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مكتب الن رش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
ساعات العمل والخدمات خارج المقصورة  DBIالموضوع :الحد األدىن الجديد لألجور؛ توسع

يونيو 30 2021
،عزيزي القارئ
يتلىق مكتبنا الكث ري من االستفسارات بخصوص شهادات تسجيل األعمال .شهادة تسجيل األعمال الحالية ال تقوم الدولة أن تنتيه اليوم 30 ،يونيو  .2021ومع
ذلك ،ويرجع ذلك إىل وباء ،وقد تم تأجيل الموعد النهايئ لتجديد  1نوف م رب  2021إذا كانت ط ري ان سان فرانسيسكو إجمايل اإليرادات أقل من  25مليون  $يف عام
 .2020لديك ال تزال شهادة تسجيل األعمال الصفراء  1 202-2020سارية حىت  1نوف م رب  .2021لمزيد من المعلومات حول تأجيل الموعد النهايئ لتجديد تسجيل
 https://sftreasurer.org/business/renew-business-registration .األعمال  ،يرىج زيارة
اًل
.يرىج مالحظة أنه سيتم إغالق مكتبنا يوم االثن ني  5يوليو احتفا بعيد االستقالل
اعتباًر ا من الثالثاء  6يوليو  ، 2021سيكون مكتب األعمال الص غ ري ة مفتوًح ا لخدمات العمالء
الشخصية وسيظل يقوم بجدولة المواعيد ألولئك الذين ال يرغبون يف
ىف
المخاطرة باالنتظار .نحن هنا لمساعدة ودعم ال رش كات الص غ ري ة بينما نعيد فتح أبوابنا ونتعا من هذا الوباء .إذا كنت بحاجة إىل مساعدة  ،يرىج مراسلتنا ع رب
ًض
رت
رش
 oewd.org/covid19أو االتصال بالرقم  6134-554-415لتحديد موعد .نحن نشجع أي ا ال كات عىل مراجعة  sfosb@sfgov.orgال رب يد اإللك وين عىل
ًري
.كث ا للحصول عىل الموارد
،تضامنا مع
مكتب األعمال الص غ ري ة

:اإلعالنات
تحديثات قانون العمل  -اعتباًر ا من  1يوليو 2021
القانون المرسوم الصورة سوف تزيد معدالت تأث ري إيف يوليو  .1لمزيد من المعلومات ،يرىج زيارة الموقع  everalكما يشارك يف آخر ن رش تنا اإلخبارية ،ق العمل
 .اإللك رت وين لمكتب العمل معاي ري تنفيذ ل

:قانون الحد األدىن لألجور
اًل
اعتباًر ا من  1يوليو  ، 2021سيكون الحد األدىن لألجور يف سان فرانسيسكو  16.32دوالًر ا للساعة  .ينطبق هذا عىل الموظف ني الذين يؤدون عم يف سان
فرانسيسكو  ،بما يف ذلك الموظف ني بدوام جزيئ والموظف ني المؤقت ني  .يجب طباعة الملصق المطلوب عىل ورق  14 × 8.5بوصة ويجب عرضه يف كل مكان عمل
.أو موقع عمل
:قانون الحد األدىن للتعويض
معظم مقاويل خدمات المدينة وكذلك المستأجرين يف مطار سان فرانسيسكو الدويل  .اعتباًر ا من  1يوليو  (MCO) ، 2021يغيط قانون الحد األدىن للتعويض
:عىل النحو التايل  MCOس رت تفع معدالت
للربح =  18.55دوالًر ا للساعة  MCOمعدل
غ ري الربيح =  17.34دوالًر ا للساعة  MCOمعدل
دوالًر ا للساعة  MCO = 18.00معدل الكيان العام
 MCO .تتوفر الملصقات والنماذج المحدثة عىل صفحة ويب

