
10/16/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/2

أ�ت��ر 2020 16
 
،ع��زي القارئ
 
ا من خالل � . ير�� التأ�د من ممارسة تفاعالت اجتماع�ة أ��� أمان� � الخروج لالستمتاع �الطقس الدا��

ة ، نفهم أن الناس قد يرغبون �� مع موجة الحر األخ��
� برنامج

� �شارك �� �ات ال�� وس أو ان�شارە. �ال�س�ة لل�� ا لتقل�ل خطر اإلصا�ة �الف�� � ارتداء غطاء للوجه ، والحفاظ ع� مسافة 6 أقدام ، وغسل �د�ك كث��
� للعمالء ال�سكع

� اعت�ارك أنه ال ي����
� ال�قاء �عد االنتهاء من وجبتهم. ضع ��

و�ات ، قد يرغب عمالؤك �� � تقدم الطعام والم�� كة وال�� المساحات المش��
ة زمن�ة غ�� محددة مثل أ�ام ما ق�ل � الم�ان المناسب .COVID لف��

.ما زلنا نعمل �موجب نظام المأوى ��
 
�ات ع� اتنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، ف�مكنك عرضها هنا . يتم �شجيع ال�� ب�نما نختتم األسب�ع ، إل�ك إعالنات وتحديثات اليوم. إذا فاتتك أي من ���
�� 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
كة جد�دة لأل�شطة التجار�ة ا الستخدام مساحات خارج�ة مش��

�
طرق أ��� أمان

� سان فرا�س�سكو
كة لالستخدامات أو (SFDPH) طورت إدارة الصحة العامة �� ا الستخدام المساحات الخارج�ة المش�� إرشادات حول الطرق األ��� أمان�

� جد�دة ألداء الخدمات الخارج�ة المعتمدة أثناء � الهواء الطلق و�ناء مال��
� العمل ��

تنطبق هذە .COVID-19 لمقد�� الخدمات الذين يرغبون ��
� مل��ة خاصة

� الموضوعة �� � حق المرور العام ، مثل الرص�ف أو ممر وقوف الس�ارات ، ول�س ع� المال��
� الموجودة �� .اإلرشادات ع� المال��

 
� الخارج�ة �� :المتطل�ات األساس�ة للمال��

� والعمالء والعمالء. قد ال �كون من � منطقة منطقة التنفس للموظف��
� ع�� الملجأ �� االعت�ار األ��� أهم�ة هو الحفاظ ع� تدفق الهواء الخار��

.الممكن ز�ادة الخصوص�ة مع توف�� تدفق هواء �اٍف
.�جب تنظ�ف وتعق�م األسطح �سهولة
� لـ � سان فرا�س�سكو ، �جب أن تمتثل جميع المال��

�� � � والعامل�� وجميع متطل�ات Fire و ADA و OSHA من أجل سالمة جميع المق�م��
ـــح المحل�ة والوالئ�ة .التصار�ـ
ا لجميع األوامر والتوجيهات ل �استمرار وفق� � � األفراد من خارج الم�� �جب ممارسة ارتداء أغط�ة الوجه والحفاظ ع� مسافات 6 أقدام ب��
.الصح�ة

 
هات (الصفحة 2) ؛ األسئلة الشائعة والموارد � �غ�� الدل�ل معلومات عن: التدفق الحر للهواء (الصفحة 1) ؛ األسوار والجدران والمتار�س والمت��
.((الصفحة 3
 
تحد�ث (DBI) قسم البناء التفت�ش
كة � DBI �األمس ، أصدر المدير المؤقت ل��

ـــح �� ا لخدمات التصار�ـ ا �قدم تحديث� ا من األسب�ع المق�ل ، ستقوم .D BI خطا�� ب�لغاء أنظمة تذا�ر DBI اعت�ار�
Eventbrite تتطلب مراجعة إدارة اإلطفاء فقط. و�دً� من ذلك ، س�تحولون إ� � ـــح الخطط ال�� ـــح وتصار�ـ � ال تحتاج إ� وصفة طب�ة �دون تصار�ـ ال��
� أوً� �خدم أوً�

.نظام من �أ��
 

ا Over-the-Counter �ال�س�ة إ� ـــح الخطط (من 7:30 إ� 9:30 ص�اح� ا DBI �مكن لـ ، (MF �دون تصار�ـ  يوم��
ً

.اس��عاب 35 عم��
ا من ـــح الح��ق فقط (9:30 - 11:30 ص�اح� � اليوم ، (M - Th للحصول ع� تصار�ـ

�� 
ً

.�مكن إلدارة اإلطفاء اس��عاب 25 عم��
 
.ل��ادة عدد المواع�د المتاحة للعمالء وتعمل ع� عمل�ة لتخص�ص المواع�د الجد�دة �ط��قة منصفة DBI �حلول نها�ة هذا الشهر ، تخطط
 

:تذك��
SF ء إلعادة فتح الصندوق �

���
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، أن

ا �� اء City أعلن سا�ق� � تحتاج إ� �� � ش�ل منح وخدمات تصم�م لدعم األعمال التجار�ة المجاورة ال��
ستقدم 1.6 مليون دوالر ��

ا نامج الذي �منح عادًة منح� أثاث وتركي�ات و�عادة تهيئة المساحات من أجل تلب�ة المتطل�ات الصح�ة لل�شغ�ل. من خالل إعادة تم��ل المنح من ال��
� الواجهة ، �مكن لصندوق �ات لتحس�� . �مكن SF Shines لل�� إلعادة الفتح أن �سدد ما �صل إ� 2000 دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستق���
�ات التقدم هنا � أح�اء معينة الحصول ع� تع��ض �صل إ� 5000 دوالر. انقر هنا لمعرفة الم��د و�مكن لل��

�ات �� . لل��
 
كة و�رشادات التصم�م مسح برنامج المساحات المش��
ة �ش�ل أفضل. ير�� قضاء �عض الوقت إل�مال هذا االس�ب�ان القص�� الذي �ات الصغ�� ت��د مدينة سان فرا�س�سكو معرفة ك�ف �مكننا مساعدة ال��
�ة / � كة تديرها. االستطالع متاح �لغات مختلفة : اإلنجل�� كة. ير�� ملء اس�ب�ان منفصل ل�ل �� � تقي�م برنامج المساحات المش��

س�ساعد المدينة ��
 中文/ Pilipino / Tiếng Việt/ اإلس�ان�ة
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كة المحدثة لل موجهات التصم�م لمساعدة عل�ك التأ�د من اله��ل الخاص هو الوصول إليها، و�رى سالمة ADA أ�ضا، و تمت مساحات برنامج المش��
� � موقف ل��

كة ع� الرص�ف أو �� . الشارع، و�نص ع� وصول حاالت الطوارئ. انقر هنا ل عرض الم�ادئ التوجيه�ة لتصم�م المساحات المش��
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
� 19 أ�ت��ر 2020 الساعة 6:00 مساًء ة - االثن�� وظف �أمان: الخطوات األو� ألصحاب األعمال الصغ��
� �ال�فورن�ا هو عمل موازنة

امات القانون�ة ل�ونك صاحب عمل �� � � إ�جاب�ة ومج��ة لموظف�ك أثناء إدارة المخاطر واالل�� إن إ�شاء ب�ئة عادلة وتمك��
� االقتصاد الج�د اآلن ، �ض�ف

والركود االقتصادي إ� التحدي. ستوفر ورشة العمل هذە مقدمة عامة Covid-19 صعب ألصحاب العمل الصغار ح�� ��
� خطة عملك خالل هذە األوقات الصع�ة. انقر هنا

� تدعم الخطوات التال�ة �� لقانون العمل والتوظ�ف من منظور صاحب العمل ، وتوجهك إ� الموارد ال��
.لم��د من المعلومات ولل�سج�ل
 
اض�ة - الثالثاء 20 أ�ت��ر 2020 الساعة 5:00 مساًء دورة تخط�ط األعمال االف��
ـــخ مركز ر�ادة األعمال النهضة لهذا 8- ث الظاهري تخط�ط األعمال ج معشوقة� تعرف ع� أساس�ات األعمال ، وقم بتط��ر الش��ات ، وقم EEK تار�ـ
ات�ج�ات ال�س��ق والعمل�ات � إ�شاء خطة عمل عمل�ة وفعالة من خالل تقد�م نظرة عامة ع� اس��

شدك هذا الفصل �� ب�ناء خطة عملك بثقة. س��
ور�ة للوصول إ� رأس المال ل�دء األعمال والنمو. س�ساعد إ�مال هذە الدورة التجار�ة والتوقعات المال�ة. تعد خطة العمل الشاملة أداة إدار�ة مهمة و��
ا للغا�ة. لم��د من المعلومات حول هذا الفصل ا وجذا�� ة ل��ادة األعمال. س�كون هذا الفصل تفاعل�� � رحلة مث��

وع �� وري لل�� ع� بناء أساس قوي ��
. ولل�سج�ل ، قم ب��ارة هنا
 
نت حول مفاوضات التأج�� التجاري - األر�عاء 21 أ�ت��ر 2020 الساعة 5:00 مساًء ندوات ع�� اإلن��
� التفاوض ع� عقود اإل�جار

ة �� �ات الصغ�� نت مدتها ساعة واحدة لمساعدة ال�� � ندوات ع�� اإلن��
� للحقوق المدن�ة �� اس��اء P .انضم إ� لجنة المحام��

كز ع� أو�الند �س�ب منح التم��ل، ول�ن �مكن أن � انه حلقات النقاش ع�� ال��ب س��
� من م�اتب المحاماة المحل�ة ، �� � المتطوع�� من ق�ل المحام��

ا مشاركة طرق إضاف�ة للحصول . س�تم أ�ض� � سان فرا�س�سكو وسان خوس�ه إذا �ان أصحاب األعمال من تلك المدن و�ح��
� المحل�ة �� تغ�� القوان��

. ع� دعم لقضا�ا اإل�جار التجاري. تعلم الم��د وقم �ال�سج�ل 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 ت�ب�ه سان فرا�س�سكو : 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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