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نوفم�� 2020 13
 
،ع��زي القارئ
 
� وقت سابق من هذا األسب�ع ، أعلن

�� Mayor Breed حاالت �
ة وال��عة �� . COVID-19 أن سان فرا�س�سكو ستعدل إعادة فتحها �س�ب ال��ادة ال�ب��

� الوق�ع Francisc ما لم سان
� خطر ��

� الحاالت مدي�تنا ستكون ��
أ��� تقي�دا الم�شأ. نحن �حاجة إ� categor الجواب اتخاذ اإلجراءات لوقف ال��ادة ��

� ممارسة الت�اعد االجتما��
ل�ة قدر اإلم�ان ، واالستمرار �� � � أعمالنا الم��

ز�ادة دينا جهود الرتداء أغط�ة الوجه �استمرار ، التجمعات الحد مع الناس ال ��
� هذا معا

�ات واأل�شطة إعادة فتحها وز�ادة السعة. ونحن �� ل. �مكن أن تؤثر إجراءاتنا ع� ما إذا �ان �مكن لل�� � � الم��
.وغسل ال�دين وال�قاء ��

 
�ات ع� مراجعة اتنا اإلخ�ار�ة السا�قة هنا . يتم �شجيع ال�� اختتام األسب�ع بهذە اإلعالنات والتحديثات. �مكنك عرض جميع ���
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
C19-07n تم تحد�ث األمر الص��

ا ، COVID مع تراجع سان فرا�س�سكو مع ز�ادة حاالت
�
ا محدث ا صح�� ا من يوم الس�ت الموافق C19-07n . 14 أصدرت وزارة الصحة العامة أمر� اعت�ار�

� األمر الص�� الحا�� لم��د من
ات �� نوفم�� 2020 ، �قوم مسؤول الصحة بتعليق أو تقي�د �عض األ�شطة الداخل�ة . ير�� االطالع ع� ملخص التغي��

.التفاص�ل
� مرا�ز

� فو د المحا�م ��
� األما�ن المغلقة ��

� ذلك تناول الطعام ��
� جميع األوساط التجار�ة �جب مؤقتا وث�قة، �ما ��

علقت - داخ�� الطعام ��
� الفنادق ومرافق السكن األخرى، وصاالت ر�اض�ة و مرا�ز الل�اقة ال�دن�ة

� المتاحف، وأحواض السمك وحدائق الحيوان، ��
ال�سوق المغلقة، ��

� الم�اتب
� م�ا��

�ات �� .وال�افي��
ا ، أيهما أقل (أقل من 100 انخفاض السعة - �جب أن تقلل الصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة الداخل�ة من السعة إ� 25٪ أو 50 شخص�
(شخص
ا ، أيهما أقل (أقل من 100 شخص .( انخفاض السعة - �جب أن تقلل دور الس�نما الداخل�ة من السعة إ� 25٪ أو 50 شخص�
. قد � الوقت الحا��

معلق - تم تعليق الموافقة من ق�ل مسؤول الصحة ع� طل�ات إعادة فتح المدارس الثان��ة للتعل�م الشخ�� الداخ�� ��
� الق�ام �ذلك . ومع ذلك، ح

ا �� ا داخل�� � تم افتتاحها �الفعل وتقدم تعل�م� � وافقت التطب�قات ول�ن IGH �ستمر المدارس الثان��ة ال�� المدارس ال��
.لم فتح �د من وقفة ول�س فتح

 
النظام الص�� والتوجيهات ت�بيهات متطل�ات ال���

� مناطق أخرى إل�الغ
� أو �� احة الموظف�� � غرف اس��

�ات الفتات الموظف ( حجم الخطاب و 11 × 17 ) �� � الوقت الحا�� ، �جب أن ت��� جميع ال��
��

� �أنه �مكنهم اإل�الغ عن انتها�ات أوامر وتوجيهات كة hالصح�ة ع�� 311. القسم COVID-19 4 الموظف�� من األمر الص�� يتطلب ذلك تقوم �ل ��
� �حلول 10 نوفم�� 2020 .تعمل ب��� هذە الالفتة للموظف��
 
�اإلضافة إ� ذلك ، �جب أن تكون الصاالت ال��اض�ة الداخل�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة ومقد�� الخدمات الشخص�ة الداخل�ة الذين �قدمون خدمات
ات�ج�ات � ذلك جميع المداخل العامة األول�ة ، لإلشارة إ� اس��

تتطلب إزالة أغط�ة الوجه الخاصة �العم�ل قد وضعوا هذە العالمة �ش�ل واضح ، �ما ��
� الم�شأة

