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أ�ت��ر 2020 27
 
،ع��زي القارئ
 
�
ا وتحد�د طرق جد�دة وآمنة لالحتفال هذا العام. أصدرت إدارة الصحة العامة �� اب ع�د الهال��ن ��عة ، تذكر المدينة الس�ان �التخط�ط م�كر� مع اق��
� ا ح�ث ال يتم �شجيع الحفالت التنك��ة من ال�اب إ� ال�اب وال�� سان فرا�س�سكو توجيهات لمساعدة الس�ان ع� االحتفال �ع�د الهال��ن األ��� أمان�

ا ا إ� جنب مع أف�ار لع�د الهال��ن أ��� أمان� و�ات االحتفال�ة. تحقق هنا من ما �جب فعله وما ال �جب فعله جن�� .تتقاسم األطعمة والم��
 
اتنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، �مكنك عرضها هنا . يتم ابنا من األسب�ع األخ�� من شهر أ�ت��ر ، ف�ما ��� إعالنات وتحديثات اليوم. إذا فاتتك أي من ��� مع اق��
�ات ع� مراجعة ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، oewd.org/covid19 �شجيع ال�� للحصول ع� معلومات جد�دة. �ما هو الحال دائم�
�� االتصال بنا ع�   . sfosb@sfgov.org ف��
 
:اإلعالنات
األمر الص�� والتوجيهات المحدثة
ل ترت�ب (SFDPH) وزارة سان فرا�س�سكو الصحة العامة � � الم��

ل�� وأصدر توجيهات المنقحة ل إضافة و توسيع C19-07 تحد�ث ال�قاء أ��� أمنا ��
�ات التال�ة وال��اضة .األ�شطة سمحت لل��
 
التوجيهات المنقحة
:تتضمن �عض النقاط ال�ارزة الرئ�س�ة ، ع� س��ل المثال ال الح� ، ما ���

 
خدمات شخص�ة داخل�ة
[ bلـ H SP 30-2020 ] [ داخ�� PS إرشادات لنظام ] [ bالتوج�ه 30-2020 ]
الخدمات الشخص�ة الخارج�ة
� الهواء الطلق PS إرشادات لـ ] [ bالتوج�ه 23-2020 ]

�� ] [ HSP 23-2020 لـb ]
 

� � الع��
ألي شخص �قدم خدمات تتطلب منك أن تكون ع� مق��ة منك أل��� من 15 دق�قة ، تو�� المدينة اآلن أن يرتدي مقدم الخدمة وا��

� للوجه) و
.N95 (نظارات واق�ة أو وا��

ا عندما �كون لدى عم�ل واحد خدمة  إضاف��
ً

� نفس الوقت. قد يرى مقدمو الخدمة اآلن عم��
تم تخف�ف اللوائح الخاصة برؤ�ة أ��� من عم�ل ��

:"ط��لة" (مثل إعداد ص�غة الشعر) طالما
� العمالء �قوم المزود بتعق�م ال�ر�� ب��
� ص�غة شعر العم�ل 1 ، واالنتقال ل�دء قص شعر العم�ل 2 ، � العمالء (ع� س��ل المثال ، ال �مكن لمقد�� الخدمة تعي�� ال ي�تقل ب��
(.والتحقق من ص�غة شعر العم�ل 1 ثم العودة لحالقة وجه العم�ل 2

� تتطلب إزالة غطاء الوجه - ال يزال إزالة غطاء الوجه غ�� مسم�ح �ه للوشم والثقب �س�ب لوائح الدولة. تحظر قد يؤدي اآلن الخدمات ال��
� أما�ن غ�� طب�ة

ا تدل�ك الوجه ��  .لوائح الدولة أ�ض�
� (نظارات س ص درع الوجه) و MUST مزود . N95حما�ة ارتداء الع��
ة الزمن�ة الالزمة إل�مال الخدمة . ال �مكن إزالة غطاء الوجه إال للف��
� �دە. بهذە الط��قة إذا احتاجوا إ� العطس �مكنهم تغط�ة

