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  ، عزیزي القارئ
 

 نتمنى أن تقضي أسبوًعا جیًدا حتى اآلن. فیما یلي اإلعالنات والتحدیثات والموارد للشركات الصغیرة. إذا فاتتك أي من إعالناتنا
 بشكل  متكرر للحصول oewd.org/covid19 السابقة ، یمكنك العثور علیها على موقعنا. یتم تشجیع الشركات على مراجعة
  .sfosb@sfgov.org على معلومات وموارد جدیدة. لألسئلة ، ال تتردد في االتصال بنا على
 

 إعالنات
 

 لجنة األعمال الصغیرة 8/10/20 ملخص االجتماع
 اجتماًعا عاصًفا اللیلة الماضیة (8/10/20) ملیًئا بالعروض التقدیمیة والمناقشات حول (SBC) عقدت لجنة األعمال الصغیرة
 البرامج والتشریعات التي تؤثر على األعمال التجاریة الصغیرة. سمعنا من مسؤول الصحة في سان فرانسیسكو ، الدكتور توماس
 ومدیر لجنة الترفیه في سان فرانسیسكو ماجي وییالند في فریق ، COVID-19 أراغون ، عن تأثیر األعمال الصغیرة خالل
 وعروض تقدیمیة حول برنامج المساحات المشتركة ، والتشریعات المقترحة - الحق (CERT) استجابة التعلیم المجتمعي بالمدینة
 العام في الطریق اإلعفاء من الرسوم (رقم الملف 200786) وحمایات التوظیف المرتبطة بفیروس كورونا (ملف رقم
 .200765) وتطبیقات سجل األعمال القدیمة

  .شاهد تسجیل االجتماع  هنا

  .إلى مجلس المشرفین على 200756 و200786 هنا  من قبل SBC 14/9 وسوف یتم نشر توصیات

 .یمكنك العثور على معلومات حول لجنة األعمال الصغیرة واالجتماعات المستقبلیة  هنا

 تمت إضافة أربع شركات إلى سجل األعمال القدیم
 یسعدنا أن نعلن عن أول مجموعة من الشركات التي وافقت علیها لجنة األعمال الصغیرة لسجل األعمال القدیم منذ إصدار أمر
 Legacy المأوى في مكان الصحة في مارس. تمت الموافقة على الجولة السابقة من األعمال في 27 ینایر 2020. برنامج

Business یقر األعمال التجاریة طویلة األمد التي تخدم المجتمع. نحن نؤمن اآلن أكثر من أي وقت مضى بأهمیة دعم األعمال 
 .التجاریة الصغیرة والمحافظة علیها وحمایتها التي تمثل أصوًال ثقافیة قیمة للمدینة. یوجد حالًیا 243 شركة في السجل

 :تمت الموافقة على األعمال التجاریة باإلجماع من قبل لجنة األعمال الصغیرة في 8/10/20

● City Nights (715 Harrison Street) هو الملهى اللیلي الوحید الذي یزید عن 18 عاًما في منطقة Bay 

 التي تأسست في عام 1985 باعتبارها واحدة من أطول النوادي اللیلیة ذات السعة الكبیرة SoMa وهو أحد مالهي ،
 .في البالد

●  تدریبات ودروًسا لجمیع األعمار ومستویات المهارة (Ocean Avenue یقدم المركز الكوري للفنون القتالیة  (1414
 .منذ عام 1984 كواحد من أقدم استودیوهات الكاراتیه التي تدیرها عائلة في سان فرانسیسكو

●  مركز المسرح الموسیقي الجدید  (25 شارع فان نیس ، اللوبي السفلي) هو أول مسرح غریب وحلیف في طلیعة المسرح
 .وتعلیم الفنون التقدمیة منذ عام LGBTQ + 1981 الناشط

●  هي شركة مملوكة للعائلة مع Royal Motor Sales (285 South Van Ness Avenue) 4 شركة
 یقدمون مبیعات وخدمة وقطع غیار السیارات الجدیدة والمستعملة ألكثر من نصف .Van Ness وكالء على طول شارع
 .قرن

