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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
إ� المستوى األصفر ؛ تحديثات التم��ل والم��د SF الموض�ع: ي�تقل
 
 
مايو 2021 4
 
 
،ع��زي القارئ
 
ة ل �س و�ك سان فرا�س�سكو الصغ�� � ة التحدي تليها 17 السنوي ب�� شهر عمل صغ�� سع�د� هذا العام، مايو ر�لة إد ق�الة مع 30 يوم األعمال الصغ��
celebrat ه قوي، سان فرا�س�سكو مرونة، و مجتمع األعمال صغ�� نا�ض �الح�اة . إضافة إ� االحتفال ، ستع�د سان فرا�س�سكو فتح وتوسيع األعمال
ا من 6 مايو. انظر أدناە لم��د من التفاص�ل .واأل�شطة مع انتقالنا إ� المستوى األصفر �دء�
 
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
إ� الط�قة الصفراء SF ي�تقل
ن دائرة الهندسة المدن�ة أنه ابتداء من الخم�س 6 مايو، وسان فرا�س�سكو فتح annou تولد عمدة لندن ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س اليوم
� التقدم إ� األقل تقي�دا ع� أساس حاالت

� �معاي�� الدولة ��
� �سمح بها الدولة �ما قمنا ت�� واالس�شفاء ، ، COVID-19 وتوسيع األ�شطة اإلضاف�ة ال��

� الط�قة ع� الدولة
� النها��

ص كثافة العمل�ات من أجل اقتصاد أ��� أمانا ، سان سوف Bluep والمقاي�س الصح�ة األخرى . مع هذە الخطوة ��
       . فرا�س�سكو فتح لها القل�لة المت�ق�ة القطاعات المغلقة وتوسيع العد�د من اآلخ��ن
 
    األ�شطة المقرر اس�ئنافها الخم�س 6 مايو 2021
  : �مكن إعادة فتح األ�شطة التال�ة

  (الحانات الداخل�ة ومصانع الجعة والن��ذ (�دون وج�ات
 .مفتوحة ح�� 25٪ من السعة ح�� 100 فرد
ب � ذلك الجلوس ع� طاوالت تصل إ� ثمان�ة أشخاص لل��

� األما�ن المغلقة ، �ما ��
 .�جب ات�اع قواعد تناول الطعام ��

  ترف�ه عائ�� داخ��
حلق ع� الجل�د األسطوانة، واألروقة، جولف وملعب قد فتح لقدرة 50 � � ذلك الجل�د و ال��

    .٪أ�شطة فتحها �ما ��
� تم افتتاحها �الفعل مثل الجولف المصغر ، وقاعات ال�ل�اردو ، وأزقة البولينج قد ت�سع إ� 50٪ (مع إزالة أي األ�شطة األخرى ال��
    .(متطل�ات لالخت�ار أو التطع�م

 حمامات ال�خار وغرف ال�خار وأحواض االستحمام الساخنة الداخل�ة
 .مفت�ح ب�س�ة 25٪ من السعة

 البوفيهات وطعام الخدمة الذات�ة
  .مسم�ح �استهالك الوج�ات الجاهزة
� األما�ن المغلقة

� الموقع �ات�اع إرشادات تناول الطعام ��
 .مسم�ح لالستهالك ��

� الهواء الطلق
 األحداث ال��اض�ة الجماع�ة ��

�
� األحداث الخارج�ة مثل الجري والم��

� الساعة ، و�جما�� 1500 مشارك ، المشاركة ��
ا �� �مكن لما �صل إ� 500 مشارك مسجل مس�ق�

ا ا سلب��  ع� التطع�م أو اخت�ار�
ً

ا دل�� � المجم�ع إذا أظهروا جم�ع�
 .والماراثون وأحداث التحمل األخرى ، وما �صل إ� 3000 مشارك ��

 .�جب أن �كون المشاركون من س�ان �ال�فورن�ا أو إذا �انوا من خارج الوال�ة ، ف�جب تطع�مهم �ال�امل
ا عن � �حث�  .ق�ل الحدث COVID-19 �جب فحص جميع المشارك��
� الهواء الطلق

