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أغسطس 2020 4 2
 
،ع��زي القارئ
 
�ات ع� مراجعة ن�دأ األسب�ع بهذە اإلعالنات والتحديثات الجد�دة . إذا فاتتك أي من إعالناتنا السا�قة ، �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
� 24 أغسطس 2020 - 5:30 مساًء ة - االثن�� هذە الل�لة� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
 :SFGovTV انقر هنا للحصول ع� جدول أعمال االجتماع. وات تش اجتماع اللجنة عبر
  . القناة 26 أو 78 ، البث المباشر وعند الطلب
 
ة �ات األف��ق�ة األم��ك�ة الصغ�� نامج القروض المتجددة لل�� � ل��

تم��ل إضا��
� ، أعلن

� األسب�ع الما��
�� Mayor London Breed التم��ل الجد�د ستوفر رأس المال والمساعدة المال�ة ألصحاب �

أن 1.7 مليون دوالر إضاف�ة ��
� سان فرا�س�سكو المتأثرة �ـ

ة المملوكة للسود �� �ات الصغ�� � وال��
ـــع األم��ك�ة من أصل أف���� �اس�ثمار أو�� قدرە 1.5 $ مليون من .COVID-19 المشار�ـ

عات عروض قروض تصل إ� 50،000 $ �فائدة 0٪ مع أي رسوم وال ضمانات ص (AARLF) اف���� الدائر القرض SF وصندوق ،Give2SF الت��
equirements . هذە الجولة س�تم النظر �

ا �� � قدم�
ة غ�� المدعوة للم�� �ات الصغ�� ا ل�دء عمل�ة التقد�م ال�املة . ال�� ة مؤخر� كة صغ�� تم اخت�ار 40 ��

ة �ات الصغ�� ا لل�� ا إضاف�� � التم��ل ال�الغ 1.7 مليون دوالر سيوفر ع� األقل 30 قرض�
� جولة التم��ل التال�ة. إن التوسع ��

ا �� .فيها تلقائ��
 
مساحة خارج�ة لمقد�� الل�اقة ال�دن�ة
� المئة لصاالت ر�اض�ة،

خ�ص �أ��� من 90 �� ح أن خفض ت�ال�ف ال�� � سان فرا�س�سكو االستجمام وزارة �ارك أعلن برنامج مق��
�� ، �

يوم الجمعة الما��
ا ع� حجم نامج خ�اران ، اعتماد� � حدائق المدينة. س�كون لل��

� الهواء الطلق ��
هم من مقد�� الل�اقة ال�دن�ة لفئات عقد �� واستوديوهات ممارسة وغ��

.الفصول الدراس�ة
 
� المرة

� الذين ال �حتاجون إ� مساحة مخصصة و�قومون بتدر�ب ما �صل إ� ثالثة عمالء �� � الشخصي�� مشغ�� الل�اقة ال�دن�ة الصغار ، مثل المدر���
ا طالما �ق�ت الصاالت ال��اض�ة مغلقة . ا إ� 25 دوالر� الواحدة ، س�دفعون فقط للحصول ع� ت��ــــح سنوي ، وس�تم تخف�ض سعرە من 250 دوالر�
� للحصول ع� أسعار مدر�ون الل�اقة ال�دن�ة الذين استخدموا مساحة خارج�ة ق�ل الطوارئ الصح�ة ولم يتأثروا ب�غالق الصالة ال��اض�ة لن �كونوا مؤهل��
ە ، س�ضمن � � المت��

ا ، أو أي مدرب �حتاج إ� مساحة مخصصة �� مخفضة. �ال�س�ة ألولئك الفصول الجماع�ة الرائدة المكونة من أر�عة إ� 11 شخص�
� الساعة إ� 1.25 دوالر للساعة. س�تم

ا �� � يوم ووقت ثا�ت وس�نخفض الت�لفة من 15 دوالر�
ا لعقد الفصول الدراس�ة لمدة 10 أسابيع �� اح م�ان� االق��

هات و�شمل مالعب كرة السلة � � جميع أنحاء نظام المت��
� من خالل �انص�ب عادل وشفاف. ستكون المساحات موجودة �� تخص�ص كتل لمدة ساعت��

.والمروج والساحات
 
� 27 أغسطس لتكون مؤهلة

، التطبيق �جب المقدم من 5:00 �� للتقدم �طلب للحصول ع� تدر�ب جما�� صغ�� ، إل�ك التطبيق . لتدر�ب ف��ق كب��
� تم إغالقها �س�ب � ال�انص�ب . �مكن فقط لالستوديوهات ال��

. �مكن COVID 19 للحصول ع� مساحة األول��ة �� � ال�انص�ب األو��
المشاركة ��

نامج ، قم ب��ارة هنا . لآلخ��ن ال�سج�ل اآلن ليتم إخطارهم �المساحات. لعرض األسئلة الشائعة حول ال��
 
