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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
ساعات العمل والخدمات خارج المقصورة DBI الموض�ع: الحد األد�� الجد�د لألجور؛ توسع
 
 
يونيو 2021 30
 
 
،ع��زي القارئ
 
يتل�� مكت�نا ال�ث�� من االستفسارات �خصوص شهادات �سج�ل األعمال. شهادة �سج�ل األعمال الحال�ة ال تقوم الدولة أن ت�ت�� اليوم، 30 يونيو 2021. ومع
� عام

ان سان فرا�س�سكو إجما�� اإليرادات أقل من 25 مليون $ �� � لتجد�د 1 نوفم�� 2021 إذا �انت ط��
ذلك، و�رجع ذلك إ� و�اء، وقد تم تأج�ل الموعد النها��

� لتجد�د �سج�ل
2020. لد�ك ال تزال شهادة �سج�ل األعمال الصفراء 2020-202 1 سار�ة ح�� 1 نوفم�� 2021. لم��د من المعلومات حول تأج�ل الموعد النها��

. h�ps://s�reasurer.org/business/renew-business-registra�on األعمال ، ير�� ز�ارة
 
 �ع�د االستقالل

ً
� 5 يوليو احتفا�  .ير�� مالحظة أنه س�تم إغالق مكت�نا يوم االثن��

 
�
ا لخدمات العمالء الشخص�ة وس�ظل �قوم �جدولة المواع�د ألولئك الذين ال يرغبون �� ة مفتوح� ا من الثالثاء 6 يوليو 2021 ، س�كون مكتب األعمال الصغ�� اعت�ار�
ة ب�نما نع�د فتح أبوابنا ونتعا�� من هذا ال��اء. إذا كنت �حاجة إ� مساعدة ، ير�� مراسلتنا ع�� �ات الصغ�� المخاطرة �االنتظار. نحن هنا لمساعدة ودعم ال��

� ع�
و�� �د اإلل��� �ات ع� مراجعة sfosb@sfgov.org ال�� ا ال�� oewd.org/covid19 أو االتصال �الرقم 415-554-6134 لتحد�د موعد. نحن �شجع أ�ض�

ا للحصول ع� الموارد �       .كث��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
ا من 1 يوليو 2021 تحديثات قانون العمل - اعت�ار�
تنا اإلخ�ار�ة، ق العمل � آخر ���

القانون المرسوم الصورة سوف ت��د معدالت تأث�� إ�ف يوليو 1. لم��د من المعلومات، ير�� ز�ارة الموقع everal �ما �شارك ��
� لمكتب العمل معاي�� تنف�ذ ل

و�� . اإلل���
 
:قانون الحد األد�� لألجور
� سان

�� 
ً

� الذين يؤدون عم� ا للساعة . ينطبق هذا ع� الموظف�� � سان فرا�س�سكو 16.32 دوالر�
ا من 1 يوليو 2021 ، س�كون الحد األد�� لألجور �� اعت�ار�

� �ل م�ان عمل
. �جب ط�اعة الملصق المطلوب ع� ورق 8.5 × 14 بوصة و�جب عرضه �� � � المؤقت�� � والموظف��

� �دوام جز�� � ذلك الموظف��
فرا�س�سكو ، �ما ��

 .أو موقع عمل
 
:قانون الحد األد�� للتع��ض
ا من 1 يوليو 2021 ، (MCO) �غ�� قانون الحد األد�� للتع��ض . اعت�ار� � مطار سان فرا�س�سكو الدو��

معظم مقاو�� خدمات المدينة وكذلك المستأج��ن ��
تفع معدالت :ع� النحو التا�� MCO س��

ا للساعة MCO معدل لل��ــح = 18.55 دوالر�
ا للساعة MCO معدل غ�� ال���� = 17.34 دوالر�
ا للساعة MCO = 18.00 معدل ال��ان العام دوالر�

 
. MCO تتوفر الملصقات والنماذج المحدثة ع� صفحة و�ب
 
:قانون مساءلة الرعا�ة الصح�ة
داد معدل مرسوم محاس�ة الرعا�ة الصح�ة � ا ل�ل أسب�ع عمل. يتم (HCAO) س�� ا أم��ك�� ا للساعة �حد أق� 234.00 دوالر� ا أم��ك�� � 1 يوليو إ� 5.85 دوالر�

��
� 1 يوليو . ينطبق

ا �� � ذلك مطار سان فرا�س�سكو الدو�� وميناء سان HCAO تعد�ل هذا المعدل للتضخم سن���
� والمستأج��ن �المدينة (�ما �� ع� المقاول��

. HCAO فرا�س�سكو). تتوفر الملصقات والنماذج المحدثة ع� صفحة و�ب
 
:قانون المطار الص��
ا (HAO) ال ي��د معدل مساهمة المدينة �موجب قانون المطار الص�� ا أم��ك�� ا ل�ل ساعة ، �حد أق� 380 دوالر� ا أم��ك�� � 1 يوليو 2021 و�ظل عند 9.50 دوالر�

��
� 1 يوليو 2022. لم��د من المعلومات حول

. ع� ال��ب HAO قم ب��ارة موقع ، HAO ل�ل أسب�ع عمل. تمت جدولة ال��ادة التال�ة ��
 
� ال �ستلزم وصفة طب�ة DBI توسع

ساعات العمل والخدمات ال��
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�
� م�افحة (DBI) قسم التفت�ش ع� الم�ا��

ـــح اإل�اع. ونظرا (OTC) مواصلة الصورة لتوسيع لهم الخدمات وساعات االفراط �� ألفضل خدمة ل�م و�صدار ت��ـ
ف إد يوم�ا و�ضافة الم��د من الخدمات � المدينة، فإنها أ�ضا ز�ادة عدد العمالء كونها س��

 .ل��ادة معدالت التطع�م وتوجيهات محدثة من مسؤول الصحة ��
 
الشخص�ة OTC ساعات جد�دة ، الم��د من خدمات
ا من يوم غد 1 يوليو ، س�تم فتح مركز التصار�ــــح خالل الساعات التال�ة :اعت�ار�

� والثالثاء والخم�س والجمعة 7:30 ا - 4:00 مساًء اإلثن�� ص�اح�
األر�عاء 9:00 ص - 4:00 م

 
 �عطلة 4 يوليو

ً
� 5 يوليو احتفا� ـــح يوم االثن�� .الحظ أنه س�تم إغالق مركز التصار�ـ

 
ـــح :س�توفر الخدمات التال�ة خالل ساعات عمل مركز التصار�ـ

OTC دون خطط�
OTC نفس اليوم �

مع الخطط - �لزم ال�سج�ل أو الموعد ��
OTC مراجعة خطة
ـــح التجارة (جد�د (!تصار�ـ
� سان فرا�س�سكو - إصالح مساحات الشوارع واألرصفة (جد�د

ـــح األشغال العامة �� (!تصار�ـ
� ذلك مراجعة التصم�م (جد�د

� سان فرا�س�سكو - �ما ��
(!اس�شارات التخط�ط ��

 
. لم��د من المعلومات ، ير�� ز�ارة موقع ال��ب الخاص بهم

�� االتصال �ـ  . allowcenter@sfgov.org إذا �انت لد�ك أسئلة حول هذە العمل�ة ، ف��
 
� تؤثر ع� قا�ل�ة السكن للمب�� ، ير�� االتصال ة ال�� ها من القضا�ا الخط�� ار الح��ق أو الف�ضانات أو غ�� ـــح الطوارئ للعمل لمعالجة أ�� dbi.em لطل�ات تصار�ـ
Emergencyresponse@sfgov.org . 
 
ا JAM قانون معلق لجعل ت��ــــح دائم�
ـــع المعلق الذي قدمه �ـ ا �موجب ال��� ا من نجاح برنامج .Mayor London Breed قد �صبح برنامج الموس��� الح�ة المؤقت الذي �دأ أثناء ال��اء دائم�

�
انطالق

ـــح ة مساحة ، Just Add Music (JAM) ت��ـ �ات الصغ�� نامج الدائم لل�� � آمن و�مكن الوصول إل�ه ، سيوفر ال�� �ات بتقد�م ترف�ه خار�� الذي سمح لل��
� � محلي�� .إضاف�ة الستضافة فنان��

 
كة JAM منذ إطالقه ، حصل برنامج � ذلك أ��� من 200 ��

� مواقع خارج�ة ، �ما ��
ا �� ة وأصدر 250 ت��ح� �ات الصغ�� ع� مستوى عاٍل من المشاركة من ال��

�ات ع� أنها ـــح الصادرة ، مع تحد�د 11٪ من ال�� � مكثف. �ش�ل المطاعم (55٪) والحانات (33٪) 88٪ من التصار�ـ
مع ترف�ه يو�� أو أسبو�� و�شاط صو��

.أما�ن للموس��� الح�ة والنوادي الل�ل�ة
 
ـــح ا ب�عالن حالة الطوارئ المحل�ة �س�ب JAM برنامج ت��ـ اح COVID-19 مرت�ط حال�� � 31 د�سم�� 2021. �موجب االق��

ومن المقرر أن ت�ت�� صالحيته ��
� لديها تصار�ــــح Mayor Breed الدائم من �ات المؤهلة ال�� ف�ه ، فإن ال�� � إ� مواقع من JAM ولجنة ال�� الحال�ة سوف لد�ك الفرصة لتح��ل ت��حهم الخار��
� للنقل االمتثال لإلشعار العام الق�ا�� والتواصل مع ال�� ومتطل�ات الطوب وقذائف الهاون أو نقل االستخدام لحدث لمرة واحدة. �جب ع� جميع المتقدم��
.االجتماع العام
 
ـــح ا �التقدم للحصول ع� ت��ـ ـــح �مكن الحصول ع� المساعدة من خالل ز�ارة ، JAM إذا كنت مهتم� �ات مع �ساؤالت حول عمل�ة الت��ـ �� النقر هنا . ال�� ف��
ف�ه سان فرا�س�سكو مع أسئلة إضاف�ة � أو االتصال لجنة ال��

و��    .entertainment.commission@sfgov.org ، 628-652-6030 :الموقع اإلل���
 
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ا � مطار سان فرا�س�سكو الدو�� - الخم�س 1 يوليو 2021 الساعة 12:00 ظهر�

ممارسة األعمال ��
� SFO �قوم مكتب

وعات SFO بتقد�م "ممارسة األعمال التجار�ة" �� � ندوة ع�� ال��ب حول م��
�� FAA-AIP. ا لتتعلم � 1 يوليو 2021 الساعة 12 ظهر�

انضم إلينا ��
ـــع الممولة من � المطار ع� المشار�ـ

� التعاقد ��
 .FAA-AIP ك�ف�ة المشاركة ��

 
انضم ع� جهاز ال�مبيوتر أو تطبيق األجهزة المحمولة - Microso� Teams اجتماع
انقر هنا لالنضمام إ� االجتماع
� فقط

(أو اتصل (صو��
  الوال�ات المتحدة ، سان خوس�ه # 837879288 ،، 0290 -650-466 1+
837879288 : �

# رقم المؤتمر الهات��
 
ا - COVID-19 الخاصة �ـ (ETS) ندوة ع�� ال��ب لتحد�ث المعاي�� المؤقتة للطوارئ الخم�س 1 يوليو 2021 الساعة 9:00 ص�اح�

� 17 يونيو 2021 وأص�حت سار�ة ع� الفور من خالل أمر تنف�ذي من الحا�م. ستغ�� COVID-19 لـ (ETS) المؤقتة للطوارئ Cal / OSHA تم تحد�ث معاي��
��

���ة". انقر هنا لم��د من المعلومات ولل�سج�ل. إذا �ان لد�ك أي أسئلة � "خدمات االخت�ارات ال��
ات �� � ت�لغ مدتها ساعتان التغي�� نت ال�� هذە الندوات ع�� اإلن��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/topics/over-counter-otc-permits
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MGE0ZTczZTUtNmU2YS00NzZhLWE2N2UtOTljNGI0MDZkN2Y5%2540thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252222d5c2cf-ce3e-443d-9a7f-dfcc0231f73f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bbf160c3-626f-4a75-8462-f0cbf6d1abc6%2522%257d
tel:+16504660290,,837879288#%20
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://dir-ca-gov.zoom.us/webinar/register/WN_QyNMfsloTQKfrvA055xUeA
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�
� ،COVID-19 عن و ندوات

و�� . SFVConsulta�on@dir.ca.gov ير�� إرسال ب��د إل���
 
ا LBE التصديق ع� أعمال الخاصة �ك: تعرف ع� ما يتطل�ه األمر� - األر�عاء 7 يوليو 2021 الساعة 10:00 ص�اح�
� سان فرا�س�سكو

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

سان فرا�س�سكو. �جب أن تؤخذ ورش العمل هذە �ال�سلسل و�تم تقد�مها مرة واحدة ��
lbecert@sfgov.org .    
 
