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يونيو 1 7 ، 2020
 
 
،ع��زي القارئ
 
ا ألننا انتقلنا إ� المرحلة 2 ب من إعادة فتح سان فرا�س�سكو ، ير�� تذكر ممارسة اإل�عاد االجتما�� وتغط�ة الوجه مواصلة usinesses �جب B .نظر�
تحقق إدارة الموقع الصحة العامة للحصول ع� التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة عملك مع استمرار المعلومات ليتم تحديثه . ال
� االتصال بنا ع�

دد �� ا ز�ارة sfosb@sfgov.org ت�� للحصول ع� معلومات جد�دة. أدناە oewd.org/covid19 إذا �ان لد�ك أي أسئلة . �مكنك أ�ض�
      .�� إعالنات اليوم والتحديثات
 
تم تمد�د وقف الطرد التجاري إ� 16 يوليو 2020
، عمدة لندن تولد وقع األمر التنف�ذي ع� تمد�د وقف اإلخالء التجاري لمدة 30 يوما إضاف�ة من خالل �

� األسب�ع الما��
�� J ULY 16، 2020. مرة أخرى

ة والمتوسطة من اإلخالء �س�ب فقدان الدخل �ات الصغ�� ، أعلنت عمدة تولد ع� عمل�ات اإلخالء وقف التجاري أن �منع أي ال��
ع�� 

ع� 17 مارس 
تحقق هنا لمعرفة ما إذا �ان �شاطك التجاري مؤهً� إل�قاف .COVID-19 المرت�ط �خسارة اإليرادات أو اآلثار االقتصاد�ة األخرى الناجمة عن و�اء
ا إ� جنب مع اإلرشادات واألسئلة الشائعة        .اإلخالء جن��
 
إنهاء إعالن عمدة # 6 ، القسم 4
� الساعة 8 � ت�يع ال�حول لإلغالق ب�� �ات األساس�ة ال�� وقعت عمدة لندن ساللة اليوم إلنهاء اإلعالن الت�م��� السادس ، القسم 4 الذي يتطلب �عض ال��
� 19 يونيو 2020

ا �� ا من الساعة 6:00 ص�اح� ا �ل يوم. لم تعد الظروف تتطلب استمرار هذا الطلب وس�تم إنهاؤها اعت�ار� .مساًء و 6 ص�اح�
 
كة - تطبيق إغالق الشارع متوفر اآلن برنامج األما�ن المش��
�ات المجاورة من خالل توف�� مساحة عامة إضاف�ة لدعم أ�شطة Shared Spaces تم تط��ر برنامج من ق�ل ف��ق عمل اإلنعاش االقتصادي لدعم ال��
�ات الفرد�ة للتقدم الستخدام الرص�ف أو ممر وقوف الس�ارات للعمل�ات � ، �دأت المدينة �قبول تقد�م الطل�ات لل��

� األسب�ع الما��
األعمال المحل�ة. ��

� المب�� الخاص �ك ت��د استخدام الشارع لأل�شطة
�ات �� التجار�ة مثل المقاعد أو تناول الطعام أو ب�ك آب البيع �التجزئة. إذا �انت العد�د من ال��

�ات والمجموعات التجار�ة والمنظمات المجتمع�ة إغالق كتلة واحدة أو أ��� أمام حركة ا اآلن . قد تطلب ال�� التجار�ة ، ف�مكنك وضع خطة والتقدم مع�
� مساحة الشارع

�ات. �شمل األ�شطة المسم�ح بها ��  :المرور وفتحها لألشخاص وال��
 

مقاعد خارج�ة للمقا�� والمطاعم
عرض البيع �التجزئة أو المب�عات
خدمات
أ�شطة أخرى لدعم االنتعاش االقتصادي

 
�
و��  . Sharedspaces@sfgov.org لألسئلة وم��د من المساعدة ، ير�� إرسال ب��د إل���

 
أفضل الممارسات إلعادة فتح ندوة ال��ب للمرحلة 2 - الخم�س 19 يونيو 2020 الساعة 2:30 مساًء
كة وتناول انضم إلينا للحصول ع� نظرة عامة ع� المعلومات حول أفضل الممارسات إلعادة فتح المرحلة الثان�ة. تعال تعرف ع� المساحات المش��
ها من افتتاحات � الهواء الطلق وغ��

� الضيوف .Ph ase T wo الطعام �� :من المتحدث��
 

� تور�س ، مدير مكتب التنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة القوى العاملة جوا���
� سان فرا�س�سكو

