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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
ا ؛ القادمة ا مع� SBC Mtg الموض�ع: ترت�ب عودة أ��� أمان�
 
 
يونيو 2021 4 1
 
 
،ع��زي القارئ
 
تابع القراءة .Safer Return Together C19-07y ب�نما �ستعد سان فرا�س�سكو إلعادة االفتتاح �ال�امل ، أصدرت وزارة الصحة العامة األمر الجد�د
ة حول � حالة فاتتك رسالتنا اإلخ�ار�ة األخ��

� 15 ح��ران (يونيو). ��
� التنف�ذ �� � ستدخل ح�� ات ال�� للحصول ع� م��د من المعلومات وتفاص�ل التغي��

. للصحة العامة ، �مكنك عرضها هنا CA إرشادات تغط�ة الوجه المحدثة من إدارة
 
� أعقاب توجيهات من أجل الصحة والتوجيهات،

� نها�ة النفق. جن�ا إ� جنب مع سان الفر�س�س�ان ��
ا إ� الضوء �� � لقد �انت رحلة ط��لة للوصول أخ��

� المس�شف�ات وان�شار المجتمع. تواصل وزارة COVIDو
� معدالت الحالة، �� � النقصان ��

ا �� لفة لقاح من وفعال�ة وتوافر اللقاحات لع�ت أ�ضا دورا كب��
� أ�ع وقت ممكن ، ح�� �مكن إعادة فتح سان فرا�س�سكو ومنطقة الخليج �أ�ملها

� للحصول ع� التطع�م �� الصحة العامة �شجيع جميع المؤهل��
-sf.gov/get �أمان. �مكن للجمهور تحد�د موعد أو العثور ع� موقع استق�ال من خالل االتصال �الرقم (628) 652-2700 أو �الذهاب إ�
vaccinated . 
 
� من هذا ال��اء. إذا كنت

ة ب�نما نع�د فتح أبوابنا والتعا�� �ات الصغ�� ة موجود هنا لمساعدة ودعم ال�� ا ، فإن مكتب األعمال الصغ�� �ما هو الحال دائم�
� ع�

و�� �د اإلل��� �ات ع� sfosb@sfgov.org �حاجة إ� مساعدة ، ير�� مراسلتنا ع�� ال�� ا ال�� أو االتصال �الرقم 415-554-6134. نحن �شجع أ�ض�
ا للحصول ع� الموارد oewd.org/covid19 مراجعة �      .كث��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
� 14 يونيو 2021 الساعة 4:30 مساًء ة - االثن�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو

ة �� ة (SBC) انضم إ� لجنة األعمال الصغ�� � تؤثر ع� األعمال التجار�ة الصغ�� �عات ال�� امج وال��� � اجتماعها الدوري للتعرف ع� ال��
��

� يتضمن � سان فرا�س�سكو. جدول أعمال يوم االثن��
��:  

��� :BOS 210598 رقم ملف ـــع ، الملخص ال��� �ـ القانون اإلداري - تع��ض النوافذ المكسورة �س�ب التخ��ب. ال���
��� COVID-19 القانون اإلداري - تأث�� :BOS 210603 رقم ملف ـــع ، الملخص ال��� �ـ ع� عقود اإل�جار التجار�ة. ال���
.الموافقة ع� قرارات وطل�ات سجل األعمال القد�م

ABS المأ�والت ال�ح��ة
ديزي رقيق - ب�ت الزهور
� سان فرا�س�سكو

النادي االجتما�� اإل�طا�� األم���� ��
.Inc ، �قالة قوس ق�ح التعاون�ة
سام برجرز
كة سو ف��� كينج ��

� الجاز وت�ش�ط القاعة
اح موس��� .عرض تقد��� حول اق��

 
 SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live شاهد ال�ث الم�ا�� ع�
 
ة بتعليق عام مكتوب ع� أي من األمور المذكورة أعالە ، ير�� اإلرسال إ� و�د لجنة األعمال الصغ�� � أو االنضمام إ� االجتماع ، sbc@sfgov.org ل��
   .للتعليق العام
 
� اطلب * 3 عندما

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول: 187724 1238 . اضغط ع� # مرت��
ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار .تكون مستعد�
 
ا
�
C19-07y طلب عودة أ��� أمان
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وس ا �ف�� � اتصال مع الدولة إنهاء COVID-19 تتمتع سان فرا�س�سكو ومنطقة الخليج اآلن �معدالت إصا�ة منخفضة جد�
مع ز�ادة معدالت التطع�م . ��

� م�انه الجد�د، محدود
� أ��� أمنا العودة معا �الدفع COVID 19 مخطط القتصاد أ��� أمانا ووضع ��

� C19-07y اإلرشاد، أصدر مسؤول الصحة �� وال��
� يونيو 15. جن�ا إ� جنب مع إصدار هذا الطلب الجد�د ، س�قوم المسؤول الص�� ب�نهاء العد�د من األوامر والتوجيهات

� التنف�ذ �� سوف تذهب ح��
.ع� الرغم من استمرار ال�عض اآلخر ، COVID-19 المتعلقة �ـ
 
ا" حدود السعة المحل�ة المفروضة ع� قطاع األعمال والقطاعات األخرى ، ومتطل�ات الت�اعد المادي المح�� ، والعد�د من يرفع " أمر العودة اآلمنة مع�
� معظم الحاالت تقد�م خطط

ها أو �� �ات مطال�ة ب�عداد بروتوكوالت الت�اعد االجتما�� و��� قيود الصحة والسالمة السا�قة األخرى . لم تعد ال��
� المكتب �مواصلة العمل عن �عد قدر اإلم�ان. أ�ضا، �اس�ثناء

الصحة والسالمة إ� مسؤول الصحة. �ما لم يتم حثهم �شدة ع� السماح لموظ��
� ظل التوجيهات الصح�ة المحل�ة تطبيق

.المدارس، ورعا�ة األطفال، وخارج - لم تعد برامج الوقت المدرس�ة والتوج�ه محددة القطاع ��
 
�ات والجهات الحكوم�ة ع� س��ل المثال ال الح� ما ��� :�شمل المتطل�ات العامة لل��

� الهواء الطلق
� �مكن أن تحدث ��

شجع األ�شطة ال��
ا و�الحد � الهواء الطلق ، إذا �ان ذلك ممكن�

� نقل العمل�ات أو األ�شطة ��
�ات والهيئات الحكوم�ة ع� التفك�� �� يتم حث جميع ال��

ا لوجود مخاطر أقل النتقال ـــح ، نظر� � الهواء الطلق �ش�ل عام مقارنة COVID-19 الذي �سمح �ه القانون المح�� ومتطل�ات الت��ـ
��

.�الداخل
� فحص صحة الموظف��

ا عن أعراض �ات والهيئات الحكوم�ة تط��ر وتنف�ذ عمل�ة لفحص األفراد �حث� � ، COVID-19 �جب ع� ال�� ل�ن هذا المطلب ال �ع��
� تقي�م األعراض �ات والهيئات الحكوم�ة أن تطلب من الموظف�� . �جب ع� ال�� � � الموقع للموظف��

أنه �جب عليهم إجراء فحص ��
� أن ت�بع العزلة الفرد�ة والتوج�ه ،COVID-19 لديهم أعراض تتفق مع ersonnel الخاصة بهم ق�ل الحضور إ� العمل. إذا ص

و�����
� هذا النظام (صفحة 7

.(الحجر الص�� ��
ل عند المرض � � الم��

� �ال�قاء �� �ات السماح للموظف�� �جب ع� ال��
� �سمح �ات لمتا�عة �ال / القواعد واللوائح ال�� ل ح�ث لديهم األعراض ersonnel ص OSHA هناك حاجة ال�� � � الم��

إ� ال�قاء ��
ط آخر أو إذا �ان قد تم �شخ�ص مع COVID-19 المرت�طة � �� جد�دة أم ال �ف� �� من خالل اخت�ار أو الطب�ب)) COVID-19 ال��
وط معينة راض�ة، �ل ذلك م��د ersonnel ح�� إذا �ان لديهم أي أعراض، ول�س لديهم تلك ص العودة إ� العمل ح�� لديهم ��
� قواعد �ال

� مجلس الشي�خ ب�ل 95 (قانون usinesses أ�ضا، ب �جب .OSHA / المنصوص عليها ��
يتوافق مع وال�ة �ال�فورن�ا ��

� تنص ع� أن أر�اب العمل مع أ��� من 25 موظفا �جب أن تع�� �ل موظف 80 ساعة من العمل، أقسام 248.2 و 248.3)، ال��
� �دوام �امل) ،-COVID الصلة �أثر رج�� إجازة مرض�ة إ� 1 يناير 2021 ومن خالل 30 س�تم�� 2021 (مقسمة إ� أقل من الموظف��
� استخدام هذە اإلجازة المرض�ة مدفوعة األجر للحصول ع� التطع�م أو لمرض ما �عد التطع�م. �ل � ذلك أنه �جوز للموظف��

�ما ��
� من اتخاذ أي إجراء ضار ضد أي ص � هذە ersonnel ب محظور وحدات ال��

� أي من الحاالت المذكورة ��
ل �� � � الم��

عن ال�قاء ��
.الفقرة الفرع�ة

الفتات
والجهات الحكوم�ة إ� آخر �ش�ل واضح الفتات تذك�� األفراد من أفضل الممارسات usinesses الفتات للرعاة - جميع ب مطل��ة
ا لم��د من الحما�ة ؛ COVID-19 الوقا�ة ا ، وتحدث إ� طب��ك ؛ ارتِد قناع� ل إذا كنت م��ض� � � الم��

للحد من انتقال: أخذ اللقاح. ابق ��
� ونظف �د�ك

.تعظ�م الهواء الن��
� - جميع ب مطل��ة احة الموظف أو مناطق �شجيع usinesses الفتات للموظف�� � غرف اس��

والجهات الحكوم�ة لعالمات ما �عد ��
� ع� أخذ اللقاح واطالعهم ك�ف�ة الحصول ع� معلومات إضاف�ة .الموظف��
نت ع� . h�ps://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit عينة من الالفتات متاحة ع�� اإلن��

إرشادات الته��ة
ات�ج�ات usinesses �ل ب تحث � الم�ادئ التوجيه�ة الته��ة وتنف�ذ اس��

والجهات الحكوم�ة مع عمل�ات داخل�ة إلعادة النظر ��
.الته��ة لعمل�ات الداخل�ة �قدر اإلم�ان

�ات والجهات الحكوم�ة اإل�الغ اإللزا�� من ق�ل ال��
ت�ب�ه فورا ersonnel والجهات الحكوم�ة �جب أن تتطلب أن جميع ص usinesses واللوائح، ب OSHA / وتمش�ا مع قواعد �ال
� أو جهة حكوم�ة إذا ث�تت اصابتهم � م�ان العمل إما (1) خالل ال 48 ساعة ق�ل ظهور COVID-19 ب وحدات ال��

و�انوا موجودين ��
ـــخ الذي تم اخت�ارهم � غضون 48 ساعة ق�ل التار�ـ

� غضون 10 أ�ام �عد ظهور األعراض إذا �انت األعراض ؛ أو (2) ��
األعراض أو ��

� أو يتعلم ك�ان الحكوم�ة أن ثالثة أو ـــخ اخت�ارهم إذا �انوا �دون أعراض. إذا �ان ب وحدات ال�� � غضون 10 أ�ام �عد تار�ـ
ف�ه أو ��

� أي وقت ،COVID-19 تأ�دت حاالت إ�جاب�ة من ersonnel أ��� من ه ص
ة التعرض لمخاطر عال�ة �� وزار م�ان العمل خالل ف��

ا) ، �جب ع� ال��ان االتصال �ـ ة 14 يوم� � الموقع خالل ف��
ة 14 يوما (أي ثالث حاالت �� ع� الرقم DPH 6100-217-628 خالل ف��

�ات والجهات � موعد ال يتجاوز يوم العمل التا�� �عد معرفة تلك الحاالت اإل�جاب�ة. �جب أن ال��
ا لإل�الغ عن الحاالت و�� فور�

� القض�ة والتداب�� االتصال ت�بع إخراج
� ذلك تقد�م أي المعلومات المطل��ة DPH الحكوم�ة أ�ضا االمتثال لجميع التحقيق ��

�ما ��
� المنصوص عل�ه من ق�ل � ersonnel تعل�مات ص ،DPH ضمن اإلطار الزم�� وتوكوالت ال�� لمتا�عة العزل والحجر الص�� ال��
ات العزل والحجر ،DPH �حددها � االتصاالت من م�ان العمل خالل ف�� و�اس�ثناء الحاالت اإل�جاب�ة وع� مق��ة غ�� المطعم��
.الص��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Safer-Return-Together-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit


6/14/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/6

مدارس و�رامج لألطفال والش�اب
ا إ� معدالت حالة � جميع أنحاء المنطقة ، والمخاطر المنخفضة النتقال العدوى COVID-19 المدارس - اس�ناد�

المنخفضة للغا�ة ��
�
� إعادة فتح المدارس �ال�امل للصفوف الشخص�ة لجميع الصفوف ��

� المدارس ، �عتقد المسؤول الص�� �شدة أنه �مكن و�����
��

� للتطع�م ضد � هذا الوقت ، �جب ع� COVID-19 ال�دا�ة للعام الدرا�� 2021/2022. إ� حد كب�� ألنه ل�س �ل األطفال مؤهل��
��

� ذلك ما قد يتم تعد�له
� توج�ه مسؤول الصحة رقم 2020-33 ، �ما ��

المدارس ات�اع متطل�ات الصحة والسالمة المنصوص عليها ��
� المستق�ل ، لضمان سالمة جميع الطالب و ص

�� ersonnel موقع المدرسة �
��.

� للتطع�م ضد � هذا الوقت ، �جب أن تعمل COVID-19 برامج األطفال والش�اب - إ� حد كب�� ألنه ل�س �ل األطفال مؤهل��
��

�
� توج�ه مسؤول الصحة رقم 2020 -14 ، �ما ��

ا لمتطل�ات الصحة والسالمة المنصوص عليها �� امج التال�ة لألطفال والش�اب وفق� ال��
� ذلك ، ع�

� المستق�ل (1) مرافق رعا�ة جماع�ة لألطفال الذين لم �لتحقوا �عد �المدرسة االبتدائ�ة - �ما ��
ذلك ما قد يتم تعد�له ��

� ذلك
س��ل المثال ، مرا�ز رعا�ة األطفال المرخصة ، ودور الرعا�ة النهار�ة ، ودور الحضانة العائل�ة ، ودور الحضانة (�ما ��

امج فيه�ة أو ال�� � القسم الفر�� أ أعالە ، المؤسسات التعل�م�ة أو ال��
� تم تناولها �� الحضانات التعاون�ة) ؛ و (2) �اس�ثناء المدارس ال��

� امج األخرى ال�� � ذلك ع� س��ل المثال ، مرا�ز التعلم وال��
� سن المدرسة - �ما ��

اف لألطفال والش�اب �� � توفر الرعا�ة أو اإل�� ال��
امج ال��اض�ة للش�اب ، والمعسكرات � سن المدرسة ، وال��

� المدارس ، و�رامج رعا�ة األطفال ��
تدعم وت�مل التعلم عن �عد ��

.الص�ف�ة ، و�رامج ما �عد المدرسة
 
.�أ�مله لجميع التفاص�ل C19-07y ير�� مراجعة أمر اإلرجاع اآلمن
 
األوامر والتوجيهات الصح�ة المحدثة والملغاة
.و / أو و إنهاء أوامر الصح�ة التال�ة والتوجيهات (DPH) جن�ا إ� جنب مع إصدار النظام الجد�د، وقد است�ملت إدارة الصحة العامة
 
برامج لألطفال والش�اب التوج�ه - تحد�ث 11 يونيو 2021
برامج توجيه�ة لألطفال والش�اب | إرشادات لرعا�ة األطفال والوقت خارج المدرسة والمخ�مات النهار�ة
امج الوقت خارج المدرسة � برامج األطفال والش�اب (OST) مالحظة: تم دمج المتطل�ات وأفضل الممارسات ل��

��.
 
� التوج�ه. ير�� مراجعة

� التحديثات الرئ�س�ة �اللون األزرق �� ات منذ 20/5/21 عندما تم تحديثه آخر مرة. يتم تمي�� يوجد أدناە ملخص للتغي��
.التوجيهات واإلرشادات �أ�ملها لجميع التفاص�ل
 

.إ� قسم الرسائل الرئ�س�ة COVID-19 تمت إضافة أس�اب لرفع �عض احت�اطات
ا إلرشادات � الهواء الطلق ، وفق�

� 6/9/2021. �ش�� القسم الخاص �أقنعة الوجه CDPH األقنعة غ�� مطل��ة ��
الخاصة �أغط�ة الوجه الصادرة ��

.CDPH اآلن إ� إرشادات
� من أعراض

� التحقق الذا�� � �ذلك �ل يوم COVID-19 �مكن للموظف�� امج إ� التحقق من ق�ام الموظف�� ل. ال تحتاج ال�� � � الم��
.والتعرض ��

امج ��� العالمات المطل��ة التال�ة COVID-19 تم تحد�ث عالمات � فقط. �جب ع� ال�� � مختلفت�� :المطل��ة وتقل�لها إ� عالمت��
� جميع المداخل العامة - COVID -19 أفضل ممارسات الوقا�ة من

.ا��� �ش�ل �ارز ��
� األخرى COVID-19 معلومات التطع�م ضد � ومناطق الموظف�� احة الموظف�� � غرف اس��

� - ضع �� .للموظف��
نت ع� SFDPH األخرى. الالفتات المعتمدة من COVID-19 لم تعد هناك حاجة لعالمات موجودة ع� اإلن��
h�ps://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit

:تمت إزالة القيود لما ���
عدد األشخاص المسم�ح لهم �حضور العروض والمناس�ات العائل�ة والجوالت والمنازل المفتوحة. للمهرجانات والعروض
ون. � �شارك فيها العائالت ؛ جوالت؛ والمنازل المفتوحة ، احتفظ �سجل لجميع األشخاص الذين �ح�� والمناس�ات األخرى ال��
ا نتائج إ�جاب�ة لـ ل مفت�ح الحق� � � حدث أو جولة أو م��

ا إذا أظهر شخص ما �� . COVID-19 س�كون هذا مف�د�
� برنامجك إ�جاب�ة لـ

� برامج األطفال والش�اب. إذا �انت ن��جة اخت�ار شخص ما ��
ا �� ، COVID-19 لم �عد التجميع الجما�� مطل���

ض � الفصل أو الف��ق أو المجموعة �ان ع� اتصال وثيق . فقط األشخاص الذين �انوا SFDPH فلن �ف��
�عد اآلن أن �ل شخص ��

لمدة 15 دق�قة ع� األقل ، ع� مدار 24 ساعة ، س�تم اعت�ارهم ع� اتصال COVID-19 ع� �عد 6 أقدام من الشخص المصاب �ـ
.وثيق
القيود المحل�ة المفروضة ع� SFDPH األ�شطة عال�ة الخطورة: ال��اضة والرقص والتمار�ن ال��اض�ة وآالت النفخ والغناء. رفعت
� ات�اع أي إرشادات

� تظل سار�ة �عد 15 يونيو CDPH ال��اضة والرقص والتمار�ن ال��اض�ة. استمر �� .�شأن ال��اضة ال��
� رحالت م�دان�ة إ� وجهات خارج�ة أو

رحالت م�دان�ة. تمت إزالة جميع القيود المفروضة ع� الرحالت الم�دان�ة. �مكنك الذهاب ��
كة أو وسائل النقل العام .داخل�ة . �مكنك استخدام المرك�ات المش��
.وج�ات عائل�ة . ُ�سمح �الوج�ات العائل�ة. ال تحتاج وج�ات الطعام إ� أن تكون مطل�ة أو مع�أة �ش�ل فردي

�
.�مكن ألفراد األ�ة االنضمام إ� حافالت مدرسة الم��

.صحة وسالمة إضاف�ة لهذە الفئة العم��ة SFDPH تمت إزالة القسم الخاص برعا�ة الرضع واألطفال الصغار. ال يتطلب
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Safer-Return-Together-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-14-Childcare.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-14-Guidance-Childcare.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
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ا من 15 يونيو وس كوف�د -19 اعت�ار� � تم إلغاؤها �س�ب ف�� :األوامر الصح�ة ال��
C19-15c متطل�ات االخت�ار للم�ش�ت الصح�ة ومقد�� الخدمات
ـــح الجثة �ـ C19-14 اخت�ار ���
C19-12f طلب أغط�ة وجه
�ة C19-10 متطل�ات إعداد التقار�ر المخ��
� م�ش�ت التم��ض الماهرة ج13-19

االخت�ار و�عداد التقار�ر ��
:قواعد الزائر العامة

C19-09c مرافق الرعا�ة السكن�ة
C1-03c (SNFs) مرافق التم��ض الماهرة
ZSFGH و LHH C19-01d

SROs C19-04 متطل�ات
 
. SFDPH Health Order لم��د من التفاص�ل ، قم ب��ارة موقع
 
ا من 15 يونيو COVID-19 التوجيهات الصح�ة الملغاة لـ :اعت�ار�

تناول الطعام
� المتجر

البيع �التجزئة ��
� (الخدمات الشخص�ة (داخ�� وخار��

(صاالت ر�اض�ة ومرا�ز ل�اقة �دن�ة (داخل�ة وخارج�ة
م�اتب
تص�يع
التخ��ن
بناء
برامج التعل�م العا��

خدمات الدعم المتخصصة
دور الس�نما الداخل�ة
مرافق السكن
المتاحف وحدائق الحيوان ومدينة أ�وار
فيه�ة - الش�اب وال��ار ال��اضات ال��
حمامات الس�احة
� الهواء الطلق

مهرجانات الفنون والموس��� ��
الع�ادة الداخل�ة
� التجمعات

الق�ادة ��
� الهواء الطلق

التجمعات ��
�د مرا�ز الت��

 
. SFDPH للحصول ع� التفاص�ل ، قم ب��ارة موقع التوج�ه الص��

 
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
�
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ الص��� � مطار سان فرا�س�سكو الدو�� - الثالثاء 15 يونيو 2021 الساعة 9:30 ص�اح�

فرصة امت�از المطعم القادمة ��
�
ا ب�شغ�ل .SFO ير�� االنضمام إ� مناقشة �خصوص فرصة امت�از مطعم قادمة ��

�
� لم تقم مطلق

ة ال�� �ات الصغ�� هذە الفرصة ستكون فقط لل��
.امت�از المطار
 
� مركز تجاري. سوف تتعرف

� مطار مقا�ل �شغ�ل مطعم ع� جانب شارع أو ��
� �شغ�ل مطعم �� خالل هذە المناقشة ، س�تعلم االختالفات الرئ�س�ة ب��

�
ان�ة الش�ل�ة) لل�شغ�ل �� � ا ع� الحد األد�� من المؤهالت الق�اس�ة والنفقات المطل��ة (الم�� ة .SFO أ�ض� ا ألن هذە مناقشة ، س�كون لد�ك فرصة كب�� نظر�

� طلب تقد�م العروض القادم
.لمشاركة أف�ارك حول المؤهالت ومتطل�ات ال�شغ�ل ور�ما التأث�� ع� المحتوى ��

 
و�ات وخدمات البيع �التجزئة والر�اب مثل الخدمات (SFO) توفر امت�ازات مطار سان فرا�س�سكو الدو�� � المطار المأ�والت والم��

رعاة وموظ��
� �شك�ل طلب تقد�م العروض

� مب�� (RFP) الم�ف�ة وع��ات األمتعة. س�ساعد هذە المناقشة ��
و�ات) �� الس�ئجار مطعم قادم (امت�از لألطعمة والم��

.F الر�اب 3 ، منطقة الصعود
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
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انضم ع� جهاز ال�مبيوتر أو تطبيق األجهزة المحمولة - Microso� Teams اجتماع
انقر هنا لالنضمام إ� االجتماع
� فقط

(أو اتصل (صو��
+1 650-466-0290 ،، 677620492 # United States، San Jose  
677620492 : �

# معرف المؤتمر الهات��
 
ة - األر�عاء 16 يونيو 2012 الساعة 4 مساًء �ات الصغ�� ���ة لل�� نصائح ��
� المستق�ل� انضم إ� مركز النهضة لمعرفة ما تحتاج إ� تقد�مه لالمتثال

ائب ودفعها �ش�ل صحيح سيوفر لك ووقت عملك وأموالك �� إن تقد�م ال��
�عات ائب الف�درال�ة ، وطرق �س�طة لحساب المدفوعات المقدرة ، و�سج�ل أفضل ممارسات الحفظ ، وك�ف �مكن أن تؤثر ��� � ال�� -COVID لقوان��
ائ�ك ، والم��د� انقر هنا لل�سج�ل 19 .ع� ��
 
� - Juneteenth جلسة االستماع

الخم�س 17 يونيو 2021 الساعة 12 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ الص���
� Pacific Community Ventures (PCV) 17 تجمع

�� �
ا�� � اجتماع مجتمع اف��

� أصحاب األعمال السود وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة �� ب��
� ، وتك��م

� تمام الساعة 12 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ ، لالحتفال �التجارب والعمل الجاد ألصحاب األعمال السود خالل العام الما��
يونيو ��

Juneteenth ، وسماع قصصك. ير�� االنضمام لمشاركة قصتك ، وك�ف �مكنهم حشد الم��د من الدعم لتقد�مه إ� مجتمعك. تعلم الم��د وسجل
. هنا
 
