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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���

نت �شأن وقف اإلخالء SF :الموض�ع � الط�قة الحمراء ؛ �االتصاالت ندوة ع�� اإلن��
��

 
 
مارس 2021 5
 
 
،ع��زي القارئ
 
�
� الط�قة الحمراء للوال�ة ، �ما ��

� سان فرا�س�سكو. أعادت المدينة فتح �عض األ�شطة التجار�ة يوم األر�عاء ��
ة �� �ات الصغ�� ة لل�� �دأ مارس �ط��قة كب��

� األما�ن المغلقة ودور الس�نما والخدمات الشخص�ة مع إزالة القناع ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة. المرحلة 1
جار�ة accine من ضد توز�ــــع Bذلك تناول الطعام ��

. �اإلضافة إ� ذلك ، رفعت المدينة الحد األق� لساعات الل�ل لجميع األ�شطة �اس�ثناء تناول الطعام � لل غذاء ، الزراعة ، والتعل�م، ورعا�ة األطفال العامل��
� الهواء الطلق ، �مكن أن �ستمر �عد الساعة 10:00 مساًء. نتطلع

� أن األعمال والتجمعات غ�� األساس�ة ، مثل تناول الطعام �� � األما�ن المغلقة ، مما �ع��
��

�
� تم إغالقها منذ مارس الما�� ة أبوابها خالل هذە المرحلة من ال��اء ، خاصة تلك ال�� �ات الصغ��   .إ� رؤ�ة الم��د تفتح ال��

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

. 
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
� ، مارس . 8 الساعة 4:30 مساًء ة (خاص) - االثن�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
� 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��

�ات لدفع رسوم ال�سج�ل التجاري :BOS 210138 رقم ملف � ل�عض ال��
� . أمر بتمد�د الموعد النها��

رسوم �سج�ل األعمال - تمد�د الموعد النها��
�ع�ة ��� | المراجعة ال��� �ــــع | الملخص ال��� � 30 يونيو 2022 إ� 1 نوفم�� 2021. المس�ندات التوض�ح�ة: ال���

  للسنة المال�ة المنته�ة ��
  

�ات ائب والرسوم لل�� ��ة األعمال وتخف�ف الرسوم . نظرة عامة ع� المواع�د النهائ�ة لل�� : تحد�ث حول التأج�الت الحال�ة و�� عرض تقد���
ائب اإل�صاالت اإلجمال�ة �س�ب العرض ات ع� �� ائب ؛ ومعاينة التغي�� دة للمدفوعات الزائدة من ال�� ة ؛ الم�الغ المس��  .F الصغ��

. WebEx أو ع�� SFGovTV: sfgovtv.org/ch2live شاهد ال�ث الم�ا�� ع� 
للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول 187355 8220
 
ا إ� ون�� ا إل��� ة بتعليق عام مكتوب ع� أي من األمور المذكورة أعالە ، أرسل ب��د� و�د لجنة األعمال الصغ�� � أو انضم إ� االجتماع sbc@sfgov.org ل��
  .للتعليق العام. انقر هنا و أو تفاص�ل االجتماع �املة
 
موارد إعادة فتح الط�قة الحمراء
� المدينة من ق�ل الوال�ة إ� الط�قة الحمراء. مراجعة � سمحت بها الوال�ة ، �عد تعي�� � 3 مارس ال��

أعادت سان فرا�س�سكو فتح معظم األعمال واأل�شطة ��
�ات �جب مراجعة قسم الصحة العامة RDمارس الفصل 3 ات من أجل الصحة. ال�� ون�ة لخالصة من التغي�� موقع للحصول ع� (DPH) األخ�ار اإلل���
وتوكوالت السالمة المطل��ة . �سل�ط الضوء ع� عدة ص ام �ال�� � الوثائق إ� / esources التحديثات ع� أوامر الصحة و توجيهات والتأ�د من االل��
   : مراجعة

