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،ع��زي القارئ
 
� من

� هذا الوقت ، Sheltering in Place ب�نما نتجه إ� األسب�ع الثا��
.ف�ما ��� موارد جد�دة قد تجدها مف�دة ��

 
�
 إرشادات لركوب الواجهة األمام�ة والنافذة والجرافي��

� أن هذا � ح��
� الم�ان. ��

ة المأوى �� �ات عن المدينة للسؤال عما إذا �ان سُ�سمح لها �صعود نوافذ واجهة المحل الخاصة بهم خالل ف�� استف� عدد من ال��
ف المنطقة 8 � إشعار �االنتهاك من إحدى و�االت التنف�ذ لدينا ، فقد أ�د مكتب م��

ة لخطر تل�� من شأنه عادة أن �عرض األعمال التجار�ة الصغ��
� و�دارة التخط�ط أنهم لن �صدروا االس�شهادات المتعلقة �الصعود إ� األعمال �صل نوافذ واجهات المحالت الخاصة

ماند�لمان مع إدارة تفت�ش الم�ا��
� م�ان

 . بهم أثناء المأوى ��
 
� الم�ان

 . �ما أ�دت إدارة األشغال العامة أن االقت�اسات المتعلقة �ال�تا�ة ع� الجدران لن تصدر خالل الملجأ ��
 
!شكرا لك ، �� 8

برنامج اإلغاثة الفن�ة
 �ـ

�
� والمنظمات الفن�ة والثقاف�ة المتأثرة مال�ا � العامل�� � الفنان��

ة �� .COVID-19 أعلن عمدة لندن إن ب��در�د اليوم عن برنامج اإلغاثة الفن�ة لالس�ثمار م�ا��
� األفراد ، س�تم تم��ل برنامج اإلغاثة الفن�ة �م�لغ أو�� قدرە 2.5 مليون دوالر من المدينة. س�تم تخص�ص 1.5 مليون دوالر أم���� لتقد�م منح للفنان��
�
� �ديرها مركز االبت�ار الثقا�� ة والمتوسطة الحجم للفنون والمنظمات الثقاف�ة ال�� � ، والمنظمات الصغ�� � المدرس��  .والفنان��

 
، � س�ع�� الصندوق األول��ة الحت�اجات أولئك الذين �خدمون المجموعات الثقاف�ة األ��� ضعفا - السود ، والشعوب األصل�ة ، والمهاج��ن ، والمتحول��
اوح جوائز المؤسسة من 5000 دوالر إ� 25000 دوالر وس�تم ق�اسها بناًء ع� حجم . �مكن لألفراد التقدم �طلب ح�� 2000 دوالر. ست�� � والمعوق��
� سان فرا�س�سكو

� والمنظمات �� � إ�قاء الفنان��
� والمساعدة �� ان�ة. �مكن استخدام منح ال�شغ�ل العامة لدفع اإل�جار والمرت�ات واالحتفاظ �الموظف�� � .الم��

 
� �ديرها صندوق قروض الفنون ة والمتوسطة الحجم ال�� س�تم تخص�ص مليون دوالر أم���� لقروض منخفضة الفائدة للمنظمات الثقاف�ة والفن�ة الصغ��
(ALF) لمنح شمال �ال�فورن�ا. ALF هو برنامج قرض دوار ، �قدم �الفعل قروض منخفضة الفائدة لدعم الفنون والمنظمات الثقاف�ة. 
 
� المستق�ل

 .ير�� مالحظة أن التطبيق غ�� متوفر ح�� اآلن. ترقبوا الم��د من المعلومات ��
 
التقد�م ع� مجموعة تجار�ة معلقة �ش�ل مؤقت مع علم التقال�د
ات � محاولة إلدارة حجم الم�المات المرتفع �س�ب تأث��

�� COVID-19 ، ا � تعليق خدمة التحص�ل التجاري مؤقت�
ير�� إ�مال هذا النموذج إذا كنت ترغب ��

ا لتوجيهات  .م��د من المعلومات هنا .San Francisco Shelter in Place ح�� 7 أب��ل ، وفق�
 
نوافل
 :األر�عاء 25 مارس

ة ع�� � وموظف�ه جلسة معلومات لألعمال الصغ��
ف مات ها�� ا. معّرف Zoom س�ستض�ف الم�� Zoom غدا ، األر�عاء 25 مارس الساعة 10 ص�اح�

Mtg: 604-093-418 ، PW : 715383. ا إ� � سطر ، Honey Mahagony ، honey.mahagony@sfgov.org أرسل األسئلة مس�ق� ير�� تضم��
ة" ، انظر الم�شور هنا  . الموض�ع: "جلسة معلومات األعمال الصغ��
 
:الخم�س 26 مارس
� حاالت الطوارئ و

� �ال�فورن�ا ندوة مجان�ة ع� ال��ب حول اإلجازة المرض�ة المدفوعة ��
المدفوعة. سجل هنا FMLA س�ستض�ف را�طة أصحاب العمل ��

. 
 
الخدمات والموارد الجار�ة
نت لمناقشة حاالت ال���ــــح من العمل ، والفراء ، وأ��� من ذلك. الوصول إ� ال���ينار والموارد  � �ال�فورن�ا ندوة ع�� اإلن��

عقدت را�طة أصحاب العمل ��
   . COVID19 األخرى المتعلقة �ـ
 
SFMTA ، م�ان النظام �

   .�ارت ، و الع�ارات �لها تعمل ع� خفض جداول �س�ب انخفاض أعداد الر�اب خالل مأوى ��
 
 . ال�قاء ح�� اآلن ع� إنفاذ وقوف الس�ارات
 
ة www.oewd.org/covid19 تابع ز�ارة �ات الصغ��   لجميع الموارد وجهات االتصال والتحديثات لل��
 
� خدمة ت�ب�ه المدينة: أرسل

ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� إ� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
777-888 . 
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ون�ة ع� � أخ�ارنا اإلل���

 . h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news ال تفوت األحداث واإلعالنات الخاصة بنا. قم �ال�سج�ل ��
 
،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��
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