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يوليو 2020 31
 
،ع��زي القارئ
 
ق ث اإلعالنات و التحديثات. إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، ف�مكنك ق�ل اختتام شهر يوليو والتوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع، �� أقل من شمال ��
�ات ع� التحقق من �� االتصال بنا oewd.org/covid19 مشاهدته هنا . يتم �شجيع ال�� للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
    . sfosb@sfgov.org ع�
 
:اإلعالنات
SFPUC - حاالت الطوارئ �

المساعدة التجار�ة ��
� سان فرا�س�سكو

ة أو (SFPUC) تقدم لجنة المرافق العامة �� كتك الصغ�� هم. إذا �انت �� برنامج مساعدة للعمالء الذين يواجهون تحد�ات لدفع فوات��
� فاتورة الم�اە وال�ف ، COVID-19 غ�� الهادفة لل��ــح تواجه صع��ات مال�ة �س�ب جائحة

فقد تكون مؤهً� للحصول ع� تخف�ض ب�س�ة ٪20 ��
� لتقد�م الطلب هو 31 د�سم�� 2020. ومع ذلك ، قد تتوقف

ة محدودة والموعد النها�� نامج متاح لف�� . هذا ال�� � وقت SFPUC الص��
� الطل�ات ��

عن تل��
لمدة ستة أشهر . SFPUC أ�كر إذا تم اس�نفاد األموال . �مجرد الموافقة ، ستحصل ع� خصم 20 ٪ ع� فاتورة الم�اە وال�ف الص�� الخاصة �ك
. page=1331؟h�ps://sfwater.org/index.aspx لم��د من المعلومات وللتقد�م ، قم ب��ارة
 
SFMTA - تجد�دات الحد من اللون
اء �ل نامج.  تتم فوترة تجد�دات المناطق الب�ضاء والخ�� اء منطقة الصورة قد تظهر الفوات�� تجد�د من كبح اللون ال�� �ات مع األب�ض و / أو خ�� ال��
� . إذا تم إغالق عملك �س�ب � إ� ، COVID-19 عام��

و�� لتأج�ل التجد�د أو إ�طال المنطقة . يتم التنازل ccp@sfmta.com ير�� إرسال ب��د إل���
ا عن جميع الرسوم المتأخرة. لم��د من المعلومات ، ير�� ز�ارة   . h�ps://www.sfmta.com/services/new-color-curb مؤقت�
 
ائب المل��ة اآلمنة وغ�� المضمونة اإلعفاء من عق��ة ��
ائ�ك العقار�ة المضمونة أو غ�� المضمونة �س�ب أزمة نت للحصول ع� ، COVID-19 إذا كنت غ�� قادر ع� دفع �� �مكنك تقد�م طلب ع�� اإلن��
ا. ن��جة لألمر التنف�ذي � حالة الموافقة ، س�تمكن من دفع فاتورتك �دون غرامة السداد المتأخر 10٪ والرسوم اإلدار�ة 45 دوالر�

إعفاء من العق��ة. ��
وعك الصغ�� �س�ب أزمة ، N-61-20 للحا�م ائ�ك العقار�ة مقا�ل إقامتك األساس�ة أو م�� إذا تمت الموافقة ع� إعفائك ولم تتمكن من دفع ��
COVID-19 ، السداد. لم��د من المعلومات ، ير�� ز�ارة �

س�كون لد�ك ح�� مايو 6 ، 2021 لدفع فاتورتك دون تك�د أي غرامات تأخ�� ��
h�ps://s�reasurer.org/COVID19property .         
 
تم��ل الموارد الصورة
�
صندوق القروض المتجدد األم���� األف����

�
� رسالتنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، أن تطبيق صندوق القرض المتجدد األم���� اإلف����

� 21 يوليو و 4 أغسطس (AARLF) أعلن �� AARLF انه T .مفت�ح ب��
� ع�� األو� و�مكن إلغاء ما العروض قروض تصل إ� 50،000 $ �فائدة 0٪ مع أي رسوم وال الضمانات المطل��ة. س�تم تأج�ل الدفعات لألشهر االث��
�صل إ� 20٪ من القرض. انقر هنا لمعرفة الم��د عن برنامج القرض ومتطل�ات األهل�ة. الخطوة األو� للتقدم �� ملء نموذج االستفسار عن القرض
    . admin@sfaacc.org اتصل ، AARLF هنا . لط�ح األسئلة حول
 
