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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
ة والم��د Small Biz -30-Day Challenge :الموض�ع �س الصغ�� � ؛ أسب�ع ب��
 
 
أب��ل 2021 30
 
 
،ع��زي القارئ
 
ا ، �ل�ه أسب�ع ة لمدة 30 يوم� ة. هذا العام ، س��دأ الشهر بتحدي األعمال الصغ�� شهر مايو هو أحد أشهر الشهور المفضلة لدينا ألنه شهر األعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو

ة �� �ات الصغ�� م �دعم ال�� � ة ، نل�� � مكتب األعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو من 3 إ� 7 مايو. ��

ة السنوي السابع ع�� �� األعمال الصغ��
ها من المنظمات لجلب D . �ل يوم ة ، نوحد قوانا مع غرفة سان فرا�س�سكو التجارة جن�ا إ� جنب مع غ�� �س و�ك الصغ�� � أور�نغ سان فرا�س�سكو ب��

ة. اقرأ لتفاص�ل أ��� .الموارد والمعلومات ل إلهام وتثق�ف ور�ط أعضاء مجتمعنا األعمال التجار�ة الصغ��
 
� مايو . إذا �انت لد�ك أي أسئلة أو مخاوف ، فنحن هنا

� ستحدث �� ة واألحداث القادمة ال�� مع اختتام شهر أب��ل ، ف�ما ��� �عض اإلعالنات المث��
� C .للمساعدة

و�� �د اإلل��� . sfosb@sfgov.org اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو ال��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 

 
ة 30 - تحدي اليوم األعمال الصغ��
ة ، Mayor Breed انضم إ� � سان فرا�س�سكو ومالك Sharky Laguana ورئ�س لجنة األعمال الصغ��

ومدير مجلس إدارة و�الة النقل ال�لد�ة ��
ة � تحدي Manny Yeku�el األعمال الصغ��

ا إ� جنب مع العد�د منا �� ة المحل�ة. Small Business جن�� ا لدعم أعمالنا التجار�ة الصغ�� لمدة 30 يوم�
ة فقط. و تتجه نحو التحدي وجود SF ابتداء من 1 مايو و لمدة شهر �امل ، ونحن �شجع س�ان � محاولة إلرضاء المحل�ة التجار�ة والمطاعم الصغ��

��
�ات ة. تحتاج ال�� �ات الصغ�� � الممرات التجار�ة جوارنا. لن تكون سان فرا�س�سكو المدينة الف��دة والنا�ضة �الح�اة �دون ال��

س�ان تنظر تنفق أموالهم ��
ة المحل�ة إ� دعمنا أ��� من أي وقت م�� .الصغ��

 
� االنضمام ، فانتقل إ�

ا الحصول ع� smallbiz30.com من مستعد لخوض التحدي ؟� إذا كنت ترغب �� ا �قبول التحدي. �مكنك أ�ض� ووقع تعهد�
ة .Twi�er ع� smallbiz30 @ تحديثات من خالل متا�عة �ات الصغ�� � ال��

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

ة المحل�ة ، قم ب��ارة . SmallBizChallenge # المفضلة لد�ك �استخدام عالمة التص��ف احات �شأن األعمال التجار�ة الصغ�� للحصول ع� اق��
legacybusiness.org و shopdine49.com .       
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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 ��
� سان فرا�س�سكو

� رواد األعمال الذين �دأوا ، ونمو األعمال التجار�ة ، وال�قاء �� .تثق�ف وتمك��
 
� �جري تقد�مها .هنا هو لمحة �عض من و األحداث ال��
 
InspireSF : Roots of Recovery - ا ا ح�� 1:30 ظهر� � 3 مايو 2021 من الساعة 12:00 ظهر� االثن��
نامج ع� ترح�ب من غرفة التجارة ة واالحتفال بها. �شتمل ال�� �ات الصغ�� � سان فرا�س�سكو ، لتك��م ال��

ة �� � انطالق أسب�ع األعمال الصغ��
انضم إلينا ��

� سان فرا�س�سكو ، وت��حات من
�� Mayor London Breed ، ة ، Lawanda Dickerson و�لمة رئ�س�ة ملهمة تضم مال�ة األعمال الصغ��

� األشهر الـ 12 الماض�ة من
هم �� � سان فرا�س�سكو أثناء تفك��

جائحة وما �خبئه لنا انتعاش مدي�تنا. COVID -19 ومحادثة متعمقة مع قادة األعمال ��
. سجل هنا
 
