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مايو 8 ، 2020 1
 
 
،ع��زي القارئ
 
ا � الساعة 11:30 ص�اح�

نت الح�ة للعمدة العمدة اليوم �� �دا�ة األسب�ع مع هذە اإلعالنات والتحديثات. �ال�س�ة ألولئك الذين غابوا عن الندوة ع�� اإلن��
�� االتصال بنا ع� وتذكر التحقق من sfosb@sfgov.org حول متطل�ات إعادة فتح ، �مكنك مشاهدتها هنا . إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
oewd.org/covid19 للحصول ع� معلومات جد�دة. لعرض جميع إعالناتنا السا�قة ، تفضل ب��ارة h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .

:اإلعالنات
تمد�د تار�ــــخ االمتثال لتوجيهات الصحة والسالمة
�
� سان فرا�س�سكو توجيهات ألنواع معينة من األعمال األساس�ة للمساعدة ��

تنا اإلخ�ار�ة ، أصدرت إدارة الصحة العامة �� ��� �
ا �� �ما تم مشاركته سا�ق�

� وتمه�د الط��ق إلعادة الفتح . �انت الطل�ات األصل�ة سار�ة المفعول ، 8 مايو 2020 ، مع �دا�ة االمتثال 11:59 م وس التا�� الحفاظ ع� تقدمنا   ضد الف��
ـــخ االمتثال لمدة أسب�ع واحد ح�� 11:59 م ، مايو 22 ، 2020 � 8 مايو ، ول�ن تم تمد�د تار�ـ

    . ، 15 مايو 2020. ال تزال الطل�ات المعدلة سار�ة ��
 
�ات لت��� مفتوحة وموجهة للفئات التال�ة من األعمال األساس�ة  : تحدد التوجيهات ما هو مطلوب لل��
 

R estaurants لألغذ�ة الطل�ات الخارج�ة وال�سل�م - ( التوج�ه 2020-05 ) ( خطة السالمة ف�ال�ل الصحة و )

D ( التوج�ه 2020-06 ) ( خطة الصحة والسالمة القا�لة للتعبئة - (
الثالث 

� ذلك تطب�قات التوص�ل للطرف 
(�ما ��   ( خدمات التوص�ل 

G rocers، والص�دل�ات، ومحالت األجهزة - ( التوج�ه 2020-07 ) ( خطة السالمة ف�ال�ل الصحة و ، � ( أسواق المزارع��
 
� والمستودعات كذلك يرت�ط وع� ور�ة تجارة التجزئة والمصنع�� لفتح و�شغ�ل لس�ارة ب�ك آب واجهة وال�سل�م اعت�ارا من llowed 18 �ما غ�� ال��
�ات جن�ا إ� جنب مع أفضل الممارسات و خطة الصحة والسالمة القا�لة � 17 أ�ار ل�ل من هذە ال��

مايو 2020 ، أصدرت مدينة توجيهات جد�دة ��
:للتعبئة
 

�ات البيع �التجزئة - ( التوج�ه 2020-10 ) ( خطة الصحة والسالمة القا�لة للتعبئة ) ( نموذج لخطة الصحة والسالمة المكتملة �� )
�ات التص�يع - ( التوج�ه 2020-11 ) ( خطة الصحة والسالمة القا�لة للتعبئة �� )
( التوج�ه 2020-12 ) ( خطة السالمة ف�ال�ل الصحة و ) - usinesses ب upport الصورة �مكن ogis�cal مستودع و ل

 
ة سماح تتطلب االمتثال ق�ل � لها واجهة متجر و��ك آب الجانب لها ف�� �ات البيع �التجزئة ال�� ��
� عمل�ات ddi�onal و

� كتبها ال تغطيها ه د �سمح لل�دء �� م irec�ve ب وحدات ال�� � �ات �جب أن تل�� � ال�� � تص�يع ومستودع والدعم اللوجس�� ح��
. بواسطة 23:59 يوم 25 مايو 2020
 
ا تقد�م �سخة من المرفق التوجي�� �ات أ�ض� �ات المغطاة لحما�ة سالمة العمال والعمالء. �جب ع� ال�� �ل توج�ه له توجيهات إلزام�ة محددة لل��

� خارج منازلهم. �ات�اع هذە التوجيهات والتخف�ف من مخاطر إعادة الفتح ، �مكن لسان فرا�س�سكو إعادة �شغ�ل اقتصادنا � العامل�� لجميع الموظف��
.وضمان صحة مجتمعنا
 
تم تمد�د وقف اإلخالء التجاري ح�� 16 يونيو 2020
، عمدة ساللة وقع األمر التنف�ذي ع� تمد�د وقف اإلخالء التجاري لمدة 30 يوما إضاف�ة من خالل يونيو 1 6 ، 2020. مرة أخرى ع� �

� األسب�ع الما��
��

ة والمتوسطة الحجم من يتم طردە �س�ب فقدان الدخل المرت�ط �ات الصغ�� ، أعلنت عمدة تولد التجاري اإلخالء وقف أن �منع أي ال��
ع�� 

17 مارس 
تحقق هنا لمعرفة ما إذا �ان �شاطك التجاري مؤهً� إل�قاف اإلخالء .COVID-19 �خسارة اإليرادات أو اآلثار االقتصاد�ة األخرى الناجمة عن جائحة
ا إ� جنب مع اإلرشادات واألسئلة الشائعة        .جن��
 
