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، R eader ع��زي
 
وس. � ، مع ضمانات إضاف�ة محددة للحد من ان�شار الف��

� المستوى األرجوا��
اليوم ، أعادت سان فرا�س�سكو فتح �عض األعمال واأل�شطة المسم�ح بها ��

� للحصول ع� ملخص إلعالن إعادة الفتح ، واقرأ للحصول ع� تحديثات النظام الص�� والتوجيهات ون�ة ليوم االثن�� � حالة فاتتك ، راجع األخ�ار اإلل���
��

�ات  . ذات الصلة لل��
 
� تور�س لمكتب االقتصاد والقوى العاملة تط��ر منة � لحظة لتك��م وتهنئة المدير خوا���

وك المخ�ج تور�س ! ونود أن نل�� ل تعي�نه أمس (OEWD) م��
� OEWD عمدة تولد لتكون المدينة المق�ل مق�م - مسجل . من خالل ق�ادة المدير تور�س ، قدم

ة والنمو �� � استقرار األعمال الصغ��
ة �� مساهمات كب��

� هذا الدور الجد�د
�� �

� الفئات الس�ان�ة الضع�فة. نحن نعلم أنه س�ستمر كقائد قوي وموظف عام متفا��
.جميع أنحاء المدينة ، وخاصة ��

 
�
و�� �د اإلل��� ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو االستفسارات ، �مكنك االتصال بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو ال�� �ما هو الحال دائم�

sfosb@sfgov.org . ات ع� مراجعة� ا للحصول ع� الموارد oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��  . غال��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 

:اإلعالنات
 
* محدث / HEALTH GUIDANCE * NEW إعادة فتح
� التنف�ذ اليوم . �جب ع� (DPH) الصحة العامة SF وزارة � دخلت ح�� ات ال�� المحدثة ل توجيهات الصحة والوثائق التوجيه�ة لتعكس إعادة فتح التغي��
ات ال�شغ�ل مطل��ة لالمتثال لمتطل�ات األمر الص�� �ات قراءة وتحد�د صناعتها لتحد�د ما إذا �انت تغي�� .ال��

 
� الموارد أدناە

:ك�ف�ة التنقل ��
�ات مراجعة جدول األ�شطة والعمل�ات التجار�ة .1 ا إ� جنب مع ارت�اطات التوجيهات / اإلرشادات أدناە ، ، (BCAT) �جب ع� جميع ال�� جن��

ا من 27 يناير 202 1 � مجال عملك اعت�ار�
ات �� . إلجراء تغي��

� يتم .2 إذا �ان هناك هو جد�د أو التوج�ه الص�� المحدثة لمجال عملك، علما أنه قد �كون هناك أ�ضا تحديثا د الصحة والسالمة الخطة ال��
� التوج�ه الص�� "B تضمينها �اسم "معرض

��.
� الموقع ، وت�بع بروتوكول الت�اعد االجتما�� * الجد�د * ( الملحق أ .3

�ات ، وت��� �� .( �جب أن ت�مل جميع ال��
�ات �جب مراجعة الملحق .4 . لتحد�د ما إذا �ان مجال عملك لد�ه أي متطل�ات إضاف�ة ل أبرت ه C-1 جميع ال��

 
21/1/27 �

:تم تحد�ث الموارد والوثائق التال�ة ��
 
: ( BCAT ) جدول األ�شطة والقدرات التجار�ة

� الحد األد��
�ات المعلقة أو المق�دة المشاركة �� � ع�� هو الجدول . �جوز لل��

�� � أمر ضا�ط الصحة تعليق أو قيود ع� حدود قدرة األ�شطة �ما هو مب��
. تعمل عمل�ات التعليق أو القيود هذە ع� تعد�ل أي أوامر أو توجيهات أو إرشادات ذات صلة. � األمر الص��

من العمل�ات األساس�ة ع� النحو المحدد ��
م هذە الحدود الجد�دة و�جب أن �ستمر إال لرصد واالمتثال لجميع المط�قة أوامر الصحة و التوجيهات . اتصل �ـ � �ات تأثرت تل�� � لجميع ال��

إذا OSB و�����
.�انت لد�ك أسئلة حول تفس�� متطل�ات عملك
 
: األوامر والتوجيهات الصح�ة
 
� الم�ان

� | C19-07s األمر الص�� الخاص �المأوى ��
ات ��   C19-07 ملخص التغي��

الملحق أ : بروتوكول الت�اعد االجتما��
الملحق ج -1 : األعمال اإلضاف�ة المسم�ح لها �العمل
الملحق ج -2 : األ�شطة اإلضاف�ة المسم�ح بها
ا ا مؤخر�  :تم تحديثه أ�ض�

 1/20) � (المرفق أ -1: نموذج فحص الموظف��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/cc3605e385/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-appoint-joaqu%25C3%25ADn-torres-assessor-recorder
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/Business-and-Activities-Table.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C1-Additional-Businesses.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/Business-and-Activities-Table.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/Business-and-Activities-Table.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/healthorders
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/directives
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Summary-of-Changes.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C1-Additional-Businesses.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C2-Additional-Activities.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Personnel-Screening-Attachment-A-1.pdf


1/20) � (الملحق أ -2: استمارة الفرز لغ�� العامل��
 
 التوجيهات الصح�ة و�رشادات الصناعة
 

� المتجر : التوج�ه -17-2020
�� ، � تجارة التجزئة الموجهة للمستهل���

� تقدم خدمات ال�سوق أو الخدمات داخل المتجر أثناء �ات البيع �التجزئة ال�� COVID-19 نصائح وأسئلة وأج��ة ل��
.٪ص قدرة مخازن �حد تصل إ� rocer 50 تصل إ� 25٪ . مستقل ز imits ل apacity متاجر التجزئة ج
. األطعمة السائ�ة ذات�ة الخدمة مسم�ح بها مع قيود
احة الجد�دة � ذلك متطل�ات غرف االس��

. �جب تعليق الفتات الته��ة �ما ��
. إرشادات جد�دة حول استخدام "صناديق السائ�ة" �أمان
� الهواء الطلق ع� األما�ن المغلقة

. �شجيع البيع �التجزئة ��
مؤسسات المطاعم: التوج�ه -16-2020

ا - COVID - 19 إرشادات مؤقتة: تناول الطعام أثناء جائحة ا وخارج�� داخل��
� الهواء الطلق

ات تناول الطعام �� :تغي��
� .الحد األق� للجدول هو 6 أشخاص من عائلت��

� ؛ ال توجد حواجز �دً� من ستة � المستف�دين الجالس�� �جب أن تكون الجداول مت�اعدة �مسافة ال تقل عن ستة أقدام ب��
.أقدام
� الهواء الطلق

� تناول الطعام ��
.حث ك�ار السن ، وذوي المخاطر الصح�ة ، وأفراد أ�هم ع� عدم المشاركة ��

: التوج�ه -30-2020 الخدمات الشخص�ة ، داخ��
� الداخل: الخدمات الشخص�ة

إرشادات: ورقة نصائح لل�شغ�ل ��
.٪تصل حدود سعة الخدمات الشخص�ة إ� 25
� جميع األوقات

� والعمالء ارتداء غطاء الوجه �� .�جب ع� الموظف��
ا � ال �مكن تقد�مها دون إزالة أغط�ة الوجه محظورة حال�� . الخدمات ال��
.تطبيق نظام الق�اس لفرض حدود السعة
احة الجد�دة � ذلك متطل�ات غرف االس��

. �جب تعليق الفتات الته��ة �ما ��
� الهواء الطلق: التوج�ه -23-2020

الخدمات الشخص�ة ، ��
� الهواء الطلق: الخدمات الشخص�ة

إرشادات: ورقة نصائح لل�شغ�ل ��
� جميع األوقات

� والعمالء ارتداء غطاء الوجه �� .�جب ع� الموظف��
ا � ال �مكن تقد�مها دون إزالة أغط�ة الوجه محظورة حال�� . الخدمات ال��
� الهواء الطلق ع� الداخل

