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س�تم�� 2020 22
 
،ع��زي القارئ
 
�ات ع� �دء اليوم األول من الخ��ف بهذە اإلعالنات والتحديثات. إذا فاتتك أي من رسائلنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، �مكنك مشاهدتها هنا . يتم �شجيع ال��
�� االتصال بنا oewd.org/covid19 مراجعة ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� للحصول ع� معلومات جد�دة. �ما هو الحال دائم�
   . sfosb@sfgov.org ع�
 
:اإلعالنات
إعادة االفتتاح وخالصة التوجيهات
� إعادة فتح الم��د من األعمال واأل�شطة. ف�ما ��� ملخص لما تم السماح ب�عادة فتحه

� األسابيع القل�لة الماض�ة ، تقدمت سان فرا�س�سكو قدما ��
��

.والرا�ط الخاص �التوج�ه واإلرشادات المحددة والمس�ندات ذات الصلة
 
9/21:

� الداخل مع خطط أمان معتمدة
(المتاحف وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة (��

[ توج�ه ] [ خطة الصحة والسالمة ]
(المدارس (للتعلم الشخ�� ، ع� أساس متجدد مع خطط السالمة المعتمدة
[ توج�ه ] [ إرشادات أول�ة للمعارف التقل�د�ة - 12 ]

 
9/14:
ل � � صحة الم��

C19-07i - حافظ ع� أمانك ��
�ات ذات القدرات المحدودة ال��

� األما�ن المغلقة (ح صالونات الهواء وتصف�ف الشعر، نا صالونات ا�ل والمؤسسات والتدل�ك، ،ervices الشخص�ة ج �� الصورة
��

(والوشم والثقب
� ذلك التدر��ات الشخص�ة الفرد�ة

� الداخل ( �ما ��
(الصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة ، ��

� الهواء الطلق
أفالم الق�ادة ��

ب ، ول�نها ال �شمل المالعب � الهواء الطلق (مثل الجولف المصغر ، وس�اق ال�ارت ، وأقفاص ال��
ف�ه العائ�� ، �� (ال��

جوالت الحافالت والقوارب
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�

� �ل مرة 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 ��
 

الهدف: نها�ة س�تم��
� األما�ن المغلقة ب�س�ة 25٪ القدرات، و�صل إ� 100 شخص، مرة واحدة سان فرا�س�سكو

تقا�� " ع� نظام classifie تناول الطعام �� ق ب " ال��
. تق�مه الدولة

 
�ات ع� القراءة ام �قواعد الته��ة هذە و��� بروتوكول الت�اعد االجتما�� الجد�د هذا . يتم �شجيع ال�� � �ات المفتوحة االل�� �جب ع� جميع ال��
ات تطرأ ع� طلب -Stay-Safer-At ال�املة من خالل التوجيهات واإلرشادات وخطة الصحة والسالمة و�جب أن تظل ع� اطالع دائم �أي تغي��
Home عن ط��ق التحقق من موقع DPH انتظام. إضاف�ة �مكن العثور ع� معلومات حول� �

و�� � ذلك وصالت ل معدات الحما�ة ، SF.gov اإلل���
�ما ��

        .و الفتات أجل لعملك (PPE) الشخص�ة
 
ة �ات الصغ�� تتوفر معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
ة من معدات الحما�ة � شحنة كب�� ا ، قامت سان فرا�س�سكو بتأم�� � إعادة فتح أ��� أمان�

ة �� �ات الصغ�� اتنا اإلخ�ار�ة ، لدعم ال�� ��� �
ا �� شاركنا سا�ق�

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

ة �� �ات الصغ�� ا ، ب�نما �ستمر اإلمدادات. �جب ع� ال�� � س�تم إعادة فتحها ق���� �ات المحل�ة المفتوحة و / أو ال�� ال��
ا �ات أن تطلب تور�د� . �مكن لل�� 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 و�ال�س�ة لتلك ا من معقمات ال�دين واألقنعة الجراح�ة ودروع الوجه. المنظمات ال�� لمدة 30 يوم�
� لم يتم إدراج معلومات االتصال بها �عد ، ير�� التحقق مرة أخرى. انقر هنا لم��د من المعلومات     .المنظمات ال��
 
المنح وموارد التم��ل
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://oewd.org/free-ppe-available
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� المنطقة 5 - جد�د
سداد رسوم نافذة األعمال ��

ة ، ال س�ما أثناء جائحة ة المتع�� �ات الصغ�� ف المنطقة 5 دين ، COVID-19 النوافذ المحطمة ل�ست خطأ صاحب العمل. من أجل دعم ال�� �طلق م��
� المنطقة 5. �مكن

رة من النوافذ المكسورة �� ة المت�� �ات الصغ�� ا لمساعدة الضحا�ا لل�� � سان فرا�س�سكو برنامج�
ب��ستون ومكتب المد�� العام ��

� السنة. التع��ضات عن النوافذ
�� � �ات المؤهلة ما �صل إ� 1000 دوالر أم���� من ت�لفة اس��دال نافذة واجهة المتجر �حد أق� مرت�� تع��ض ال��

� أو �عد 17 مارس 202 0. انقر هنا لعرض األهل�ة والتقد�م
� حدثت �� .المكسورة مؤهلة للحوادث ال��

 
منحة ع� النهضة السوداء
�ات نامج� م. تم تصم�م # النهضة السوداء لدعم رواد األعمال السود وال�� � إ�شاء ال��

نهضة ر�ادة األعمال مركز �ا�فيو �علن د األسود النهضة لل�دء ��
� مجتمع

� التم��ل األو�� ، والتدر�ب ع� األعمال التجار�ة ، وخطة لمساعدة رواد ، Bayview Hunters Point الناشئة ��
مع م�لغ 1500 دوالر أم���� ��

� ، ومجموعة من رواد األعمال ة ، واألعمال التجار�ة المدر��� � ذوي الخ�� األعمال ع� تحد�د أهداف وغا�ات قا�لة للق�اس وتحق�قها �دعم من المهني��
ا إ� ش�كة النهضة الواسعة ، وا��ساب اتصاالت نامج ، س�نضم المتقدمون أ�ض� اآلخ��ن الذين �سعون لتحقيق نفس الهدف. من خالل التقدم لهذا ال��
� 24 س�تم�� 2020

.ق�مة ، و�عالنات ، وفرص تعاقد�ة. تطبيق وث�قة ق ��
 
PowerUp صندوق برنامج
ي Mجوجل �اف�ه أعلن $ 3 � العمل الخ��

�� � � جميع PowerUp منحة ل الالت�ني��
ة �� �ات الصغ�� ة مئات الالت�ن�ة س مملوكة من ال�� صندوق لدعم م�ا��

أنحاء وال�ة �ال�فورن�ا وني��ورك وتكساس مع الحصول ع� رأس المال والتدر�ب الذي �حتاجون إل�ه لالستفادة بنجاح عاصمة للتغلب االقتصاد�ة
� النمو. و

ة �منحة تحطم $ 5000 و�قران كنت مع مدرب لمساعدتك La�nx ستدعم برنامج المؤهلة PowerUp االن�ماش واالستمرار �� �ات الصغ�� ال��
ات�ج�ة األعمال وال�س��ق والتم��ل . تصف�ات ة ع�� اس�� الصورة مول ب La�nx ينمو عملك. س�حصل المشاركون ع� إم�ان�ة الوصول إ� الخ��
usinesses 2020 مكن أن تنطبق هنا من خالل 14 أ�ت��ر�.   
 
ات مهمة تذك��
� 30 س�تم�� 2020

 تعداد 2020 - الموعد النها��
� لم ت�مل تعداد 2020 . لدينا 8 أ�ام � سان فرا�س�سكو عدد كب�� من األ� ال��

ونحن ن��د أن remailing لم �فت األوان �عد للمشاركة� ال يزال يوجد ��
� الحصول ع� تمث�ل ومزا�ا أفضل من

� والمهاج��ن ع� حد سواء. ساعد سان فرا�س�سكو �� نتأ�د من جميع س�ان سان فرا�س�سكو تحسب المواطن��
ء نفسه. �ل شخص يتم عدە �جلب 20000 دوالر من الموارد الف�درال�ة �

خالل التأ�د من اح�سا�ك أنت وعائلتك و�شجيع موظف�ك ع� فعل ال��
امج والخدمات األساس�ة ع� مدى السنوات الع�� القادمة. �ضمن اح�سابنا تمث�لنا الس�ا�� العادل واألهم من ذلك ، يؤكد أنك هنا وجزء من أم���ا. لل��
� عن ج�س�تك أو حالتك الوظ�ف�ة أو دخل أ�تك. قم ب��ارة

.أو اتصل �الرقم my2020census.gov 2020-330-844 لن �سألك التعداد الس�ا��
 
2019 T ax R etur n �

التمد�د الموعد النها��
� لعام 2019 ��عة. و ��� ا لتقد�م اإلقرار ال�� ائب الذين طلبوا تمد�د� ���ة لداف�� ال�� ب موعد 15 أ�ت��ر لتقد�م اإلقرارات ال�� تذكر داف�� IRS اق��
ا من خالل ا مجان� ون�� � إل��� ��� ائب تقد�م اإلقرار ال�� � 15 أ�ت��ر. �مكن لداف�� ال��

� أو ق�ل الموعد النها��
���ة وملف �� ائب الست�مال اإلقرارات ال�� ال��

اء IRS ملف ائب وخ�� ا واستخدام اإل�داع الم�ا�� . �جب أن �ستمر دافعو ال�� ون�� ائب �� التقد�م إل��� داد داف�� ال�� � . إن أ�ع ط��قة الس��
المجا��

دة والمدفوعات ���ة والم�الغ المس�� ـــع معالجة اإلقرارات ال�� ون�ة لدعم الت�اعد االجتما�� و���ـ � استخدام الخ�ارات اإلل���
ائب �� .ال��

 
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��
� والممارسات المبتكرة لرواد األعمال ح�ث تتطلع � توفر إعادة التجه�� 24 س�تم�� 2020. وس�شمل أ�شطة هذا العام العد�د من اللوحات التعل�م�ة ال��
� اقتصاد أقوى. تفاص�ل ومعلومات ال�سج�ل و ��� ع�

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

 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
العمل �اتفاق�ات المقاول المستقل - األر�عاء 23 س�تم�� 2020 الساعة 6:00 مساًء
. ستوجهك ورشة العمل وع المقاول المستقل الناجح ع� إ�شاء وتوثيق التوقعات الواقع�ة لنطاق العقد ومعاي�� األداء وال�سع�� ا ما تعتمد نتائج م�� غال��
التفاعل�ة هذە خطوة �خطوة خالل عمل�ة إ�شاء اتفاق�ة مقاول مستقلة �س�طة وعامة تعمل. وسوف يناقش أ�ضا خ�ارات للتعامل مع المشا�ل أداء
ة خالل هذا الوقت من � تواجه العد�د من أصحاب األعمال الصغ�� � ذلك عمل�ة تعد�ل أو Covid 19 المقاول ال��

� ال��ائ�ة واالقتصاد�ة، �ما �� عدم ال�ق��
.تعد�ل العقد إذا لزم األمر. انقر هنا لم��د من المعلومات ولل�سج�ل
 
ة ع� ا - Facebook ندوة ع�� ال��ب حول دل�ل موارد األعمال الصغ�� الخم�س 24 س�تم�� 2020 الساعة 9:00 ص�اح�
� جميع أنحاء ل عائلة من

ة، وهو دل�ل شامل لتحصل ع� أدوات مجان�ة، التدر�ب والموارد �� وقد خلق الف�سبوك دل�ل الموارد األعمال الصغ��
نت الدل�ل لمساعدتك ع� مشاركة الموارد الق�مة � مواجهة تحد�ات جد�دة ، ستفصل هذە الندوة ع�� اإلن��

ة �� �ات الصغ�� التطب�قات. مع استمرار ال��
ة الخاص �ك خالل هذا الوقت. قم ب��ارة هنا لل�سج�ل .المتاحة لمجتمع األعمال الصغ��
 
الخم�س 24 س�تم�� 2020 الساعة 5:00 مساًء - San Francisco Merchant s المجان�ة لـ Tenant-Landlord ع�ادة
ان بولك السف� لحضور � سان فرا�س�سكو ، ومنطقة مزا�ا مجتمع لوور بولك ، وع�ادة مالك مستأجر لور بولك وج��

�� � ير�� االنضمام إ� نقا�ة المحام��
:ندوة مجان�ة لمالك المستأجر ، مفتوحة لجميع تجار سان فرا�س�سكو. سوف تفعلها

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfdistrictattorney.org/victim-services/district-5-business-broken-window-reimbursement/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde3TvTFxJVeYhexnNK0g0lEc6MNQNcUsMJtFiwbrbKNMglYg/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://powerupfund.org/powerup
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://grants.ureeka.biz/powerup-program%23apply#apply
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://my2020census.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.irs.gov/newsroom/irs-reminds-taxpayers-who-filed-an-extension-that-the-oct-15-due-date-approaches
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sba.gov/NSBW
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.rencenter.org/event/independent-contracting-soma-sept/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://register.gotowebinar.com/register/3722564151144035600
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� عقد اإل�جار
.تعرف ع� ما �جب الق�ام �ه إذا واجهتك مش�لة ��

.تعرف ع� ما �جب أن تفعله إذا كنت تواجه مش�لة مع المالك
.COVID-19 تعرف ع� ما �جب فعله إذا لم تتمكن من دفع عقد اإل�جار �س�ب
.تعرف ع� الحما�ة القانون�ة لعقد اإل�جار الخاص �ك
!واحصل ع� المساعدة اآلن إذا احتجت إليها

 
�
اء يناقشون هذە القضا�ا وأ��� . ال ت�تظر ح�� تحصل ع� إشعار �اإلخالء. اتخذ إجراء اآلن وسجل �� و سوف جنة من خ��

h�ps://lptlc.org/merchant-seminar/ .
 
9:00 �

�� 2020 ، ائب - الجمعة، 25 س�تم�� PT سماع جميع األصوات مع مصلحة ال��
��ة العمل الحر ، مع أدوات االحتفاظ IRS انضم إ� ائب المقدرة ، و�� ائب إ� ال�� ة وجلسة استماع. استمع من مصلحة ال�� � ورشة عمل صغ��

��
ا . قدم أ�ض� �

داد الصندوق االس�ئما�� �أصحاب العمل والم��د. احصل ع� نظرة عامة حول قواعد الموظف مقا�ل المتعاقد المستقل وغرامة اس��
ة. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا IRS مدخالتك حول ك�ف �مكن لـ � الخدمة ألصحاب األعمال الصغ�� . تحس��
 
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 أن تظل ع� اطالع دائم �أحدث التطورات والموارد المتاحة � تواجه ال�� .المسبوقة ال��
 
� الحدث و�رسال أسئلتك إ�

  . Marianne.Thompson@sfgov.org ير�� ال�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

ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
COVID19SF 777-888 إ� .

�
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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