ات�ج�ات إعادة فتح األعمال - األر�عاء 7 يوليو 2021 الساعة 5:00 مساًء اس��
� مل��ة األعمال خالل و�اء � سوف ح األذن و ل�ا�� ح�ا�ات األرنب من زمالئه مع رجال األعمال "سن�� � ورشة العمل هذە ال��

��" . o وضع خطة لع�ة "أع�د فتحها
�د OVID الجد�دة والقائمة C لد�ك حق الوصول إ� nsure �ال�امل" لعملك التجاري ؛ إعادة ت�ش�ط عمالئك للتأ�د من أن تج��تهم ال �ش��ــها شائ�ة ؛ ال��
� المستق�ل ؛ ج

�اء التكنولوج�ا واألعمال من أجل المرونة �� قرنة من أبناء رجال األعمال والمس�شار�ن إ� اللجوء إ� reate القروض والمنح اإلغاثة . أدوات ��
. انقر هنا لمعرفة الم��د وال�سج�ل .الدعم والمدخالت . و ا���
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
ة لتخف�ف عبء الديون SF New Deal برنامج منحة OPEN - لألعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو SF New Deal أطلقت

ة �� �ات الصغ�� ـــع 1،000،000 دوالر لتخف�ف الديون ع� ال�� ة لتوز�ـ .برنامج منح صغ��
 
� ا ، وال�� � تم افتتاحها حديث� �ات ال�� � ذلك ال��

ة ، �ما �� �ات الصغ�� ة. برنامج المنح هذا مفت�ح لجميع ال�� كة صغ�� س�تم تقد�م منح �ق�مة 2500 دوالر إ� 400 ��
� أي من برامج

ا �� ا لتقد�مه - ع� س��ل المثال ، يتم �شجيع المكت�ات أو متاجر البيع �التجزئة أو .SF New Deal لم �شارك سا�ق� ال �جب أن �كون العمل مطعم�
ة المتأثرة ع� التقد�م �ات الصغ�� .صالونات العنا�ة �األظافر أو أي ن�ع من ال��
 
ة المفضلة للحصول ع� منح. تفاص�ل التقد�م �مكن لألفراد التقدم للحصول ع� أعمالهم الخاصة للحصول ع� منحة أو �مكنهم ترشيح أعمالهم الصغ��
� صفحة برنامج منحة

شيح مدرجة �� ة تقد�م الطلب من 1 يونيو إ� 30 يونيو SF New Deal Small Business وال�� ة لتخف�ف عبء الديون . تمتد ف�� الصغ��
� أو ق�ل 31 يوليو 2021

.2021. وس�تم اإلعالن عن منح المنحة ��
 
منحة المطبخ صفر - فتح
ا إلطعام س�ان ا لدعم إنقاذ الطعام الصالح لأل�ل مجان� ا أم��ك�� � سان فرا�س�سكو - ما �صل إ� 14،250 دوالر�

استفد من منح المطبخ الصفري التابع لوزارة الب�ئة ��
ع �األغذ�ة الصالحة لأل�ل. الهدف من المنحة � مع تقل�ل ت�ال�ف التخلص اإلضاف�ة من خالل برامج ت�بع نفا�ات الطعام وت�سيق الت�� سان فرا�س�سكو المحتاج��
ـــع فائض الطعام الصالح لأل�ل ع� المجتمعات المحتاجة ، خاصة أثناء جائحة �ات إلعادة توز�ـ ا .COVID-19 هو العمل مع ال�� س�ذهب م�لغ 14،250 دوالر�
عات المجان�ة و�سل�م فائض الطعام الصالح لأل�ل إ� منظمة (منظمات) غ�� ر�ح�ة �اإلضافة إ� الوصول إ� أدوات ت�بع برامج ا لعملك إ� التقاط الت�� أم��ك��
�اء منع هدر الطعام الذين Kitchen Zero SF نفا�ات الطعام. راجع صح�فة حقائق داد الطعام الثالثة / �� لم��د من المعلومات ولالطالع ع� خدمات اس��
كتك. المنح متاحة ع� أساس أس�ق�ة الحضور ح�� س�تم�� 2021 - ال حاجة للتقدم .�مكن أن تعمل معهم ��

  .أو kelly.gaherty@sfgov.org 3768-355-415 التجاري ع� Zero Waste م�سق مساعد ، Kelly Gaherty قم �ال�سج�ل اليوم عن ط��ق االتصال �ـ
 
� 1 يوليو 2021

صندوق االمت�از - �غلق ��
� منطقة الخليج المملوكة لألقل�ة. �التعاون مع

ة �� �ات الصغ�� � صندوق االمت�از ، وهو برنامج مصمم لدعم ال�� أطلقت غولدن ستا�ت وور�ورز و�ونايتد إيرالي��
� منطقة الخليج لالنضمام إ� الم�ادرة

ة مملوكة لألقل�ة �� كة صغ�� �� 25 � كة وور�ورز و�ونايتد إيرالي�� � المنطقة الغ���ة ، ستختار ��
مجلس تن�ع موردي األقل�ات ��

� نمو األعمال. ستغ��
� ستوفر موارد للمساعدة �� � تتل�� تص��ف The Warriors and United ، وال�� �ات ال�� Minority جميع الت�ال�ف المرت�طة �ال��

Business Enterprise ، نامج وس�تم إدراج ا عند االنتهاء من ال�� ا رات�� �ات الـ 25 أ�ض� � لتن�ع موردي األقل�ات. س�تل�� جميع ال�� الصادر عن المجلس الوط��
كة �اء �� � دل�ل يتم توز�عه ع� جميع ��

� تقدمها المجموعة الجماع�ة ، Warriors أعمالها �� � محاولة ل��ادة الو�� حول الخدمات ال��
��.

 
� 1 يوليو 2021. من خالل التقدم إ� هذا

نامج. التطبيق مفت�ح اآلن وس�غلق �� � هذا ال��
� منطقة الخليج الفرصة للتقدم للمشاركة ��

ة �� �ات الصغ�� س�تاح لل��
�
ة �� �ات الصغ�� نامج ، �مكن لل�� � قائمة تن�ع موردي Bay Area ال��

اك �� ليتم النظر فيها لفرص العمل. �مكن ألصحاب Chase Center و Warriors االش��
� �التقد�م الق�ام �ذلك هنا ة المهتم��   .األعمال الصغ��
 
SBA تحديثات
فتح - (SVOG) منحة مشغ�� األما�ن المغلقة
مفتوحة اآلن لمشغ�� األما�ن الح�ة ومنظمات الفنون الم�ح�ة الح�ة والمتاحف ودور Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) بوا�ة تطبيق
� الم�ح وممث�� المواهب للتقدم �طلب للحصول ع� اإلغاثة االقتصاد�ة الحرجة. تم تخص�ص برنامج � األما�ن الح�ة ومنت�� الس�نما ، �اإلضافة إ� مرو��
SVOG هذە األموال ، تم حجز ما ال �قل عن 2 مل�ار دوالر لتطب�قات � ا �دوام SVOG �أ��� من 16.2 مل�ار دوالر للمنح. من ب�� المؤهلة مع ما �صل إ� 50 موظف�
� دوالر لمنحة واحدة. تق�ل SBA �امل. قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول ع� منح �ساوي 45٪ من إجما�� إيراداتهم المك�س�ة �حد أق� قدرە 10 مالي��
ات األول��ة ذات الصلة أثناء تلقيها الطل�ات. لم��د من المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة SVOG طل�ات � لف�� ع� أساس الوارد أوً� صادر أوً� وتخص�ص المتقدم��
h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s/ .  
 
ار االقتصاد�ة فتح - (EIDL) قرض �ارثة اإل��
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 لـ
ً
ة التقدم �طلب للحصول ع� قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة ، COVID-19 استجا�ة امات المال�ة (EIDL) �مكن ألصحاب األعمال الصغ�� � للوفاء �االل��

ا. ال توجد غرامة أو رسوم للدفع المسبق. ونفقات ال�شغ�ل. �مكن أن �صل م�لغ القرض إ� 500000 دوالر مع معدل فائدة ثا�ت ب�س�ة 3.75٪ لمدة 30 عام�
. sba.gov/ eidl لمعرفة الم��د والتقد�م ، قم ب��ارة
 
 
ون�ة ع� ، COVID-19 لل�قاء ع� اطالع دائم �اإلعالنات والموارد المتعلقة �ـ � أخ�ارنا اإلل���

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