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أ�ت��ر 2020 30
 
،ع��زي القارئ
 
� لـ

� وقت سابق اليوم حول إعادة فتح اإل�قاف المؤقت ، Mayor Breed نختتم شهر أ�ت��ر �اإلعالنات والتحديثات أدناە. إذا فاتك المؤتمر الصح��
��

�ات ع� مراجعة ا ، نحن هنا oewd.org/covid19 ف�مكنك مشاهدته هنا . يتم �شجيع ال�� للحصول ع� معلومات جد�دة. �ما هو الحال دائم�
�� االتصال بنا ع�   . sfosb@sfgov.org للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
 
ا ، لذا ال ت�َس ض�ط ساعاتك. نأمل أن �كون لد�ك ط��قة إ�داع�ة � يوم األحد ، 1 نوفم�� 2020 ، الساعة 2:00 ص�اح�

للتذك�� ، ي�ت�� التوق�ت الص���
� نها�ة هذا األسب�ع Día de los Muertos وآمنة ومسؤولة لالحتفال �ع�د الهال��ن و

��.
 
:اإلعالنات
�ات ا عند توسيع األ�شطة و�عادة فتح ال�� توقف مؤقت�
D �

� سان فرا�س�سكو ، عمدة لندن COVID 19 رق إ� ز�ادة ��
تولد ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س اليوم .N معدالت القض�ة والمس�شف�ات ��

�ات واأل�شطة اإلضاف�ة المقرر اس�ئناف أو توسيع يوم الثالثاء ، 3 نوفم�� . هذا التوقف المؤقت هو أعلنت مدينة سوف نتوقف مؤقتا إعادة فتح ال��
ا لمخطط الوال�ة ، � منع مدي�تنا من التحرك للخلف وفق�

� إعادة فتح أبوابها �أمان ، لمحاولة المساعدة ��
ازي لضمان استمرار سان فرا�س�سكو �� إجراء اح��

. ولحما�ة صحة المجتمع
 
  : األ�شطة التال�ة من المقرر أن �ستأنف يوم 3 نوفم�� الثالثة س�تم وضعه ع� وقفة

فيه�ة العائل�ة الداخل�ة � الصاالت ال��اض�ة واأل�شطة ال��
إعادة فتح حمامات الس�احة الداخل�ة وغرف خلع المال�س الداخل�ة واالستحمام ��

.مثل صاالت البولينج
� المطاعم الداخل�ة ، وصاالت الطعام الداخل�ة ، ودور الس�نما ، والمتاحف ، وحدائق

ز�ادة السعة من 25٪ إ� 50٪ (ح�� 200 شخص) ��
.الحيوان ، وحدائق األح�اء المائ�ة ، ودور الع�ادة
� الهواء الطلق واالحتجاجات الس�اس�ة

� الع�ادة ��
� األحداث الخارج�ة من 200 إ� 300 شخص ��

.ز�ادة السعة ��
 
 : األ�شطة التال�ة من المقرر أن �ستأنف يوم 3 نوفم�� الثالث ، وسوف �ستمر

.(إعادة فتح عشاء داخ�� �المتاحف �سعة 25٪ (ح�� 100 فرد
� األما�ن المغلقة مع متطل�ات

ا مع بروتوكوالت السالمة وتخف�ف القيود ع� إنتاج األفالم �� توسيع إنتاج األفالم الخارج�ة من 12 إ� 25 شخص�
.االخت�ار والته��ة أو خطة الصحة والسالمة المعتمدة
� م�ان الق�ادة

�� � � الهواء الطلق مع ما �صل إ� ستة فنان��
.السماح �أنواع إضاف�ة من العروض الح�ة ��

وتوكوالت الت�اعد االجتما�� .السماح ب��ادة عرض العقارات وفتح المنازل ب��
 
� تتطلب إزالة � العمل ب�س�ة 25٪ ، ستحتاج المطاعم الداخل�ة ومقدمو الخدمات الشخص�ة الذين �قدمون الخدمات ال��

�اإلضافة إ� ذلك ، لالستمرار ��
ات�ج�ات الته��ة المو� بها عن ط��ق 17 � قاموا بوضعها واالمتثال لواحد ع� األقل من قائمة اس�� القناع إ� وضع الفتات حول إجراءات الته��ة ال��
� إلعادة فتح سان فرا�س�سكو ، قم ب��ارة -h�ps://sf.gov/step-by-step/reopening-san نوفم�� . للحصول ع� معلومات عن الجدول الزم��
francisco . 
 
