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س�تم�� 2020 29
 
،ع��زي القارئ
 
ا و�� لقد عمل سان فرا�س�سكو �جد ل�س��ة المنح�� ومن خالل عملنا الجما�� لمواصلة تلب�ة معاي�� صح�ة محددة ، أحرزت سان فرا�س�سكو تقدم�

وس ول�ننا لم نخ�ج من الغا�ة �عد. ا ل�ل جهودك وتضح�اتك للحد من ان�شار الف�� � نظام إعادة فتح الوال�ة . شكر�
تقا�� "المعتدل" �� � المستوى ال��

اآلن ��
ل إذا � � الم��

ونحن نواصل التأ��د ع� أهم�ة ات�اع جميع اإلجراءات الصح�ة الوقائ�ة: أغط�ة ارتداء الوجه، والحفاظ ع� المسافة االجتماع�ة، ال�قاء ��
�ات واأل�شطة � إعادة فتح الم��د من ال��

� قدما ��
� الم��

� كث�� من األح�ان �ح�ث �مكن مدي�تنا االستمرار ��
.كنت م��ضا وغسل ال�دين ��

 
�ات ع� مراجعة ف�ما ��� إعالنات وتحديثات اليوم. إذا فاتتك أي من رسائلنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، �مكنك مشاهدتها 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
�

إ� األمام مع إعادة فتح الم��د من األعمال واأل�شطة SF تم��
�
أعلن مايور لندن ب��د ، مدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س ، والمساعد المسجل �ارمن �شو ، الرئ�س المشارك لف��ق عمل اإلنعاش االقتصادي ��

ا من يوم غد 30 س�تم�� . �اإلضافة إ� ذلك ، � األما�ن المغلقة وأما�ن الع�ادة اعت�ار�
� تناول الطعام ��

ا �� � قدم�
المدينة ، اليوم أن سان فرا�س�سكو ستم��

. ستقوم سان فرا�س�سكو بتوسيع السعة و�عادة فتح أعمال وأ�شطة إضاف�ة
 

� 30 س�تم��
:إعادة فتح األعمال واأل�شطة ��

�
� األما�ن المغلقة ��

ق األوسط وأف��ق�ا ل ق �مكن إعادة فتح لتناول الطعام �� � تخدم ال�� � األما�ن المغلقة الطعام - المطاعم والحانات ال��
��

ە ع� موقع إدارة قدرة 25٪، وتصل إ� 100 شخص. تتوفر إرشادات أول�ة ومعلومات إضاف�ة هنا . �مجرد االنتهاء من التوج�ه ، س�تم ���
. الصحة العامة
� الهواء الطلق ، اآلن مع ما

أما�ن الع�ادة - �مكن أن تفتح خدمات الع�ادة الداخل�ة �سعة 25٪ ، ح�� 100 شخص. س�ستمر خدمات الع�ادة ��
. تتوفر هنا إرشادات أول�ة ومتطل�ات و�رشادات إضاف�ة . �صل إ� 200 شخص ، طالما هناك مساحة �اف�ة للسماح �الت�اعد االجتما��
:أ�شطة إضاف�ة

� الهواء الطلق ، اآلن مع ما �صل إ� 200 شخص ، طالما هناك مساحة �اف�ة للسماح �الت�اعد
قد �ستمر المظاهرات الس�اس�ة ��

.االجتما�� و�رتدي الجميع غطاء للوجه
� تتطلب معدات متخصصة ال �مكن نقلها إ� الخارج مع وجود تعد�الت امج المهن�ة ال�� ُ�سمح �الفصول الداخل�ة للتعل�م العا�� وال��
.وحدود للسعة
� الهواء الطلق ، والقطارات المصغرة ، وعجالت

� ذلك ع��ات األطفال ��
ف�ه العائل�ة اإلضاف�ة ، �ما �� مثل ، Ferris �عض وسائل ال��

�
.مع احت�اطات السالمة المحددة ، Golden Gate Park عجلة المراق�ة ��
� .مرا�ز الل�اقة الموجودة داخل الفنادق والم�ش�ت السكن�ة تصل سعتها إ� 10٪ مع مراق�ة الموظف��

مرا�ز ال�سوق والمجمعات التجار�ة الداخل�ة �سعة 50٪ ، �عد الموافقة ع� خطة الصحة والسالمة المحدثة . قد يتم إعادة فتح
� األما�ن المغلقة