أثناء إزالة غطاء الوجه ، �جب تزو�د العم�ل �م�شفة أو مند�ل ل�ضعه ��
. وجههم �ش�ل فعال
� غرفة منفصلة أو مع ن�ع من الحاجز مثل الستارة حول العم�ل

. نو�� �شدة �أن تتم الخدمات المقدمة �دون تغط�ة الوجه ��
ا لتقل�ل القطرات �ش�ل أ��� ور�� . �جب أن ُ�طلب من العم�ل االمتناع عن التحدث ما لم �كن ذلك ��

�جب ع� جميع مزودي الخدمة الشخص�ة الداخل�ة إعادة  . S afety P lan (HSP) و H ealth الخدمات الشخص�ة الداخل�ة لديها
� الهواء الطلق لم يتغ�� HSP و�عادة ���

.HSP الجد�د . الخدمات الشخص�ة ��
 
صاالت ر�اض�ة داخل�ة ومرا�ز ل�اقة �دن�ة
[ HSP ] [ توج�ه ] [ توج�ه ]
 

. قد تتوسع اآلن إ� 25٪ من السعة
. قد تفتح جدران ال�سلق اآلن

� غسل ال�دين / التعق�م ق�ل �ل �سلق .�جب ع� الم�سلق��
� (درع للوجه أو نظارات واق�ة � الع��

(�جب أن يرتدي المراقبون وا��
�ط ح استخدام �� � لضمان عدم مشاركة الحجوزات (اق�� �ات إ�شاء "ممرات" للم�سلق�� (�جب ع� ال��
كة ال ط�اش�� مش��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/news/sf-issues-safer-halloween-guidance
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/10/Tips_Safer_Halloween.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/celebrate-safer-halloween-during-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/ebulletins
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
mailto:sfosb@sfgov.org
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-30-HSP-Indoor-Personal-Services.pdf
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�جب تعق�م الجدران �قدر اإلم�ان
HSP �جب ع� جميع الصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة إعادة و�عادة ��� هذا  . ( H SP) وخطة السالمة ealth الجد�د H هناك
. الجد�د

 
م�اتب
[ HSP ] [ التوج�ه ] [ النصائح واألسئلة الشائعة ]
 

ل �شجع �شدة � .قد �شغل اآلن ما �صل إ� 25 ٪ - ال يزال العمل من الم��

ا ، فقد �شغلون المستوى الذي �سمح �الت�اعد االجتما�� .إذا �ان المكتب أقل من 20 شخص�
� حالة استخدام غرف االجتماعات ، �جب أن تكون األبواب (والنوافذ) مفتوحة ، و�جب أال تتجاوز

ال تزال االجتماعات الشخص�ة مح�طة. ��
.٪سعة الغرفة 25

ب أثناء االجتماعات غ�� مسم�ح بها .األ�ل وال��
� جميع األوقات

�� � ا إلرشادات الصالة ال��اض�ة ، ول�ن فقط إذا �انت مزودة �الموظف�� .قد تفتح صاالت األلعاب ال��اض�ة المكت��ة وفق�
� لتناول الطعام � الداخل أمر غ�� مح�ذ �شدة - يتم �شجيع الم�اتب ع� إ�شاء مساحات خارج�ة للموظف��

.إن تناول الطعام ��

احة ، وترت�ب المقاعد لضمان الت�اعد االجتما�� � سعة غرفة االس�� .�جب تعي��
� األما�ن المغلقة

.�جب تعليق الالفتات المتعلقة �المخاطر المرت�طة ب�ناول الطعام ��
�ات توجيهات تناول الطعام و�تم �شج�عها ع� تقد�م وج�ات جاهزة / جاهزة و / أو جاهزة و / أو جاهزة �جب أن ت�بع ال�افي��
.لالستعمال