. يتم �شجيع ال�شغ�ل ��

: التوج�ه 07-2020 � ال�قالة والص�دل�ات وأسواق المزارع��
� تقدم خدمات ال�سوق أو الخدمات داخل المتجر أثناء �ات البيع �التجزئة ال�� COVID-19 نصائح وأسئلة وأج��ة ل��

. متطل�ات جد�دة لالفتات والته��ة والق�اس
. إرشادات جد�دة حول استخدام "صناديق السائ�ة" �أمان

الفنادق ومرافق اإلقامة: التوج�ه 29-2020
� م�ش�ت اإلقامة خالل

COVID-19 نصائح حول اإلقامة ��
وري .قد تق�ل مرافق اإلقامة الحجوزات من داخل مقاطعات منطقة الخليج الع�� للسفر غ�� ال��
قد تق�ل مرافق اإلقامة الحجوزات من خارج مقاطعات منطقة الخليج الع�� طالما أن (1) الحجز أل��� من 10 أ�ام (2) س�قوم
ة األو� � مرفق اإلقامة �الحجر الص�� لتلك األ�ام الع��

.األشخاص المق�مون ��
.(�سمح �حمامات الس�احة الخارج�ة وتناول الطعام �الخارج (انظر تناول الطعام
ال يوجد تناول طعام داخ�� ، وصاالت ر�اض�ة داخل�ة ، وحمامات س�احة داخل�ة ، وقاعات مؤتمرات ، ومرا�ز أعمال ، ومناطق ردهة
.وأما�ن التجمع الداخل�ة األخرى
احة الجد�دة � ذلك متطل�ات غرف االس��

.�جب تعليق الفتات الته��ة �ما ��
المتاحف الداخل�ة وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة: التوج�ه -32-2020

� العمل�ات الخارج�ة
ات �� : التغي��

.مع الخطة المعتمدة ، المتاحف الخارج�ة مسم�ح بها ، ال يوجد حد للسعة
.٪مع الخطة المعتمدة ، �سمح �حدائق الحيوانات الخارج�ة ، �حدود السعة تصل إ� 50

 
التجمعات
التجمعات الخارج�ة: التوج�ه - 19-2020

نصائح وأسئلة وأج��ة للتجمع
� التجمعات الخارج�ة

�� � � المشارك�� � والمض�ف�� أفضل الممارسات للمشارك��
cالتجمعات �الس�ارة : التوج�ه 28-2020

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Non-Personnel-Screening-Attachment-A-2.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-17-Instore-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-17-Instore-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-17-Tips-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-16-Dining.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-16-Dining.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-Guidance-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-30-Indoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-30-Tips-Indoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-23-Personal-Services-Outdoors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-23-Guidance-Outdoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-07-Groceries-Pharmacies-Farmers-Markets.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-17-Tips-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-29-Lodging-Facilities.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-Tips-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-32-Museums-Zoos-Aquariums.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-19-Outdoor-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-19-BP-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-28-Drive-in-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-28-Drive-in-Gatherings.pdf


نصائح وأسئلة وأج��ة للتجمع
� التجمعات الخارج�ة

�� � � المشارك�� � والمض�ف�� أفضل الممارسات للمشارك��
 

الل�اقة واأل�شطة
د): التوج�ه 31-2020 صاالت ر�اض�ة / ل�اقة �دن�ة ، داخ�� (مق�َّ

(إرشادات مؤقتة: صاالت ر�اض�ة ومرا�ز ل�اقة (داخل�ة وخارج�ة
احة الجد�دة � ذلك متطل�ات غرف االس��

.�جب تعليق الفتات الته��ة �ما ��
�سمح فقط �التدر�ب الشخ�� الداخ�� لشخص ع� واحد. خالف ذلك ، يتم تعليق صاالت الج�م أو الل�اقة ال�دن�ة الداخل�ة ح��

 .إشعار آخر
� الهواء الطلق: التوج�ه 27-2020

صاالت ر�اض�ة / ل�اقة �دن�ة ، ��
(إرشادات مؤقتة: صاالت ر�اض�ة ومرا�ز ل�اقة (داخل�ة وخارج�ة

� الهواء الطلق ر�اضة، ن س حدود القدرات، مطلوب الت�اعد االجتما��
.�سمح ��

ا .فصول ل�اقة �دن�ة خارج�ة ت�سع ح�� 25 شخص�
الت�س وكرة المخلالت والجولف: التوج�ه -15-2020

