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،ع��زي القارئ
 
� حما�ة أنفسنا ومجتمعنا من

� األ�ام القل�لة الماض�ة. ح�� أثناء موجات الحر ، �جب أن �ستمر ��
ا �� ا ع� ال�قاء هادئ� إذا .COVID-19 نأمل أن تكون قادر�

لك. ال ت�س � � م��
لك ، ا�حث عن درجات حرارة أ��� برودة مع إ�عاد 6 أقدام ع� األقل عن األشخاص الذين ل�سوا �� � � م��

كنت �شعر �الحرارة الشد�دة ��
.ارتداء قناع أو غطاء للوجه عندما تكون �الخارج
 
P ات ع� مراجعة� عقد انظر أدناە لإلعالنات الجد�دة والتحديثات. إذا فاتتك أي من إعالناتنا السا�قة ، ف�مكنك عرضها هنا . يتم �شجيع ال��
oewd.org/covid19 االتصال بنا ع� �� ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� للحصول ع� معلومات جد�دة. �ما هو الحال دائم�
sfosb@sfgov.org .   
 
:اإلعالنات
B ال�سج�ل التجد�د - اون الين وصلة متاحة اآلن �

وحدات ال��
ا ألزمة ا. نظر� ا من األول من يوليو ح�� 30 يونيو و�جب تجد�دە سن��� � سان فرا�س�سكو صالح�

تم تأج�ل ، COVID-19 عادًة ما �كون �سج�ل األعمال ��
� ل�سج�ل األعمال 2021 إ� 1 مارس 2021. وستظل شهادات �سج�ل األعمال الصادرة لعام 2019-2020 سار�ة ح�� 1 مارس 2021 . يتم

الموعد النها��
ا اآلن. إذا لم �كن لد�ك رقم التع��ف الشخ�� نت متاح� كة �مكنها دفع رسوم ال�سج�ل اآلن ع� الق�ام �ذلك وأصبح را�ط التجد�د ع�� اإلن�� �شجيع أي ��

نت المكون من ثمان�ة (8) أحرف ، ف�مكنك طلب رقم التع��ف الشخ�� هنا . قد �ستغرق وقت المعالجة ما �صل إ� 3-5 أ�ام عمل. أنت لن ع� اإلن��
نت دون   .الخاص �ك PIN تكون قادرة ع� تجد�د ع� االن��
 
�
� إعادة التوظ�ف �عد ال���ــــح �س�ب قانون الطوارئ ال��ا��

COVID-19 الحق المؤقت ��
امات صاحب العمل ، ومتطل�ات، ونماذج اإلشعار واألسئلة الشائعة � ت صفحة و�ب تحدد ال�� � مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة اآلن لد�ه ���

��
ـــح نظرا ل هو T . ( و�اء االستعجا�� (المعروف أ�ضا �اسم "العودة إ� العمل" قانون COVID 19اإل�الغ عن و حق المؤقتة إلعادة التوظ�ف �عد ال���ـ
� االستغناء عنهم ن��جة ل��اء � المؤهل�� � سان فرا�س�سكو لعرض اعادة توظ�ف للموظف��

مرسوم يتطلب أر�اب العمل مع 100 موظف أو أ��� وتعمل ��
COVID-19 أوامر م�ان صادرة عن مدينة سان فرا�س�سكو عند إعادة توظ�فهم لنفس التص��فات أو ما �

ل والمأوى �� � � الم��
وما يتصل بها من ال�قاء ��

� عام 2019 وتم ���حهم
ا ع� األقل �� � سان فرا�س�سكو لمدة 90 يوم�

� موقع عمل �قع ��
شابهها. الموظفون المؤهلون هم أولئك الذين تم توظ�فهم ��

� 3 يوليو 2020 وس�ظل ساري المفعول ح�� 2 س�تم�� COVID-19 .2020 �س�ب حالة الطوارئ
� التنف�ذ �� اير 2020. دخل المرسوم ح�� � أو �عد 25 ف��

��
� ولجنة التدقيق والرقا�ة الحكوم�ة يوم الخم�س 20 أغسطس 2020 ف�� � مجلس الم��

ا لقانون الطوارئ �� � لمدة 61 يوم�
س�تم االستماع إ� تمد�د إضا��

ا   . الساعة 10 ص�اح�
 
ات ع� عمل�ات الت��ــــح الرقم�ة والشخص�ة : DBI تحديثات التغي��
�
� ، 17 أغسطس ، تعمل إدارة فحص الم�ا�� ا من يوم االثن�� نت (DBI) اعت�ار� � �مكن تقد�مها ع�� اإلن�� ـــح ال�� ا ع� تقي�د أنواع التصار�ـ ـــح مؤقت� ومركز التصار�ـ