 

WEBINARS 

 

US Black Chambers Series - 12 أغسطس ، 19 ، 26 في الساعة 1:00 مساًء  

http://oewd.org/covid19
http://oewd.org/covid19
mailto:sfosb@sfgov.org
https://sfgov.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8686921&GUID=63CC3CEA-3CE7-4024-A75F-DB06074FAEE7
https://sfgov.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8673726&GUID=39946FB3-1391-44F2-A5AB-6DC4FF9D166B
https://sanfrancisco.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=45&clip_id=36342
https://sfosb.org/policy
https://sfosb.org/commission-meetings-public-notices
https://sfosb.org/legacy-business/registry


 سلسلة ندوات عبر اإلنترنت من 3 أجزاء  في أغسطس ، Facebook سیستضیف ، US Black Chambers بالشراكة مع

  .قدم مزیًجا من التدریب ولجان األعمال الصغیرة والمتحدثین الخارجیین حول موضوعات مثل الوصول إلى رأس المال

1.  .أغسطس: بناء مجتمع مزدهر عبر اإلنترنت. یناقش الخبراء أهمیة بناء مجتمع رقمي لعملك 12
2.  حول Black والشركات المملوكة لشركة Facebook أغسطس: التكیف في أوقات غیر مؤكدة. تعلم من خبراء 19

  .كیفیة إشراك جمهورك بشكل خالق
3.  أغسطس: سد الفجوة: الوصول إلى رأس المال. تعرف على كیف یمكن ألصحاب األعمال السود سد فجوات الفرص 26

 .وتنمیة األعمال التجاریة

  ندوة حول قانون العمل بالوالیة وضریبة الرواتب - جلسات متعددة
 باالشتراك مع إدارة تطویر التوظیف (DLSE) یتم تقدیم ندوات الفیدیو التفاعلیة هذه عبر اإلنترنت من قبل قسم إنفاذ معاییر العمل
(EDD). ستتلقى معلومات من DLSE و EDD حول:  

●  متطلبات حفظ السجالت وإعداد التقاریر متطلبات
●   دفع
●   األجور االنتهاكات الشائعة لألجور
●   حقوق ومسؤولیات صاحب العمل والموظف

●   Covid-19 والساعاتاإلجازة المرضیة المدفوعة وفیروس

●  الموظف مقابل المقاول المستقل

 ال توجد رسوم لهذه الندوات. الجلسات القادمة هي 13 أغسطس و 20 أغسطس. ُینصح بشدة بالحجز ألن الندوات غالًبا ما تكون

 .ممتلئة بالسعة.  انقر هنا لمزید من المعلومات
 

  الخط الساخن لألزمة القانونیة - 13 أغسطس 2020 الساعة 4:00 مساًء
 انضم إلى فریق عمل المشروعات الصغیرة في كالیفورنیا كل یوم خمیس لحضور ساعات عمل افتراضیة یقودها محامون
 تهدف هذه الجلسات إلى .(SBDC) ومستشارون أعمال ذوو خبرة في شبكة مركز تطویر األعمال الصغیرة بشمال كالیفورنیا
 التي تضم 25 موظًفا أو أقل باإلضافة إلى المنظمات غیر الربحیة. یمكنك إرسال أسئلتك CA معالجة المشكالت القانونیة ألعمال
 .حول برامج اإلغاثة الحكومیة والموارد األخرى لإلجابة علیها مباشرة.  سجل هنا

 

  ندوة التدفقات النقدیة لبنك الوالیات المتحدة في خلیج سان فرانسیسكو 2020 - 18 أغسطس 2020 الساعة 9:00 صباًحا
 یستضیف بنك الوالیات المتحدة ندوة مجانیة حول التدفق النقدي یوم الثالثاء 18 أغسطس. الندوة مصممة لدعم الشركات الناشئة أو
 .أولئك الذین یحتاجون إلى فهم أفضل للتدفق النقدي وكیف یؤثر على أعمالهم على المدى الطویل.  سجل هنا
 