:قانون مساءلة الرعاية الصحية
يف  1يوليو إىل  5.85دوالًر ا أمريكًي ا للساعة بحد أقىص  234.00دوالًر ا أمريكًي ا لكل أسبوع عمل .يتم ) (HCAOس زي داد معدل مرسوم محاسبة الرعاية الصحية
عىل المقاول ني والمستأجرين بالمدينة (بما يف ذلك مطار سان فرانسيسكو الدويل وميناء سان  HCAOتعديل هذا المعدل للتضخم سنوًي ا يف  1يوليو  .ينطبق
 HCAO .فرانسيسكو) .تتوفر الملصقات والنماذج المحدثة عىل صفحة ويب
:قانون المطار الصيح
ًي
ًر
ًي
ًر
يف  1يوليو  2021ويظل عند  9.50دوال ا أمريك ا لكل ساعة  ،بحد أقىص  380دوال ا أمريك ا ) (HAOال يزيد معدل مساهمة المدينة بموجب قانون المطار الصيح
 .عىل الويب  HAOقم بزيارة موقع  HAO ،لكل أسبوع عمل .تمت جدولة الزيادة التالية يف  1يوليو  .2022لمزيد من المعلومات حول
ساعات العمل والخدمات اليت ال تستلزم وصفة طبية  DBIتوسع
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ألفضل خدمة لكم وإصدار ترصيح اإلرساع .ونظرا ) (OTCمواصلة الصورة لتوسيع لهم الخدمات وساعات االفراط يف مكافحة ) (DBIقسم التفتيش عىل المباين
.لزيادة معدالت التطعيم وتوجيهات محدثة من مسؤول الصحة يف المدينة ،فإنها أيضا زيادة عدد العمالء كونها س ري ف إد يوميا وإضافة المزيد من الخدمات