� تم إجراؤها ع� األمر الص�� ات ال�� � C19-07 * 3/2 ملخص التغي��
* تم التحد�ث ��

* األعمال القدرات و األ�شطة الجدول ( جدول معلقات و القيود ) * يتم تجد�د 3/2
ة فحص غ�� األفراد * محدثة 3/2 ��� | � * بروتوكول الت�اعد االجتما�� | استمارة فحص الموظف��
� DPH 3 /3 انقر هنا للحصول ع� قائمة من �افة الجد�دة والمحدثة

ات تنف�ذە، �� التوج�ه / المالءات تلميح إلجراء تغي��
* صفحة ال��ب الخاصة ب�عادة فتح مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة: إعادة فتح الحالة والتوج�ه حسب ن�ع العمل * 3/3

اير OEWD شاهد ندوة � 2/24 ف��
إلعادة فتح المستوى األحمر ع� ال��ب ��

 
SF Commercial EVICTION MORATORIUM & WEBINAR
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� 31 مارس 2021. واليوم ، مددت الوال�ة �دل وقف اإلخالء التجاري ،
� سان فرا�س�سكو ��

من المقرر أن ت�ت�� صالح�ة وقف اإلخالء التجاري المؤقت ��
ا � ما ��� صفحة ال��ب ق����

.لذلك س�تم تمد�د تار�ــــخ انتهاء الصالح�ة إ� 30 يونيو 2021. وس�تم تحد�ث هذە المعلومات ��
 
.المحدثة OEWD 2/3/21 لألسئلة حول وقف اإلخالء التجاري ، راجع األسئلة الشائعة الخاصة �ـ
 
WEBINAR: �

ة ووقف اإلخالء التجاري �� �ات الصغ�� SF مفاوضات عقد اإل�جار التجاري لل��
� 03:00. سجل هنا

�ة / اإلس�ان�ة: األر�عاء، 3/ 10 �� � . اإلنجل��
. ال�انتون�ة / الماندر�ن: األر�عاء ، 3/17 الساعة 3 مساًء. سجل هنا
 

ا�ة مع الخدمات القانون�ة لرجال األعمال، و�الة التنم�ة االقتصاد�ة �عثة ومركز ر�ادة األعمال النهضة الل���ينار ل مساعدة �� �
ة �� مكتب األعمال الصغ��

ة سان فرا�س�سكو فهم المفاوضات اإل�جار التجار�ة خالل �ات الصغ�� و تقد�م معلومات عن وقف اإلخالء التجاري للمدينة. الدورة سوف COVID-19 ال��
�ات حول وقف اإلخالء التجاري يتم تقد�مها من ق�ل محا�� متط�ع من آر��ت فوكس للمحاماة المحل�ة . لقد تلقينا العد�د من االستفسارات من ال��
لذلك نأمل أن تتا�عها للحصول ع� المعلومات. س�كون هناك سؤال وجواب �عد العرض ، COVID-19 للمدينة وأسئلة حول المساعدة العقار�ة خالل
ا �أسئلة محددة لد�ك .التقد��� ، لذا كن مستعد�
 
لإلعفاء CA جوالت إضاف�ة لتم��ل منحة
ة �ات الصغ�� � ومكتب CA برنامج المنح اإلغاثة �ال�فورن�ا من ق�ل COVID-19 تم اإلعالن عن أر�ــع جوالت جد�دة لل�� ة CA العودة-ب�� من األعمال الصغ��

� كتبها حا�م وال�ة نيوسم يتضمن 2 التوقيع ع� حزمة اإلغاثة ال��
الثالثة 

اير  إضاف�ة للحصول ع� المنح من 5 آالف دوالر إ� 25 ألف $ Bالمحا�� �عد 23 ف��
ة المتأثرة �ال��اء. جوالت التم��ل ع� النحو التا�� �ات الصغ�� :دوالر لل��

� : هذا هو الدور المغلقة والمتاحة فقط للمتقدم�� � � المؤهل�� جولة 3 (الطل�ات ع� قائمة االنتظار من جوالت 1 و 2): مارس 5 - 11 المتقدم��
� قائمة االنتظار ، فلن تحتاج

