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يونيو 1 9 ، 2020
 
 
،ع��زي القارئ
 
�
ا �� مة إ�شاء أ��� إنصافا الفرص االقتصاد�ة ،Juneteenth �ما أننا نحتفل . Juneteenth أصدر عمدة لندن ن.ولد هذا الص�اح ب�ان� � مدينة هو مل��

�� االتصال بنا ع� . sfosb@sfgov.org والمجتمع �ال�س�ة لنا جم�عا . �سعدنا مشاركة اإلعالنات والتحديثات أدناە معك. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��

:اإلعالنات
ة األم��ك�ة األف��ق�ة صندوق القروض المتجددة لألعمال الصغ��
ا�ة مع غرفة التجارة األم��ك�ة اإلف��ق�ة ة األم��ك�ة اإلف��ق�ة ، وهو �� أعلن عمدة لندن ساللة اليوم عن صندوق القروض الدوارة لألعمال الصغ��
ا ��عة � تأثرت �شدة �ال��اء. سي��� الصندوق قروض� �ات المملوكة لألسود ال�� األم��ك�ة وسان فرا�س�سكو النطالق صندوق قروض جد�د لدعم ال��
وط سداد مرنة وخ�ارات إلعفاء القرض ومساعدة فن�ة �ات المملوكة لألسود. س�كون للقرض �� تصل إ� 50،000 دوالر أم���� �فائدة 0٪ لدعم ال��
ا التحقق من �ات أ�ض� � تحول دون الوصول. سوف تكون مؤهالت وتفاص�ل التطبيق القادمة. �مكن لل�� لتقل�ل العوائق ال��
oewd.org/covid19/business للحصول ع� معلومات جد�دة .
 
� سان فرا�س�سكو

�ات المملوكة للسود �� دل�ل ال��
�ات المملوكة لـ (OEWD) قام مكتب تنم�ة االقتصاد والقوى العاملة ، Mayor London Breed �دعم من .Black ب��شاء دل�ل أعمال جد�د لدعم ال��
� سان OEWD جزء من عمل

المستمر لتوف�� فرص اقتصاد�ة عادلة لجميع المجتمعات وفهم النتائج االقتصاد�ة وتحس�نها لألعمال المملوكة للسود ��
.فرا�س�سكو �ش�ل أفضل ، و�ــهدف هذا الدل�ل إ� إبراز مجتمعاتنا وأن �كون أداة لسان الفر�س�س�ان الستخدام دوالراتهم لدعم هذە األعمال
 
ا وخدمات للجمهور العام من موقع واجهة محل �مكن الوصول إل�ه وس�توسع � تقدم سلع� ا ع� األ�شطة التجار�ة المملوكة للسود ال�� تركز القائمة حال��
�� ملء هذا النموذج � طلب إضافة أو تصحيح ، ف��

�ات والصناعات. إذا كنت ترغب �� . ل�شمل الم��د من ال��
 
�ات ب��م البوتاسيوم R esul�ng ترت�ب I ssues المفوض الرا � العمل ��

�� S avings عن وال�ة �ال�فورن�ا B usinesses A ffected كتبها �
ال��

COVID-19
C قسم alifornia المفوض ر��ارد س أصدرت الرا ل ترت�ب ل وائح تع��ضات العمال � � التصدي ل��اء" dop�ng التأم��

�� COVID-19. ستلزم اللوائح
�ات � ب�عادة حساب رسوم األقساط لحملة الوثائق لتعكس انخفاض مخاطر الخسارة مما سيؤدي إ� المدخرات مع استمرار ال�� �ات التأم�� الجد�دة ��
� أن الموظف ال � ح��

� ذلك اإلجازة المرض�ة أو العائل�ة ، ��
� اللوائح من حسا�ات األقساط الم�الغ المدفوعة للموظف ، �ما �� . �ما �س�ث�� � النضال الما��

��
يؤدي أي واج�ات لصاحب العمل. سيؤدي هذا التغي�� إ� خفض معدل صاحب العمل عن ط��ق تقل�ل م�لغ الرواتب المقدرة ، ولن �دفع صاحب العمل
� هنا

. عالوة للعمال �أجر الذين يتم دفعهم �خالف ذلك. شاهد الب�ان الصح��
 
ة يونيو - 26 يونيو 22 2020 (SFSBW) أسب�ع سان فرا�س�سكو لألعمال الصغ��
ة من خالل سلسلة من األحداث التعل�م�ة والش��ات المصممة إللهام وتعل�م ور�ط أعضاء � �ل عام ، تحتفل سان فرا�س�سكو �أسب�ع األعمال الصغ��

��
�ن ���

ة لدينا. هذا العام، 16  مجتمع األعمال الصغ��
 
SFSBW ة لدعم هادف �ات الصغ�� نت من أجل للرد ع� الم�المة من ال�� السنوي انتقلت ع� االن��

� وسط ة لك. ستعالج SFSBW �ما .COVID-19 وتمك�� �ذهب الظاهري ، فإنه س�تم تحقيق نفس برمجة هادفة وجذا�ة �ما هو الحال دائما، م�ا��
� تجعل مدي�تنا نا�ضة �الح�اة. عرض ة ال�� �ات الصغ�� اء وستدفع المشاركة المجتمع�ة لدعم ال�� ة مع قادة الفكر والخ�� امج مواضيع األعمال الصغ�� ال��
نت SF مجموعة األحداث وال�سج�ل اآلن . تح�ة خاصة لغرفة التجارة امج الحاسمة والندوات ع�� اإلن�� � وضع هذە ال��

�� � �ائها التنظ�مي�� مع جميع ��
ة ا لدعم مجتمع األعمال الصغ�� .مع�
 
:الندوات
ا �ات المملوكة لألسود - الثالثاء 23 يونيو 2020 الساعة 11:00 ص�اح� عرض ال��
ا�ة مع (SFCDMA) س�عرض مجلس سان فرا�س�سكو لجمع�ات تجار المقاطعة �ات المملوكة لألسود خالل Redwood Credit Union �ال�� ال��
� سان

�ات األسود المملوكه �� � سان فرا�س�سكو 2020 . االنضمام إ� ل مناقشة و النجاحات والتحد�ات ومستق�ل ال��
ة �� أسب�ع األعمال الصغ��

�
�س ، SFCDMA فرا�س�سكو. وس�دير   مناقشة لوحة الزوم مدير تط��ر األعمال �� � كة سان فرا�س�سكو ل�جا�� ب�� س ، ون��� ك��ر ، مالك �� فاس كين��

. جا�ز ن�كز �ل�س . سجل هنا
 
ا محوري إ� النجاح ع� ال��ب - الجمعة 26 يونيو 2020 الساعة 12 ظهر�
�اء ع� كروز �ما أنها موجودة التمحور إ� النجاح - ل تكب�� ث SFCDMA تار�ــــخ ة ،ebinar و من ال�� �س و�ك الصغ�� � كجزء من سان فرا�س�سكو ب��
� تحولت تحد�ات إغالق ات و�سل�ط الضوء ع� ال��ف�ة ال�� ة وت�ادل األف�ار والخ�� عام 2020. وهناك لوحة من 5 سان فرا�س�سكو قادة األعمال الصغ��
COVID-19 أدارها مدير � � النجاح. ال���ينار س�ضم دق�قة 40 ق مناقشات المائدة المستديرة، ال��

�� SFCDMA تط��ر األعمال، فاس Kiniris ، 20 تليها
� هذە الندوة التعل�م�ة الثاق�ة Q & A دق�قة ق

       .الدورة. سجل اآلن ��
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: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 المتعلقة ب��
SBA ، وسات التاج�ة هنا . انقر هنا . �ما قدم مكتب المد�� العام معلومات وموارد ذات صلة �ح�ل ف��
 
�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

�
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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