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ة: انتقال ة اإلخ�ار�ة لمكتب األعمال الصغ��  موض�ع ال���

SF إ� المستوى األحمر - إعادة فتح �عض األعمال واأل�شطة
 
 
مارس 2021 2
 
 
،ع��زي القارئ
 
� ع�

ا. ي���� � ت�دأ غد� ن�دأ الشهر �أخ�ار سارة أن سان فرا�س�سكو ت�تقل إ� الط�قة الحمراء للوال�ة وستع�د فتح �عض األ�شطة التجار�ة واأل�شطة ال��
� مراجعة إدارة الموقع الصحة العامة للحصول ع� التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة عملك مع استمرار

�ات االستمرار �� ال��
    .المعلومات ليتم تحديثه
 
�
و�� �د اإلل��� ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو االستفسارات ، اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو ال�� �ما هو الحال دائم�

sfosb@sfgov.org . 
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
إ� الط�قة الحمراء SF ي�تقل
� �سمح بها الدولة، �عد �ات واأل�شطة ال�� عمدة لندن تولد ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س اليوم أعلن أن سان فرا�س�سكو س�ستأنف معظم ال��
ا من يوم األر�عاء 3 مارس االحالة للمدينة من ق�ل الدولة إ� المستوى األحمر. �مكن إعادة فتح األ�شطة التجار�ة واأل�شطة الجد�دة والموسعة اعت�ار�
ا ، طالما أنها تتوافق مع بروتوكوالت السالمة المطل��ة .الساعة 8:00 ص�اح�
 
األ�شطة المقرر اس�ئنافها األر�عاء 3 مارس 2021
:�مكن إعادة فتح األ�شطة التال�ة

صاالت طعام وطعام داخل�ة
�
� تقدم وج�ات الطعام والمقا�� والفنادق والمتاحف وصاالت الطعام �� � المطاعم وال�ارات ال��

� األما�ن المغلقة ��
تناول الطعام ��

.مرا�ز ال�سوق قد تفتح ب�س�ة تصل إ� 25٪ كحد أق� أو 100 شخص
ستح� سان فرا�س�سكو طاوالت الطعام الداخل�ة ألفراد أ�ة واحدة �حد أق� أر�عة أشخاص وتتطلب الخدمة الداخل�ة لت�ت��

 .�حلول الساعة 10:00 مساًء
خدمات شخص�ة داخل�ة وخارج�ة

� الهواء الطلق و�رتدي مزود الخدمة قناع
� تتطلب إزالة القناع �� أو أي قناع آخر ُمجهز N95 �مكن أن تتم الخدمات الشخص�ة ال��

ا .ج�د�
� الداخل إذا تم توف�� الخدمة ع� �عد 6 أقدام ع� األقل من اآلخ��ن

� تتطلب إزالة القناع �� �مكن أن تحدث الخدمات الشخص�ة ال��
� غرفة منفصلة و�ان مزود الخدمة يرتدي

ا N95 و�فضل أن تكون �� .أو أي قناع آخر مجهز ج�د�
ل�اقة داخل�ة

� الداخل �سعة تصل إ� 10
.٪�مكن إعادة فتح الصاالت ال��اض�ة وحوائط ال�سلق ��

.قد تعمل فصول الل�اقة ال�دن�ة الداخل�ة اللط�فة مثل التمدد واليوجا والتأمل ضمن إرشادات الل�اقة ال�دن�ة الداخل�ة
� هذا الوقت. تظل غرف الساونا الداخل�ة وغرف ال�خار وأحواض

ال تزال غرف خلع المال�س الداخل�ة واالستحمام مغلقة ��
ا لقواعد الدولة   .االستحمام الساخنة مغلقة وفق�

المتاحف الداخل�ة وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة
  .�مكن فتح المتاحف وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة الداخل�ة �سعة تصل إ� 25٪ مع خطة أمان معتمدة

جنازة داخل�ة ق
� الداخل ح�� 25٪ من السعة

.�مكن إجراء الجنازات ��
امنة الداخل�ة والخارج�ة � .قد ال تتم الخدمات الم��

مظاهرات س�اس�ة داخل�ة
� الداخل ب�س�ة تصل إ� 25٪ من السعة القصوى

.�مكن إجراء المظاهرات الس�اس�ة ��
المدارس

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-reopens-some-businesses-and-activities-it-moves-states-red-tier
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� لم يتم إعادة فتحها �عد قد �ستأنف إعادة فتحها للتعل�م الشخ�� �استخدام خطة أمان -COVID المدارس المتوسطة والثان��ة ال��
� إعادة فتح أبوابها ، �ما �ان الحال 19

.المعتمدة من ق�ل مسؤول الصحة. قد �ستمر المدارس االبتدائ�ة ��
ألعاب ترفيه�ة خارج�ة قائمة �ذاتها

� الهواء الطلق مثل عجالت
وركوب القطار. �مكن أل�ة واحدة فقط أن �سكن �ل carousels و Ferris س�تم فتح جوالت ال�سل�ة ��

�س أو ع��ة قطار  .مساحة منفصلة ، مثل مقصورة عجلة ف��
دور الس�نما الداخل�ة

و�ات .قد تفتح دور الس�نما الداخل�ة �سعة أقل من 25٪ أو 100 شخص ، ول�ن �دون تنازالت عن الطعام أو الم��
ط أال يتجاوز المجمع ��ل سعة 25  .٪ إذا �انت هناك قاعات متعددة ، فإن �ل قاعة �قت� ع� أقل من 25 ٪ أو 100 شخص ���

حمامات س�احة داخل�ة
.قد تفتح حمامات الس�احة الداخل�ة ح�� 25٪ من سعتها ول�ن فقط لدروس الس�احة األساس�ة والوقا�ة من الغرق لألطفال
.تظل حمامات الس�احة الخارج�ة مفتوحة الستخدامات أوسع

 
:األ�شطة التال�ة قد ت��د من طاقتها ال�شغ�ل�ة

التجمعات الخارج�ة
ا من ثالث أ� � الهواء الطلق لما �صل إ� 12 شخص�

ة �� �مكن أن �ستمر التجمعات الصغ��
ا لتصل إ� ستة أفراد من ثالث أ� ا�� ا و�� � تتضمن طعام� .قد ت�سع التجمعات الخارج�ة ال��

� الهواء الطلق
تناول الطعام ��

� ح�� ستة أشخاص ، إ� أفراد من ثالث أ� ح�� ستة أشخاص ل�ل طاولة ، � الهواء الطلق من أفراد أ�ت��
س�توسع تناول الطعام ��

ط انتهاء الخدمة �حلول الساعة 10:00 مساًء �� �
.وسُ�ل��

� الطاوالت �دً� من الت�اعد ق�ل 6 د�سم�� ، �مكن أن تظل هذە الحواجز. � أقامت حواجز ب�� �ات ال�� �اإلضافة إ� ذلك ، �ال�س�ة لل��
 .قد ال يتم إ�شاء حواجز جد�دة تهدف إ� اس��دال مسافة 6 أقدام المطل��ة

الفنادق ومرافق السكن األخرى
ا لإلرشادات .�مكن للفنادق ومرافق اإلقامة فتح مرافق تناول الطعام والل�اقة ال�دن�ة وفق�
� � سان فرا�س�سكو للمساف��ن من خارج منطقة الخليج ، إال أن إرشادات السفر ال��

ع� الرغم من رفع الحجر الص�� للسفر ��
� الحجر الص�� لمدة 10 أ�ام

�� 
ً

� من خارج الوال�ة أو ما ي��د عن 120 م�� .أصدرتها الوال�ة تتطلب �قاء المساف��ن غ�� األساسي��
أما�ن الق�ادة

� س�اق ما �صل إ� 100 س�ارة ، مع أ�ة واحدة ل�ل س�ارة
� حملة ��

�� � ف�ه ال�� مع ما �صل إ� ستة فنان�� .�مكن أن �فتح ال��
� المرك�ات

ب �� � منطقة معينة مع ق�اس العمالء وتناول الطعام أو ال��
ا إذا �ان �� قد يتم فتح طلب االمت�ازات أو استالمها شخص��

.فقط
العقارات

� دون قيود ع� عدد األشخاص الذين ا ، عن ط��ق التعي�� � ممكن�
ا�� ا أو ، إذا لم �كن العرض االف�� �جب أن يتم عرض العقارات فعل��

.�شاهدون أو �عرضون العقار
� هذا الوقت

.البيوت المفتوحة غ�� مسم�ح بها ��
� الهواء الطلق و�رامج الوقت خارج المدرسة

برامج الش�اب ��
� سن المدرسة مثل مرا�ز المجتمع ور�اضات الش�اب و�رامج ما �عد

قد ت��د برامج الوقت خارج المدرسة لألطفال والش�اب ��
ا � الهواء الطلق إ� 25 طفً� أو شا��

.المدرسة من المجموعات ��
� �ل مرة

� برنامج واحد فقط ��
.�مكن للش�اب المشاركة ��

التعل�م العا�� وتعل�م ال��ار
� الهواء الطلق لما �صل إ� 25

� وتعل�م ال��ار �� � معاهد التعل�م العا�� والتعل�م المه��
�مكن إجراء الفصول الدراس�ة الشخص�ة ��

ا .طال��
� الداخل �سعة 25 ٪ أو إذا �انت لخدمة أساس�ة

إذا �انت هناك حاجة إ� معدات متخصصة ، ف�مكن إجراء الفصول الدراس�ة ��
. أساس�ة ، دون حد للسعة �مكن الحفاظ عل�ه �مسافة 6 أقدام
ات داخل�ة .ال �جوز عقد محا��

� الهواء الطلق
االستجمام ��

� مع أفراد ما �صل إ� أر�ــع أ� � وكرة المخلل الزو��   .�مكن أن �ستأنف الت�س الزو��
� الهواء الطلق منخفضة أو متوسطة أو عال�ة االحت�اك

ا من ثالث أ� ممارسة ال��اضة �� .�مكن لما �صل إ� 12 شخص�
اف ، فقد �ستأنف ال��اضات الخارج�ة المعتدلة والعال�ة االحت�اك ا من ف��ق ش�اب أو دوري أو ناٍد لل��ار خاضع لإل�� إذا �ان جزء�
� والجم�از ، وكذلك كرة القدم وكرة السلة وكرة القدم لمجموعات مستقرة تصل إ� 25 ل�ل ف��ق ،

مثل ال�رة اللينة والهو�� الم�دا��
.DPH وذلك �ات�اع احت�اطات السالمة
� المقاطعة أو مع فرق من المقاطعات المجاورة (مثل

� (Alameda و San Mateo و Marin قد تحدث المسا�قات فقط ��
��

ا. �ما يتوافق مع إرشادات الوال�ة ، قد ال يتم السفر ل�طوالت خارج الوال�ة  .مستوى مساو� أو أقل تقي�د�
 
ا ، 3 آذار (مارس) ع� نت غد�   . SF.gov/reopening ستكون تحديثات إعادة فتح سان فرا�س�سكو متاحة ع�� اإلن��
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/reopening
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تحد�ث اإلرشادات الصح�ة
� سان فرا�س�سكو

ا من 2 مارس . قائمة الموارد الجد�دة والمحدثة متاحة هنا (DPH) قامت إدارة الصحة العامة �� بتحد�ث جميع المس�ندات أدناە اعت�ار�
. 
 

ل � � الم��
ا ��  C19-07t طلب ال�قاء األ��� أمان�

� تم إجراؤها ع� ات ال�� ات المهمة �اللون األصفر - C19-07 ملخص التغي�� � التغي�� .يتم تمي��
      الملحق ج -C-1 | 2 الملحق أ | الملحق ب | الملحق
� ة فحص الموظف�� ��� A-1 | A-2 ة فحص غ�� األفراد ���

� الهواء الطلق أو
� الساعة 10 مساًء ينطبق ع� تناول الطعام ��

ط اإلغالق �� � سان فرا�س�سكو ، لذلك لم �عد ��
مالحظة: تم رفع قيود الل�ل ��

� الداخل
وري ، �اس�ثناء تناول الطعام �� .ع� أي عمل أو تجمع غ�� ��

 
كة | خطة الصحة والسالمة � األما�ن ( fلHSP 16-2020) تناول الطعام اإلرشاد اللطعام | معلومات عن المساحات المش��

لتناول الطعام ��
 :المغلقة، ك إر�ست و يونغ �سل�ط الضوء �شمل الصورة س��ل المثال ال الح�
 

مفت�ح ب�س�ة تصل إ� 25 ٪ من اإلشغال بناًء ع� المستف�دين فقط ، مع ما ال ي��د عن 100 شخص ، مع وجود طاوالت مت�اعدة
:اإلضاف�ة التال�ة SF ع� األقل ستة أقدام (تقاس من كر�� من طاولة إ� كر�� آخر) ، وتخضع لقيود

.تقت� الجداول ع� أر�عة أشخاص من أ�ة واحدة فقط
ف�ه ال�� .غ�� مسم�ح �التلف��ون أو ال��
� .�ل جلوس محدد �ساعت��

ا� واحدا� ع� األقل لته��ة .وأن تعرض الفتة عند المدخل DPH �جب أن تنفذ مؤسسة تناول الطعام تدب��
� الداخل �حلول الساعة 10 مساًء (�مع�� أن الخدمة الداخل�ة �جب أن تتوقف �حلول الساعة

�جب إغالق تناول الطعام ��
ا ال ا ح�� الساعة 5 ص�اح� 10 مساًء و�جب ع� الضيوف مغادرة جميع الطاوالت �حلول الساعة 10:30 مساًء) وال�قاء مغلق�
.تخضع خدمة تناول الطعام وتناول الطعام �الخارج لتلك الساعات الل�ل�ة. قيود
� التنف�ذ) ، � موعد ال يتجاوز 10 مارس 2021 (أي �عد أسب�ع واحد من دخول األمر الص�� ح��

� أقرب وقت ممكن ، و��
��

� الهواء الطلق) وضع الفتات تصف المخاطر ال�س��ة
� الداخل أو ��

�جب ع� جميع المطاعم المفتوحة للجمهور (��
ا �ش�ل عام � الهواء الطلق أ��� أمان�

المرت�طة تناول الطعام. �جب ع� الالفتات: (1) إ�الغ جميع ال��ائن �أن تناول الطعام ��
� � المصاب�� هم من األشخاص غ�� المحصن�� � وغ�� � الداخل ؛ (2) التوص�ة �أن ك�ار السن غ�� المطعم��

من تناول الطعام ��
� هذا الوقت ؛ و

� جهاز المناعة - وأولئك الذين �ع�شون معهم - يؤجلون تناول الطعام �الخارج ��
�أمراض مزمنة أو ضعف ��

� � المستف�دين الجالس�� � الهواء الطلق �أن ترت��ات الجلوس �مسافة ستة أقدام ع� األقل ب��
(3) نصح رعاة تناول الطعام ��

ا من ترت��ات الجلوس �استخدام حاجز �مسافة أقل من ستة أقدام. ستوفر المدينة عالمة نموذج�ة �� �ش�ل عام أ��� أمان�
� بهذا المطلب

.ت��
� الخارج) وضع

� الداخل والخارج أو تناول الطعام ��
� تعمل �� � ذلك تلك ال��

�جب ع� جميع مؤسسات تناول الطعام (�ما ��
� مع معلومات حول ك�ف�ة تلق�حهم � الداخل للموظف��

.الفتات ��
 

� للتنف�ذ أو ال�سل�م لتوص�ل الطعام | خطة الصحة والسالمة
 (لعام HSP 05-2020) دل�ل اإلعداد الغذا��

 
� الداخل للخدمات الشخص�ة الداخل�ة | خطة الصحة والسالمة

 (dلعام HSP 30-2020) دل�ل الخدمات الشخص�ة ��
 
 
� الهواء الطلق | خطة الصحة والسالمة

� الهواء الطلق لخدمات العنا�ة الشخص�ة ��
 (dلعام HSP 23-2020) دل�ل الخدمات الشخص�ة ��

 
 
HSP) نوادي ر�اض�ة داخل�ة ومرا�ز ل�اقة �دن�ة توجيه�ة للصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة (داخل�ة وخارج�ة) | خطة الصحة والسالمة
ة الفرز | (c لعام 31-2020 ��� 
 
 
فيه�ة - الش�اب وال��ار  (لHSP 01-2021) الصحة وخطة السالمة NEW - ال��اضة ال��
 
 
� مرافق السكن | خطة الصحة والسالمة G السكن المرافق نصائح

الء �� � � مرافق الفندق | الفحص الص�� لل��
لعام HSP) ش مؤسسة ل�ا�� ��

29-2020f) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/covid19whatsnew/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&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=en&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=en&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=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-B-Construction.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&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=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Personnel-Screening-Attachment-A-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&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=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-Guidance-Dining-Bars.pdf
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امج التعل�م العا�� | خطة الصحة والسالمة لعام 2020-22 جم) | قائمة مراجعة خطة الوقا�ة | نموذج HSP) دل�ل برامج التعل�م العا�� ل��
 خطة الوقا�ة والتعل�مات | اس�ب�ان بروتوكوالت التنظ�ف والته��ة
 