الشخصية  OTCساعات جديدة  ،المزيد من خدمات
:اعتباًر ا من يوم غد  1يوليو  ،سيتم فتح مركز التصاريح خالل الساعات التالية
صباًح ا  4:00 -مسا ًء اإلثن ني والثالثاء والخميس والجمعة 7:30
األربعاء  9:00ص  4:00 -م
اًل
.الحظ أنه سيتم إغالق مركز التصاريح يوم االثن ني  5يوليو احتفا بعطلة  4يوليو
:ستتوفر الخدمات التالية خالل ساعات عمل مركز التصاريح
بدون خطط OTC
مع الخطط  -يلزم التسجيل أو الموعد يف نفس اليوم OTC
 OTCمراجعة خطة
)!تصاريح التجارة (جديد
)!تصاريح األشغال العامة يف سان فرانسيسكو  -إصالح مساحات الشوارع واألرصفة (جديد
)!استشارات التخطيط يف سان فرانسيسكو  -بما يف ذلك مراجعة التصميم (جديد
 .لمزيد من المعلومات  ،يرىج زيارة موقع الويب الخاص بهم
 allowcenter@sfgov.org .إذا كانت لديك أسئلة حول هذه العملية  ،ف ري ىج االتصال بـ
 dbi.emلطلبات تصاريح الطوارئ للعمل لمعالجة أرض ار الحريق أو الفيضانات أو غ ري ها من القضايا الخط ري ة اليت تؤثر عىل قابلية السكن للمبىن  ،يرىج االتصال
Emergencyresponse@sfgov.org .
دائًم ا  JAMقانون معلق لجعل ترصيح
ًق
انطال ا من نجاح برنامج  Mayor London Breed.قد يصبح برنامج الموسيىق الحية المؤقت الذي بدأ أثناء الوباء دائ ًم ا بموجب الت رش يع المعلق الذي قدمه
الذي سمح لل رش كات بتقديم ترفيه خاريج آمن ويمكن الوصول إليه  ،سيوفر ال رب نامج الدائم لل رش كات الص غ ري ة مساحة  Just Add Music (JAM) ،ترصيح
.إضافية الستضافة فنان ني محلي ني
عىل مستوى عاٍل من المشاركة من ال رش كات الص غ ري ة وأصدر  250ترصي ًح ا يف مواقع خارجية  ،بما يف ذلك أك رث من  200رش كة  JAMمنذ إطالقه  ،حصل برنامج
مع ترفيه يويم أو أسبويع ونشاط صويت مكثف .تشكل المطاعم ( )٪55والحانات ( ٪88 )٪33من التصاريح الصادرة  ،مع تحديد  ٪11من ال رش كات عىل أنها
.أماكن للموسيىق الحية والنوادي الليلية
ومن المقرر أن تنتيه صالحيته يف  31ديس م رب  .2021بموجب االق رت اح  COVID-19مرتبط حالًي ا بإعالن حالة الطوارئ المحلية بسبب  JAMبرنامج ترصيح
الحالية سوف لديك الفرصة لتحويل ترصيحهم الخاريج إىل مواقع من  JAMولجنة ال رت فيه  ،فإن ال رش كات المؤهلة اليت لديها تصاريح  Mayor Breedالدائم من
الطوب وقذائف الهاون أو نقل االستخدام لحدث لمرة واحدة .يجب عىل جميع المتقدم ني للنقل االمتثال لإلشعار العام القيايس والتواصل مع اليح ومتطلبات
.االجتماع العام
ف ري ىج النقر هنا  .ال رش كات مع تساؤالت حول عملية الترصيح يمكن الحصول عىل المساعدة من خالل زيارة  JAM ،إذا كنت مهت ًم ا بالتقدم للحصول عىل ترصيح
: entertainment.commission@sfgov.org ، 628-652-6030.الموقع اإللك رت وين أو االتصال لجنة ال رت فيه سان فرانسيسكو مع أسئلة إضافية
:الرب امج التعليمية عىل الويب
ممارسة األعمال يف مطار سان فرانسيسكو الدويل  -الخميس  1يوليو  2021الساعة  12:00ظهًر ا
انضم إلينا يف  1يوليو  2021الساعة  12ظهًر ا لتتعلم  FAA-AIP.يف ندوة ع رب الويب حول م رش وعات  SFOبتقديم "ممارسة األعمال التجارية" يف  SFOيقوم مكتب
 FAA-AIP.كيفية المشاركة يف التعاقد يف المطار عىل المشاريع الممولة من
انضم عىل جهاز الكمبيوتر أو تطبيق األجهزة المحمولة  Microsoft Teams -اجتماع
انقر هنا لالنضمام إىل االجتماع
)أو اتصل (صويت فقط
الواليات المتحدة  ،سان خوسيه +1 650-466- 0290 ،، 837879288 #
 #رقم المؤتمر الهاتيف 837879288 :
ًح
الخميس  1يوليو  2021الساعة  9:00صبا ا  COVID-19 -الخاصة بـ ) (ETSندوة عرب الويب لتحديث المعايري المؤقتة للطوارئ
يف  17يونيو  2021وأصبحت سارية عىل الفور من خالل أمر تنفيذي من الحاكم .ستغيط  COVID-19لـ ) (ETSالمؤقتة للطوارئ  Cal / OSHAتم تحديث معاي ري
هذه الندوات ع رب اإلن رت نت اليت تبلغ مدتها ساعتان التغي ري ات يف "خدمات االختبارات ال رت بوية" .انقر هنا لمزيد من المعلومات وللتسجيل .إذا كان لديك أي أسئلة
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 SFVConsultation@dir.ca.gov .يرىج إرسال بريد إلك رت وين  COVID-19،عن و ندوات

ًح
الخاصة بك :تعرف عىل ما يتطلبه األمر!  -األربعاء  7يوليو  2021الساعة  10:00صبا ا  LBEالتصديق عىل أعمال
ورش عمل مجانية لمساعدة ال رش كات عىل تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول التعاقد مع مدينة ومقاطعة ) (CMDيقدم قسم مراقبة العقود يف سان فرانسيسكو
سان فرانسيسكو .يجب أن تؤخذ ورش العمل هذه بالتسلسل ويتم تقديمها مرة واحدة يف الشهر .قم بالزيارة هنا لمزيد من المعلومات والرد عىل دعوة الحضور إىل
lbecert@sfgov.org .
اسرت اتيجيات إعادة فتح األعمال  -األربعاء  7يوليو  2021الساعة  5:00مساًء
وضع خطة لعبة "أعيد فتحها " . oيف ورشة العمل هذه اليت سوف ح األذن و ليايل حكايات األرنب من زمالئه مع رجال األعمال "سنيت ملكية األعمال خالل وباء
 OVIDالجديدة والقائمة  Cلديك حق الوصول إىل  nsureبالكامل" لعملك التجاري ؛ إعادة تنشيط عمالئك للتأكد من أن تجربتهم ال تشوبها شائبة ؛ ال رب يد
قرنة من أبناء رجال األعمال والمستشارين إىل اللجوء إىل  reateالقروض والمنح اإلغاثة  .أدوات رش كاء التكنولوجيا واألعمال من أجل المرونة يف المستقبل ؛ ج
.الدعم والمدخالت  .و اك رث  .انقر هنا لمعرفة المزيد والتسجيل

