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س�تم�� 2020 25
 
،ع��زي القارئ
 
�
ة �� �ات الصغ�� ا من معقم ال�دين واألقنعة الجراح�ة ودروع الوجه لل�� اختتام األسب�ع بهذە اإلعالنات والتحديثات. للتذك�� ، يتوفر إمداد لمدة 30 يوم�

امج ومعلومات االتصال �أقرب منظمة مجتمع�ة مشاركة . سان فرا�س�سكو. �مكن العثور هنا ع� تفاص�ل ال��
 
�ات ع� مراجعة للحصول ع� معلومات oewd.org/covid19 إذا فاتتك أي من رسائلنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، �مكنك مشاهدتها هنا . يتم �شجيع ال��
�� االتصال بنا ع� ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��    . sfosb@sfgov.org جد�دة. �ما هو الحال دائم�
 
:اإلعالنات

ة - 28 س�تم�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
�ات ل�جا�� الجد�دة. م��د من ة قاء واتخاذ قرارات ع� خمس �� � الساعة 5:30 ص م ، ستقوم لجنة األعمال الصغ��

� 28 س�تم�� 2020 �� يوم االثن��
. المعلومات حول مشاهدة وتقد�م التعل�قات العامة هنا
 
� الداخل / الخارج

إرشادات أول�ة لتناول الطعام ��
ت وزارة الصحة العامة � األما�ن المغلقة عندما سمحت، وقد ���

� محاولة لضمان أن المطاعم لديها الفرصة لتكون ع� استعداد لفتح ل تناول الطعام ��
��

(DPH) ات المتوقعة ع� أمر ال�قاء �ات المحل�ة والمجتمع �المعلومات المتعلقة �التغي�� نت . يزود هذا الملخص ال�� إرشاد أو�� ع� موقعه ع� االن��
ل (أمر مسؤول الصحة � � الم��

� س�تبع �عد إعادة تص��ف الوال�ة لمستوى مخاطر سان فرا�س�سكو إ� (C19-07 �أمان �� واإلرشادات ذات الصلة ال��
ات تقا�� أو معتدلة) . المتطل�ات أدناە ل�ست نهائ�ة ح�� تتم مراجعة األمر و�صدار التوجيهات النهائ�ة ذات الصلة ، ول�ن التغي�� المستوى 2 (ال��
� تراجع سان

ات األخرى خالل الخ��ف وت�س�ب �� ا - أن ترتفع أرقام الحاالت والمؤ�� الجوه��ة غ�� متوقعة. من الممكن - �ل ومن المحتمل أ�ض�
ا أو �عكس هذە ات المحل�ة وسيوقف مؤقت� اقب مسؤول الصحة �استمرار جميع المؤ�� . س�� �

فرا�س�سكو مرة أخرى إ� المستوى األحمر أو ح�� األرجوا��
� سان فرا�س�سكو

ها من إجراءات إعادة الفتح إذا لزم األمر لم�افحة ان�شار ال��اء �� .اإلجراءات وغ��
 
:�شمل �عض النقاط ال�ارزة ع� س��ل المثال ال الح�

و�ات ال�حول�ة مع وج�ة حسنة الن�ة وقد � ع� أي مطعم أو �ار �قدم الم�� ف�� � والمدي��ن والم�� � والمشغل�� ��ي التوج�ه ع� جميع المال���
ـــح الالزمة لتقد�م الطعام � �ان من شأنها أن �ش�ل الطبق " A . حصلوا ع� التصار�ـ � �م�ة �اف�ة من المواد الغذائ�ة ال�� حسن الن�ة وج�ة " تع��
ا وج�ة حسنة ا أن �طلب أ�ض� ا كحول�� و�� و�ات ال�حول�ة �دون وج�ة حسنة الن�ة ، و�جب ع� �ل مستف�د �طلب م�� . �حظر بيع الم�� الرئ���
.الن�ة
� أي

ورة ارتداء أغط�ة الوجه �� � استخدام أغط�ة للوجه و��الغ المستف�دين ��� �جب أن تطلب مؤسسات تناول الطعام من جميع الموظف��
� ذلك ع� س��ل المثال ال الح�: أثناء انتظارهم للجلوس ؛ أثناء مراجعة القائمة والطلب ؛ أثناء

