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برنامج مفتاح الدخول إلى مدینة نیویورك 
(Key to NYC)

:تتضمن الشركات ما یلي

o یتعین على الشركات التي تقدم : أغسطس17اعتباًرا من
خدمات الترفیھ أو تناول الطعام أو ممارسة تمارین اللیاقة 

فین التحقق من حالة تطعیم الموظالبدنیة في األماكن المغلقة
عاًما، وأال تسمح 12والعمالء الذین تزید أعمارھم على 

بالدخول إلى األماكن المغلقة إال لألفراد الذین حصلوا على
).جرعة واحدة على األقل(اللقاح 

o ویتم . 2021سبتمبر 13سیبدأ تنفیذ ھذا اإلجراء اعتباًرا من
دوالر أمریكي كحد أدنى، ویمكن 1000فرض غرامات بمبلغ 

.دوالر أمریكي لمعتادي المخالفة5000أن تصل إلى 

oع تطرق فرق التوعیة األبواب في األحیاء المجاورة في جمی
ول أنحاء المدینة لتوعیة أصحاب األعمال ببرنامج مفتاح الدخ

.(Key to NYC)إلى مدینة نیویورك 

المطاعم، وصاالت الطعام، وقاعات :أماكن تناول الطعام
یة، المناسبات، ومآدب الطعام الفندقیة، والحانات، والنوادي اللیل
قة لتناول والكافتیریات، ومحالت البقالة التي تحتوي على أماكن مغل
الطعام، والمقاھي، ومطاعم الوجبات السریعة أو الخدمة 

.السریعة التي تحتوي على أماكن مغلقة لتناول الطعام

لیاقة الصاالت الریاضیة، ومراكز ال: صاالت اللیاقة البدنیة
ودیوھات البدنیة، وصفوف اللیاقة البدنیة، وحمامات السباحة، واالست

.الداخلیة، واستودیوھات الرقص

دور السینما، وأماكن الموسیقى والحفالت الموسیقیة، : الترفیھ
والمتاحف، والمعارض، وأحواض األسماك، وحدائق الحیوانات، 

وساحات الریاضة االحترافیة، والمالعب الداخلیة، ومراكز 
المؤتمرات، وقاعات المعارض، ومسارح الفنون المسرحیة، 

وصاالت البولینج، واألروقة، وقاعات البلیاردو، ومراكز األلعاب 
الترفیھیة، وأماكن الترفیھ للبالغین، وساحات اللعب في األماكن 

.المغلقة



NYC COVID Safe App

NY State Excelsior PassCDC card

شروط یفرضھا برنامج مفتاح الدخول إلى مدینة نیویورك 
(Key to NYC) على تناول الطعام وممارسة تمارین

اللیاقة البدنیة والترفیھ في األماكن المغلقة

o 12التحقق من حالة تطعیم الموظفین والعمالء الذین تزید أعمارھم على
.لعدم السماح بالدخول إال لألفراد الذین تلقوا جرعة واحدة على األق. عاًما

o وضع شعار برنامج مفتاح الدخول إلى مدینة نیویورك)Key to NYC  (
م بتنزیل لذا ق. في مكان یسھل رؤیتھ حیث یمكن للعمالء رؤیتھ قبل الدخول

.311، أو اتصل بالرقم nyc.gov/KeyToNYCنُسخ منھ من خالل 

o عاًما في أثناء 18التحقق من ھویة أي شخص یبدو أن عمره أكبر من
.التحقق من دلیل التطعیم للسماح بالدخول إلى األماكن المغلقة

oن وضع خطة مكتوبة توضح طریقة التحقق من دلیل التطعیم للموظفی
.ویجب أن یكون السجل في الموقع، ومتاًحا لفحصھ. والعمالء

o تطبیق (معرفة دالالت التطعیم الساریةNYC Covid Safe App أو ،
NY State Excelsior Pass أو بطاقة مراكز السیطرة على األمراض ،

