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� تأثرت بها .N يوم الثالثاء ، عمدة لندن ة المحل�ة ال�� �ات الصغ�� �شمل . COVID-19 تولد أعلنت تداب�� جد�دة ل مساعدة جلب الدعم الما�� لل ��
� تدير مساحات �ات ال�� خ�ص الموحد لعا�� 2020 و 2021 ، وما �صل إ� مليون دوالر أم���� لدعم ال�� � لرسوم ال��

اإلجراءات: تأج�ل الموعد النها��
� من خالل �ات المملوكة الت�ني�� � ش�ل قروض �دون فائدة لل��

كة من خالل منحة مل��ة جد�دة ، و 3.2 مليون دوالر إضاف�ة �� صندوق القرض SF مش��
� . تابع القراءة للحصول ع� تفاص�ل حول اإلجراءات الجد�دة ، إ� جانب آخر التحديثات واإلعالنات والموارد .الالتي��
 
�ات � ع� ال��

ا من يوم األحد 6 د�سم�� الساعة 10 مساًء. ي���� ل اعت�ار� � � الم��
ا �موجب أمر الوال�ة اإلقل�م�ة لإلقامة �� تذك�� : تعمل سان فرا�س�سكو حال��

ة، والتمسك جد�د �الدفع الصحة و أي المط�قة الصحة التوجيهات �ات واأل�شطة األخ�� � هذا الجدول ع� تعليق والقيود المفروضة ع� �عض ال��
النظر ��

.المتعلقة ل ن�ع عملك
 
�
و�� �د اإلل��� �ات. نحن هنا للمساعدة. اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 وال�� . sfosb@sfgov.org نحن نعلم مدى صع��ة هذە المرة لل��

�ات ع� مراجعة   .�استمرار للحصول ع� المعلومات والموارد oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��
 
:اإلعالنات
� سان فرا�س�سكو

ة �� �ات الصغ�� ا لمساعدة ال��
�
التداب�� المعلنة حديث

� 12/7، عمدة لندن
�� N. تأثروا �

ة ر ح �� �ات الصغ�� .COVID-19 تولد أعلنت التداب�� التال�ة لمساعدة ال��
 

�ات لرواتبهم 2020 رخصة � لل��
� مارس 2020، وهو الموعد النها��

خ�ص الموحد لعام 2020 و2021 - المواع�د النهائ�ة الموسعة �� فوات�� ال��
ة ه خ�ص الموحد وقد تم تمد�د ، rday الموحد رسوم وا ق تمتد من 30 أب��ل 2020 إ� 1 مارس 2021. أعلن الخم�� المواع�د النهائ�ة لل��
� لدفع تمتد إ� 31 أ�ت��ر

فوات�� السنوي 2020 و 2021 لتوف�� الم��د من اإلغاثة والوقت للدفع: - رخصة الموحد رسوم 2020 - الموعد النها��
� صندوق خ�ص من ق�ل أم�� � لدفع تمتد إ� 31 أ�ت��ر 2021 الموحد يتم جمع رسوم ال��

2021 - رخصة الموحدة رسوم 2021- الموعد النها��
�ات المواد الغذائ�ة والحانات والمتاجر والعد�د من تجار التجزئة ائب و�تم تحص�لها من المطاعم و�� مقاطعة سان فرا�س�سكو وجامع ال��
ف�ه و�دارة اإلطفاء � �شمل: إدارة الصحة العامة ، لجنة ال�� الصغار والفنادق ومنظ�� الرحالت و�عض مشاة ال�الب ، من أقسام المدينة ال��
طة ورعا�ة الحيوان وم�افحته  .وال��
 
 
 
 

 
SF ة هو جزء من � صندوق األعمال الصغ�� � 1/14/21 سان فرا�س�سكو التي��

ة - المفتوحة اآلن ، الموعد النها�� � صندوق األعمال الصغ�� التي��
ام $ 28.5 � � المدينة و ن COVID لدعم Mال��

�� � . و�دار الصندوق من ق�ل و�الة �عثة التنم�ة nounced ذات الصلة للمجتمع التي�� � س�تم��
��

�ات ،(MEDA) االقتصاد�ة �ات المؤهلة. التقد�م وال�انص�ب : �جب ع� ال�� والعروض س القروض٪ الفائدة من �صل إ� 50،000 $ لل��
� ، 14 يناير 2021 الساعة link.oewd.org/la�n o 11:59 المهتمة إ�مال نموذج االستعالم عن القرض ع� الرا�ط

الصندوق ق�ل الموعد النها��
� ، س�جري

� MEDA مساًء . �عد الموعد النها�� � س�تم دعوتها لتقد�م طلب رس�� للحصول ع� القرض. س�تم تضم�� �ات ال�� ا لتحد�د ال�� �انص���
. لم��د من التفاص�ل ، قم ب��ارة � ا من الس�ان الالت�ني�� � ا كب�� � تضم عدد� � األح�اء ال��

ة الواقعة �� � ال�انص�ب لألعمال التجار�ة الصغ��
األول��ة ��

link.oewd.org/la�nofund . لألسئلة ، اتصل �ـ FondoLa�noSF@medasf.org 2014-612-415 أو اتصل ع�. 
 
 
  

 
�ات كة العروض أسهم منحة �سدد منة إ� ال�� � لتطبيق عن مساحات مش��

كة لألسهم منحة - المفتوحة اآلن ، ال الموعد النها�� المساحات المش��
� تعمل ع� ا والمملوكة لألقل�ات وال�� �ات المملوكة محل�� كة فضاءات الموقع. ُتع� األول��ة لل�� لتغط�ة الت�ال�ف المرت�طة ب�ناء و�شغ�ل المش��
�ات المملوكة لل�ساء ، والمملوكة للمهاج��ن ، واألعمال التجار�ة القد�مة ، واألعمال التجار�ة � ذلك ال��

� المدينة ، �ما ��
تحقيق أهداف اإلنصاف ��

� حول � �ل أسبوع�� . س�تم إصدار المنح ع� أساس متجدد مع إخطار المتقدم�� � تخدم عمالء أقل�ة إ� حد كب�� � المناطق الثقاف�ة القائمة أو ال��
��

� السابق األخ�ار -sf.gov/ g et-help- pay -your-shared- space حالة طل�اتهم. للتقد�م ، قم ب��ارة
� أعلن عنها �� التحس�نات . و الصورة ال��

�ات �ات التقدم ل�ليهما ، ل�ن ال�� كة إلعادة فتح برنامج المنح هو ال يزال مفتوحا لتقد�م الطل�ات . �مكن لل�� ون�ة، ر انه فضاءات مش�� اإلل���
� المجم�ع من �ل من

كة SF Shines الفرد�ة لن تتل�� أ��� من 5000 دوالر ��  .إلعادة الفتح والمساحات المش��
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
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وثائق التوج�ه المحدثة
� سان فرا�س�سكو

بتحد�ث اإلرشادات / األوراق اإلرشاد�ة التال�ة ل�شمل إشعار تعليق أو قيود األ�شطة الداخل�ة (SFDPH) قامت إدارة الصحة العامة ��
ا من 12/6/2020  .والخارج�ة �دء�

� لل�سوق ال�سوق أو الخدمات خالل equently ص ردا ع� سؤال Fنصائح و
�ات البيع �التجزئة اال�تتاب �� * COVID-19 (07/12) أسئلة لل��

� / ال��ائن أ��� أمنا خالل عطلة الموسم .�شمل: نظام الق�اس اإللزا�� إ� قدرة رصد ومتطل�ات الته��ة، والتوج�ه للحفاظ ع� الموظف��
COVID-19 (12/7) إرشادات مؤقتة: صاالت ر�اض�ة ومرا�ز ل�اقة (داخل�ة وخارج�ة) أثناء و�اء
 (نصائح وأسئلة وأج��ة عن التجمعات  (06/12
� الهواء الطلق مالعب  (06/12

 (إرشادات لل��
�   (COVID - 19 - 12/6 إرشادات مؤقتة: تناول الطعام أثناء و�اء  (داخ�� وخار��
� م�ش�ت اإلقامة أثناء

