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،ع��زي القارئ
 
للحصول ع� معلومات جد�دة . �ال�س�ة ألولئك الذين oewd.org/covid19 �سعدنا مشاركة اإلعالنات الجد�دة أدناە معك. ير�� تذكر التحقق من

ا. يتم ��� جميع رسائلنا اإلخ�ار�ة السا�قة ع�� ا هذا الص�اح الساعة 5:00 ص�اح� غابوا عن إعالننا أمس ، رفعت سان فرا�س�سكو حظر التجول سار��
نت ع� �� االتصال بنا ع� . h�ps://sfosb.org/ebulle�ns اإلن�� . sfosb@sfgov.org إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��

:اإلعالنات
ة �ات الصغ�� توسيع اإلعانة المال�ة لل��
أعلن العمدة لندن إن ب��د ، ومكتب التنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة القوى العاملة اليوم افتتاح عمل�ة التقد�م للحصول ع� أموال �ق�مة 6.5 مليون دوالر لدعم
نامج � دوالر ل�� � سان فرا�س�سكو و 5 مالي��

ة �� ة. �شتمل م�لغ 6.5 مليون دوالر هذا ع� 1.5 مليون دوالر لصندوق مرونة األعمال الصغ�� �ات الصغ�� ال��
ة (SF HELP) قروض الطوارئ الصع�ة كة صغ�� � ش�ل منح وقروض �فائدة 0 ٪ لدعم أ��� من 300 ��

��.
 
SF صندوق مرونة
� سان فرا�س�سكو

ة �� �ات الصغ�� المرحلة الثان�ة من برنامج منح صندوق سان فرا�س�سكو للمرونة مفتوحة اآلن مع منح تصل إ� 10000 دوالر لل��
�ات الذين تقدموا �طل�ات لل COVID-1 9 المتأثرة �ـ . �مكن استخدام التم��ل ل�شوف المرت�ات واإل�جار والمرافق والمخزون. ال�� � مع أقل من 5 موظف��
P ها�� O ق لصندوق المرونة ول�ن لم يتم اخت�ارهم للحصول ع� تم��ل إدخالها إ� المرحلة الثان�ة . لست �حاجة إ� إعادة تقد�م تلقائ�ا شمال ��
س�تم قبول . h�ps://sf.gov/get-small-business-grant-resiliency-fund الطلب. لم��د من المعلومات واألهل�ة والتقد�م ، تفضل ب��ارة
.الطل�ات ح�� 17 يونيو 2020
 
SF H برنامج قرض الطوارئ ardship (HELP)
� دوالر إضاف�ة إ� نامج تم��ً� SF HELP تمت إضافة 5 مالي�� � ش�ل قروض �دون فوائد. يوفر ال��

ة �ما �صل إ� 50000 دوالر �� �ات الصغ�� و�د ال�� � ل��
� تأثرت �ال��اء من � سان فرا�س�سكو ال��

�ات �� �ات غ�� القادرة ع� الوصول إ� أنواع أخرى من منتجات القروض الحكوم�ة . يتم �شجيع ال�� ا لل�� مرن�
ا من برنامج حما�ة األجور الف�درال�ة ع� ملء نموذج استعالم عن القرض الذي س�تم فتحه ح�� الساعة 11:59 (PPP) الناح�ة المال�ة ولم تتلق قرض�
� الجولة األو� من

ا للحصول ع� قرض �� ول�ن لم يتم اخت�ارە للتم��ل ، Main Street Launch مع SF HELP مساًء يوم 18 يونيو 2020. قدم طل��
� عل�ه إعادة إرسال نموذج استفسار آخر مع لم��د من المعلومات واألهل�ة وتقد�م نموذج .Mission Mission Agency Agency (MEDA) س�تع��
. /h�ps://medasf.org/s�elp استفسار ، قم ب��ارة
 
�
 التغط�ة التأمي��ة أثناء االضطرا�ات المدن�ة ��

� الرئ�س�ة � �ال�فورن�ا ع� فهم �عض قضا�ا التأم��
� �ال�فورن�ا ، ر��اردو الرا ، ورقة حقائق لمساعدة أصحاب األعمال ��

�� � �ال�فورن�ا ، أصدر مفوض التأم��
� �جب مراعاتها. عادة � ذات الصلة و�عض النصائح المهمة ال�� المتعلقة �االضطرا�ات المدن�ة. تهدف المعلومات إ� تقد�م نظرة عامة ع� تغط�ة التأم��
ها من الممتل�ات التجار�ة الناتجة عن � المؤمن عليها وغ��

� لحقت �الم�ا�� ار الماد�ة ال�� ما تتضمن الس�اسات التجار�ة الق�اس�ة تغط�ة للخسائر أو األ��
� الس�اسة المط�قة وأي اس�ثناءات تغط�ة قد تنطبق .