� �ات�اع إرشادات التجمع ��  .ُ�سمح للمتفرج��
� منطقة الطعام المخصصة

 .ُ�سمح �االمت�ازات غ�� ال�حول�ة ��
� الوقت الحا��

ف�ه ال�� أو مناطق المهرجانات ��  .ال ُ�سمح �ال��
� �شارك فيها أ��� من 500 مشارك خطة صحة وأمان معتمدة  .�جب أن �كون لدى األحداث ال��
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 :األ�شطة التال�ة قد ت��د من طاقتها ال�شغ�ل�ة
� ذلك التجمعات االجتماع�ة

� الهواء الطلق (�ما ��
ة ��     (التجمعات الصغ��

و�ات ا ، ح�� لو تم تناول األطعمة والم��
�
   .قد ي�سع إ� 75 مشار�

� ع� ارتداء أغط�ة الوجه � (يتم �شجيع األشخاص غ�� الملقح�� � المشارك��    .(�مكن إزالة أغط�ة الوجه ح�� مسافة 6 أقدام ب��
ة الداخل�ة    التجمعات الصغ��

ا ، مع أغط�ة الوجه (ما لم يتم تطع�م الجميع �ال�امل أو وجود أ�ة واحدة غ�� محصنة قد ت�سع إ� 50٪ من السعة ح�� 50 شخص�
 .(منخفضة المخاطر

  م�اتب
� �ال�امل   .قد تتوسع إ� 50٪ من السعة ، دون اح�ساب األفراد الملقح��

 عشاء داخ��
      .تم رفع حد 3 أ� ل�ل طاولة . �سمح �حد أق� 8 أشخاص ل�ل طاولة
  .تم رفع سقف 200 مستف�د ، وت��� 50٪ من متطل�ات السعة

� الهواء الطلق
 تناول الطعام ��

 .�مكن للضيوف إزالة أغط�ة الوجه �مجرد جلوسهم طوال مدة ز�ارتهم ، ما لم �ذهبوا إ� الداخل ألي س�ب من األس�اب
� الهواء الطلق

 الحانات ��
 .�مكن للضيوف إزالة أغط�ة الوجه �مجرد جلوسهم طوال مدة ز�ارتهم ، ما لم �ذهبوا إ� الداخل ألي س�ب من األس�اب

  البيع �التجزئة الداخ��
� األما�ن المغلقة

     . قد �ستأنف المقا�� أو المطاعم داخل المتجر �ات�اع إرشادات تناول الطعام ��
� ذلك مرا�ز ال�سوق

كة ، �ما ��   . قد يتم إعادة فتح المناطق المش��
  دور الس�نما الداخل�ة

   .٪ قد توسع السعة لتصل إ� 500 شخص ، وت��� متطل�ات السعة ب�س�ة 50
ل�ة � � مقاعدهم ، مع عدم وجود قيود م��

   .قد تكون االمت�ازات متاحة لمجموعات من 8 أشخاص �أ�لون ��
� تكون عرض�ة لعرض الصور المتحركة ، مثل حد�ث لمخ�ج الف�لم . ت�بع العروض ُ�سمح �العروض الح�ة مع أقل من 200 مستف�د أو ال��

    .الح�ة األخرى إرشادات م�ان أداء الجمهور الم�ا��
 صاالت ر�اض�ة خارج�ة ول�اقة �دن�ة

� � المشارك��    .�مكن إزالة أغط�ة الوجه ح�� مسافة 6 أقدام ب��
  صاالت ر�اض�ة داخل�ة ول�اقة �دن�ة

 .قد تتوسع إ� 50٪ من السعة
  .�مكن توسيع الفصول إ� 50٪ من السعة ح�� 200 شخص
    .DPH �مكن ممارسة تمار�ن القلب واأليرو��ك وفصول الل�اقة ال�دن�ة مع أشخاص ع� �عد 6 أقدام إذا تم تنف�ذ أحد تداب�� الته��ة