.سعة الجولف تصل إ� 4 أشخاص ، العب واحد ل�ل ع��ة غولف مع أوقات اإلنطالق 10 دقائق ع� األقل
.سعة الت�س �حد أق� 4 أشخاص ، تتضاعف مع أ�ة واحدة ل�ل ف��ق
� (فردي فقط) من أ� مختلفة Pickleball قدرة .�حد �صل إ� شخص��

ف�ه العائل�ة: الملحق ج -1 المالعب ومرا�ز ال��
� الهواء الطلق ، والحد من قدرة تصل إ� 25

لج ع� الجل�د �� � � الهواء الطلق ، وحل�ات ال��
لج �� � .٪حدائق ال��

� الهواء الطلق
� الهواء الطلق والجولف المصغر ��

ب �� ُ�سمح �المالعب الخارج�ة وأقفاص ال��
 
المدارس والتعل�م
� الموقع: إرشادات أول�ة لعام TK-12 2021-2020 إعادة فتح مدارس

للتعل�م الشخ�� ��
 
ة * جد�د * المنطقة 10 صندوق إقراض لألعمال الصغ��
� �اي

�ات �� ا�ة مع مركز ر�ادة األعمال ع� النهضة، وش�ت صندوق قرض جد�د لخدمة سان فرا�س�سكو منطقة 10. �ال�س�ة لل�� حلول العمل ، ط ن ��
ها من األح�اء اوح من ،D10 فيو الص�ادون نقطة وغ�� ات ت�� ة من 5000 $ إ� 50،000 $ مع 5٪ معدل فائدة ثا�ت لف�� سوف �قدم الصندوق قروضا صغ��
 من ق�ل لجنة تنف�ذ

�
�ات .D10 3 إ� 5 سنوات. أصبح التم��ل ممكنا س�تم قبول الطل�ات ع� أساس متجدد. انقر هنا لم��د من المعلومات. �مكن لل��

� التقد�م عن ط��ق ملء  نموذج ما ق�ل التقد�م
ة اتخاذ الخطوة األو� �� . الصغ��

 
CA SMALL BUSINESS COVID-19 RELIEF GRANTS - 2 .اير � ف��

الجولة الثان�ة �فتح ��
اير. إذا تقدمت �طلب للجولة األو� ، فستكون إشعارات الموافقة ع� أساس متجدد من 15 اير ح�� 8 ف�� � 2 ف��

الجولة 2 مفتوحة لتقد�م الطل�ات ��
ا للجولة الثان�ة ؛ ال تحتاج إ� . يتم النظر ف�ه تلقائ�� � � الجولة 1 ، ول�نهم مؤهلون ، س�كونون مؤهل��

� لم يتم منحهم �� يناير إ� 22 يناير 2021. أي متقدم��
نامج ة والمؤسسات غ�� ال��ح�ة المؤهلة. �دار ال�� �ات الصغ�� ة من 5000 دوالر إ� 25000 دوالر لل�� ا صغ�� إعادة التقد�م. �قدم برنامج الوال�ة هذا منح�
للمحاماة واإلقراض ، وهو ُمقرض مجتم�� �دعم التكنولوج�ا. تحقق من هذە المصادر للتحض�� للجولة 2 : نصائح حول التطبيق ، CA من ق�ل مكتب
. ومقاطع ف�ديو عند الطلب (�لغات متعددة) ، وأدلة التطبيق ، واألسئلة الشائعة
 
�كة محل�ة CAReliefGrant.com قم ب��ارة � التقد�م ، اتصل �منظمة ��

 . للحصول ع� التفاص�ل ال�املة. للمساعدة ��
 
�سج�ل إخطارات التطع�م
�
� إخطارات اللقاح. أ�شأت المدينة صفحة و�ب لألشخاص الذين �ع�شون و�عملون ��

� سان فرا�س�سكو ، فقم �ال�سج�ل لتل��
إذا كنت تع�ش أو تعمل ��

� للتطع�م. قم �ال�سج�ل للحصول ع� إخطار اللقاح ع� /sf.gov سان فرا�س�سكو إلدخال معلوماتهم و�خطارهم �مجرد أن �كونوا مؤهل��
Vaccineno�fy . انقر هنا لم��د من المعلومات حول لقاح COVID-19 سان فرا�س�سكو �

��.
 
