارة هنا لل�سج�ل PPP ي��دون أن �فهموا ك�ف�ة الحفاظ ع� السجالت المال�ة لضمان أق� قدر من
 
: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��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.norcalsbdc.org/events/how-manage-and-forecast-cash-flow-covid-world-3
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.rencenter.org/event/legal-entity-choices-for-our-new-economy-online/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.norcalsbdc.org/events/ppp-loan-recordkeeping-using-quickbooks-online-session-1-0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
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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
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