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،ع��زي القارئ
 
إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، فتفضل ب��ارة . t oday ب�نما نتجه إ� األسب�ع األول من شهر مايو ، ير�� االطالع أدناە ع� إعالنات وتحديثات
h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .

:اإلعالنات
� UNVERSAL COVID 19 اخت�ار لجميع العمال األساسي��
� سان فرا�س�سكو ستكون اآلن مؤهلة للحصول ع� .N عمدة لندن

تولد ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س اليوم أعلن أن جميع العمال أساس�ا ��
COVID-19 الوصول الشامل �

اخت�ار، �غض النظر عن األعراض أو التعرض. تعد معاي�� االخت�ار الموسعة خطوة أخرى نحو هدف المدينة المتمثل ��
� الذين ال �عانون من األعراض هو ع� مستوى المدينة وفعال اليوم ، و�نطبق ع� � العمال األساسي��

لالخت�ار لجميع س�ان سان فر�س�س�ان. إن التوسع ��
�
� أج��ت �� .(DPH) ومواقع اخت�ار المجتمع التا�عة إلدارة الصحة العامة CityTestSF جميع االخت�ارات ال��

 
ا . لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة � مجان�  . CityTestSF �مكن اخت�ار العمال األساسي��
 
لالنتعاش االقتصادي ومسح االنتعاش COVID-19 فرقة عمل
� فرقة العمل � أ�شأ نورمان �� ف�� � من COVID-19 عمدة لندن ن. ساللة ورئ�س مجلس الم��

� االقتصادي لتوج�ه جهود المدينة من خالل التعا��
للتعا��

ا ، � تؤثر �الفعل ع� أ��� س�ان سان فر�س�س�ان ضعف� ال��اء للحفاظ ع� األعمال المحل�ة والتوظ�ف و�ح�ائها ، وتخف�ف الصع��ات االقتصاد�ة ال��
    :و�ناء مستق�ل مرن ومنصف. س�نظم فرقة العمل حول مجاالت س�اسة االنتعاش االقتصادي التال�ة
 

الوظائف ودعم األعمال
الس�ان الضعفاء
النمو اإلقتصادي

 
� سماع االب س م لك� ير�� ملء المسح االنتعاش االقتصادي

و أفضل الس�ل underst ل مساعدة لهم SF ان فرقة االنتعاش االقتصادي يرغب ��
� جهود اإلنعاش مساعدة دل�ل سان

لتقد�م الدعم ل�م اآلن و�ما �ستع�د ع� المدى الط��ل . آرائ�م س�تم تقاسمها مع فرقة العمل االنتعاش االقتصادي ��
  .فرا�س�سكو
 
� ، وثائق ومواد االجتماع، ز�ارة -h�ps://onesanfrancisco.org/covid لم��د من المعلومات حول فرقة االنتعاش االقتصادي، األعضاء المشارك��
19-recovery . 
 
�
 مسح �ال�فورن�ا لخ��طة ط��ق التعا��

ل ، تقوم الوال�ة ب�ناء خارطة ط��ق للمرونة المجتمع�ة وتطلب من جميع س�ان �ال�فورن�ا � � الم��
كجزء من جهود �ال�فورن�ا لتعد�ل نظام ال�قاء ��

� اإل�الغ عن تط��ر التوج�ه لمختلف قطاعات االقتصاد. لن تكون وثائق التوج�ه هذە شاملة ، ل�نها ستوفر للقطاع الخاص إطار عمل ل��ف�ة
المساعدة ��

. h�ps://input.covid19.ca.gov/#top إعادة فتحه �أمان. الست�مال نموذج االس�ب�ان ، قم ب��ارة
 
منحة اإلغاثة الفن�ة - الجولة 2
�
� أظهرتها الجولة األو� من طل�ات المنح المقدمة من مركز االبت�ار الثقا�� ة ال�� أعلن عمدة الساللة أن المدينة �س�ثمر ، (CCI) استجا�ة للحاجة ال�ب��

� األفراد . للتقدم �طلب للجولة التال�ة � ع� وجه التحد�د ع� مساعدة الفنان��
كز هذا التم��ل اإلضا�� � الصندوق. س��

ا قدرە 250 ألف دوالر �� ا إضاف�� م�لغ�
   . h�ps://www.cciarts.org/EmergencyRelief.htm من تم��ل المنح ، ير�� ز�ارة
 
� نت (ERC) معلومات االئتمان االحتفاظ �الموظف�� وندوة ع�� اإلن��

� (GGRA) �شارك جمع�ة مطاعم البوا�ة الذهب�ة ا من ، (ERC) معلومات حول رص�د االحتفاظ �الموظف�� وهو خ�ار اإلغاثة األقل شهرة الذي �ان جزء�
� ع� رواتبهم. �ال�س�ة ألصحاب العمل األقل من CARES 100 قانون �ات ع� إ�قاء الموظف�� ا. ير�� ، FTE الذي �شجع ال�� ا جذا�� �عد هذا خ�ار�
�
� الخ�ار األفضل لعملك . PPP أو ERC مالحظة - �مكن ألصحاب العمل المشاركة فقط ��

ا التفك�� ��   .من المهم جد�
 
�ات المؤهلة هنا و مرجع هذا المفصل التعل�مات صفحة من نت GGRA هنا . �ستض�ف IRS �مكنك معرفة الم��د حول أي من ال�� ا ندوة ع�� اإلن�� أ�ض�
ا للحصول ع� نظرة عامة ع� برنامج � الساعة 11 ص�اح�

� وج�م ، ERC يوم األر�عاء ، 6 مايو 2020 �� � ذلك جلسة س��
. �ما ��

 
:�شمل المتحدثون

المدير التنف�ذي ، GGRA ، لوري توماس
الرئ�س التنف�ذي ، AOC Accoun�ng ، لوري أرو�سون

ا يوم األر�عاء ، 6 مايو � تمام الساعة 11:00 ص�اح�
.تابع تكب�� / تصغ�� هنا أو اطلب تفاص�ل االجتماع أدناە ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/ebulletins
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://sf.gov/CityTestSF
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 معرف االجتماع: 815 7650 4185
 �لمة المرور: 750687

 :اطلب من موقعك
. الوال�ات المتحدة (سان خوس�ه) أو ا�حث عن رقمك المح�� هنا 6833 900 669 1+
 
وتقدم (EIDL) األهل�ة الجد�دة لل إصا�ة االقتصاد�ة قرض من ال�وارث
� قبول طل�ات قرض اإلصا�ات االقتصاد�ة الجد�دة SBA س��دأ

�� (EIDL) و EIDL Advance ات الزراع�ة� ع� أساس محدود فقط لتقد�م اإلغاثة لل��
� ، وت���ة الماش�ة ، وت���ة األح�اء المائ�ة ،

� إنتاج المواد الغذائ�ة واألل�اف ، وت���ة الموا��
�ات العاملة �� األم��ك�ة. �شمل األعمال الزراع�ة تلك ال��

ة (15 � القسم 18 (ب) من قانون األعمال الصغ��
) USC 647 وجميع الصناعات األخرى ذات الصلة �الزراعة والصناعات الزراع�ة (ع� النحو المحدد ��

.((ب
 
� الوقت الحا�� ، س�تم قبول تطب�قات األعمال الزراع�ة فقط �س�ب القيود المفروضة ع� توافر التم��ل والتقد�م غ�� المسبوق للطل�ات المستلمة

��
� الذين قدموا �الفعل طل�اتهم ع� أساس أس�ق�ة الحضور. �مكن لألعمال الزراع�ة المؤهلة التقدم �طلب للحصول �الفعل. س�ستمر معالجة المتقدم��
   .ع� قرض القرض هنا
 
ة �ات الصغ�� الموارد غ�� الحكوم�ة لل��
�ات والمنظمات والمؤسسات المال�ة مساعدة و�رامج ة COVID-19 تقدم العد�د من ال�� �ات الصغ�� .محددة لل��
 
�ات المحل�ة ، مثل - :المنح لل��

Salesforce - 4 مايو 2020 الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ �
. �غلق التطبيق ��

ق الوال�ات المتحدة � 8 مايو 2020 الساعة 11:59 بتوق�ت ��
�ات منطقة خليج سان فرا�س�سكو �� . الف�سبوك - تطبيق وث�قة الصورة لل��

� 4 مايو و 1 يونيو و 6 يوليو و S IGN 3 - األحمر صندوق الظهر / س�انكس
ح�� أن يتم إعالمك . س�تم فتح بوا�ة التطبيق مرة أخرى ��

.أغسطس 2020
LISC / Verizon - 2020 14 مايو �

.ستفتح الجولة 3 ��

� التدفق النقدي -
ة والتم��ل الجما�� �� .�مكن أن �ساعد حمالت القروض الصغ��

مج�ات / - � ذلك المؤسسات المال�ة ، وال��
� �مكن أن �ساعد، �ما �� ها من الموارد ال�� � تقوم �الفعل التعامل مع ما تقدم خصومات وغ��

�ات ال�� ال��
ها �ات التكنولوج�ا ، وغ�� ��.
 
