
10/18/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

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

�ات - T ogether إي�� B الحصول ع� الموارد لل��
 
 
أ�ت��ر 2020 18
 
 
، ع��زي القارئ
 
� معركتنا ضد جائحة

ا ع� ك�ف�ة الحد من ان�شار .COVID-19 تزداد قوة سان فرا�س�سكو �� ة وال�ث�فة والمتنوعة مثاً� �ارز� �ة ال�ب�� تعد ب�ئ�نا الح��
COVID-19 ا�ات � االقتصادي. خلقتنا ال��ة �� العلم والب�انات والحقائق وال��

   مع وضع األساس الستمرار التعا��
 
� إعادة فتح

� سان فرا�س�سكو ، فمن األهم�ة �م�ان أن نحافظ ع� نجاحنا ح�� نتمكن من االستمرار ��
� عطلة نها�ة أسب�ع أخرى دافئة ��

ا ألننا �� نظر�
.مدي�تنا �أمان
 
ير�� تذك�� عمالئك �ارتداء أغط�ة للوجه ، والحفاظ ع� مسافة اجتماع�ة ، والحد من حجم التجمعات مع أشخاص خارج األ�ة. هذە التداب�� ��

.مفتاح ط��قنا إ� االنتعاش
 
ة و���اعد � مجموعات كب��

� وسعنا لمنع الناس من الت�ف �ط��قة غ�� مسؤولة . مشاهد األشخاص �دون غطاء للوجه ، ��
�جب أن نفعل �ل ما ��

� ، فإن � وتجار��� �اء حكومي�� � نحتاجها اآلن ، و�مكن لسان فرا�س�سكو الق�ام �عمل أفضل. �صفتنا �� اجتما�� م�ساهل ، ل�ست سان فرا�س�سكو ال��
وس � الحد من ان�شار الف��

� أث�ت العلم والب�انات فعاليتها ��    .مسؤولي�نا الجماع�ة �� تذك�� س�اننا وعمالئنا �الق�ام �األش�اء ال�س�طة ال��
 
ا من المجتمعات المماثلة األخرى. � �عض األح�ان ، إال أن جهودنا الجماع�ة جعلتنا أقوى وأ��� أمان�

ا �� ا أو مرهق� ع� الرغم من أن األمر قد ي�دو مخ�ف�
� سان فرا�س�سكو أو �عمل فيها أو يزورها

� �ل من �ع�ش �� ا�ة مستمرة ب�� .إعادة فتح سان فرا�س�سكو �� ��
 
� الحفاظ ع� صحة وسالمة المجتمع �أ�مله

:ف�ما ��� موارد لمساعدتك ع� تذك�� عمالئك �مسؤوليتهم ��
 

لألعمال (PPE) معدات الحما�ة الشخص�ة المجان�ة
�شغ�ل عملك أثناء ال��اء
�ل � ات قا�لة للت�� ملصقات و���
دل�ل إعادة فتح المطاعم
خدمات العنا�ة الشخص�ة
البيع �التجزئة الداخ��

� ، الص�دل�ات ومتاجر األجهزة ال�قالون ، أسواق المزارع��
�ل إرشادات الصحة العامة
�
�� � � اإل�جابي�� COVID-19 الدعم الما�� للعامل��

 
�كنا .شكرا ل�ونك ��
 
 COVID-19 مركز ق�ادة سان فرا�س�سكو
sf.gov/coronavirus
 

�
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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