).والوقایة منھا، أو أي مستندات رسمیة أخرى

http://www.nyc.gov/keytonyc


تھدیًدا مباشًرا على ال یتعین علیك توفیر ترتیبات تیسیریة معقولة إذا كان ذلك سیشّكل
.ركتكالعمالء أو الموظفین اآلخرین في شركتك، أو یفرض عبئًا ال داعي لھ على ش

:مالحظة

ةالترتیبات التیسیریة المعقولة لبرنامج مفتاح الدخول إلى مدین
(Key to NYC) نیویورك

ءالعمال
oجب علیك إذا لم یتمّكن العمیل من إظھار دلیل التطعیم بسبب اإلعاقة، فی

ر التواصل معھ في حوار تعاوني لمعرفة ما إذا كان من الممكن توفی
.ترتیبات تیسیریة معقولة تناسبھ

o على سبیل (یمكن أن تتخذ الترتیبات التیسیریة المعقولة عدة أشكال
مام المثال، یمكن للعمالء شراء الطعام كوجبة طلب خارجي، أو االنض

).  إلى فئة افتراضیة، أو التحدث مع ممثل عبر الھاتف

الموظفون
oاإلعاقة، أو یجب على أصحاب العمل توفیر ترتیبات تیسیریة معقولة في حاالت

الحمل، أو المعتقد الدیني، أو حاالت ضحایا العنف المنزلي، أو المطاردة، أو
. االعتداءات الجنسیة

oیك إذا طلب أحد الموظفین استثناًء ألحد األسباب المذكورة أعاله، فیجب عل
بات التواصل معھ في حوار تعاوني لمعرفة ما إذا كان من الممكن توفیر ترتی

.تیسیریة معقولة تناسبھ

o ل المثال، العمل على سبی(یمكن أن تتخذ الترتیبات التیسیریة المعقولة عدة أشكال
ین أو عن بُعد، أو أداء المھام الوظیفیة في الخارج أو في مكان منعزل عن الموظف

).العمالء اآلخرین، أو الحصول على إجازة غیاب



الموارد الالزمة لبرنامج مفتاح الدخول إلى
(Key to NYC) مدینة نیویورك

oالموقع على الویب
nyc.gov/KeyToNYCجمیع الموارد المذكورة أدناه متاحة على 

oالالفتات
یجب على الشركات طباعتھا وعرضھا

oاألسئلة المتكررة
تتوفر إجابات عن األسئلة األكثر شیوًعا حول الشركات

oحل النزاع
مقطع فیدیو تدریبي للمشروعات التجاریة

o الخط الساخن
 NYC Department of Small(یمكن التواصل مع إدارة مدینة نیویورك لخدمات األعمال الصغیرة 

Business Services ((888): المعنیة بالشركات الصغیرة من خالل االتصال بالرقم SBS-4NYC

oسجل مزیفاإلبالغ عن:
، أو أرسل رسالة بالبرید اإللكتروني إلى VAX-SCAM-833أو 311اتصل بالرقم 

STOPVAXFRAUD@health.ny.gov

oالتمییز:
من ) NYC Commission on Human Rights(تواصل مع لجنة نیویورك المعنیة بحقوق اإلنسان 

311، أو عبر االتصال بالرقم nyc.gov/HumanRightsخالل 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
http://www.nyc.gov/keytonyc
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/posters/covid-19-vaccine-required-poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-key-to-nyc-faq.pdf
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-03447
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
http://www.nyc.gov/HumanRights


الجسديالتباُعد

معدات الوقایة الشخصیة 
)Personal Protective 

Equipment, PPE(

النظافة الشخصیة+ التنظیف 

الطبیةالفحوصات

وسائل التواصل

ا تتوفر إرشادات الوالیة اختیاریً 
عملحالیًا، ووفقًا لتقدیر صاحب ال

:تلمیح

یظل األفراد الذین لم یحصلوا على اللقاح مسؤولین عن ارتداء
مراكز السیطرة على األمراض لتوجیھاتالكمامات وفقًا 