(�دون مقاعد مخصصة � الهواء الطلق 
    ( مهرجانات الفنون والموس��� والم�ح ��

  .قد ي�سع ح�� 100 شخص
� الهواء الطلق

     أما�ن أداء �جلس الجمهور الم�ا�� ��
  .قد تتوسع إ� 67٪ من السعة ، مع مراعاة متطل�ات الت�اعد المادي
   .قد تكون األقسام المحجوزة للضيوف الذين تم تطع�مهم �ال�امل ع� �عد 6 أقدام من األقسام األخرى
� و�ات أقل من 300 شخص دون الحاجة إ� إث�ات وجود لقاح أو اخت�ار سل��      .قد �ستض�ف أي أحداث يتم فيها تقد�م األطعمة والم��

� األما�ن المغلقة
     أما�ن أداء �جلس الجمهور الم�ا�� ��

ا لمتطل�ات الت�اعد المادي   .قد تتوسع إ� 50٪ من السعة وفق�
   .قد تكون األقسام المحجوزة للضيوف الذين تم تطع�مهم �ال�امل ع� �عد 6 أقدام من األقسام األخرى
� �شغل أقل من 25٪ من سعة الم�ان خطة صحة وأمان معتمدة أو دل�ل ع� ال تتطلب أي أحداث تصل إ� 300 شخص أو تلك ال��
� جميع األوقات

ا طالما يتم ارتداء غطاء الوجه �� ا سلب��        .التطع�م أو اخت�ار�
� و�ات أقل من 200 شخص دون الحاجة إ� إث�ات وجود لقاح أو اخت�ار سل��      .قد �ستض�ف أي أحداث يتم فيها تقد�م األطعمة والم��

� الهواء الطلق
  المؤتمرات واالجتماعات وحفالت االستق�ال ��

 ع�
ً

�ن دل�� قد ي�سع إ� 200 شخص ، ال �شمل األفراد الذين تم تطع�مهم �ال�امل ، وما �صل إ� 400 شخص إذا قدم جميع الحا��
� COVID-19 التطع�م أو اخت�ار    .السل��
� من أ� مختلفة � المشارك��      .�مكن إزالة أغط�ة الوجه ح�� مسافة 6 أقدام ب��
ط إ�عاد، ع� الرغم من تغط�ة الوجه و � تطع�م تماما (واالخت�ار سلب�ا �ال�س�ة ألي طفل 2-16)، وال �ش�� إذا يتكون الحدث من المشارك��
.   

  المؤتمرات واالجتماعات وحفالت االستق�ال الداخل�ة
 ع� التطع�م أو اخت�ار

ً
�ن دل�� قد ي�سع إ� 200 شخص ، ال �شمل األفراد الذين تم تطع�مهم �ال�امل ، مع تقد�م جميع الحا��

COVID-19 �       السل��
ا) ، فال �لزم الت�اعد ، ع� الرغم ا ألي طفل من سن 2 إ� 16 عام� ا سلب�� � تم تطع�مهم �ال�امل (واخت�ار� إذا �ان الحدث يتألف من مشارك��
     . من استمرار الحاجة إ� األقنعة

  حمامات س�احة داخل�ة
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  .قد تتوسع إ� 50٪ من السعة
� الهواء الطلق واالستجمام والرقص

 ر�اضة الش�اب ��
� و "الس�� � فصول �دون حضور أو برامج ل�اقة �دن�ة حسب الطلب. الضيوف المشارك��

� �ال�امل المشاركة �� �مكن للش�اب الملقح��
        .اإلضافات " ال �سمح

� والش�اب    ر�اضة وترف�ه ورقص داخ�� لل�الغ��
� األما�ن المغلقة

  . قد �ستأنف ر�اضة هو�� الجل�د وكرة الماء والمصارعة ��
فيه�ة ال��اض�ة الداخل�ة لتصل إ� 50٪ لتصل إ� 200 شخص  .توسعت المرافق ال��
� ال��اضات ذات االحت�اك المنخفض فقط الحفاظ ع� مسافة 6 أقدام

�� �   .ُ�طلب من المشارك��
امج قد إزالة أغط�ة الوجه مع بروتوكوالت اف الس�احة والغطس وكرة الماء والمصارعة والفنون الزوج�ة ال�� � تنظ�م و���

�� � المشارك��
� ذلك الفحص الدوري، و��� خطة لمنع

� الم�ان ،COVID-19 السالمة �ما ��
            .الخ ��

� ينخرط فيها المشاركون (ع� الرغم من استمرار التوص�ات �ق� المشاركة تم رفع المتطل�ات المتعلقة �عدد ال�طوالت أو األ�شطة ال��
ا � ، واحد إذا �ان االتصال مرتفع�  (ع� �شاط��
� الضيوف و " � فصول �دون حضور أو برامج ل�اقة �دن�ة حسب الطلب. ال ُ�سمح �المشارك��

� �ال�امل المشاركة �� �مكن للش�اب الملقح��
� � س�اقات الش�اب وال�الغ��

ات " ��        . المس��
� ومرا�ز مجتمع�ة ل��ار السن   برامج نهار�ة لل�الغ��

ا   .قد تتوسع إ� 50٪ من السعة الداخل�ة ح�� 50 فرد�
� األما�ن المغلقة

و�ات و سمح التال�ة التوج�ه تناول الطعام ��  .المواد الغذائ�ة والم��
� ومؤسسات التعل�م العا��  تعل�م ال��ار والتعل�م المه��

ا  .قد ت��د الفصول الخارج�ة إ� 75 طال��
ة الداخل�ة لعدد 200 طالب ، وت��� 50٪ من متطل�ات السعة     .تم رفع سقف المحا��
� األما�ن العامة الداخل�ة �ات�اع إرشادات المكت�ة

 .ُ�سمح �الدراسة ��
 .قد ي�سع سكن الطالب ل�شمل أ��� من طالب ل�ل وحدة

  إنتاج األفالم أو الوسائط أو ال�ث الم�ا�� أو ال�ث
� م�ان واحد مع بروتوكوالت السالمة المعمول بها وما �صل إ� 300 شخص مع

� الهواء الطلق ��
تم توس�عه إ� ما �صل إ� 100 شخص ��

�         . دل�ل ع� التطع�م أو اخت�ار سل��
� الداخل مع دل�ل ع�

� م�ان واحد مع بروتوكوالت السالمة المعمول بها وما �صل إ� 200 شخص ��
� الداخل ��

ا �� ال يزال 50 شخص�
�     .التطع�م أو اخت�ار سل��

 
األمر الص�� المنقح مع المتطل�ات التفص�ل�ة ع� صفحة ال��ب الخاصة بها �حلول نها�ة اليوم األر�عاء 5 مايو (DPH) ست��� وزارة الصحة العامة
� (OEWD) 2021. �ما استضاف مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة

� حول أفضل الممارسات إلعادة الفتح ��
نت األسب�ع الما�� ندوة ع�� اإلن��

       . h e r e الط�قة الصفراء. �مكنك مشاهدته
 
دعم التقدم �طلب للحصول ع� صندوق ت�ش�ط المطاعم
والعد�د من المنظمات Mission Development Economic Agency (MEDA) �شارك مع و�الة City أن Mayo r Breed �األمس ، أعلنت
� التقدم �طلب للحصول ع� الصندوق الف�درا��

� تحتاج إ� المساعدة �� �ات المؤهلة ال�� ها من ال�� المجتمع�ة لمساعدة مطاعم سان فرا�س�سكو وغ��
� تطبيق ل و اوند

الجد�د لت�ش�ط المطاعم . طلب للحصول ع� صندوق مفت�ح اآلن و سان فرا�س�سكو أصحاب األعمال الذين �حتاجون إ� المساعدة ��
 : �مكن االتصال

و�الة التنم�ة االقتصاد�ة �ال�عثة
�
و��  / medasf.org/res t aurant :الموقع اإلل���
�
و��  restaurant@medasf.org :ب��د إل���

2492-249-415 : �
 الخط الساخن األس�ا��

� (�الص�ن�ة
�� � الف�درا�� للمجتمع الشما�� ال��

(االتحاد االئتما��
 /necfcu.weebly.com :الموقع
 رقم الهاتف: 0738-434-415

ر�ن�سا�س ر�ادة األعمال مركز �ا�فيو
ـــع /rencenter.org/event :موقع  / المعلومات الدورة-program- قوة الرد ال��ـ
 رقم الهاتف: 6223-348-415