�ونه ، �ما �� وقت ال �أ�لون ف�ه أو ���
� أي وقت �غادرون ف�ه الطاولة ،

و�اتهم أو �عد الدورات أو ا�تمال الوج�ة ؛ و�� � انتظار تقد�م طعامهم وم��
التواصل االجتما�� ع� طاولة ��

� هم من الموظف�� ب ف�ه الخوادم أو الناقالت أو غ�� � أي وقت تق��
ا ارتداء أغط�ة للوجه �� مثل استخدام دورة الم�اە. �جب ع� المستف�دين أ�ض�

ب الجدول العم�ل ح�� العم�ل وضع ع� هم و ا�س ج � �جب أن ال �ق�� . overing من طاولتهم. الموظف��
ة الفرز . الفرز �جب أن تحدث ق�ل أن ��� �

قم �فحص جميع المستف�دين والزوار اآلخ��ن ع� أساس يو�� �استخدام أسئلة الفرز الق�اس�ة ��
� د

�د ining يتم �جلس الناس �� وس. أي الشخص الذي �ج�ب "نعم" ع� أي stablishment ال�� من أجل منع ان�شار غ�� مقصود من الف��
وس و�جب أن �حظر من دخول د � خطر من وجود الف��

�د ining سؤال الفرز �� . stablishment ال��
� ، الموجودين داخل مؤسسة تناول الطعام إ� أقل من: (1) ٪25 � ذلك الموظف��

ون�ة عدد األشخاص ، �ما �� �جب أن تحدد المطاعم اإلل���
�د مع المساحات الداخل�ة تتكون من أ��� من غرفة واحدة، stablishments من الحد األق� للسعة أو (2) 100 شخص. تناول الطعام ال��
� الهواء الطلق الذين قد

� �ل غرفة إ� 25٪ من السعة القصوى. �شمل حد السعة هذا رعاة تناول الطعام ��
�جب أن تحد من القدرات ��

�
�حتاجون إ� دخول المب�� لطلب الطعام أو استخدام الحمام ، والمستف�دين الذين قد �حتاجون إ� دخول المب�� اللتقاط الطعام أو تناوله ��

ا لذلك .الخارج. �جب أن تحدد مؤسسات تناول الطعام سعة تناول الطعام الداخل�ة وفق�
� نفس ح

.ousehold �جب أن تكون الجداول تقت� ع� ما ال ي��د عن ستة رعاة، ما لم �كن �لها أعضاء ��
. الحد من التلوث المت�ادل ولمس العنا� الشائعة

شجع المستف�دين ع� عرض القوائم �استخدام أجهزتهم المحمولة الخاصة. عند طلب القوائم ، قم بتوف�� قوائم �مكن التخلص
ها �عد �ل استخدام .منها ، �ستخدم مرة واحدة ، أو استخدم قوائم مغلفة �مكن تطه��
كة مثل زجاجات البهارات ، وملح وفلفل رجاج ، وما إ� ذلك ، وتوف�� هذە العنا� ، عند التوقف عن استخدام المواد الغذائ�ة المش��
كة حسب الحاجة للمستف�دين ا ، �جب توف�� العنا� المش�� � حاو�ات أو أجزاء خدمة فرد�ة. إذا لم �كن ذلك ممكن�

الطلب ، ��
. وتعق�مها �عد �ل استخدام

� ذلك الطاوالت وال�را�� والمقاعد الداعمة والمقاعد
ا ق�ل الفتح �ل يوم و�عد �ل استخدام ، �ما �� قم بتطه�� �ل م�ان جلوس للمستف�د تمام�

� الت�اع تعل�مات المنتج
. المرتفعة والمقصورات وجوانب هذە األسطح. �جب أن ي�يح التطه�� الوقت ال�ا��
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قم بتطه�� األسطح شد�دة اللمس (مثل األبواب والمقا�ض والحنف�ات والطاوالت وما إ� ذلك) ومناطق االزدحام الشد�د (مثل مناطق االنتظار
. والممرات والحمامات) مرة واحدة ع� األقل �ل ساعة. قم بتطه�� الحمامات �ش�ل متكرر ، �ل أر�ــع ساعات ع� األقل
جعل ما �لزم من تحس�نات ع� ته��ة إ�شاء . تم توف�� إرشادات �شأن أنظمة التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء والته��ة السلب�ة ومنظفات الهواء
المحمولة

