
4/28/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/4

ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
م��ات التم��ل التحديثات. التحض�� لندوة ع�� ال��ب من المستوى األصفر N :الموض�ع
 
 
أب��ل 2021 9 2
 
 
،ع��زي القارئ
 
تقال�ة. س�ستض�ف مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة � الط�قة ال��

ا �� نت اليوم حول ما �مكن (OEWD) سان فرا�س�سكو حال�� ندوة ع�� اإلن��
.توقعه إذا وم�� انتقلت سان فرا�س�سكو إ� المستوى األصفر. ير�� االطالع أدناە للحصول ع� م��د من التفاص�ل
 
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
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��

 
ة أسب�ع سان فرا�س�سكو السنوي السابع ع�� لألعمال الصغ��
� سان

ة �� ة من 3 إ� 7 مايو. س�حتفل األسب�ع السابع ع�� لألعمال الصغ�� � الف��
ة 2021 �� � أسب�ع سان فرا�س�سكو لألعمال الصغ��

انضم إلينا ��
�
ة �� مجة ع� الموارد والمعلومات المف�دة ألصحاب األعمال الصغ�� كز ال�� � سان فرا�س�سكو. س��

ة القوي والحيوي �� فرا�س�سكو �مجتمع األعمال الصغ��
ء �فرص التواصل ، وورش عمل بناء األعمال ، والمحتوى الملهم ، �عمل الحدث الذي �ستمر لمدة أسب�ع ع� ة. م�� � رحلة أعمالهم الصغ��

�ل نقطة ��
ة اإلخ�ار�ة يوم الجمعة. � ال���

�� �
� سان فرا�س�سكو. م��د من التفاص�ل لتأ��

� رواد األعمال الذين �دأوا ، ونمو األعمال التجار�ة ، وال�قاء �� تثق�ف وتمك��
!ابق ع� اتصال
 
Over-the-Counter بتوسيع خدمة DBI تقوم
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DBI م�افحة مراجعة خطة �
� مراجعة خطة شخص�ا عن االفراط �� � العمالء من تلب�ة مع الموظف�� � شخص لتمك��

� الخدمات ��
. (OTC) �علن د التوسع ��

� عمل�ة وفاق ، ير�� االتصال
��   . permitcenter@sfgov.org إذا �ان لد�ك أسئلة حول ال جنوب ��

 
ا مشار�ــــع �دون وصفة طب�ة تتطلب خطط�
� الذين قدموا �الفعل للحصول ع� ـــح لالجتماعات الشخص�ة ومراجعة الخطة OTC تتم دعوة المتقدم�� خام من M .مع ت��ــــح خطط إ� مركز التصار�ـ
� مراجعة

� الحضور والتقاط خططهم ومقا�لة موظ�� نت. �جب ع� المتقدم�� ها ع� موقعه ع� االن�� ـــع المؤهلة يتم ��� التفاص�ل و قائمة المشار�ـ
� الجدول ع� صفحة ال��ب

ـــخ المدرج �� � أو �عد التار�ـ
ا ��    .الخطة شخص��

 
ا من 10 مايو ، ستوسع � ذلك الوقت ، لن يتخ� العمالء عن خطط OTC الخدمة الشخص�ة لجميع DBI �دء�

� للخطط . �� للمراجعة OTC مع المتقدم��
ا من التح�م لمقدم الطلب .والتوج�ه ، ل�نهم س�حتفظون �الح�ازة للسماح �اإلصدار - مما يوفر معالجة أ�ع وم��د�
 
ا  مشار�ــــع �دون وصفة طب�ة ال تتطلب خطط�
. �مكن للعمالء التقدم للحصول ع� تصار�ــــح � OTC 49 س���� هذە العمل�ة �ما ��

من 7:30 إ� South Van Ness �دون خطط من خالل الوصول ��
� �حد أق�  ع� أساس أس�ق�ة الحضور. �مكن ل�ل عم�ل تقد�م ت��ح��

ً
� إ� الجمعة. �مكننا اس��عاب 35 عم�� ا من االثن��  .9:30 ص�اح�

 
� تتطلب مراجعة إدارة اإلطفاء فقط  التصار�ــــح ال��
� تتطلب مراجعة إدارة اإلطفاء فقط. �مكن ـــح ال�� � إ� الخم�س ، �مكن للعمالء �سل�م طل�ات التصار�ـ ا من االثن�� من الساعة 9:30 إ� 11:30 ص�اح�
� اليوم. لم��د من المعلومات حول

� �حد أق� �� ا من أس�ق�ة الحضور. �مكن ل�ل عم�ل تقد�م ت��ح��  يوم��
ً

� إدارة اإلطفاء اس��عاب 25 عم��
لموظ��

ـــح االستخدام غ�� الموصوف والح��ق فقط ، تفضل ب��ارة . www.sfdbi.org/otcpermits تصار�ـ
 