ـــع اتفاق�ة التنم�ة ، واإلضافات ـــح الجد�دة لمشار�ـ ـــع اإلس�ان الجد�دة ب�س�ة 100 ٪ ، والتصار�ـ ـــح الرقم�ة لمشار�ـ من خالل عمل�ة تقد�م التصار�ـ
ـــح المراجعة الداخل�ة الرقم�ة المقدمة �الفعل . أثناء عملهم ع� تط��ر النظام الرق�� و�جراء تحس�نات ع� س�� العمل والعمل�ة والمراجعات لتصار�ـ
ـــح من � معالجة DBI ستواصل ، DBI ل��ادة ال�فاءة ودمج النظام مع نظام ت�بع التصار�ـ

تقد�م خدمات شخص�ة محدودة للتطب�قات الورق�ة وس�ستمر ��
ـــح نت.  اقرأ هنا لم��د من التفاص�ل حول ك�ف�ة تعاملهم مع أنواع معينة من التصار�ـ � تم إرسالها �الفعل ع�� اإلن�� ـــح الرقم�ة ال�� . تطب�قات التصار�ـ
 
� سان فرا�س�سكو متاح

ة �� منصب مدير تط��ر األعمال الصغ��
� مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة

�� (OEWD) �
� الدائم إلعفاء 9775 ك�ار الجماعة اإلنمائ�ة لألخصا�� مدير) - II �حتوي ع� فتح �اب التعي��

ة. آخر موعد للتقد�م هو الثالثاء 25 أغسطس 2020 الساعة 5:00 مساًء. ها م�ا�� ة) موقف المتاحة وقد تم ��� سان فرا�س�سكو تط��ر األعمال الصغ��
  . لم��د من المعلومات وللتقد�م ، انقر هنا
 
� - SBA ت�ب�ه

و�� �د اإلل��� احذر من عمل�ات االحت�ال ع�� ال��
ة األم��ك�ة � للحصول ع� القروض الذين �سعون للحصول ع� المساعدة الف�درال�ة (SBA) ترسل إدارة األعمال الصغ�� ا للمتقدم�� ون�� ا إل��� تحذير�
وس كورونا  ل��اء ف��

ً
� ح�ث ي�تحل الفاعلون الخبثاء صفة إدارة األعمال .(COVID-19) استجا�ة

و�� �د اإلل��� ظهرت حمالت التص�د االحت�ا�� ع�� ال��
� حاالت ال�وارث لجمع معلومات التع��ف الشخص�ة

ة ومكتبها للمساعدة �� ة �ش�ل خاص (PII) الصغ�� ألغراض احت�ال�ة. تهتم إدارة األعمال الصغ��
نامج قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة التابع لـ � ل�� � �ستهدف المتقدم�� � االحت�ال�ة ال��

و�� �د اإلل��� وتطلب منهم التحقق من حسا�اتهم SBA برسائل ال��
ون�ة تا�عة لجهة خارج�ة لجمع معلومات التع��ف الشخص�ة. قم ب��ارة لمعرفة h�ps://www.sba.gov/COVIDfraudalert �استخدام منصة إل���
.الم��د حول عمل�ات االحت�ال ومخططات االحت�ال
 
�
احتمال انقطاع الت�ار ال�ه��ا��
�
� جميع أنحاء الوال�ة �استخدام الم��د من ال�ه��اء للتغلب ع� الحرارة ، فمن الممكن حدوث حاالت تعت�م متناو�ة ��

مع ق�ام العد�د من األشخاص ��
سان فرا�س�سكو . هناك ت�ب�ه فل�كس ع� مستوى الوال�ة ، وهو دعوة لتوف�� ال�ه��اء الطو�� ح�� يوم األر�عاء من الساعة 3 إ� 10 مساًء �ل يوم .
. sf72.org للحصول ع� التحديثات ، قم ب��ارة
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ا ، قد تؤثر االنقطاعات ال�ه��ائ�ة لـ خالل موسم حرائق الغا�ات القادمة ع� سان فرا�س�سكو. قد �شمل اآلثار ، ع� س��ل المثال ال الح� ، PG&E أ�ض�
�ات واألما�ن العامة �دون كه��اء و�شارات المرور وأنظمة النقل غ�� الصالحة للعمل. لم��د من المعلومات حول برنامج إل�قاف PG & E المنازل وال��
� ، . www.prepareforpowerdown.com �شغ�ل الطاقة العامة ، تفضل ب��ارة

انقر هنا للحصول ع� معلومات االستعداد النقطاع الت�ار ال�ه��ا��
  .والمتوفرة �لغات مختلفة
 
LISC-Lowe's Neighborhood Business Grant المنحة الجد�دة : منحة أعمال
� ذلك منطقة خليج سان Lowe's LISC سمح التم��ل من

� جميع أنحاء أم���ا ، �ما ��
ا �� � 15 موقع�

ة �� �ات الصغ�� بتقد�م منحة أعمال جوار جد�دة لل��
اوح من 5000 . س�تم تقد�م المنح �م�الغ ت�� �

�� فرا�س�سكو. التقد�م مفت�ح اآلن وس�غلق يوم األحد 23 أغسطس 2020 الساعة 11:59 مساًء �التوق�ت ال��
� والت�ال�ف ال�شغ�ل�ة الفور�ة األخرى. لم��د � اإل�جار والمرافق وكشوف المرت�ات والديون المستحقة لل�ائع��

دوالر إ� 20000 دوالر و�مكن استخدامها ��
. من المعلومات ، راجع األسئلة الشائعة وللتقد�م ، انقر هنا
 
�سل�ط الضوء ع� األعمال القد�مة: استكشاف اإل�داع
� Crea�vity Explored �منح برنامج

� النمو وس�لة إل�شاء أعمالهم ومشاركتها مع المجتمع ، واالحتفال �قوة الفن ��
� الذين �عانون من إعاقات �� الفنان��

� عام 2018 ، �متلك Legacy Business Registry تغي�� الح�اة. تمت إضافته إ�
�� Crea�vity Explored 1 �

Arkansas استودي��ن - أحدهما ��
Street �

�� Potrero Hill ، 16 3245 �
ا ، �� � th Streetواآلخر ، الذي يتضمن معرض�

�� Mission. ا الماض�ة ، أ�شأت Crea�vity ع� مدار الـ 37 عام�
Explored سان فرا�س�سكو �

  .واحة للفن و�م�ان�ة الوصول ��
 
ا لعرض أعمالهم ووسائل التواصل مع المجتمع من خالل حفالت Crea�vity Explored يتل�� فنانو مساحة عمل و�مدادات وتعل�مات مهن�ة وفرص�
 ، ح�ث يتلقون 50 ٪ من عائدات �ل

ً
ا دخ� االستق�ال العامة والرحالت الم�دان�ة إ� المتاحف واالستوديوهات والمعارض. �كسب فنانو االستوديو أ�ض�

. منذ مارس 2020 ، واصلت � � ، Crea�vity Explored بيع ف�� � صناعة الفن ، وتوص�ل اإلمدادات إ� منازل الفنان��
اض�ة �� مجة من خالل دروس اف�� ال��

نت . وح�� استضافة ورش عمل ومعارض ع�� اإلن��
 
� Crea�vity Explored هل �شعر �اإل�داع ح�� اآلن؟ قم ب��ارة موقع و�ب أو حضور حدث ع�� ، Crea�vity Explored لمعرفة الم��د عن الفنان��
ع اء أعمال فن�ة أصل�ة ، أو الت�� نت ، أو �� .اإلن��
 

ل Allura Fong اإل�داع المستكشفة الفنانة � .تعمل ع� فنها من الم��
 
� تقدمها � هذا القسم ، �سلط الضوء ع� العروض الجد�دة والعروض الخاصة والصفقات ال��

�� Legacy Businesses .الم�ان �
أثناء طلب المأوى ��

ـــخ المدينة وه��تها. تعزز � تار�ـ
ا أو أ��� و�ساهم �� � سان فرا�س�سكو لمدة 30 عام�

ة ط��لة تعمل �� �ات القد�مة �� مؤسسات تخدم المجتمع منذ ف�� ال��
�ات القد�مة هنا �ات المشاركة المدن�ة وتعمل �أصول ثقاف�ة ق�مة للمدينة. تحقق من القائمة ال�املة والخ��طة ال�املة لل�� . هذە ال��
 
:حلقات ال��ب
�
� العمل �� ا COVID-19 - 19 �موجب SF قوان��   أغسطس 2020 الساعة 10 ص�اح�
�
� العمل ��

� ، أضاف مكتب إنفاذ معاي�� العمل والمساعدة القانون�ة �� � SF بناًء ع� الطلب الشع��
� العمل �� �موجب ندوة ع�� SF جلسة ثان�ة لقوان��

اجع الندوة COVID-19 ال��ب لـ . س�� � ا مثل قانون اإلجازة الطارئة للصحة العامة وقانون حما�ة الموظف�� � تتضمن مراس�م الطوارئ المعتمدة مؤخر� وال��
ا برامج اإلجازات الحكوم�ة والف�درال�ة. سجل هنا نت أ�ض�   . ع�� اإلن��
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� سوق العقارات المضط��ة - 19 أغسطس 2020 الساعة 6 مساًء
 التفاوض ع� عقود اإل�جار التجار�ة ��

� �مكنك و�جب عل�ك التفاوض �شأنها مع المالك ل��ادة ق�ل التوقيع ع� عقد اإل�جار واالنتقال إل�ه ، هناك العد�د من أجزاء عقد اإل�جار التجاري ال��
� �مكن � العقارات التجار�ة ال�� وط اإل�جار وقوان�� وط الدق�قة و�� نت حقوقك �مستأجر ، وتفهم ال�� احتماالت نجاح عملك. تغ�� هذە الندوة ع�� اإلن��
ات الصع��ة المال�ة ، والتعامل مع مالك العقار المتع�� ، وتجد�د عقد اإل�جار وتعد�له أو تعد�له أثناء الركود االقتصادي -دورة. أن �ساعد خالل ف��
  . سجل هنا
 
� اتفاق�ات اإل�جار التجاري

  وما �عدە - 20 أغسطس 2020 الساعة 1 مساًء COVID-19 :النظر ��
� ع� عقود إ�جار ك�� � �ال�فورن�ا ، مع ال��

�� � نت المفردات الخاصة لعقود اإل�جار التجار�ة وحقوق المستأج��ن التجار��� س�ناقش هذە الندوة ع�� اإلن��
� لإلجا�ة ع� األسئلة المتعلقة �عقود اإل�جار وخ�ارات التفاوض والوصول إ� الفضاء الم�اتب وعقود إ�جار التجزئة. س�كون المحامون متاح��
 . سجل هنا .COVID-19 والمخاوف المتعلقة �ـ
 
DBI ا ومركز التصار�ــــح: تحد�ث العم�ل وجلسة األسئلة واألج��ة - الجمعة 21 أغسطس 2020 الساعة 11:00 ص�اح�
ـــح �جري عرض إد وعمل�ة مراجعة اض�ة لتوف�� التحديثات ع� الخدمات ت��ـ � عقد األحداث االف��

ـــح واالستمرار �� � ومركز ت��ـ
قسم التفت�ش ع� الم�ا��

� للعم�ل لمدة ساعة وأسئلة وأج��ة مع �ات��ك أور�وردان ، مدير
ا�� ون�ة. انضم إليهم للحصول ع� تحد�ث اف�� المؤقت ، وم�ل�سا DBI الخطة اإلل���

ا � هنا . �مكنك أ�ض�
ا�� � مكتب مدير المدينة ور��شارد براون ، مساعد فاير مارشال. سجل لحضور هذا الحدث االف��

ـــح �� وايتهاوس ، مدير مركز التصار�ـ
     . عرض جلسات األسئلة واألج��ة السا�قة هنا
 
ا تعهد Facebook Small Business Grants :منحة جد�دة � 24 أغسطس 2020 الساعة 10:00 ص�اح� �ات المملوكة للسود - االثن�� لل��
Facebook ة المملوكة �ات الصغ�� � الوال�ات المتحدة. وهذا �شمل النقد وائتمانات اإلعالنات لدعم ال��

بتقد�م 100 مليون دوالر لمجتمع السود ��
� ندوتهم التعل�م�ة

للسود . لمعرفة الم��د حول األهل�ة ، ونظرة عامة ع� التطبيق ومن �جب االتصال �ه للحصول ع� المساعدة ، قم �ال�سج�ل ��
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ � 24 أغسطس 2020 الساعة 10:00 ص�اح�  القادمة ع� ال��ب يوم االثن��
 
نظرة عامة ع� قروض إدارة ال�وارث الطب�ع�ة و�رامج غ�� ال�وارث - األر�عاء والخم�س
نت ع� مدار شهر أغسطس. سيوفر هذا الحدث لمحة عامة عن برامج SBA س�ستض�ف مكتب مقاطعة سان فرا�س�سكو سلسلة ندوات ع�� اإلن��
امج غ�� المتعلقة �ال�وارث. هذە فرصة رائعة للحصول ع� أي أسئلة قد تكون أج�ت عليها ومعرفة الموارد المتعددة SBA قروض � حاالت ال�وارث وال��

��
.المتاحة لمساعدة عملك
 

(أ�ام األر�عاء الساعة 3:00 مساًء (بتوق�ت المح�ط الهادئ
(الخم�س الساعة 11:00 ص (بتوق�ت المح�ط الهادئ

 
. انقر هنا لل�سج�ل
 
:الموارد الجار�ة
�ات كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة ل�� . أي �� � � إضافتها إ� هذە SF احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة من مزودي الخدمة المحلي��

وترغب ��
   . sfosb@sfgov.org القائمة �مكنها االتصال بنا ع�
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال واالحت�ال المتعلقة ب�� امج التحف�� للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��
SBA ، وس كورونا هنا ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . انقر هنا . قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
وس كورونا sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp :من إدارة الصحة العامة ع� (COVID-19) �مكن العثور ع� األوامر الصح�ة الخاصة �ف��
-h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health :�مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع�  .
direc�ves.asp
 
:ع� COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة الت�ب�ه �المدينة : أرسل

ك �� ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، اش�� إ� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
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
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