 
ات تطرأ ع� طلب -Stay-Safer يتم �شجيع جميع مؤسسات تناول الطعام ع� قراءة اإلرشادات األول�ة �دقة و�جب أن تظل ع� اطالع دائم �أي تغي��
At-Home Order عن ط��ق التحقق من موقع DPH انتظام. إرشادات أ��� تفص�ال من� �

و�� � DPH اإلل���
وسوف يتم ��� ��

sfcdcp.org/businesses س�كون ق���ا ع� �
� النها��

إضاف�ة �مكن العثور ع� معلومات . www.sfdph.org/direc�ves وسوف التوج�ه القانو��
� ذلك وصالت ل معدات الحما�ة الشخص�ة ، SF.gov حول

          .و الفتات أجل لعملك (PPE) �ما ��
 
للمساحة الخارج�ة (JAM) " ت��ــــح " أضف موس��� فقط
� الهواء الطلق وال�شاط تضخ�م الصوت كجزء من إعادة فتح

ف�ه �� ـــح مؤقت لضمان أ��� أمانا ال�� اليوم، عمدة لندن ب��د أعلنت برنامجا جد�دا ت��ـ
ـــح � سان فرا�س�سكو. س�ساعد ت��ـ

�� � �ات والمؤسسات واألفراد ع� تنظ�م �شاط ترفي�� مسؤول JAM تدر��� ف�ه ، ال�� الجد�د ، الذي تديرە لجنة ال��
�
�� Shared Spaces ح. إذا �ان � ع� األقل من �شاطك المق�� والمواقع الخارج�ة األخرى �ما يتوافق مع قواعد الصحة العامة. قدم هنا ق�ل أسبوع��

ا ا أو �عد الساعة 10 مساًء ، فقد تحتاج إ� تقد�م طلب م�كر� .�شاطك س�حدث ق�ل الساعة 9 ص�اح�
 
� 30 س�تم�� 2020

التعداد 2020 - الموعد النها��
� لم ت�مل تعداد 2020. لدينا 5 أ�ام سان فرا�س�سكو إطالق أسب�ع التعداد العمل ، وأنا ر لم �فت األوان للمشاركة� ال يزال هناك عدد كب�� من األ� ال��
remai الحصول �

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

ع� تمث�ل ومزا�ا أفضل من 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 من الموارد الف�درال�ة لل��
� عن ج�س�تك أو حالتك الوظ�ف�ة أو دخل أ�تك. قم ب��ارة

أو اتصل �الرقم my2020census.gov هنا وجزء من أم���ا. لن �سألك التعداد الس�ا��
2020-330-844.
 
المنح وموارد التم��ل
� منطقة الخليج - جد�د

ة �� �ات الصغ�� ق�ات الموفرة للطاقة لل�� ة �دون فوائد لل�� قروض صغ��
ا�ة مع منظمة ، BayREN دخلت �� �

ة �فائدة Mission Asset Fund (MAF) ٪0 و�� منظمة حكوم�ة محل�ة ، �� غ�� ال��ح�ة لتقد�م قروض صغ��
ا من التحد�ث إ� إضاءة وع ، �دء� � منطقة الخليج. �غض النظر عن الم��

ة القائمة �� �ات الصغ�� ق�ات توف�� الطاقة لل�� LED تصل إ� 2500 دوالر ل��
� اخت�ار المعدات الموفرة للت�لفة والعثور ع� المقاول المناسب و�رشادك خالل MAF �مكن أن �ساعدك ، ENERGY STAR وح�� الت�د�ل إ� أجهزة