النهب والتخ��ب وأعمال الشغب. �عتمد ما إذا �ان س�تم تغط�ة خسارة معينة ع� اللغة الفعل�ة ��
وط س�است�م. لم��د من المعلومات ، انقر هنا . �شجع حملة الوثائق ع� قراءة ��
 
Adobe أضواء األعمال القد�مة: كتب
Adobe Books ، 24 3130 �

� والشعراء والقراء وال�تاب والمفك��ن. عقدت ، th Streetالواقعة �� � والموس�قي�� Adobe �� را�طة بوه�م�ة للفنان��
Books ، منطقة �

ا �مساحة ترحي��ة �� ا وتجمعات ح�ة أل��� من 31 عام�
�
� للنمو والتطور. من أجل Mission �مكت�ة ومساحة معرض ، أحداث للفنان��

نت وأطلقت جهدين ح�ث �مكننا �مجتمع أن نقدم الدعم Adobe Books مواصلة إرثها ونحن نلجأ إ� م�انها ، انتقلت :ع�� اإلن��
 

ا لالحتفال � اعت�ارك المساهمة �م�لغ 31 دوالر�
عات: لمساعدة المتجر ع� جمع 31000 دوالر لتغط�ة اإل�جار والعمل�ات األساس�ة ، ضع �� جمع الت��

ع اليوم ع� � منطقة ال�عثة. ت��
�� � . www.adobebooks.com �عامهم الحادي والثالث��

ا�ات متاحة Adobe Books العض��ات : هذە ط��قة ممتعة للحفاظ ع� برمجة � �ل م�ان. االش��
� كتاب واحد �ل شهر ومشاعر ج�دة ��

أثناء تل��
ا لمدة 6 أشهر ، و 100 دوالر لمدة عام واحد. انضم اليوم ا لمدة 3 أشهر ، و 60 دوالر� !مقا�ل 30 دوالر�
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".نجاحك هو نجاحنا. نحن هنا من أجلك" . Osaki Crea�ve Group تم تصم�م اإلعالن بواسطة
 
� الم�ان. األعمال

�ات القد�مة خالل طلب المأوى �� � تقدمها ال�� � هذا القسم ، �سلط الضوء ع� العروض الجد�دة والعروض الخاصة والصفقات ال��
��

ـــخ المدينة وه��تها. تعزز هذە األعمال � تار�ـ
ا أو أ��� و�ساهم �� � سان فرا�س�سكو لمدة 30 عام�

القد�مة �� مؤسسات قد�مة لخدمة المجتمع تعمل ��
. المشاركة المدن�ة وتعمل �أصول ثقاف�ة قّ�مة للمدينة. تحقق من القائمة ال�املة وخ��طة األعمال القد�مة هنا
 
: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 حول أسئلة اإلغاثة المال�ة المختلفة. تحقق من جداولهم أدناە ة ع� الخ�� :م�ا��
 

ا - 12:00 مساًء (را�ط التكب�� � واألر�عاء والجمعة 10:30 ص�اح� �ة: االثن�� �  ( ؟h�ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602 :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 درجة
مركز النهضة ل��ادة األعمال
و�الة �عثة التنم�ة االقتصاد�ة
كة آس�ا ، و��
 
الثالثاء والخم�س - SBA ندوة مكتب مقاطعة سان فرا�س�سكو
نت تقدم نظرة عامة ع� برامج قروض SBA SF س�ستض�ف مكتب � ذلك SBA سلسلة من الندوات ع�� اإلن��

الصورة binar نحن  . EIDL و PPP �ما ��
� 15:00 والخم�س الساعة 11:00

هذە فرصة رائعة للحصول ع� أ�ة أسئلة قد تكون لد��م اإلجا�ة ، تجد خارج عن .PM س�كون يوم الثالثاء الصورة ��
� من آثار

� عملك ع� التعا��
  . انقر هنا لل�سج�ل .COVID-19 آخر التحديثات و الموارد المتعددة المتاحة للمساعدة ��

 
:الموارد الجار�ة
ت ��� CNBC الذين يتلقون � ا ألصحاب األعمال والموظف�� ائب ع� إعانات ال�طالة. قد �كون هذا مف�د�  حول دفع ال��

ً
.أو واجهة المستخدم PUA مقا�

 
� دعم أعمالنا المحل�ة

� . ير�� االستمرار �� �ة قائمة من المطاعم المفتوحة حول �� ال�� الصي�� .وضع مركز الخدمات الثقاف�ة الخ��
 
ة � لمعدات الحما�ة الشخص�ة (OSB) أ�شأ مكتب األعمال الصغ�� ة (PPE) قائمة �الموردين المحلي�� �ات الصغ�� اء SF �مورد لل�� � �س� إ� �� ال��
كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة إ� أعمال � إضافتها إ� هذە القائمة االتصال بنا ع� SF معدات الوقا�ة الشخص�ة. �مكن ألي ��

وترغب ��
sfosb@sfgov.org .  
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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
 
� خدمة ت�ب�ه المدينة: أرسل

ا االتصال برقم 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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