.والوقایة منھا الفیدرالیة

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html


الشروط المفروضة على مؤسسات
األغذیة والمشروبات

o یةحالة الطوارئ المتعلقة بالكوارث في الوالیونیو، انتھت 24اعتباًرا من
).  24األمر التنفیذي رقم (

o،ویجب غیر مسموح ببیع المشروبات الكحولیة بالطلبات الخارجیة بعد اآلن
.  استئناف القرار نظًرا إلى تطبیقھ بموجب القانون

o قلیة ، ستستأنف إدارة شؤون الصحة العامة والصحة العیولیو19اعتباًرا من
 NYC Department of Health and Mental(في مدینة نیویورك 

Hygiene (یم ، بما في ذلك إصدار خطابات التقیعملیات التحقق الكاملة
.واالستدعاءات الخاضعة للغرامات

o ألغى المجلس التشریعي لوالیة نیویورك)NY State Legislature(
ي األمر الذي یُلزم ببیع المواد الغذائیة مع شراء المشروبات الكحولیة ف

.المطاعم والحانات

o تھا بكامل طاقمسموح ألماكن تناول الطعام المغلقة في مدینة نیویورك باستقبال العمالء
، مع مراعاة االلتزام بتوجیھات إدارة شؤون الصحة العامة االستیعابیة

).NYS Department of Health(في والیة نیویورك 

oال ال یز: مالحظة.تم رفع حظر التجوال في منتصف اللیل عن أماكن تناول الطعام المغلقة
)  Open Restaurants(اإلغالق في منتصف اللیل لبرنامج المطاعم المفتوحة 

.المفروض على وضع كراسي في الطرق الجانبیة أو على الرصیف ساریًا

oفتوحة التي تقدم المشروبات الكحولیة في األماكن الم، یجب على المطاعم یولیو7اعتباًرا من
)Open Restaurants(بموجب برنامج المطاعم المفتوحة 

.  أكتوبر5بحلول ) SLA(التسجیل في ھیئة الخمور الحكومیة 

oالمؤسسات المرخصة من ھیئة الخمور الحكومیة یجب على(SLA)  موقع الویب زیارة
لمعرفة المزید من )State Liquor Authority(الخاص بھیئة الخمور الحكومیة 