� 21 يونيو 2021 الساعة 6:00 مساًء أموال الناس األخرى - االثن��
ا من مصادر التم��ل ، فإن عات ، أو م��ج� ا ، أو الت�� سواء كنت �ستخدم حقوق المل��ة ، أو القروض ، أو االئتمان التجاري ، أو اإليرادات المدفوعة مس�ق�
استخدام أموال اآلخ��ن ل�دء عملك أو تنميته ينطوي ع� مخاطر عال�ة للغا�ة من حدوث مفاج�ت غ�� سارة ونزاعات قانون�ة. ستقوم ورشة العمل هذە
اماتك القانون�ة بوض�ح � ة المختلفة ، و�ساعدك ع� فهم ك�ف�ة تحد�د حقوقك وال�� �مسح المخاطر والفرص الخاصة �أنواع تم��ل األعمال الصغ��
ا لحما�ة نفسك. انقر هنا لل�سج�ل ا كتاب�� .مقدم�
 
�
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ الص��� العودة إ� المسار الصحيح - الخم�س 24 يونيو 2021 الساعة 11:00 ص�اح�

ة ات�ج�ات العامة الخاصة (SBA) توفر لك إدارة األعمال الصغ�� :العد�د من الفرص التعل�م�ة من أجل (PPSI) ومعهد االس��
�
امج الجد�دة والحال�ة المتوفرة �� � �مكنك اتخاذها اآلن للتعلم واالستفادة من ال�� SBA تعرف ع� الخطوات ال��

ة الصادرة عن إدارة �ا�دن هار�س امج و�عالنات الس�اسة األخ�� احصل ع� تحد�ث �شأن ال��
�
ة �� اء الق�ادة واألعمال الصغ�� SBA احصل ع� إجا�ات ألسئلتك من ق�ل خ��

� مجتمعك
تعلم ك�ف �مكنك أن تصبح قائد لقاح ��

� �مكنك استخدامها لتح��ل عملك إ� عالم رق�� ا��شف األدوات والموارد ال��
 
�
كز هذە الندوة ع�� ال��ب ع� خدمة المنطقة 9 �� . سجل هنا . SBA - AZ ، CA ، GU ، HI ، NV س��

 
 
: تحديثات موارد التم��ل
ة لتخف�ف عبء الديون SF New Deal برنامج منحة OPEN - لألعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو SF New Deal أطلقت

ة �� �ات الصغ�� ـــع 1،000،000 دوالر لتخف�ف الديون ع� ال�� ة لتوز�ـ .برنامج منح صغ��
 
� تم افتتاحها �ات ال�� � ذلك ال��

ة ، �ما �� �ات الصغ�� ة. برنامج المنح هذا مفت�ح لجميع ال�� كة صغ�� س�تم تقد�م منح �ق�مة 2500 دوالر إ� 400 ��
� أي من برامج

ا �� � لم �شارك سا�ق� ا ، وال�� ا لتقد�مه - ع� س��ل المثال ، يتم �شجيع المكت�ات أو .SF New Deal حديث� ال �جب أن �كون العمل مطعم�
ة المتأثرة ع� التقد�م �ات الصغ�� .متاجر البيع �التجزئة أو صالونات العنا�ة �األظافر أو أي ن�ع من ال��
 
ة المفضلة للحصول ع� منح. تفاص�ل التقد�م �مكن لألفراد التقدم للحصول ع� أعمالهم الخاصة للحصول ع� منحة أو �مكنهم ترشيح أعمالهم الصغ��
� صفحة برنامج منحة

شيح مدرجة �� ة تقد�م الطلب من 1 يونيو إ� SF New Deal Small Business 30 وال�� ة لتخف�ف عبء الديون . تمتد ف�� الصغ��
� أو ق�ل 31 يوليو 2021

.يونيو 2021. وس�تم اإلعالن عن منح المنحة ��
 
منحة المطبخ صفر - فتح
� سان فرا�س�سكو للمطبخ الصفري - . usinesses ص معج�ا ب ervice و العود الصورة SF داع�ا جميع

� تقدمها وزارة الب�ئة �� استفد من المنح ال��
اء والتخلص اإلضاف�ة � مع تقل�ل ت�ال�ف ال�� تصل إ� 14500 دوالر - لدعم إنقاذ الطعام الصالح لأل�ل إلطعام س�ان سان الفر�س�س�ان المحتاج��
، �

�� ك اليوم عن ط��ق االتصال �ك��� غاه�� � أوً� �خدم أوً� ح�� س�تم�� 2021. اش��
�استخدام برنامج ت�بع نفا�ات الطعام. تتوفر المنح ع� أساس من �أ��

  .أو kelly.gaherty@sfgov.org 3768-355-415 ع� Commercial Zero Waste Assistant م�سق
 
SBA تحديثات
فتح - (SVOG) منحة مشغ�� األما�ن المغلقة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MTY0MjJkNTgtNTJlYy00OTBhLTkyMDUtZGFmYjg3MWIxMWMw%2540thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252222d5c2cf-ce3e-443d-9a7f-dfcc0231f73f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bbf160c3-626f-4a75-8462-f0cbf6d1abc6%2522%257d
tel:+16504660290,,677620492#%20
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg%3Foeidk%3Da07ei09fa4i35e50c89%26oseq%3D%26c%3D%26ch%3D
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lc-2vrTsiHtYYHk-qD8niIRWcorPZOXC6
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg%3Foeidk%3Da07ei0gzecq1c87791b%26oseq%3D%26c%3D%26ch%3D
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kWBd-5_cToaN3_2Hd_JdfA%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfnewdeal.org/debt-relief
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfnewdeal.org/debt-relief
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://drive.google.com/file/d/15SxoNfjy5Fa9XF4CnvJ1jTQZz614tZWF/view
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://drive.google.com/file/d/15SxoNfjy5Fa9XF4CnvJ1jTQZz614tZWF/view
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fsfgov.org%252F%253Ffbclid%253DIwAR3wwOZSX6mmW5STN9liTW3Nkn9DnghifJsDvE_a0TMf0DT9hV_wzwa9Dmk%26h%3DAT01GlRFwV8vcfWyE9Tc0-SbOu6G_jjbfhT8sxTFKI5QmIsrrN782cy_0kM0QlgfjpnwVdnePa8S-Oz3W1bEsTqHucvTA9LkXH0bcxctYnwpEvKHDiteXVEV3BJZAqQwXA%26__tn__%3D-UK-R%26c%255b0%255d%3DAT3L7W-F2Ahtz31hzkNVQQ4pljOkFgoOJM27aJuHiqe1FmaSzbDtvBZtc2XKpOSDNrHeTx7VLzqMI1GEgD7goRKhpu5e5m_qtzd_yS2WLOkwshTHR_-2SVhmAnFX_rvj_WOG-holqd-MjWufzpEQAm1bOC6YUkrOueg
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�
مفتوحة اآلن لمشغ�� األما�ن الح�ة ومنظمات الفنون الم�ح�ة الح�ة والمتاحف Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) بوا�ة تطبيق
� الم�ح وممث�� المواهب للتقدم �طلب للحصول ع� اإلغاثة االقتصاد�ة الحرجة. تم � األما�ن الح�ة ومنت�� ودور الس�نما ، �اإلضافة إ� مرو��
� هذە األموال ، تم حجز ما ال �قل عن 2 مل�ار دوالر لتطب�قات SVOG تخص�ص برنامج المؤهلة مع ما SVOG �أ��� من 16.2 مل�ار دوالر للمنح. من ب��
ا �دوام �امل. قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول ع� منح �ساوي 45٪ من إجما�� إيراداتهم المك�س�ة �حد أق� قدرە 10 �صل إ� 50 موظف�
� دوالر لمنحة واحدة. تق�ل ات األول��ة ذات الصلة أثناء تلقيها SVOG طل�ات SBA مالي�� � لف�� ع� أساس الوارد أوً� صادر أوً� وتخص�ص المتقدم��
  . /h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s الطل�ات. لم��د من المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة
 
ار االقتصاد�ة فتح - (EIDL) قرض �ارثة اإل��
 لـ

ً
ة التقدم �طلب للحصول ع� قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة ، COVID-19 استجا�ة امات (EIDL) �مكن ألصحاب األعمال الصغ�� � للوفاء �االل��

ا. ال توجد غرامة أو رسوم المال�ة ونفقات ال�شغ�ل. �مكن أن �صل م�لغ القرض إ� 500000 دوالر مع معدل فائدة ثا�ت ب�س�ة 3.75٪ لمدة 30 عام�
. sba.gov/ eidl للدفع المسبق. لمعرفة الم��د والتقد�م ، قم ب��ارة
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