 Paycheck (PPP) برنامج حما�ة
� �التقدم للحصول ع� � لـ ، PPP �ال�س�ة ألولئك المهتم��

هو 8 أغسطس 2020. وقد شاركت PPP للموافقة ع� طل�ات قرض SBA فإن الموعد النها��
SBA �

�� � � المشارك�� أو مراجعة قائمة PPP حسب الدولة. تحقق من البنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا �انوا �ق�لون طل�ات PPP قائمة �المقرض��
ة . للحصول ع� معلومات إضاف�ة أو إذا �ان لد�ك أي أسئلة ، �مكن الوصول إ� PPP مقرض ع� NorCal SBDC -275 (833) ألغلب�ة األعمال الصغ��
� ع�

و�� �د اإلل���      . loans@asksbdc.com 7232 أو ع�� ال��
 
(EIDL) قرض ال�وارث االقتصاد�ة
ة � ، تقدم إدارة األعمال الصغ�� ة ، (SBA) بتف��ض من حزم التحف�� �ات الصغ�� من خالل قروض اإلصا�ات االقتصاد�ة ، مساعدات قروض لل��
ا ، إال أن EIDL Advance Funding والمنظمات غ�� ال��ح�ة. ع� الرغم من أن ة المؤهلة EIDL ستظل تق�ل طل�ات SBA لم �عد متاح� �ات الصغ��  .لل��
 
ة �ات الصغ�� LISC منحة إغاثة ال��
كة ات اإلخ�ار�ة السا�قة ، ح�ث قامت �� � ال���

ة ، لمساعدتها ع� الحفاظ ع� عملها وت��� LISC h تم اإلعالن عنها �� �ات الصغ�� بتقد�م المنح لل��
ة الصع�ة. أر�عة أغلقت جوالت من طل�ات المنح و جولة 5 �� اآلن مفتوحة. �جب تقد�م طل�ات جوانب حي��ة القتصاداتها المحل�ة خالل هذە الف��
      . ير�� قراءة المنحة المعلومات واألسئلة المتكررة و تطبيق هنا .E S T التقدم بواسطة مون اليوم، 3 أغسطس، عام 2020 ع� 11:59
 
صندوق الظهر األحمر
تنا اإلخ�ار�ة ، صندوق الظهر األحمر ، و�� م�ادرة �دأتها ��� �

ا �� ها سا�ق� وستقدم ما ال �قل عن 1000 منحة �ق�مة 5000 دوالر ، The Spanx تم ���
� التخف�ف من االحت�اجات الفور�ة ودعم االنتعاش ع� المدى الط��ل لمن تأثروا هذە األزمة.

� الوال�ات المتحدة للمساعدة ��
أم���� ل�ل س�دة أعمال ��

� 3 أغسطس 2020. تأ�د من وضع GlobalGiving ستق�ل
�� �

�� � الساعة 12 مساًء �التوق�ت ال��
� ستفتح �� طل�ات التم��ل من خالل بوا�ة التطب�قات ال��
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� � � �
h�ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund عالمة ع� التق��م الخاص �ك. لم��د من المعلومات ، راجع األسئلة الشائعة وتطبق ع�
.  
 
أضواء األعمال القد�مة: االنحرافات
� مايو 2019

تمت اإلضافة إ� سجل األعمال القد�م ��
 
� Distrac�ons 1552 �قع

�� Haight Street ، األص�� الخاص �ـ �
و�خدم المجتمع ال�د�ل منذ عام Haight Ashbury ، .1976 وهو المتجر االنتقا��

� ذلك الق�عات األع� ، وساعات الج�ب ،
� المال�س واإل�سسوارات ذات الجودة العال�ة من الع� الف�كتوري وال�خاري ، �ما ��

يتخصص المتجر ��
ء �

!والصدر�ات ، وال�ورسيهات ، واألوالد ، احت�اجات ارتداء المهرجان. اإللهاء هو أ�ضا متجر خمر ومتجر دخان. لديهم �ل ��
 
� ذلك 10 أنماط من أقنعة الوجه الع��ة من

ا �ل يوم جمعة وس�ت وأحد من الساعة 11:00 ح�� 7:00 مع مخزون جد�د جد�د ، �ما �� �فتح اإللهاء حال��
James Freeborn. توقف واستمتع بوقتك� لل�سوق �عد الظهر ، تصفح موقع ال��ب الخاص بهم ع� www.distrac�onssf.com للحصول ع�
� ح�اتك