  أغسطس 2020 الساعة 10:00 صباًحا COVID-19 - 19 قوانین العملبموجب
 في سان فرانسیسكوبناًء على طلب شائع ، أضاف مكتب سان فرانسیسكو إلنفاذ معاییر العمل والمساعدة القانونیة في العمل جلسة
 تعرف على قوانین العمل في سان فرانسیسكو بموجب .COVID-19 بموجب ندوة عبر الویب لـ SF ثانیة لقوانین العمل في
COVID-19 ، .بما في ذلك قوانین الطوارئ المعتمدة مؤخًرا مثل قانون اإلجازة الطارئة للصحة العامة وقانون حمایة الموظفین 
  .ستراجع الندوة عبر اإلنترنت أیًضا برامج اإلجازات الحكومیة والفیدرالیة.  سجل هنا

 

  التفاوض على عقود اإلیجار التجاریة في سوق العقارات المضطربة - 19 أغسطس 2020 الساعة 6:00 مساًء
 قبل التوقیع على عقد اإلیجار واالنتقال إلیه ، هناك العدید من أجزاء عقد اإلیجار التجاري التي یمكنك ویجب علیك التفاوض بشأنها
 مع المالك لزیادة احتماالت النجاح لعملك. تغطي هذه الندوة عبر الویب موضوعات تشمل: فهم حقوقك وحمایتها كمستأجر ؛ فهم
 الشروط الدقیقة وشروط اإلیجار وقوانین العقارات التجاریة التي یمكن أن تساعدك على تجاوز فترات الصعوبات المالیة ؛ التعامل
  .مع مالك غیر عامل ؛ وتجدید عقد اإلیجار أو تعدیله أو تعدیله خالل دورة االنكماش االقتصادي.  سجل هنا
 

  وما بعده - 20 أغسطس 2020 الساعة 1:00 مساًء COVID-19 :النظر في اتفاقیات اإلیجار التجاري

https://www.facebook.com/business/m/black-business-august
https://www.facebook.com/business/m/black-business-august
https://www.facebook.com/business/m/black-business-august
https://www.dir.ca.gov/dlse/Training.htm
https://go.smallbusinessmajority.org/e/229072/ster-WN-u4urhaxSTm2YzNI57V7aDw/8tkj1/303116290?h=Urz6k8EzKyZ66IJPJzcc-j58LBLujXYm0GW_WuruYJM
https://go.smallbusinessmajority.org/e/229072/ster-WN-u4urhaxSTm2YzNI57V7aDw/8tkj1/303116290?h=Urz6k8EzKyZ66IJPJzcc-j58LBLujXYm0GW_WuruYJM
https://web.cvent.com/event/a9e0d5ad-de8e-4f57-94a2-de692fdafdf5/regProcessStep1?mc_cid=27583ad061&mc_eid=7a4e5c8546&fbclid=IwAR3hooyCK0kxZq-KK3HTvPLBCJXuxgGSc8vL4F2NXyikmu0HSmPd-ZrnMRI
https://register.gotowebinar.com/register/3767045992452258320
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrceCtrD8uH9Pqo7YoGE-M15q1W8HhUcnE


 ستناقش هذه الندوة عبر اإلنترنت المفردات الخاصة لعقود اإلیجار التجاري وحقوق المستأجر التجاري في كالیفورنیا ، مع التركیز

 على عقود إیجار المكاتب وعقود إیجار التجزئة. سیكون المحامون متاحین لإلجابة على األسئلة العامة حول عقود اإلیجار ،

 .سجل هنا .COVID-19 وخیارات التفاوض ، والوصول إلى الفضاء ، وغیرها من المخاوف المتعلقة بـ

 

  الجدیدة - 26 أغسطس 2020 الساعة 10:00 صباًحا HCAO ندوة مباشرة عبر اإلنترنت للحد األدنى من معاییر
 على معظم المقاولین والمستأجرین بالمدینة (بما في ذلك المتواجدین في مطار (HCAO) یسري مرسوم مساءلة الرعایة الصحیة

