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أغسطس 2020 7
 
،ع��زي القارئ
 
ب�نما نختتم األسب�ع األول من أغسطس ، ير�� االطالع أدناە للحصول ع� إعالنات وتحديثات جد�دة . إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، ف�مكنك
�ات ع� مراجعة �� االتصال بنا ع� oewd.org/covid19 مشاهدته هنا . يتم �شجيع ال�� للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
sfosb@sfgov.org .   
 
:اإلعالنات
ائب غ�� المضمونة � فاتورة ال��

خطأ ��
� أغسطس عام 2020. فاتورتك س�تم إلغاء إذا SF وأشار ع� موقع

� ، ق صدرت � �عد فوات�� الممتل�ات الشخص�ة غ�� المضمونة غ�� صح�حة ��
مق�م ��

وع القانون هذا، سوف � 2020500001 و 2020508934 أو 2020520001 و2020521229. إذا كنت قد دفعت �الفعل م�� وع القانون ب�� �ان الرقم م��
� غضون ثالثة أشهر. إذا لم تقم �دفع هذە الفاتورة ، ير�� تجاهلها وال تدفع

ائب �� � الخزانة وجامع ال�� داد األموال تصدر لك من ق�ل أم��      .اس��
 
ائب ع� الرقم (415) 701-2311. إذا �انت لد�ك ائب العقار�ة ع� الخزانة وجام�� ال�� دة ، اتصل �قسم ال�� لط�ح أسئلة حول الفوات�� والم�الغ المس��
�� االتصال �مكتب مسجل سان فرا�س�سكو لل�سج�ل ع�     .أو askbpp@sfgov.org 5531-554 (415) أسئلة حول هذا التقي�م ، ف��
 
ل - تم توس�عه �   !برنامج توص�ل العامل األسا�� إ� الم��
�
ل �� � وري االنتقال ا� الم�� نامج وقد تم اآلن توسيع للعمال ال�� وري العمال ركوب الرئ�س�ة ال�� � انه من ال��

ة اإلخ�ار�ة لدينا، �� � ال���
كة �� سا�قا المش��

� �عد الظهر الساعة 9:00 - الساعة 8:30 ص�احا ). يوفر ركوب Essen�al Worker Ride Home أي وقت من اليوم (المق�دة سا�قا لركوب الخ�ل ب��
� خلفتها � الذين ي�نقلون إ� سان فرا�س�سكو وداخلها ، مما �ساعد ع� سد الفجوة ال�� � األساسي�� ل من العمل للموظف�� � س�ارة أجرة موثوقة وآمنة إ� الم��
� الم�ان. انقر هنا للحصول ع� متطل�ات األهل�ة ال�املة والتقد�م ع� صفحة برنامج

� خدمات النقل العام أثناء المأوى ��
SF التخف�ضات ��

Environment .          
 
ة - تمد�د برنامج وج�ة �سل�م لوحة كب��
Great Plates Delivered SF خالل � ا ل��ار السن المؤهل�� نامج .COVID-19 هو برنامج طعام مؤقت �قدم ثالث وج�ات معّدة من المطاعم يوم�� ال��
� وتم تمد�دە ح�� 9 س�تم�� 2020 . �جب ع� المطاعم المهتمة �المشاركة تقد�م طلب للحصول ع� مؤهالت

� . (RFQ) مجا��
�جب ع� ك�ار السن ��

نامج االتصال �قسم خدمات اإلعاقة والش�خوخة � ال��
� �ال�سج�ل �� ع� 415-355-6700. انقر هنا لمعرفة (DAS) مجتمع سان فرا�س�سكو المهتم��

 .الم��د
 
مساعدة طلب مساعدة ال�طالة ال��ائ�ة
� الدخل من

� وال�ة سان فرا�س�سكو وتواجه وتواجه خسارة ��
� العمل ع�ادةCOVID-19 هل تعمل لحسا�ك الخاص ��

؟ تقدم المساعدة القانون�ة ��
� الوصول إ� مساعدة ال�طالة ال��ائ�ة من خالل

� لحسابهم الخاص �� المس�شارون متاحون لتقد�م مساعدة .EDD قانون�ة لدعم أصحاب األعمال العامل��
� للحصول ع� � لحسابهم الخاص لتحد�د ما إذا �انوا مؤهل�� ا للعامل�� ع�� EDD و�ذا �انوا كذلك ، فقم بتوجيههم من خالل تطبيق ، PUA فرد�ة تق����
نت نت. لل�سج�ل ، اتصل �الرقم (415) 484-8372 أو امأل النموذج ع�� اإلن��   . اإلن��
 
PPP أسئلة شائعة حول إعفاء قرض
ة � وقت سابق من هذا األسب�ع، ر هو إدارة األعمال الصغ��

�� (SBA)، كة أسئلة وأج��ة (األسئلة �ال�شاور مع الوال�ات المتحدة وزارة المال�ة، المش��
� تمت الموافقة (PPP) المتكررة) ع� دفع برنامج الحما�ة �ات ال�� � العام والخاص ، �مكن لل�� � القطاع�� ا�ة ب�� اب نها�ة ال�� المغفرة القرض. مع اق��
� قد تعتمد ع� ع�� هو التوج�ه إ� عنوان الخاص �ك األسئلة المتعلقة مغفرة من القروض � والمقرض�� ض�� نامج القروض مراجعة ذلك. المق�� عليها ل��
PPP.
 