ا �� � فقط القائمة. إذا كنت مدرج� � الجوالت 1 و 2 - س�تم اخت�ار المتقدم��
� الذين �انوا ع� قائمة االنتظار �� المؤهل��

� هذە الجولة
 .إ� إعادة تقد�م الطلب. لن يتم قبول الطل�ات الجد�دة ��

 الجولة الرا�عة (المؤسسات الثقاف�ة غ�� الهادفة لل��ــح فقط): من 16 إ� 23 مارس �جب ع� المؤسسات الثقاف�ة غ�� ال��ح�ة
Eligi ble �ًالذين لم يتلقوا تم�� � � 1 و 2 ؛ ستكون المنح متاحة فقط للمتقدم�� � الجولت��

ا ح�� إذا كنت قد تقدمت �الفعل �� ا جد�د� أن ت�مل طل��
� وال��ــع

ة مقارنة ال��ــع الثا�� � الجوالت 1 أو 2 أو 3 ؛ س�تم تحد�د أول��ات المنح ع� أساس ال�س�ة المئ��ة النخفاض اإليرادات ع� أساس ف��
��

� وال��ــع الثالث من عام 2019
الثالث من عام 2020 مقا�ل ال��ــع الثا��

 الجولة الخامسة: 25 - 31 مارس
� الجوالت 1 أو 2 أو

� لم يتم اخت�ارها �� � قائمة االنتظار وال��
ة والمؤسسات غ�� ال��ح�ة الحال�ة المدرجة �� �ات الصغ�� المتقدمون المؤهلون: ال��

� الجوالت 1 و 2 و 3 ال �حتاجون إ� إعادة
� منحة ��

� الجدد الذين �ستوفون معاي�� األهل�ة . المتقدمون الذين لم يتم اخت�ارهم لتل�� 3 والمتقدم��
ا إ� الجولة 5. وس�حتاج المتقدمون الجدد إ� التقد�م . التقد�م ح�ث س�تم نقلهم تلقائ��
 TBA الجولة 6: تار�ــــخ
� الدورات 1 أو 2

� لم يتم اخت�ارها �� � قائمة االنتظار وال��
ة و / أو المنظمات غ�� ال��ح�ة الحال�ة المدرجة �� �ات الصغ�� المتقدمون المؤهلون: ال��

� الجوالت 1 و 2 و 3 و 5 ال
� منحة ��

� الجدد الذين �ستوفون معاي�� األهل�ة . المتقدمون الذين لم يتم اخت�ارهم لتل�� أو 3 أو 4 أو 5 والمتقدم��
ا إ� الجولة 6. وس�حتاج المتقدمون الجدد إ� التقد�م . �حتاجون إ� إعادة التقد�م وس�تم نقلهم تلقائ��

 
  .للحصول ع� التفاص�ل ال�املة حول األهل�ة والمعاي�� والتحديثات www.CAReliefGrant.com قم ب��ارة
 
ة المنطقة 10 صندوق إقراض لألعمال الصغ��
ق سان فرا�س�سكو / المنطقة 10 وتحتاج إ� قرض؟ يتم تقد�م صندوق � جنوب ��

كة تقع �� �ات D10 هل أنت �� ة لل�� للقرض الدائر لألعمال الصغ��
�
� �شمل ، D10 الواقعة �� و Dogpatch و Mission Bay و Portola و Visita�on Valley و Potrero Hill و Bayview Hunters Point وال��

Excelsior ة من $ 5 ك إ� 50 $ ك مع � توفرها حلول العمل و مركز ر�ادة األعمال النهضة ، توف�� صندوق الصورة القروض الصغ�� واألح�اء المح�طة. ال��
ة اتخاذ الخطوة �ات الصغ�� ة 3-5 سنوات. س�تم قبول الطل�ات ع� أساس متجدد. انقر هنا للحصول ع� معلومات. �مكن لل�� 5٪ معدل فائدة ثا�ت لف��
� التقد�م عن ط��ق ملء نموذج التقد�م المسبق

