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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
Small Biz ؛ تحدي 30 يوم من Add'l Biz توسع SF :الموض�ع
 
 
أب��ل 2021 15
 
 
،ع��زي القارئ
 
� سان فرا�س�سكو اآلن

ة لبنان�ة سن 16 وأ��� الناس �� � وقت سابق من هذا األسب�ع، عمدة ساللة أعلن أن ل��
ة. �� �دأ هذا األسب�ع ب�عض اإلعالنات المث��

� لقاح
� اللقاح، والعثور SF.gov/ getvaccinated معها ز�ارة hould األفراد الصورة COVID-19. E ligible مؤهال لتل��

لمعرفة الخ�ارات المتاحة لتل��
     .ع� وصالت لجدولة المواع�د و ر مواقع التطع�م المختلفة
 
ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو االستفسارات ، اتصل بنا ع�� الهاتف ع� ة . �ما هو الحال دائم� �ات الصغ�� يوجد أدناە ملخص لإلعالنات والموارد لل��
�
و�� �د اإلل��� �ات ع� مراجعة . sfosb@sfgov.org (415) 554-6134 أو ال�� ا للحصول ع� الموارد oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��    .غال��

 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
ة تحدي 30 يوم لألعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو ومالك

ة شار�� الغوانا ومدير مجلس إدارة و�الة النقل ال�لد�ة �� �األمس ، انضم مايور لندن ب��د إ� إد رئ�س لجنة األعمال الصغ��
ة �ات الصغ�� ا. لشهر مايو ، هل �مكنك ال�سوق وتناول الطعام �استخدام ال�� ة لمدة 30 يوم� � ي�كوت�ل إلطالق تحدي األعمال الصغ��

ة ما�� األعمال الصغ��
ا من األول من مايو. و�ــهدف التحدي إ� جعل Mayor Breed فقط؟ �حث ة والمطاعم فقط �دء� �ات الصغ�� س�ان المدينة ع� محاولة رعا�ة ال��
�ات � ال توجد بها �� � منطقتنا. لن تكون سان فرا�س�سكو المدينة الف��دة والنا�ضة �الح�اة ال��

� الممرات التجار�ة ��
� إنفاق أموالهم ��

الس�ان �فكرون ��
ة المحل�ة إ� دعمنا ة . أ��� من أي وقت م�� ، تحتاج أعمالنا الصغ�� .صغ��
 
ة المفضلة �استخدام عالمة التص��ف � أعمالك الصغ��

� االنضمام ، فقم ب��� صور لك ��
انتقل إ� . SmallBizChallenge # إذا كنت ترغب ��

smallbiz30.com لتوقيع تعهد والحصول ع� التحديثات من خالل متا�عة @ smallbiz30 ع� Twi�er. احات �شأن األعمال للحصول ع� اق��
ة المحل�ة ، قم ب��ارة   . shopdine49.com و legacybusiness.org التجار�ة الصغ��
 
توسع سان فرا�س�سكو أعمال وأ�شطة إضاف�ة
� �سمح بها M ayor ،يوم أمس لندن ت�اثر ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س أعلن أن سان فرا�س�سكو ستع�د فتح وتوسيع األ�شطة اإلضاف�ة ال��
ا من الخم�س 15 أب��ل 2021 الساعة 8:00 تقال�ة. قد �ستأنف األ�شطة واأل�شطة الجد�دة والموسعة اعت�ار� الدولة للمحافظة المسندة إ� الدرجة ال��
ا طالما أنها تتوافق مع حدود السعة المطل��ة و�روتوكوالت السالمة األخرى .ص�اح�
 
  : �مكن إعادة فتح األ�شطة التال�ة

ها من األحداث الح�ة � وغ�� عروض التذا�ر الداخل�ة وعروض الجلوس ، ور�اضات المتفرج��
� األما�ن المغلقة تغ��م و�جلس أحداث مثل األلعاب ال��اض�ة الح�ة والفنون الم�ح�ة والعروض الموس�ق�ة، وحفالت التخ�ج قد

��
� وال�ة أفراد الجمهور مع خطة الصحة والسالمة المعتمدة، طالما الم�ادئ التوجيه�ة للدولة االبتعاد

فتح ما �صل ا� 35٪ قدرة ل ��
� الحفاظ االجتماع�ة �مكن أن �كون ص�انتها. تقت� األجنحة والصناديق ع� 25٪ من السعة و 3 أ�. �جب ع� جميع المشارك��
� األ�. �جب ع� جميع � مناطق االمت�از المخصصة �مسافة 6 أقدام ع� األقل ب��

ب �� ع� أقنعةهم إال عند تناول الطعام أو ال��
ا إظهار إما دل�ل ع� التطع�م أو اخت�ار � ، و�جب ع� أي زائر COVID-19 س�ان �ال�فورن�ا الذين ت��د أعمارهم عن 12 عام� سل��
                       .خارج الوال�ة إظهار دل�ل ع� التطع�م
� ذلك األجنحة ، إذا �ان

