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يونيو 2020 12
 
 
،ع��زي القارئ
 
� م�ان الطلب والتوج�ه

ق�ل التوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، ف�ما ��� إعالنات وتحديثات جد�دة. إذا فاتك إعالننا السابق حول الملجأ المحّدث ��
� أننا متحمسون الس�ئناف الم��د من األعمال والخدمات ، ير�� مواصلة الجهود � ح��

� الهواء الطلق ، ف�مكنك عرضه هنا . ��
الجد�د لتناول الطعام ��

�� االتصال بنا ع� وس. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� ا التحقق من . sfosb@sfgov.org للحد من ان�شار الف�� oewd.org/covid19 �مكنك أ�ض�
.للحصول ع� معلومات جد�دة

:اإلعالنات
ا من 1 يوليو 2020 ، �جب ع�  ز�ادة الحد األد�� لألجور اعت�ار�
�
� ، أن يتلقوا ما ال �قل عن الحد األد�� لألجور �� � المؤقت�� � والموظف��

� ذلك الموظفون �دوام جز��
� سان فرا�س�سكو ، �ما ��

�� 
ً

� الذين يؤدون عم� الموظف��
ا. �س�ند � سان فرا�س�سكو إ� 16.07 دوالر�

تفع الحد األد�� لألجور �� � 1 يوليو 2020 ، س��
ا للساعة. �� ا 15.59 دوالر� سان فرا�س�سكو ، والذي ي�لغ حال��

� 1 يوليو 2020 ، و�ل عام �عد ذلك ، س�تم تعد�ل الحد األد�� R.4هذە ال��ادة إ� القسم 12
من قانون سان فرا�س�سكو اإلداري. يتطلب هذا القسم أنه ��

� �ل م�ان عمل أو موقع
ها �� � مؤ�� أسعار المستهلك. تتوفر ملصقات الحد األد�� لألجور للط�اعة و�جب ���

لمعدل األجور ع� أساس ال��ادة السن��ة ��
    . عمل
 
Verizon / LISC Grant
�زون من الممكن لل ة الصورة ، فإن االس�ثمار من ف�� � سا�قة ال���

ة LISCأعلن �� �ات الصغ�� � تقد�م اإلغاثة الحي��ة ودعم بناء المرونة لل��
إ� ال�دء ��

� تواجه تهد�دا ما�� فوري �س�ب و�اء تم إغالق ثالث جوالت من طل�ات المنح والجولة الرا�عة مفتوحة اآلن� �جب تقد�م الطل�ات .COVID-19 ال��
� . س�تم تقد�م المنح �م�لغ 5000 دوالر أم���� و 7500 دوالر أم���� و 10000

�� ق�ل يوم األر�عاء 17 يونيو 2020 الساعة 11:59 مساًء �التوق�ت ال��
. ير�� قراءة نظرة عامة ع� المنحة واألسئلة الشائعة والتقدم هنا       . دوالر أم����
 
ة ال�س�طة غرانت O �ساء و سفل الط�عة األعمال الصغ��
� 05:00 . س�كون لدى أصحاب األعمال الذين لم يتمكنوا من

� ، ل�غلق ع� 15 يونيو ��
� منح المرأة قد فتح لقبول الطل�ات لمدة أسب�ع إضا�� برنامج مي��

� ا �الفعل . س�تم إجراء �انص�ب لجميع المتقدم�� ة التقد�م األو� فرصة للتقدم. ال تحتاج إ� إعادة تقد�م الطلب إذا كنت قد قدمت طل�� التقد�م خالل ف��
� توقع سماع إعالن عن الجوائز �حلول 30 يونيو ا. �مكن للمتقدم�� � ، وس�تم جمع وثائق دعم إضاف�ة الحق� .المؤهل��
 
مساعدة طلب مساعدة جائحة ال�طالة
�
� الدخل من SF هل تعمل لحسا�ك الخاص ��

؟COVID-19 وتواجه خسارة ��

� الوصول إ� مساعدة ال�طالة ال��ائ�ة من خالل
� العمل ع�ادة قانون�ة جد�دة لدعم أصحاب األعمال الحرة ��

.EDD تقدم المساعدة القانون�ة ��
� للحصول ع� � لحسابهم الخاص لتحد�د ما إذا �انوا مؤهل�� ا للعامل�� و�ذا �انوا كذلك ، فقم ، PUA المس�شارون متاحون لتقد�م مساعدة فرد�ة تق����
نت EDD بتوجيههم من خالل تطبيق اك ، اتصل ع� (415) 484-8372 أو امأل النموذج ع�� اإلن�� نت. لالش��  . ع�� اإلن��
 
Legacy Business Spotlight: سوق LeBeau Nob Hill
 
" أو مدمج �خدم �فخر ق��ة نوب ه�ل. �دفع الطعام العضوي الموس�� عا�� "صغ�� � 1263 شارع ل�فنوورث ، وهو سوق طعام 