SF الدولي ومیناء SF). تطلب HCAO من أصحاب العمل تقدیم خطة صحیة متوافقة لموظفیهم المشمولین ، لتسدید مدفوعات 
 إلى المدینة الستخدامها من قبل وزارة الصحة العامة ، أو ، في ظل ظروف محدودة ، لتسدید المدفوعات مباشرة إلى موظفیهم
 وإدارة (OLSE) انضم إلى مكتب إنفاذ معاییر العمل .HCAO المشمولین. اعتباًرا من 1/1/21 ، هناك حد أدنى جدید لمعاییر
 .الجدیدة.  سجل هنا HCAO لحضور ندوة مباشرة عبر اإلنترنت حول الحد األدنى لمعاییر (DPH) الصحة العامة
 

  األساسیات القانونیة لممارسة األعمال التجاریة عبر اإلنترنت - 27 أغسطس 2020 الساعة 1:00 ظهًرا
 والتعافي ، سیكون التواجد القوي والنشط عبر اإلنترنت أمًرا أساسًیا لمعظم الشركات. COVID-19 خالل فترة تفشي وباء
 ستغطي هذه الندوة عبر الویب الحمایة القانونیة األساسیة لألعمال التجاریة عبر اإلنترنت ، بما في ذلك (1) شروط وأحكام موقع

 الویب وسیاسات الخصوصیة ، بما في ذلك ما إذا كنت ترید استخدامها ومتى ترید استخدامها وما یجب تضمینه وما تعنیه (2)
 كیفیة تجنب مشكالت انتهاك حقوق النشر عند إضافة محتوى نصي ومصور إلى موقع الویب الخاص بشركتك ؛ و (3) تقاطع
 .وسائل التواصل االجتماعي مع األعمال والقانون ، بما في ذلك أقسام تعلیقات الموقع وخصوصیة الموظفین.  سجل هنا
 

 

 :الموارد المستمرة
 وترغب SF احصل على معدات الحمایة  الشخصیة  من مزودي الخدمة المحلیین. أي شركة تبیع معدات الوقایة الشخصیة لشركات
  .sfosb@sfgov.org في إضافتها إلى هذه القائمة یمكنها االتصال بنا على

 

 للتذكیر ، یرجى االنتباه إلى مخططات االحتیال المحتملة المتعلقة ببرامج التحفیز االقتصادي. لإلبالغ عن عملیات االحتیال واالحتیال
 .انقر هنا . قدم مكتب المدعي العام أیًضا معلومات وموارد متعلقة بحیل فیروس كورونا  هنا ، SBA المتعلقة ببرنامج
 

 :من إدارة الصحة العامة على (COVID-19) یمكن العثور على األوامر الصحیة الخاصة بفیروس كورونا
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp.  
 :یمكن العثور على التوجیهات الصحیة للعملیات التجاریة على
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp. 
 

 یمكن العثور على األسئلة الشائعة حول النظام الصحي على:یمكن االطالع على
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp 

 

 :على COVID-19 جمیع تصریحات البلدیة بخصوص

https://sfmayor.org/mayoral-declarations - 19 - بخصوص - كوفید. 
 

 لمزید من المعلومات ، یمكنك أیًضا االتصال بالرقم 311 ، وللحصول على تحدیثات رسمیة ، اشترك في خدمة التنبیه:
 .إلى COVID19SF 777-888 بالمدینةأرسل
 

 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، تسجل في أخبارنا اإللكترونیة في COVID 19 البقاء  حتى اآلن  على
https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news. 

 

 تضامنا مع
 مكتب األعمال الصغیرة

https://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes/2020/8/20/considering-commercial-lease-agreements-covid-19-and-beyond
https://register.gotowebinar.com/register/3555598911423349261
https://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes/2020/8/27/legal-essentials-of-doing-business-online
https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19#scams
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp
https://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19