.اإلرشادات

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u10341756.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=Btl5ySSssYUnr1uulsyLzHtzcUFuzNm2dy8z1QAE7rE9g3T0pXAUtBRRQW20vfX0tHP3JtkQMxjmdh8E-2BBWbeccHkruXAlqBhtKb-2BeXhCruLg-2BqHGFAUzT2QtEZOSIV0JSovHYjLkxeL-2BlHUUhb4ofsTuwmDzvcHtbPcaGK7L-2Bk-3De0XO_OzzJpKZUGRxaGQ2kxWJHyVw61OyN1DM2YuU7Qj8k2U7Qi0gaMCyQUk0prkVTooswoZuYmxyy8JmjycMOOgCb19GoYPwQLNYlDMIZsXSqR7c4VeeJKxtwJuVk8KWRS8hBXcWrzZdqhaTXrQFlymzNx1Fx4QgoHTVeqdbC040wD5c4z5Osxr4qaDu-2Bca4n5DMnckyq4-2B-2BqFBZDx52cV898TOMoqJE3pp6qMsKEU6FSukSEpuTluJv8wYVe6FsEV4EYAvIri4RDIvvfKEKMQpQGQK4zw5TM4HqXbCqQPV94q7DgfIMjOcOQJenB-2F8Mph7oKS8VfXaQ9C1QbJohggkD5Chn5TgnoLJYU2D3gcLP4XM73BzCF-2BZJH7nOmJi7S8gH5QGB-2F8KVKm0O-2FwMYpSlaPIkVhbg4Z0H1noxTXEXQLUZua-2B0ESwBtda3hjHzTRCLBQG8gEcA7UWbCyD-2BWqA-2BISJ13udiL2aZXn6t5d-2BTJTcP5Dn1aZVJAKV6UKsEHSm5AsXcaBBc6qXkpchzrxuvdkgEJfXHuaa8QkhINfSDTqftc9thZe9Ea9lvREp621aZCNv5rDIEsBrDMhYrS0BaO61ttL-2FMf6Vag3LyPQumVSDzC-2Bvv-2FJ1ZfV75MgO0YIVti5aNlI-2FaBDULRGKEJMFhhKVxyTGJeOBpX1Qc4XnNsjghPad2JVclHTz5IbmLs-2BpKlE8x0QOiSjYDCzMjEyoXXaKvC3YXog-2BxIkbnb6yx0T-2B-2FMHdBL51Ha-2BBh8CeAkEBdkg8GaEzMtvbydyjJDbex2YUScjV-2BZo7dDmYWdnLc5fn-2FWxh2-2FZPoHJeCGjN0LBoKbH5DFldMBke8nw3tdVXOJZEGTI-2FOITI5uGeEv0izOgel6B6S-2F96uQy2Kpf3yHxseu6fMcFOOdVpZSvzi0l3X2mlYN1HxpmlHOMnix5JL9-2FeqDGCx-2Bo5LMYLLQ6c0HNzRYCPi2O0L8CcmpLQ0UrY4lJm1keKWzS4zAM-2F8Zq3kSrwsg-3D&data=04|01|mweber@sbs.nyc.gov|ab43bfdb507040f29a3708d90fd9b83e|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|637558250029040159|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=pDKf1VWW32ARNMvV+YxttR/FnkzySZOYIxEAYeRHXeA=&reserved=0
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-governor-murphy-and-governor-lamont-announce-significant-easing-covid-19
https://sla.ny.gov/instructions-continued-and-new-use-municipal-property
https://sla.ny.gov/


NYC Open Restaurants
معاییر تحدید المواقع

nyc.gov/openrestaurants

یوسع ھذا البرنامج متعدد المراحل على مستوى 
المدینة نطاق خیارات الجلوس في الھواء الطلق 

لمنشآت األغذیة تعزیًزا لثقافة المساحات 
المفتوحة، وتعزیًزا لقواعد التباعد الجسدي،

ھذه والمساعدة في العودة إلى الحالة الطبیعیة في
.األوقات االقتصادیة الصعبة

تعرف على المزید من المعلومات، وتقدم بطلب
أو /لوضع مقاعد في الخارج على الرصیف و

الطریق خارج حانتك أو مطعمك على

في والیة ) Open Restaurants(یسمح برنامج المطاعم المفتوحة 
نیویورك بتناول الطعام في األماكن المفتوحة طوال السنة

http://www.nyc.gov/openrestaurants


المصادر
ھناك العدید من المصادر المتاحة التي 

تساعدك على إعادة فتح مؤسستك

الخط الساخن واألدلة 
اإلرشادیة واالستشارات 
واجتماعات عبر اإلنترنت

دلیل موّردي معدات 
الوقایة الشخصیة

المساعدة المالیة

مساعدة في 
اإلیجار التجاري

الدورات التدریبیة 
عبر اإلنترنت حول 

تثقیف األعمال

دعم الموظفین

.لمعرفة المزید nyc.gov/businessقم بزیارة 

:تلمیح

الخدمات اإلرشادیة في
قطاع األعمال

اتقائمة بخطط التغییر

http://nyc.gov/business


وتین یتم تخصیص جھة اتصال واحدة ألصحاب األعمال لمساعدتھم في محاربة الر
امات،لن یصدر االستشاریون أي انتھاكات أو غر.عند فتح أعمالھم أو إعادة فتحھا