. الته��ة المستخدمة ��
 
� تتطلب إزالة أغط�ة الوجه ا من مزودي الخدمة الشخص�ة الداخل�ة الذين س�قدمون الخدمات ال�� ) 2020 ، ُ�طلب أ�ض� � (نوفم��

�ن الثا�� �حلول 17 ���
� القسم 4

ات�ج�ات الته��ة المدرجة �� . (من األمر الص�� (الصفحات i 16-15الخاصة �العمالء سن واحدة ع� األقل من اس��
 
ات إعالن�ة وملصقات مطبوعة ا طلب الحصول ع� ��� �ات أ�ض� ات اإلعالن�ة والملصقات �لغات متعددة وط�اعتها هنا . �مكن لل�� �ل ال��� � �مكن ت��
ا .هنا مجان�
 
N95 استخدام ورقة تلميح
� سان فرا�س�سكو ورقة النصائح هذە الستخدامها من ق�ل عامة الناس الذين س�ستخدمون طواع�ة �مامة

توفر أجهزة . N95 طورت إدارة الصحة العامة ��
ا أقنعة N95 التنفس وس (N95s أو N95 المجهزة �ش�ل صحيح (�س� أح�ان� الذي �مكنه تجاوز أنواع أخرى من COVID-19 حما�ة إضاف�ة من ف��
� مواقف عال�ة COVID-19 أغط�ة الوجه. قد يرغب �عض األفراد ، أولئك الذين هم أ��� عرضة لإلصا�ة �مرض شد�د إذا أص�بوا �ـ

أو �جب أن �كونوا ��
� استخدام جهاز التنفس الصنا��

� التفك�� ��
�� ، � � الداخل حول أشخاص غ�� ملثم��

لحما�ة إضاف�ة . ير�� قراءة الم��د من N95 الخطورة مثل التواجد ��
ا ع� .N95s المعلومات حول السالمة واالستخدام السل�م لـ . h�p://www.sfcdcp.org/ppe يتم ��� ورقة النصائح هذە أ�ض�
 
-h�ps://sf.gov/informa�on/masks-and-face-coverings للحصول ع� معلومات عامة حول األقنعة وأغط�ة الوجه ، ير�� ز�ارة
coronavirus-pandemic . ، ا مشاهدة هذا الف�ديو حول س�ب استخدام أنواع مختلفة من األقنعة �ش�ل صحيح وم�� وك�ف�ة استخدامها �مكنك أ�ض�
� ذلك

. N95 �ما ��
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المساعدة المال�ة والموارد
ة - جد�د Salesforce منحة سان فرا�س�سكو لألعمال الصغ��
� Ureeka مع Salesforce �شارك

� منحة قدرها 10000 دوالر لمساعدتهم خالل تف��
� سان فرا�س�سكو لتل��

ة المؤهلة �� �ات الصغ�� لتقد�م فرصة لل��
COVID-19 . ات� : ل�� تكون مؤهً� للتقد�م ، �جب ع� ال��

� سان فرا�س�سكو ، �ال�فورن�ا
ا �� أن تكون متواجد�

كة هادفة لل��ــح كن ��
ا � 2 إ� 50 موظف� لديها ما ب��
� مجال األعمال التجار�ة منذ نوفم�� 2019 ع� األقل

تعمل ��
� 25 ألف دوالر و 2 مليون دوالر اوح ب�� لد�ك عائد سنوي ي��
وط برنامج المنحة المرت�طة هنا �� �

اس��فاء جميع متطل�ات األهل�ة األخرى �ما هو مذكور ��
 
� 25 نوفم�� 2020 الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ . لم��د من المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة

عمل�ة التقد�م مفتوحة اآلن وس�نت�� ��
h�ps://grants.ureeka.biz/salesforce/san-francisco-small-business-grants .
 
(SF HELP) برنامج سان فرا�س�سكو لقرض المشقة والطوارئ
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، عن توسيع برنامج ، Mayor London Breed أعلن

ا �� SF) وقرض الطوارئ San Francisco Hardship الذي تمت مشاركته سا�ق�
HELP) . ات� كز ع� الخاص، وانخفاض الدخل لل��ــح لل�� ة و س�� �ات الصغ�� نامج سوف يوفر الصفر قروض �فائدة تصل إ� 50،000 $ لل�� هذا ال��
� تقوم بها ة الدخل معتدلة . �مكن استخدام القرض لسداد كشوف المرت�ات واإل�جار والمخزون والمعدات وم�وفات ال�شغ�ل األخرى ال�� الصغ��
� ط��ق االنتعاش االقتصادي . ال توجد رسوم قرض أو ضمانات شخص�ة أو متطل�ات ضمانات