(OTC) خدمات تصار�ــــح محدودة �دون وصفة طب�ة :DBI تحد�ث
ـــح �دون وصفة (DBI) وزارة البناء التفت�ش ـــح . �مكن للعمالء الذين يتقدمون للحصول ع� ت��ـ أماە د ه �عض التحديثات ل من عمل�ة تقد�مها ت��ـ
� 49 (OTC) طب�ة

ـــح �� ا إ� مركز التصار�ـ � الساعة 7:30 والساعة 9:30 ص�اح� ـــح تتطلب مراجعة إدارة اإلطفاء فقط االنتقال ب�� �دون خطط أو تصار�ـ
� Eventbrite شارع ساوث فان ن�س . �حتاج العمالء إ� ال�سج�ل المسبق ع��

للحصول ع� خدمة التوص�ل ، والتذا�ر متاحة اآلن لألسب�ع الذي ي�دأ ��
� هذا األسب�ع لتحد�د

و�� �د اإلل��� نت ، فقد تلق�ت دعوة ع�� ال�� 24 أغسطس. إذا كنت قد قدمت �الفعل طلب ت��ــــح خطط خارج المقصورة ع�� اإلن��
ـــح خارج المقصورة مع ت��ــــح خطط ، ـــح الخاص �ك ع� الورق . إذا �ان لد�ك طلب ت��ــــح جد�د للحصول ع� ت��ـ موعد لتقد�م طلب الت��ـ
� 24 أغسطس ، �مكنك الوصول إ� را�ط جدولة ا من ظهر يوم االثن�� ـــح الخاص �ك ع� الورق. �دء� فس�تاح لك الفرصة لتحد�د موعد لتقد�م طلب الت��ـ
 . لتحد�د موعد . لم��د من التفاص�ل ، انقر هنا h�p://www.sfdbi.org/otcappointments المواع�د ع�
 
موارد التم��ل
�ات المملوكة لذوي األصول السوداء - مفت�ح اآلن Facebook منح ة لل�� لألعمال الصغ��
� الوال�ات المتحدة Facebook تعهد

� ش�ل منح لدعم P .�اس�ثمار 100 مليون دوالر لمجتمع السود ��
ام العام و تخص�ص 40 مليون $ �� � فن من االل��

� 31 أغسطس، �ات المؤهلة من خالل االثن�� ة هو اآلن مفتوحة لل�� �ات المملوكة األسود . طلب للحصول ع� برنامج المنح األعمال الصغ�� 10000 ال��
21:00 �

�� 2020 ET / 6: 12:00 PT . ائتمانات إعالن�ة اخت�ار�ة �
ا و 1500 دوالر �� تصل ق�مة المنح إ� 4000 دوالر ، وتتألف من 2500 دوالر نقد�

. قم ب��ارة هنا للحصول ع� م��د من المعلومات حول برنامج المنح ، ومراجعة األسئلة الشائعة والتقد�م . Facebook الستخدامها ع� منصة
 
تم تمد�دها ح�� 2 8 أغسطس TMC - 2020 فرصة منحة رأس المال المجتم��
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� سان فرا�س�سكو و أو�الند مع المواقع الماد�ة لديها فرصة منحة من خالل
ة ومقرها �� �ات الصغ�� ة اإلخ�ار�ة لدينا، وال�� � ال���

ك مس�قا �� TMC مش��
ة ع� صفحة كة صغ�� � ال�انص�ب ، �حتاج عضو المجتمع إ� ترشيح ��

أو Facebook ع� TMC Community Capital مجتمع المال. للدخول ��
LinkedIn حول س�ب أهم�ة األعمال للمجتمع �استخدام عالمة التجزئة # TMCSmallBizBigHeart . حصل أصحاب األعمال ع� دعا�ة و�تم�
� اخت�ار �انص�ب �صل إ� 10000 دوالر

        .إدخالهم ��
 
� لمنحة 2 آب 8 ، عام 2020 أو ح�� استخدام

� وأر�عاء وجمعة. وقد تم تمد�د الموعد النها�� نامج يوم 16 يوليو وس�تم سحب الفائ��ن �ل يوم اثن�� �دأ ال��
 . األموال. للحصول ع� متطل�ات األهل�ة وم��د من التفاص�ل ، انقر هنا
 
(EIDL) قرض ال�وارث االقتصاد�ة
ة � ، تقدم إدارة األعمال الصغ�� ا من ق�ل حزم التحف�� ة ، (SBA) مرخص� �ات الصغ�� من خالل قروض ال�وارث االقتصاد�ة ، مساعدة قروض لل��
ا ، إال أن EIDL Advance Funding والمنظمات غ�� ال��ح�ة. ع� الرغم من أن برنامج ة EIDL ستظل تق�ل تطب�قات SBA لم �عد متاح� �ات الصغ�� لل��
  .المؤهلة
 
LISC Small Business Relief Gran t - 2020 31 أغسطس �

إعادة االفتتاح ��
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، تقدم LISC-Lowe's Neighborhood Business Grant منفصلة عن