.ویمكنھم المساعدة في تفادیھا في المستقبل

:تشمل األعمال المؤھلة واجھات المتجر في الصناعات التالیة

o المقاھي، والحانات، والمطاعم، ومطاعم الدیلي، والبودیجات(خدمات تقدیم الطعام(

oذلكالسوبرماركت، ومتاجر المالبس، ومتاجر اإللكترونیات، وما إلى(البیع بالتجزئة(

oاكز صالونات العنایة باألظافر، وصالونات العنایة بالشعر، ومر(الرعایة الشخصیة
)الرعایة النھاریة، والصاالت الریاضیة، ومراكز اللیاقة البدنیة

SBS-4NYC-888اتصل بـ  أو تفضل بزیارة،  nyc.gov/quickstart 
للتسجیل للحصول على استشارة

رك لألعمال في والیة نیویومبادرة البدء السریع 
)NYC Quick Start(

ھل كنت تعلم؟ 
عیمكن أن یساعد مستشارو برنامج البدء السری

 NYC Quick(لألعمال في والیة نیویورك 
Start (خیص في تقلیل الوقت الالزم إلصدار الترا

ة والتصاریح والمتطلبات األخرى المھمة بنسب
!رع؟ ویعني ذلك أنك ستبدأ العمل بصورة أس50%



یمكن الحصول على قروض ومنح من المنظمات الحكومیة والخیریة 
.والخاصة وغیر الربحیة

أو تفضل بزیارة الموقع 311یرجى االتصال بالرقم 

nyc.gov/financingassistanceاإللكتروني للتواصل مع 

ممثلین من أجل مناقشة .خیاراتك وكیفیة تقدیم طلب

ھل كنت تعلم؟ 
تعمل مراكز حلول األعمال في مدینة نیویورك

)NYC Business Solutions Centers  (
مقرًضا، ویمكنھا المساعدة في 40مع أكثر من 

.التقدیمتقدیم المساعدة المالیة المناسبة لك وطریقة

https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/financing-assistance


ھل كنت تعلم؟ 
د استنادًا إلى مركزك وموقفك الحالي، حدِّ 
لضبط بشكل واعٍ ما تحتاج إلیھ أنت وأعمالك با

من مالك العقار من أجل استئناف نشاطك 
فك في كن صریًحا ونزیًھا بشأن موق. التجاري

وحدد باألخص كیف . 19-أثناء جائحة كوفید
.تتأثر أعمالك بھذه الجائحة

:نصح بشأناستشارات قانونیة ودورات تدریبیة مجانیة عبر اإلنترنت لألعمال یمكنھا تقدیم ال

oتوقیع عقد إیجار جدید

oتعدیل اتفاقیة تأجیر تجاریة حالیة، أو تجدیدھا، أو إنھائھا

oالتعامل مع أي مشكلة أخرى تتعلق باإلیجار التجاري

أو تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني 311یرجى االتصال بالرقم 

nyc.gov/commleaseلطلب مساعدة بشأن اإلیجار التجاري

http://nyc.gov/commlease


ھل كنت تعلم؟ 
ا ما من األشخاص الذین یشترون شیئً %93

ثل عبر اإلنترنت یستعینون بمحرك بحث م
Google من نقراتھم تكون من 92% ، و

لذا، من . نصیب أول صفحة تظھر لھم
الضروري تحسین مرتبة ظھور موقعك 

.اإللكتروني في نتائج محركات البحث

دورات تدریبیة لمساعدة األعمال على التكیف وإتقان العمل

:لالطالع على قائمة كاملة بعروض الدورات التدریبیة والتسجیل، تفضل بزیارة
nycsmallbizcourses.eventbrite.com

اضي لألعمال یتحول العالم بشكل متزاید إلى عالم إلكتروني وأصبح الحضور االفتر
نوعة تعلم كیف تجھز أعمالك وتكیفھا من خالل مجموعة مت. أكثر أھمیة من ذي قبل