قسم التطع�م فقط. قد يرفع الم�ان متطل�ات الت�اعد و�قوم ب�شغ�ل أقسام معينة �سعة 100٪ ، �ما ��
� الحد األد�� من متطل�ات الوال�ة و (1) يؤكد أن جميع المستف�دين من سن 16 وما فوق قد تم تطع�مهم �ال�امل ق�ل المشغل �ل��
ا و�رافقون أحد الوالدين أو COVID-19 دخولهم الم�ان ، (2) يتطلب اخت�ار � 2 و 15 عام� اوح أعمارهم ب�� ا ألي مستف�دين ت�� سلب��
� جميع األوقات ما

� قسم التطع�م فقط ارتداء أغط�ة الوجه ��
الو�� الذي تم تطع�مه �ال�امل ، (3) �طلب من جميع المستف�دين ��

لم �كن غ�� ذلك ُمع�� �موجب أمر تغط�ة الوجه ، و (4) يتل�� الموافقة المس�قة لخطة الصحة والسالمة من مسؤول الصحة. يتم
� قسم التطع�م فقط ضمن اإلشغال المسم�ح �ه للم�ان

        . اح�ساب جميع المستف�دين ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/people-16-and-older-are-now-eligible-receive-covid-19-vaccine-san-francisco
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/get-vaccinated-against-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/get-vaccinated-against-covid-19
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.smallbiz30.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.legacybusiness.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://shopdine49.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-reopen-and-expand-additional-businesses-and-activities


4/15/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/6

� الحضور أو ما �صل إ� 15٪ القدرات،
و خطة الصحة والسالمة المعتمدة و غ�� مطلوب لألحداث مع أي أ��� من 200 شخص ��

     .أيهما أقل، ول�س لديها قسم للتلقيح فقط، ول�ن تلك األحداث تحتاج إ� االمتثال لجميع قواعد السالمة األخرى
� لـ � ال ي��د عدد أفرادها عن 200 شخص أو ما �صل إ� 15٪ من COVID-19 ال �لزم إث�ات وجود اخت�ار أو تطع�م سل�� لألحداث ال��
ا من � تقل فيها أ��� من 50 شخص� و�ات ، �ما أنه غ�� مطلوب لألحداث ال�� السعة ، أيهما أقل ، إذا لم يتم تقد�م طعام أو م��
و�ات           .الجمهور الذي �شمل خدمة الطعام أو الم��

 االجتماعات الداخل�ة والمناس�ات الخاصة
�
ا ��

�
� الداخل مع ما �صل إ� 150 مشار�

�مكن اس�ئناف االجتماعات والمؤتمرات وحفالت االستق�ال والمناس�ات الخاصة األخرى ��
� إظهار دل�ل ع� التطع�م أو اخت�ار � متطل�ات الت�اعد المادي. �جب ع� جميع المشارك�� � تل�� المقاعد المحجوزة أو المخصصة ال��
COVID-19 �   .سل��
� األما�ن المغلقة

و�ات �موجب إرشادات تناول الطعام ��   .ُ�سمح �المأ�والت والم��
 االجتماعات الخارج�ة والمناس�ات الخاصة

� الهواء الطلق ، ُ�سمح �ما �صل إ� 100 مشارك دون إث�ات التطع�م أو اخت�ار
� ، وما �صل COVID-19 إذا تم إجراء الحدث �� السل��

� COVID-19 إ� 300 مشارك مع إث�ات التطع�م أو اخت�ار   .السل��
� الهواء الطلق

و�ات �موجب إرشادات تناول الطعام ��  ُ�سمح �المأ�والت والم��
� � تخدم ك�ار السن ومرافق الرعا�ة النهار�ة لل�الغ��  مرا�ز المجتمع ال��

ا. تظل خدمات � ح�� 25٪ من السعة ح�� 25 شخص� قد يتم إعادة فتح المرا�ز المجتمع�ة ل��ار السن ومرافق الرعا�ة النهار�ة لل�الغ��
� هذا الوقت

و�ات مغلقة ��     .أو أ�شطة األطعمة والم��
 
  :قد تعمل األ�شطة التال�ة ع� توسيع قدرتها ال�شغ�ل�ة �موجب اإلرشادات الحال�ة

ها من األحداث الح�ة � وغ�� � الهواء الطلق والمقاعد ، ور�اضات المتفرج��
 عروض التذا�ر ��

� يتم فيها الجلوس مع الجماه�� الح�ة ب�س�ة تصل إ� 50 ٪ من خالل � الهواء الطلق وال��
� يتم �سج�لها �� قد تتوسع األحداث ال��

� � الوال�ة ، �حتفظ جميع المشارك��
خطة الصحة والسالمة المعتمدة ، طالما أنه �مكن الحفاظ ع� إرشادات الت�اعد االجتما�� ��

� المقاعد المخصصة لهم . س�ان وال�ة �ال�فورن�ا فوق سن ال 12 �جب أن تظهر إما دل�ال
ب �� �أقنعةهم إال عند تناول الطعام أو ال��

�              .اخت�ار، وأ�ة خارج الدولة زوار �جب أن تظهر دل�ال ع� أن يتم �ش�ل �امل تطع�م COVID-19 ع� التطع�م أو سل��
� ذلك األجنحة ، إذا �ان

قسم التطع�م فقط. قد يرفع الم�ان متطل�ات الت�اعد و�قوم ب�شغ�ل أقسام معينة �سعة 100٪ ، �ما ��
� الحد األد�� من متطل�ات الوال�ة و (1) يؤكد أن جميع المستف�دين من سن 16 وما فوق قد تم تطع�مهم �ال�امل ق�ل المشغل �ل��
ا و�رافقون أحد الوالدين أو COVID-19 دخولهم الم�ان ، (2) يتطلب اخت�ار � 2 و 15 عام� اوح أعمارهم ب�� ا ألي مستف�دين ت�� سلب��
� جميع األوقات ما

� قسم التطع�م فقط ارتداء أغط�ة الوجه ��
الو�� الذي تم تطع�مه �ال�امل ، (3) �طلب من جميع المستف�دين ��

� مقاعدهم ، و (4) �حصلون ع� موافقة مس�قة ع� خطة الصحة
�ون �� لم �كن غ�� ذلك ُ�عفون تحت غطاء الوجه أو �أ�لون أو ���

� قسم التطع�م فقط ضمن اإلشغال المسم�ح �ه للم�ان
     .والسالمة من مسؤول الصحة. يتم اح�ساب جميع المستف�دين ��

ا ا للتطع�م أو اخت�ار� و�ات إث�ات� � ال تتضمن أطعمة أو م�� � �شارك فيها أقل من 4000 عضو من الجمهور وال�� ال تتطلب األحداث ال��
ا     .سلب��
و�ات تتطلب خطة الصحة والسالمة ل تقد�مها إ� � ال تتضمن الطعام والم�� � 500 و 1000 أفراد الجمهور ال�� DPH األحداث ما ب��
       .ول�ن ال تتطلب موافقة عليها
األحداث مع أقل من 100 أفراد الجمهور و�دون قسم التطع�م الوح�د ال تتطلب خطة الصحة والسالمة المعتمدة و ، وال دل�ل ع�
�          .اخت�ار COVID-19 التطع�م أو سل��

  الفنون والموس��� والعروض الم�ح�ة والمهرجانات الخارج�ة
ا من الجمهور مع تقد�م � الهواء الطلق �دون حجز ومتطل�ات جلوس لما �صل إ� 50 فرد�

قد يتم تنظ�م فعال�ات الفنون واألداء ��
� الوال�ة ، أو الزوار من خارج

�� � خطة الصحة والسالمة ق�ل 5 أ�ام ع� األقل من الحدث. �مكن حضور المهرجانات من ق�ل المق�م��
� أفراد الجمهور                 .الدولة الذين �ظهرون دل�ً� ع� التطع�م ال�امل. �جب الحفاظ ع� الت�اعد االجتما�� ب��
� الهواء الطلق أو ال�ار

ا إلرشادات تناول الطعام ��     .يتم توسيع امت�ازات الجلوس ل�شمل مجموعات من 8 أفراد وفق�
� الهواء الطلق

 تناول الطعام ��
� الهواء الطلق لما �صل إ� 8 أشخاص ل�ل طاولة دون أي قيود ع� عدد األ�. ست�سع حجوزات المجموعات

سي�سع تناول الطعام ��
وتوكوالت أمان محددة � الطاوالت ب�� ا و�سمح �االختالط ب��     .لتصل إ� 25 شخص�

 الحانات ومصانع الن��ذ ومصانع الجعة ومصانع التقط��
قد ت�سع الحانات الخارج�ة لما �صل إ� 8 أشخاص ل�ل طاولة دون قيود ع� عدد األ� و�مكن إجراء حجوزات جماع�ة �ات�اع
� الهواء الطلق

  .قواعد تناول الطعام ��
� ال تقدم وج�ات حسنة الن�ة مغلقة    .تظل الحانات الداخل�ة ومصانع الن��ذ ومصانع الجعة والتقط�� ال��

 ترف�ه عائ�� داخ��
 ع�

ً
� دل�� تقال�ة ب�س�ة تصل إ� 50٪ إذا قدم جميع المشارك�� ف�ه العائ�� المسم�ح بها داخل الط�قة ال�� قد ت��د السعة لمرافق ال��

    .COVID-19 التطع�م أو ن��جة سلب�ة الخت�ار
 أحداث الق�ادة

و�ات � 25٪ قدرة مرك�ة تصل إ� 25 شخصا، و�ذا �ان يتم استهال�ها دون طعام والم��
� الس�ارة ��

       .أ��� من أ�ة واحدة ��
  القوارب والحافالت الس�اح�ة
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 .قد تتوسع السعة �دون حد لعدد الر�اب
 .قد تفتح المناطق الداخل�ة �ات�اع بروتوكوالت السالمة المطل��ة

� ذلك ال�ث الم�ا�� وال�ث
  إنتاج األفالم واإلعالم �ما ��

� م�ان واحد مع االخت�ار المطلوب و�روتوكوالت السالمة
ا �� � الداخل والخارج مع ما �صل إ� 50 شخص�

قد �ستمر إنتاج األفالم ��
   ."العودة إ� العمل COVID-19 األخرى المعمول بها أو إذا تمت تغطيتها �موجب "اتفاق�ة
 .�جب أن �كون لدى جميع المنتجات األخرى خطة صحة وأمان معتمدة

 برامج رعا�ة األطفال والش�اب خارج المدرسة
�
�� � � أ��� من برنامج��

ا ، �اس�ثناء األفراد والش�اب الذين �مكنهم المشاركة ��
�
� الهواء الطلق لتصل إ� 50 مشار�

قد تتوسع القدرة ��
  وقت واحد
ا ، �اس�ثناء األفراد

�
 قد ت�سع السعة الداخل�ة لتصل إ� 25 مشار�

� ومعاهد التعل�م العا��   تعل�م ال��ار والتعل�م المه��
ا
�
 �مكن توسيع الفصول الخارج�ة إ� 50 مشار�

K-12 قد يتم تطبيق الجوالت الشخص�ة �ات�اع قواعد السالمة
� �الحجر الص�� لمدة 10 أ�ام عند عودتهم إ� الحرم الجام�� أو يتم �شجيع المؤسسات �شدة ع� مطال�ة الطالب غ�� الملقح��
� الحجر الص�� لمدة 10

� يرغبون �� وري ، و�جب عليهم اس��عاب أي طالب غ�� محصن�� الوصول من خارج الدولة للسفر غ�� ال��
 .أ�ام �عد هذا السفر

ف�ه � األما�ن المغلقة ال��اضة و ال��
��    

ا �دون حد لعدد األ�  .�مكن أن �شمل االستجمام الداخ�� غ�� الرس�� ما �صل إ� 12 شخص�
� �ل

ا ��
�
اف ل�شمل مجموعات مستقرة من 25 مشار� � س�اق منظم وخاضع لإل��

قد يتم توسيع االستجمام الداخ�� الذي �حدث ��
� وضعتها الدولة � �ما يتفق مع القواعد ال��   .ف��ق و�سمح للمتفرج��
    .قد �ستأنف المسا�قات مع فرق من وال�ة �ال�فورن�ا. ال سفر خارج الوال�ة أو م�ار�ات مع فرق خارج الوال�ة
� �ل مرة ، �اس�ثناء أن ال��اضات

�� � � أو برنامج�� � أ��� من ف��ق��
� ، ول�ن ال ُ�طلب منهم المشاركة �� يتم �شجيع الش�اب وال�الغ��

� �ل مرة
      .الداخل�ة عال�ة االحت�اك �جب أن تقت� ع� �شاط واحد ��

� ل�ل ممر مع الحفاظ ع� سعة 25٪ وأغط�ة الوجه � من الس�اح�� قد �سمح حمامات الس�احة الداخل�ة بوجود ما �صل إ� اثن��
   .خارج المسبح

� الهواء الطلق واالستجمام
   ال��اضة ��

ا مع عدم وجود حد لعدد األ� � الهواء الطلق ما �صل إ� 25 شخص�
  .�مكن أن �شمل االستجمام غ�� الرس�� ��

ا ل�ل
�
اف ل�شمل مجموعات مستقرة من 50 مشار� � س�اق منظم وخاضع لإل��

� الهواء الطلق الذي يتم ��
قد يتم توسيع االستجمام ��

� وضعتها الدولة � �ما يتفق مع التجمعات الخارج�ة والقواعد ال��     .ف��ق و�سمح للمتفرج��
  .قد �ستأنف المنافسات مع فرق من جميع أنحاء وال�ة �ال�فورن�ا - ال سفر خارج الوال�ة أو م�ار�ات مع فرق خارج الوال�ة
� حالة مشاركتهم

