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ع��زي القارئ

ة � النظر وجمع المعلومات (SBC) تعقد لجنة األعمال الصغ��
ا.  س��دأ هذا االجتماع �� ا يوم الخم�س 30 أب��ل 2020 ، الساعة 11 ص�اح� ا خاص� اجتماع�

ة ع� المدى القص�� والط��ل �ات الصغ�� � إرساء أسس االنتعاش االقتصادي لل��
  .حول ما هو مطلوب للمساعدة ��

ة. �صفتهم هيئة حكوم�ة �ات الصغ�� � األلم الذي أحدثه هذا ال��اء ع� ال��
� و�شارك ��

ة هم أصحاب األعمال . إن ص أ�ضا �عا�� مفوضو األعمال الصغ��
� المدينة �شأن ما هو

� وفرقة العمل المعن�ة �اإلنعاش االقتصادي �� ف�� ا لتقد�م التوج�ه والتوص�ات إ� العمدة ومجلس الم�� ، لديهم دور ومسؤول�ة أ�ض�
 .مطلوب لالنتعاش

ة وط��لة المدى لجميع مست��ات الحكومة - المحل�ة والوالئ�ة والفدرال�ة وق�م "األف�ار ة من مجتمع األعمال توص�ات قص�� تلتمس لجنة األعمال الصغ��
الجاهزة". نحن �شجع أفراد الجمهور الذين هم أصحاب األعمال لتقد�م أف�ارهم من خالل التعل�قات العامة إما أثناء االجتماع أو من خالل تعليق عام
أو SFGovTV2 78 من خالل قناة SBC �مكن العثور ع� االجتماع هنا: جدول األعمال :  �مكن االطالع ع� اجتماع . sbc@sfgov.org مكتوب ع�
 .ال�ث الم�ا�� .  تعل�مات التعليق العام مذكورة أدناە

� �دأت اللجنة النظر فيها :ف�ما ��� قائمة �األسئلة ال��

دادها ح�� يتمكنوا من ت�بع تقدم المدينة والتخط�ط المناسب إلعادة �ات حول المعاي�� الالزمة الس�� � �مكن أن نقدمها لل�� ما المعلومات ال��
الفتح؟
ا القادمة � �جب ع� المدينة ت��عها ومراقبتها ع� مدى 18-24 شهر� .توص�ات �شأن الب�انات ال��
ي جهود اإلنعاش االقتصادي � �مكن أن ت��  ؟COVID-19 ما �� �عض الدروس المستفادة من األزمة االقتصاد�ة لعام 2008 ال��
� تحتاج المدينة إ� أن تكون ع� درا�ة بها �مجرد رفع اإلقامة و�م�ان�ة تول�د اإليرادات ة ال�� �ات الصغ�� .حدد نقاط األلم المحتملة لل��
� االنتعاش أو �سه�ل نقل األعمال؟ � �مكننا إجراؤها ع� لوائح تقس�م المناطق الحال�ة لتحف�� ات ال�� ما �� التوص�ات والتغي��
� ال�قاء واقفا ع� قدم�ه. ك�ف �مكن لمفهوم "التمحور" هذا أن

�ات األساس�ة وغ�� األساس�ة ب�شاط عن "التمحور" للمساعدة �� ت�حث ال��
 يؤثر ع� ط��قة جد�دة للعمل ، أو مفاه�م جد�دة لألعمال؟
"؟ ا وقا�ل للتنف�ذ ح�� تعود ح�اة العمل إ� "طب��� ما الذي نحتاج إ� وضعه ل�سه�ل "الدوران" مؤقت�
وع تجاري؟ � �دء وفتح م��

� �مكن إ�شاؤها للمساعدة ��  ما �� الحوافز ال��
ائب الفردي ة الحال�ة ، ورقم تع��ف دافع ال�� ة أحاد�ة اللغة؟ (ITN) ما �� المساعدة الفن�ة الالزمة لألعمال التجار�ة الصغ�� �ات الصغ�� وال��
� تحتاجها المدينة لضمان عدم تركها خارج جهود اإلنعاش؟ ما �� مجموعات األعمال ال��
ة؟ �ات الصغ�� � أن تضعها المدينة للوصول �ش�ل أفضل إ� ال��

ات�ج�ة اتصال ي���� ما �� أفضل اس��
ائب األعمال وأصحاب العمل �حاجة إ� إعادة الفحص؟  ماذا لو �انت ��
ا (مثل معدات الوقا�ة الشخص�ة ، أو نفقات ا / ائتمان�� ���� ا �� � �مكن أن تكون خصم� هل هناك ت�ال�ف أخرى تتعلق �العمل�ات التجار�ة ال��
؟ ( COVID أخرى مرت�طة �ـ
ا والذي سيؤدي إ� انتعاش ناجح؟  ما الذي �جب أن تفكر ف�ه المدينة أ�ض�
 

� م�ان
طلب التعليق العام: (888) 363-4735 / رمز الوصول: 413030 التعليق العام هو دق�قتان ل�ل متحدث تقد�م تعليق عام تأ�د من أنك ��

 .هادئ. ت�لم �ش�ل واضح. قم ب��قاف �شغ�ل أي أجهزة تلف��ون أو راديو من حولك

 
� �دخلون وقت "السؤال والجواب" ، ول�ن هذە �� .1 عند المطال�ة ، اطلب "1 - 0" إلضافته إ� خط السماعة. س�ش�� المطال�ة التلقائ�ة إ� أن المتصل��

ة "التعليق العام ."ف��
 

� ال�الم .2
.سوف �سمع المتصلون الصمت عند انتظار دورك ��

 
� الدقائق الق�اس�ة الثالث للتعليق ما لم �ذكر مكتب رئاسة االجتماع خالف ذلك .3 .عند المطال�ة �ذلك ، س�كون لدى المتصل��
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،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��
 