4/26 �

مرسوم حما�ة العمال - ساري المفعول ��
� 26 أب��ل 2021. و�تطلب قانون

و�قالة سان فرا�س�سكو، مستودع ادو�ة، مطعم، وعند الطلب تقد�م الخدمات العمال�ة الحما�ة مرسوم ر اوك تأث�� ��
� ذلك توف�� معدات COVID محالت ال�قالة، ومخازن األدو�ة، والمطاعم، و�ناء ع� الطلب �سل�م لتنف�ذ

محدد -19 اجراءات الصحة والسالمة ، �ما ��
� م�ان العمل ، انتقل إ�

�ل ال��� المطلوب �� � الحما�ة الشخص�ة للعمال. للحصول ع� قائمة �املة �متطل�ات العمل ولت��
www.sfgov.org/olse/worker-protec�ons-ordinance .  
 
��ة اللقاح واإلجازة مدفوعة األجر ائتمان ��
A سان فرا�س�سكو اآلن مؤهال للحصول ع� ل قاح �

ة لبنان�ة الناس سن 16 وأ��� �� للتعرف ع� SF.gov/ getvaccinate ير�� ز�ارة .COVID-19 ل��
� مواقع التطع�م المختلفة

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

 
� ألخذ اللقاح ، الرئ�س �ا�دن دعوة إد ع� جميع أصحاب العمل لتوف�� الوقت �سدد للموظف�� �

� األسب�ع الما��
��. T وقال انه دفع جد�دة إجازة االئتمان

� تع��ض الت�لفة ألصحاب العمل لتوف�� �أجر �امل ل موظفيها الحصول ع� إجازة الالزمة للحصول ع� التطع�م ��� � من آثار COVID-19 ال��
أو التعا��

���ة المتاحة و قدمت ورقة حق�قة أن الصورة ب�ل الصورة �عض IRS انه T . ما �عد التطع�م وزارة الخزانة أعلنت م��د من التفاص�ل و اإلعفاءات ال��
���ة. �ما يوفر معلومات حول ك�ف�ة مطال�ة أصحاب العمل هؤالء �ائتمان الحقائق األساس�ة عن أصحاب العمل مؤهلة للحصول ع� اإلعفاءات ال��
� المتعلقة �لقاحات . COVID-19 اإلجازة المدفوعة للموظف��
 
 
:حلقات ال��ب
أفضل الممارسات إلعادة الفتح: التحض�� للط�قة الصفراء - الخم�س 29 أب��ل 2021 الساعة 4:30 مساًء
� القواعد واأل�شطة المسم�ح بها عندما ت�تقل سان

ات المتوقعة �� ا �أحدث التغي�� ا مس�ق� نت ستمنحك إشعار� � ندوة ع�� اإلن��
أنت مدعو لالنضمام إلينا ��

ة � أسئلة وأج��ة م�ا��
نت وللمشاركة �� � هذە الندوة ع�� اإلن��

فرا�س�سكو إ� المستوى األصفر �موجب إرشادات الوال�ة. قم �الرد اآلن لالنضمام إلينا ��
نت ع� صفحتنا ع� ع� Facebook أثناء الحدث. إذا وصلنا إ� سعة الحضور ، �مكنك مشاهدة ال�ث الم�ا�� للندوة ع�� اإلن��
www.facebook.com / SFOEWD .
 
R صندوق ت�ش�ط estaurant (13:00 �

قوة الرد ال��ــــع) نظرة عامة - الثالثاء 4 مايو، 2021 ��
� سان فرا�س�سكو

ة �� امج الحكوم�ة المختلفة واإلجا�ة ع� أسئلتك� (SF SBDC) انضم إ� مركز تط��ر األعمال الصغ�� ح�ث نقوم ب�طالعك ع� ال��
ة من الحضور وس�قدم ما ��� ، SBDC ، John DeGaetano س�ج�ب المس�شار الما�� لـ :ع� األسئلة الم�ا��
 

(PPP) إعادة فتح برنامج حما�ة ش�ك الراتب
(EIDL) قرض ال�وارث االقتصاد�ة
منحة �ال�فورن�ا لإلغاثة
تحديثات الموارد

 
. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا
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ا LBE التصديق ع� أعمال الخاصة �ك: تعرف ع� ما يتطل�ه األمر� - األر�عاء 5 مايو 2021 الساعة 10:00 ص�اح�
� سان فرا�س�سكو

�ات ع� تعلم �ل ما تحتاج لمعرفته حول التعاقد مع مدينة (CMD) �قدم قسم مراق�ة العقود �� ورش عمل مجان�ة لمساعدة ال��
� الشهر. قم �ال��ارة هنا لم��د من المعلومات والرد ع�

ومقاطعة سان فرا�س�سكو. �جب أن تؤخذ ورش العمل هذە �ال�سلسل و�تم تقد�مها مرة واحدة ��
    . lbecert@sfgov.org دعوة الحضور إ�
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
ف�ه داد م�ان الموس��� وال�� N OW OPEN - صندوق اس��
ف�ه المدينة و البوا�ة طلب المنحة هو اآلن مفتوحة . � ( "صندوق الم�ان") الموس��� وصندوق إنعاش الم�ان ال��

آخر األسب�ع، عمدة لندن ب��د أعلنت ��
� سان فرا�س�سكو من أجل منع إغالقها الدائم �س�ب ضغوط و�اء Venue Fund تم إ�شاء صندوق

ف�ه �� لتوف�� الدعم الما�� للموس��� الح�ة وأما�ن ال��
COVID-19.
 