� �ل مرة �اس�ثناء أنه ��
�� � � أو برنامج�� � أ��� من ف��ق��

يتم �شجيع الش�اب وال��ار ول�ن ال ُ�طلب منهم المشاركة ��
� �ل مرة

نامج الواحد �� � هذا ال��
� ر�اضة داخل�ة عال�ة االحت�اك ، �مكنهم فقط المشاركة ��

��.  
� ل�ل ممر مع متطل�ات الت�اعد وتغط�ة الوجه قد ت�سع حمامات الس�احة الخارج�ة لتصل إ� سعتها ال�املة وما �صل إ� 4 س�اح��
      .خارج المسبح
 .قد ت�سع المالعب الخارج�ة إ� السعة ال�املة مع متطل�ات الت�اعد

 التجمعات الداخل�ة
ة ال تزال مح�طة �شدة ، يتم توس�عها لتصل إ� أقل من 25 ٪ من السعة أو 25 � أن التجمعات االجتماع�ة الداخل�ة الصغ�� � ح��

��
� جميع األوقات و�تم �شجيع إجراءات الت�اعد والته��ة. تنطبق القواعد وال�دالت الخاصة ع�

ا يرتدون أغط�ة للوجه �� شخص�
ا تم تطع�مهم �ال�امل � تضم أفراد� ة ال��       .التجمعات الداخل�ة الصغ��

 األ�شطة الدي��ة الداخل�ة
تظل األ�شطة الدي��ة الداخل�ة محدودة ب�س�ة تصل إ� 50٪ من السعة. تنطبق إرشادات السعة ع� دور الع�ادة وكذلك المنازل
� الداخل

واألما�ن الداخل�ة األخرى ، �ات�اع بروتوكوالت السالمة للخدمات الدي��ة الداخل�ة. �دً� من ذلك ، �مكن لألفراد التجمع ��
ة           .�ش�ل غ�� رس�� لممارسة دي��ة �موجب قواعد التجمعات الصغ��

� الهواء الطلق
 التجمعات ��

� جميع األوقات
ا عند ارتداء أغط�ة الوجه �� � الهواء الطلق للسماح لما �صل إ� 50 شخص�

ة �� يتم توسيع التجمعات االجتماع�ة الصغ��
�ون ون �أ�لون أو ��� ا إذا �ان الحا��       .- 25 شخص�

 
 : قد تؤدي األ�شطة التال�ة إ� إضعاف بروتوكوالت األمان �ما هو موضح أدناە

� الداخل
 تناول الطعام ��
� األما�ن المغلقة ل�شمل الط�� ع� سطح الطاولة ورفع متطل�ات نها�ة الخدمة ح�� الساعة 11 مساًء.

س�تم توسيع تناول الطعام ��
     .ال تزال الجداول تقت� ع� 6 أشخاص من 3 أ� �حد أق�

 بيع �التجزئة
� � أو المستف�دين المعرض�� � �شدة بتقد�م ساعات عمل خاصة ل��ار السن غ�� المطعم�� لم تعد متاجر البيع �التجزئة وال�قالة مطالب��

  .للخطر
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 .لم تعد حاو�ات السوائب تتطلب الفتات خاصة
 الفنادق

� التنظ�ف الرتداء غ�� تنف�س � أي ت�لفة إذا طلب ذلك. ،N-95-لم تعد هناك حاجة الموظف��
ع� الرغم من أنها �جب أن تقدم ��

ا � ارتداء قناع مناسب ج�د�
     .�جب أن �ستمروا ��

� الغرفة �ات�اع اإلرشادات الخاصة �الخدمات الشخص�ة الداخل�ة. إذا طلب ذلك، �جب ع� مزود
قد يتم توف�� خدمات الس�ا ��

     .دون أي ت�لفة لموظفيها N-95 خدمات التدل�ك والعنا�ة تقدم ل غ�� تنف�س قناع
 صاالت ر�اض�ة ول�اقة �دن�ة

� �ستخدم المعدات ثابتة المعدات الهوائ�ة (مثل الدراجات تدور والمطاحن) �مكن وضعها 6 قدم�ه و الل�اقة الهوائ�ة الط�قات ال��
، مع و وافقت عليها � � المشارك��             .الته��ة التدب�� DPH الثابتة �مكن أن �ستأنف مع 6 القدم ت�اعد ب��

 حدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة والمتاحف
  . قد �ستأنف الحجوزات الجماع�ة والجوالت المصح��ة �مرشدين

 
�
نت �� � سان فرا�س�سكو �� متاحة ع� االن��

    . SF.gov/reopening تحديثات فتح ��
 
تحد�ث التعل�مات واألوامر الصح�ة
� األعمال واأل�شطة (DPH) اعت�ارا من 14 أب��ل، وزارة سان فرا�س�سكو الصحة العامة

اك الصحة و التوجيهات لتعكس التوسع �� المحدثة لل إش��
� التحقق من موقع

�ات �� تقال. �جب أن �ستمر ال�� � الط�قة ال��
ع� ال��ب للحصول ع� التحديثات المتعلقة �مجال DPH اإلضاف�ة المسم�ح بها ��

(SDP) بروتوكول الت�اعد االجتما�� ، (HSP) عملك ومراجعة التوج�ه �أ�مله. الرجاء التأ�د من أن عملك لد�ه أحدث �سخة من خطة الصحة والسالمة
. والتمسك جميع متطل�ات الصحة والسالمة بروتوكوالت مثل الفتات ��� الصورة و الته��ة متطل�ات الصورة ،
 
:نحن �سلط الضوء ع� العد�د من الموارد / المس�ندات لمراجعتها
 

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

� تم إجراؤها ع� ات ال�� ات المهمة �اللون األصفر - C19-07 ملخص التغي�� � التغي�� يتم تمي��
تقال�ة ات الجد�دة ع� األ�شطة المسم�ح بها وحدود السعة للط�قة ال�� جدول القدرات واأل�شطة التجار�ة - ملخص التغي��
(HSP) التوجيهات الصح�ة المحدثة �الموارد وخطط الصحة والسالمة
� إدارة الصحة العامة

انقر هنا للحصول ع� قائمة �جميع إرشادات / أوراق النصائح الجد�دة والمحدثة ��
 
GGRA مسح التطع�م & SF أسب�ع مطاعم
� ، أطلقت

� األسب�ع الما��
�� Golden Gate Restaurant Associa�on (GGRA) أسب�ع مطاعم ر�يع سان فرا�س�سكو لعام 2021. ادعم مطاعمك

� سان فرا�س�سكو من خالل قوائم طعام محددة ح�� يوم األحد 18 أب��ل. انقر هنا للحصول ع�
المحل�ة واحتفل بنكهات األح�اء الف��دة والمتنوعة ��

.قائمة المطاعم المشاركة
 
� مجال GGRA �اإلضافة إ� ذلك ، �ساعد

� اآلخ��ن �� � سان فرا�س�سكو والعامل��
� تقي�م الوصول إ� اللقاح لمطعمنا ��

المدينة ووزارة الصحة العامة ��
� خدمة مجتمعنا �ش�ل أفضل. ير�� عدم إجراء هذا االستطالع �حلول يوم الجمعة 17

األغذ�ة والزراعة. س�تم استخدام هذە المعلومات لمساعدتنا ��
.أب��ل
 
SF م�ادرة نقف معا
� وس�ان جزر المح�ط الهادئ ، واآلثار المدمرة لـ � اآلسي���� � أعقاب العنف المتصاعد ضد األم��كي��

�� COVID-19 ، � � واألم��كي�� ع� الهنود الالت�ني��
� ، Black Lives والدعوة المستمرة للعدالة االجتماع�ة من أجل

ا ونوضح ال يوجد م�ان لل�راه�ة �� أصبح من المهم أ��� من أي وقت م�� أن نتجمع مع�
�
� Stand Together SF وم�ادرة SF سان فرا�س�سكو. انضم إ� لجنة حقوق اإل�سان ��

�� Civic Center Plaza حدث وحدة إلطالق حملة ع� �
��

. /h�ps://standtogethersf.org مستوى المدينة من أجل التضامن يوم الس�ت ، 17 أب��ل ، من 12 إ� 2 مساًء . لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة
 
��التوظ�ف - محلل س�اسات / منصب سكرت�� اللجنة OSB �قوم
� تمل�ها المجتمعات المهمشة تار�خ�ا ة ، ال س�ما تلك ال�� �ات الصغ�� ة �دعم نمو وازدهار جميع ال�� ة ولجنة األعمال الصغ�� م مكتب األعمال الصغ�� � �ل��
� سان فرا�س�سكو من خالل

ة �� � األعمال التجار�ة الصغ��
ا ل��ادة حقوق المل��ة �� ، لتع��ز مدينة سان فرا�س�سكو الشاملة والمزدهرة. إذا كنت متحمس�

ـــع ، فقد تكون هذە �� الوظ�فة المناس�ة لك �ـ .الس�اسة وال���
 
� التقد�م ق�ل يوم الجمعة 16 أب��ل 2021 �حلول الساعة 5:00 مساًء � المهتم�� � إعالن وظ�فة هنا . �جب ع� المتقدم��

.نرى ��
 
 
:حلقات ال��ب
ع�ادة قانون�ة مجان�ة - الخم�س 15 أب��ل 2021 الساعة 3:00 مساًء (LSE) الخدمات القانون�ة لرواد األعمال

