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ل اإلقل��� إضافة التحديثات SF :سطر الموض�ع � ت�ب�� نظام اإلقامة �الم��
 
د�سم�� 2020 4
 
،ع��زي القارئ

تولد ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س عقدت مؤتمرا صحف�ا لل إعالن عن سان فرا�س�سكو ومنطقة خليج المقاطعات .N اليوم، عمدة لندن

� أ�ة العنا�ة
� أقل من 15 ٪ السعة �� � محافظ نيوسوم أعلن أمس عن المناطق ال�� � النظام الرئ�س�ة ال��

� إقل�م الدولة ��
األخرى الذين �ختارون ال�قاء ��

ا كوستا ومار�ن وسانتا �الرا ا�ة مع أالم�دا وكون�� المركزة. ع� الرغم من أن سان فرا�س�سكو ومنطقة الخليج لم تصل �عد إ� هذا الحد ، إال أن المدينة �ال��

� محاولة ل�س��ة منح�� حاالت
�� �

��� ، تنفذ هذە القيود �ش�ل اس��ا�� � ، COVID-19 ومدينة ب��
� االرتفاع ، وتمنع المس�شف�ات من التجاوز ��

� �ستمر �� وال��

  . جميع أنحاء المنطقة. من المتوقع أن �كون هذا األمر الص�� ساري المفعول ح�� 4 يناير 2021

�
و�� �د اإلل��� �ات. نحن هنا للمساعدة. اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 وال�� . sfosb@sfgov.org نحن نعلم مدى صع��ة هذە المرة لل��

�ات ع� مراجعة   .�استمرار للحصول ع� المعلومات والموارد oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��
 
 
:اإلعالنات
 
SF النظام الرئ�س�ة �

ت�ب�� اإلقل��� إقامة الدولة ��
� التنف�ذ ا من يوم األحد 6 د�سم�� الساعة 10:00 مساًء ، ستدخل القيود أدناە ح�� .اعت�ار�
 
T انه التال�ة األ�شطة سوف تكون هناك حاجة ل تعليق العمل�ات ح�� إشعار آخر:

� ذلك
اء التجم�ل ، والتدل�ك ، �ما �� �جب أن تتوقف الخدمات الشخص�ة ، مثل صالونات الشعر واألظافر ، والحالقون ، والوشم ، والثقب ، وخ��

العمل�ات الداخل�ة والخارج�ة
� الهواء الطلق. ال �جوز للمطاعم وأي مؤسسات أخرى تقدم خدمة الوج�ات أن تعمل إال لل�سل�م أو الطل�ات الخارج�ة. �حظر

تناول الطعام ��
� المب�� د

ب �� األ�ل وال��
� الهواء الطلق وأحواض السمك وحدائق الحيوان

المتاحف ��
ا �ه �موجب األمر الص�� السابق ، ول�ن صاالت ر�اض�ة داخل�ة. �جب أن يتوقف التدر�ب الشخ�� الداخ�� المحدود 1: 1 الذي �ان مسموح�
� الهواء الطلق

�مكن أن يتم ��
� العروض

هم من حملة �� � المسارح وغ��
� ذلك د تمزق ��

� التجمعات �ما ��
س�ارة ��

مالعب خارج�ة
مرا�ز ترف�ه عائل�ة خارج�ة
� الهواء الطلق

مشغ�� الحافالت والقوارب ��
 
:األ�شطة التال�ة ستكون مطل��ة لتقي�د العمل�ات

�
البيع �التجزئة منخفضة االتصال. �مكن أن تعمل خدمات التجزئة الموجهة نحو الخدمة مثل خدمات رعا�ة ال�الب وخدمات إصالح األحذ�ة ��

. س�اق إسقاط الرص�ف فقط
� حالة متاجر ال�قالة) وتنف�ذ نظام ق�اس .