 :تحديثات موارد التمويل
 - OPENلألعمال الص غري ة لتخفيف عبء الديون  SF New Dealبرنامج منحة
.برنامج منح ص غ ري ة لتوزيع  1،000،000دوالر لتخفيف الديون عىل ال رش كات الص غ ري ة يف سان فرانسيسكو  SF New Dealأطلقت
ًث
سيتم تقديم منح بقيمة  2500دوالر إىل  400رش كة ص غ ري ة .برنامج المنح هذا مفتوح لجميع ال رش كات الص غ ري ة  ،بما يف ذلك ال رش كات اليت تم
افتتاحها حدي ا  ،واليت
ًق
ال يجب أن يكون العمل مطع ًم ا لتقديمه  -عىل سبيل المثال  ،يتم تشجيع المكتبات أو متاجر البيع بالتجزئة أو  SF New Deal.لم تشارك ساب ا يف أي من برامج
.صالونات العناية باألظافر أو أي نوع من ال رش كات الص غ ري ة المتأثرة عىل التقديم
يمكن لألفراد التقدم للحصول عىل أعمالهم الخاصة للحصول عىل منحة أو يمكنهم ترشيح أعمالهم الص غ ري ة المفضلة للحصول عىل منح .تفاصيل التقديم
الص غ ري ة لتخفيف عبء الديون  .تمتد ف رت ة تقديم الطلب من  1يونيو إىل  30يونيو  SF New Deal Small Businessوال رت شيح مدرجة يف صفحة برنامج منحة
 .2021.وسيتم اإلعالن عن منح المنحة يف أو قبل  31يوليو 2021

