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نوفم�� 2020 5
 
،ع��زي القارئ
 
�ات ع� مراجعة اتنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، ف�مكنك عرضها هنا . يتم �شجيع ال�� ف�ما ��� إعالنات وتحديثات اليوم. إذا فاتتك أي من ���
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
05:30 �

�� 2020 ، � 9 نوفم�� ة - االثن�� .اجتماع لجنة األعمال الصغ��
ة من :يتكون جدول أعمال لجنة األعمال الصغ��

� االقتصادي ، من مق�م الرئ�س المشارك لف��ق العمل �ارمن �شو
.عرض تقد��� حول توص�ات ف��ق عمل التعا��

؛ فيور دي إ�طال�ا . جمع�ة ينجار يوجا �شمال. Don Ramon's Mexican، Inc مطعم :Legacy Business Registry استمع إ� تطب�قات
وات كة واشنطن للخ�� كة مونرو موتورز ؛ استوديوهات ��ة و�� .�ال�فورن�ا ؛ ��
   .تق��ر عن المجموعة النهائ�ة من توص�ات مجموعة العمل المعن�ة �التخف�ف االقتصادي الم�شأة �موجب القرار رقم 359-19. التوص�ات

 
  . م��د من المعلومات حول مشاهدة االجتماع وك�ف�ة تقد�م تعليق عام مذكورة هنا
 
األمر الص�� والتوجيهات المحدثة
ل] � � الم��

ة فحص األفراد ] [ C19-07m أمر ال�قاء �� ة فحص غ�� األفراد ] [ الملحق A-2 ] [ A-1 الملحق أ: بروتوكول الت�اعد االجتما�� ] [ ��� ��� C-1 ]
[ c-2 الملحق ]
ت وزارة الصحة العامة تحديثات ع� األمر الص�� وأداة فحص صح�ة منقحة من أجل التوافق �ش�ل أوثق ��� ، �

�ن الثا�� � يوم الثالثاء ، 3 نوفم�� / ���
��

وس كورونا ولتوضيح توص�ات CA Depment of Health مع التع��فات الحديثة لمرا�ز الس�طرة ع� األمراض و � �ف�� للتواصل مع األفراد المصاب��
.COVID الحجر الص�� ألولئك الذين تظهر عليهم األعراض أو الذين �انوا ع� اتصال وثيق �ـ
 
� والزوار عما إذا �انوا ع� �عد 6 �ات والمؤسسات األخرى الموظف�� يتطلب األمر الص�� المحدث وأداة الفحص الص�� المنقحة أن �سأل �عض ال��
ة 24 ساعة من أجل تحد�د ما إذا �ان هذا الشخص �ان لد�ه "اتصال وثيق" �شخص COVID-19 أقدام من شخص مصاب �ـ لمدة 15 دق�قة خالل أي ف��
). ير�� مراجعة األمر الص�� المحدث COVID-19 أثناء انتقاله (�غض النظر عما إذا �ان هو أو الشخص المصاب �ـ COVID-19 مصاب �ـ � ملثم��
          .لمعرفة المعاي�� المتعلقة �من �عت�� ع� اتصال وثيق
 
� مع ،COVID-19 إذا �ان الشخص قد �ان ع� اتصال وثيق مع شخص مع

� �عد ذلك الحجر الص�� لمدة 14 يوما منذ اتصال وثيق الما��
� ي���� ال��

ل ، وعدم الذهاب إ� العمل ، وعدم دخول أي أعمال COVID-19 الشخص مع � � الم��
� أنه �جب عليهم ال�قاء �� وس. هذا �ع�� لمنع الم��د من ان�شار الف��

ا هذە ة الـ 14 يوم�      .أو مؤسسات خالل ف��
 
� ، قم ب��ارة ة الفحص لألفراد وغ�� الموظف�� �ل من ��� � ا).) . www.sfcdcp.org/screen :للحصول ع� �سخة قا�لة للت�� تم توف�� الروا�ط أعالە أ�ض�
� لد�ك وأنك � والعمالء / العمالء إ� عملك. ير�� التأ�د من مراجعتها مع العامل�� ة ق�ل دخول الموظف�� � �ال ال���

�جب ط�ح األسئلة الثالثة المدرجة ��
ات � لتعكس هذە التغي�� � وغ�� الموظف��  .قمت بتحد�ث عمل�ات فحص الموظف��
 
:�شمل �عض النقاط ال�ارزة ، ع� س��ل المثال ال الح� ، ما ���

� أنه �مكنهم اإل�الغ � أو مناطق إل�الغ الموظف�� احة الموظف�� � غرف اس��
�ات ��� الفتات �� ا من 10 نوفم�� 2020 ، ُ�طلب من جميع ال�� اعت�ار�

انتهاك النظام . -www.sf.gov/report-health الصح�ة عن ط��ق االتصال �الرقم 311 أو ز�ارة COVID-19 عن انتها�ات أوامر وتوجيهات
نت أو ستكون ا ع� أنه لن يتم ال�شف عن ه��ة الموظف لصاحب العمل. عينة من الالفتات متاحة ع�� اإلن�� �جب أن تنص الالفتات أ�ض�
�ات . h�ps://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19 متاحة ع� قد يتم تحد�ث القوالب من وقت آلخر ، وحث ال��
ا لذلك ات وتحد�ث الالفتات وفق� .�شدة ع� ال�قاء ع� اطالع بهذە التغي��

 
� الداخل والخدمات الشخص�ة مع إزالة أغط�ة الوجه

ات إضاف�ة للصاالت ال��اض�ة وتناول الطعام �� :تغي��
� ع� أهم�ة الته��ة ، COVID-19 �س�ب العلم المتطور وراء الطب�عة المحمولة جوا� لـ ك�� .تواصل سان فرا�س�سكو ال��

� األما�ن المغلقة
� تقدم تناول الطعام �� �ات ال�� ا من 3 نوفم�� 2020 ، ستضع الصاالت ال��اض�ة الداخل�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة وال�� اعت�ار�

� تتطلب إزالة أغط�ة الوجه الخاصة �العم�ل هذە العالمة �ش�ل واضح ، ومقد�� الخدمات الشخص�ة الداخل�ة الذين س�قدمون الخدمات ال��
� الم�شأة: جميع النوافذ واألبواب

ات�ج�ات الته��ة التال�ة �ستخدم �� � ذلك جميع المداخل العامة األول�ة ، مع اإلشارة إ� أي من اس��
�ما ��

� تظل مفتوحة ؛ أنظمة
� �مكن الوصول إليها من الهواء الطلق الن�� تعمل ��امل طاقتها ؛ منظفات الهواء المحمولة ذات HVAC المتاحة ال��

� �ل غرفة ؛ أو أي من أعالە
.الحجم المناسب ��
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ا ع� مؤسسات تناول الطعام الداخل�ة ومقد�� الخدمات � أ�ض� � موعد ال يتجاوز 17 نوفم�� 2020 ، يتع��
� أقرب وقت ممكن ، ول�ن ��

��
ات�ج�ات الته��ة � تتطلب إزالة أغط�ة الوجه الخاصة �العمالء سن واحدة ع� األقل من اس�� الشخص�ة الداخل�ة الذين س�قدمون الخدمات ال��
� �جب أن تظل � مفتوحة (األبواب والنوافذ ال��

� �مكن الوصول إليها من الهواء الطلق الن�� التال�ة: ( 1) تظل جميع النوافذ واألبواب المتاحة ال��
مغلقة ألغراض السالمة من الحرائق / الح�اة معفاة ؛ تأ�د من أن النوافذ المفتوحة ال �س�ب مخاطر السقوط خاصة لألطفال) ؛ (2) أنظمة
HVAC ها فيها (انظر إرشادات � تم ��� � �ل غرفة �حجم مناسب للغرفة أو المنطقة ال��

تعمل ��امل طاقتها ؛ (3) منظفات الهواء المحمولة ��
.�عنا�ة من األمر الص�� (الصفحة 15) لضمان استعدادك لالمتثال �حلول 17 نوفم�� iالته��ة لم��د من المعلومات). ير�� قراءة القسم 4

 
:الملحق أ - بروتوكول الت�اعد االجتما��

� من أعراض
� تتطلب من الجميع: (1) عدم الدخول إذا كنت تعا�� ضع قائمة .COVID-19 قم بوضع الالفتات عند �ل مدخل عام للم�شأة وال��

� نموذج الفحص الص�� الخاص �ـ
ا العثور ع� قائمة COVID-19 �األعراض �� � سان فرا�س�سكو لغ�� األفراد (المرفق أ -2). �مكن أ�ض�

��
نت ع� . www.sfcdcp.org/covid19symptoms األعراض ع�� اإلن��
 �عدم القدوم إ� العمل أو الم�شأة إذا �انوا مر�� أو لديهم أي عرض واحد من أعراض

�
 وخط�ا

�
� شف��ا �كون COVID-19 توج�ه جميع الموظف��

ا أو ال �ف� �حالة أخرى. انظر � www.sfcdcp.org/covid19symptoms جد�د� .(A-1) أو مرفق فحص الموظف��
ل أو مغادرة العمل إذا �انوا مر�� أو لديهم أي عرض واحد لـ � � الم��

�� � ە من خالل COVID-19 تأ�د من �قاء الموظف�� جد�د أو لم يتم تفس��
� www.sfcdcp.org/covid19symptoms حالة أخرى. انظر . (A-1) أو مرفق فحص الموظف��
� � مرفق فحص الموظف��

�� � � �ما �جب عليهم فعله إذا ُطلب (A-1) تأ�د من مراجعة المعاي�� الصح�ة للموظف�� ق�ل �ل مناو�ة و��الغ الموظف��
ل � � الم��

.منهم ال�قاء ��
ل ومدة ذلك. �جب ع� أولئك الذين هم ع� (A-1) قدم لألفراد �سخة من مرفق فحص األفراد � � الم��

للتأ�د من أنهم �فهمون م�� س��قون ��
جمة من مرفق COVID-19 اتصال وثيق �شخص مصاب �ـ ا منذ آخر اتصال وثيق لهم. اإلصدارات الم�� � عن العمل لمدة 14 يوم� ال�قاء عاطل��
� نت ع� (A-1) فحص الموظف�� . www.sfcdcp.org/screen متاحة ع� اإلن��

، COVID-19 مطال�ة المستف�دين ب�لغاء أو إعادة جدولة المواع�د أو الحجوزات للخدمات غ�� األساس�ة إذا �انت لديهم أعراض أو تعرض لـ
� نموذج فحص

� سان فرا�س�سكو (المرفق COVID-19 �ما هو موضح ��
�� A-2). تأ�د من أن المستف�دين �مكنهم إلغاء موعد أو حجز ألعراض

COVID-19 أو التعرض دون غرامة مال�ة. �مكنك عرض إعادة الجدولة لوقت آخر إذا أراد المستف�د إعادة الجدولة �دً� من اإللغاء.
 
