
ة اإلخبار�ة  OSB يناير 2022 الن�ش
 

ة - توار�ــــخ االستحقاق المهمة لعام 2022 كات الصغ�ي  الموض�ع :تحديثات ال�ش
 

ة األعمال مجتمع ع��زي الصغ�ي  ، 

ا ي  بكم مرحب�
ي  عن أعرب أن أود ، الجد�د العام بدا�ة مع !2022 عام �ف

ي  ل�م تح�ايت ة األعمال لمكتب الجد�د المدير بصفيت كان .الصغ�ي  
ا الماض�ان العامان كات بالنسبة للغا�ة صعب� ة لل�ش استقرارها أو أعمالهم بدء إ� يتطلعون الذين األشخاص أن �ا�  ل�س ول�ن ، الصغ�ي  

ي  تط��رها أو
ال��اء انتشار قبل لها ح� ال �اعات من عانوا قد فرا�س�سكو سان �ف . 

ي  العد�دة الجم�لة األش�اء أحد
ة األعمال مجتمع �ف تذهب الذي المكان ذلك كان سواء .ما بط��قة به مرتبط منا واحد كل أن هو الصغ�ي  

ي  إل�ه ذهبت الذي المكان أو ، القهوة فنجان لتناول صباح كل إل�ه
فإن ، واقعة حق�قة حلمك جعل الذي المكان أو ، لك عدمو  أول �ف  

كات ة ال�ش ي  خاصة مكانة لها الصغ�ي
ا قل��نا �ف جم�ع� . 

ة من سنوات ع�ش  من أ���  لتطبيق متحمس أنا السبب لهذا ي  الخ�ب
كات مساعدة �ف ة ال�ش ي  الصغ�ي الصعبة العمل�ات خالل من تكافح اليت  

ي 
أح�اء و�ناء العمل فرص وتوف�ي  واالبتكار اإلبداع وهو ، أفضل �شكل تفعله ف�ما االزدهارب لدينا األعمال لمجتمع للسماح المدينة �ف  

والمجتمعات بالح�اة نابضة . 

ي 
إ� أتطلع ، المقبل العام �ف : 

امج المساعدة المال�ة وجلسات االستشارة المجان�ة ، ول�ن مع عدم • ي  ذلك الدعم ب�ب
ي  االقتصادي ، بما �ف

 إعطاء األول��ة للتعا�ف
ي  سان فرا�س�سكو

ة و�شغ�لها وتنميتها �ف ي  �سه�ل بدء األعمال الصغ�ي
ا المتمثل �ف  .إغفال الهدف الحا�ي  دائم�

ا ع� العمالء مع توف�ي  جميع الموارد ع� • ف� ي  ذلك موقع أ���  ترك�ي
ة ، بما �ف ف  الوصول إ� خدمات وموارد األعمال الصغ�ي  تحسني

ي  مدينتنا )49
ي  مركز التصار�ــــح الجد�د �ف

ة �ف ف  لخدمات األ عمال الصغ�ي ف  المخصصني ح�ب بالموظفني  S. Van راحتك وال�ت
Ness). 

ة لدينا �شكل أفضل .يتضمن ذلك • حة لدعم مجتمع األعمال الصغ�ي ي  والدعوة للس�اسات والحلول المق�ت
 التط��ر االستبا�ت

ي  لعمل�ة السماح لألعمال ي  ذلك ���ــــع الجدول الزميف
ف  ، بما �ف فني ي  مجلس الم�ش

ي  �ف ي  بدأتها أثناء خدميت  توسيع الس�اسات اليت
ي  ، والتنازل عن بعض رسوم تصار�ــــح

ي  استخدام مساحة الطابق األر�ف
ة ، و�عطاء أصحاب األعمال مرونة إضاف�ة �ف  الصغ�ي

ة  .األعمال الصغ�ي
 

.Katy.Tang@sfgov.org  ي  إل�ه تتطلع الذي ما
ي  مكتبنا �كون أن �مكن ك�ف ؟2022 عام �ف

 ع� بأفكارك أرحب أفضل؟ خدمة �ف
 

ي  تانغ
 كايت

 المدير التنف�ذي
 

 اإلعالنات:
 تحد�ث ساعات الخدمة الشخص�ة

ي  حاالت 
ا لل��ادة الحال�ة �ف اير ، Omicron نت�جة لمتغ�ي  COVID-19 نظر� ا للخدمات الشخص�ة حيت  14 ف�ب  س�ظل مكتبنا مغلق�

ي  .2022
ويف �د اإلل��ت ي  التوفر للمساعدة ع�ب  الهاتف أو ال�ب

 .�شكرك ع� تفهمك خالل هذا الوقت الصعب للجميع .�ستمر مكتبنا �ف
.sfosb@sfgov.org   د ع�ب  أو 6134-545 (415) ع� بنا االتصال ير�ب� ي  ال�ب

ويف  ع� اإلل��ت
 

كات 2022  توار�ــــخ استحقاق مهمة لل�ش
ائب األعمال ي  ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� ، تقد�م �ف

كات لمتطلبات المدينة المختلفة )إن وجدت (، بما �ف  �جب أن تمتثل ال�ش
اخ�ص ودفع األعمال �سج�ل د�دوتج السن��ة  كات المهمة االستحقاق بتوار�ــــخ قائمة أ�شأنا لقد .التنظ�م�ة ال�ت للوصول هنا انقر .لل�ش

 .إ� القائمة حيت  ال تفوتك أي مواع�د نهائ�ة مهمة
 

ف  24 يناير 2022 الساعة 4:30 مساءً  ة - االثنني  اجتماع لجنة األعمال الصغ�ي
ة األعمال لجنة: ي  الصغ�ي

حات قضا�ا لمراجعة 24/1 �ف  التال�ة الس�اسة ومق�ت
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ف  Safaiمستوى ع� تصار�ــــح نظام س�طور  • �عات  Mayor Breedوالم�ش ف  ��ش ف  البائعني اح هذا :المتجولني من المقدم االق�ت
ف  ليتم إدارته من خالل إدارة األشغال العامة ف  الجائلني  .المدينة للبائعني

 
: ��� �������� ��� . ������ ����� � ���� �� 415-655-0001 � ��� ������

2495351 7176 
3*  ����. ���� ����� ��� �������� ��� �������� �����#  ��� ���� 

�������. 
 

ان�ة الدولة ف ح م�ي  مق�ت
حة المتعلقة ان�ة للسنة المال�ة 2022-23 .�مكنك العثور ع� ملخص للمبادرات المق�ت ف اح الم�ي ا اق�ت ف  نيوسوم مؤخر�  أصدر الحا�م جافني

ة باألعمال .  هنا الصغ�ي
 

ي 
ف�ه �ف  SF تحديثات لجنة ال�ت

• ������ ������� ������� ����� ������ ����� 
ا يؤثر ع� "األحداث ا جد�د� ا صح�� ي  سان فرا�س�سكو أمر�

ي  وقت سابق من هذا الشهر ، أصدرت وزارة الصحة العامة �ف
 �ف

ي  خفضت ي  أجرتها الدولة واليت ات اليت ي  األما�ن المغلقة والمفتوحة .التغي�ي  األسا�ي  ع� األمر هو االمتثال للتغي�ي
 الضخمة "�ف

ا من 15  عتبة األحداث الضخمة إ� 500 من الحضور لألحداث الداخل�ة ، و 5000 من الحضور لألحداث الخارج�ة ، بدء�
اير ي  األول من ف�ب

ف  التنف�ذ �ف ى �دخل ح�ي ي  األحداث ال��ب
 .يناير .المتطلب الجد�د للتطع�مات الحديثة �ف

 
ا الحال هو كما  إجما�ي  تحد�د لتسه�ل أحمر خط ذات �سخة إل�ك .بال�امل الص�ي  األمر الجميع �قرأ أن المهم من ، دائم�

ات  .التغي�ي
 

• ������ ����� �� JAM 2022 ����� ��� ������ 
ا حيت  Just Add Music" 30" أو Active JAM سيتم تمد�د تصار�ــــح ي  المستمر أو الصوت المك�ب  تلقائ�� ف�ه الخار�ب  مع ال�ت

ي  ال تزال تحصل ع� موافقة مل��ة صالحة ، مثل  يونيو 2022 .تمت الموافقة ع� التمد�د فقط لحام�ي  التصار�ــــح اليت
كة أو ت��ــــح  JAM حيت  30 يونيو 2022 لمبانيهم الخارج�ة .س�ستمر قبول طلبات ت��ــــح ، ISCOTT المساحات المش�ت

