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� ب�ان الوقوف ضد العن��ة والعنف ضد اآلسي����

 
 
� مجتمعاتنا األم��ك�ة

� تحدث �� � الهجمات المزعجة ال��
ة ال��ادة المفاجئة �� � سان فرا�س�سكو ومكتب األعمال الصغ��

ة �� تدين لجنة األعمال الصغ��
� � جميع أنحاء �الدنا. نقف متحدين ضد العن��ة وجرائم ال�راه�ة والعنف ضد اآلسي����

� سان فرا�س�سكو ومنطقة الخليج و��
.اآلسي��ة ��

 
ة �انت �عض من األو� أن تتأثر ال��اء، ن��جة العن��ة �ات الصغ�� وهو ، Stop AAPI Hate ذات الصلة. أصدر تحالف COVID األم��ك�ة آسي��ة ال��
� المرت�ة األو� مع أ��� حوادث

� نقً� عن وال�ة �ال�فورن�ا ��
ا األسب�ع الما�� � وسط ال��اء ، تق��ر� � ضد اآلسي���� � يهدف إ� معالجة التمي�� تحالف وط��

� تليها الشوارع العامة  .ال�راه�ة الم�لغ عنها. األعمال التجار�ة �� الموقع الرئ��� للتمي��
 
� والزمالء واألصدقاء والعائالت - نقف إ� جان�ك. ع� الرغم من المعاناة � - أصحاب األعمال والعامل�� � اآلسي���� إ� أعضاء مجتمعنا من األم��كي��
. مستوى الجهل وال�راه�ة وكراه�ة � ة �القلق �شأن سالمة أ�هم وواجهات المحالت والموظف�� �ات الصغ�� �الفعل �س�ب ال��اء ، �شعر العد�د من ال��
� منه مجتمعات

 .غ�� مقبول و�ع�د عن أي أهداف لإلنصاف والعدالة AAPI األجانب الذي تعا��
 
� تن�ع

� أم���ا من آس�ا وجزر المح�ط الهادئ. إنهم �ساهمون ��
ة والمحل�ة �� � دعم أعمالنا التجار�ة المحل�ة الصغ��

نحن �شجعك ع� االستمرار ��
�
ة لدينا مع تع��ز ب�ئ�نا االقتصاد�ة الشاملة والتعا��  .وحي��ة وعظمة مجتمعات األعمال الصغ��

 
ة خدمات عادلة � مدي�تنا ب�نما �قدم مكتب األعمال الصغ��

ة أن تنجح فيها وتزدهر �� �ات الصغ�� م �دعم وتع��ز ب�ئة �مكن لل�� � �صفتنا لجنة ، نل��
� وكذلك جميع المجتمعات الملونة � اآلسي���� � مع األم��كي�� � جميع مجتمعاتنا. نحن نقف متضامن��

ة �� ـــع وأصحاب األعمال الصغ�� ألصحاب المشار�ـ
ة لمساعدة سان فرا�س�سكو ومجتمعاتنا لألعمال �عات والس�اسات المسائل التجار�ة الصغ�� وحلفائنا. ونحن سنواصل عملنا من خالل الدعوة إ� ال���
ة تتحرك نحو قدر أ��� من المساواة العن�ي .التجار�ة الصغ��
 
� مجتمعاتنا (ABC 7 ف�ما ��� قائمة �الموارد المحل�ة (مقدمة من

.لمساعدتك ع� التنقل خالل هذە األوقات الصع�ة ��
 
�
و�� �د اإلل��� �ما هو الحال دائما، ونحن 'إعادة هنا للمساعدة. لألسئلة أو االستفسارات ، اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو ال��

sfosb@sfgov.org . 
 
،تضامنا مع
 
ة ة ومكتب األعمال الصغ�� لجنة األعمال الصغ��
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