� � والمرفق أ -2: استمارة الفرز لغ�� الموظف�� المرفق أ -1: استمارة فحص الموظف��

� وغ�� � لد�ك وتحد�ث عمل�ات فحص الموظف�� �ات مراجعة هذە مع العامل�� ا من 2 نوفم�� 2020 . �جب ع� ال�� �سخة جد�دة اعت�ار�
ات � لتعكس هذە التغي�� .الموظف��
�غض النظر عما) COVID-19 الجزء 1 - القسم 1.2: وس�لة "إغالق االتصال" �ان لد�ك أي من األنواع التال�ة من االتصال مع شخص مصاب
� أنها ث �حرث معد COVID إذا كنت أنت أو الشخص مع 19 � ح��

�� ( � :�انوا ملثم��
ة � 24 ساعة ف��

�انت ضمن 6 أقدام منهم ل�صبح المجم�ع 15 دق�قة أو أ��� ��
عاش أو مكث معهم طوال الل�ل
� ذلك التقب�ل فقط

�كها الج��� الحم�م �ما �� �انا ��
اعت�� بهم أو اعت�ىوا �ك
� األ�ل أو

�ان لديهم اتصال م�ا�� �سوائل أو إفرازات أجسامهم (ع� س��ل المثال ، سعالوا أو عطسوا عل�ك أو شاركت معهم أوا��
ب (ال��

 
الملحق ج - 1 : األعمال اإلضاف�ة المسم�ح لها �العمل

(تمت إضافة إنتاج األفالم والوسائط . (الصفحات 43-39
DGA، IATSE، SAG-AFTRA العودة إ� العمل االتفاق مع COVID-19" ف�لم و�نتاج اإلعال�� من ق�ل 21 س�تم�� 2020 تغطيتها
وط واألح�ام وسائقو الشاحنات / الحرف األساس�ة" ( " العودة إ� اتفاق�ة العمل ") قد تعمل عرضة للتوافق مع أ��� من ال��
� الصفحات 39-40 (ب 1 و 1 و 2

� تلك االتفاق�ة . االس�ثناءات المذكورة ��
.(المنصوص عليها ��

ا � (�حد أق� 25 شخص� � الموقع ع� أقل عدد من األفراد المطل����
� اآلخ��ن �� � وطاقم العمل والموظف�� . ( �قت� طاقم الممثل��

� جميع األوقات ، �اس�ثناء (أ) ع� وجه التحد�د معفاة من
�جب ارتداء أغط�ة الوجه الخاصة ب�نتاج األفالم والوسائط الخارج�ة ��

� الشخص ع� �عد ستة أقدام ع� األقل
� الهواء الطلق طالما ���

� أمر موظف الصحة (ب) أثناء التص��ر ��
متطل�ات تغط�ة الوجه ��

� جميع األوقات ، أو (ج) أثناء تقد�م الخدمات الشخص�ة (مثل
� اآلخ��ن والجمهور �� من المواهب األخرى وطاقم العمل والموظف��

� القسم 1.11 من العرض أ لتوج�ه مسؤول الصحة
� هذە الحالة احت�اطات السالمة المنصوص عليها ��

المك�اج أو الشعر) ، و��
23-2020b ، ح�ث �مكن تعد�ل هذا التوج�ه أو مراجعته ، �جب ات�اعه .
وط التال�ة � جميع األوقات ، �اس�ثناء حالة اس��فاء جميع ال��

:�جب ارتداء أغط�ة الوجه الخاصة ب�نتاج األفالم والوسائط الداخل�ة ��
� الغرفة قناع

� اآلخ��ن �� غ�� مهوى لتوف�� أق� حما�ة ؛ N-95 �جب أن يرتدي جميع أفراد الطاقم والموظف��
� ذلك عن ط��ق تنف�ذ واحد ع� األقل من تداب�� الته��ة المدرجة ؛

�جب أن ي��د اإلنتاج من الته��ة قدر اإلم�ان ، �ما ��
م اإلنتاج �متطل�ات االخت�ار المدرجة � .�جب أن �ل��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.sfcdcp.org/covid19symptoms
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.sfcdcp.org/covid19symptoms
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.sfcdcp.org/covid19symptoms
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.sfcdcp.org/screen
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sagaftra.org/files/sa_documents/ReturnToWorkAgreement_wAMPTP.pdf
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(تمت إضافة عروض العقارات. (صفحة 44
� .لم تعد عروض العقارات الشخص�ة تقت� ع� شخص��

� يوم العرض ق�ل القدوم إ� COVID-19 �جب ع� الوك�ل العقاري التأ�د من ا�تمال فحص أعراض
�� � والتعرض لجميع المشارك��

� بروتوكول الت�اعد االجتما�� ومرفقه
�� � �جب أال ُ�سمح ألي شخص �ج�ب �ـ "نعم" ع� سؤال فحص .A-2 الوحدة ع� النحو المب��

. �الدخول
� ، ع� س��ل المثال عن ط��ق فتح األبواب / النوافذ ، إذا سمحت األحوال

� الن�� �جب ع� الوك�ل العقاري إدخال الهواء الخار��
. الج��ة ، و�شغ�ل أنظمة الته��ة

 
تناول الطعام
كة ] [ HSP ] [ توج�ه ] [ إرشادات لتناول الطعام ] [ معلومات عن المساحات المش��

� ذلك جميع
� األما�ن المغلقة ��� هذە العالمة �ش�ل واضح ، �ما ��

� تقدم تناول الطعام �� �ات ال�� ا من 3 نوفم�� 2020 ، �جب ع� ال�� اعت�ار�

� � الم�شأة: يتم االحتفاظ �جميع النوافذ واألبواب المتاحة ال��
ات�ج�ات الته��ة التال�ة المستخدمة �� المداخل العامة األول�ة ، مع اإلشارة إ� اس��

. افتح؛ أنظمة �
� �ل HVAC �مكن الوصول إليها من الهواء الطلق الن��

تعمل ��امل طاقتها ؛ منظفات الهواء المحمولة ذات الحجم المناسب ��
.غرفة ؛ أو أي من أعالە
� أنه �مكنهم اإل�الغ � أو مناطق إل�الغ الموظف�� احة الموظف�� � غرف اس��

�ات ��� الفتات �� � ع� جميع ال�� ا من 10 نوفم�� 2020 ، يتع�� اعت�ار�
انتهاك النظام . -www.sf.gov/report-health الصح�ة عن ط��ق االتصال �الرقم 311 أو ز�ارة COVID-19 عن انتها�ات أوامر وتوجيهات
نت أو ستكون ا ع� أنه لن يتم ال�شف عن ه��ة الموظف لصاحب العمل. عينة من الالفتات متاحة ع�� اإلن�� �جب أن تنص الالفتات أ�ض�
�ات . h�ps://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19 متاحة ع� قد يتم تحد�ث القوالب من وقت آلخر ، وحث ال��
ا لذلك ات وتحد�ث الالفتات وفق� .�شدة ع� ال�قاء ع� اطالع بهذە التغي��
� ع� مؤسسات تناول الطعام الداخل�ة أن �سن واحدة ع� األقل من � موعد ال يتجاوز 17 نوفم�� 2020 ، يتع��

� أقرب وقت ممكن ، ول�ن ��
��

ات�ج�ات الته��ة التال�ة: النوافذ المطلوب إ�قائها مغلقة ألغراض السالمة من الحرائق / الح�اة معفاة ؛ تأ�د من أن النوافذ المفتوحة ال اس��
� �ل غرفة �حجم مناسب HVAC �س�ب مخاطر السقوط خاصة لألطفال) ؛ (2) أنظمة

تعمل ��امل طاقتها ؛ (3) منظفات الهواء المحمولة ��
ها فيها (انظر إرشادات الته��ة لم��د من المعلومات). ير�� قراءة القسم 4 � تم ��� �عنا�ة من األمر الص�� (الصفحة iللغرفة أو المنطقة ال��

.15) لضمان استعدادك لالمتثال �حلول 17 نوفم��
� الهواء الطلق (ال ت�تظر �الداخل �جوار ال�اب لطاولتك أو

�جب أن تكون جميع الطابور الخاصة �من ي�تظرون الطل�ات الخارج�ة أو الجلوس ��
.(طعامك