ا �� � تمت مشاركتها سا�ق� ة ، LISC ال�� �ات الصغ�� ا لل�� منح�
ة الصع�ة. تم إغالق خمس جوالت من طل�ات المنح � العمل وال�قاء جوانب حي��ة القتصاداتها المحل�ة خالل هذە الف��

لمساعدتها ع� االستمرار ��
� 31 أغسطس 2020. ير�� قراءة معلومات المنحة واألسئلة الشائعة هنا

  . وس�تم إعادة فتح الجولة السادسة ��
 
� 8 س�تم�� 2020

صندوق حقي�ة الظهر الحمراء - س�تم إعادة فتحه ��
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، و�� م�ادرة �دأتها Red Backpack Fund تمت مشاركة

ا �� وستقدم ما ال �قل عن 1000 منحة �ق�مة The Spanx ، 5000 مس�ق�
� ع� المدى الط��ل ألولئك

� التخف�ف من االحت�اجات الفور�ة ودعم التعا��
� الوال�ات المتحدة للمساعدة ��

دوالر ل�ل واحدة من رائدات األعمال ��
� 8 س�تم�� 2020. لم��د من GlobalGiving المتأث��ن هذە األزمة. ستع�د

ق الوال�ات المتحدة �� ا بتوق�ت �� � الساعة 12 ظهر�
فتح بوا�ة طل�ات التم��ل ��

   . h�ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund المعلومات ، راجع األسئلة الشائعة وتقدم ع�
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
� أوقات غ�� مؤكدة - الثالثاء 25 أغسطس 2020 الساعة 1:00 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ

تحد�د اتجاە عملك ��
� الصندوق فيونا ـــخ الدولة أم�� ور�ة لل�قاء. تار�ـ ات�ج�ة األعمال الق��ة �� ة اليوم ومن المرجح أن تكون اس�� �ات الصغ�� المستق�ل غ�� مؤكد للعد�د من ال��
ة االغلب�ة األعمال و الل���ينار التفاعل�ة ح�ث أنها سوف �شارك تقن�ات الس��اق، وخطة ��عة والتك�ف �ذ�اء خالل Brainzooming ما، الصغ��
ة ��عة. مواضيع المناقشة       :األزمنة المتغ��
 

تحد�د أول��ات جد�دة لعملك
� التمحور �ش�ل فعال

ـــع تط��ر اتجاە عمل مرن للمساعدة �� ���ـ
ة � األف�ار والخ��

� داخل عملك وخارجه للمشاركة �� اع�� ع� األشخاص المناسب��
ات�ج�ة لت��� ذك�ة ومرنة تح��ل التفاعالت اليوم�ة إ� محادثة اس��
ات�ج�ات � مجتمعك لمساعدتك ع� وضع اإلس��

موارد مجان�ة ومنخفضة الت�لفة ��
 
. لم��د من التفاص�ل ولل�سج�ل اضغط هنا
 
نت - الخم�س 27 أغسطس 2020 الساعة 1:00 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ األساس�ات القانون�ة لممارسة األعمال التجار�ة ع�� اإلن��
�ات. ستغ�� هذە الندوة ع�� ال��ب COVID-19 خالل جائحة ا لمعظم ال�� ا أساس�� نت أمر� � ، س�كون التواجد القوي وال�شط ع�� اإلن��

ة التعا�� وف��
� ذلك ما إذا كنت

وط وأح�ام موقع ال��ب وس�اسات الخصوص�ة ، �ما �� � ذلك (1) ��
نت ، �ما �� الحما�ة القانون�ة األساس�ة لألعمال التجار�ة ع�� اإلن��

�حاجة إ� استخدامها وم�� �جب عل�ك تضمينها وما تعن�ه ؛ (2) ك�ف�ة تجنب مش�الت انتهاك حقوق ال��� عند إضافة محتوى ن�� ومصور إ� موقع
. تعلم � � ذلك أقسام تعل�قات الموقع وخصوص�ة الموظف��

كتك ؛ و (3) تقاطع وسائل التواصل االجتما�� مع األعمال والقانون ، �ما �� ال��ب الخاص ���
.الم��د هنا ولل�سج�ل
 
D istrict 1 إعادة فتح ال���ينار - الجمعة 28 أغسطس 2020 الساعة 4:00 مساًء
ات ال���ينار � :انضم إلينا للتعرف ع� إعادة فتح المدينة والموارد الهامة المتاحة لك. س�ناقش أفضل الممارسات ونتطلع إ� إعادة الفتح. م��
 

فة المنطقة 1 ساندرا في��ر �� ، م��
ة س�ن��ا هوي ، مفوضة األعمال الصغ��
� تور�س ، مدير مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة خوا���

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

وترغب ��
   . sfosb@sfgov.org هذە القائمة 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
covid-19-�خصوص-org / mayoral-ads .سفمايور
 
� 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
 
ة مكتب األعمال الصغ��

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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