ا ا ح�� 1:00 ظهر� ة - الثالثاء 4 مايو 2021 من الساعة 12:00 ظهر� موارد المائدة المستديرة لألعمال الصغ��
� مجتمع األعمال

ة. استمع إ� آراء القادة �� � سان فرا�س�سكو ح�ث نكشف عن موارد الستعادة األعمال الصغ��
ة �� انضم إ� أسب�ع األعمال الصغ��

ة وهم �شاركون الموارد واإلرشادات ب�نما ن�تقل ع�� القيود واللوائح الحال�ة. س�قدم المتحدثون عروض تقد�م�ة موجزة تليها مناقشة تفاعل�ة الصغ��
. للجمهور. سجل هنا
 
All Things سان فرا�س�سكو - الثالثاء 4 مايو 2021 من 1:00 م - 2:30 م
Main Street Launch و Working Solu�ons و Renaissance Entrepreneurship Center و Small Business Majority انضم إ�
� مدينة

� سان فرا�س�سكو للتعرف ع� خ�ارات القروض والمنح الم�سورة الت�لفة ��
ة �� نت ألسب�ع األعمال الصغ�� للحصول ع� ندوة مجان�ة ع�� اإلن��

.سان فرا�س�سكو
 
:موض�ع المناقشة ما ���

� سان فرا�س�سكو
ة للمقاطعة 10 �� نظرة عامة ع� برنامج القروض الصغ��

� �ال�فورن�ا ، متاح ع� مستوى الوال�ة
نظرة عامة ع� صندوق إعادة البناء ��

وصندوق قروض األعمال الناشئة SF صندوق القرض المتجدد
الطل�ات المستحقة يوم األر�عاء 5 مايو :SF Venue Fund صندوق
مرساة المجتمع ومنح األسهم ، مستحقة يوم الجمعة 7 مايو :SF منح اإلغاثة

نامج منح اإلغاثة ة حول طل�ك ل�� � اللحظة األخ��
ا فرصة لط�ح أي أسئلة �� ت�ت�� الجولة 6 يوم الثالثاء 4 مايو الساعة COVID-19. 5:00 سنوفر أ�ض�

. مساًء. سجل هنا
 
ا ا ح�� 12:15 ظهر� ة للس�دات - الجمعة 7 مايو 2021 من الساعة 11:00 ص�اح� المائدة المستديرة لس�اسة األعمال الصغ��
�

ا�� ة. س�جمع هذا الحدث االف�� ا ألصحاب األعمال الصغ��
�
انضم إلينا إلجراء محادثة واسعة النطاق مع ك�ار القادة الذين �دافعون عن دعم أ��� إنصاف

ة وك�ف�ة دفع � األعمال التجار�ة الصغ��
� تواجه المرأة �� ة ، ودعاة التنم�ة االقتصاد�ة ، وواض�� الس�اسات لمناقشة القضا�ا ال�� أصحاب األعمال الصغ��

� العمل والح�اة ، وتصفح الموارد ، وتع��ز االنتعاش االقتصادي . س�شمل الموضوعات التوازن ب�� االنتعاش االقتصادي المستج�ب للن�ع االجتما��
ا�ة مع برنامج �خ�� غرفة سان فرا�س�سكو ة ، ب�سه�ل من مدينة المسؤول �ارمن �شو ، �قام �ال�� . هذە المحادثة مث�� المستج�ب للن�ع االجتما��
ة . سجل هنا � و زارة سان فرا�س�سكو ع� وضع المرأة ، و مكتب سان فرا�س�سكو من األعمال الصغ��

. التجارة ��
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. هنا Small Business Week 2021 اعرض جميع أحداث
 
 

 
التنازل عن رسوم المظلة - شهر مايو
� اس��دال إضاءة المظلة أو مستوى المشاة لواجهة متجرك ، فإن فرصة إجراء هذە التحس�نات موجودة هنا . كجزء من شهر األعمال

إذا كنت تفكر ��
ة ، مايو من �ل عام ، س�تم التنازل عن رسوم التصار�ــــح الس��دال المظالت والالفتات الخاصة ب��د�ل المظالت و�ضاءة مستوى المشاة إلدارة الصغ��
� � والتخط�ط. مما ال شك ف�ه لالستفادة من هذە الفرصة اآلن لتحس��

ـــح إدارة فحص الم�ا�� اإلطفاء واألشغال العامة �اإلضافة إ� رسوم مراجعة تصار�ـ
� عملك ، الفتات ، واإلضاءة لجزء �س�ط من الت�لفة العاد�ة . انقر هنا لم��د من المعلومات     .المظهر الخار��
 
 
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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