SF Small Business Development Centre (اإلس�ان�ة والص�ن�ة والفي�نام�ة)
   .انقر هنا ل�سج�ل عم�ل جد�د وأ�مل النموذج التا�� وس�تم االتصال �ك لتحد�د موعد . sfsbdc.org :الموقع
 رقم الهاتف: 7232-937-415

 
نت ع� � طل�ات صندوق ت�ش�ط المطاعم ، ع�� اإلن��

�اء اإلضافيون الذين �ساعدون �� � ذلك ال��
تتوفر قائمة شاملة �موارد األعمال ، �ما ��

oewd.org/covid19 . 
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D828325244457671%26ref%3Dwatch_permalink
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 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 �سلط الضوء ع� شهر األعمال الصغ��
ا ة لمدة 30 يوم� تحدي 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�
� االنضمام ، فانتقل

ة والمطاعم المحل�ة فقط . إذا كنت ترغب �� �ات الصغ�� �ال�س�ة لشهر مايو ، �شجع س�ان سان فرا�س�سكو ع� محاولة رعا�ة ال��
.للحصول ع� م��د من المعلومات smallbiz30.com إ�
 
ة أسب�ع سان فرا�س�سكو السنوي السابع ع�� لألعمال الصغ��
مجة كز ال�� � سان فرا�س�سكو. س��

ة القوي والحيوي �� � سان فرا�س�سكو 2021 لالحتفال �مجتمع األعمال الصغ��
ة �� � أسب�ع األعمال الصغ��

انضم إلينا ��
ء �فرص التواصل ، وورش عمل بناء األعمال ، ة. م�� � رحلة أعمالهم الصغ��

� �ل نقطة ��
ة �� ع� الموارد والمعلومات المف�دة ألصحاب األعمال الصغ��

� سان
� رواد األعمال الذين �دأوا ، ونمو األعمال التجار�ة ، وال�قاء �� والمحتوى الملهم ، �عمل الحدث الذي �ستمر لمدة أسب�ع ع� تثق�ف وتمك��

.فرا�س�سكو. انقر هنا لعرض �ل األحداث
 
التنازل عن رسوم المظلة - شهر مايو
ة ، مايو من �ل عام ، س�تم التنازل عن رسوم التصار�ــــح الس��دال المظالت والالفتات الخاصة ب�دائل المظالت و�ضاءة كجزء من شهر األعمال الصغ��
� والتخط�ط. تأ�د من االستفادة من هذە الفرصة

ـــح إدارة فحص الم�ا�� مستوى المشاة إلدارة اإلطفاء واألشغال العامة �اإلضافة إ� رسوم مراجعة تصار�ـ
� لعملك والالفتات واإلضاءة لجزء �س�ط من الت�لفة العاد�ة. انقر هنا لم��د من المعلومات � المظهر الخار��   .اآلن لتحس��
 
 
:حلقات ال��ب
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�
 
ا DBI ندوة ع�� ال��ب حول اس�ئناف خدمة تصار�ــــح الشخص�ة �دون وصفة طب�ة - الجمعة 7 مايو 2021 الساعة 11:00 ص�اح�
�� DBI ا لمراجعة خطة � العمالء من مقا�لة ف��ق مراجعة الخطة شخص�� Over-the-Counter أن تعلن عن توسيع الخدمات الشخص�ة لتمك��
(OTC). ـــح وتوف�� الم��د من الشفاف�ة والتح�م لعمالئنا. نحن نقدر سعة صدرك ألننا ـــع مراجعة الخطة وعمل�ة إصدار التصار�ـ � ���ـ

س�ساعدنا ذلك ��
نت لمعرفة الم��د حول توسيع الخدمة الشخص�ة � ندوة ع�� اإلن��

.ن�دأ هذا النقل لتقد�م الم��د من الخدمات. ير�� االنضمام إلينا ��
 
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 ال�ساء �� 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 المرا�� للمنظور الج�سا��

ا�ة مع برنامج � ��تها مديرة المدينة �ارمن �شو ، �ال�� ة ، ال�� . عقدت هذە المحادثة المث�� � WELL المستج�ب للن�ع االجتما��
التابع لغرفة التجارة ��

ة. سجل هنا  . سان فرا�س�سكو ، و�دارة سان فرا�س�سكو حول وضع المرأة ، ومكتب سان فرا�س�سكو لألعمال الصغ��
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
ف�ه - انت� 5/5 صندوق استعادة أما�ن الموس��� وال��
�
ف�ه و المدخل طلب المنحة ستغلق غدا، 5 مايو 2021 �� � الموس��� وصندوق إنعاش الم�ان ال��

� ( "صندوق الم�ان") مدينة ��
عمدة لندن ب��د أعلنت ��

23:59 PDT . تم إ�شاء صندوق Venue Fund سان فرا�س�سكو من أجل منع إغالقها الدائم �
ف�ه �� لتوف�� الدعم الما�� للموس��� الح�ة وأما�ن ال��

  . sfosb.org/ venuefund �مكن لألما�ن المهتمة �التقدم للحصول ع� المنحة معرفة الم��د ع� .COVID-19 �س�ب ضغوط و�اء
 
ي�ت�� SF - 5/7 منح اإلغاثة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://online.sfassessor.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.sfassessor.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.sfassessor.org
mailto:askbpp@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://smallbiz30.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfsmallbusinessweek.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfsmallbusinessweek.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfsmallbusinessweek.com/get-involved
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfdbi.org/awning-fees-waived
mailto:lbecert@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfgov.org/cmd/upcoming-events
mailto:lbecert@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://ccsf.webex.com/mw3300/mywebex/default.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dccsf%26service%3D6%26rnd%3D0.8686835816564249%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fccsf.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b00000004037b31fbf9f3181534b533423eeea2a77aa3ae5ab2b7b52f32119726b2ec7ab5%2526siteurl%253Dccsf%2526confViewID%253D193052216395840910%2526SourceId%253Dc10c5218d6bfee60e0531d09fc0a273b%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAARd8nWjg9V0fX6zzkieEzSIcjnt1G38M3GjJsWdXnUUqQ2%2526email%253Dpatty.lee%252540sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://business.sfchamber.com/events/details/small-business-week-women-s-small-business-policy-roundtable-presented-by-well-10305
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfosb.org/sites/default/files/04.19.21%2520Music%2520and%2520Entertainment%2520Venue%2520Recovery%2520Fund.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/apply-live-music-and-entertainment-venue-grant/form
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfosb.org/venuefund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfosb.org/venuefund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfosb.org/venuefund


5/4/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 5/5

� 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 ��

 
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
 
SBA تحديثات
صندوق ت�ش�ط المطاعم - مفت�ح اآلن
� $ ل�ل األعمال ول�س ـــع) سيوفر المطاعم بتم��ل �ساوي خسارته اإليرادات ال��اء ذات الصلة تصل إ� 10 مالي�� و صندوق ت�ش�ط مطعم (قوة الرد ال��ـ
� موعد أقصاە 11 مارس

� سداد التم��ل طالما تم استخدام األموال لالستخدامات المؤهلة �� . ال ُ�طلب من المستلم�� � الموقع الفع��
�� $ � أ��� من 5 مالي��

2023. �شمل ال��انات المؤهلة المطاعم ؛ أ�شاك الطعام وشاحنات الطعام وع��ات الطعام ؛ متعهدو الطعام. الحانات والصالونات والصاالت
ة. ومصانع الن��ذ والتقط�� ة ، وغرف تذوق ، والمق�الت ؛ مصانع الجعة ومصانع الجعة الصغ�� والحانات ؛ حانات الوج�ات الخف�فة مخابز. حانات الب��

� أمور أخرى. لم��د من المعلومات حول برنامج للتقد�م ، اذهب إ� . www.sba.gov/restaurants قم ب��ارة ، RRF ، من ب��
h�ps://restaurants.sba.gov/ .   
 
� التقدم �طلب للحصول ع� الصندوق االتصال ب�حدى المنظمات

� سان فرا�س�سكو الذين �حتاجون إ� المساعدة ��
�مكن ألصحاب األعمال ��

�كة للمدينة. راجع "دعم التقدم �طلب للحصول ع� صندوق ت�ش�ط المطاعم" أعالە ضمن اإلعالنات أو قم ب��ارة . oewd.org/covid19 ال��
 
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
 
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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