� المكت��ة إعادة و�عادة ���
.الجد�د HSP هناك خطة جد�دة للصحة والسالمة .  �جب ع� جميع الم�اتب والم�ا��

 
برامج التعل�م العا��

� ن ] [ HSP ] [ توج�ه ] [ توجيهات ]
[ naire منع خطة المرجع�ة ] [ قالب خطة الوقا�ة وتعل�مات ] [ تنظ�ف وته��ة بروتوكوالت سؤال ��

 
� ذلك المدرب

. (قد تحتوي الفصول الخارج�ة اآلن ع� 25 ك�سولة (�ما ��
تظل الفصول الداخل�ة مقت�ة ع� أولئك الذين �حتاجون إ� معدات خاصة ، ول�ن قد تطلب المؤسسات اآلن فصوً� �ستمر أل��� من
� .ساعت��

� التوج�ه
. �جب تقد�م طلب مكتوب يتضمن سلسلة من العنا� الموضحة ��

� ح�� يتم الحصول ع� الموافقة � ت��د مدتها عن ساعت�� � تدر�س الفصول ال��
. ال �جوز ال�دء ��

. الجد�د HSP وخطة السالمة . �جب ع� جميع برامج التعل�م العا�� إعادة و�عادة ��� برنامج ealth الجد�د H هناك
 
برامج وقت خارج المدرسة
[ HSP ] [ توج�ه ] [ توج�ه ]
 

� للعطالت (ع� عكس متطل�ات الجلسة المعتادة لمدة 3 أسابيع . ( �سمح �جلسة لمدة أسبوع��
 
الجولف وال��اضات األخرى
[ HSP ] [ توج�ه ]
 

ا ، �دون معدات �سمح �الع�ادات الخارج�ة المتوافقة مع حدود السعة و�روتوكوالت السالمة لفصول الل�اقة ال�دن�ة الخارج�ة (ح�� 25 شخص�
كة .(مش��
تم تعد�ل التوجيهات للسماح �لعب ال�طولة ول�ن فقط إذا تم ترت�ب أوقات ال�دء / االنتهاء لمنع التجمع ، وال توجد جماه�� ، وال توجد
.تجمعات �عد الحدث
ا من مسؤول الصحة � �الخطة الصح�ة المعتمدة مس�ق� اف�ة �دون متفرج�� .قد �ستمر ال�طوالت االح��

 
ات تطرأ ع� �ات ع� القراءة ال�املة من خالل التوجيهات واإلرشادات وخطة الصحة والسالمة و�جب أن تظل ع� اطالع دائم �أي تغي�� يتم �شجيع ال��
� �انتظام. إضاف�ة �مكن العثور ع� معلومات حول DPH عن ط��ق التحقق من موقع Stay-Safer-At-Home طلب

و�� � ذلك ، SF.gov اإلل���
�ما ��

        .و الفتات أجل لعملك (PPE) وصالت ل معدات الحما�ة الشخص�ة
 
:متطل�ات الالفتات الجد�دة / الموسعة

� تؤدي الخدمات ح�ث إزالة عمالء أغط�ة � األما�ن المغلقة ال��
فعال�ة 11/3 - الجمناز�وم، سوف تكون هناك حاجة الخدمات الشخص�ة ��

� الفضاء
� الته��ة �� � ما �خص تحس��

� األما�ن المغلقة للمعلومات �عد حول ما �ق�س عملك هكتار الصورة أخذت ��
وجوههم وتناول الطعام ��

ة � ع� اتخاذ قرارات مس�ن�� . مساعدة المستهل���
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-18-Offices-Health-and-Safety-Plan.pdf
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment%3Ffbclid%3DIwAR2bfipobjQYdB3oYCfM6unl_rPtAyVlbqKIJBDG2xc3IXJx14BPOS3Iq8U
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
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� ك�ف �مكنهم اإل�الغ عن انتها�ات األوامر ل" تخ�� الموظف�� � � من الم��
� "الجزء الخل��

�ات إ� وضع الفتات �� ا من 11/10 - ستحتاج ال�� اعت�ار�
ا ـــخ الم�شور مس�ق� � التار�ـ

. (الصح�ة. (مالحظة: هذا تغي�� ��
نت ق���ا. سنقوم �مشاركة .�مجرد توفرها lin k سن التوقيع س�كون متاحا ع� اإلن��

 
N95's و Face Shields
ا �طلب) أن يرتدي الموظفون �ات أن مسؤول الصحة يو�� (وأح�ان� اء .Face Shields و N95 قد تالحظ ال�� من المهم أن ، N95 عند ال�سوق ل��
ي KN95 تعرف أن � التوج�ه . لذلك ، تأ�د من أنك �ش��

� �المعاي�� المنصوص عليها ��
 .N95 ال ت��

 
�ات ز�ارة هنا لم��د من ـــع معدات الحما�ة الشخص�ة م. �مكن لل�� ا من خالل برنامج توز�ـ ا من دروع الوجه متاح� ال تزال المدينة تمتلك مخزون�
ة � الذين ي��عون معدات الحما�ة الشخص�ة (OSB) المعلومات. �اإلضافة إ� ذلك ، أ�شأ مكتب األعمال الصغ�� �مورد (PPE) قائمة �الموف��ن المحلي��
�
ة �� �ات الصغ�� اء معدات الحما�ة الشخص�ة SF لل�� � �س� ل��     .ال��

 
ف�ه والح�اة الل�ل�ة ائب لدعم أ�شطة ال�� اإلعفاءات من الرسوم وال��
� ش�ل

ف�ه والح�اة الل�ل�ة �� وس أمس أن سان فرا�س�سكو ستقدم 2.5 مليون دوالر لدعم أما�ن ال�� � الخزانة خوس�ه س�سن�� أعلن عمدة لندن إن ب��د وأم��
ا من جهود �ات جزء� ائب لهذە ال�� خ�ص وال�سج�ل التجاري وال�� ���ة . �عد التنازل عن رسوم ال�� لدعم Mayor Breed رسوم إضاف�ة و�عفاءات ��
� االقتصادي �شأن الحفاظ ع� العمل�ات وتقل�ل

� سان فرا�س�سكو . يتما�� التنازل عن هذە الرسوم مع توص�ات ف��ق عمل التعا��
االنتعاش االقتصادي ��

�ات .األع�اء التنظ�م�ة لل��
 
�ات أما�ن � تقل إيراداتها اإلجمال�ة عن 20 مليون دوالر . �شمل هذە ال�� كة مسم�ح بها �أما�ن ترفيه�ة وال�� ستوفر المدينة إعانة مال�ة لحوا�� 300 ��
� ثقافة سان فرا�س�سكو. س�تم توف�� اإلغاثة من خالل التنازل

الموس��� والنوادي والحانات والمطاعم ذات العروض الح�ة ، و�لها �ساهم �ش�ل كب�� ��
ائب نفقات الرواتب لعام 2020. هذا تنازل عن الرسوم � والتنازل عن �� �ات ورسوم �سج�ل األعمال لمدة عام�� خ�ص التنظ�م�ة لهذە ال�� عن رسوم ال��
���ة الخاصة �ات مطال�ة بتقد�م جميع اإلقرارات ال�� � وقت الحق. ستظل ال��

�� �
�ات إ� سداد هذە الرسوم ��  ، لذلك لن تضطر ال��

ً
ول�س تأج��

.�العمل
 
كة ح�� 30 يونيو 2021 تم تمد�د تصار�ــــح المساحات المش��
كة من خالل upport ع� الصورة �مكن b uild استمرار إ� ة سان فرا�س�سكو ، عمدة ساللة دعا إ� تمد�د تراخ�ص المساحات المش�� �ات الصغ�� لل��
كة �سمح ب ـــخ. و الفراغات برنامج المش�� الستخدام usinesses 30 يونيو 2021 وكذلك الستكشاف س�ل لجعل عنا� برنامج دائم �عد ذلك التار�ـ
� م�ان ق��ب مثل