��
.عمل�ة طلب القرض ال�س�طة
 
نامج :مزا�ا ال��

         قروض من 500 دوالر - 2500 دوالر -

وط مرنة 0٪ -          فائدة و��

         ENERGY STAR تم��ل جميع المنتجات المعتمدة من -

نت -          عمل�ة تقد�م ��عة ع�� اإلن��

ا ع� المرافق -          فرصة لتوف�� ما �صل إ� 100 دوالر شه���

 
ق�ات كفاءة الطاقة تم��ل أو جدولة وقت للحد�ث مع ممثل برنامج القروض الصغرى األعمال . BayREN ومعرفة الم��د عن MAF تطبيق اليوم لل��
ا ، س�ستض�ف ا ع� MAF أ�ض� � ا م�ا�� نامج. الرا�ط هنا Facebook بث� ا لمتا�عة ال�� . يوم الثالثاء ، 29 س�تم�� ، 2020 الساعة 12:00 ظهر�
 
� المنطقة 5

سداد نافذة األعمال التجار�ة ��
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. و�مكن

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

دة للنوافذ � السنة. الم�الغ المس��
�� � �ات المؤهلة ما �صل إ� 1000 دوالر أم���� من ت�لفة اس��دال نافذة واجهة محل �حد أق� مرت�� تع��ض ال��

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

 
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�.   
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://grants.ureeka.biz/powerup-program%23apply#apply


9/25/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/3

امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ا - CASE Task Force و COVID-19 تحديثات � / األر�عاء الساعة 10:30 ص�اح� االثن��
�اهم ، وت�ادل آخر التحديثات من SBDC شمال �ال�فورن�ا � آە �� � العادي تلب�ة ل ق مول ب وحدات ال��

ومصادر أخرى، SBA �ستض�ف اإلفالت ��
� من فرقة ك�س الذين س�كونون ع� استعداد لإلجا�ة ع� األسئلة القانون�ة المتعلقة واإلجا�ة ع� األسئلة. وس�نضم جلسات األر�عاء من ق�ل المحام��
COVID 19 ص andemic . قم ب��ارة هنا لل�سج�ل.
 
ا � 5 أ�ت��ر 2020 الساعة 2:00 ظهر� جولة االستماع مع عضو الجمع�ة د�ف�د �شيو - االثن��
ة المتنوعة المحل�ة مع مسؤول منتخب الذي �مثل منطقتهم. يوفر هذا الحدث ب�ئة حم�مة CalAsian و �ات الصغ�� الغرفة االستماع جوالت جمع ال��
ة للتعرف ع� أول��ات ممثلهم وط�ح األسئلة ومشاركة أف�ارهم وتحد�اتهم وأف�ارهم حول مجموعة واسعة من الموضوعات. لمجتمع األعمال الصغ��
  . سجل لهذا الحدث هنا
 
� 5 أ�ت��ر 2020 الساعة 6:00 مساًء � سوق العقارات المضط��ة - اإلثن��

التفاوض ع� عقود اإل�جار التجاري ��
ا معقد وم��ك . ق�ل التوقيع ع� هذا اإل�جار واالنتقال إل�ه ، هناك العد�د من أجزاء المكتب أو البيع �التجزئة أو أي عقد نموذج اإل�جار المطب�ع مس�ق�
� عقد إ�جار تجاري ، فإن فهم وحما�ة

إ�جار تجاري آخر �مكنك و�جب عل�ك التفاوض مع المالك ل��ادة احتماالت نجاح عملك. إذا كنت �الفعل ��
.أو الركود االقتصادي Covid-19 حقوقك �مستأجر تجاري �كون أ��� أهم�ة أثناء حاالت الطوارئ مثل
 
وط اإل�جار � ع� �� ك�� � عقود اإل�جار التجار�ة النموذج�ة ، مع ال��

ة ع� فهم التفاص�ل الدق�قة �� س�ساعدك محا�� األعمال والعقارات من ذوي الخ��
. أنها ث سوء أ�ضا مناقشة عمل�ة ات الصع��ات المال�ة أو التعامل مع مالك العقار المتع�� � تجاوز ف��

� �مكن أن �ساعدك �� � العقارات التجار�ة ال�� وقوان��
. تجد�د أو تعد�ل أو تعد�ل عقد اإل�جار الخاص �ك خالل أسفل الدورة االقتصاد�ة. لمعرفة الم��د وال�سج�ل ، انقر هنا
 
: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��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://norcalsbdc.zoom.us/webinar/register/6915970870535/WN_YUtgVTDnTSapf_APEr-26A
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.eventbrite.com/e/listening-tour-assemblymember-david-chiu-tickets-120438124673
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