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:ع��زي القارئ
 
�� االتصال بنا ع� ا من األسب�ع بهذە اإلعالنات والتحديثات الهامة. �العادة ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� sfosb@sfgov.org �دء�
للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، فتفضل ب��ارة oewd.org/covid19 وتذكر التحقق من
h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .    
 
:اإلعالنات
ة ع� ف�سبوك برنامج المنح التجار�ة الصغ��
كة Facebook 100 �قدم ة الصع�ة.  س�تمكن ما �صل إ� 30،000 �� مليون دوالر من المنح النقد�ة واالئتمانات اإلعالن�ة للمساعدة خالل هذە الف��
� أ��� من 30 دولة ح�ث �عمل

ة مؤهلة �� �ات منطقة Facebook صغ�� ا ل�� من الحصول ع� المنحة.  تم تخص�ص 15 مليون دوالر أم���� خص�ص�
الخليج.  لمعرفة الم��د من المعلومات حول برنامج المنحة والعالقات المؤهلة والتقدم �طلب ، تفضل ب��ارة
h�ps://www.facebook.com/business/boost/grants .  �

� منحة نقد�ة و$ 1 ، 500 ��
جائزة منحة ق �صل ا� 4000 $ ($ 2 ، 500 ��

4/20/20 �
� منطقة خليج سان فرا�س�سكو التقدم �طلب للحصول ع� المنحة ��

�ات ��  .الف�سبوك االعتمادات اإلعالن).  قد ت�دأ ال��
 
س�اسة جد�دة �شأن تذك�� تغط�ة الوجه
� ذلك االنتظار

� سان فرا�س�سكو اآلن ارتداء أغط�ة الوجه عندما �كونون خارج منازلهم لتلب�ة االحت�اجات األساس�ة ، �ما ��
للتذك�� ، ُ�طلب من الجميع ��

ا من يوم األر�عاء 22 أب��ل 2020. و�شمل المتطلب � تمام الساعة 8:00 ص�اح�
� وسائل النقل العام. س��دأ اإلنفاذ ��

� الطابور أو داخل متجر ال�قالة أو ��
��

� �ما هو موضح أدناە :العمال األساسي��
 
� وعمال النقل � األساسي�� :للعامل��

كة ارتداء � األعمال األساس�ة أو �شغ�ل وسائل النقل العام أو �شغ�ل أنواع أخرى من وسائل النقل المش��
�� � �جب ع� جميع العمال والمتطوع��

� معظم األما�ن ، عند التفاعل مع الجمهور أو زمالء العمل
� العمل ��

.غطاء وجه عندما �كونون ��
�جب ع� العمال الذين �قومون �الحد األد�� من العمل�ات األساس�ة ، مثل األمن أو كشوف المرت�ات ، أو أعمال الب��ة التحت�ة األساس�ة ، أو
� يزورها الجمهور �انتظام � المناطق ال��

.الوظائف الحكوم�ة ارتداء غطاء وجه عندما �كون اآلخرون �القرب منهم أو عندما �كونون ��
 
�ات :�جب ع� ال��

� ذلك ��� الالفتات ؛
إعالم العمالء �الحاجة إ� ارتداء غطاء للوجه ، �ما ��

اتخذ خطوات معقولة لمنع األشخاص الذين ال يرتدون غطاء وجه من الدخول إ� أعمالهم
.رفض الخدمة ألي شخص ال يرتدي غطاء وجه

 
:�ال�س�ة للجمهور ، ستلزم تغط�ة الوجه

� الطابور للدخول إ� �شاط تجاري أسا�� ، مثل محل �قالة أو ص�دل�ة
.أثناء دخولك أو االنتظار ��

.عند طلب الرعا�ة الصح�ة
ان��ت .عند االنتظار أو ركوب ال��
� الحكوم�ة

ل (مثل الم�ا�� � .(عند دخول المرافق المسم�ح لها �العمل �موجب أمر اإلقامة �الم��
 
وسة الم�للة (COVID-19) التوع�ة أدوات ل الف��
�ة والص�ن�ة والفلب�ن�ة واإلس�ان�ة ع� صفحة ال��ب الخاصة �مجموعة � ات ورسومات الوسائط االجتماع�ة وصحائف الوقائع �اللغات اإلنجل�� تتوفر ال���
وس �شتمل ع� صفحة ال��ب ملصق ملصق �غ�� الوجه الص�� للتأ�د . Coronavirus (COVID-19) أدوات التوع�ة الخاصة �المدينة الخاصة �ف��
� ع� عملك رفض الخدمة ألي شخص ال �متثل .من أن عمالئك �عرفون أنه �جب ع� الجميع ارتداء غطاء للوجه وال�قاء ع� �عد 6 أقدام ، و�تع��
 
� لدينا � المحلي�� !هل تحتاج إ� قناع للوجه؟ لقد حصلنا ع� تغط�ة من المنتج��
. اء قناع الوجه ق ب�نما تدعم أ�ضا الصانع المح�� � لسد الحاجة ألغط�ة الوجه، ح�� تتمكن من �� � والتك�ف و�عادة تجه�� � المحلي�� العد�د من المصنع��
. �ال�س�ة للب�ئة وتلب�ة االحت�اجات � � ش�ل من أش�ال القدرات ، نحن نعمل ع� توف�� قائمة �الموردين المحلي��

اء �� � تحتاج إ� �� �ات ال�� �ال�س�ة لل��
كز � OSB الصح�ة ، س��

اف �أنك قد تحتاج إ� �عض المتاح �� ع� الحصول ع� قناع من القماش ع� قناع �مكن التخلص منه ، ع� الرغم من االع��
 .متناول ال�د
 
�شأن الس�اسة الجد�دة Mayor Breed للحصول ع� القائمة ال�املة للمتطل�ات ، ير�� االطالع ع� الب�ان اإلخ�اري لساللة
 
� االجتما�� تذك�� بروتوكول التمي��

� �ل م�شأة �شطة. يتوفر نموذج بروتوكول الت�اعد
� ال تزال مفتوحة أن تعد وت��� وت�بع بروتوكول الت�اعد االجتما�� �� �ات األساس�ة ال�� �جب ع� ال��

وتوكول ا معلومات إضاف�ة حول متطل�ات ال�� نت و�لغات إضاف�ة مثل اإلس�ان�ة والص�ن�ة والع���ة. ��د الموقع أ�ض�  .االجتما�� ع�� اإلن��
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:الندوات
ا تعاون مع �ارمن - الخم�س 23 أب��ل 2020 الساعة 12 ظهر�
نت �التعاون مع Assessor Carmen Chu تتعاون سلسلة مقاالت يوم الخم�س 23 أب��ل ظهرا ع� األسئلة المتعلقة Carmen ع� ش�كة اإلن��
� و � للحقوق المدن�ة. لتوف�� الوصول لعدد أ��� من .Esq ، مع الض�ف الخب�� ت���اس دام لوهر COVID-19 �المستأج��ن التجار��� مع لجنة المحام��
 :�مكنك ال�سج�ل �استخدام هذا الرا�ط .Zoom المشاهدين ، س�تم استضافة هذە الجلسة ع�
h�ps://zoom.us/webinar/register/WN_jKEDwaTISiuUljp3X7iMBA       
 
h�ps://forms.gle/fpdFitcjMtDrSkmA6  :ير�� إرسال أسئلتك لهذە األجزاء والمستق�ل�ة من السلسلة من خالل ز�ارة
 
:الموارد الجار�ة
 
� المتأث��ن �ـ �ات والموظف�� � ز�ارة موقع ال��ب الخاص �المدينة لل��

� ذلك الموارد ، COVID-19 ، www.oewd.org/covid19 ير�� االستمرار ��
�ما ��

ة �ات الصغ�� . وجهات االتصال والتحديثات لل��
 
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp : ع� العنوان التا�� DPH �مكن االطالع ع� الطل�ات والتوص�ات الصح�ة الصادرة عن
 
:ع� COVID-19 المتعلقة �ـ Mayoral �مكن العثور ع� جميع إعالنات
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة ت�ب�ه المدينة: أرسل

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

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

اك �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، و االش��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��
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