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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
ـــج - 4/30 � ر�ـ الموض�ع: منحة جد�دة ؛ تحديثات التم��ل ؛ تجد�د ب��
 
 
أب��ل 2021 22
 
 
،ع��زي القارئ
 
� سان فرا�س�سكو �� اآلن مؤهال للحصول ع� ل قاح

� السن 16 فما فوق ��
، فإن جميع الناس �� �عت�� اللقاح من أهم الطرق للقضاء .COVID-19 وللتذك��

� دورك لحما�ة صحتك وأح�ائك ومجتمعك. ير�� ز�ارة /SF.gov ع� ال��اء. تظهر األ�حاث أنها فعالة وآمنة للغا�ة. احصل ع� التطع�م عندما �ح��
getvaccinate مواقع التطع�م المختلفة �

� اللقاح والعثور ع� روا�ط لجدولة المواع�د ��
     .للتعرف ع� خ�ارات تل��

 
� ألخذ اللقاح � T .الرئ�س �ا�دن �دعو ع� جميع أصحاب العمل لتوف�� أجازات مدفوعة األجر للموظف�� ��� وقال انه دفع جد�دة إجازة االئتمان ال��
� من آثار ما �عد COVID-19 تع��ض الت�لفة ألصحاب العمل لتوف�� �أجر �امل ل موظفيها الحصول ع� إجازة الالزمة للحصول ع� التطع�م

أو التعا��
��ة اإلجازة المدفوعة الجد�د .التطع�م . انظر أدناە للحصول ع� م��د من التفاص�ل حول ائتمان ��
 
ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو االستفسارات ، اتصل بنا ع�� الهاتف ع� ة . �ما هو الحال دائم� �ات الصغ�� ف�ما ��� أحدث اإلعالنات والموارد لل��
�
و�� �د اإلل��� �ات ع� مراجعة . sfosb@sfgov.org (415) 554-6134 أو ال�� ا للحصول ع� الموارد oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��     .غال��

 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
� 26 أب��ل 2021 الساعة 4:30 مساًء ة - االثن�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو

ة �� ة (SBC) انضم إ� لجنة األعمال الصغ�� � تؤثر ع� األعمال التجار�ة الصغ�� �عات ال�� امج وال��� � اجتماعها الدوري للتعرف ع� ال��
��

� يتضمن � سان فرا�س�سكو. جدول أعمال يوم االثن��
��:  

 
��� :BOS 210285 رقم ملف ـــع ال��� �ـ ة. ملخص ال��� داد األعمال الصغ�� طة - قانون اس�� ائب ، رموز ال�� لوائح التخط�ط واألعمال وال��
��� :BOS 210303 رقم ملف ـــع ال��� �ـ . ملخص ال���  ال�ود اإلداري - إ�شاء سجل أعمال مرساة ��
.الموافقة ع� قرارات وطل�ات سجل األعمال القد�م

ز .1 كة فانتا �لي�� ��
في��غانز و�ك .2
فالور كرافت .3
خدمات صحة المجتمع ليون مارتن .4
صالون السفينة القد�مة .5
سان فرا�س�سكو �اي تا�مز .6
�ان�� �لي�� تراف�ل .7

.Ramaytush Ohlone Land ب�ان شكر ، SBC-قرار رقم 2021-003
 
 SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live شاهد ال�ث الم�ا�� ع�
 
ة بتعليق عام مكتوب ع� أي من األمور المذكورة أعالە ، ير�� اإلرسال إ� و�د لجنة األعمال الصغ�� � أو االنضمام إ� االجتماع ، sbc@sfgov.org ل��
   .للتعليق العام
� . اطلب * 3 عندما

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الدخول: 187789 6882. اضغط ع� # مرت��
ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار .تكون جاهز�
 
ة تحدي 30 يوم لألعمال الصغ��
ة �ات الصغ�� ة ؟� �ال�س�ة لشهر مايو ، �شجع س�ان سان فرا�س�سكو ع� محاولة رعا�ة ال�� من مستعد لمواجهة تحدي 30 يوم لألعمال الصغ��
�� ة �� ـــخ عمدة تولد، رئ�س المفوض�ة األعمال الصغ�� وعضو مجلس �لد�ة سان فرا�س�سكو و�الة النقل وأصحاب Laguana والمطاعم فقط . تار�ـ
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� �كوت�ئ�ل جن�ا إ� جنب مع العد�د منا الذين متحمسون حول هذا التحدي إ�
ة ما�� ة upport �مكن s األعمال الصغ�� �ات المحل�ة الصغ�� .لدينا ��

 
� االنضمام، و الذهاب إ�

ا الحصول ع� تحديثات من خالل smallbiz30.com إذا كنت ترغب �� و التوقيع ع� تعهد لقبول التحدي. �مكنك أ�ض�
ة المفضلة لد�ك .Twi�er ع� smallbiz30 @ متا�عة �ات الصغ�� � ال��

ا لنفسك �� � الممرات التجار�ة المجاورة ، ا��� صور�
عندما تكون �الخارج ��

ة المحل�ة ، قم ب��ارة . SmallBizChallenge # �استخدام عالمة التص��ف احات �شأن األعمال التجار�ة الصغ�� للحصول ع� اق��
legacybusiness.org و shopdine49.com .  
 
��ة اإلجازة المدفوعة ألصحاب العمل الصغار ائتمان ��
� �المطال�ة (ARP) �سمح قانون خطة اإلنقاذ األم��ك�ة لعام 2021 ألصحاب العمل الصغار ومتوس�� الحجم و�عض أصحاب العمل الحكومي��
داد �سدد لهم ت�لفة توف�� إجازة مرض�ة وعائل�ة مدفوعة األجر لموظفيهم �س�ب ���ة قا�لة لالس�� � ذلك اإلجازة مأخوذ ، COVID-19 ب�عفاءات ��

�ما ��
� التطع�مات

� لتل�� ���ة مماثلة. يوم COVID-19 من ق�ل الموظف�� � لحسابهم الخاص مؤهلون للحصول ع� ائتمانات �� � منها. األفراد العامل��
أو التعا��

ائب ووزارة الخزانة آن س ���ة المتاحة و قدمت ورقة حق�قة أن الصورة ب�ل الصورة UNCED أمس، مصلحة ال�� م��د من التفاص�ل و اإلعفاءات ال��
���ة. �ما يوفر معلومات حول ك�ف�ة مطال�ة أصحاب العمل هؤالء �عض الحقائق األساس�ة عن أصحاب العمل مؤهلة للحصول ع� اإلعفاءات ال��
� المتعلقة �لقاحات . COVID-19 �ائتمان اإلجازة المدفوعة للموظف��
 
ا االنضمام إ� �اء منظمة COVID-19 آندي سالف�ت ، كب�� مس�شاري ف��ق الب�ت األب�ض لالستجا�ة لـ ، Reimagine Main Street �مكنك أ�ض� و��
. �

ا بتوق�ت المح�ط الهادئ الص��� � الجد�د لإلجازة المدفوعة يوم الجمعة ، 23 أب��ل الساعة 9 ص�اح� ��� � محادثة حول اللقاحات واالئتمان ال��
األعمال ��

.انقر هنا لل�سج�ل
 
توار�ــــخ االستحقاق القادمة
تجد�د �سج�ل األعمال 2020-2021 - موعد ال�سل�م 4/30
� ل�سج�ل األعمال لعام 2021 من 31 مايو 2020 إ� 30 أب��ل 2021. شهادات �سج�ل األعمال الصادرة لعام 2020-2019

تم تأج�ل الموعد النها��
�
��ة األعمال ال��ائ�ة اإلعفاء من �عض األعمال التجار�ة �� ا لفرض �� �ع� ا ��� � والعمدة مؤخر� ف�� ا ح�� 30 أب��ل 2021. أصدر مجلس الم�� صالحة حال��

� لديها إيرادات إجمال�ة أقل من 25 مليون دوالر. لتحد�د ما إذا كنت مؤهً� أم ال ، �جب عل�ك اتخاذ إجراء من خالل تجد�د سان فرا�س�سكو ال��
ائب والرسوم المتاحة � من ال��

� �حلول 4/30 . تعلم الم��د عن هذا االرت�اح هنا . للحصول ع� إعفاء إضا�� ��� �سج�ل عملك أو تقد�م إقرار ��
�ات ، تفضل �ال��ارة هنا . لل��
 
