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أ�ت��ر 2020 20
 
،ع��زي القارئ
 
ا إ� معدالت اإلصا�ة وحالة Yellow (M inimal) عّينت �ال�فورن�ا سان فرا�س�سكو إ� � نظام إعادة الفتح المتدرج ، اس�ناد�

�� COVID-19 سان �
��

�
فرا�س�سكو ومعدالت العدوى ومق�اس اإلنصاف. و�ان سان فرا�س�سكو نهج متعمد إلعادة فتح الذي أدى إ� سان فرا�س�سكو كونها الدولة الوح�دة ��

� هذە الط�قة الوضع
�ة فقط أن تكون �� � الط�قة صفراء والمنطقة الح��

. منطقة الخليج وضعت ��
 
� سان

� التقدم ��
� المساهمة ��

امات وتضح�ات �� � وس، ن��د أن �شكر�م ع� �ل من لد�ك ال�� ونحن نواصل الق�ام أجزاء لدينا للحد من ان�شار لل ف��
�
فرا�س�سكو. نحن �جب أن نواصل جهودنا لمتا�عة �افة 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 �مكن أن مدي�تنا االستمرار ��

ل إذا كنت م��ضا وغسل ال�دين �� � .الم��
 
B elow ات ع� مراجعة� اتنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، ف�مكنك عرضها هنا . يتم �شجيع ال�� ة . إذا فاتتك أي من ��� �� إعالنات وتحديثات اليوم المث��
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
يواصل سان فرا�س�سكو إعادة فتحه من خالل عمل�ات وأ�شطة األعمال الموسعة
تولد ومدير الصحة العامة الدكتور جرانت كولفا�س اليوم أعلن وسان فرا�س�سكو المستمرة ق�اس اعادة فتح االقتصاد . تعتمد إعادة الفتح .N عمدة لندن
. خطة إعادة فتح سان فرا�س�سكو موضحة � سان فرا�س�سكو مستقرة أو تتحسن ، والخطة عرضة للتغي��

ات الصحة العامة الرئ�س�ة �� ع� �قاء مؤ��
نت ع� . sf.gov/reopening أدناە و�� متاحة ع�� اإلن��
 
الم�اتب غ�� األساس�ة
ا �ما � تضم أقل من 20 موظف� ابتداًء من يوم الثالثاء ، 2 أ�ت��ر ، �مكن إعادة فتح الم�اتب غ�� األساس�ة ب�س�ة 25٪. �مكن إعادة فتح الم�اتب ال��
. �جب تلب�ة إرشادات الته��ة المحددة إ� أق� حد ممكن. � �الحفاظ ع� الت�اعد االجتما�� يتجاوز 25٪ ، إ� الحد الذي �سمح �ه المساحة للموظف��
� �ل يوم �قدمون تقار�رهم إ� المكتب. إذا ظلت معدالت �موجب اإلرشادات الصح�ة الجد�دة ، �جب ع� أصحاب العمل إجراء فحص ص�� للموظف��
� ز�ادة سعة

� 27 أ�ت��ر ، فس�نظر المدينة ��
ا ع� األقل �عد إعادة االفتتاح �� � التحسن لمدة 30 يوم�

� سان فرا�س�سكو مستقرة أو استمرت ��
الحالة ��

.٪المكتب إ� 50
 
ر�اضة ال�سلق
ابتداًء من يوم الثالثاء ، 2 أ�ت��ر ، �مكن إعادة فتح صاالت ال�سلق الداخل�ة وجدران ال�سلق داخل مرا�ز الل�اقة ال�دن�ة ب�س�ة 25٪ مع وجود
� جميع األوقات

.بروتوكوالت محددة لل�ف الص�� والتوظ�ف. �جب ع� جميع األفراد ارتداء أغط�ة الوجه ��
 
األ�شطة الموسعة المستأنفة 2 أ�ت��ر 7
� توسيع األ�شطة التال�ة يوم الثالثاء 2 أ�ت��ر ، 7 أ�ت��ر

ا �� � سان فرا�س�سكو قدم�
: �اإلضافة إ� الم�اتب غ�� األساس�ة وصاالت ر�اضة ال�سلق ، تم��

.�مكن لمرا�ز الل�اقة ال�دن�ة الداخل�ة ز�ادة سعتها الداخل�ة إ� 25٪ ، �دون دروس تمار�ن القلب أو األيرو��ك
اء التجم�ل و�زالة الشعر � �قدمها خ�� � ذلك الخدمات ال��

� تتطلب إزالة محدودة لغطاء الوجه �ما �� �عض الخدمات الشخص�ة الداخل�ة ال��
ة .�الشمع وعالجات ال���
� الفصول

�� � ) و�مكنها طلب اس�ثناء لحد ساعت�� � � ذلك المدر���
ا (�ما �� �مكن لمعاهد التعل�م العا�� ز�ادة سعة الفصول الخارج�ة إ� 25 شخص�

.الداخل�ة
 

� 3 نوفم��
أ�شطة جد�دة ��

.حمامات س�احة داخل�ة
.صاالت بولينج داخل�ة
� الفنادق ، فتح غرف تغي�� المال�س واالستحمام

� ذلك تلك الموجودة ��
.�مكن لمرا�ز الل�اقة ال�دن�ة الداخل�ة ، �ما ��

 
� 3 نوفم��

األ�شطة الموسعة ��
� ذلك تلك الموجودة داخل الفنادق ومرا�ز ال�سوق والمتاحف ، ز�ادة سعتها الداخل�ة إ� 50٪ لتصل إ�

�مكن لمؤسسات تناول الطعام ، �ما ��
.200 شخص ، مع حد أق� للجلوس ل�ل طاولة 3 ساعات
.�مكن أن ت��د الع�ادة الداخل�ة من سعتها إ� 50٪ ، ح�� 200 شخص
� الهواء الطلق أو االحتجاجات الس�اس�ة إ� 300 شخص ، مع تغط�ة الوجه والمسافة

.�مكن أن ت�سع الع�ادة ��
.٪�مكن للمتاحف وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة ز�ادة سعتها إ� 50
و�ات .�مكن أن ت��د دور الس�نما من سعتها إ� 50٪ ح�� 200 شخص ، دون امت�ازات تتعلق �الطعام أو الم��
� م�ان الق�ادة

�� � .اسمح ب�عض أنواع العروض الح�ة مع ما �صل إ� ستة فنان��
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� أن يوسع األ�شطة الداخل�ة و�سمح ب�زالة أغط�ة الوجه �موجب إرشادات محددة و�مكن أن يوسع األ�شطة الخارج�ة
�مكن لإلنتاج الس�نما��

ا .لما �صل إ� 50 شخص�
 
M id-November :الهدف

ا � ستصدر ق���� � ال تقدم الطعام للعمل�ات الخارج�ة ، مع بروتوكوالت الصحة والسالمة المحددة ال�� .�مكن إعادة فتح الحانات ال��
 
ام � � أن التوجيهات واإلرشادات النهائ�ة لمرحلة إعادة الفتح هذە غ�� متوفرة �عد ، �جب ع� جميع األعمال التجار�ة المفتوحة / المفتوحة االل�� � ح��

��
� مراجعة إدارة الموقع الصحة العامة للحصول ع�

�ات االستمرار �� � ع� ال��
�قواعد الته��ة هذە و��� بروتوكول الت�اعد االجتما�� الجد�د هذا . ي����

�ما ، SF.gov التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة عملك مع استمرار المعلومات ليتم تحديثه. إضاف�ة �مكن العثور ع� معلومات حول
� ذلك وصالت ل معدات الحما�ة الشخص�ة

�� (PPE) و الفتات أجل لعملك.               
 
�
فو االس�شار�ة العامة الروم - (DBI) قسم التفت�ش ع� الم�ا��

DBI 28 األر�عاء أ�ت��ر �
س�تم مستهال بها المنتدى االس�شار�ة العامة، اجتماع ر�ــع سنوي �ستض�فه دائرة التفت�ش ع� DBI ،ت��د أن �سمع منك� ��

� التخط�ط
�اء السماح �� ، وذلك �الت�سيق مع هم �� �

و�د العمالء و أصحاب المصلحة ،SF الم�ا�� � ها من الو�االت ل�� و�دارة اإلطفاء واألشغال العامة وغ��
كة .DBI فرصة لتوف�� المعلومات واألف�ار حول ك�ف�ة أنها �مكن أن تكون أفضل لك. �حل هذا المنتدى محل اللجنة االس�شار�ة العامة ل��
 