:من الدورات التدریبیة عبر اإلنترنت الخاصة باألعمال، بما في ذلك

oلألعمالالخاصاإللكترونيموقعكبناء

oالبحثمحركاتعلىالنتائجتحسین

oوالمنافسةالمبیعاتزیادةأجلمنالسلعيالتمییزاستراتیجات

oعمالئكتقدیریلقىمحتوىإنشاء

http://nycsmallbizcourses.eventbrite.com/


مواءمة عملك: الوضع الطبیعي الجدید
(THE NEW NORMAL: ADAPTING YOUR BUSINESS)

توفیر مجموعة من ورش العمل وقائمة بالخطط للمساعدة على التعافي والمواءمة

ھل كنت تعلم؟ 
إلى %35ال تمتلك نسبة تتراوح من 93

من الشركات الصغیرة موقعًا على 40%
رحلتك یمكن أن یساعدك بدء–الویب 
!في أن تحقق شركتك التمیزالرقمیة

وجھ وعن ُصممت ھذه البرامج بشكل منفصل للشركات التي تعمل مع العمالء وجًھا ل
التكیف بُعد، وتساعد ھذه البرامج أصحاب األعمال الذین یعملون أو كانوا یعملون على
:یةوتجاوز مرحلة ما بعد التعافي على المدى القصیر من خالل الموضوعات التال

الحفاظ على حمایة العمالء والموظفین والمجتمعات:التصدي

التعافي والتعلّم والعودة مجدًدا بشكل أقوى:التعافي

"القادم"االستعداد للنجاح في الوضع الطبیعي :االزدھار

:  لالطالع على قائمة الخطط والتسجیل في مجموعة ورش العمل، تفضل بزیارة
nyc.gov/adaptmybiz

http://www.nyc.gov/adaptmybiz


قطاع األعمالاالخدمات اإلرشادیة في 

ھل كنت تعلم؟ 
إلى %35ال تمتلك نسبة تتراوح من 93

من الشركات الصغیرة موقعًا على 40%
رحلتك یمكن أن یساعدك بدء–الویب 
!في أن تحقق شركتك التمیزالرقمیة

.خبراء الصناعة الذین یمكنھم مساعدتك في بدء نشاطك أو تطویره

السوداء، یتم تعیین استشاریین على استعداد لمساعدة رواد األعمال أصحاب البشرة
اجھات والشركات المملوكة لألقلیات والنساء، والشركات المتخصصة في تصمیم و

.المتاجر الموجودین في األحیاء الفقیرة في البدء أو المواءمة أو النمو

o برنامج استشاریي الشركات الصغیرة في مدینة نیویورك)Small Business 
Mentors NYC:(یساعد أصحاب الشركات المتخصصة في تصمیم واجھات المتاجر

.الحالیین من أجل تحقیق التعافي والنمو

o برنامج استشاریي رواد األعمال أصحاب البشرة السوداء في مدینة نیویورك)BE NYC 
Mentors): برنامج مخصص لرواد األعمال أصحاب البشرة السوداء في مرحلة ما قبل

.بدء العمل والمراحل األولى من العمل، مع التركیز على القطاعات السریعة النمو

oالنساء /برنامج استشاریي الشركات المملوكة لألقلیات)M/WBE Mentors:( یساعد
الموارد النساء في بناء شبكاتھا المھنیة وتعزیز وصولھا إلى/الشركات المملوكة لألقلیات

.وزیادة فرص التعاقد

لمعرفة المزید والتسجیل، تفضل بزیارة 
nyc.gov/businessmentors 311، أو اتصل بالرقم.

http://www.nyc.gov/businessmentors


:احِم موظفیك من خالل معرفة المتطلبات واالمتثال لھا ومشاركة الموارد

oإجازة مرضیة وللسالمة
ن االستفادة یجب على أصحاب العمل توفیر رصید إجازات مرضیة وللسالمة بحیث یستطیع الموظفو

.  منھا لالعتناء بأنفسھم أو أحد أفراد أسرتھم
nyc.gov/paidsickleaveأو تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني311یرجى االتصال بالرقم 