رسالة �مناس�ة ع�د الهال��ن ، د�ا دي لوس م��رتوس ول�لة االنتخا�ات
Halloween و Día de los Muertos مدينة هو تذك�� الس�ان لتخط�ط وتحد�د س�ل جد�دة وآمنة لالحتفال هذا العام. وزارة . � أو أد�� قاب قوس��
سان فرا�س�سكو الصحة العامة و الصادرة صفائح تلميح إ� مساعدة س�ان احتفال أ��� أمنا عطلة �ما من ال�اب إ� ال�اب خدعة او عالج واألحزاب زي
و�ات     .الداخل�ة تقاسم الغذاء احتفا�� ومح�طون الم��
 
ا  نصائح لع�د الهال��ن األ��� أمان�
  نصائح لقضاء
� يوم ع�د الم�الد ونصائح حول الهال��ن لمجموعات المجتمع

ا �� عطلة أ��� أمان�
 
� الق�ام

ل �لما أمكن ذلك. �جب ع� جميع سان فر�س�س�ان االستمرار �� � � الم��
أفضل ط��قة لال تحصل ع� نفسك أو اآلخ��ن المر�� هو إ� ال�قاء ��

�
ا. إذا لم تتمكن من ال�قاء �� ا وقانون�� وس . تعتمد إعادة فتح المدينة ع� �قظتنا المستمرة للحفاظ ع� أي �شاط عطلة آمن� �دورهم للحد من ان�شار الف��

ل ، فتذكر ات�اع هذە القواعد أدناە � .الم��
 
ات ز : األث��

. ال ُ�سمح �التجمعات الخاصة الداخل�ة مع أ� مختلفة
� الهواء الطلق وداخل 2 ساعة أو أقل . يتطلب أحدث توج�ه ص�� ما ��� للتجمعات الخارج�ة

ة ، �� :احتفظ �أي تجمعات صغ��
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� األ� الثالثة. إذا �ان الناس س�أ�لون أو ا ب�� � الهواء الطلق ع� 3 أ� �حد أق� 25 شخص�
ة �� �قت� حجم التجمعات الصغ��

� 3 أ� �ون ، فإن التجمع �قت� ع� 3 أ� �حد أق� 6 أشخاص كحد أق� ب�� ���.
� نفس الوقت والم�ان. قد �كون لد�ك أ��� من تجمع ول�ن �جب أن تكون

ال �مكن تنظ�م التجمعات الخارج�ة أو ت�س�قها لتحدث ��
امنة � .المسافة ب�نهما 20 دق�قة ع� األقل ول�ست م��

 
: D الشوط

� الخارج وال�سل�م
� األما�ن المغلقة ب�س�ة 25٪ ل�ل غرفة ، ح�� 100 شخص. ال يزال يتوفر تناول الطعام ��

�مكن أن �عمل تناول الطعام ��
� الداخل

ا من تناول الطعام �� � الهواء الطلق. هذە خ�ارات أ��� أمان�
 .وتناول الطعام ��

و�ات عند منتصف الل�ل .�جب أن تتوقف المطاعم عن تقد�م األطعمة والم��
� المهام � جميع األوقات و �جب غسل ال�دين ق�ل تقد�م الطعام و���

� �جب ارتداء الوجه تغط�ة �� .�ما هو الحال دائما، والموظف��
�
�وا ، �جب ع� المستف�دين ارتداء أغط�ة الوجه أثناء الجلوس و�� � طاولة واحدة �قت� ع� 6 عمالء. ما لم �أ�لوا أو ���

عدد المستف�دين ��
� أثناء تناول أي وقت �غادرون ف�ه الطاولة ، مثل استخدام دورة الم�اە . �اإلضافة إ� ذلك ، �جب أن �جلس المستف�دون و�ظلوا جالس��
� الطاوالت محظور .وجبتهم. االختالط ب��

 .هذە قائمة جزئ�ة من القواعد. قم ب��ارة صفحة التوجيهات الصح�ة �المدينة للحصول ع� قائمة �املة
 
حافظ ع� سالمتك ل�لة االنتخا�ات
ة للغا�ة لل�لد �أ�ە وعادة ما �شاهد العد�د من الس�ان االنتخا�ات و�� تتكشف اجتماع�ا. ومع ذلك ، �ما هو الحال مع تعت�� االنتخا�ات العامة ل�لة مث��
� م�افحة