ا لإلرشادات التال�ة لتناول الطعام �� .مالعب فو الداخل�ة وفق�
 
الهدف: أوائل أ�ت��ر - دور الس�نما الداخل�ة والمالعب الخارج�ة
" ، تخطط وزارة الصحة العامة إلصدار التوجيهات واإلرشادات من أجل تقا�� � المستوى "ال��

:إذا �ق�ت سان فرا�س�سكو ��
I ndoor � اب الخار�� �ن األول ب�س�ة 25٪ قدرة تصل إ� 100 شخص، ودون أي تنازالت ب�عها، أو طعام أو �� ��� 7 �

دور الس�نما لفتح ��
.المستهل�ة
O utdoor ن االول� .المالعب العادة فتح، متوقعا ب�س�ة 14 ا�ت��ر ���

 
� األما�ن المغلقة وأما�ن الع�ادة واأل�شطة

ا إرشادات الصحة والسالمة النهائ�ة لتناول الطعام �� � سان فرا�س�سكو غد�
ستصدر إدارة الصحة العامة ��

�
�ات االستمرار �� � ع� ال��

� رسالتنا اإلخ�ار�ة القادمة. ي����
ات �� � الضوء ع� �عض المتطل�ات والتغي��

األخرى لضمان إعادة الفتح �أمان ممكن . سنل��
مراجعة إدارة الموقع الصحة العامة للحصول ع� التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة عملك مع استمرار المعلومات ليتم تحديثه. لم��د
� ، قم ب��ارة ات . sf.gov/reopening من المعلومات حول إعادة فتح المراحل والجدول الزم�� ealth إعادة فتح تعتمد ع� سان فرا�س�سكو ح مؤ��

       .المت�ق�ة مستقرة أو تتحسن، والخطة �� عرضة للتغي��
 
� 30 س�تم�� 2020

التعداد 2020 - الموعد النها��
� و نحن ن��د

� لم �ست�مل تعداد عام 2020. غدا هو الموعد النها�� � ال تزال هنا عدد كب�� من األ� ال��
سان فرا�س�سكو تطلق التعداد أسب�ع العمل �ما ��

� الحصول ع� تمث�ل ومزا�ا أفضل من
� والمهاج��ن ع� حد سواء. ساعد سان فرا�س�سكو �� أن 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��
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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 عن دخل أ�تك. قم ب��ارة

.أو اتصل �الرقم my2020census.gov 2020-330-844 لن �سألك التعداد الس�ا��
 
المنح وموارد التم��ل
� منطقة الخليج

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��
 
� 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 ��

� السنة. التع��ضات عن النوافذ
�� � �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
� حدثت �� .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�.   
 
(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
القروض والموارد وتقي�م األثر - األر�عاء 30 س�تم�� 2020 الساعة 12:00 مساًء :COVID-19 تحديثات
�ة ، و�رشادات تطبيق قرض اإلعفاء من � إ� جانب ، Paycheck Protec�on ستغ�� هذە الندوة ع�� ال��ب آخر التحديثات ع� برامج اإلغاثة التحف��
ا م�سع من الوقت لإلجا�ة ع� األسئلة SBA �مشاركة أحدث التفاص�ل من SDBC الموارد األخرى. ستقوم وستج�ب ع� األسئلة. س�كون هناك أ�ض�
.األخرى المتعلقة بتخط�ط األعمال لما هو غ�� متوقع. انقر هنا لل�سج�ل
 
ة - األر�عاء ، 7 أ�ت��ر 2020 ، الساعة 1:30 مساًء � لألعمال الصغ��

اض�ة للمجتمع الصي�� قاعة المدينة االف��
� اض�ة حول قضا�ا التأم�� � �ال�فورن�ا ر��اردو الرا لحضور قاعة �لد�ة اف��

�� � � وال�ة �ال�فورن�ا فيونا ما ومفوض التأم��
� الخزانة �� ير�� االنضمام إ� أم��

ة أثناء جائحة �ات الصغ�� وري أن تكون COVID-19 والموارد المتاحة لل�� �ات لخسائر اقتصاد�ة هائلة ، من ال�� الطارئة مع تعرض العد�د من ال��
�
�ة وترجمتها إ� ال�انتون�ة والماندر�ن �� � لد�ك معلومات محدثة عن الخدمات والموارد �لغتك األم. س�تم �ث هذە الندوة ع�� ال��ب �اللغة اإلنجل��
 .الوقت الفع��

� موعد أقصاە 30 س�تم�� الساعة "Chinese Community Town Hall" مع crb@insurance.ca.gov ير�� إرسال أسئلتك إ�
� سطر الموض�ع ��

��
ا . سجل اليوم . 12 ظهر�
 
:الموارد الجار�ة
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�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

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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