التجزئه. �جب ع� جميع مؤسسات البيع �التجزئة تقل�ل السعة إ� 20٪ (أقل من 25٪ و ٪50 ��
. و�شمل ذلك المتاجر مثل مرا�ز ال�سوق ومحالت األجهزة والمتاجر ومحالت ال�قالة المستقلة

 
� التعد�الت

ا �� � قدم�
: ستكون األ�شطة التال�ة مطل��ة للم��

� ذلك العزل
� فقط ألغراض العمل أو لدعم الب��ة التحت�ة الحي��ة �ما �� � األساسي�� الفنادق والسكن. قد تق�ل الفنادق الحجوزات من العامل��

والحجر الص��
ا (أقل من ثالث أ� أو ما ال � الهواء الطلق ، �جب أن تقت� ع� أفراد أ�ة واحدة �حد أق� 12 شخص�

ة �� ة التجمعات الصغ�� التجمعات الصغ��
ا .(ي��د عن 25 شخص�
� الهواء الطلق ع� مجموعات من 12

� الهواء الطلق وفصول الل�اقة ال�دن�ة الجماع�ة ��
تقت� أ�شطة الصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة ��

ا . مجموعات الجري محظورة .شخص�
� للش�اب منظم / خاضع

نامج رعا�ة األطفال أو برنامج وقت خارج المدرسة أو أي برنامج ر�ا�� قد �ستمر األ�شطة ال��اض�ة للش�اب المرت�طة ب��
� � الهواء الطلق فقط دون مسا�قات أو متفرج��

� العمل ��
اف �� . لإل��

� الهواء الطلق و األ�شطة المحددة مثل الغولف والت�س وال�رة المخلل، وال�رة بوكس ول�ن ecrea�on ال / اتصال منخفض و ال��ار ب�جراء ص
��

ل � � نفس الم��
�� �  .�جب أن تقت� ع� المشارك��

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://youtu.be/EoZbnXV6cXQ
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� ذلك *
�ات داخ�� - الق�اس والخاصة ساعات * جميع المؤسسات السماح ألعضاء من الجمهور لدخول المناطق المغلقة، �ما �� جد�د متطل�ات لل��

 : متاجر البيع �التجزئة، ومحالت ال�قالة والمتاجر الزاو�ة، والبنوك، والص�دل�ات �جب
� لمراق�ة عدد � موظف مع�� كة إ� تعي�� � الواقع ، سوف تحتاج ال��

� األما�ن المغلقة. ��
تأس�س ل نظام الق�اس إلدارة و�نفاذ قدرة العمالء ��

� موعد
� جميع األوقات. �جب أن �كون هذا النظام ساري المفعول ��

� المؤسسة والتأ�د من الحفاظ ع� حد السعة ال�الغ ٪20 ��
األشخاص ��

 .أقصاە األحد 6 د�سم�� الساعة 10 مساًء عندما �صبح األمر المعدل ساري المفعول
هم �عانون من أمراض مزمنة أو الجهاز المنا�� للخطر PECIAL المعهد الصورة ساعات .ل��ار السن وغ��

 
� وقت إصدار هذا اإلعالن ، لم يتم إصدار األمر الص�� المحدث والتوجيهات الصح�ة المقا�لة . ير�� التأ�د من مراجعة هذە الصفحات للحصول ع�

��
ة والتفاص�ل ال�املة المتعلقة بن�ع عملك التحديثات األخ��
 
ا ا ثابت� ات المدينة انخفاض� ا ح�� 4 يناير 2021. إذا ، �عد أسب�ع من ��ان هذا األمر ، تظهر مؤ�� من المتوقع أن �كون األمر الص�� لسان فرا�س�سكو سار��
فع سان � معدالت الحاالت واالس�شفاء لمدة ثالثة أسابيع إضاف�ة (ب�جما�� 4 أسابيع أسابيع) وسعة وحدة العنا�ة المركزة عند توفر 25٪ أو أ��� ، س��

��
. ومع ذلك ، إذا وصلت منطقة إ� عت�ة سعة وحدة العنا�ة المركزة ال�الغة 15 ٪ ، فسيؤدي ذلك إ� إصدار أمر ال�قاء Bay فرا�س�سكو هذا األمر الص��
� هذە القيود لمدة 3 أسابيع ع� األقل من ذلك الوقت وح�� تتجاوز سعة وحدة العنا�ة المركزة 15

ل للوال�ة و�فرض أن �ستمر المنطقة �� � � الم��
اإلقل��� ��

� ، �مجرد رفع هذا األمر ، س�تم إعادة سان فرا�س�سكو إ� نظام ط�قة � أي من الس�نار�وه��
ات ال�حث �سمح بتخف�ف القيود. �� ٪ وما �عدها - مؤ��

.مخطط الوال�ة
 
� 7 د�سم�� 2020 الساعة 4:30 مساًء ة �مدينة سان فرا�س�سكو - االثن�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
� تؤثر �عات ال�� ة وفاق . و يتضمن جدول أعمال االجتماع SF تار�ــــخ االجتماع لمعرفة الم��د عن برامج وال��� : األعمال الصغ��

ف�ه �ات ال�� ائب م�وفات الرواتب ل�عض �� خ�ص ورسوم �سج�ل األعمال و�� بوس. رقم الملف 201260 - التنازل عن رسوم ال��
� قدمها تحالف SF New Deal و SF Venue Coali�on العروض التقد�م�ة ال��
ة �ات الصغ�� � االقتصادي الف�درا�� لل�� مناقشة حول احت�اجات التحف��

 
. sfosb.org/mee�ngs/10 للحصول ع� معلومات االجتماع ال�املة ، قم ب��ارة
 
COVID-19 SFDPH سان فرا�س�سكو �

 : بتحد�ث اإلرشادات التال�ة (SFDPH) إرشادات محدثة قامت إدارة الصحة العامة ��
�
امج األخرى لألطفال والش�اب COVID-19 أداة التحقيق �� ( PDF ) للمدارس ورعا�ة األطفال وال��

� وجود
COVID-19 ( PDF ) إرشادات مؤقتة: إنهاء العزلة أو العودة إ� العمل ألولئك الذين أ�دوا أو اش�بهوا ��

COVID-19: التنظ�ف والمطهرات اآلمنة والمطهرات المعتمدة ( PDF )
� الم�ش�ت ط��لة األجل COVID-19 إرشادات مؤقتة: الوقا�ة من

( PDF ) و�دارته ��
ا�دة لإلصا�ة �مرض شد�د لـ � ( ؟ ( التعل�ماتCOVID-19 سؤال شائع: من لد�ه مخاطر م��
 

جمات المرت�طة بها ، تفضل ب��ارة SFDPH للحصول ع� قائمة �جميع معلومات و�رشادات ا وال�� & SFDPH Disease Preven�on الم�شورة مؤخر�
Control - What New . � �ات وأصحاب العمل والموظف�� ا ب��ارة صفحة المعلومات الخاصة بهم لل�� . قم أ�ض�
 
:تذك�� التم��ل

SF المشقة و�رنامج القروض الطارئة (SF HELP) * 23:59 @ 20/ 4 / 2 1 * ختتم فعال�اته اليوم� PST - مدينة هو تقد�م 0٪ قروضا �دون
�ات � ع� القطاع الخاص، ل- ال��ــح والدخل المنخفض والمتوسط. �جب ع� ال�� ك�� ة مع ال�� �ات الصغ�� فوائد لمدة تصل إ� 50 $ ك لل��
� ، ستعقد و�الة التنم�ة االقتصاد�ة لل�عثة

المهتمة ملء نموذج االستفسار عن القرض �حلول الساعة 11:59 مساًء اليوم . �عد الموعد النها��
(MEDA) ا�حث عن التفاص�ل وقم �ال�سج�ل هنا . � س�تم دعوتها لتقد�م طلب رس�� �ات ال�� ا لتحد�د ال��   .�انص���
� المنطقة 5 - مفت�ح