 
 (bلـ HSP 35-2020) إرشادات دور الس�نما الداخل�ة لدور الس�نما الداخل�ة | خطة الصحة والسالمة
 
 
 (cلعام HSP 32-2020) خطة الصحة والسالمة للمتاحف وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة
 
 
 (eلعام HSP 15-2020) خطة الصحة والسالمة للت�س وكرة المخلل والجولف
 
 
� والتجمعات خطة الصحة والسالمة و

 (dلHSP 28-2020)حملة ��
 
 
� الهواء الطلق | خطة الصحة والسالمة

 (fلعام HSP 19-2020) أفضل ممارسات التجمعات ��

:حلقات ال��ب
ا LBE التصديق ع� أعمال  الخاصة �ك: تعرف ع� ما يتطل�ه األمر� - األر�عاء 3 مارس 2021 الساعة 10 ص�اح�
تعرف ع� �ل ما تحتاج لمعرفته حول التعاقد مع مدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو من خالل سلسلة ورش العمل المجان�ة هذە ! �قدم قسم مراق�ة
� سان فرا�س�سكو

� إ� (CMD) العقود ��
و�� �د اإلل��� ورش عمل مجان�ة �ل يوم أر�عاء من الشهر. ير�� الرد ع� دعوة الحضور ع�� ال��

lbecert@sfgov.org للحصول ع� معلومات �سج�ل الدخول.
 
نت PPP تحديثات ة - سلسلة ندوات ع�� اإلن�� كتك الصغ�� ل��
� برنامج حما�ة ش�ك الراتب

ات الرئ�س�ة �� ة �عض التغي�� ة محدودة من الوقت لضمان حصول (PPP) لدى إدارة األعمال الصغ�� ا لف�� والذي س�كون متاح�
ا أو أقل ، أو تعمل لحسا�ك الخاص ؛ هناك معلومات ة �عمل بها 20 موظف� كة صغ�� �ات األم��ك�ة ع� وصول ح�ي. إذا كنت صاحب �� أصغر ال��
ات�ج�ات العامة الخاصة ة األم��ك�ة ، ومعهد االس�� � �ستض�فها إدارة األعمال الصغ�� نت ال�� جد�دة لك. ير�� االنضمام إ� سلسلة من الندوات ع�� اإلن��
:، وأصحاب المصلحة اآلخرون لالستماع إ�

ق الوال�ات � الساعة 5:00 مساًء بتوق�ت ��
� ت�ت�� �� � �مكنك اتخاذها اآلن لالستفادة من هذە الفرصة الخاصة ، وال�� ما �� الخطوات ال��

.المتحدة ، الثالثاء 9 مارس 2021
� قدمتها إدارة �ا�دن هار�س ة ال�� ات إضاف�ة و�عالنات الس�اسة األخ�� تغي��
SBA Leadership احصل ع� إجا�ات ألسئلتك من ق�ل

 
� ورا�ط ال�سج�ل الصورة . انظر أدناە للحصول ع� الجدول الزم��
 

. المرأة أصحاب األعمال، اضغط هنا لل�سج�ل ، PT مارس، 9 : 30 ص�احا 3
ة. انقر هنا إلعادة ،P T مارس، 12 : 12:00 4 g اآلسي��ة األم��ك�ة جزر المح�ط الهادئ +، أم���� أص�� + أصحاب األعمال الق�ائل الصغ��
ister . 
  . انقر فوقها لل�سج�ل ، P T، Black + African-American Small Business Owners .مارس، 1 0 : 00 و . م 5
ة، اضغط هنا ر س �سج�ل ،P T مارس، 12 : 12:00 5 . اب�ض أصحاب األعمال الصغ��
� ، وأصحاب األعمال الحرة ، انقر هنا لل�سج�ل ، P T .مارس، 11 : 00 ل . م 6 .قدا� المحار���
. ل إك هنا لل�سج�ل C ،أصحاب األعمال، رجال األعمال الش�اب، مطعم أصحاب P T، LGTBQ مارس، 12 : 12:00 8

ة :منح وقروض موارد األعمال الصغ��
COVID-19 للحصول ع� التحديثات المستمرة. اقرأ مدونة العمدة هنا حول جهود إغاثة COVID-19 الخاصة �ـ OEWD تحقق من صفحة موارد
� مقاطعة سان فرا�س�سكو