 
مرافق السكن
� مرافق اإلقامة ]

� مرافق اإلقامة ] [ الفحص الص�� للضيوف ��
[ HSP ] [ توج�ه ] [ نصائح للضيوف ��

� �مكن أن تدخل إ� نظ�فة مع الوجه تم تحد�ث التوج�ه لتوضيح أنه إذا غرفة هكتار د �ان اس��اق العبوات الناسفة لمدة 24 ساعة، والموظف��
� مقا�ل

.N-95 الطب��� تغ�� ��
اللغة المنقحة ، للتوافق مع الوثائق األخرى ، بتار�ــــخ

COVID-19 ك�ف ين���
مخاطر داخل�ة ، و
.لقاح اإلنفلونزا

:معلومات إضاف�ة عن
دور الته��ة و
.ت�بع االتصال

 
تجمع الس�ارات
[ HSP ] [ توج�ه ]

ام �قواعد الت�اعد Drive-In قد تضم تجمعات � � األداء ارتداء أغط�ة / أقنعة الوجه واالل��
. �جب ع� جميع فنا�� � � حي�� ما �صل إ� 6 فنان��

ا عن اآلخ��ن. ُ�سمح لفنان . �جب أن ي�تعد المؤدون الذين �غنون أو ��خون أو يهتفون أو �عزفون ع� آلة النفخ مسافة 12 قدم� االجتما��
� أي وقت

د�د أو العزف ع� آلة النفخ �� � �ل مرة �الغناء أو ال�اخ أو ال��
. واحد فقط ��

� أنه �مكنهم �ات والمؤسسات ��� الفتات تخ�� الموظف�� ا من 10 نوفم�� ، �جب ع� ال�� الفتات إلزام�ة لإل�الغ عن االنتها�ات الصح�ة: اعت�ار�
�جب أن �ش�� الالفتات إ� أن ه��ة .sf311.org الصح�ة عن ط��ق االتصال �الرقم 311 أو ز�ارة COVID-19 اإل�الغ عن انتها�ات أوامر
.الموظف س���� مجهولة
ون أغط�ة للوجه إذا �انت نوافذهم معطلة أو مفتوحة من األع� أو خارج الس�ارة (مثل ��ر الشاحنة .(�جب أن يرتدي الحا��
� نها�ة الحدث

� ع� ك�ف�ة إخراج المرك�ات من ساحة االنتظار �� .�جب تدر�ب الموظف��
� األ� المختلفة ال تزال غ�� مسم�ح بها .مالحظة: التجمعات االجتماع�ة الداخل�ة ب��
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 المتاحف وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة
[ HSP ] [ توج�ه ]

� المتاحف وحدائق
� المؤسسات الموجودة ��

� األما�ن المغلقة ��
ا إلرشادات تناول الطعام �� � األما�ن المغلقة وفق�

ُ�سمح اآلن ب�ناول الطعام ��
.الحيوان وأحواض األسماك

 
�شك�ل برامج القوى العاملة لدينا
م قسم تنم�ة القوى العاملة التابع لمكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة � �ضمان حصول جميع س�ان سان فرا�س�س�ان ع� فرص (OEWD) �ل��
� نقدمها. من المهم للغا�ة أن �س�ند جهودنا إ� تعل�قاتك .التدر�ب والتوظ�ف ال��
 
ا من المناقشة والقرارات والحلول .كن جزء�
 
OEWD عن عمل �ما أنها تخطط اى � � االستماع �ال�س�ة لك لمشاركة أف�ارك حول برامج القوى العاملة لدينا وحول احت�اجات ال�احث�� و استضافة دورت��
.خدمة لعرض للسنوات األر�ــع المق�لة
 
� إحدى الجلسات

إن إعادة فتح أعمالنا وخلق فرص العمل والتدر�ب أمر حيوي لالنتعاش االقتصادي للمدينة. نأمل أن تتمكن من االنضمام إلينا ��
:المذكورة أدناە
 
