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نوفم�� 2020 3
 
،ع��زي القارئ
 
�ات ع� اتنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، ف�مكنك عرضها هنا . يتم �شجيع ال�� يوم انتخاب سع�د� ف�ما ��� إعالنات وتحديثات اليوم. إذا فاتتك أي من ���
�� االتصال بنا oewd.org/covid19 مراجعة ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� للحصول ع� معلومات جد�دة. �ما هو الحال دائم�
  . sfosb@sfgov.org ع�
 
:اإلعالنات
ا ابق آمن�
اع ع� مستوى الوال�ة � االنتخا�ات الرئاس�ة إ� جانب عدد من إجراءات االق��

يوم الثالثاء ، 3 نوفم�� ، ستصوت سان فرا�س�سكو واألمة �أ�ملها ��
�ات ع� مواصلة � الخارج �أعداد تفوق ما �سمح �ه نظام الصحة العامة. للتذك�� ، ن��د �شجيع ال��

والمحل�ة. هذا وقت مث�� قد يؤدي إ� تجمع الناس ��
ا لتوجيهات النظام الص�� الحا�� ، والحفاظ ع� معركتنا ضد � إعادة فتح مدي�تنا �أمان. نحن COVID-19 إجراء عمل�اتها وفق�

ح�� نتمكن من االستمرار ��
�ات ع� تذك�� العمالء �ارتداء أغط�ة الوجه ، والحفاظ ع� الت�اعد االجتما�� والحد من حجم التجمعات الخارج�ة �ما ال ي��د عن 25 ا ال�� �شجع أ�ض�
ا من ثالث أ� مختلفة . شخص�
 
�ات ، � ذلك المظاهرات العامة المحتملة. �ال�س�ة لل��

� الممرات التجار�ة �ما ��
� تليها قد تؤدي إ� أ�شطة غ�� مخطط لها �� غ�� أن االنتخا�ات واأل�ام ال��

ا ، فإل�ك �عض االعت�ارات � التخط�ط مس�ق�
:إذا كنت ترغب ��

 
� سان فرا�س�سكو ، تغلق صناديق

� الساعة 5 مساًء (توق�ت المح�ط الهادي) و��
�� �

�� � الساحل ال��
اع �� � يوم االنتخا�ات ، تغلق صناديق االق��

��
ا � غضون ساعة. قد �ستغرق النتائج أ�ض�

� الساعة 8 مساًء (توق�ت المح�ط الهادي). �مكن أن ت�دأ نتائج االستطالع من االنتخا�ات ��
اع �� االق��

ا إ� أسابيع لالنتهاء منها .أ�ام�
� ذلك األثاث

� الممتل�ات الخاصة �ك �ما �� ا من خالل تأم�� � التخط�ط مس�ق�
� ممر تجاري شهد مظاهرات عامة ، فقد ترغب ��

إذا كنت تعمل ��
� وال�ضائع والمعدات واألش�اء الثمينة األخرى .الخار��
� المدينة

إ� مستوى أع� لدعم الت�سيق ع� مستوى المدينة. س�تم ��� المعلومات العامة (EOC) س�تم ت�ش�ط مركز عمل�ات الطوارئ ��
� والرسائل النص�ة بواسطة .EOC واإلخطارات والت�بيهات والتحذيرات من خالل

و�� �د اإلل��� نظام ، AlertSF س�تم �سل�م الرسائل ع�� ال��
ا ع� � المدينة. س�تم مشاركة الرسائل أ�ض�

. Nextdoor و Facebook و Twi�er ت�ب�ه الطوارئ الرس�� ��
�
�ات ع� ال�سج�ل �� �دي الخاص بهم إ� www.alertsf.org -888 ع� AlertSF يتم �شجيع ال�� أو عن ط��ق إرسال الرمز ال��

777.
طة سان فرا�س�سكو � للق�ام �دور�ات ومراق�ة الممرات التجار�ة. س�عمل الض�اط اإلضافيون وستكون (SFPD) أضاف قسم �� � إضافي�� موظف��
.لديهم الموارد لالستجا�ة للم�المات الروت�ن�ة للخدمة �اإلضافة إ� أي أحداث عف��ة قد تحدث

.ع� 415-553-0123. لحاالت الطوارئ ، اتصل ع� SFPD 911 للم�المات / التقار�ر غ�� الطارئة ، ير�� االتصال �ـ
 
ة ا - 5:00 مساًء) ع� 415-554-6134 أو MF ، 9:00) للحصول ع� الدعم واألسئلة وموارد األعمال األخرى ، اتصل �مكتب األعمال الصغ�� ص�اح�
sfosb@sfgov.org .
 
