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  ،عزيزي القارئ
 
مع استمرار الصيف ، نأمل أن تجد طرًقا لالستمتاع مع الحفاظ على الصحة واألمان. فيما يلي اإلعالنات والتحديثات والموارد لمجتمع
األعمال الصغيرة. إذا فاتك أي من إعالناتنا السابقة ، فيمكنك مشاهدته هنا . يتم تشجيع الشركات على التحقق من
oewd.org/covid19 للحصول على معلومات وموارد جديدة . إذا كانت لديك أسئلة ، فيرجى االتصال بنا على sfosb@sfgov.org
.         
 
:اإلعالنات
صندوق القروض الدوارة األمريكية األفريقية من سان فرانسيسكو - تقدم اآلن
.Mayor London N مفتوح اآلن! تم إنشاء برنامج القرض من قبل (AARLF) تطبيق صندوق التمويل المتجدد األمريكي اإلفريقي
Breed ، مكتب تنمية االقتصاد والقوى العاملة (OEWD) ، Main Street Launch ، وغرفة التجارة األمريكية اإلفريقية SF لمنح
الوصول الذي تشتد الحاجة إليه لرأس المال والمساعدة التقنية . COVID-19 الشركات الصغيرة األمريكية المملوكة ألفريقيا المتأثرة بـ
يقدم البرنامج قروضاً تصل إلى 50،000 دوالر بفائدة 0٪ بدون رسوم ، Give2SF باستثمار مبدئي قدره 1.5 مليون دوالر من تبرعات
   .وبدون متطلبات ضمان. سيتم تأجيل الدفعات لألشهر االثني عشر األولى ويمكن إلغاء ما يصل إلى 20٪ من القرض

وتلك األكثر تأثراً بشدة من النظام الصحي الملجأ SF سيعطي صندوق القروض األولوية للشركات التي يمتلكها السود منذ فترة طويلة في
.في المكان الحالي ، وكذلك الشركات التي تقدم خدمات مهمة في األحياء األمريكية األفريقية تاريخياً

. انقر هنا لل كسب حول برنامج القروض و شروط األهلية . ال الخطوة األولى لتطبيق البريد هو ملء نموذج االستفسار قرض هنا

 admin@sfaacc.or g إذا كانت لديك أسئلة حول صندوق القروض المتجددة للشركات الصغيرة األمريكية األفريقية ، فيرجى االتصال بـ

من التفتيش على المباني نقل و تواريخ إغالق SF وزارة
في نهاية South South Ness Avenue (49SVN) إلى Mission Street 49 في 1660 (DBI) ستنتقل إدارة التفتيش على المباني
مع 14 قسًما آخر يسمح بذلك ، مما يجعل األمر أسهل للتعاون وتقديم DBI يوليو 2020. في هذا المبنى الجديد ، سيتم تحديد موقع
  .خدمات التصاريح

يتم إغالق خدمات الرصيف في : يوليو 23، 24، 30، 31، وأغسطس 3. يرجى وضع عالمة هذه التواريخ DBI ،استعدادا ل لل تحرك
وهي DBI في التقويم الخاص بك. لن يحدث التوجيه بين الوكاالت من 22 يوليو إلى 3 أغسطس بالنسبة للتراخيص التي تم تقديمها إلى
   .توجيه من هذه التصاريح سوف تستأنف يوم 4 أغسطس I nteragency 2020 . قيد المراجعة حالًيا

DBI قطرة في التعيينات ل أكثر من وصفة طبية مع خطط تسمح وتطبيقات تكون غير متوفرة في 28 و 29 تموز 9:30 حتي 03:30
في المبنى الجديد. سنقدم المزيد من Curbside كما سيتم توفير خدمات .SVNستبقى مغلقة جزئيا للجمهور بعد انتقاله الى 49
     في خدمة عمالئنا عن بعد من االثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباًحا إلى 5 مساًء DBI التفاصيل في األسابيع المقبلة. سيستمر

فوائد واجهة المستخدم اإلضافية للعاطلين عن العمل على المدى الطويل :EDD تحديث
فوائد العمال و األفراد تلقي الفوائد من خالل بان (UI) إضافية متوفرة اآلن ألطول العاطلين عن العمل على المدى التأمين ضد البطالة
Gov ernor Newsom الذي كان جزًءا من حزمة ميزانية ، AB 103 وبموجب .COVID-19 تتأثر CA في demic المساعدة البطالة
الموقعة في أواخر يونيو ، فإن الوالية تلبي اآلن متطلبات الزناد الفيدرالية لزيادة الدعم للعاطلين عن العمل من الحكومة الفيدرالية. من
فوائد البرنامج، والعمال العاطلين عن العمل يتلقى إضافية سبعة أسابيع من (FED-ED ) خالل التوسع في المدة الممتدة االتحادية للدولة
برنامج ، الذي يشمل (PUA) الفوائد ليصبح المجموع 20 أسابيع إضافية، و األفراد نال فوائد من خالل الفيدرالية البطالة جائحة المساعدة
FED-ED العاملين لحسابهم الخاص ، سيحصلون على سبعة أسابيع إضافية من المزايا. باإلضافة إلى ذلك ، يتم تمويل 100٪ من مزايا
.فيدرالًيا مما يوفر بعض اإلعفاءات الضريبية ألرباب العمل
 