��ة المب�عات واالستخدام - المستحقة 4/30 ��
� �ال�فورن�ا

ائب والرسوم �� ائب من (CDTFA) قامت إدارة ال�� � 15 د�سم�� 2020 و 30 أب��ل 2021 �إعفاء لداف�� ال�� بتمد�د العوائد المستحقة ب��

اير � 1 ف��
� األصل ��

من عام 2020 والعائدات السن��ة لعام 2020 المستحقة ��
الرابع 

��ة المب�عات واالستخدام لشهر د�سم�� 2020 وال��ــع  �ات. �� ال��
ـــخ استحقاق اإلرجاع. لم��د من ا �سج�ل الدخول إ� حسا�ك واالطالع ع� توار�ـ �ات أ�ض� 2021 مستحقة اآلن �حلول 30 أب��ل 2021. �مكن لل��
. والتمد�دات لتقد�م المرتجعات ، قم ب��ارة هنا CDTFA المعلومات حول اإلغاثة
 
 إ�داع ب�ان المل��ة الشخص�ة لألعمال - االستحقاق L 5/7-نموذج 571
ا (نموذج 571 � سان فرا�س�سكو �موجب قانون وال�ة �ال�فورن�ا تقد�م ب�ان المل��ة التجار�ة سن���

�ات �� � ع� ال�� والذي �حدد ت�لفة ا��ساب ، (L-يتع��
الممتل�ات الشخص�ة لألعمال التجار�ة (مثل المعدات واألثاث وأجهزة ال�مبيوتر وما إ� ذلك) والتحس�نات (مثل اإل�جار. / تحس�نات المستأجر
ون�ة ائب استخدام بوا�ة الملفات اإلل��� ا من عام 2021 ، �مكن لداف�� ال�� كي�ات التجار�ة وما إ� ذلك) ، �اس�ثناء المخزون ، لمكتب المق�م. اعت�ار� وال��
) D-تأج�� قص�� األجل) ، و STR (576-شقة) ، و R (571-�شاط تجاري) ، و L (571-الجد�دة الخاصة بهم لتقد�م ب�انات: 571 سفينة). �مكن لمال��
وال�سج�ل ، و�ضافة حسا�ك / مل�يتك �استخدام معرف ال��ان ورقم التع��ف الشخ�� ، /h�ps://online.sfassessor.org األعمال والسفن ز�ارة
اير 2021. إذا �ان هناك أي أسئلة ، ير�� ز�ارة موقع ال��ب الخاص بهم ع� � ف��

� اإلشعار الذي تم إرساله من مكتب المق�م ��
�� www.sfassessor.org

� ع�
و�� �د اإلل���   . askbpp@sfgov.org أو مراسلتهم ع�� ال��

 
DBI إعالنات
منتدى االس�شارات العامة - 4/28
�
المنتدى االس�شاري العام القادم. هذا االجتماع (DBI) يوم األر�عاء ، 28 أب��ل من الساعة 3:30 مساًء وح�� 5:00 مساًء ، س�ستض�ف إدارة فحص الم�ا��

� DBI الفص�� ، الذي �ستض�فه
�ائهم المعتمدين �� � ، واألشغال العامة والو�االت األخرى ، يوفر للعمالء ، SF Planning �الت�سيق مع �� و�دارة المطا��

وأصحاب المصلحة فرصة لتقد�م مالحظات وأف�ار حول ك�ف�ة خدمتك �ش�ل أفضل. س�شاركون المعلومات والتحديثات و���دون سماع أف�ارك
ـــح. انقر هنا لعرض جدول أعمال المنتدى االس�شاري العام � مركز التصار�ـ

� تج��ة العمالء �� ـــح وتحس�� احاتك لت�س�ط عمل�ة الت��ـ . واق��
 
ا من 1 يونيو 2021 � سان فرا�س�سكو - ��ي اعت�ار�

ا �� مرسوم البناء الجد�د �ل��
� 1 يونيو All Electric إ� عرض تقد��� حول مرسوم البناء الجد�د SF Environment و DBI تدعوك