� فيها عمالؤك إ� عملك لالستمتاع �خدماتك ، فمن األهم�ة �م�ان أن نحافظ ع� نجاحنا ��
ح�� نتمكن من COVID-19 أي مناس�ة قد �أ��

ا لتوجيهات النظام الص�� الحا�� . ير�� تذك�� عمالئك �ارتداء � إدارة أعمالها وفق�
�ات االستمرار �� � إعادة فتح مدي�تنا �أمان. من المهم لل��

االستمرار ��
ا ألمر الصحة هو ق� أغط�ة الوجه ، والحفاظ ع� مسافة اجتماع�ة ، والحد من حجم التجمعات. التوج�ه العام للمدينة ليوم االنتخا�ات وفق�
� نفس الوقت

� نفس الم�ان ��
� الهواء الطلق ��

ا من ثالث أ� مختلفة ، وعدم وجود تجمعات متعددة �� التجمعات الخارج�ة ع� ما ال ي��د عن 25 شخص�
� الهواء

ة �� � التجمعات الصغ��
اب �� � األ� المختلفة غ�� موجودة. مسم�ح. إذا تم تناول الطعام أو ال�� ، وال تزال التجمعات االجتماع�ة الداخل�ة ب��

ا ألن سان فرا�س�س�ان �خططون ل��ف�ة . نظر� � الطلق (مثل تجمعات الوج�ات الخارج�ة) ، فال ي��د الحد عن 3 أ� مختلفة ، �حد أق� 6 مشارك��
ا. إذا كنت تتجمع �ش�ل شخ�� ، ل مع األشخاص الذين تع�ش معهم أو مع األصدقاء تق���� � مشاهدة االنتخا�ات ، يو� �شدة �المشاهدة من الم��
ا من ثالث أ� مختلفة مع ال�قاء ع� مسافة ستة أقدام وارتداء األقنعة � الهواء الطلق واجعلها تقت� ع� 25 شخص�

  فاجعلها ��
 
 
ة � مجموعات كب��

� وسعنا لمنع الناس من الت�ف �ش�ل غ�� مسؤول . مشاهد األشخاص �ال أقنعة ، ��
� يوم االنتخا�ات ، �جب أن نفعل �ل ما ��

ح�� ��
� �اء حكومي�� � نحتاجها اآلن ، و�مكن لسان فرا�س�سكو الق�ام �عمل أفضل. �صفتنا �� مع ت�اعد اجتما�� م�ساهل ، ل�ست سان فرا�س�سكو ال��

وس. � الحد من ان�شار الف��
� أث�ت العلم والب�انات فعاليتها �� � ، فإن مسؤولي�نا الجماع�ة �� تذك�� س�اننا وعمالئنا �الق�ام �األش�اء ال�س�طة ال�� وتجار���

ا من المجتمعات المماثلة األخرى. للحصول ع� إرشادات �املة حول التجمعات ، قم ب��ارة لقد جعلتنا جهودنا الجماع�ة أقوى وأ��� أمان�
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf .
 
الحد األق� لطل�ات �سل�م الطرف الثالث - ممتد
� وقت سابق من هذا األسب�ع ، وقع

�� Mayor Breed ا �مدد سقف 15٪ الحا�� لرسوم توص�ل طل�ات الطرف الثالث للمطاعم. أمر سوف ا ت�م�ل�� إعالن�
� 100٪ من اإلشغال القصوى للم�شأة . اقرأ مس�ند األسئلة الشائعة

� األما�ن المغلقة ��
� م�انها ح�� يتم السماح مطاعم لتقد�م الطعام ��

ت��� ��
   .للحصول ع� م��د من المعلومات حول قيود سقف رسوم ال�سل�م OEWD المحدث الخاص �ـ
 
�
ات إدارة فحص الم�ا�� (DBI) تغي��

DBI م�افحة �
ات ع� االفراط �� � خطط. إنهم ع� درا�ة �أوقات االنتظار الط��لة لتحد�د موعد لتقد�م طلب (OTC) يتم إجراء تغي�� مع عمل�ة التعي��

� إلدارة � مركز التصار�ــــح ع� إدخال تحس�نات ع� نظام المواع�د. س��دأ الموظف��
ـــح الخطط و�عملون مع موظ�� ـــح خارج المقصورة مع طلب ت��ـ ت��ـ

، أنها سوف ت��د من عدد من التعي�نات المتاحة ب�س�ة 50 �
�ن الثا�� � نوفم�� ���

   .٪ب�شاط التعي�نات، وال�دء ��
 
� المواع�د من خالل نظام قائمة االنتظار. لديهم إعادة تحلل التعي�نات الحال�ة

اك �� � االش�� ا من يوم األر�عاء ، 28 أ�ت��ر ، �مكن للعمالء المؤهل�� �دء�
� األسب�ع.