سداد نافذة األعمال التجار�ة ��
ف عم�د ب��ستون و � SF منطقة 5 الم��

�ات الموجودة �� � السداد لل��
لتغط�ة D5 مكتب المد�� العام لمنطقة و تقد�م ما �صل ا� 1000 $ ��

� السنة. للحصول ع�
�� � � 17/3/20 أو �عد ذلك ، �حد أق� مرت��

ت�لفة اس��دال تحط�م واجهة النافذة . �جب أن تكون الحوادث قد وقعت ��
. األهل�ة والتقد�م ، انقر هنا
SF Shines الدفع مقا�ل تداب�� السالمة الخاصة بواجهة �

�ات المفتوحة الحصول ع� مساعدة �� -COVID إلعادة فتح الصندوق - �مكن لل��
نامج أن �سدد ما �صل إ� 2 ألف دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستق��� ، وما �صل إ� ، 19 مثل الحواجز الخارج�ة واألثاث. �مكن لل��
� أح�اء معينة. انقر هنا لمعرفة الم��د

 .5 آالف دوالر ��
   
C alifornia إعادة بناء الصندوق - توسيع 
T انه �ال�فورن�ا إعادة بناء الصندوق ا ف ب artnership مؤسسات القطاع العام والخاص لتوف�� � ة مع الحصول ع� رأس CA ب�� �ات الصغ�� ال��
� � المجتمعي�� المال مسؤولة، و�أسعار معقولة لمساعدة ال�قاء ع� ق�د الح�اة و�عادة بناء من هذە األزمة. يتم ��� األموال من ق�ل المقرض��

� عام 2019 قد
� تقل عن 2.5 مليون دوالر أو أقل �� ا �دوام �امل و�جما�� اإليرادات ال�� � لديها ما �صل إ� 50 موظف� �ات ال�� � ، وال�� المشارك��

   .www.CALoanFund.org :تكون مؤهلة للتقد�م. تعلم الم��د وتقدم ع�
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/files/ig/exposure-investigation-tool.pdf
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfdistrictattorney.org/victim-services/district-5-business-broken-window-reimbursement/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/de771ddc28/229bf08986/505178a88e
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.caloanfund.org
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:حلقات ال��ب
� عالم

د�سم�� ، 1:30 - 3:30 مساًء COVID - 8 ك�ف�ة إدارة التدفق النقدي والت�بؤ �ه ��
ات�ج�ات والتقن�ات العمل�ة ة مقاطعة أالم�دا الل���ينار ع� االس�� وري ل�قاء األعمال ونجاحها. تار�ــــخ مركز تنم�ة األعمال الصغ�� �� � التدفق النقدي اإل�جا��
� نها�ة الندوة ع� ال��ب ، س�تمكن المشاركون من

�د، توقعات ، وتعظ�م التدفقات النقد�ة. �� ة االعداد اال�حاث ادارة ال�� لمساعدة أصحاب األعمال الصغ��
� المستق�ل. سجل هنا

ا �� . الوصول إ� نموذج مخصص �مكنهم استخدامه للت�بؤ �التدفق النقدي لمدة تصل إ� 12 شهر�
 
ة إ� معرفته �ات الصغ�� صندوق �ال�فورن�ا إلعادة البناء: ما تحتاج ال��
ا لمساعدة Small Business Majority �ستض�ف نت حول صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا ، وهو صندوق قروض تم إطالقه مؤخر� ندوات إعالم�ة ع�� اإلن��
ات � �ال�فورن�ا الذين �حتاجون إ� قرض �س�ط ومنخفض الت�لفة للتك�ف مع تأث��

ة �� س�تم �سه�ل القروض من . COVID-19 أصحاب األعمال الصغ��
� القرض ، � �ال�فورن�ا ، وك�ف�ة تجه��

� جميع أنحاء الوال�ة. س�شمل الموضوعات نظرة عامة ع� صندوق إعادة البناء ��
� المجتمع المح�� ��

خالل مقر��
.ومراجعة تفص�ل�ة للتقد�م المسبق

ا�ة مع غرفة التجارة اإلس�ان�ة   سجل هنا : CA الثالثاء د�سم�� . 8 الساعة 1:00 مساًء �ال��
ا�ة مع ا �ال��   سجل هنا : Access Plus Capital الخم�س ، د�سم�� . 10 الساعة 10:00 ص�اح�
 

� األوقات الصع�ة - 14 د�سم�� ، 6:00 مساًء - 9:00 مساًء
وعك الصغ�� ��  إعادة ه��لة م��

ة وفاق ألنها محوري خالل SF قدمها �ات الصغ�� � له ال���ينار �ساعد ال��
�شمل الموضوعات إعادة .COVID-19 مجتمع مركز القانون التجاري، ر القانو��

ون ، أو ي��عون �ل أو جزء من �ون أو �ش�� � �ش�� � المشارك�� � الخاص �ك ، أو جعل المال���
التفاوض ع� العقود الرئ�س�ة ، أو تغي�� ه��ل ال��ان القانو��

� يوم آخر. ع� الرغم من أن
وع ر�ادي مختلف �� ا. م�� وع جد�د تمام� ه ل�دء م��

�
عملك ، أو إعادة ه��لة ديونك ، أو إذا لزم األمر ، تصف�ة عملك الحا�� وحل

 . هذە الفئة تدرس من ق�ل محا�� أعمال متمرس ، إال أنها ال �ش�ل نص�حة قانون�ة. سجل هنا
 
: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�� ، SBA للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��
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-direc�ves.asp :�مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع�
 
:ع� COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة الت�ب�ه �المدينة : أرسل

ك �� ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، اش�� إ� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
777-888 .

� COVID 19 إ� ال�قاء ح�� موعد ع�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://nc.ecenterdirect.com/events/47474
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://avanan.url-protection.com/v1/url%3Fo%3Dhttps%253A//go.smallbusinessmajority.org/e/229072/states-new-small-business-loan/gd9t8/363399113%253Fh%253DB2yrkUjmeMBPFtac6X9-QC-iFzJwdFQWvWlN8V9TRKg%26g%3DOWZlOGNjNDJhZmM4NzdmNg%3D%3D%26h%3DYzFhMTdjYTFkYTczZjY2YTU5MGJhZGQzNjYyOTUwMGUwNDMzNDY2M2M1MjE3YzM1OWIwNWQ5MjJmMDcxNzJiNA%3D%3D%26p%3DYXAzOnNmZHQyOmF2YW5hbjpvZmZpY2UzNjVfZW1haWxzX2VtYWlsOjg5NzdkMWNhNTJhYzI2OTMyZTdkMDFlNmRjMGJiNWM2OnYx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://avanan.url-protection.com/v1/url%3Fo%3Dhttps%253A//go.smallbusinessmajority.org/e/229072/-small-businesses-need-to-know/gd9tb/363399113%253Fh%253DB2yrkUjmeMBPFtac6X9-QC-iFzJwdFQWvWlN8V9TRKg%26g%3DZDdmM2RjNGMzNDczYTg1Ng%3D%3D%26h%3DNjJhNzQ1OWIwNzgxNDc4ZmJhYWNlYTZlOTIzMjI0MDUzNmE1MzdkOTNlOWNmN2U0MTdjYzllYTQxYjBjOTI0ZA%3D%3D%26p%3DYXAzOnNmZHQyOmF2YW5hbjpvZmZpY2UzNjVfZW1haWxzX2VtYWlsOjg5NzdkMWNhNTJhYzI2OTMyZTdkMDFlNmRjMGJiNWM2OnYx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://events.constantcontact.com/register/event%3Fllr%3Dfqryb5aab%26oeidk%3Da07ehejitm6f837166b
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