(PPP) تحديثات برنامج حما�ة الراتب
ة � 15 مايو، و�دارة األعمال الصغ��

�� (SBA) حصلت ع� قرض � �ات ال�� PPP إطالق �اح د ع� تعل�مات حما�ة الراتب الغفران قرض وتطبيق . ال��
� توفر نت القادمة ال�� نامج للتأ�د من أنك مؤهل للغفران.  تأ�د من التحقق من الندوات ع�� اإلن�� وري أن تفهم جميع تفاص�ل ال�� المعتمد ، من ال��
� القسم التا�� . قامت

ائ�ة ومراجعة إرشادات اإلعفاء من القروض �� ا من التفاص�ل حول تعادل القوة ال�� ا بتحد�ث األسئلة الشائعة حول SBA م��د� أ�ض�
PPP � ض�� � والمق�� ا من 13 مايو للمقرض��  .اعت�ار�
 
ا ائ�ة ، ال يزال التم��ل متاح� � التقدم للحصول ع� تعادل القوة ال��

� لتحد�د W .�ال�س�ة ألولئك الذين يرغبون �� ه �شجع لك لل�حث عن مقرض المؤهل��
� إعداد التطبيق الخاص �ك. قامت

ائ�ة من SBA ما إذا �ان هذا القرض هو حق ل�م وال�دء �� � تعادل القوة ال��
�� � � المشارك�� �مشاركة قائمة من المقرض��

� PPP ق�ل الدولة. تحقق من البنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا �ان �قدم ة PPP أو مراجعة قائمة المقرض��   . ألغلب�ة األعمال الصغ��
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:الندوات
نت SBDC نور�ال ندوات ع�� اإلن��
ة � األسب�ع لمشاركة آخر التحديثات حول تم��ل NorCal �ستض�ف المركز الرئ��� لمركز تط��ر األعمال الصغ��

نت أر�ــع مرات �� SBA ندوات ع�� اإلن��
نت ع� جلسات أسئلة وأج��ة ح�ث تتاح ألصحاب األعمال فرصة ط�ح أسئلة .COVID-19 وجميع برامج التم��ل المتعلقة �ـ تحتوي الندوات ع�� اإلن��
اء عن أسئلة برامج اإلغاثة المال�ة المختلفة. تحقق من جداولهم أدناە ة ع� الخ�� :م�ا��
 
�ة �  ( ؟Zoom zoom: h�ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602) Mon، Wed، & Fri 10:30 am - 1 2 : 0 0 pm :اإلنجل��
 

ا (را�ط التكب�� ا - 11:30 ص�اح� :اإلس�ان�ة: الخم�س 10:30 ص�اح�
h�ps://zoom.us/webinar/register/WN_dsG5t2vIRqmpNWjuURMVzw ) 
نت اإلس�ان�ة .مالحظة: ال�سج�ل المسبق مطلوب للندوة ع�� اإلن��
 
� ع� NorCal SBDC للحصول ع� معلومات إضاف�ة أو إذا �ان لد�ك أي أسئلة ، �مكن الوصول إ�

و�� �د اإلل��� ع� (833) 275-7232 أو ع�� ال��
loans@asksbdc.com .  
 
� ذلك

� خ�ارات اإلقراض ، �ما �� � التنقل ب��
:EIDL و PPP �مكن أن �ساعدك المنظمات المحل�ة ��

ة SF مركز تط��ر األعمال الصغ��
SF نقاط
مركز النهضة ل��ادة األعمال
و�الة �عثة التنم�ة االقتصاد�ة
Asian، Inc.
 
SBDC (ة - الثالثاء 19 مايو 2020 الساعة 1:00 مساًء نت مع سؤال وجواب) حول موارد األعمال الصغ�� ندوة ع�� اإلن��
ة �ات الصغ�� امج ال�� نامج التعل��� ع� ال��ب للحصول ع� أحدث المعلومات المتعلقة ب�� .انضم إ� هذا ال��
 

� آخر تحديثات
�� � S�mulus Relief للراغب��

.واستخدامه وما إ� ذلك PP و EIDL تحديثات برنامج
رؤى األعمال المتعلقة �األزمة
 التغلب ع� الصدمة االقتصاد�ة لل��اء
� ات��� أف�ار حول التخط�ط االس��
� تخف�ف الحوافز لمعلومات المزارع��

تحديثات حول المنح والموارد األخرى
 
. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل ، انقر هنا
 
SBA 03:00 �

سان فرا�س�سكو منطقة مكتب ال���ينار - الثالثاء، 19 مايو، 2020 ��
نت توفر نظرة عامة ع� برامج SBA S F س�ستض�ف مكتب لقروض ال�وارث. سوف المق�ل ال���ينار المتاح س�كون SBA سلسلة من الندوات ع�� اإلن��

�
. هذە فرصة رائعة للحصول ع� أي أسئلة قد تكون أج�ت عليها وا��شف الموارد المتعددة المتاحة لمساعدة عملك ع� التعا��

ع�� 
ع� الثالثاء 19 مايو 

ات   . انقر هنا لل�سج�ل .COVID-19 من تأث��
 
:الموارد الجار�ة
ة � لمعدات الحما�ة الشخص�ة (OSB) أ�شأ مكتب األعمال الصغ�� ة (PPE) قائمة �الموردين المحلي�� �ات الصغ�� اء معدات SF �مورد لل�� � �س� ل�� ال��
كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة إ� أعمال � إضافتها إ� هذە القائمة االتصال بنا ع� SF الوقا�ة الشخص�ة. �مكن ألي ��

وترغب ��
sfosb@sfgov.org .   
 
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 من
 
:ع� COVID-19 المتعلقة �ـ Mayoral �مكن العثور ع� جميع إعالنات
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
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� 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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