ا من 1 د�سم�� ، س�تم تقي�د موعد واحد للعمالء �� � �� ال �مكن التحقق منها. اعت�ار� المقرر وسوف تصل إ� العمالء إللغاء أي المواع�د ال��
. www.sfdbi.org/otcappointments لم��د من المعلومات ، ير�� ز�ارة
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
� 2 نوفم�� 2020 الساعة 6:00 مساًء مقاوالت صناعة األغذ�ة - األثن��
�
ـــخ مركز النهضة �� � صناعة المواد الغذائ�ة المحل�ة اليوم. ورشة العمل هذە ع�ارة عن EXPLOR تار�ـ

� العد�د من النكهات من العقود التجار�ة �� ��
� واألحداث المن�ثقة ، وخدمات استكشاف تمه�دي لمساعدتك ع� فهم العقود األساس�ة مع المطابخ التجار�ة ، وأما�ن تقد�م الطعام ، وأسواق المزارع��
� �ش�ل خاص ع� ك�� ة المسم�ح بها أو مب�عات المواد الغذائ�ة محل�ة الصنع ، مع ال�� ـــع الصغ�� نت ، والمتعلقة �مطابخ المشار�ـ توص�ل الطعام ع�� اإلن��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
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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/Gatherings-Tips.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/sites/default/files/31st_Supplement_10282020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/sites/default/files/Documents/Delivery%2520Fee%2520FAQ%2520Updated%252010-29-20.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.sfdbi.org/otcappointments
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� ت�شأ �ش�ل متكرر خالل هذە األوقات الصع�ة من والركود االقتصادي. تعرف ع� ك�ف�ة إدارة Covid-19 منع الطعام المشا�ل القانون�ة الصناع�ة ال��
� ع� إ�شاء طعام لذ�ذ . لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا ك�� . المخاطر القانون�ة لألعمال الغذائ�ة الخاصة �ك ح�� تتمكن من ال��
 
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���
 
� 9 نوفم�� 2020 - (ACDBE) هدف ثالث سنوات لمؤسسات األعمال المحرومة من امت�از المطارات اك أصحاب المصلحة - اإلثن�� اجتماع إ��
� امت�از المطار (SFO) �جري مطار سان فرا�س�سكو الدو��

� لمناقشة هدف ثالث سنوات لمؤسسة األعمال المحرومة �� اضي�� � اف�� � �شاور��� اجتماع��
(ACDBE). T اجتماع �شاوري له س�كون مع minority-، ساء، ومجموعات� entrepreneur- أو المنظمات � والمنظمات المجتمع�ة، والمسؤول��
� ع� فرص لـ �ات المحرومة وغ�� المحرومة وآثار التمي�� � �مكن أن يتوقع الحصول ع� معلومات �شأن توافر ال�� مشاركة من .ACDBEs األخرى ال��
� ع� الفرص المتاحة لـ . ACDBEs جميع األفراد والمنظمات الذين �مكنهم التحدث عن توافر األعمال المحرومة وغ�� المحرومة ، نرحب ��ثار التمي��
� �استخدام � مختلف�� � وقت��

� ستغ�� نفس المواد ، ��  . WebEx يتم تقد�م االجتماعات ، ال��
 

ا ا ح�� 9:30 ص�اح� � 9 نوفم�� 2020 من الساعة 8:30 ص�اح� االثن��
� 9 نوفم�� 2020 من 7:00 مساًء - 8:00 مساًء االثن��

 
: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://www.rencenter.org/event/legal-food-industry-contracting/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://zoom.us/webinar/register/WN_TW3rHPh5Q7qjCZQKnMwwTQ
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes/2020/11/5/legal-essentials-of-doing-business-online
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfo.webex.com/sfo/onstage/g.php%3FMTID%3De7a49ddfad78e5e5029db9bb079d687a7
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfo.webex.com/sfo/onstage/g.php%3FMTID%3Dea4d0f2d7a5ca4c9f2e57dbcdd4aea814
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