� 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��

� تحتاج �شدة أح�اء. تطب�قات �ات ال�� ة ط��لة ، وال�� نت ع� G rant ف�� �ات التجار�ة التقدم ع�� اإلن�� -sf.gov/sf-relief مفتوحة اآلن و�مكن لل��
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 ��

 
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
 
الجولة السادسة مفتوحة اآلن - California Small Business COVID-19 منحة إغاثة
� 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 ا وت�ت�� يوم الثالثاء 4 مايو الساعة 5:00 مساًء. ال �حتاج لإلغاثة. افتتحت الجولة 6 أمس األر�عاء 28 أب��ل الساعة 9:00 ص�اح�
ا إ� الجولة 6 . س�حتاج المتقدمون الجدد � الجوالت السا�قة إ� إعادة التقد�م ح�ث س�تم نقلهم تلقائ��

� منحة ��
المتقدمون الذين لم يتم اخت�ارهم لتل��

. /h�ps://careliefgrant.com إ� التقد�م. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة
 
SBA تحديثات
مفت�ح اآلن - (SVOG) منحة مشغ�� األما�ن المغلقة
مفتوحة اآلن لمشغ�� األما�ن الح�ة ومنظمات الفنون الم�ح�ة الح�ة والمتاحف Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) بوا�ة تطبيق
� الم�ح وممث�� المواهب للتقدم �طلب للحصول ع� اإلغاثة االقتصاد�ة الحرجة. تم � األما�ن الح�ة ومنت�� ودور الس�نما ، �اإلضافة إ� مرو��
� هذە األموال ، تم حجز ما ال �قل عن 2 مل�ار دوالر لتطب�قات SVOG تخص�ص برنامج المؤهلة مع ما SVOG �أ��� من 16.2 مل�ار دوالر للمنح. من ب��
ا �دوام �امل. قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول ع� منح �ساوي 45٪ من إجما�� إيراداتهم المك�س�ة �حد أق� قدرە 10 �صل إ� 50 موظف�
� دوالر لمنحة واحدة. تق�ل ات األول��ة ذات الصلة أثناء تلقيها SVOG طل�ات SBA مالي�� � لف�� ع� أساس الوارد أوً� صادر أوً� وتخص�ص المتقدم��
  . /h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s الطل�ات. لم��د من المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة
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صندوق ت�ش�ط المطاعم - االفتتاح ��
نامج SBAسا�قا ، و ـــع). سيوفر ال�� امج لمطعم صندوق ت�ش�ط القادم (قوة الرد ال��ـ قد أعلن تفاص�ل مفتاح ع� متطل�ات التطبيق، واألهل�ة، ودل�ل ال��
� دوالر ل�ل موقع مادي. ال ُ�طلب كة وال ي��د عن 5 مالي�� � دوالر ل�ل ��  �عادل خسارة اإليرادات المرت�طة �ال��اء �ما �صل إ� 10 مالي��

ً
للمطاعم تم���

� موعد أقصاە 11 مارس 2023. �شمل ال��انات المؤهلة المطاعم ؛
� سداد التم��ل طالما تم استخدام األموال لالستخدامات المؤهلة �� من المستلم��
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أ�شاك الطعام وشاحنات الطعام وع��ات الطعام ؛ متعهدو الطعام. الحانات والصالونات والصاالت والحانات ؛ حانات الوج�ات الخف�فة مخابز. حانات
� أمور أخرى ة. ومصانع الن��ذ والتقط�� ، من ب�� ة ، وغرف التذوق ، والمقا�ض ؛ مصانع الجعة ومصانع الجعة الصغ��    .الب��
 
� وقت سابق من هذا األسب�ع ، أعلنت

�� SBA ق الوال�ات المتحدة وفتح ا بتوق�ت �� أنها س��دأ ال�سج�ل يوم الجمعة ، 30 أب��ل 2021 ، الساعة 9 ص�اح�
ا ألي مؤسسة نت مفتوح� ق الوال�ات المتحدة لصندوق ت�ش�ط المطاعم. س�ظل التطبيق ع�� اإلن�� ا بتوق�ت �� � 3 مايو 2021 ، ظهر� التطب�قات يوم االثن��
مؤهلة ح�� يتم اس�نفاد جميع األموال. �مكنك إعداد المواد للتطبيق الخاص �ك ق�ل فتح البوا�ة من خالل عرض نموذج التطبيق . تتوفر اآلن تفاص�ل
�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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