منحة المطبخ صفر  -فتح
ًن
استفد من منح المطبخ الصفري التابع لوزارة البيئة يف سان فرانسيسكو  -ما يصل إىل  14،250دوالًر ا أمريكًي ا لدعم إنقاذ الطعام الصالح لألكل مجا ا إلطعام سكان
سان فرانسيسكو المحتاج ني مع تقليل تكاليف التخلص اإلضافية من خالل برامج تتبع نفايات الطعام وتنسيق الت رب ع باألغذية الصالحة لألكل .الهدف من المنحة
سيذهب مبلغ  14،250دوالًر ا  COVID-19.هو العمل مع ال رش كات إلعادة توزيع فائض الطعام الصالح لألكل عىل المجتمعات المحتاجة  ،خاصة أثناء جائحة
أمريكًي ا لعملك إىل التقاط الت رب عات المجانية وتسليم فائض الطعام الصالح لألكل إىل منظمة (منظمات) غ ري ربحية باإلضافة إىل الوصول إىل أدوات تتبع برامج
لمزيد من المعلومات ولالطالع عىل خدمات اس رت داد الطعام الثالثة  /رش كاء منع هدر الطعام الذين  Kitchen Zero SFنفايات الطعام .راجع صحيفة حقائق
.يمكن أن تعمل معهم رش كتك .المنح متاحة عىل أساس أسبقية الحضور حىت سبت م رب  - 2021ال حاجة للتقدم
.أو  kelly.gaherty@sfgov.org 3768-355-415التجاري عىل  Zero Wasteمنسق مساعد  Kelly Gaherty ،قم بالتسجيل اليوم عن طريق االتصال بـ
صندوق االمتياز  -يغلق يف  1يوليو 2021
أطلقت غولدن ستايت ووريورز ويونايتد إيرالي زن صندوق االمتياز  ،وهو برنامج مصمم لدعم ال رش كات الص غ ري ة يف منطقة الخليج المملوكة لألقلية .بالتعاون مع
مجلس تنوع موردي األقليات يف المنطقة الغربية  ،ستختار رش كة ووريورز ويونايتد إيرالي زن  25رش كة ص غ ري ة مملوكة لألقلية يف منطقة الخليج لالنضمام إىل المبادرة
 Minorityجميع التكاليف المرتبطة بال رش كات اليت تتلىق تصنيف and United
 ، The Warriorsواليت ستوفر موارد للمساعدة يف نمو األعمال .ستغيط
ًض
ًب
الصادر عن المجلس الوطين لتنوع موردي األقليات .ستتلىق جميع ال رش كات الـ  25أي ا رات ا عند االنتهاء من ال رب نامج وسيتم إدراج Business Enterprise ،
.يف محاولة لزيادة الويع حول الخدمات اليت تقدمها المجموعة الجماعية  Warriors ،أعمالها يف دليل يتم توزيعه عىل جميع رش كاء رش كة
ستتاح لل رش كات الص غ ري ة يف منطقة الخليج الفرصة للتقدم للمشاركة يف هذا ال رب نامج .التطبيق مفتوح اآلن وسيغلق يف  1يوليو  .2021من خالل التقدم إىل هذا
رت
رش
ليتم النظر فيها لفرص العمل .يمكن ألصحاب  Chase Centerو  Warriorsاالش اك يف قائمة تنوع موردي  Bay Areaال رب نامج  ،يمكن لل كات الص غ ري ة يف
.األعمال الص غ ري ة المهتم ني بالتقديم القيام بذلك هنا
 SBAتحديثات
فتح  (SVOG) -منحة مشغيل األماكن المغلقة
مفتوحة اآلن لمشغيل األماكن الحية ومنظمات الفنون المرسحية الحية والمتاحف ودور ) Shuttered Venue Operators Grant (SVOGبوابة تطبيق
السينما  ،باإلضافة إىل مرويج األماكن الحية ومنتيج المرسح وممثيل المواهب للتقدم بطلب للحصول عىل اإلغاثة االقتصادية الحرجة .تم تخصيص برنامج
ًف
المؤهلة مع ما يصل إىل  50موظ ا بدوام  SVOGبأك رث من  16.2مليار دوالر للمنح .من ب ني هذه األموال  ،تم حجز ما ال يقل عن  2مليار دوالر لتطبيقات SVOG
 SBAكامل .قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول عىل منح تساوي  ٪45من إجمايل إيراداتهم المكتسبة بحد أقىص قدره  10مالي ني دوالر لمنحة واحدة .تقبل
ًال
ًال
عىل أساس الوارد أو صادر أو وتخصيص المتقدم ني لف رت ات األولوية ذات الصلة أثناء تلقيها الطلبات .لمزيد من المعلومات والتقديم  ،قم بزيارة  SVOGطلبات
https://www.svograntportal.sba.gov/s/ .

فتح  (EIDL) -قرض كارثة اإلرض ار االقتصادية
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للوفاء باالل زت امات المالية ) (EIDLيمكن ألصحاب األعمال الص غ ري ة التقدم بطلب للحصول عىل قرض كارثة اإلصابات االقتصادية  COVID-19 ،استجاب لـ
ونفقات التشغيل .يمكن أن يصل مبلغ القرض إىل  500000دوالر مع معدل فائدة ثابت بنسبة  ٪3.75لمدة  30عاًم ا .ال توجد غرامة أو رسوم للدفع المسبق.
 sba.gov/ eidl .لمعرفة المزيد والتقديم  ،قم بزيارة
 https://sfosb.org/subscribe-small-businessاش رت ك يف أخبارنا اإللك رت ونية عىل  COVID-19 ،للبقاء عىل اطالع دائم باإلعالنات والموارد المتعلقة بـe-news .
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