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اب �ل �� ل�ا�� الجوار :SF 2020 أ
الجمعة 23 أ�ت��ر - األحد 1 نوفم��

 
 
،ع��زي القارئ
 
� جميع أنحاء مدي�تنا ، وكذلك من راحة Eat Drink SF س�كون

امج وتناول الطعام �� � سان فرا�س�سكو من خالل ال��
لهذا العام حول عرض ثقافة الط�� ��

لك �    .م��
 
ل�ا�� ال��

� سان فرا�س�سكو مع ل�ا�� الجوار
�شجيع الصورة جمع�ات األح�اء GGRA !ستحتفل جمع�ة مطاعم جولدن ج�ت بنكهات األح�اء الف��دة والمتنوعة ��

�
� المدينة، ل�سل�ط الضوء ع� حيهم ل��ادة استكشاف المناطق �� ف�� ان الممر، وكذلك الم�� هم من الج�� � و غ�� � والموس�قي�� والجماعات التاجر والفنان��

    .جميع أنحاء المدينة
 
احات لما �مكنك فعله :�عض االق��
 

�ات � ال�� ل��ارة العد�د من المطاعم وال��
.قم ب�نظ�م جولة ��

� لت�ش�ط ال�� � المحلي�� � والموس�قي�� .تعاون مع الفنان��
.شجع األ�شطة التجار�ة المحل�ة األخرى ، مثل متاجر البيع �التجزئة ، ع� ال�قاء مفتوحة �عد قل�ل
�ات األخرى مثل المقا�� ومحالت الن��ذ. حركة المرور الزائدة �ساعد الجميع � منطقتك ومع ال��

�� � � سوق المزارع��
  !ا��� الخ�� ��

ازك �منطقتك من خالل عالمة تص��ف �ستخدمها مجموعتك ع� وسائل التواصل االجتما�� �  .أظهر اع��
  !العوز ق لك ل�سل�ط الضوء منطقت�م أفضل ط��قة تراها مناس�ة . الحصول ع� اإل�داع GGRA أنت تعرف منطقت�م أفضل و

 
:و مدمج ذ أوو eeds ن GGR ما
 

التجمهر h�p://bit.ly/EDSFNe : الرس�� لتقد�م تفاص�ل احتفال ال�� الذي تق�م ف�ه Google امأل نموذج
� للظهور ع� موقع

� أ�ع وقت ممكن EDSF الموعد النها��
الرس�� هو ��

ع�� قنوات وسائل االعالم االجتماع�ة الخاصة �ك ggrasf @ و eatdrinksf @ الهاشتاج وعالمة EDSF2020 # استخدام
ا من أسب�ع مطاعم سان فرا�س�سكو. المطاعم �مكن ال�سج�ل عن ط��ق البوا�ة GGRA تأ�د من �سج�ل جميع المطاعم المشاركة لتكون جزء�
 h�p://bit.ly/EDSF2020 :العض��ة

 
امج المرت�طة �ـ � سان فرا�س�سكو ووال�ة �ال�فورن�ا. من Eat Drink SF 2020 مالحظة: ستكون جميع ال��

� وضعتها وزارة الصحة �� متوافقة مع اللوائح ال��
�
� ، EDSF خالل المشاركة ��

�� � ا �لوائح الصحة العامة ع� النحو المب�� م أ�ض� � :�ع�ش تعهد اآلمن .Dine Safe فإنك تقر �أنك ستل��
h�p://bit.ly/DineSafeLiveSafe     
 
� مع أي أسئلة � ساه��

  . chhavi@ggra.org ،ير�� التواصل شاها��

� COVI D إ� ال�قاء ح�� موعد ع�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

اك �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small اإلعالنات والموارد -19 ذات الصلة، واالش��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
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