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أغسطس 2020 4
 
،ع��زي القارئ
 
�ات ع� �دا�ة شهر أغسطس �اإلعالنات والتحديثات الجد�دة التال�ة . إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، ف�مكنك مشاهدته هنا . يتم �شجيع ال��
�� االتصال بنا ع� oewd.org/covid19 التحقق من    . sfosb@sfgov.org للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
 
:اإلعالنات
تمد�د تأج�ل الرسوم
�ات لتقد�م ودفع رسوم �سج�ل � لل��

وس اليوم أن سان فرا�س�سكو سوف تمدد الموعد النها�� � الخزانة خوس�ه س�سن�� أعلن عمدة لندن إن ساللة وأم��
خ�ص الموحدة ح�� 1 مارس 2021 .أعمالها ورسوم ال��
 
 تأج�ل ال�سج�ل التجاري رسوم
B usinesses وس � الخزانة س�سن�� � أب��ل 2020 ، أعلن عمدة الساللة وأم��

ن آە دينا خمسة أشهر إضاف�ة لملف ودفع رسوم ال�سج�ل التجاري. ��
ا ألن الوضع مع � ح�� 30 س�تم�� 2020 �دً� من 31 مايو 2020. نظر�

�ات ، فقد COVID-19 تمد�د الموعد النها�� ا للعد�د من ال�� ال يزال �مثل تحد��
ة 2019-2020 سار�ة ح�� 1 مارس 2021 � ح�� 1 مارس 2021. ستظل شهادات �سج�ل األعمال الصادرة للف��

. قررت المدينة أن تمد�د الموعد النها��
 
تأج�ل رسوم ترخ�ص األعمال
� تقد�م اإلغاثة � ح�� 30 س�تم�� 2020 . و سوف سي��

� أب��ل مدد الموعد النها��
ا لتحص�ل الرسوم ، و�� ا أول�� � � شهر مارس 2020 ، أعلن عمدة ساللة تأخ��

��
خ�ص الموحدة، ول�ن ل�س ع� خ�ص الموحدة ح�� 1 مارس 2021. و�شمل رسوم ال�� �ات عن ط��ق ز�ادة تأخ�� تحص�ل رسوم ال�� رسوم التنظ�م�ة لل��
�ات الغذائ�ة والحانات والمتاجر، والعد�د من صغار تجار التجزئة والفنادق ومنظ�� الرحالت الس�اح�ة ، من س��ل الح�، اتهامات إ� المطاعم وال��
طة ف�ه ، و�دارة اإلطفاء ، و�دارة ال�� .إدارات مثل إدارة الصحة العامة ، ولجنة ال��
 
قسم التخط�ط يتحرك
� نفس الم�ان ل�سه�ل San Francisco Planning س�نضم

� المدينة ��
ـــح الجد�د ، ح�ث س�شارك 15 و�الة �� � مركز التصار�ـ

إ� الو�االت الشق�قة ��
� سان فرا�س�سكو للعمالء. يوم الخم�س 13 أغسطس والجمعة 14 أغسطس ، س�تم إغالق م�اتب

ة واألحداث �� ـــح األعمال الصغ�� اإل�شاءات وتصار�ـ
� 17 أغسطس 2020 ، س�كون عنوان ب��دهم الجد�د هو ا من يوم االثن�� . اعت�ار� �

و�� �د اإلل��� � إ� الهواتف أو رسائل ال�� :التخط�ط دون وصول الموظف��
 
49 South Van Ness Avenue، Suite 1400 
San Francisco، CA 94103 
 هاتف: 7600-652-628

. h�ps://sfplanning.org/loca�on لم��د من المعلومات ، ير�� ز�ارة
 
تدر�ب التحرش الج���
�
� أو أ��� تقد�م ساعة واحدة من التحرش الج��� والتدر�ب ع� منع السلوك التعس�� ط قانون �ال�فورن�ا ع� جميع أصحاب العمل من 5 موظف�� �ش��

. آخر موعد � � والمدي��ن مرة واحدة �ل عام�� ف�� � للم��
� من التحرش الج��� والتدر�ب ع� منع السلوك التعس�� � وساعت�� ف�� � غ�� الم�� للموظف��

 . للتدر�ب هو 1 يناير 2021
 
� (DFEH) قسم التوظ�ف العادلة واإلس�ان � أما�ن العمل ال��

نت لمنع التحرش الج��� والسلوك االستغال�� �� اآلن �قدم دورات تدر���ة مجان�ة ع� االن��
sa�sf وال�ة �ال�فورن�ا وفقا للقانون حكو� 12950.1. انقر هنا لم��د من المعلومات وللوصول إ� الدورات �

الم�شأ االحت�اجات التدر���ة القانون�ة ��
��ة والتعل�م العا�� هذە الدورات التدر���ة �لغات مختلفة �حلول 30 أغسطس 2020 .التدر���ة. ستطلق وزارة ال��
 
� نفس

� أي م�ان ، ح�� إذا لم �عملوا ��
� أو أ��� �� � �ال�فورن�ا طالما أنه يوظف 5 موظف��

�� � مالحظة: ُ�طلب من صاحب العمل تدر�ب موظف�ه المق�م��
� �ال�فورن�ا. �مكن االطالع ع� الم��د من األسئلة الشائعة ع�

ا أو �انوا �ق�مون �� الموقع وح�� لو لم �عملوا جم�ع�
h�ps://www.dfeh.ca.gov/shp�aq/ .
 
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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/ebulletins
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-and-jos%25C3%25A9-cisneros-announce-additional-fee-deferrals-support-businesses
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfplanning.org/location
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.dfeh.ca.gov/shpt/%23:~:text%3DCalifornia%2520law%2520requires%2520all%2520employers,managers%2520once%2520every%2520two%2520years.#:~:text=California%20law%20requires%20all%20employers,managers%20once%20every%20two%20years.
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.dfeh.ca.gov/shptfaq/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfaacc.org/aaloanfund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfaacc.org/aarlfquestionnaire
mailto:admin@sfaacc.org


8/4/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/4

 
 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��
 
صندوق الظهر األحمر
تنا اإلخ�ار�ة ، صندوق ��� �

ا �� ها سا�ق� وستقدم ما ال �قل عن 1000 منحة �ق�مة ، The Spanx و�� م�ادرة �دأتها ، Red Backpack Fund تم ���
� التخف�ف من االحت�اجات الفور�ة ودعم االنتعاش ط��ل األجل ألولئك

� الوال�ات المتحدة . ق . للمساعدة ��
5000 دوالر أم���� ل�ل س�دة أعمال ��

ر�ن من هذە األزمة. تق�ل � 10 أغسطس 2020. لم��د من GlobalGivin g المت��
�� �

�� اآلن طل�ات التم��ل ح�� الساعة 12 مساًء �التوق�ت ال��
  . h�ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund المعلومات ، راجع األسئلة الشائعة والتقدم ع�
 
Legacy Business Spotlight: Two Jack's Nik's Place
 
ة � أغسطس �اعت�ارە الشهر السنوي السابع ع�� لألعمال التجار�ة السوداء ، �� مكتب األعمال الصغ��

ا ب�عالن مدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو ��
�
اف اع��

ا إ� ، Two Jack's Nik's Place �سل�ط الضوء ع� كة تمت إضافتها رسم�� كة مملوكة للسود ومملوكة لل�ساء ، وأول �� Legacy Business و�� ��
Registry 2016 أغسطس �

��.
 
� Two Jack 401 �قع مطعم

�� Haight Street ، وهو �قدم أفضل أطعمة جن���ة م��حة منذ عام 1977. و�قدم المالك ن��� ك��ر وج�ات السمك
� ومشغل

� ، Two Jack's المقل�ة الطازجة والجوانب اللذ�ذة والسندو�شات والحل��ات . �صفتها مالك الج�ل الثا��
تحافظ ن��� ع� تقال�د عائلتها ح�ة ��

.منطقة الها�ت السف�
 
� إعادة موس��� الجاز الح�ة

� سان فرا�س�سكو الستمرار تقال�د عائلتها وكونها رائدة ��
�� � ف�� ف من مجلس الم�� � عام 2013 ، حصل ن��� ع� شهادة ال��

��
ة ، حصل ن��� ع� جائزة � اآلونة األخ��

.لرواد األعمال للعام NAACP 2019 إ� الها�ت السف�. ��
 
� شهيتك وروحك ، ألن ء رائع ل�ليهما Two Jack's Nik's Place تأ�د من التوقف عندك وتجه�� �

!لد�ه ��
 

https://www.bamco.com/content/uploads/2020/07/nikkicoop

 
� 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
A M ك�ف�ة الق�ام �أعمال تجار�ة ث إ�ث الدولة �ال�فورن�ا - األر�عاء، أغسطس 5 ، عام 2020 ع� 10: 0 0
ي ة. �ش�� �ات صغ�� � ذلك أ��� من مل�اري دوالر مع ��

� أ��� من 10 مل�ارات دوالر ع� السلع والخدمات ، �ما ��
أنفقت وال�ة �ال�فورن�ا العام الما��

ء من البناء وال�س�يج إ� خدمات ال�س��ق وم�افحة اآلفات �
.و�االت الدولة �ل ��
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ا. افهم أساس�ات التعاقد مع نامج التعل��� ع� ال��ب لألعمال التجار�ة الجد�دة ع� التعاقدات الحكوم�ة أو أولئك الذين ي��دون تجد�د� ال تفوت هذا ال��
وع تجاري صغ�� م معطل (SB) حكومة الوال�ة واحصل ع� معلومات ق�مة حول ك�ف�ة الحصول ع� شهادة �م�� وع تجاري مخ�� (DVBE) أو م��

� بيع منتجاتك وخدماتك إ� وال�ة �ال�فورن�ا. انقر هنا لمعرفة الم��د وال�سج�ل
.وا�دأ ��

 
ا مقدمة لمقاوالت الحكومة االتحاد�ة - الخم�س 6 أغسطس 2020 الساعة 10:30 ص�اح�
ي الو�االت الف�درال�ة ما ي��د عن 500 مل�ار دوالر من السلع والخدمات �ل عام. تم � العالم. �ش��

الحكومة االتحاد�ة �� أ��� مش�� للسلع والخدمات ��
ة �ات الصغ�� .تخص�ص 23 ٪ من جميع العقود الرئ�س�ة لل��
 
:س�تضمن المواضيع

ي الحكومة السلع والخدمات ك�ف �ش��
� التعاقدات الحكوم�ة SBA دور

��
ك�ف�ة تحد�د منتجاتك وخدماتك
SBA برامج التعاقد الحكوم�ة الف�درال�ة
ة جان�ا األعمال الصغ��
�س��ق عملك وتحد�د الفرص الف�درال�ة
�ائها من الموارد المساعدة SBA ك�ف �مكن لـ و��

 
. سجل هنا
 
PM الغداء القانون�ة وتعلم - الجمعة ق الساعة 12:00
؟ احصل ع� غداءك وانضم إ� مركز ا لمجتمع منطقة خليج سان فرا�س�سكو ، ول�ن ال �مكنك تحمل ت�ال�ف المحا�� � ا صغ�� وع� هل ت�دأ أو تدير م��

ات�جيتك القانون�ة Zoom on Friday ر�ادة األعمال ع� النهضة ع�� ظهرا� إلجراء مناقشة جماع�ة غ�� رسم�ة لمساعدتك ع� تط��ر أو مراجعة اس��
.والركود االقتصادي COVID-19 وخطة إدارة المخاطر خالل هذە األوقات الصع�ة من جائحة
 
� ، قد تتضمن مواضيع المناقشة ما ��� ا ع� اهتمام المشارك�� :اعتماد�

�
اخت�ارات ال��ان القانو��

قضا�ا التم��ل المعامالت القانون�ة
عقود األعمال ��افة أنواعها
حما�ة المل��ة الفك��ة الخاصة �ك - األف�ار والعالمات التجار�ة والتصام�م
التوظ�ف �أمان - قانون العمل والعمالة األسا��

عقود اإل�جار التجار�ة
التدقيق المطلوب

 
� 7 أغسطس ، 14 أغسطس ، 21 أغسطس ، 28 أغسطس ، عام 2020

ـــخ لل�سج�ل �� .انقر ع� تار�ـ
 
: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 .
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