كة تفاص�ل تجد�د تصار�ــــح المساحات المش��
كة ح�� 30 يونيو 2021. عمل�ة لتجد�د آل �عتمد ع� ن�ع من ـــح المش�� تنا اإلخ�ار�ة، س�تم تمد�د مساحات تصار�ـ � آخر ���

�ما �شارك من ق�ل ��
كة �سمح الصورة سوف تحتاج إ� تجد�د كة. وف�ما ��� تفاص�ل س ن سواء مساحاتك المش�� ـــح المساحات المش�� .تصار�ـ

ـــح ما لم ا ق�ل 31 د�سم�� 2020. ال �لزم اتخاذ أي إجراء من صاحب الت��ـ  :تصار�ــــح الرص�ف - يتم تجد�دها تلقائ��
ـــح الرص�ف . للق�ام �ذلك ، �جب ع� المرخص له تقد�م طلب جد�د للحصول ع� ت��ـ ـــح الحا�� المرخص له ي��د تعد�ل الت��ـ
كة     . ع� موقع المساحات المش��
�
و�� �د اإلل��� . للق�ام �ذلك، ال�� ـــح الحا�� مع SharedSpacesPermit@sfdpw.org المرخص له ي��د وقف أو سحب الت��ـ

� سطر الموض�ع
    ."سحب رخصة" ��

� شخص�ة من
و�� ـــح حارة الرص�ف الستالم رسالة ب��د إل��� � 26 أ�ت��ر ، ومن المقرر حام�� التصار�ـ � االثن��

� تصار�ــــح - �� SFMTA الرص�ف ل��
� ع� را�ط مخصص لنموذج تجد�د الت��ــــح. �جب إ�مال نموذج .ermit لتجد�د وتوسيع أو تغي�� القائمة ع

و�� �د اإلل��� �حتوي ال��
 .ال��ب هذا �حلول 15 نوفم�� ، لضمان تجد�د الت��ــــح �حلول 31 د�سم��

إذا امتدت منطقة ممر الرص�ف أمام عقار مجاور ، ف�جب تقد�م موافقة خط�ة للمرخص له لشغل تلك المنطقة ح�� 30 يونيو
ر�ن ) الممتل�ات المجاورة المت�� .2021 من مالك (مال��
� إرشادات

إذا �انت منطقة حارة الرص�ف تحتوي ع� ه��ل أو سطح ثا�ت ، ف�جب تقد�م نموذج موقعة وصور �ما هو موضح ��
كة    . تصم�م المساحات المش��

ـــح ـــح تقد�م طلب جد�د للحصول ع� ت��ـ ـــح إغالق الشارع إ� ما �عد 31 د�سم�� ، �جب ع� الت��ـ تصار�ــــح إغالق الشارع - لتمد�د ت��ـ
كة   . إغالق الشارع ع� موقع المساحات المش��
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 .تصار�ــــح المل��ة الخاصة - صالحة ح�� نها�ة حالة الطوارئ العامة. ال �لزم اتخاذ أي إجراء من المرخص له
ا إ� ون�� ا إل���    .لطلب التجد�د SharedSpaces@sfport.com تصار�ــــح مل��ة المنفذ - للتجد�د ، أرسل ب��د�
ـــح � األسابيع المق�لة حول تمد�د تصار�ـ

ـــح �� هات �التصار�ـ � هات - س�تصل إدارة االستجمام والمت�� � تصار�ــــح المل��ة لقسم االستجمام والمت��
� الهواء الطلق. قد يتغ�� توافر مرافق فصول الل�اقة ال�دن�ة الخارج�ة �س�ب تغ�� المواسم أو

� الهواء الطلق والل�اقة ال�دن�ة ��
تناول الطعام ��

ا �موجب األمر الص�� � �انت مغلقة سا�ق�  .إعادة فتح المرافق ال��
كة ح�� JAM فقط - إذا �ان ت��ــــح (JAM) تصار�ــــح إضافة الموس��� ـــح المساحة المش�� كة ، ف�جب تجد�د ت��ـ ا �مساحة مش�� مرت�ط�

ا. ال �لزم تجد�د تصار�ــــح JAM �ظل ت��ــــح � الوقت الحا�� JAM صالح�
كة ��  .غ�� المرت�طة �المساحات المش��

 
� االس�ب�ان القص�� أدناە C خالل هذە األوقات الصع�ة، و

�� المشاركة �� ة. إذا كنت صاحب عمل أو مشغل ، ف�� �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               
 