ة لل�قاء ع� ق�د الح�اة؟ كتك الصغ�� ما الذي تحتاجه ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-19-BP-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-31-Indoor-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-31-Indoor-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-27-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-27-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-27-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-27-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-15-Tennis-Golf.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C1-Additional-Businesses.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-33-Guidance-TK12-Schools.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.workingsolutions.org/loan-program
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.tfaforms.com/4770370
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/tips/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/videos-on-demand/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/tips/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/videos-on-demand/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/01/FOR-WEBSITE-ONLY-CRG-All-Businesses-Program-and-Application-Guide-Public-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/faq/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/partner/san-francisco/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/get-notified-when-its-your-turn-vaccine/confirm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco


�� ملء اس�ب�ان تأث�� � سان فرا�س�سكو مع COVID-19 إذا لم تكن قد قمت �ذلك �الفعل ، ف��
ة �� ة. �شارك لجنة األعمال الصغ�� لألعمال الصغ��

� من ال��اء و�عادة البناء ع�
� سان فرا�س�سكو من أجل التعا��

ة �� �ات الصغ�� � من جامعة وال�ة سان فرا�س�سكو لفهم أفضل لما تحتاجه ال�� االقتصادي��
� الدعوة. �ستغرق االستطالع 10 دقائق

� �مكنهم تحد�د احت�اجاتك �� المدى الط��ل. نأمل أن �شارك وتؤثر ع� تجار�ك للتأ�د من أن صان�� القرار المحلي��
.إل�مال االس�ب�ان. وس���� جميع الردود ��ة
 
ا �اللغات اإلس�ان�ة أو الص�ن�ة أو الع���ة أو ال�ور�ة أو ال�ا�ان�ة أو الروس�ة أو الفلب�ن�ة أو الفي�نام�ة .انقر هنا ل�دء المسح. اإلصدارات متوفرة أ�ض�

:حلقات ال��ب
� COVID-19 برنامج منحة اإلغاثة

ة �� �ات الصغ�� توار�ــــخ متعددة - CA الجولة الثان�ة و�رامج اإلغاثة لل��
� �ال�فورن�ا

ة �� ة للحصول ع� نظرة عامة حول برنامج منحة اإلغاثة لألعمال الصغ�� �ات الصغ�� وتحديثات األعمال COVID-19 انضم إ� أغلب�ة ال��
.الف�درال�ة والوال�ة
اير الساعة 1 1 اير الساعة 1 مساًء | 8 ف�� اير الساعة 1 مساًء | 5 ف�� اير الساعة 1 مساًء | 4 ف�� ا | 3 ف�� اير الساعة 10 ص�اح� اير الساعة 1 مساًء | 2 ف�� ف��
مساًء
 

COVID-19 14:00 �
الثالثاء من �ل شهر ��

الثالثة 
و 3 

الحادي 
نت - 1   االستجا�ة ال��عة ندوات ع�� اإلن��

�ات الدعم والعمال تتأثر (OEWD) مكتب سان فرا�س�سكو التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة اض�ة لل�� وتعقد .COVID-19 تقدم دورات إعالم�ة اف��

الثالثاء من �ل شهر. سجل للحصول ع� جلسة
الثالثة 

و3 
شارع 

 1 �
. h e re ندوات ��

 
ة موارد األعمال الصغ��
� سان OEWD تحقق من صفحة ال��ب الخاصة �ـ

ة �� �ات الصغ�� هنا للحصول ع� التحديثات المستمرة. يتوفر م��د من المعلومات حول دعم ال��
 . فرا�س�سكو ع� مدونة العمدة هنا
 