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/reopening
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/coronavirus-health-directives.asp
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-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/Business-and-Activities-Table.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
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.sfrestaurantweek.com/restaurants/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7gH2GP_lXDi6K5rcOjh0YFpPCxuJSn_ntXKRTUfKdmpTX2A/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7gH2GP_lXDi6K5rcOjh0YFpPCxuJSn_ntXKRTUfKdmpTX2A/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://standtogethersf.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.jobapscloud.com/SF/sup/bulpreview.asp%3FR1%3DPEX%26R2%3D1823%26R3%3D109949
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�ات LSE انضم إ� � لتقد�م االس�شارات القانون�ة لل�� � 15 أب��ل من 3 إ� 5 مساًء للحصول ع� ع�ادة قانون�ة. س�كون المحامون المتفرغون متاح��
��

� محدودة. ير�� ال�سج�ل هنا
ة مع تك��ن ال��انات والمل��ة الفك��ة والمسائل القانون�ة المتعلقة �العقود. مطلوب ال�سج�ل مقدما ألن األوا�� :الصغ��

h�ps://�nyurl.com/APRIL15CLINIC
 
Virtual Town Hall on American Rescue Plan (ا متعدد اللغات) - الجمعة 16 أب��ل 2021 الساعة 9:00 ص�اح�
� SBA انضم إ� مديرة

اض�ة �� إيزاب�ال �اس�اس غوزمان ، والس�ناتور األم���� أل�كس �اد�ال ، وعضوة ال�ونغرس لوس�ل رو�ال - أالرد إلجراء مناقشة اف��
ة . سيوفر حدث � االقتصادي ألصحاب األعمال الصغ��

� هذا نظرة عامة ع� ك�ف�ة مساعدة خطة اإلنقاذ Zoom قاعة المدينة حول التعا��
المجا��

� جلسة أسئلة وأج��ة � و�عادة البناء وتضم��
ة ع� التعا�� �ات الصغ�� . األم��ك�ة لل��

 
:الحضور سوف

ة تعرف ع� خطة اإلنقاذ األم��ك�ة وك�ف �ساعد أصحاب األعمال الصغ��
ة تعرف ع� ك�ف�ة الوصول إ� برامج استعادة األعمال الصغ��
ة المحل�ة �القرب منهم تعرف ع� موارد األعمال الصغ��

 
� وقت واحد �اللغات اإلس�ان�ة وال�ور�ة والماندر�ن والتا�الند�ة

ا �� لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا . س�تم تقد�م هذا الحدث أ�ض�
     .والفي�نام�ة
 
ا Facebook جلسة معلومات حول الروا�ط المهن�ة ع� �ات سان فرا�س�سكو - األر�عاء 21 أب��ل 2021 الساعة 11:00 ص�اح� ل��
� سان فرا�س�سكو لتدر�ب JobsNOW ! ) 50 مع و�الة الخدمات اإل�سان�ة ( برنامج Facebook يتعاون

ومكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة ��
� ع� � رقمي�� ا ل�ص�حوا مسوق�� ا محل�� �ات المحل�ة وس�تم دعم أجورهم ألول 6 شهور العمل. هذا ل�س Facebook مرشح� والذين س�تم تعي�نهم مع ال��
� ا ول�نه ط��ق إ� وظائف �دوام �امل مف�دة ومف�دة للطرف�� ا مؤقت�    .تدر���

 
:تعال وتعلم ك�ف �مكن لعملك

� مجال ال�س��ق الرق�� ووسائل التواصل االجتما�� Facebook االتصال ب�احث عن عمل تم فحصه وتدر��ه من ق�ل
��

� ع� 500
Facebook / Instagram دوالر رص�د إعال��

تدر�ب ح�ي وموارد + دعم
 
. /h�ps://careerconnec�onsinfo.splashthat.com لم��د من المعلومات وللرد ع� دعوة الحضور ، تفضل ب��ارة
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
مفت�ح اآلن - SF منح اإلغاثة
� ت�افح ن��جة لـ Mayor London Breed وقع ة ال�� �ات الصغ�� �عات لتم��ل منح وقروض إضاف�ة لتوف�� اإلغاثة المال�ة الفور�ة لل�� -COVID اليوم ���
� لم تتلق سوى القل�ل من . 19 �ات ذات واجهة المحالت التجار�ة ال�� كز برنامج المنح الذي ت�لغ ق�مته 10.9 مليون دوالر أم���� ع� مساعدة ال�� س��
�ات القائمة منذ ت ع� اإلغالق لمدة ستة أشهر أو أ��� �س�ب اللوائح الحكوم�ة والمحل�ة ، وال�� ج��

�
� أ �ات ال�� التم��ل الف�درا�� أو تم��ل المدينة ، وال��

� تحتاج �شدة أح�اء. تطب�قات �ات ال�� ة ط��لة ، وال�� نت ع� G rant ف�� �ات التجار�ة التقدم ع�� اإلن�� -sf.gov/sf-relief مفتوحة اآلن و�مكن لل��
grants . 
 
