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Ju ly 1 ، 2020
 
 
،ع��زي القارئ
 
� م�ان إقامتهم

ل أمر ال يزال �حتاج الناس إ� مواصلة إيواء �� � � الم��
، ر انه ال�قاء اآلمن �� و تذهب ا� الخارج، ير�� تذكر أن ات�اع اإلجراءات I . وللتذك��

� o�e الصح�ة الوقائ�ة مثل ارتداء أغط�ة الوجه، والحفاظ ع� المسافة االجتماع�ة، وغسل ال�دين � ح��
وس . �� ن ل تقل�ل خطر من الحصول ع� الف��

� العودة إ� العمل ، ط ر هو أ��� أهم�ة من أي وقت
� وأصحاب األعمال الذين يرغبون �� ع�� ه وقفة مؤقتة إلعادة فتح و مخي�ة لآلمال �ال�س�ة للمق�م��

� إعادة فتحها �أمان
ة �� . م�� أننا حما�ة �عضها ال�عض و وقف ان�شار ح�� �ستمر أعمالنا الصغ��

 
ب�نما نتجه إ� سنة مال�ة جد�دة ، ير�� االطالع أدناە ع� إعالنات وتحديثات اليوم. إذا �ان لد�ك أي أسئلة ، ير�� االتصال بنا ع�
sfosb@sfgov.org وتذكر التحقق من oewd.org/covid19 للحصول ع� معلومات جد�دة. لعرض جميع إعالناتنا السا�قة ، تفضل ب��ارة
h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .     
 
:اإلعالنات
ا من 1 يوليو 2020 � سان فرا�س�سكو اعت�ار�

تحديثات قانون العمل ��
ا / ساعة  ز�ادة الحد األد�� لألجور إ� 16.07 دوالر�
� ، �جب دفع ما ال �قل عن الحد � المؤقت�� � والموظف��

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

�� 
ً

� الذين يؤدون عم� للموظف��
� سان فرا�س�سكو إ� 16.07

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

األد�� لألجور ��
� القسم 12

ا. و�س�ند هذە ال��ادة �� � 1 يوليو 2020 ، و�ل عام �عد ذلك ، R.4دوالر�
من القانون اإلداري سان فرا�س�سكو. يتطلب هذا القسم أنه ��

� مؤ�� أسعار المستهلك. تتوفر ملصقات الحد األد�� لألجور للط�اعة
س�تم تعد�ل الحد األد�� لمعدل األجور ع� أساس ال��ادة السن��ة ��

� �ل م�ان عمل أو موقع عمل
ها ��       .و�جب ���

 ال��ادات المدفوعة لإلجازة الوالد�ة المدفوعة إ� 8 أسابيع
ا لتوسيع وال�ة ا من 1 يوليو 2020. نظر� �طلب من أصحاب العمل تمد�د تع��ضات اإلجازة الوالد�ة المدفوعة من 6 أسابيع إ� 8 أسابيع اعت�ار�
� الحصول ع� إجازة � أو �عد 1 يوليو 2020 ، �حق للموظف��

� ت�دأ �� نامج اإلجازة العائل�ة المدفوعة ، لمواع�د المطال�ة الفعالة ال�� �ال�فورن�ا ل��
ا�ط األطفال الجدد. عندما �حصل الموظف المغ� ع� 8 أسابيع من إعانات اإلجازة � �ال�فورن�ا ل��

عائل�ة مدفوعة األجر لمدة 8 أسابيع ��
� �ال�فورن�ا

ا الحصول ع� 8 أسابيع من قانون اإلجازة ، (EDD) العائل�ة مدفوعة األجر من إدارة تط��ر التوظ�ف �� �حق لهذا الموظف أ�ض�
.لم��د من المعلومات PPLO الوالد�ة المدفوعة من سان فرا�س�سكو المدف�ع من صاحب العمل. راجع صفحة ال��ب
��� ملصقات سان فرا�س�سكو المطل��ة
�
� �ل م�ان عمل أو موقع عمل ��

� سان فرا�س�سكو وضع ملصقات مطل��ة محدثة ��
� العمل �� � �قوان�� �جب ع� أصحاب العمل المشمول��

� مشاهدة الم�شورات �سهولة. الملصقات الحال�ة متاحة اآلن للط�اعة ع� موقع � OLSE م�ان ح�ث �مكن للموظف��
و�� . اإلل���

 
� رسوم تقد�م اسم العمل الوهم�ة

ات �� ا من 1 يوليو 2020 (FBN) تغي�� اعت�ار�
ات المتعلقة �أسماء األعمال الوهم�ة ا من 1 يوليو 2020. ير�� االطالع أدناە ع� التغي�� � الرسوم اعت�ار�

ات جد�دة �� .أصدر مكتب �اتب المقاطعة تغي��
 

وصف
رسوم السنة
المال�ة 20

رسوم السنة
المال�ة 21

تقد�م ب�ان اسم عمل وه�� ا 55.00 دوالر� ا 57.00 دوالر�

� ب�ان اسم عمل وه��
� أو مسجل ��

اسم إضا�� ا 13.00 دوالر� ا 14.00 دوالر�

�ك أو التخ�� عن ب�ان االسم التجاري الوه�� اال�سحاب من ال�� ا 45.00 دوالر� ا 46.00 دوالر�
 
. h�ps://sfgov.org/countyclerk/fees لجميع جداول الرسوم الحال�ة ، قم ب��ارة
 
:الندوات
نت حول طلب اإلعفاء من قرض ا PPP - 2 جلسة عمل ع�� اإلن�� يوليو 2020 الساعة 10:00 ص�اح�
� ة والمقاول�� نت ت��ط ال�ساء وأصحاب األعمال الصغ�� � لجميع ال�ساء سلسلة ندوات ع�� اإلن��

� للالت�ن�ات والمصنع الذا�� أطلقت حركة أد�الن��
� �الموارد ع� المستوى االتحادي ومستوى الوال�ة اء من J oin .المستقل�� قرض مغفرة وملء PPP �ما أنها تف� SBA لهم لجلسة عمل أخرى مع خ��
� ل�م من خالل خطوة �خطوة ك�ف�ة إنفاق المال ع� الط��ق الصحيح / تمثل �ش�ل صحيح لذلك معظم أو

طلب المغفرة القرض معا. أنهم سوف الم��
ء. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل ، انقر هنا �

. �غفر له �ل ��
 
االستعداد لم�افحة الحرائق ت��� تاون هول - 9 يوليو 2020 الساعة 5:00 مساًء
� األم���� إ��� �اخ Cal OES ير�� االنضمام إ� مدير � �ال�فورن�ا ر��اردو الرا والمدير التنف�ذي لحام�� وثائق التأم��

�� � � ، ومفوض التأم��
مارك غ�الردو���

� تعلمناها خالل موسم الحرائق � قاعة ت��� تاون هول ع� مستوى الوال�ة ت�ناول االستعداد للنار والموارد المتاحة ألصحاب المنازل. من أهم الدروس ال��
��
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� � �
وري أن �كون لد�ك معلومات حديثة عن الخدمات � أنه �جب أن نكون مستعدين للحفاظ ع� سالمة عائالتنا ومجتمعاتنا. من ال��

� العام الما��
��

� اء من إدارة التأم��  . وحام�� الوثائق المتحدة ب��الغ أسئلتك واإلجا�ة عليها CalOES ، والموارد. س�قوم خ��

� �ال�فورن�ا
�� � . اتصل ع� الرقم 879-767-5679. رمز الدخول هو 473821. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة إدارة التأم��

 
��ة الرواتب - جلسات متعددة قانون العمل الحكو�� وندوة ��
نت من ق�ل قسم تطبيق معاي�� العمل اك مع قسم تط��ر التوظ�ف (DLSE) يتم تقد�م ندوات الف�ديو التفاعل�ة ع�� اإلن�� سوف تتل�� .(EDD) �االش��
 :ع� EDD و DLSE معلومات من
 

حفظ السجالت
متطل�ات تقد�م التقار�ر
امات صاحب العمل � ال��
متطل�ات دفع األجور
االنتها�ات الشائعة لألجر والساعة
حقوق ومسؤول�ات صاحب العمل والموظف
Covid-19 & إجازة مرض�ة مدفوعة
الموظف مقا�ل المقاول المستقل
 

 ما تكون ممتلئة �القدرات. لم��د من المعلومات ، ير�� ز�ارة
�
ال توجد رسوم لهذە الندوات . يو� �شدة �الحجز ح�ث أن الندوات غال�ا

h�ps://www.dir.ca.gov/dlse/Training.htm . 
 
:الموارد الجار�ة
كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة إ� أعمال . �مكن ألي �� � وترغب SF احصل ع� معدات الوقا�ة الشخص�ة الخاصة �ك من مقد�� الخدمات المحلي��
� إضافتها إ� هذە القائمة االتصال بنا ع�

�� 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�
 
�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 مكتب األعمال الصغ��
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