المنح والقروض
 
مفت�ح - PAYCHECK برنامج حما�ة
� العام والخاص. تمت � القطاع�� ا�ة ب�� � من ال�� � الحالي�� ض�� � الجدد و�عض المق�� ض�� ة فتح برنامج حما�ة ش�ك الراتب للمق�� أعادت إدارة األعمال الصغ��
� العام والخاص ، لتوسيع األهل�ة ، وز�ادة المرونة ، وتغط�ة الت�ال�ف اإلضاف�ة ، و�سه�ل اإلعفاء من � القطاع�� ا�ة ب�� إضافة 284 مل�ار دوالر إ� ال��
� العام والخاص. لم��د من � القطاع�� ا�ة ب�� � لل��

� العام والخاص �الحصول ع� قرض ثا�� � القطاع�� ا�ة ب�� � من ال�� القروض ، والسماح للمستف�دين السا�ق��
� سان فرا�س�سكو والذين �مكنهم المساعدة ، انقر هنا . لم��د من المعلومات حول

المعلومات حول تفاص�ل القرض الجد�دة ومقد�� المساعدة الفن�ة ��
PPP ، قم ب��ارة sba.gov/ ppp .
 
� كجهد ع� مستوى الوال�ة من ال��انات العامة OPEN صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا - يتم تقد�م قروض � المشارك�� � المجتمعي�� من ق�ل المقرض��
�
ة �� �ات الصغ�� و�د ال�� � � لديها ما �صل إ� CA 50 والخاصة ل�� �ات ال�� ب�م�ان�ة الوصول إ� رأس مال مسؤول وم�سور الت�لفة أثناء ال��اء. قد تكون ال��

� عام 2019 مؤهلة للتقد�م. تعلم الم��د ع�
ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل من 2.5 مليون دوالر أو أقل ��  .www.CALoanFund.org موظف�

 
 
SF Shines الدفع مقا�ل إجراءات السالمة الخاصة بواجهة �

�ات المفتوحة الحصول ع� مساعدة �� مثل الحواجز ، COVID-19 إلعادة الفتح - �مكن لل��
� أح�اء معينة.

نامج أن �سدد ما �صل إ� 2 ألف دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستق��� ، وما �صل إ� 5 آالف دوالر �� الخارج�ة واألثاث. �مكن لل��
 . تعلم الم��د هنا
  
 
� لتقد�م الطل�ات 1/31

كة - فتح ؛ الموعد النها��  منحة مل��ة المساحات المش��
� تعمل ا والمملوكة لألقل�ات وال�� �ات المملوكة محل�� كة. ُتع� األول��ة لل�� �ات عن الت�ال�ف المرت�طة ب�ناء و�شغ�ل مواقع المساحات المش�� تع��ض ال��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://tinyurl.com/SFsmallbizsurvey
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://iercc.glueup.com/event/round-2-covid-19-relief-grant-program-32071/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/r2-1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/r2-2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/r2-3
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/r2-4
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/r2-5
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctce6qrTsuEtbWpF9l8L4OEWp8CZWOG43Y
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://londonbreed.medium.com/supporting-our-small-businesses-def71f4633a1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19%23PPP%2520Update#PPP%20Update
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.connect2capital.com/p/californiarebuildingfund/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/step-by-step/get-help-paying-your-storefronts-covid-19-safety-measures


� المناطق الثقاف�ة
�ات �� �ات القد�مة وال�� �ات المملوكة لل�ساء والمملوكة للمهاج��ن وال�� � ذلك ال��

� المدينة ، �ما ��
ع� تحقيق أهداف اإلنصاف ��

. تعلم الم��د هنا � تخدم عمالء أقل�ة إ� حد كب��  . القائمة أو ال��
 
ا SF منح اإلغاثة * �م�لغ 5 آالف دوالر - 20 ألف دوالر * االفتتاح ق����
� ة ال�� �ات الصغ�� نامج ال�� ة. س�دعم هذا ال�� � عمل�ات األعمال الصغ��

تمنح سان فرا�س�سكو من 5 آالف دوالر إ� 20 ألف دوالر لتحقيق االستقرار ��
� تم اس��عادها أو غ�� قادرة ع� الوصول إ� ل ، وتلك ال�� � � الم��

ا �طل�ات ال�قاء �� �ات ط��لة األمد ، وتلك األ��� تأثر� �ديرها أشخاص ملونون ، و�ساء ، و��
اير. تحقق من صفحة � ف��

نامج ق�د التط��ر ومن المتوقع إطالقه �� امج الف�درال�ة. هذا ال��  .للحصول ع� التحديثات OEWD برامج الوال�ة وال��
 
 
إضافة الموارد
 
�ات والمؤسسات غ�� ال��ح�ة معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
� سان فرا�س�سكو طلب واق�ات للوجه ومعقم لل�دين من خالل مركز ق�ادة

�ات �� � المدينة عن ط��ق ملء نموذج COVID-19 �مكن لل��
�� Google . هذا

. اتصل �ـ ة ، وعادة ما تكون منصة نقالة أو أ���    .لط�ح األسئلة covidppe@sfgov.org يتم تقد�م ال�سل�م فقط للطل�ات ال�ب��
 
� انضم إ� برنامج - SF Green Business Program برنامج San Francisco Green Business خصم �ق�مة 500 دوالر وفر المال ب�نما تصبح أخ��
واألدوات القا�لة لل�سم�د أو القا�لة إلعادة ®ENERGY STAR وأجهزة LED وا�سب ما �صل إ� 500 دوالر ع� ش�ل خصومات لعنا� مثل مصابيح
اء. � برنامج األعمال الخ��

اف �� �ات إ�مال المستوى األول من االع�� ا والم��د. للتأهل ، �جب ع� ال��
�
االستخدام ومنتجات التنظ�ف والتعق�م األ��� أمان

ا إ� ون�� ا إل��� � أوً� �خدم أوً� ح�� نفاد األموال. لم��د من المعلومات ، أرسل ب��د�
ك اليوم - الحسومات متاحة ع� أساس من �أ�� اش��

kevin.kumataka@sfgov.org .  
  

 
 تمد�د برنامج فاتورة إغاثة

� سان فرا�س�سكو بتمد�د برنامج تخف�ف الفوات�� الخاص بها لمدة 6 أشهر أخرى ، ح�� 30 يونيو 2021 ، 
المرافق العامة قامت لجنة المرافق العامة ��

. قدم هنا � فاتورة الم�اە وال�ف الص��
� ع� توف�� ما �صل إ� ٪20 �� ة والعمالء غ�� ال��حي�� �ات الصغ�� . لمساعدة ال��

 
��ة المب�عات إعفاء ��
��ة المب�عات ، وهو امتداد التفاق�ات �� �

� �ال�فورن�ا الذين �قدمون أقل من مليون دوالر ��
ائب �� ��ة لمدة ثالثة أشهر لداف�� ال�� � لل��

يوجد تمد�د تلقا��
�ات األ��� . انقر � دوالر ، وخ�ارات دفع موسعة لل�� ��ة إ� 5 مالي�� � تصل مب�عاتها الخاضعة لل�� �ات ال�� الدفع الحال�ة والفائدة المعفاة من الغرامات لل��
.هنا للحصول ع� معلومات

  
 
: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 (كوف�د -19) من إدارة الصحة العامة هنا . �مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات �مكن العثور ع� األوامر الصح�ة الخاصة �ف��
. City A�orney's website التجار�ة هنا . األسئلة الشائعة حول النظام الص�� متوفرة ع� موقع
 
. هنا والب�انات الصحف�ة لمايورال هنا COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
 
� 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.

ون�ة ع� ، COVID-19 لل�قاء ع� اطالع دائم �اإلعالنات والموارد المتعلقة �ـ � أخ�ارنا اإلل���
ك �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small اش��

business-e-news .
 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/get-help-paying-your-shared-space-improvements
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5YmqmsmxlsXFlLt3bzUQ1ia0vL-0cEznGLfwkjw_k4jPIw/viewform
mailto:covidppe@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://greenbusinessca.org/
mailto:kevin.kumataka@sfgov.org
mailto:kevin.kumataka@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfwater.org/index.aspx%3Fpage%3D1331
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.gov.ca.gov/2020/11/30/governor-newsom-announces-immediate-assistance-for-businesses-impacted-by-covid-19-including-temporary-tax-relief-and-500-million-in-grants/
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
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