ها من األما�ن العامة �� � الط��ق، مثل األرصفة والممرات وقوف الس�ارات، الشوارع �املة أو جزئ�ة، أو غ�� جزء من الجمهور من �م��
� الهواء الطلق وتناول الطعام ، واستخدام التجزئة وأغراض

� الخط ، والجلوس ��
الحدائق والساحات العامة للمساحة الت�اعد االجتما�� للعمالء للوقوف ��

� نها�ة د�سم�� ح�� 30 يونيو 2021 والطل�ات الجد�دة مرحب بها .
� األصل ��

� تم تحد�د صالحيتها �� ـــح ال�� تجار�ة أخرى . قد يتم اآلن تمد�د التصار�ـ
�ات استخدام هذا الدل�ل لفهم ك�ف�ة تجد�د الت��ــــح ـــح . �مكن لل�� كة الصورة تصار�ـ عمل�ة تجد�د ل30 يونيو 2021 �عتمد ع� ن�ع من الفضاء المش��
.
 
� االس�ب�ان القص�� أدناە C خالل هذە األوقات الصع�ة، و

ة. إذا كنت صاحب عمل أو مشغل ، ير�� المشاركة �� �ات الصغ�� � تعمل ع� مساعدة ال�� إي��
كة تديرها كة. ير�� ملء اس�ب�ان منفصل ل�ل �� � تقي�م برنامج المساحات المش��

.للمساعدة ��
�ة / اإلس�ان�ة � 中文/ الدراسة االستقصائ�ة: اإلنجل�� / Pilipino / Tieng Viet               
 
�ات � االقتصاد المح�� ودعم العمال وال�� وظائف اآلن ! برنامج لتحف��
�ات المحل�ة ، Mayor London Breed أعلن � العثور ع� عمل ، ودعم ال��

ا لمساعدة سان فرا�س�س�ان �� اليوم عن إطالق برنامج وظائف موسع حديث�
� ذوي الدخل ! JobsNOW ، (HAS) وتع��ز االنتعاش االقتصادي للمدينة. تديرها و�الة الخدمات اإل�سان�ة يوفر خدمات التوظ�ف والتدر�ب للمق�م��
نامج لشغل وظائف دائمة � ال��

�� � � مشارك�� .المنخفض و�عوض أصحاب العمل عند تعي��
 
�
� التعي�نات �� ا أو تعمل ع� إعادة فتحها ، وتحف�� � تعمل حال�� �ات ال�� نامج عدة مست��ات من سداد األجور لتلب�ة االحت�اجات المحددة لل�� �قدم ال��
�
ا لمدة ستة أشهر للمساعدة �� ا و 1500 دوالر شه��� � 625 دوالر� ا أ��� استدامة. وظائف اآلن ! �عوض أصحاب العمل ما ب�� � تدفع أجور� الوظائف ال��

ا ع� م�لغ األجر المدف�ع وقدرة صاحب العمل ع� تقد�م عمل �دوام �امل أو نامج ، اعتماد� � الذين �قومون بتعي�نهم من خالل ال�� تغط�ة أجور الموظف��
� تحاول إعادة فتح أو �دء عمل تجاري (100٪ من األجور ُ�سدد لألشهر الثالثة األو� ، و 50٪ لألشهر ة ال�� �ات الصغ�� . تتوفر إعانات أعمق لل�� �

جز��
ا / ساعة أو أ��� (50٪ أجر) سداد لمدة ستة أشهر .(الثالثة المق�لة) وألصحاب العمل الذين �دفعون 25 دوالر�
 
نامج � الم�شأ و متطل�ات صاحب العمل، ز�ارة eligibilit ،لم��د من المعلومات حول ال�� أو االتصال �الرقم SFHSA.org/ JobsNOW (877) المشارك��
1669-562.  
 