� التنف�ذ �� � سان فرا�س�سكو ، والذي �دخل ح��
��

ا. س�شمل �ل تدر�ب مدته 45 دق�قة ما � تمام الساعة 12:00 ظهر�
2021. وستكون جلسة المعلومات التال�ة حول المرسوم الجد�د يوم الجمعة 14 مايو ��

���:
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نظرة عامة ع� قانون اإل�شاءات ال�ه��ائ�ة الجد�دة
I اإلجراءات mplementa�on (112 ة االدار�ة ���)
الموارد: من أين تحصل ع� الدعم والتدر�ب
أسئلة وأج��ة

 
. سجل هنا
 
 
:حلقات ال��ب
فهم العقود - الثالثاء 27 أب��ل 2021 الساعة 5:00 مساًء
ة Start Small Think Big انضم إ� ا إ� جنب مع إدارة األعمال الصغ�� ة (SBA) جن�� لحضور ورشة عمل حول فهم (SBM) وأغلب�ة األعمال الصغ��
امات األطراف ؛ � � عملك. ستغ�� ورشة العمل هذە تقد�م العقد ؛ فهم اللغة المع�ار�ة المتضمنة �ش�ل شائع ؛ مسؤول�ات وأدوار وال��

العقود وآثارها ��
احات لإلدارة الناجحة للعقود ؛ تمد�د الوقت تقن�ات التفاوض؛ ك�ف�ة فهم واستخدام بنود عدم التنافس وعدم اإلفشاء ؛ و�نفاذ العقد. انقر هنا اق��
.لل�سج�ل
 
� �ال�فورن�ا

ة �� �ات الصغ�� األر�عاء 28 أب��ل 2021 الساعة 1:00 مساًء - COVID-19 التقدم �طلب للحصول ع� منحة إغاثة ال��
والتعرف ع� موارد رأس المال CA Relief Grant للحصول ع� دل�ل تفص��� حول التقدم �طلب للحصول ع� Small Business Majority انضم إ�
� وال�ة �ال�فورن�ا. �شمل موضوعات المناقشة ما ���

ـــع �� :األخرى المتاحة ألصحاب المشار�ـ
� �ال�فورن�ا

ة �� COVID-19 نظرة عامة ع� برنامج منحة اإلغاثة لألعمال الصغ��
متطل�ات األهل�ة
نظرة عامة ع� الطلب والمس�ندات المطل��ة
جلسة االسئلة واالج��ة

 
نت هنا � هذە الندوة المجان�ة ع�� اإلن��

. ال�سج�ل ��
 
� dnesday، 28 15:00 وقف - نحن SFالتم���� تجاري و

أب��ل 2021 ��
� التفاوض �شأن عقود اإل�جار التجاري

� سان فرا�س�سكو ��
ة �� �ات الصغ�� نت لمساعدة ال�� � ندوة ع�� اإلن��

انضم إ� الخدمات القانون�ة لرواد األعمال ��
� لقضا�ا

ا مشاركة دعم إضا�� � من م�اتب المحاماة المحل�ة. س�تم أ�ض� � متطوع�� نت من ق�ل محام�� ووقف عمل�ات اإلخالء. س�تم تقد�م الندوة ع�� اإلن��
. األعمال القانون�ة . سجل هنا
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
ف�ه - جد�د صندوق استعادة م�ان الموس��� وال��
ف�ه المدينة و البوا�ة � ( "صندوق الم�ان") الموس��� وصندوق إنعاش الم�ان ال��

إيرل هيئة اإلنصاف والمصالحة هذا األسب�ع، عمدة لندن ساللة أعلنت ��
� سان فرا�س�سكو من أجل منع Venue Fund طلب المنحة �� اآلن فتح . تم إ�شاء صندوق

ف�ه �� لتوف�� الدعم الما�� للموس��� الح�ة وأما�ن ال��
.COVID-19 إغالقها الدائم �س�ب ضغوط و�اء
 
� التم��ل. ستكون

� دوالر لصندوق الدخل ، وس�نفق الجولة األو� من المنح الصندوق �م�الغ م�ساو�ة ع� �ل م�ان مؤهل لتل�� تم تخص�ص 3 مالي��
نامج .المنح 10000 دوالر ع� األقل ل�ل م�ان ، ع� الرغم من أن هذا الم�لغ س�ختلف بناًء ع� عدد األما�ن المؤهلة لل��
 