ـــح. ير�� االنضمام إليهم يوم األر�عاء ، 28 أ�ت��ر DBI تود � مركز التصار�ـ

� تج��ة العمالء �� ـــح وتحس�� احاتك لت�س�ط عمل�ة التصار�ـ سماع أف�ارك واق��
. من الساعة 4:00 مساًء إ� 5:30 مساًء. انقر هنا لمعرفة الم��د عن المنتدى االس�شاري العام وهنا جدول أعمال االجتماع القادم
 

: تذك��
 
 
 
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��
 
SF ء إلعادة فتح الصندوق �

���
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، ستقدم

ا �� اء City 1.6 تم اإلعالن مس�ق� � تحتاج إ� �� � ش�ل منح وخدمات تصم�م لدعم األعمال التجار�ة المجاورة ال��
مليون دوالر ��

�ات ا لل�� نامج الذي �منح عادًة منح� أثاث وتركي�ات و�عادة تهيئة المساحات لتلب�ة المتطل�ات الصح�ة لل�شغ�ل. من خالل إعادة تم��ل المنح من ال��
� الواجهة ، �مكن لصندوق �ات SF Shines لتحس�� . �مكن 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��

�� .
 
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
 
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��
 
:حلقات ال��ب
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
 
ة - الخم�س 22 أ�ت��ر 2020 الساعة 6:00 مساًء :Small Biz Pro نص�حة كتك الصغ�� � المناسب ل��

اخ�� ال��ان القانو��
اء Small Biz Pro Tip. F acilitated لسلسلة Small Business Majority و !Start Small Think Big انضم إ� برنامج � وخ�� من جانب المحام��
ورة حصولهم ع� � ع� األعمال و�� � تتوسع ع� أو تحس�� ة ال�� ة، وهذە الحلقات مصممة ل�ال�فورن�ا أصحاب األعمال الصغ�� الس�اسة التجار�ة الصغ��
� ائب والعمالة المحام�� � تتوفر لك إذا قررت ل�دء T .توجيهات من فرص العمل وال�� ورشته سوف تعط�ك لمحة عامة عن مختلف اله�ا�ل القانون�ة ال��
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كورب، مل��ة فرد�ة، وما إ� ذلك) . لم��د من المعلومات ولل�سج�ل-S ،كورب-LLC، C ،األعمال التجار�ة الخاصة رعا�ة طفلك (ع� س��ل المثال
. اضغط هنا
 
Marke�ng Jumpstart - 26 أ�ت��ر 2020 الساعة 5:00 مساًء � اإلثن��
ان�ة �س��ق) ، ستمنحك � ا (وأنت تعلم �التأ��د أنه ل�س لد�ك م�� ا من ماه�ة ال�س��ق حق� إذا كنت تعلم أنك �جب أن تقوم �ال�س��ق ، ل�نك لست متأ�د�
ان�ة �س��ق �ق�مة $ 0 ، ستعلمك هذە الدورة ك�ف�ة � � تحتاجها. �م�� :هذە الدورة التدر���ة نقطة االنطالق ال��

� (ومعرفة من هم ات�ج�ة �س��ق للوصول إ� العمالء المثالي�� (قم ب��شاء إس��
ا�حث عن القنوات المناس�ة ل�س��ق عملك - تلميح: لست �حاجة إ� أن تكون ع� �ل منصة وسائط اجتماع�ة موجودة
� األسب�ع

� أقل من 5 ساعات ��
تنظ�م وجدولة أ�شطتك ال�س��ق�ة ح�� تتمكن من إدارة ال�س��ق ��

!ك�ف�ة إ�شاء محتوى جذاب ال ي�دو أنه غ�� مرغوب ف�ه أو فاضح
ا وعوائد قا�لة للق�اس من جهودك ال�س��ق�ة

�
ضع أهداف

 
� � �ستغرق يوم�� � ورشة العمل هذە ال��

اك �� .انقر هنا لمعرفة الم��د واالش��
 
: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� .

� 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��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/small-biz-pro-tip-choose-the-right-legal-entity-for-your-small-business
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.rencenter.org/event/marketing-jumpstart-oakland/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