.sf.gov/jam  ع� قدم .2022 يونيو 30 حيت  الجد�دة 
 

 (HCAO) تحديثات قانون مساءلة الرعا�ة الصح�ة
�دي لجميع مدفوعات رسوم ا من 1 يناير 2022 ، تم تغي�ي  العنوان ال�ب  إ� مستش�ف  سان فرا�س�سكو العام .الرجاء HCAO اعتبار�

 :إرسال جميع المدفوعات واستمارات الدفع إ�
 

 المحاسبة المال�ة - وحدة اإليرادات
 جروف ، غرفة 110 101

 سان فرا�س�سكو ، كال�فورن�ا 94102
 

.HCAO   موقع ز�ارة ير�ب ،HCAO  ولح والتحديثات المعلومات من لم��د 
 

ي  مناطق األعمال المستهدفة بموجب قانون الوال�ة الجد�د
 حدود ال�عة المنخفضة �ف

ي  ممرات محددة باستخدام السلطة
ي  الساعة �ف

ي  خفض حدود ال�عة إ� 20 م��ً  �ف
ي  ، بدأت سان فرا�س�سكو �ف

ي  األسب�ع الما�ف
 �ف

ي  1 يناير 2022 ، مما .(AB43) الجد�دة الممنوحة بموجب قانون الجمع�ة 43
ف  التنف�ذ �ف وع القانون ح�ي  دخل المكون األول من م�ش

ي  �كون فيها ما ال �قل ي  مناطق األ�شطة التجار�ة )أي تلك الشوارع اليت
 سمح للمدن بتخف�ض حدود ال�عة بحلول الساعة 5 مساءً  �ف

 موقع ب��ارة قم ، المعلومات من لم��د .(بالتجزئة البيع أو الطعام لتناول الممتل�ات استخدامات نصف عن  SFMTAال��ب ع� .
 

ون��ة القد�مة لألعمال  اللوحات ال�ب
ي   Legacy Businessع� 

ة األعمال مكتب قام ، 2021 ود�سم�ب  نوفم�ب  �ف ك�ب الصغ�ي ون��ة اللوحات من األو� الجولة ب�ت كة ال�ب ل�ش
ي  يبلغ قطرها 15 بوصة و�ي  جذابة للغا�ة ي  جميع أنحاء المدينة .تم تصم�م اللوحات ، اليت

كة �ف  ، واجهات المحالت الخاصة بـ 19 �ش
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بواسطة  Osaki Creative Groupبواسطة وتثبيتها تصن�عها وتم  Priority Architectural Graphics .ثان�ة جولة ترك�ب سيتم 
ي  عام 2022

 .من 25-30 لوحة �ف
 

 
 
 

ا مدته 3 دقائق من   ، CleanPowerSF خذ استطالع�
ي  ال�ه��اء بخدمة يتعلق ف�ما أفضل �شكل وآرائك تجار�ك فهم ، المح�ي  النظ�فة الطاقة مزود.

 ي��د  CleanPowerSF، عملك �ف
CleanPowerSF هو برنامج تابع لـ SFPUC  ي

ي  سان فرا�س�سكو بكه��اء نظ�فة .ضع �ف
كة �ف  �خدم أ���  من 380.000 مق�م و�ش

ام المستقب�ي  االتجاە اعتبارك  CleanPowerSFاليوم االستطالع أ�مل .والم��د.  ومعدالت  جل�ب
 

اء  برنامج سان فرا�س�سكو لألعمال الخ�ف
كات الحصول ع� ما �صل إ� 2000 دوالر ع� شكل رسوم مسبقة ي  سان فرا�س�سكو !�مكن لل�ش

كة صد�قة للبيئة �ف  كن �ش
ق�ات الالزمة إل�مال عمل�ة التعرف .لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة اء أو ال�ت اء الخ�ف  وخصومات ع� عمل�ات ال�ش

.kevin.kumataka@sfgov.org  ا أرسل أو ا ب��د� ون��   SFGreenBusiness.orgإ� إل��ت
 

امج:  ال��ب ع� التعل�م�ة ال�ب
ا ا - 12:00 ظهر� وط وعمل�ات مسك الدفاتر - الخم�س ، 20/1/22 ، 10:00 صباح�  أساس�ات مسك الدفاتر 1 :�ش

ي  الوقت المناسب .�شمل الموضوعات النقد�ة مقابل المحاسبة
 تعرف ع� ك�ف�ة الحصول ع� معلومات مسك الدفاتر الدق�قة و�ف

 ، ع� أساس االستحقاق ، وعمل�ات تدفق ب�انات المحاسبة المناسبة ، والسجالت والملفات المحاسب�ة ، ومخطط الحسابات
 والتسج�ل الم��د لمعرفة هنا انقر .والم��د ، المختلفة المال�ة التقار�ر من والغرض.