ة �� �ات الصغ��  .لل��
 
(برنامج حما�ة ش�ك الراتب (اتحادي
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://register.gotowebinar.com/register/7219358576925557776
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ة فتح برنامج حما�ة ش�ك الراتب � العام (PPP) أعادت إدارة األعمال الصغ�� � القطاع�� ا�ة ب�� � من ال�� � الحالي�� ض�� � الجدد و�عض المق�� ض�� للمق��
� من ثاٍن إذا تم اس��فاء �عض معاي�� األهل�ة. PPP الحصول ع� قرض PPP والخاص ، مع توسيع األهل�ة والمرونة. �مكن للمستف�دين السا�ق��
قم ب��ارة ، PPP والذين �مكنهم المساعدة ، انقر هنا . لم��د من المعلومات حول SF للحصول ع� التفاص�ل ومقد�� المساعدة الفن�ة المس�ندة إ�
sba.gov/ ppp . 

ة وس كورونا إلدارة األعمال الصغ�� � برامج اإلغاثة من ف��
ات �� � وقت سابق من هذا األسب�ع ، أعلن الرئ�س �ا�دن عن تغي��

�� (SBA) لضمان المساواة
اير إ� 10 مارس ، ستقدم �ات. من 24 ف�� � الوصول إ� أصغر ال��

� تضم SBA والمساعدة ��
�ات ال�� � العام والخاص لل�� � القطاع�� ا�ة ب�� قروض ال��

�ات لتقد�م ا من الوقت للعمل مع أصغر ال�� � م��د� �اء المجتمعي�� � وال�� ا أو أقل وأصحاب المل��ة الفرد�ة فقط. س�منح هذا المقرض��
�
20 موظف

� العام والخاص ستظل لديها م�سع من الوقت للتقدم للحصول ع� الدعم وتلق�ه � القطاع�� ا�ة ب�� ة المؤهلة لل�� �ات ال�ب�� طل�اتهم ، مع ضمان أن ال��
� 31 مارس 2021

نامج ��     . ق�ل انتهاء صالح�ة ال��
 
ار االقتصاد�ة (اتحادي (قرض �ارثة اإل��
� اإليرادات �س�ب EIDL تم تصم�م برنامج

ا من خسارة مؤقتة �� � حال��
� تعا�� �ات ال�� �مكن استخدام التم��ل .COVID-19 لتوف�� اإلغاثة االقتصاد�ة لل��

ا. تم تأج�ل المدفوعات لمدة عام واحد ول�ن الفائدة ستظل لرأس المال العامل ونفقات ال�شغ�ل العاد�ة �معدل فائدة ثا�ت 3.75٪ ومدة قرض 30 عام�
  . مستحقة. لم��د من المعلومات وللتقد�م ، قم ب��ارة هنا
 

� �قدمها المقرضون المجتمعيون المشاركون كجهد ع� مستوى الوال�ة من ال��انات العامة قروض صندوق �ال�فورن�ا إلعادة البناء (الوال�ة) ال��
ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل � لديها ما �صل إ� 50 موظف� �ات ال�� � �ال�فورن�ا أثناء ال��اء. قد تكون ال��

ة �� والخاصة لتوف�� األعمال التجار�ة الصغ��
� عام 2019 مؤهلة للتقد�م. تعرف ع� الم��د ع�

 .www.CALoanFund.org من 2.5 مليون دوالر أو أقل ��
 
SF Shines إلعادة فتح (SF) 
� الدفع مقا�ل تداب�� السالمة الخاصة بواجهة

�ات الحصول ع� مساعدة �� نامج أن ، COVID-19 �مكن لل�� مثل الحواجز الخارج�ة واألثاث. �مكن لل��
� أح�اء معينة. تعلم الم��د هنا

  . �سدد ما �صل إ� 2 ألف دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستق��� ، وما �صل إ� 5 آالف دوالر ��
 
ة D10 (SF) صندوق القرض المتجدد لألعمال الصغ��
�
�ات �� � Bayview Hunters Point �ال�س�ة لل��

اوح من 5 آالف دوالر إ� 50 ألف دوالر مع ، D10 واألح�اء األخرى �� � ت�� تتوفر القروض الصغرى ال��
اوح من 3 إ� 5 سنوات. وتق�ل الطل�ات ع� أساس متجدد. تعلم الم��د هنا . معدل فائدة ثا�ت ب�س�ة 5 ٪ لمدة ت��
 
:موارد إضاف�ة
Up & Running ال�فورن�ا (وال�ة�)
ة و CA �قوم مكتب � Up & Running California ب�طالق برنامج eBay لمحا�� األعمال الصغ��

ة �� كة صغ�� مع CA الذي سيوفر ما �صل إ� 300 ��
ة التقد�م �ات المهتمة التقدم خالل ف�� نت والنمو. �جب ع� ال�� ون�ة لمدة 6 أسابيع لمساعدتهم ع� الوصول إ� اإلن�� برنامج تدر�ب ع� التجارة اإلل���
� 11 مارس. التفاص�ل ال�املة متاحة ع�

. ebay.com/California المنته�ة ��
 
�ات والمؤسسات غ�� ال��ح�ة (SF) معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
�ات المحل�ة. انقر هنا للحصول ع� قائمة ال تزال �عض المنظمات المجتمع�ة لديها إمدادات محدودة من معدات الحما�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
ة من واق�ات الوجه ومعقم ال�دين من خالل مركز ق�ادة المنظمات لمعرفة ما إذا �انت معدات الوقا�ة الشخص�ة متاحة. للحصول ع� طل�ات كب��
COVID-19 اتصل �ـ . ة ، وعادة ما تكون منصة نقالة أو أ��� � المدينة ، أ�مل هذا النموذج . يتم تقد�م ال�سل�م فقط للطل�ات ال�ب��

��
covidppe@sfgov.org لط�ح األسئلة.   
 
JAM (SF) ت��ــــح
ـــح إذا � مساحة خارج�ة أثناء ال��اء. مالحظة: ال تحتاج إ� هذا الت��ـ

ف�ه أو تضخ�م الصوت �� � جد�د لتوف�� ال��
ـــح مجا�� تقدم �طلب للحصول ع� ت��ـ

ف�ه � م�ان مسم�ح �ه لل��
�� �  . sf.gov/jam اعرف الم��د .(LLP) أو موقع محدود لألداء الم�ا�� (POE) �ان لد�ك �الفعل موافقة الستضافة ترف�ه خار��

 
� انضم إ� برنامج (SF) خصم �ق�مة 500 دوالر - SF Green Business برنامج San Francisco Green Business وفر المال ب�نما تصبح أخ��
� الخصومات لعنا� مثل مصابيح

واألدوات القا�لة لل�سم�د أو القا�لة إلعادة ®ENERGY STAR وأجهزة LED وا�سب ما �صل إ� 500 دوالر ��
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
� سان فرا�س�سكو برنامج إعفاء الفوات�� الخاص بها لمدة 6 أشهر أخرى ، ح�� 30 يونيو (SF) فاتورة إغاثة فوات�� الخدمات

مددت لجنة المرافق العامة ��
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. قدم هنا � فاتورة الم�اە وال�ف الص��
� ع� توف�� ما �صل إ� ٪20 �� ة والعمالء غ�� ال��حي�� �ات الصغ�� . 2021 ، لمساعدة ال��

:الموارد الجار�ة
� ، انقر فوق: سان فرا�س�سكو | �ال�فورن�ا

للحصول ع� معلومات حول اللقاح المح�� والوال��
� سان فرا�س�سكو؟ قم �ال�سج�ل للحصول ع� إشعار عندما تكون مؤهً� للحصول ع� لقاح

.الع�ش أو العمل ��
 
ا إ� ون�� ا إل��� . لإلضافة إ� القائمة ، أرسل ب��د� � . sfosb@sfgov.org احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة من مزودي الخدمة المحلي��
 

وس كورونا (كوف�د -19) هنا . �مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة هنا . يتم ��� توجد األوامر الصح�ة المحل�ة الخاصة �ف��
. City A�orney's website األسئلة الشائعة حول النظام الص�� ع� موقع
 
. هنا ، وتم العثور ع� الب�انات الصحف�ة لمايورال هنا COVID-19 تم العثور ع� ت��حات رئاسة ال�لد�ة المتعلقة �ـ
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال واالحت�ال المتعلقة ب�� امج التحف�� ا �شأن مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب�� ، SBA كن مت�قظ�
وس كورونا هنا ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . انقر هنا . قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
311 �

� .SF هو مركز خدمة العمالء األسا�� ��
��) 1-1-3 �

نت أو االتصال الهات�� أو 415-701-2311 . للحصول ع� (SF تقد�م االستفسار ع� االن��
.إ� COVID19SF" 777-888" تحديثات الرسائل النص�ة الرسم�ة للمدينة ، أرسل

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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