.المعلوماتلمزید من

oحمایة الوظائف في أوقات الحجر الصحي
نتیجة تضمن حمایة الوظائف وتقاضي الراتب لسكان نیویورك في أثناء بقائھم في حجر صحي

.اقرأ المزید ھنا. 19-اإلصابة بمرض كوفید

oالصحة العقلیة
إذا شعرت أنت أو.ردود األفعال العاطفیة مع الضغوط طبیعیة
NYC Wellأحد موظفیك بالتوتر أو القلق، فتواصل مع

.65173إلى الرقم WELLأو أرسل كلمة NYCWELL-888على الرقم 

oالتمییز والمضایقات
یات إذا تعرضت أنت أو أحد موظفیك للمضایقة بسبب الِعرق أو دولة المیالد أو ھو

عن طریق االتصال NYC Commission on Human Rightsأخرى، فأبلغ
.3131-722-718أو311بالرقم 

oخطة الرعایة الصحیة بمدینة نیویور
رین على خدمات رعایة صحیة منخفضة التكلفة ومن دون تكلفة للمقیمین في مدینة نیویورك من غیر القاد

لمزید من المعلومات، تفضل . تحمل تكالیف التأمین الصحي أو غیر المؤھلین للحصول علیھ
.nyccare.NYCبزیارة

oبرنامج العمل المشترك
زئیًا یسمح للعاملین بالعمل وفق جدول مواعید أقل في ساعات العمل والحصول على مخصصات البطالة ج

.أسبوًعا26لفترة تصل إلى 
.labor.ny.gov/ui/employerinfo/shared-work-program.shtm:تعرف على المزید

oتدریب الموظفین
یتوفر تدریب مجاني لمساعدة الموظفین على استخدام 

-COVID(التقنیات الجدیدة، وكذلك بروتوكوالت السالمة الجدیدة الخاصة بجائحة فیروس كورونا المستجد 
.وتعرف على المزید ھنا).19

oWorkforce1 Career Centers
ف على فرص العمل والتدریب الحالیة والتقدُّم إلیھا على الم وقع تتوفر خدمات عن بُعد للتعرُّ

.nyc.gov/getworkاإللكتروني

http://www.nyc.gov/paidsickleave
https://www.governor.ny.gov/programs/paid-sick-leave-covid-19-impacted-new-yorkers
http://www.nyc.gov/nycwell
http://www.nyc.gov/humanrights
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nyccare.nyc/&data=04|01|LKang@sbs.nyc.gov|d6a51000e944444d08d008d968b54f44|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|637655950192713902|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=OEXZbMiYpLpo0/vFx0eth5pLFceowOOVU8BodRrWHNU=&reserved=0
https://www.labor.ny.gov/ui/employerinfo/shared-work-program.shtm
https://www.surveymonkey.com/r/CTPRecovery
http://www.nyc.gov/getwork


ھل كنت تعلم؟ 
نجح االستشاریون المشاركون في برنامج 
یویورك استشاریي الشركات الصغیرة في مدینة ن

)Small Business Mentors NYC ( في
مواءمة أعمالھم لتحقیق النمو خالل جائحة 

).  COVID-19(فیروس كورونا المستجد 
!بھاوتعرف على الطریقة التي یمكنھم مساعدتك

كمامات ابحث في دلیل الموّردین على اإلنترنت للحصول على
ثل الوجھ أو غیرھا من معدات الوقایة الشخصیة غیر الطبیة م

یة، وأثاث معقم الیدین، والقفازات، والحواجز الوقائیة البالستیك
.المكاتب، وما إلى ذلك

لالطالع على قائمة بموّردي nyc.gov/businessتفضل بزیارة 
.معدات الوقایة الشخصیة

الوقایة الشخصیةدلیل موّردي معدات 

http://www.nyc.gov/business


:البرید اإللكتروني
covid19biz@sbs.nyc.gov

:الخط الساخن
888-SBS-4NYC

(888-727-4692)
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