�قع سوق ليبو نوب ه�ل ��
�
� �لما أمكن ذلك ، مما �ساهم �� � المحلي�� � يتم الحصول عليها من المنتج�� � السوق المنتجات الطازجة واللذ�ذة ال��

الجودة مهمتهم. �قدم �ل قسم ��
�
� المتجر المعروف ��

� حيوي ومستدام وعادل. أولئك ��
!LeBeau نظام غذا��

 
ا. LeBeau ي�ذل سوق � وسعه لضمان تج��ة �سوق ممتعة للعمالء من جميع األعمار. ساعة �سوق ك�ار �ل يوم من الساعة 9 إ� 10 ص�اح�

�ل ما ��
� نطاق نصف م�ل من

ل �� � � إ� LeBeau �اإلضافة إ� ذلك ، �مكن ل��ار السن وأولئك الذين �غلقون الم��
و�� إرسال ب��د إل���

lebeaumarketdelivery@gmail.com ت�ب ال�سل�م  .أو االتصال برقم (415) 474-1613 ل��
 
� مايو LeBeau Nob Hill 2019 تأسس سوق

� عام 1984 وأض�ف إ� سجل األعمال القد�م ��
��.
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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
ا ة - الثالثاء 16 يونيو 2020 الساعة 9:30 ص�اح� اض�ة لل�ساء صاح�ات األعمال الصغ�� ال�ساء الصاعدات: مائدة مستديرة اف��
ة االغلب�ة األعمال و جامعة جنوب �ال�فورن�ا ـــخ الصغ�� ك�ف �مكنك الحفاظ ع� ل�اقتك العقل�ة وتمكينك ب�نما تمر أمتنا �االضطراب االقتصادي؟ تار�ـ
� من شأنها أن �ساعدك ع� ات�ج�ات ال�� ة لبنان�ة تتحدث عن التقن�ات واالس�� � هذە الدورة، أنها 'ل��

لمائدة مستديرة الظاهري مع أصحاب األعمال امرأة. ��
� �مكنك تنف�ذها ع� الفور وا��ساب فهم ات�ج�ات ال�� ـــج من المحادثة والتمار�ن التفاعل�ة ، س�تعلم االس�� � م��ـ

� المستوى �صل عملك. ��
االستمرار ��

� الحفاظ ع� عملك . سجل هنا
     . للموارد للمساعدة ��

 
ا فهم العقود - الثالثاء 16 يونيو 2020 الساعة 10:00 ص�اح�
� معرفة الم��د حول ك�ف�ة إ�شاء عقود ألعمالهم. تتضمن

تهدف ورشة العمل هذە ، بت�س�� من محاٍم ، إ� مساعدة أصحاب األعمال الذين يرغبون ��
احات لإلدارة الناجحة للعقود ؛ امات األطراف ؛ اق�� � مواضيع المناقشة: تقد�م عقد ؛ فهم اللغة المتداولة المضمنة �ش�ل شائع ؛ مسؤول�ات وأدوار وال��
وط عدم التنافس وعدم ال�شف ؛ و�نفاذ العقد. الرد ع� الدعوة هنا . تمد�د الوقت تقن�ات التفاوض ؛ ك�ف�ة فهم واستخدام ��
 
ا - COVID19 اعت�ارات �س��ق األعمال الرئ�س�ة خالل الثالثاء 16 يونيو 2020 الساعة 12:30 ظهر�
ة ال�ب�� لهذە المناقشة التفاعل�ة ح�ث COVID19 هل ت�ساءل عن ك�ف�ة التأ�د من أن عملك جاهز للتغلب ع� أزمة ـــخ فكر ت�دأ صغ�� والنجاة منها؟ تار�ـ
� الوقت الذي ال

أنها سوف تغ�� الخطوات ال�س��ق�ة األساس�ة التخاذها للتأ�د من عملك هو التواصل بوض�ح مع العمالء والتعامل مع العمالء ح�� ��
ات �مكنك الق�ام �ه اليوم لضمان نجاح عملك. انقر هنا للرد ع� الدعوة �ات مغلقة. أنها س�ناقش �س�طة وسهلة إلجراء تغي��  . تزال ال��
 
:الموارد الجار�ة
كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة إ� أعمال . �مكن ألي �� � SF احصل ع� الحما�ة الشخص�ة معدات الحما�ة الشخص�ة من مقد�� الخدمات المحلي��
� إضافتها إ� هذە القائمة االتصال بنا ع�

   . sfosb@sfgov.org وترغب ��
 
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�
 
�مكن العثور ع� التوجيهات . sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp :ع� DPH من (COVID-19) �مكن العثور ع� أوامر الصحة التاج�ة
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp :الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع�
 
: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
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�
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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