� لتقد�م الطل�ات هو 5 أ�ار (مايو) . sfosb.org/ venuefund �مكن لألما�ن المهتمة �التقدم للحصول ع� المنحة معرفة الم��د ع�

الموعد النها��
�
 . 2021 الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ الص���

 
مفت�ح اآلن - SF منح اإلغاثة
� ت�افح ن��جة لـ Mayor London Breed وقع ة ال�� �ات الصغ�� ا لتم��ل المنح والقروض اإلضاف�ة لتوف�� اإلغاثة المال�ة الفور�ة لل�� �ع� ��� COVID-19
� لم تتلق سوى القل�ل من . �ات ذات واجهة المحالت التجار�ة ال�� كز برنامج المنح الذي ت�لغ ق�مته 10.9 مليون دوالر أم���� ع� مساعدة ال�� س��
�ات القائمة منذ ت ع� اإلغالق لمدة ستة أشهر أو أ��� �س�ب اللوائح الحكوم�ة والمحل�ة ، وال�� ج��

�
� أ �ات ال�� التم��ل الف�درا�� أو تم��ل المدينة ، وال��

� أمس الحاجة إليها. أح�اء. تطب�قات
�� �� � �ات ال�� ة ط��لة ، وال�� نت ع� G rant ف�� �ات التجار�ة التقدم ع�� اإلن�� مفتوحة اآلن و�مكن لل��

sf.gov/sf-relief-grants . 
 
منح مرساة المجتمع
�
ف�ه أو الس�نما، أو �� . و �جب أن �كون العمل أ��� من 15 عاما، وهو �ع�ش م�ان ال�� � �ات الدعم مع 2 أو أ��� من الموظف�� و مرساة مجتمع �منح ال��

� األح�اء فرصة الجوار. لم��د من المعلومات وللتقد�م ، انقر هنا
. المنطقة الثقاف�ة أو االس�ثمار ��
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منح األسهم
امج األخرى. �جب أن � ش�ل قروض من ال��

� ش�ل منح أو 20000 $ ��
�ات الذين لم �حصلوا ع� أ��� من 5000 $ �� و سوف منح أسهم مساعدة ال��

� المنطقة . للحصول ع� تفاص�ل إضاف�ة حول األهل�ة
تكون أ�ة صاحب العمل مؤهلة كدخل منخفض للغا�ة إ� متوسط   ، بناًء ع� متوسط   الدخل ��

  . والتقد�م ، انقر هنا
 
� California Small Business COVID-19 - 4/28 منحة إغاثة

الجولة السادسة ت�دأ ��
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، أضاف

ا �� CA Small جوالت جد�دة لمنحة CA Office of Small Business Advocate و CA Go-Biz �ما تمت مشاركته سا�ق�
Business COVID-19 الجوالت �

� منحة ��
� 28 أب��ل ح�� 4 مايو . ال �حتاج المتقدمون الذين لم يتم اخت�ارهم لتل��

لإلغاثة. س��دأ الجولة السادسة ��
ا إ� الجولة 6 . س�حتاج المتقدمون الجدد إ� التقد�م. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة السا�قة إ� إعادة التقد�م ح�ث س�تم نقلهم تلقائ��
h�ps://careliefgrant.com/ .
 
SBA تحديثات
المستهدفة - ساري المفعول ع� الفور EIDL قرض �ارثة اقتصاد�ة - سلفة
� الذين تم رفضهم لتطبيق SBA أعلنت � هذا Targeted EIDL Advance أن المتقدم��

و�� �د اإلل��� :�مكنهم اآلن إرسال طلب إلعادة التقي�م إ� عنوان ال��
TargetedAdvanceReevalua�on@sba.gov . ات�اع هذە التعل�مات عند طلب إعادة التقي�م � :�جب ع� المتقدم��

� إ�
و�� TargetedAdvanceReevalua�on@sba.gov إرسال ب��د إل���

" [استخدم سطر الموض�ع " طلب إعادة التقي�م لـ [أدخل رقم الطلب المكون من 10 أرقام
� معلومات التع��ف للتطبيق مثل رقم التطبيق واسم ال�شاط التجاري وعنوان العمل واسم (أسماء) صاحب � ، قم بتضم��

و�� �د اإلل��� � نص ال��
��

العمل ورقم الهاتف
ح وأي وثائق ت�ناول س�ب الرفض ، إن وجد. س�تصل �� � � إذا �انت هناك حاجة إ� وثائق إضاف�ة إل�مال SBA هام: قم بتضم�� �المتقدم��
.المراجعة

 
U pdate نيو - (SVOG) أغلقت الم�ان مشغ�� غرانت
ون بوا�ة تطبيق SBA تهدف حالما يتم تأ��د الموعد .SVOG إ� إعادة فتح البوا�ة بنها�ة هذا األسب�ع ح�ث ال يزال ف��ق التكنولوج�ا وال�ائعون �خت��
ا ، �قومون بتحد�ث دل�ل مستخدم مقدم الطلب واألسئلة الشائعة لم��د من التوضيح للمعلومات وس�قومون المحدد، أنها ستقدم إشعار مسبق. أ�ض�
� ال�سج�ل للحصول ع� حساب بوا�ة التطبيق

� االستمرار �� ها هنا ق�ل فتح بوا�ة التطبيق. �مكن للمتقدم��  . ب���
 
صندوق ت�ش�ط المطاعم - تحد�ث جد�د
� وقت سابق من هذا األسب�ع ، أعلنت

�� SBA تفاص�ل أساس�ة حول متطل�ات التطبيق ، واألهل�ة ، ودل�ل برنامج لصندوق ت�ش�ط المطاعم (RRF)
$ � � $ ل�ل األعمال ول�س أ��� من 5 مالي�� نامج المطاعم بتم��ل �ساوي خسارته اإليرادات ال��اء ذات الصلة تصل إ� 10 مالي�� القادم.  و سوف �قدم ال��
� موعد أقصاە 11 مارس 2023. �شمل

� سداد التم��ل طالما تم استخدام األموال لالستخدامات المؤهلة �� . ال ُ�طلب من المستلم�� � الموقع الفع��
��

ال��انات المؤهلة المطاعم ؛ أ�شاك الطعام وشاحنات الطعام وع��ات الطعام ؛ متعهدو الطعام. الحانات والصالونات والصاالت والحانات ؛ حانات
� أمور ة. ومصانع الن��ذ والتقط�� ، من ب�� ة ، وغرف التذوق ، والحجرات ؛ مصانع الجعة ومصانع الجعة الصغ�� الوج�ات الخف�فة مخابز. حانات الب��
.أخرى
 
ا ق�ل فتح البوا�ة من خالل عرض نموذج التطبيق . تتوفر اآلن تفاص�ل . �مكنك إعداد المواد الخاصة �طل�ك مس�ق� لم يتم تحد�د موعد اإلطالق الرس��
�ة ع� � نامج �اللغة اإلنجل�� أو �اللغة اإلس�ان�ة ع� www.sba.gov/restaurantants إضاف�ة حول متطل�ات التقد�م واألهل�ة ودل�ل ال��
www.sba.gov/restaurantes .
 
تم تمد�دە ح�� 31 مايو 2021 - ( PPP) برنامج حما�ة ش��ات الرواتب
ا برنامج حما�ة ش�ك ا ، مدد� � العام والخاص لعام 2021 ل�صبح قانون� � القطاع�� ا�ة ب�� � ، وقع الرئ�س جو �ا�دن ع� قانون تمد�د ال��

� الشهر الما��
��

ا إضاف�ة لـ ة 30 يوم� � ح�� 31 مايو 2021 ، ومن ثم توف�� ف�� � ال تزال قائمة. معلقة . إذا لم تكن قد SBA الراتب لمدة شه��ن إضافي�� لمعالجة الطل�ات ال��
ا قرض First Draw PPP من ق�ل ، فإن قروض PPP تلق�ت قرض �ات مؤهلة للحصول ع� ، PPP متاحة لك. إذا كنت قد تلق�ت سا�ق� فإن �عض ال��
. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة PPP قرض من �

� السحب الثا��
�� SBA.org/PPP . 

 
 
ون�ة ع� ، COVID-19 لل�قاء ع� اطالع دائم �اإلعالنات والموارد المتعلقة �ـ � أخ�ارنا اإلل���

ك �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small اش��
business-e-news .
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