ف�ه �� � و�الند ، مدير لجنة ال�� ما��
بي�� ك�ث ، محا�� مدينة سان فرا�س�سكو
كة ثيودور كونراد ، مكتب تنم�ة االقتصاد والقوى العاملة ، برنامج األما�ن المش��
�ات��ك فوسدال ، إدارة الصحة العامة

 
.انقر هنا لل�سج�ل
 
(SF HELP) والمشقة برنامج قرض الطوارئ SF SF تذك�� الصورة لصندوق المرونة
� SF Resiliency تمت مشاركة صندوق

ة �� �ات الصغ�� � إعالناتنا ، وقد أع�د فتحه لقبول طلب الحصول ع� منح تصل إ� 10000 دوالر لل��
ا �� سا�ق�

� COVID-19 سان فرا�س�سكو المتأثرة �ـ � T 11:59 . مع أقل من 5 موظف��
� ل تقد�م الطلب هو 17 يونيو ��

.هو الموعد النها��
 
�ات غ�� القادرة ع� SF HELP يوفر ا لل�� نامج تم��ً� مرن� � ش�ل قروض �دون فوائد. يوفر ال��

ة ما �صل إ� 50000 دوالر أم���� �� �ات الصغ�� لل��
� لتقد�م نموذج االستفسار عن القرض هو 18 يونيو الساعة 11:59 مساًء

.الوصول إ� أنواع أخرى من منتجات القروض الحكوم�ة . الموعد النها��
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/96d63385eb
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/69442da374
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/sites/default/files/June%252012%25202020%2520Executive%2520order%2520Commercial%2520Eviction%2520Extension.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-moratorium-commercial-evictions-small-and-medium-size
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/check-if-your-business-qualifies-eviction-moratorium
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/sites/default/files/June%252012%25202020%2520Executive%2520order%2520Commercial%2520Eviction%2520Extension.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/sites/default/files/Sixth%2520Supplement%252C%2520Item%25204%2520Termination_061720.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/sites/default/files/Sixth%2520Supplement%252C%2520Item%25204%2520Termination_061720.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/use-sidewalk-or-parking-lane-your-business
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/use-street-space-business
mailto:sharedspaces@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://zoom.us/meeting/register/tJMkce-tpjosGdzhGbNZ2OYnlDd5apcaPewN
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/get-small-business-grant-resiliency-fund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://medasf.org/sfhelp/


6/17/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/2

E conomic إصا�ة قرض من ال�وارث (EIDL) و P aycheck P rotec�on برنامج (PPP) التحديثات
EIDL 
� لحزمة اإلغاثة ، �ان

�ات الزراع�ة فقط EIDL Advance و EIDL منذ توفر الصندوق اإلضا�� � لل�� تمت مؤخرا إعادة فتح ر تطب�قه س SBA . متاح��
� سدادە. ث ه �قوم صندوق مس�قا ع� 1000 $  �صل إ� 10000 دوالر أم���� وال يتع��

�
ا مقدما

�
نامج صندوق ة المؤهلة. يتضمن هذا ال�� �ات الصغ�� ال��

� لحسابهم الخاص أن �حسبوا 1 لنفسك . س�تم توف�� األموال �عد تطبيق ناجح. �ال�س�ة ألولئك الذين فاتتهم فرصة ل�ل موظف. �مكن لألفراد العامل��
ا ، �مكنك تقد�م طلب اآلن EIDL Advance و EIDL التقدم للحصول ع�     . سا�ق�
 
PPP
� انه

�ات استخدام تطبيق PPP القرض ، وهو ش�ل م�سط لطلب المغفرة ع� EZ االفراج عن المغفرة تطبيق SBA يوم أمس، �� الخاص �ك. �مكن لل��
� أحد المتطل�ات التال�ة EZ ال�سامح مع قرض

:إذا كنت �ستو��
 

� ؛ أو �عملون لحسابهم الخاص ول�س لديهم موظف��
لم تخفض رواتب أو أجور موظفيها �أ��� من 25٪ ، ولم تخفض عدد أو ساعات عمل موظفيها ؛ أو
� ال�شاط التجاري ن��جة للتوجيهات الصح�ة المتعلقة �ـ

ة �� ولم تخفض رواتب أو أجور موظفيها ، COVID-19 تخف�ضات من ذوي الخ��
.٪ �أ��� من 25

 
.ع� ال��ب للحصول ع� آخر التحديثات NorCal SBDC ع� ال��ب أو حضور أحد ندوات SBA لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة موقع

�
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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