. األو� ��

:حلقات ال��ب
ة - 6 و 8 مارس PPP تحديثات كتك الصغ�� ل��
� برنامج حما�ة ش�ك الراتب

ات الرئ�س�ة �� ة ب�عض التغي�� �ات األم��ك�ة ع� وصول ح�ي. (PPP) قامت إدارة األعمال الصغ�� لضمان حصول أصغر ال��
ا أو أقل ، أو تعمل لحسا�ك الخاص ؛ هناك معلومات جد�دة لك ة �عمل بها 20 موظف� كة صغ�� ات�ج�ات ،J oin SBA .إذا كنت صاحب �� معهد اس��
� �مكنك اتخاذها اآلن لالستفادة من هذە الفرصة الخاصة، الذي � العام والخاص و أصحاب المصلحة اآلخ��ن أن �سمع عن ث ق�عة الخطوات ال�� القطاع��
02:00 �

ات PST �غلق �� � الثالثاء 9 مارس ، و التغي��
�� ddi�onal أد� بها إدارة �ا�دن هار�س . ستكون ق�ادة � ة ال�� جاهزة SBA واإلعالنات الس�اس�ة األخ��

� إحدى الجلسات المت�ق�ة
ة الخاصة �ك. ال�سج�ل �� :لإلجا�ة ع� أسئلة األعمال الصغ��

ا 6 � لحسابهم الخاص ، سجل هنا ، P T مارس ، 11 ص�اح� � وأصحاب األعمال العامل�� .قدا� المحار���
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ا 8 .رواد األعمال الش�اب ، أصحاب المطاعم ، سجل هنا ، LGTBQ أصحاب األعمال من ، P T مارس ، 12 ظهر�
 
� شهر مارس

� منطقة الخليج - توار�ــــخ متعددة ��
 جلسات معلومات تحدي األعمال المستدامة ��

اء ة CA انضم إ� التحدي الذي تقدمه ش�كة األعمال الخ�� � منطقة خليج سان فرا�س�سكو من خالل ض�ط جلسة إعالم�ة قص��
اء �� و�رامج األعمال الخ��

كة صد�قة للب�ئة. يتم تقد�م الجلسات ة ال�الغة 500 دوالر المتاحة وك�ف لل�سج�ل لتكون �� اء ، والمنح الصغ�� نت حول برنامج األعمال الخ�� ع�� اإلن��
� المرت�ة األو�

� أوً� �خدم أوً�. المتحدون الذين ��ملون 12 إجراء س�كونون ��
� شهر مارس فقط ، وأموال الخصم متاحة ع� أساس من �أ��

اإلعالم�ة ��
!للحصول ع� حسومات �ق�مة 500 دوالر وموارد مجان�ة تدعم تحديهم. واجه التحدي وا�دأ رحلة االستدامة الخاصة �ك

.يتم تقد�م جلسات معلومات لمدة 30 دق�قة طوال شهر مارس. سجل هنا
 
ا SBDC ندوات نت - أ�ام الثالثاء الساعة 1 مساًء واألر�عاء الساعة 10:30 ص�اح� األسبوع�ة ع�� اإلن��
ة - سان فرا�س�سكو و �ال�فورن�ا الشمال�ة � مركز تنم�ة األعمال الصغ��

� الثالثاء -centers زمالئنا ��
و األر�عاء (منتد�ات (SF) المض�ف المتكررة ندوات ��

ة ع� �ات الصغ�� امج من COVID 19 صقر) لل�� ها من المنح اإلغاثة ، مثل PPP / EIDL مثل ، SBA اإلغاثة ال�� تغ�� �ل ندوة .CA Relief Grant وغ��
.ع�� ال��ب اإلعالنات وتقدم جلسة أسئلة وأج��ة مكثفة �عد �ل عرض تقد���

� الساعة 1 مساًء .SF SBDC انقر هنا للحصول ع� تق��م
. ُتعقد جلسات األسئلة واألج��ة األسبوع�ة �ل ثالثاء ��

ا NorCal SBDC سجل هنا لحضور الجلسات األسبوع�ة لـ . يوم األر�عاء الساعة 10:30 ص�اح�

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

ة ��  .الصغ��
 
(برنامج حما�ة ش�ك الراتب (اتحادي
�ات. من 24 � الوصول إ� أصغر ال��

� العام والخاص من ق�ل إدارة �ا�دن لضمان المساواة والمساعدة �� � القطاع�� ا�ة ب�� ة ع� ال�� ات األخ�� تم إجراء التغي��
اير إ� 10 مارس ، ستقدم ا أو أقل وأصحاب المل��ة الفرد�ة فقط. SBA ف��

�
� تضم 20 موظف

�ات ال�� � العام والخاص لل�� � القطاع�� ا�ة ب�� قروض ال��
�ات �ات لتقد�م طل�اتهم، مع ضمان أ��� ال�� �اء المجتمع م��دا من الوقت للعمل مع أصغر ال�� � و�� المؤهلة سوف ال PPP هذا العطاء الصورة المقرض��
نامج ع� 31 مارس 2021 . لم��د من التفاص�ل ومقد�� المساعدة التقن�ة � الدعم ق�ل انتهاء ال��

تزال لديها م�سع من الوقت لتقد�م طلب للحصول وتل��
   .sba.gov/ppp قم ب��ارة ، PPP الذين �مكن أن �ساعد، انقر هنا . لم��د من المعلومات حول-SF ع� أساس
 
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 لرأس .COVID-19 لتوف�� اإلغاثة االقتصاد�ة لل��

ا. تم تأج�ل المدفوعات لمدة عام واحد ول�ن الفائدة ستظل 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 والخاصة قروض صندوق �ال�فورن�ا إلعادة البناء (الوال�ة) ال��
ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل من 2.5 � لديها ما �صل إ� 50 موظف� �ات ال�� � �ال�فورن�ا أثناء ال��اء. قد تكون ال��

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

 .www.CALoanFund.org 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 ��
:موارد إضاف�ة
Up & Running ال�فورن�ا (وال�ة�)
ة و CA �قوم مكتب ة من Up & Running California ب�طالق برنامج eBay لمحا�� األعمال الصغ�� 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� موقع

. 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
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� مساحة خارج�ة أثناء ال��اء. مالحظة: ال تحتاج إ� هذا الت��ــــح إذا �ان
ف�ه أو تضخ�م الصوت �� � جد�د لتوف�� ال��

تقدم �طلب للحصول ع� ت��ــــح مجا��
ف�ه � م�ان مسم�ح �ه لل��

�� �  . sf.gov/jam اعرف الم��د .(LLP) أو موقع محدود لألداء الم�ا�� (POE) 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 االستخدام ®ENERGY STAR وأجهزة LED وا�سب ما �صل إ� 500 دوالر ��
ك اليوم - اء. اش�� � برنامج األعمال الخ��

اف �� �ات إ�مال المستوى األول من االع�� ا والم��د. للتأهل ، �جب ع� ال��
�
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�
 . kevin.kumataka@sfgov.org الحسومات متاحة ع� أساس من �أ��

 
 

� سان فرا�س�سكو برنامج إعفاء الفوات�� الخاص بها لمدة 6 أشهر أخرى ، ح�� 30 (SF) تمد�د برنامج إغاثة فوات�� الخدمات
مددت لجنة المرافق العامة ��

. قدم هنا � فاتورة الم�اە وال�ف الص��
� ع� توف�� ما �صل إ� ٪20 �� ة والعمالء غ�� ال��حي�� �ات الصغ�� . يونيو 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 ��� األسئلة توجد األوامر الصح�ة المحل�ة الخاصة �ف��
. City A�orney's website 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�� انقر ، SBA كن مت�قظ�
وس كورونا هنا ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . 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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