� ، تفضل ب��ارة COVID-19 للحصول ع� معلومات جد�دة حول موارد �ات والموظف��  . oewd.org/covid19 ومساعدة ال��
 
:الندوات
ة مع المتحدثة نا��� ب�لو�� - الثالثاء 5 مايو 2020 الساعة 1 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ - مناقشة مائدة مستديرة لألعمال الصغ��
ة والقادة ع� اآلثار االقتصاد�ة oin FO ير�� ي نت الح�ة مع رئ�سة مجلس النواب نا��� ب�لو�� وأصحاب األعمال الصغ�� ص حدثا ع� ش�كة اإلن��
ة والقادة COVID-19 الجار�ة � ال�الد. س�نضم المتحدثة ب�لو�� إ� أصحاب األعمال الصغ��

ة �� �ات الصغ�� وجهود اإلغاثة الموجهة الب�ت الق�ادة لل��
�

� أم���ا خالل تف��
ة ��      .COVID-19 إلجراء مناقشة حول احت�اجات رجال األعمال وأصحاب األعمال الصغ��

 
. ير�� مالحظة أن النظام األسا�� ي�سع لـ 3000 شخص. الحضور ع� أساس أس�ق�ة الحضور. سجل هنا
 
� COVID 19 - 02:00 إحضار موظف الصورة العودة خالل -

األر�عاء 6 مايو، 2020 ��
Julie Chendes ، SPHR والمتحدث الض�ف Louise Dawson مديرة برامج المطاعم Nor C al SBDC و Restaurant Veteran انضم إ�
نت لمساعدة صناعة المطاعم وعمالء التجزئة ع� إعادة موظفيهم إ� العمل �عد أوامر Next Level Strategies ومؤسس Shelter" لندوة ع�� اإلن��
in Place" تم رفعها. ستقدم Louise and Julie ات�ج�ات إلعادة القوى العاملة �سالسة . لم��د من المعلومات ولل�سج�ل ، انقر هنا  . �عض االس��
 
ان�ة - � ان�تها - الخم�س 7 مايو 2020 الساعة 2 مساًء COVID ك�ف�ة وضع نموذج لم�� � وم��
نت وشارك الجلسة مع مجتمع المطاعم لمناقشة ك�ف�ة التخط�ط الما�� لعملك خالل Nor C al SBDC انضم إ� ف��ق مطعم � ندوة ع�� اإلن��

�� COVID
عن أهم�ة القرار صنع من الب�انات المال�ة. احصل ع� نظرة عامة حول ك�ف�ة ، Paul Bozzo س�تحدث الجزء األول من الجلسة ، الخب�� الما�� .19
� ، س�قود المس�شاران

� مع س�نار�وهات متعددة . خالل النصف الثا�� ان�ة خالل إطار زم�� � Adriana و Gail Lillian وضع النماذج والتخط�ط والم��
Lopez Vermut مجال المواد الغذائ�ة. دعونا نقوم �الغوص العميق �

�ن حول ت�ادل األف�ار والموارد. تعال وشارك ما ينفع عملك �� مناقشة مع الحا��
� �ل جلسة ، لذا اضغط هنا لل�سج�ل

ا ��     :ونك�شف ذلك� تقت� المساحة ع� 50 مطعم�
h�ps://nc.ecenterdirect.com/events/46524 .
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اض�ة المجان�ة - 7 و 14 مايو 2020 (LSE) الخدمات القانون�ة لرواد األعمال - الع�ادات القانون�ة االف��
اض�ة (LSE) الخدمات القانون�ة ل رجال األعمال � القانون�ة االف��   . س�ستض�ف ع�ادت��
 

�ك المجتمع ، و�الة التنم�ة االقتصاد�ة �عثة 7 � 18:00 ث �كون سوء مع ال��
  . (MEDA) مايو ، عام 2020 16:00 ح��

ا 14 اض�� ا اف��
�
� أص�حت حدث .مايو 2020 من 5 مساًء إ� 7 مساًء �� الع�ادة القانون�ة الشه��ة ال��

 
ا لوجه ع�� نت) ، مع أسئلة حول �شك�ل ال��ان ، ومراجعة) Zoom س�تاح الفرصة لرواد األعمال لل�شاور مع محا�� قانون األعمال وجه� منصة ع� اإلن��

اض�ة ع� هاتفك أو ع� جهاز ال�مبيوتر الخاص �ك �استخدام العقد ، ومواضيع أخرى �ما تم اإلعالن عنه. س�تمكن من الوصول إ� الع�ادة االف��
  .متصفح و�ب �اإلضافة إ� سماعات الرأس والم�كروفون
 
� وقت الحق لتأ��د حضورك ومع معلومات حول ك�ف�ة الوصول إ�

ستكون التعي�نات 60 دق�قة ل�ل منهما. ال�سج�ل مطلوب وس�تم االتصال �ك ��
اض�ة. مطلوب تأ��د موعدك. المساحة محدودة لذا . اليوم RSVP الع�ادة االف��
 
:الموارد الجار�ة
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال والخداع المتعلقة ب�� امج التحف�� للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة ذات الصلة ب��
SBA ، وسات التاج�ة هنا ا معلومات وموارد ذات صلة �ح�ل الف�� . انقر هنا . وقد قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
sfdph.org/ dph /alerts/coronavirus.asp :ع� العنوان التا�� DPH �مكن االطالع ع� الطل�ات الصح�ة والتوص�ات الصادرة عن
 
:ع� COVID-19 المتعلقة �ـ Mayoral �مكن العثور ع� جميع إعالنات
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة ت�ب�ه المدينة: أرسل

ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
. إ� 777-888

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��
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