 
اض�ة - الخم�س ، 20/1/22 ، 4:00 مساءً  - 6:00 مساءً   الع�ادة القانون�ة االف�ت

ف  لتقد�م االستشارات  انضم إ� الخدمات القانون�ة لرواد األعمال للحصول ع� ع�ادة قانون�ة .س�كون المحامون المتفرغون متاحني
كات القانون�ة. ة لل�ش  اليوم سجل لذا محدودة البقع .مقدما التسج�ل مطلوب .الصغ�ي

 
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ  التعاقد الحكو �ي  - الخم�س الموافق 22/1/22 الساعة 11:00 صباح�

نت حول ؟ انضم إ� إدارة الخدمات العامة بالوال�ات المتحدة للحصول ع� ندوة مجان�ة ع�ب  اإلن�ت  هل أنت مهتم بالتعاقد الحكو�ي
 هو عقد حكو�ي  ط��ل األجل ع� نطاق واسع GSA جدول .GSA المتعددة وك�ف�ة الحصول ع� جدول GSA برنامج جداول جوائز

ف  وحكومات الوال�ات والحكومات المحل�ة إمكان�ة الوصول إ� أ���  من 11 مليون من �ن الف�دراليني كات تجار�ة يوفر للمش�ت  مع �ش
 هنا سجل .مخفضة بأسعار التجار�ة والخدمات والمنتجات اإلمدادات .

 
 دعونا نصلح موقع ال��ب الخاص بك - ورشة عمل للتدقيق المبا�ش  والتعد�ل والتبد�ل - األر�عاء ، 22/1/22 ، 2:00 م - 3:30 م
ا بالغ األهم�ة لنجاحك .حيت  أ�سط مشكالت ا أمر� ف  محركات البحث جاهز�  �عد التأ�د من أن موقع ال��ب الخاص بك �عمل وأن تحسني

ي  نظرة ع� المكونات العمل�ة
ي  هذە الندوة ع�ب  ال��ب ، سنل�ت

 موقع ال��ب �مكن أن ت�ف  حركة المرور والمب�عات الخاصة بك .�ف
 .لتج��ة المستخدم ، وأين �مكنك تطبيق إبداعك ، ور�ط أصولك الرقم�ة بالسبا�ة ، وك�ف �مكنك تقي�م موقع و�ب معطل و�صالحه

نت ع�ب  خدمات / منتجات تبيع كنت إذا !  واالنضمام التسج�ل من فتأ�د ، بذلك للق�ام تخطط كنت إذا أو ، اإلن�ت
 

نت لعمل�ات اإلخالء التجار�ة  اعرف حقوقك :�سج�الت ندوة ع�ب  اإلن�ت
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نت ، والمتوفرة ي  عمل�ات اإلخالء التجار�ة "ع�ب  اإلن�ت
ة "اعرف حقوقك �ف  شاركت الخدمات القانون�ة لرواد األعمال �سج�التهم األخ�ي

 .بلغات متعددة
ف  ] ي  ] [ يإنجل�ي

ي  ] [ إسبايف  [ فيتنا�ي  ] [ صييف
 
�ب  التواصل مع ي  مفاوضات عقد اإل�جار ، أو إ�شاء خطة لسداد اإل�جار ، ف�ي

ي  حاجة إ� مساعدة �ف
ا ، أو �ف ا تجار��  إذا كنت تواجه إخالء�
 .ف��قهم للحصول ع� المساعدة

 
 

كات �شجع نحن 19oewd.org/covid ومحدثة جد�دة موارد ع� للحصول.  من التحقق ع� ال�ش
 

ون�ة ع� ، COVID-19 للبقاء ع� اطالع دائم باإلعالنات والموارد المتعلقة بـ ك للحصول ع� أخبارنا اإلل��ت  اش�ت
ات اقرأ . ون�ة اإلخبار�ة الن�ش  news -e-business-small-https://sfosb.org/subscribe .هنا السابقة اإلل��ت
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