و تجتاح النظام لتحديد األشخاص الذين قد تكون قيد FED-ED وتنفيذ البرامج EDDو
الحادي 

ل13 األسابيع األولى من التمديد على 1 يوليو 
فوائد تمديد الضعف الجنسي . لألفراد -FED الفوائد إلى االنتقال إلى (PEUC) التشغيل من الحاالت الوبائية الطارئة على البطالة التعويض
ترقب ، PUA أو PEUC الذين يتلقون دخل البطالة من خالل
 
:الندوات
CA التوجيه والموارد لمصنعي
الخميس 2 يوليو 2020 ؛ 9 : 30-11 ص
 
T انه CA التصنيع استشارات تكنولوجيا ومكتب CA إلدارة األعمال والتنمية االقتصادية (GO-بيز) تستضيف ندوة عبر اإلنترنت للشركات
المصنعة والية كاليفورنيا على حوافز اقتصادية والموارد واإلغاثة. ستغطي الجلسة مواضيع مثل اإلعفاءات الضريبية والحوافز ، واختيار
.الموقع والمالحة الحافزة ، وتمويل تنمية القوى العاملة والتدريب ، والتمويل ، والمزيد. انقر هنا للحصول على التفاصيل والتسجيل
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 الخط الساخن ألزمة الشركات الصغيرة - مستمر
 الخميس 2 يوليو 2020 ؛ 4:00 مساًء ،

كل يوم خميس من أجل ساعات العمل االفتراضية بقيادة محامين متمرسين CA Small Enterprise انضم إلى فريق عمل
ومستشارين تجاريين لشبكة مركز تطوير األعمال التجارية الصغيرة في شمال كاليفورنيا . تهدف هذه الجلسات إلى معالجة المشكالت
القانونية لشركات والية كاليفورنيا التي تضم 25 موظًفا أو أقل باإلضافة إلى المنظمات غير الربحية. يمكن للحاضرين تقديم أسئلة حول
، CARES برامج اإلغاثة الحكومية والموارد األخرى ليتم الرد عليها مباشرة . وتشمل الموضوعات: مخاوف والتزامات قانون العمل ، قانون
واآلثار الضريبية ، مفاوضات اإليجار التجاري وقضايا اإلخالء ، والموارد القانونية المحلية. انقر هنا للتسجيل في جلسة SBA 23 قروض
   .يوليو 2020

 Sesión de Ayuda Urgente de COVID-19 Para Pequeños Negocios y Emprendedores - اإلسبانية
الجمعة ، 4 يوليو ، 2020 ؛ 11 صباًحا - 12 مساًء

T انه CA فرقة العمل Entreprenuership وCA GO-بيز واستضافة االستجابة السريعة الويبينار باللغة اإلسبانية على COVID 19
Sesión de Ayuda Urgente de COVID-19 Para" ، انتعاش األعمال التجارية الصغيرة و اإلغاثة. ستشمل الندوة عبر اإلنترنت
Pequeños Negocios y Emprendedores" ، مجموعة من الشركات الصغيرة التي تناقش استراتيجيات التسويق والموارد األخرى
.COVID-19 لمساعدة الشركات الصغيرة على االستجابة لـ

.انقر هنا للحصول على التفاصيل والتسجيل

 

:الموارد الجارية

SF من مقدمي الخدمات المحليين. يمكن ألي شركة تبيع معدات الوقاية الشخصية إلى أعمال PPE احصل على الشخصية معدات الوقاية
   . sfosb@sfgov.org وترغب في إضافتها إلى هذه القائمة االتصال بنا على

للتذكير ، يرجى االنتباه إلى مخططات االحتيال المحتملة ذات الصلة ببرامج التحفيز االقتصادي. لإلبالغ عن عمليات االحتيال واالحتيال
  . انقر هنا . وقد قدم مكتب المدعي العام أيًضا معلومات وموارد ذات صلة بحيل الفيروسات التاجية هنا ، SBA المتعلقة ببرنامج

:على DPH الصحية من Coronavirus (COVID-19) يمكن االطالع على أوامر
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp . يمكن العثور على التوجيهات الصحية للعمليات
  . https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp :التجارية على

 

:على COVID-19 المتعلقة بـ Mayoral يمكن العثور على جميع إعالنات

https://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19 .

 

لمزيد من المعلومات ، يمكنك أيًضا االتصال برقم 311 ، وللحصول على تحديثات رسمية ، قم بالتسجيل في خدمة تنبيه المدينة: أرسل
COVID19SF 777-888 إلى . 

إلى البقاء حتى موعد على كوفيتش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، تسجل في أخبارنا اإللكترونية في
https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .   

 

،تضامنا مع

مكتب األعمال الصغيرة
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