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،ع��زي القارئ
 
�� االتصال بنا ع� وتذكر التحقق من sfosb@sfgov.org هنا اليوم اإلعالنات والتحديثات. �العادة ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
oewd.org/covid19 للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، فتفضل ب��ارة h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .     

:اإلعالنات
CHU 571 الممتد �مدد مهلة التقد�م لنموذج العمل-L المل��ة الشخص�ة
ة المتأثرة �أزمة �ات الصغ�� ���ة. ُ�طلب من COVID-19 أعلن أستاذ سان فرا�س�سكو �ارمن �شو عن إجراء جد�د لمساعدة ال�� لتجنب العق��ات ال��
ا إلغالق المكتب الفع�� � �ال�فورن�ا تقد�م ممتل�اتهم التجار�ة الشخص�ة مع مق�م المقاطعة �حلول 7 مايو من �ل عام. ومع ذلك ، نظر�

�ات �� جميع ال��
� لإل�داع إ� 1 يونيو من هذا العام

    .، فقد نقل مكتب سان فرا�س�سكو للمساعد-المسجل الموعد النها��
 
ا ومالءمة � الوقت نفسه ، فإن الط��قة األ��� أمان�

� 1 يونيو. و��
�خطط المكتب لقبول ب�ان �سل�م الممتل�ات الشخص�ة لألعمال الشخص�ة �أمان ��

� أي وقت. أل�ة أسئلة ، ير��
�د �� ا إرسال رسائل �ال�� �ات أ�ض� . انقر هنا لم��د من المعلومات. �مكن لل�� �

و�� لتقد�م الملفات �� من خالل التقد�م اإلل���
�
و��    . askbpp@sfgov.org إرسال ب��د إل���

 
برنامج ركوب العامل األسا��

� سان فرا�س�سكو المتأث��ن بتخف�ضات النقل Essen�al Worker Worker Ride Home �دعم برنامج
�� � � األساسي�� � المدينة الموظف��

الجد�د ��
. ل�� تكون مؤهً� ، �جب أن �سافر للعمل ع�� وس�لة مواصالت � � المؤهل�� ل من العمل إ� المشارك�� � نامج ركوب س�ارة أجرة إ� الم�� العام. يوفر ال��
ا � الساعة 9:00 مساًء و 8:30 ص�اح� ل ب�� �  مستدامة وتنقل إ� الم��
 
 . sfenvironment.org/essen�al-worker-ride-home لمعرفة الم��د حول األهل�ة وك�ف�ة التقد�م ، قم ب��ارة
 
SF مسح صناعة المطاعم
� ، (GGRA) تطلب جمع�ة مطاعم البوا�ة الذهب�ة ، Bay Area Hospitality �الت�سيق مع تحالف

عضو فرقة العمل المعن�ة �االنتعاش االقتصادي ��
� الدفاع عن صناعة ، COVID-19 سان فرا�س�سكو

� إرضاء �ضع دقائق لملء هذا استطالع للمساعدة �� من أصحاب المطاعم التجار�ة والطهاة والمشغل��
المطاعم ونحن نتجه نحو إعادة االفتتاح. الغرض من هذا االستطالع هو ق�اس أداء المطاعم وتحد�د الدعم المطلوب من المدينة لمساعدة أعمالك ع�
�ات ، �لما �ان � تقدمها ال�� � تم جمعها من هذا االستطالع مع ف��ق العمل. �لما زادت المعلومات ال�� ا GGRA ال�قاء. س�تم مشاركة المعلومات ال�� مجهز�
ح المش�الت وطلب المساعدة        .�ش�ل أفضل ل��
 
�
ا ��  .أو تقدم معلومات االتصال الخاصة �ك لملء االس�ب�ان . إرسال نموذجك �ش�ل مجهول مقبول GGRA مالحظة: لست �حاجة إ� أن تكون عضو�

 
و أفضل الس�ل underst ل مساعدة لهم SF أن فرقة العمل االنتعاش االقتصادي نود أن �سمع منك� ير�� ملء المسح االنتعاش االقتصادي SF و
� سان فرا�س�سكو

�� �
  .لتقد�م الدعم ل�م اآلن و�ما �ستع�د ع� المدى الط��ل . س�ساعد رؤ�تك ع� توج�ه جهود التعا��

 
أضواء األعمال القد�مة الموروثة
 

 
 
ـــخ المدينة وه��تها. تعزز هذە � تار�ـ

ا أو أ��� و�ساهم �� � سان فرا�س�سكو لمدة 30 عام�
األعمال القد�مة �� مؤسسات قد�مة لخدمة المجتمع تعمل ��

األعمال المشاركة المدن�ة وتعمل �أصول ثقاف�ة قّ�مة للمدينة. خالل األسابيع المق�لة ، س�سلط الضوء ع� �عض العروض الجد�دة والعروض الخاصة
� تقدمها � هذە األثناء ، تحقق من القائمة ال�املة .COVID-19 خالل Legacy Businesses والصفقات ال��

الم��د من األضواء القادمة ، لذا ترقب� ��
. وخ��طة األعمال القد�مة هنا
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اس�شارات + ArtHaus معرض
كة � ، ArtHaus Gallery + Consul�ng تعمل ��

كة أساس�ة �� كة SoMa و�� �� منذ عام 1996 ، ع� San Francisco Legacy Business و��
�
� الم�ان� تحقق من مجموعة أعمالهم المعا�ة ، المتنوعة ��

� أثناء طلب المأوى �� اء أي عمل ف�� تقد�م شهادة هد�ة �ق�مة 500 دوالر أم���� ل��
� ني��ورك ومنطقة الخليج . www.arthaus-sf.com :الموض�ع والوسائط واألسلوب لفنان��
 

 
� تح��ل األف�ار إ� قصص من خالل العالمة التجار�ة" . Osaki Crea�ve Group تم تصم�م اإلعالن بواسطة

."نحن �ساعد ��
 
:الندوات
ا - من اإلغاثة االقتصاد�ة إ� االنتعاش - الخم�س 7 مايو 2020 الساعة 12 ظهر�
ة لـ " SF Assessor Chu انضم إ� سلسلة المقا�الت الم�ا�� �

� سان فرا�س�سكو ، رود��
تعاون مع �ارمن" مع الرئ�س والمدير التنف�ذي لغرفة التجارة ��

� المدينة �عد
� ترأس فرقة العمل المعن�ة �اإلنعاش االقتصادي �� �ات .COVID-19 فونغ ، ع� خططهم ال�� � قد تواجهها ال�� سوف يناقشون التحد�ات ال��

 . وك�ف �مكنهم االستعداد �ش�ل أفضل إلعادة فتحها من خالل التك�ف مع "الوضع الطب��� الجد�د". سجل هنا COVID-19 �عد
 
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 .
 
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 والتوص�ات الصح�ة الصادرة عن
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: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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