:تذك��
��ة العمل المقدرة - مستحقة 10/31/20  ال��ــع الثالث دفع ��
ائب األعمال الفصل�ة المقدرة � 30 أب��ل و 31 يوليو و 31 أ�ت��ر من �ل عام. �س�ند حسا�ات مدفوعات ��

��ة العمل المقدرة مستحقة �� مدفوعات ��
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� سان
� السنوي لألعمال �� ��� � اإلقرار ال��

ائب إ� المعلومات الُمدخلة �� � الخزانة ومكتب محصل ال�� � اإلشعارات المرسلة من أم��
لعام 2020 ��

نت ���ة الحال�ة �حلول 31 أ�ت��ر. انقر هنا لم��د من المعلومات والدفع ع�� اإلن��    .فرا�س�سكو لعام 2019. السنة ال��
 
� للمب�عات واالستخدام لل��ــع الثالث - مستحق الدفع 31/10/20 ��� اإل�داع ال��
� �ال�فورن�ا

ائب والرسوم �� � (CDTFA) تقوم إدارة ال��
��ة �� ��ة المب�عات الم�لغ عنها أو المب�عات المتوقعة الخاضعة لل�� � تردد لإل�داع بناًء ع� �� بتعي��

نت ��ة المب�عات واالستخدام مستحقة �حلول 31 أ�ت��ر. انقر هنا لتقد�م عودتك ع�� اإلن�� ) إقرارات �� .وقت ال�سج�ل. ال��ــع الثالث (يوليو - س�تم��
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
�ات خالل 10 األر�عاء 28 أ�ت��ر 2020 الساعة 2:00 مساًء - COVID-19 طرق �مكن أن تزدهر بها ال��
� م�انه. تتضمن هذە الندوة ع�� ال��ب أمثلة من

تعرف ع� 10 طرق رئ�س�ة إلضافة إيرادات لعملك وخلق حسن الن�ة مع عمالئك أثناء وجود مأوى ��
�ات أخرى مثل عملك �اإلضافة إ� موارد وأف�ار منتجات جد�دة �مكنك تنف�ذها. سجل هنا �� .
 
نت حول مفاوضات التأج�� التجاري - األر�عاء 4 نوفم�� 2020 الساعة 12:00 مساًء ندوة ع�� اإلن��
كز � التفاوض ع� عقود اإل�جار. س��

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

� �ات محاماة محل�ة ، ع� أو�الند �س�ب منح التم��ل ، ول�ن �مكن أن تغ�� القوان�� � �قدمها محامون متطوعون من �� نت ، ال�� الندوات ع�� اإلن��
ا مشاركة طرق إضاف�ة للحصول ع� دعم ون. س�تم أ�ض� � سان فرا�س�سكو وسان خوس�ه إذا �ان أصحاب األعمال من تلك المدن �ح��

المحل�ة ��
. لقضا�ا اإل�جار التجاري. تعلم الم��د وقم �ال�سج�ل هنا
 
نت - الخم�س 5 نوفم�� 2020 الساعة 2:30 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ األساس�ات القانون�ة لممارسة األعمال التجار�ة ع�� اإلن��
� ذلك ما إذا كنت ت��د استخدامها وم�� ت��د استخدامها

وط واألح�ام الخاصة �موقع ال��ب وس�اسات الخصوص�ة ، �ما �� ستغ�� ورشة العمل هذە ال��
� إ� عملك

وما �جب عل�ك تضمينه وما تعن�ه ، �اإلضافة إ� ك�ف�ة تجنب مش�الت انتهاك حقوق الطبع وال��� عند إضافة نص ومحتوى فوتوغرا��
. انقر هنا لم��د من المعلومات وللرد ع� دعوة الحضور �

و�� .موقع ال���
 
: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��
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