منح مرساة المجتمع
�
ف�ه أو الس�نما، أو �� . و �جب أن �كون العمل أ��� من 15 عاما، وهو �ع�ش م�ان ال�� � �ات الدعم مع 2 أو أ��� من الموظف�� و مرساة مجتمع �منح ال��

� األح�اء فرصة الجوار. لم��د من المعلومات وللتقد�م ، انقر هنا
. المنطقة الثقاف�ة أو االس�ثمار ��

 
منح األسهم
امج األخرى. �جب أن � ش�ل قروض من ال��

� ش�ل منح أو 20000 $ ��
�ات الذين لم �حصلوا ع� أ��� من 5000 $ �� و سوف منح أسهم مساعدة ال��

� المنطقة . للحصول ع� تفاص�ل إضاف�ة حول األهل�ة
تكون أ�ة صاحب العمل مؤهلة كدخل منخفض للغا�ة إ� متوسط   ، بناًء ع� متوسط   الدخل ��

  . والتقد�م ، انقر هنا
 
� California Small Business COVID-19 - 4/28 منحة إغاثة

الجولة السادسة ت�دأ ��
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، أضاف

ا �� CA Small جوالت جد�دة لمنحة CA Office of Small Business Advocate و CA Go-Biz �ما تمت مشاركته سا�ق�
Business COVID-19 الجوالت �

� منحة ��
� 28 أب��ل ح�� 4 مايو . ال �حتاج المتقدمون الذين لم يتم اخت�ارهم لتل��

لإلغاثة. س��دأ الجولة السادسة ��
ا إ� الجولة 6 . س�حتاج المتقدمون الجدد إ� التقد�م. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة السا�قة إ� إعادة التقد�م ح�ث س�تم نقلهم تلقائ��
h�ps://careliefgrant.com/ .
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.tfaforms.com/4745282
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.eventbrite.com/e/virtual-town-hall-on-american-rescue-plan-multilingual-tickets-150830138003%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfhsa.org/services/jobs-money/jobsnow
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfhsa.org/services/jobs-money/jobsnow
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://oewd.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfhsa.org/services/jobs-money/jobsnow
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://careerconnectionsinfo.splashthat.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-signs-legislation-launch-109-million-grant-program-small-businesses
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/sf-relief-grants
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/apply-community-anchor-storefront-grant
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/information/adjusted-median-income-small-business-storefront-grant
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/information/adjusted-median-income-small-business-storefront-grant
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/apply-small-business-storefront-equity-grant
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/
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SBA تحديثات
N OW OPEN - (SVOG) منحة مشغ�� الم�ان المغلق
� من أما�ن الع�ش، و�ع�ش منظمات الفنون األدائ�ة والمتاحف ودور (SVOG) ل تطبيق البوا�ة المغلقة الم�ان مشغ�� غرانت �� اآلن مفتوحة للمشغل��
� المواهب لتقد�م طلب للحصول اإلغاثة االقتصاد�ة الحرجة . تم تخص�ص برنامج � الم��� وممثل�� � م�ان الع�ش والمنتج�� الس�نما، وكذلك المروج��
SVOG هذە األموال ، تم حجز ما ال �قل عن 2 مل�ار دوالر لتطب�قات � المؤهلة مع ما �صل إ� SVOG 50 �أ��� من 16.2 مل�ار دوالر للمنح. من ب��
� دوالر ا �دوام �امل. قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول ع� منح �ساوي 45٪ من إجما�� إيراداتهم المك�س�ة �حد أق� قدرە 10 مالي�� موظف�
ات األول��ة ذات الصلة أثناء تلقيها الطل�ات. لم��د SVOG طل�ات SBA لمنحة واحدة. تق�ل � لف�� ع� أساس الوارد أوً� صادر أوً� وتخص�ص المتقدم��
. /h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s من المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة
 
تم تمد�دە ح�� 31 مايو 2021 - ( PPP) برنامج حما�ة ش��ات الرواتب
ا برنامج حما�ة ش�ك ا ، مدد� � العام والخاص لعام 2021 ل�صبح قانون� � القطاع�� ا�ة ب�� � ، وقع الرئ�س جو �ا�دن ع� قانون تمد�د ال��

� الشهر الما��
��

ا إضاف�ة لـ ة 30 يوم� � ح�� 31 مايو 2021 ، ومن ثم توف�� ف�� � ال تزال قائمة. معلقة . إذا لم تكن قد SBA الراتب لمدة شه��ن إضافي�� لمعالجة الطل�ات ال��
ا قرض First Draw PPP من ق�ل ، فإن قروض PPP تلق�ت قرض �ات مؤهلة للحصول ع� ، PPP متاحة لك. إذا كنت قد تلق�ت سا�ق� فإن �عض ال��
. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة PPP قرض من �

� السحب الثا��
�� SBA.org/PPP . 

 
 
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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