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نوفم�� 2020 10
 
 
،ع��زي القارئ
 
� معدالت

ة وال��عة �� أعلن عمدة لندن إن. ب��د ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س اليوم أن المدينة ستعدل إعادة فتحها �س�ب ال��ادة ال�ب��
ا إعادة فتح المطاعم الداخل�ة ، وستقلل من سعة مرا�ز الل�اقة ال�دن�ة ودور الس�نما. COVID-19 حاالت � سان فرا�س�سكو. ستع�د المدينة مؤقت�

��
� ات ح�� � لم تفتح أبوابها �عد. ستدخل هذە التغي�� � المدارس الثان��ة ال��

ا إعادة فتح التعل�م الداخ�� �� �اإلضافة إ� ذلك ، ستوقف سان فرا�س�سكو مؤقت�
.التنف�ذ الساعة 11:59 مساًء يوم الجمعة ، 13 نوفم�� 2020
 
:ستوقف األ�شطة التال�ة العمل�ات الداخل�ة ح�� إشعار آخر

�
� ذلك المطاعم المستقلة ، وصاالت الطعام ��

� أي س�اق �ما ��
� تقدم وج�ات �� � المطاعم أو الحانات ال��

� األما�ن المغلقة ��
تناول الطعام ��

� الفنادق والمتاحف أو أما�ن أخرى
.مرا�ز ال�سوق ، ومؤسسات تناول الطعام ��

 
ا ح�� إشعار آخر :س�توقف األ�شطة التال�ة مؤقت�

� ل�ست مفتوحة �الفعل مع الخطط المعتمدة. (الت�د�ل إ� التعل�مات الخارج�ة ضمن معلمات معينة .(المدارس الثان��ة ال��
 
� الداخل

ا �� :ستكون األ�شطة التال�ة مطل��ة لتقل�ل السعة �حد أق� 50 شخص�
ا (أقل من 100 .(قد تظل مرا�ز الل�اقة ال�دن�ة مفتوحة ألقل سعة 25٪ أو 50 شخص�
ا (أقل من 100 .(قد تظل دور الس�نما مفتوحة ألقل من 25٪ أو 50 شخص�

 
� هذا الوقت

� العمل ��
ا �� ، قد �ستمر جميع األ�شطة التجار�ة واأل�شطة األخرى المسم�ح بها حال��

� الهواء الطلق والوج�ات ال��عة والمدارس االبتدائ�ة والمتوسطة والم�اتب وال�سوق �التجزئة
� ذلك تناول الطعام ��

، �ما ��
.الخدمات الشخص�ة واأل�شطة الثقاف�ة والعائل�ة مثل المتاحف وأحواض األسماك
 
� تأثرت �ش�ل م�ا�� ، �خصص العمدة 4 �ات ال�� � محاولة لدعم تلك ال��

� اس�نفدت �الفعل. �� �ات ال�� � اإليرادات لل��
اجع خسارة �� � هذا ال�� س�ع��

امج التال�ة � دوالر من خالل ال�� :مالي��
� ذلك رسوم ال��ادات الشت��ة مثل السخانات. م��د

ة المتأثرة ، �ما �� �ات الصغ�� ائب والرسوم لل�� س�تم توف�� 2.5 مليون دوالر للتنازل عن ال��
.من المعلومات حول ك�ف�ة المشاركة قادمة
� تخدم األح�اء السكن�ة لدفع ت�ال�ف المساعدة ة ال�� �ات الصغ�� كة لل�� س�توفر 500000 دوالر من خالل برنامج منح األسهم للمساحات المش��
نامج قادم � الهواء الطلق. م��د من المعلومات حول هذا ال��

كة للمطاعم للعمل �� .الفن�ة وت�ال�ف رأس المال إل�شاء وز�ادة المساحات المش��
ا من خالل اء المعدات و�عادة تهيئة المساحات من أجل SF Shines س�كون تم��ل المنح �ق�مة 500000 دوالر متاح� إلعادة فتح المطاعم ل��
. لم��د من المعلومات . link.oewd.org/ sfshines :تلب�ة متطل�ات الت�اعد االجتما��
قروض �فائدة صفر إ� المنخفضة والمعتدلة - أصحاب المطاعم دخل مع قل�ل من SF HELP سوف تكون متاحة من خالل $ 500000
/link.oewd.org :الحصول ع� االئتمان من أجل دفع ت�ال�ف ثابتة، المخزون، وم�وفات ال�شغ�ل األخرى. لم��د من المعلومات
zeroloan .

 
� ع� األ�شطة الداخل�ة ذات الخطورة العال�ة والسلوك�ات األخرى ك�� وس من خالل ال�� � محاولة الحتواء ان�شار الف��

اجع المدينة عن هذە األ�شطة �� ت��
� حاالت

� اله�اء الجوي. منذ 2 أ�ت��ر ، شهدت سان فرا�س�سكو ز�ادة ب�س�ة ٪250 �� � ت��د من ترك�� ستواصل وزارة الصحة العامة .COVID-19 ال��
� �مكننا بها �س��ة المنح�� وتحد�د م�� �مكننا � المدينة ومعدل اإلصا�ة ومعدل االس�شفاء عن كثب من أجل تحد�د ال�عة ال��

مراق�ة عدد الحاالت ��
ل ، واالبتعاد عن � اس�ئناف إعادة الفتح اآلمن. �شجع المدينة سان الفر�س�س�ان �شدة ع� تجنب التجمعات ، وارتداء أغط�ة الوجه عند مغادرة الم��
.إذا شعروا �المرض COVID-19 األشخاص اآلخ��ن ، واخت�ار
 
� إلعادة فتح سان فرا�س�سكو ع� -h�ps://sf.gov/step-by-step/reopening-san �مكن العثور ع� م��د من المعلومات حول الجدول الزم��
francisco .
 

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
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ة مكتب األعمال الصغ��
 