تم��ل الموارد الصورة
 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 راجع قائمة مقرض PPP حسب الدولة. تحقق مع البنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا �ان �ق�ل طل�ات PPP قائمة �المقرض��
PPP كة ع� NorCal SBDC للحصول ع� معلومات إضاف�ة أو إذا �ان لد�ك أي أسئلة ، �مكن الوصول إ� . Small Business Majority الخاص ���
� ع�

و�� �د اإلل���      . plans@asksbdc.com (833) 275-7232 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
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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�
 
:حلقات ال��ب
ا � 10 أغسطس 2020 الساعة 10:00 ص�اح� � تخط�ط األزمات - االثن��

خطوات العمل ��
. تغ�� الندوة ع�� ال��ب أموال االستخدام �ات أنه ل�س لديهم دل�ل خاص �ال�وارث عندما �كون �قاء عملك �عتمد عل�ه �ش�ل كب�� ف 51٪ من ال�� �ع��
ما الذي �مكنك الق�ام �ه .COVID-19 المحتمل لمواجهة ال�وارث �ش�ل مناسب وكذلك ك�ف�ة التخط�ط للمراحل غ�� المتوقعة والمراحل التال�ة من
. إلعادة عملك إ� المسار الصحيح؟ لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا
 
� 10 أغسطس 2020 الساعة 6:00 مساًء � ل�ل رائد أعمال - االثن��

قانون العمل الوقا��
اعات � تعرف ع� ك�ف�ة استخدام نهج إدارة المخاطر المبتكرة والمرنة لقانون األعمال لمساعدتك ع� إطالق عملك وتوسيع نطاقه بنجاح مع منع ال��
القانون�ة الم�لفة. تقدم ورشة العمل هذە طرق المساعدة الذات�ة والموارد من أجل: عقود األعمال ، وحما�ة المل��ة الفك��ة ، واتفاق�ات التم��ل ،
. سوف تتعلم �

� ، واإل�جارات التجار�ة ، وخ�ارات ال��ان القانو�� � ، واتفاق�ات ال�ائع�� � والمستقل�� واتفاق�ات العمالء ، واتفاق�ات المتعاقد مع الموظف��
ة �درسون ، إال أن ا ك�ف�ة التحقيق �عنا�ة واخت�ار األطراف المناس�ة للتعامل مع األعمال التجار�ة. ع� الرغم من أن محا�� األعمال من ذوي الخ�� أ�ض�
� إ�ه

. هذە الفئة ال �ش�ل نص�حة قانون�ة. انقر هنا ل��ج�س ��
 
SBDC (ة - الثالثاء 11 أغسطس 2020 الساعة 1:00 مساًء نت وأسئلة وأج��ة) حول موارد األعمال الصغ�� ندوة ع�� اإلن��
ة �ات الصغ�� امج ال�� نامج التعل��� ع� ال��ب للحصول ع� أحدث المعلومات المتعلقة ب�� . انضم إ� هذا ال��
 
:ستكون الندوة مليئة �معلومات عن
 

مع �عض اإلحصائ�ات PPP و EIDL آخر التحديثات ع�
Covid-19 :مناقشة موجزة ونصائح: تخط�ط األعمال لما هو غ�� متوقع
و ال�طالة ، SBA Forbearance تحديثات تطبيق
ر�ن من األزمة نظرة عامة ع� اإلجازات الطب�ة والعائل�ة للمت��
� ال�د�لة ، iBank معلومات �ال�فورن�ا المقرض��
أحدث المعلومات للمنح والموارد األخرى

 
. سجل هنا
 
� عملك - الثالثاء 11 أغسطس 2020 الساعة 7:00 مساًء

استخدام وسائل التواصل االجتما�� ��
� بناء وتنم�ة عملك. س�تم مناقشة مجموعة متنوعة من أدوات التواصل االجتما��

:تعرف ع� أهم�ة استخدام وسائل التواصل االجتما�� ��
 

ينكدين
موقع التواصل االجتما�� الف�سبوك

ت����
ا�ستغرام

 
.إ�جاب�ات وسلب�ات �ل أداة وعند االقتضاء لالستخدام. انقر هنا لمعرفة الم��د وال�سج�ل
 
: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 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.globalgiving.org/red-backpack-fund-faq/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.spanx.com/the-red-backpack-fund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.norcalsbdc.org/events/business-steps-crisis-planning
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvdOyqrjgvGNPtx_NdGm4dLiWUikG_fA27
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvdOyqrjgvGNPtx_NdGm4dLiWUikG_fA27
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvdOyqrjgvGNPtx_NdGm4dLiWUikG_fA27
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.norcalsbdc.org/events/sbdc-webinar-and-qa-small-business-resources-12
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.rencenter.org/event/using-social-media-in-your-business/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp


8/7/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/3

sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة ت�ب�ه المدينة: أرسل

ا االتصال �الرقم 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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