 و�ستمر ��
�
�ات ح�ث يتم إعادة فتحها تدر�ج�ا ال��

ض ومدة السداد تصل إ� ست سنوات .للمق��
 
ة المهتمة �التقدم �طلب للحصول ع� �ات الصغ�� آخر موعد للتقد�م هو 25 نوفم�� الساعة . link.oewd.org/ zeroloan ز�ارة SF HELP �مكن لل��
. س�شمل ission (M EDA ) و�الة التنم�ة االقتصاد�ة M . 11:59 مساًء �ات س�تم دعوتها لتقد�م طلب رس�� و�عد ذلك عقد ال�انص�ب لتحد�د أي ال��
� جميع أنحاء المدينة

�ات ذات الدخل المنخفض إ� المتوسط   ��  .هذە ال�انص�ب األفضل�ة لل��
 
SF ء إلعادة فتح الصندوق �

���
كي�ات اء األثاث وال�� � تحتاج إ� �� � رسالتنا اإلخ�ار�ة ، عن تقد�م المنح وخدمات التصم�م لدعم األعمال التجار�ة المجاورة ال��

ا �� أعلنت المدينة سا�ق�
�ات ا لل�� نامج الذي �منح عادًة منح� و�عادة تهيئة المساحات من أجل تلب�ة المتطل�ات الصح�ة لل�شغ�ل. من خالل إعادة تحد�د تم��ل المنح من ال��
� الواجهة ، �مكن لصندوق �ات SF Shines لتحس�� . �مكن لل�� إلعادة الفتح أن �سدد ما �صل إ� 2000 دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستق���
�ات التقدم هنا � أح�اء معينة الحصول ع� تع��ض �صل إ� 5000 دوالر. انقر هنا لمعرفة الم��د و�مكن لل��

�� .
 
ة �ات الصغ�� تتوفر معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
ة من معدات الحما�ة ا ، حصلت سان فرا�س�سكو ع� شحنة كب�� � إعادة فتح أ��� أمان�

ة �� �ات الصغ�� اتنا اإلخ�ار�ة ، لدعم ال�� ��� �
ا �� شاركنا سا�ق�

ـــع إمدادات لمدة شهر واحد من معدات الوقا�ة الشخص�ة ع� ، (CBOs) من الوال�ة. �التعاون مع المنظمات المجتمع�ة (PPE) الشخص�ة س�تم توز�ـ
� سان فرا�س�سكو المهتمة �طلب

ة �� �ات الصغ�� ا ، ب�نما �ستمر اإلمدادات. �جب ع� ال�� � س�تم إعادة فتحها ق���� �ات المحل�ة المفتوحة و / أو ال�� ال��
ا من معقمات ا لمدة 30 يوم� �ات أن تطلب تور�د� معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة مراجعة قائمة المنظمات المجتمع�ة المشاركة هنا . �مكن لل��
.ال�دين واألقنعة الجراح�ة ودروع الوجه
 
كة تذك�� بتجد�د تصار�ــــح المساحات المش��
كة" ح�� 30 يونيو 2021. تعتمد عمل�ة التجد�د ع� ن�ع ـــح "األما�ن المش�� ة ، س�تم تمد�د تصار�ـ � رسالتنا اإلخ�ار�ة األخ��

ا �� �ما تمت مشاركته سا�ق�
ا من ا شخص�� ون�� ا إل��� � قد تلقت ب��د� ـــح ممر جان�� � لديها تصار�ـ �ات ال�� كة" و�تم �د التفاص�ل هنا . �جب أن تكون ال�� ـــح "األما�ن المش�� تصار�ـ
SFMTA ـــح. �جب إ�مال نموذج ال��ب � ع� را�ط مخصص لنموذج تجد�د الت��ـ

و�� �د اإلل��� ە. �حتوي ال�� ـــح الحا�� أو تمد�دە أو تغي�� لتجد�د الت��ـ
.هذا �حلول 15 نوفم�� ، لضمان تجد�د الت��ــــح �حلول 31 د�سم��

 
� االس�ب�ان القص�� أدناە

�� المشاركة �� ة. إذا كنت صاحب عمل أو مشغل ، ف�� �ات الصغ�� خالل هذە األوقات الصع�ة ، تعمل المدينة لمساعدة ال��
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              
 
ة �ات الصغ�� دعم مسك الدفاتر لل��
ة �احت�اجاتها من إمساك الدفاتر والمحاس�ة ، مع توف�� فرص التعلم ( JVS ) طورت الخدمة المهن�ة اليهود�ة �ات الصغ�� ا لدعم ال�� ا مبتكر� برنامج�
ة �ات الصغ�� � مساعدة ال��

ة متخصص �� � ع� النموذج، سوف محاسب خ��
ا من المجتمعات المحرومة. �� � حديث� العم�� ألصحاب الحسا�ات المدر���

� من طالب المحاس�ة الظل المحاسب و�ناء التدر�ب العم�� ع� المهارات الالزمة من أجل مستق�لهم � ح��
.نعمل مع�م لفهم وتلب�ة احت�اجات عملك، ��
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� ترت�ب كت�ك ول�نك
؟ هل تحتاج إ� �عض المساعدة �� �

وع أو �دوام جز�� ة وتحتاج إ� دعم مسك الدفاتر قائم ع� الم�� كة صغ�� هل أنت صاحب ��
  . /h�ps://www.jvs.org/bookkeeping المساعدة ! لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة JVS ال ت��د دفع رسوم ضخمة؟ �مكن لـ
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
� 16 نوفم�� 2020 الساعة 6:00 مساًء � القتصادنا الجد�د - االثن��

خ�ارات ال��ان القانو��
�ات ذات المسئوول�ة المحدودة ا�ات العامة ، وال�� � ج�د لعملك؟ �مكن أن تكون المعلومات حول المل��ة الفرد�ة ، وال��

ك�ف تقوم �اخت�ار ك�ان قانو��
. هل تعلم أن الحما�ة �

ة ومليئة �الضجيج ال�س���� �ات المختلفة ، وال�دائل األحدث مثل التعاون�ات وال��انات الثالث�ة مح�� ، والعد�د من أنواع ال��
ء سوى اسم تجاري رائع وشعور زائف �

�ات ذات المسؤول�ة المحدودة ل�ست تلقائ�ة ، و�مكن أن ي�ت�� �ك األمر �سهولة �ال �� �ات وال�� القانون�ة لل��
� األفضل لخطط عملك. انقر هنا لمعرفة الم��د

� تحد�د اخت�ار ال��ان القانو��
�األمان؟ ترشدك ورشة العمل هذە خالل عمل�ة اتخاذ القرار لمساعدتك ��

.وال�سج�ل
 
ا � سان فرا�س�سكو - األر�عاء 18 نوفم�� 2020 الساعة 10:30 ص�اح�

ات�ج�ة التعاقب للحفاظ ع� األعمال التجار�ة المحل�ة �� : إس�� � مل��ة الموظف��
بتوق�ت المح�ط الهادئ
� سان فرا�س�سكو

ات�ج�ة تعاقب للحفاظ ع� عملك �� � �اس�� .تعرف ع� معامالت مل��ة الموظف��
 
�ات تحد�ات هائلة اليوم و�� غ�� متأ�دة مما قد �جل�ه الغد. تقوم � سان فرا�س�سكو وتواجه هذە ال��

� قلب �ل مجتمع ��
تقع األعمال المحل�ة ��

�ات المحل�ة � أو سلسلة األعمال. وتقوم ال�� �ات المملوكة للغائب�� � االقتصاد المح�� من ال��
ـــع أموال أ��� بثالث مرات �� ا بتوز�ـ �ات المملوكة محل�� ال��

.ع� العالقات المحل�ة ، وتعزز الثقة والمشاركة المدن�ة
 
� سان فرا�س�سكو. يتم وضع هذە التحد�ات المتعلقة �ـ COVID-19 أثر

ة �� �ات الصغ�� ا ع� العد�د من ال�� ع� قمة أزمة خالفة المل��ة COVID سل��
� 1946-1964) �متل�ون ما �قرب من نصف � سان فرا�س�سكو ألن المتقاعدين من ج�ل طفرة الموال�د (أولئك الذين ولدوا ب��

� �انت تتكشف �الفعل �� ال��
�ن ون مش�� � العقد القادم ، ولن �جد ال�ث��

ة. �ش�� اإلحصاءات إ� أن ستة من �ل 10 س�حاولون بيع أعمالهم �� �ات الصغ�� .جميع ال��
 
� سان ، Project Equity تدعو

ة �� �التعاون مع مكتب مدينة سان فرا�س�سكو للتنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة ومركز تط��ر األعمال الصغ��
اء اس�شارات ات�ج�ة تعاقب �جب مراعاتها. سيوفر لك خ�� � �� اس�� نت لمعرفة ك�ف أن مل��ة الموظف�� فرا�س�سكو ، أصحاب األعمال إ� ندوة ع�� اإلن��
 :األعمال لدينا معلومات ق�مة ، �اإلضافة إ� الفوائد المستق�ل�ة

احصل ع� الق�مة السوق�ة
���ة الحصول ع� مزا�ا ��
� المجتمع

حافظ ع� إرثك ��

حافظ ع� قوة االقتصاد المح��
 
. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا
 
: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
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ة مكتب األعمال الصغ��


