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 ، عزیزي القارئ
 
 عطلة نهایة أسبوع عید عمل سعیدة! في عطلة نهایة األسبوع هذه ، تأكد من التخطیط  لتفاعالت اجتماعیة أكثر أماًنا من  خالل ارتداء غطاء
 للوجه ، والحفاظ على مسافة 6 أقدام ، وعدم مشاركة الطعام والمشروبات واألواني. یمكن لإلجراءات التي نتخذها اآلن أن تساعدنا في حمایة
  .صحة وسالمة مجتمعنا
 
 كلمة خاصة للشركات التي تشارك في برنامج المساحات المشتركة والتي تقدم المأكوالت والمشروبات. سیكون الطقس لطیًفا في نهایة هذا
 ألسعارالصرف السوقیةألوقاتهم مقابلcusto ولیس المقصودهو برنامجT .األسبوع وقد یرغب عمالؤك في البقاء بعد االنتهاء من مهمتهم
 .ما زلنا نعمل بموجب نظام المأوى في المكان المناسب .COVID مبلغ لم یتم التحقق منه من الوقت مثل أیام قبل
 
 فیما یلي إعالنات وتحدیثات لمجتمع األعمال. إذا فاتتك أي من إعالناتنا السابقة ، فیمكنك العثور علیها  هنا . یتم تشجیع الشركات على مراجعة
oewd.org/covid19للحصول على معلومات جدیدة ومحدثة. كما هو الحال دائًما ، فإن مكتب األعمال الصغیرة هنا للمساعدة. إذا كانت 
 .sfosb@sfgov.orgلدیك أسئلة ، فیرجى االتصال بنا على
 
 :إعالنات
  تتوفر معدات الوقایة الشخصیة المجانیة للشركات الصغیرةسان فرانسیسكو
 أعلن  یوم Mayor London Breed، فیبالشراكة مع مكتب حاكم كالیفورنیا لخدمات الطوارئ ومكتب كالیفورنیا لمحامي األعمال الصغیرة
 معقمات الید ، أقنعة جراحیة ودروع للوجه - للشركات الصغیرة. الهدف من - (PPE) االثنین عن شحنة كبیرة من معدات الحمایة الشخصیة
 توفیر معدات الحمایة الشخصیة للشركات هو توفیر الوقت والمصاریف لشراء معدات الحمایة الشخصیة ، والمساعدة في التركیز علیها
 سیتم توزیع إمدادات لمدة شهر واحد من معدات ، (CBOs) وإعدادها الستمرار إعادة فتحها بأمان. بالتعاون مع المنظمات المجتمعیة المحلیة
 .الوقایة الشخصیة على الشركات المحلیة المفتوحة و / أو التي سیتم إعادة فتحها قریًبا ، بینما تستمر اإلمدادات
  
 یجب على الشركات الصغیرة في سان فرانسیسكو المهتمة بطلب معدات الوقایة الشخصیة المجانیة مراجعة قائمة المنظمات المجتمعیة
 المشاركة  هنا  واالتصال بأقرب مجتمع محلي. یمكن للشركات طلب تورید 30 یوًما من معقمات الیدین واألقنعة الجراحیة ودروع الوجه.
 شحناتهم من معدات الوقایة الشخصیة خالل األسبوعین المقبلین. المنظمات التي استلمت شحنتها سیكون لدیها معلومات CBO سیستلم شركاء
 .اتصال مدرجة وبالنسبة لتلك المنظمات التي لم یتم إدراج معلومات االتصال بها بعد ، یرجى التحقق مرة أخرى
 
  شهر االستعداد الوطني
 لتعزیز التخطیط لمواجهة الكوارث في األسرة والمجتمع واألعمال. موضوع هذا العام هو (NPM) سبتمبر هو شهر التأهب الوطني
 وحرائق الغابات في جمیع أنحاء كالیفورنیا ، یمكن أن COVID-19 "الكوارث ال تنتظر. ضع خطتك الیوم. " مع استمرارنا في التعامل مع
 (SBA) یساعد التخطیط الذكي في الحفاظ على استمرار عملك أو إعادة فتحه بسرعة في حالة وقوع كارثة. قامت إدارة األعمال الصغیرة
 بمشاركة الموارد وقوائم المراجعة ونصائح السالمة  للشركات لتقلیل األثر المالي للكوارث المختلفة التي یمكن أن تؤثر على عملك. احتفظ
 بمعداتك وسجالت عملك من خالل الرجوع إلىهذا دلیل مصلحة الضرائب األمریكیة بشأن حمایة معلوماتك قبل وقوع حاالت الطوارئ. تقدم
 .أیًضا قائمة مراجعة للتأهب للطوارئ ومجموعة أدوات (FEMA) الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ
 
 بتحدیث (DBI) لفحص المباني SF یقوم قسم

● DBI للسماح بتحدیثات 
●  التذاكر .Eventbrite فقط ، ستحتاج إلى التسجیل  المسبق عبر Fire التصاریح خارج المكتب بدون خطط وتصاریح

 .متوفرة أسبوعیا
●  بالنسبة للطلبات الجدیدة للحصول على تصاریح بدون وصفة طبیة مع خطط ، یمكنك تحدید موعد لتقدیم طلب التصریح

 .هنا
●  مرسوم إغالق المرافق

 مع قضاء السكان وقًتا أطول في المنزل ، یمكن أن تكون أعمال البناء التي یتم إجراؤها في المباني السكنیة أكثر إزعاًجا
 للمستأجرین مما قد تكون علیه عادًة. سیحتاج مالكو المباني الذین یخططون إلجراء أعمال البناء في المبنى السكني الخاص بك إلى

https://sf.gov/information/guidance-safer-social-interactions-during-pandemic
https://sfosb.org/ebulletins
https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
mailto:sfosb@sfgov.org
https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-delivery-personal-protective-equipment-small-businesses
https://oewd.org/free-ppe-available
https://www.sba.gov/business-guide/manage-your-business/prepare-emergencies?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/preparing-for-a-disaster-taxpayers-and-businesses
https://www.fema.gov/preparedness-checklists-toolkits
https://www.eventbrite.com/o/dbi-8544277181
https://www.eventbrite.com/o/dbi-8544277181
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001O5g3tZcNJaAv_4FWl_Yk5czzU3TFXcmdIP0KlrYG2jStuLSKXAE9m4-0mteENPLOBn9l1WlHcD-owgJxW4aUwpEoZ-aA7Tah0kzsyGAselI99LwwY3lQrfWDBDZtFmeQzTg7mVM8EWgj1B-gDmV9TKwey_koCzZiwykND-I3vHCTcMCcQE1CMvKeyuMA2h_Ntc-zpb3-6WYraVbV2pLTgA==&c=_0ravD3vCydVkK1TbmAAzG8aafY5GDOkhbGUDwS9Erl8SYrk5JoN_g==&ch=QRleoA3yyFQtCt2F99uQB0wU5jskhTsx_m_jb9NdysYtkwj34UecJA==


 إخطار وإعداد مصادر میاه و / أو مرافق بدیلة للمستأجرین إذا كان من المتوقع أن یؤثر العمل على خدمات المیاه و / أو المرافق.
 .www.sfdbi.org/sipیسري مرسوم الطوارئ حتى 31 أكتوبر 2020 ویمكن تمدیده. لمزید من المعلومات ، قم بزیارة

 
 تعداد 2020
 لم یفت األوان للمشاركة!  لم یتبق سوى أقل من 29 یوًما إلجراء تعداد 2020 ونرید التأكد  من احتساب سكان سان الفرنسیسكان - المواطنین
 والمهاجرین على حد سواء. ساعد الجمیع في الحصول على تمثیل ومزایا أفضل من خالل التأكد من احتسابك أنت وعائلتك وتشجیع موظفیك
 على فعل الشيء نفسه.  كل شخص یتم إحصاؤه یجلب 20000 دوالر من الموارد الفیدرالیة للبرامج والخدمات األساسیة على مدى السنوات
 العشر القادمة. یضمن احتسابنا تمثیلنا السیاسي العادل واألهم من ذلك ، یؤكد أنك هنا وجزء من أمریكا. لن یسألك التعداد السكاني عن
 .أو اتصل بالرقم my2020census.gov 2020-330-844 جنسیتك أو حالتك الوظیفیة ، أو عن دخل أسرتك.  قم بزیارة
 
 موارد التمویل
  إلغاثة األعمال الصغیرة - تنتهي في 7 سبتمبر 2020 ، تقدم LISC منحة
LISC منًحا للشركات الصغیرة ، لمساعدتها على االستمرار في العمل والبقاء جوانب حیویة القتصاداتها المحلیة خالل هذه الفترة الصعبة. تم 
 إغالق خمس جوالت من طلبات المنح وأعید فتح الجولة السادسة في 31 أغسطس 2020. یجب تقدیم الطلبات بحلول یوم االثنین ، 7 سبتمبر
 .2020 الساعة 11:59 مساًء بالتوقیت الشرقي. یرجى قراءة معلومات المنحة واألسئلة الشائعة والتقدم  هنا
 
 (EIDL) قرض الكوارث االقتصادیة
 من خالل قروض الكوارث االقتصادیة ، مساعدة قروض ، (SBA) المرخص به من قبل حزم التحفیز ، تقدم إدارة األعمال الصغیرة
 ستظل SBA لم یعد متاًحا ، إال أن EIDL Advance Funding للشركات الصغیرة والمنظمات غیر الربحیة. على الرغم من أن برنامج
 .للشركات الصغیرة المؤهلةEIDL تقبل  تطبیقات
 
 صندوق حقیبة الظهر الحمراء - سیتم إعادة فتحه في 8 سبتمبر 2020 ، والذي تمت
 سیقدم ما ال یقل عن 1000 منحة بقیمة 5000 دوالر لكل سیدة ، The Spanx مشاركته سابًقا في رسالتنا اإلخباریة ، وهو مبادرة بدأتها
 أعمال في الوالیات المتحدة للمساعدة في تخفیف االحتیاجات العاجلة ودعم التعافي طویل األجل ألولئك المتضررین من هذه األزمة. ستعید
GlobalGiving بوابة طلبات التمویل الخاصة بها في الساعة 12 ظهًرا بتوقیت شرق الوالیات المتحدة في 8 سبتمبر 2020. لمزید من 
 .https://www.spanx.com/the-red-backpack-fundالمعلومات ، راجع األسئلة الشائعة وتقدم على
 
WEBINARS: 
Sea un Negocio Ecológico Durante Covid-19 - األسبانیة 
 األربعاء ، 16/9/20 ، 10 صباًحا - 12 مساًء تتجمع
 
 شبكة األعمال الخضراء بكالیفورنیا وشركاؤها في ندوة إسبانیة على الویب تهدف إلى مساعدة الشركات على تعلم طرق لتنظیف أعمالك
 بطریقة صحیة الطریقة ، وتوفیر المال من خالل االستدامة ، وكیفیة تقلیل النفایات للتعافي ، وبناء المرونة ، ودمج االستدامة في السنوات
  .القادمة. انقر  هنا  للتسجیل
 
 :تشمل الموضوعات

●  منسق قسمالبیئیة في سان فرانسیسكو ، Pauli Ojea التنظیف والتطهیر األخضر مع
●  أخصائي االستدامة االقتصادیة ، Berenice García Tellez ممارسات االستدامةالتي توفر المال مع
●  .مع فرناندو فیغیروا ، رئیس قسم الشهادات البیئیة و برامج التنظیم الذاتي COVID-19 لتقلیل النفایات أثناء

 
 تصنیف العمال لمقدمي الخدمة وأصحاب العمل وأصحاب العمل المنزلي :Small Biz Pro نصیحة
 الثالثاء ، 22/9/2020 ؛ 6 مساًء - 7:30 مساًء
 
 Small Biz تزاید المهاجرین وفرصة لسلسلة ، SF LGBT وأغلبیة األعمال الصغیرة ، مركز !Start Small Think Big انضم إلى برنامج
Pro Tip على الخبرة القانونیة المجانیة ألصحاب األعمال المتزایدة في كالیفورنیا. ستناقش هذه الجلسة اآلثار المترتبة على AB 5 وكیف قد 
 تؤثر أو ال تؤثر على عملك الصغیر. سنناقش أیًضا االختالف بین الموظفین والمقاولین المستقلین ، وأهمیة تصنیف القوى العاملة لدیك خالل
COVID-19 مع إیالء اهتمام خاص لمقدمي رعایة األطفال وأصحاب العمل المنزلیین.  تشمل الموضوعات: 

http://www.sfdbi.org/sip
http://my2020census.gov/
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loan
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loan
https://www.globalgiving.org/red-backpack-fund-faq/
https://www.spanx.com/the-red-backpack-fund
https://www.facebook.com/events/325933358426779/


●  تحدیث سیاسة الدولة بشأن االقتراح 22
●  .لتحدید كیفیة تصنیف العامل "ABC" كیفیة استخدام اختبار
●  .كیف یتم تصنیف موظفیك وماذا یعني ذلك بالنسبة لعملك
●  فوائد تقدیم القوى العاملة لدیك دون التأثیر على النتیجة النهائیة الخاصة بك

ON- الذهاب إلى الموارد: 
 وترغب في SF احصل على معدات الحمایة  الشخصیة  من مزودي الخدمة المحلیین. أي شركة تبیع معدات الوقایة الشخصیة لشركات
 .sfosb@sfgov.orgإضافتها إلى هذه القائمة یمكنها االتصال بنا على
 
 للتذكیر ، یرجى االنتباه إلى مخططات االحتیال المحتملة المتعلقة ببرامج التحفیز االقتصادي. لإلبالغ عن عملیات االحتیال واالحتیال
 .انقر هنا . قدم مكتب المدعي العام أیًضا معلومات وموارد متعلقة بحیل فیروس كورونا  هنا ، SBA المتعلقة ببرنامج
 
 :من إدارة الصحة العامة على (COVID-19) یمكن العثور على األوامر الصحیة الخاصة بفیروس كورونا
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp.  یمكن العثور على التوجیهات الصحیة للعملیات التجاریة على: 
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp 
 
 :على COVID-19 یمكن االطالع على جمیع تصریحات البلدیة بخصوص
sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19 
 
 لمزید من المعلومات ، یمكنك أیًضا االتصال بالرقم 311 ،تحدیثات رسمیة ، اشترك في خدمة التنبیه:  وللحصول علىبالمدینةأرسل
COVID19SF 777-888 إلى. 

 
 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، تسجل في أخبارنا اإللكترونیة في COVID 19 البقاء  حتى اآلن  على
https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news. 
 
 تضامنًا مع
 
 مكتب األعمال الصغیرة

https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19#scams
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19

