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ة SF Small Business الموض�ع: تحديثات لجنة للمؤسسات الصغ��

 
اير 202 1 5 ف��
 
،ع��زي القارئ
 
� سان فرا�س�سكو

ة �� .لديها أخ�ار وتحديثات لمشاركتها (SBC) ق�ل أن نتوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، فإن لجنة األعمال الصغ��

انتخاب أعضاء المكتب
� من SBC ل�ل من قواعد

� يناير �انون الثا��
�� �

� اللجنة اجتماعها العادي الثا��
� أج��ت �� من األمر، ل انتخاب أعضاء المكتب من الرئ�س ونائب الرئ�س و ال��

�� االجتماع الخاص، انتخب أعضاء اللجنة الرئ�س ��
�ن  والع��

 �
� 25 يناير �انون الثا��

�ام Laguana �ل عام. �� � Zouzounis ونائب الرئ�س م��
إ� االستمرار ��

ة أخرى مدتها 1 � لف��
. �موظ��

 
� تهنئة الرئ�س الغوانا ونائ�ة الرئ�س زوزون�س

!أرجو أن تنضموا إلينا ��
 

 
شار�� الجوانا ، رئ�س

    
�ام زوزون�س نائ�ة الرئ�س م��

NEW المفوض : LAWANDA د�كرسون

 
� 27 يناير 2021 . ونحن نود أن نرحب C ommissioner Lawanda ير�� أهال وسهال ��م ه

� أمام رئ�س �لد�ة تولد �� � وأدى ال�م�� د�كرسون ع��
ة .المفوض د�كرسون إ� لجنة األعمال التجار�ة الصغ��
 
� منطقة U3Fit الواندا د�كرسون �� المال�ة والمشغلة لـ

� سان فرا�س�سكو. وقالت إنها لم تعمل عملها منذ 2016 وفتح الطوب Bayview الواقعة ��
��

� ، والتدر�ب الشخ�� ، وتغذ�ة الل�اقة
� ذلك الطب ال��ا��

� العد�د من تخصصات الصحة والعاف�ة ، �ما ��
� 2018 . الواندا معتمدة ��

وقذائف هاون موقع ��
�
وهو متحدث ، YMCA-Bayview ال�دن�ة ، وفقدان الوزن ، والتمار�ن التصح�ح�ة. �اإلضافة إ� ذلك ، الواندا �� مدرب ل�اقة �دن�ة ومدرب صحة ��

� أن �ساعد مركز
ي وعامة. وتتمثل رغبتها �� � � U3fit تحف��

� االزدهار. وقد ساعد المئات من الناس، Bayview للصحة والعاف�ة ��
المجتمع ع� االستمرار ��

��ة 7 ا. لقد قاموا ب�� وجة �سعادة من زوجها منذ 30 عام� � � �اي فيو، والحصول ع� المسار مع الصحة والعاف�ة ، وعموما نوع�ة الح�اة . الواندا م��
وخاصة ��

ة الذات�ة ال�املة . انقر هنا للحصول ع� الس�� � � و 5 مت�ن�� . أطفال ، 2 بيولوجي��

� ي�كوت�ل لمجلس سفمتا
انتخاب المفوض ما��

� سان فرا�س�سكو ال�لد�ة الو�الة النقل
� ال�عثة، للعمل ��

�� �
ة إ�ه ومالك لما�� � �كوت�ئ�ل، لجنة األعمال الصغ��

� وافق ما�� ف�� � 5 يناير، مجلس الم��
��

(SFMTA) مجلس إدارة �
�� � � شغلها منذ يناير Yeku�el تن� المفوض ، SFMTA مجلس اإلدارة. �عد أداء ال�م�� ة ال�� � لجنة األعمال الصغ��

عن دورە ��
2020.
 
�ع�ة وس�اس�ة �سلوك Yeku�el �ان المفوض � أ��� من 50 مسألة ���

ة . لقد أل�� بثقله �� � لجنة األعمال الصغ��
ة عمله �� ة خالل ف�� �ات الصغ��  لل��

ً
�ط�

� شارع
� المدينة ��

� الشوارع المغلقة ��
كة �� � إ�شاء واحدة من أول األما�ن المش��

. لقد أم�� ساعات ال ح� لها �� � تحا�� ��ــــح وعم�� وروح الدعا�ة ال��
� ال�عثة ومهد الط��ق لمناطق تجار�ة أخرى للمشاركة. إن شغف

ە Commission Yeku�el فال�س�ا �� سخ تأث�� امه تجاە المدينة ف��د من نوعه ، وسي�� � وال��
� �سيج سان فرا�س�سكو لسنوات قادمة

��.
 
� المفوض ة ، �شكر ونه�� � تمث�ل Yeku�el ن�ا�ة عن مكتب األعمال الصغ��

� سان فرا�س�سكو . نعلم أنه س�ستمر ��
ة �� �ات الصغ�� ع� خدمته الثابتة لل��

�
ة �� �ات الصغ�� .SFMTA صوت ال��

ة (خاص اير الساعة 4:30 مساًء M - (اجتماع لجنة األعمال الصغ�� يوم 8 ف��
� سان

ة �� � تؤثر ع� األعمال التجار�ة الصغ�� �عات ال�� امج وال��� � سان فرا�س�سكو لحضور اجتماع خاص للتعرف ع� ال��
ة �� انضم إ� لجنة األعمال الصغ��

� ما ���   :فرا�س�سكو. تتضمن أجندة يوم االثن��
� ال��اء

� تؤثر ع� المطاعم �� عرض قدمه صندوق 13 حول �حثهم الذي �حدد التحد�ات الرئ�س�ة الخمسة ال��
ة �ات الصغ�� .قرار أمانة اتفاق�ة �ازل رقم 2021-001: دعم رعا�ة األطفال لل��
ة SBC قرار �ات الصغ�� .رقم 2021-002: إعطاء األول��ة لخدمة العمالء لل��
� والتق��ر

ة للسنة المال�ة 2021/2022: التحد�ث الثا�� ان�ة األعمال الصغ�� � .مكتب م��
حة ة: التعد�الت المق�� .نظام لجنة األعمال الصغ��
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ة الرئ�س الجوانا �قدم نظرة مستق�ل�ة ع� لجنة األعمال الصغ��
 
W atch م�ا�� ع� SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live
للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول 146278 9246
 
ة بتعليق عام مكتوب ع� أي من األمور المتعلقة ، ير�� إرسال إ� و�د لجنة األعمال الصغ�� � أو االنضمام إ� االجتماع للتعليق العام. sbc@sfgov.org ل��
ة سور�ة  .انقر هنا الط أو �املة التفص�ل اجتماع ل��

ة لل�قاء ع� ق�د الح�اة؟ كتك الصغ�� االس�ب�ان: ما الذي تحتاجه ��

� سان فرا�س�سكو COVID-19 انقر هنا ل�دء اس�ب�ان
ة �� �ات الصغ��  .لل��

 
� | كوري | ال�ا�ان�ة | الروس�ة | في�نا�� � اللغات التال�ة: الص�ن�ة | اإلس�ان�ة | تاغال�غ | عر��

 المسح هو متاح ��
              

ة مفوض�ة األعمال و ات�م خالل جائحة من SFإذا لم تكن قد فعلت ذلك، ير�� �ستغرق 10 دق�قة إل�مال الصغ�� جامعة وال�ة الدراسة إ� التأث�� ع� خ��
� مجال الدعوة . ب�ساطة ، �لما زادت الب�انات المتوفرة لدينا حول ك�ف�ة تأثر

أجل ضمان أن صان�� القرار ع� المستوى المح�� �مكن �م�ا احت�اجاتك ��
� سان فرا�س�سكو �ال��اء ، �ان ب�م�ان

ة �� �ات الصغ�� � SBC ال��
� احت�اجات تعا�� � تل�� امج والس�اسات ال�� وصناع القرار وضع عملهم �ش�ل أفضل لسن ال��

ة �ش�ل ف��د . األعمال الصغ��
 
اير 2021 . وس���� جميع الردود ��ة   .ير�� إرسال ردود�م �حلول 22 ف��

ة ، تفضل ب��ارة �مكنك ل كسب حول اللجنة . h�ps://sfosb.org/small-business-commission لم��د من المعلومات حول لجنة األعمال الصغ��
. أعمال الدعوة هنا و االجتماعات القادمة هنا

�
و�� �د اإلل��� ا ، نحن هنا للمساعدة . اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو راسلنا ع�� ال�� �شجع . sfosb@sfgov.org �ما هو الحال دائم�

�ات ع� مراجعة  . �استمرار للحصول ع� المعلومات والموارد oewd.org/covid19 ال��
 
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 .
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