تحديثات حساب األعمال
� حاجة ا� دعم�م ثمان�ة (8) حرف

، سوف اآلن �� ائب جام�� � الصندوق وال�� � لألم��
و�� من أجل تحد�ث أعمالك حساب المعلومات ع� الموقع اإلل���

ائب الخاصة �ك تحد�د العدد PIN اون الين ة من ال�� . من تطبيق d r .جن�ا إ� جنب مع رقم حسا�ك األعمال و أر�عة (4) أرقام األخ�� �
لسجل ��

Business Account Management ، مكنك تحد�ث معلومات االتصال الخاصة �ك و�ضافة موقع عمل أو إغالقه و�غالق عملك. إذا فقدت رقم�
� م�انه

:التع��ف الشخ�� أو أخطأت ��

� رقم التع��ف الشخ�� .1 . أ�مل ووقع ع� نموذج طلب إعادة تعي��
� إ� .2

و�� �د اإلل��� � رقم التع��ف الشخ�� المكتمل والموقع �ال�� ا إرسال . TaxPinReset@sfgov.org أرسل نموذج إعادة تعي�� �مكنك أ�ض�
ائب ، ص.ب. 7425 ، سان � الخزانة ومحّصل ال�� �د إ�: مكتب أم�� � رقم التع��ف الشخ�� المكتمل والموقع �ال�� نموذج إعادة تعي��
  .فرا�س�سكو ، �ال�فورن�ا 7425-94120

ائب ، س�تم إرسال رقم التع��ف الشخ�� .3 س�تم إرسال رقم تع��ف شخ�� جد�د إل�ك ع�� ب��د الوال�ات المتحدة. لحما�ة ��ة داف�� ال��
ائب. مالحظة: زمن المعالجة من 3 إ� 5 أ�ام عمل � الخزانة ومحّصل ال�� �دي الحا�� المسجل لدى مكتب أم��    .فقط إ� العنوان ال��

 
� االستمارات والتطب�قات

التأخ�� ��
خ�ص والهيئات التنظ�م�ة لديها خدمة شخص�ة محدودة أو معدومة. قد يؤثر هذا أو يؤخر وقت معالجة الطل�ات ا لل��اء ، فإن و�االت ال�� نظر�
ة ع� �� االتصال �مكتب األعمال الصغ�� ـــح. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� اخ�ص والتصار�ـ �شكرك ع� تفهمك ونقدر سعة . sfosb@sfgov.org وال��
.صدرك
 
:DBI تحديثات
ـــح الخطط. لقد فتحنا قائمة انتظار لهذە المواع�د ، ا من 2 نوفم�� ، يتم إضافة الم��د من المواع�د للعمالء ل�سل�مهم من خالل طل�ات تصار�ـ اعت�ار�
اك هنا � االش��  . و�مكن للعمالء المؤهل��
 
إرشادات قائمة االنتظار

ـــخ انضمامهم إ� قائمة ا ع� األقل من تار�ـ ا (�عد 14 يوم� ل�� تكون مؤهً� لقائمة االنتظار ، �حتاج العمالء إ� تحد�د موعد محدد مس�ق�
�
.QLess االنتظار) ��

� قائمة االنتظار والذين عرضت عليهم المواع�د 24 ساعة لتأ��د مواع�دهم عند عرضها
�� � .س�كون أمام العمالء المدرج��

� قائمة االنتظار
�مكن أن �كون العمالء ع� قائمة االنتظار لموعد واحد فقط. إذا ُعرض عليهم موعد من قائمة االنتظار ، ف�مكنهم ال�سج�ل ��

� قائمة االنتظار مرة أخرى ، �جب عليهم تلب�ة الحد األد�� من المتطل�ات (حجز موعد حا��
اك �� مرة أخرى �عد االنتهاء من ذلك الموعد. لالش��

ا ع� األقل .(لمدة 14 يوم�
ا إلغاء موعد ا ، س�تم تلقائ�� � قائمة االنتظار موعد�

وع QLess عندما �ق�ل أحد العمالء �� .الحا�� لهذا الم��
ا القادمة ، فلن �كون العم�ل مؤهً� لقائمة االنتظار ا �الفعل خالل الـ 14 يوم�  .إذا �ان العم�ل قد حجز موعد�

 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :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��
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. 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�� . �مكن ألي �� � � إضافتها إ� SF احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة من مزودي الخدمة المحلي��

وترغب ��
   . sfosb@sfgov.org هذە القائمة 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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