� الموضة �� اء شهادات الهدا�ا لمح�� .أحدث األسال�ب أو ل��
 

https://static.wixstat
على
7299d__98_60607
على
72d28_1_6060760

 
� 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 � تار�ـ
ا أو أ��� و�ساهم �� � سان فرا�س�سكو لمدة 30 عام�

القد�مة �� مؤسسات ط��لة األمد تخدم المجتمع وتعمل ��
�ات القد�مة هنا . األعمال المشاركة المدن�ة وتعمل �أصول ثقاف�ة قّ�مة للمدينة. تحقق من القائمة ال�املة وخ��طة ال��
 
:الندوات
COVID-19 Road to Recovery for AAPI Entrepreneurs - 3 أغسطس ، 2020 الساعة 2:30 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ ، � اإلثن��
ة � جزر المح�ط الهادئ (SBA) تقدم إدارة األعمال الصغ��

� ورجال األعمال �� � اآلسي���� كي�� �ات . ( AAPI ) حدث الوصول الم�ا�� إ� األم�� �مكن لل��
� من جائحة

� تحتاج إ� مساعدة مال�ة االنضمام إ� هذە الدعوة ومعرفة الفرص المتاحة للتعا�� ة والمنظمات غ�� ال��ح�ة والمنظمات الدي��ة ال�� الصغ��
COVID-19 انضم إ� . اء اآلخ��ن لتعلم ك�ف �مكننا التغلب ع� هذە األوقات الصع�ة SBA العال�� .والعد�د من الخ��
 
:طرق االتصال بهذا الحدث

� وقت الحدث
ا أدناە للمشاركة �� ا مدرج� .اطلب رقم�

ا ع� � الساعة 2:30 مساًء بتوق�ت #/h�ps://vekeo.com/smallbusinessadministra�on قم �ال�سج�ل مقدم�
� م�المة ��

لتل��
� 3 أغسطس وحدد تفض�الت لغتك عند االتصال

.المح�ط الهادئ ��
� وقت الحدث

�ة �� � ًة �اللغة اإلنجل�� أو ع� #/h�ps://vekeo.com/smallbusinessadministra�on @ استمع إ� الحدث م�ا��
h�ps://www.facebook.com/SBAgov . س�تم توف�� روا�ط لدفق اللغات األخرى مع ال�ث الم�ا�� ع� Facebook.

 
اتصل �الحدث يوم 3 أغسطس الساعة 2:30 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ

�ة: 0652-380-833 � اإلنجل��
غوام: 1516-946-833
الهند�ة: 1517-946-833
الفي�نام�ة: 1518-946-833
ال�ا�ان�ة: 1519-946-833
ال�ور�ة: 1521-946-833
الماندر�ن: 1522-946-833
همونغ: 0142-419-833

 
اليوم، 4 أغسطس ، عام 2020 ع� T UES 00:00 3 : 1 1 - �� 9 إعادة فتح ال���ينار
ات ال���ينار � :انضم إلينا لمعرفة الم��د عن إعادة فتح المدينة والموارد الهامة المتاحة لك. س�ناقش أفضل الممارسات ونتطلع إ� إعادة الفتح. م��
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ف المنطقة 9 � ، م�� ه�الري رون��
� تور�س ، مدير مكتب التنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة القوى العاملة جوا���

  .انقر هنا لل�سج�ل
 
� العمل � SF قوان�� ائح العرض التقد��� وجلسة مسجلة - COVID-19 تحت ال��ب�� ��
� سان فرا�س�سكو

� العمل �� نت لمراجعة قوان�� ا ندوة ع�� اإلن�� � العمل مؤخر�
عقد مكتب سان فرا�س�سكو لتطبيق معاي�� العمل والمساعدة القانون�ة ��

. ال���ينار ، COVID-19 �موجب � ا مثل قانون إجازة الطوارئ للصحة العامة وقانون حما�ة الموظف�� � تم اعتمادها مؤخر� � الطوارئ ال�� � ذلك قوان��
�ما ��

ائح العرض التقد��� و سجلت جلسة .ederal برامج إجازة F أ�ضا غطت الدولة و  . �ال�س�ة ألولئك الذين غاب ال���ينار، �مكنك عرض ��
 
: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 واالحت�ال 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-dealthives.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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