جلسات االستماع المجتمع�ة
الثالثاء ، 10 نوفم�� - 12:30 مساًء ح�� 2:00 مساًء
األر�عاء 18 نوفم�� - 4:30 م ح�� 6:00 م
 
� إحدى الجلسات المذكورة أعالە

. جلسات االستماع ع� ع� صفحة الف�سبوك livestreaming �ما س�تم OEWD .للمشاركة ، قم �ال�سج�ل ��
 
DoorDash المحل�ة مطعم المنح Program- 11/6 ي�ت�� 
� DoorDash 23:59 و

نامج� س�نت�� م ع� 6 نوفم�� 2020 �� � .ET المحل�ة مطعم غرانت الصورة ال��
ا �المنحة للمطاعم الموجودة �� س�تم اخت�ار 50 فائز�

وط و تنطبق هنا � منحة قدرها 5000 دوالر. �مكن المطاعم المهتمة عرض األح�ام وال��
. سان فرا�س�سكو لتل��

 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ا � 9 نوفم�� 2020 الساعة 11:00 ص�اح� ة - االثن�� �ات الصغ�� مسك الدفاتر 101: أهم 5 مهام لل��
� الواقع. واألسوأ من ذلك ، أنهم

� ال تهم �� � مسك الدفاتر ألنهم ال �عرفون ماذا �فعلون. و�قومون �مجموعة من األش�اء ال��
معظم الناس �ض�عون الوقت ��

. مسك الدفاتر الخاص �ك معقد فقط �قدر ما تصنعه. �التأ��د ، هناك �عض �
ا للق�ام �العمل الحق��� � عمل مزدحم ومتعبون جد�

�قضون معظم وقتهم ��
� �مكنك الق�ام بها ، ول�ن هناك خمسة أش�اء فقط �جب عل�ك فعلها للحفاظ ع� أموالك منظمة .المهام الفاخرة ال��
 
� هذا الفصل

:س�تعلم ��
�م مرة �جب أن تقوم �مسك دفاترك ، والوقت الذي �جب أن �ستغرقه
أهم مهام مسك الدفاتر لعملك ، ودل�ل تفص��� إلنجازها
نصائح ل�سه�ل هذە المهام وتوف�� الوقت
� اليوم

"ك�ف�ة إ�شاء س�� عمل "5 دقائق ��
 
. تعلم الم��د وقم �ال�سج�ل هنا
 
� � 9 نوفم�� 2020 الساعة 3:00 مساًء - (Instagram و Facebook) وسائل التواصل االجتما�� للمبتدئ�� االثن��

ة. �عد استخدام ة والصغ�� �ات ال�ب�� YouTube و Twi�er و Instagram و Facebook �عد ال�س��ق ع�� وسائل التواصل االجتما�� أداة أساس�ة لل��
. مع العد�د من المنصات المتاحة ، تعرف ع� األفضل � � والمحتمل�� ها من المنصات أحد أفضل الطرق للوصول إ� العمالء والعمالء الحالي�� وغ��
.لعملك
 
� أو رائد األعمال �أشهر قنوات التواصل االجتما�� ، ونقاط القوة والتحد�ات ا لتع��ف ف��ق الوسائط االجتماع�ة المبتدئ�� تم تصم�م هذا الفصل خص�ص�
.ل�ل منها ، وك�ف �سمح لك �التواصل مع جمهورك. سجل اليوم
 
� ، عام 2020 ع� 5 : 12:00

�ن الثا�� تجاري لإل�جار التم���� التفاوض ال���ينار (الفي�نام�ة) - الثالثاء، 10 نوفم�� ���
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. ال���ينار هو حر، ول�ن ال�سج�ل المسبق هو مطلوب
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://zoom.us/meeting/register/tJcofuigqTIoHtFvIrs29iFa2kOa9Rd0lWD3
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.facebook.com/SFOEWD/
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: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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