COVID-19   (12/6) نصائح حول اإلقامة ��
(التوج�ه المؤقت: دور الس�نما الداخل�ة  (12/6
 COVID-19   (12/6) نصائح وأسئلة متكررة لفتح مكتب مرافق أثناء
� الداخل: الخدمات الشخص�ة  (12/6

(ورقة تلم�حات لل�شغ�ل ��
 COVID-19   (12/6 إرشادات للخدمات الشخص�ة الخارج�ة أثناء
� تقدم خدمات ال�سوق أو الخدمات داخل المتجر أثناء �ات البيع �التجزئة ال�� COVID-19    (12/6) نصائح وأسئلة متكررة ل��
(إرشادات: تجارة الرص�ف (محّدثة 12/4

 
جمات المرت�طة بها ، تفضل ب��ارة SFDPH للحصول ع� قائمة �جميع معلومات و�رشادات ا وال�� & SFDPH Disease Preven�on الم�شورة مؤخر�
Control - What New . � �ات وأصحاب العمل والموظف�� ا ب��ارة صفحة المعلومات الخاصة بهم لل�� . قم أ�ض�
 
: التوار�ــــخ الهامة القادمة

� الخزانة وجامع - 12/10/20 ��ة األمالك المستحقة ألم�� � سان فرا�س�سكو ألول دفعة من فاتورة ��
��ة المل��ة �� � ل��

الموعد النها��
نت نت هنا ومشاهدة الف�ديو إلجراء عمل�ات الدفع ع�� اإلن�� ائب. �مكنك الدفع ع�� اإلن��  .ال��
ة أو م�ان إقامتك األسا�� : COVID-19 اإلعفاء من عق��ة * كتك الصغ�� ائب الممتل�ات ل�� � لدفع ��

إذا لم تتمكن من الوفاء �الموعد النها��
� حالة ، COVID-19 �س�ب أزمة

��ة . �� � لل��
نت للحصول ع� إعفاء من العق��ة �عد انقضاء الموعد النها�� ف�مكنك تقد�م طلب ع�� اإلن��

ا لألمر التنف�ذي � السداد وفق�
. N-61-20 الموافقة ، س�كون أمامك ح�� 6 مايو 2021 لدفع فاتورتك دون أي غرامات تأخ�� ��

1/1/20 - 2021 SF الرعا�ة الصح�ة قانون األمن (HCSO) التنف�ذ . و � � جميع HCSO معدالت اإلنفاق ح��
ها �� المشارك �جب أن يتم ���

.أما�ن العمل أو مواقع العمل
� للتدر�ب ع� التحرش الج��� ألر�اب عمل - 1/1/20

ء .CA الموعد النها�� مطلوب تدر�ب ع� الوقا�ة من التحرش الج��� والسلوك الم��
� � - ساعة واحدة للموظف�� . �جب تقد�م التدر�ب مرة �ل عام�� � أو أ��� � �ال�فورن�ا مع 5 موظف��

� �ال�فورن�ا وأر�اب العمل ��
�� � � المق�م�� للموظف��

� هذە المتطل�ات والموارد والمواد �لغات نت تل�� � والمدي��ن. �مكنك العثور ع� دورات تدر���ة مجان�ة ع�� اإلن�� ف�� � للم�� � وساعت�� افي�� غ�� اإل��
 . متعددة هنا . مراجعة األسئلة الشائعة
 

�
� عام 2021 ؛ الموعد النها��

�� � ��� � �جب اتخاذها اآلن ل�سه�ل اإل�داع ال��
ائب األم��ك�ة: الخطوات ال�� W-2 تذك�� مصلحة ال��

كان عام 2020 عاًما حافًال بالكثیر من التغییرات. للتأكد من أن دافعي الضرائب ال یفوتون المزایا الضریبیة أو یرتكبون أخطاء ، تشجع مصلحة الضرائب دافعي
الضرائب على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمساعدة في تقدیم اإلقرارات الضریبیة الفیدرالیة في الوقت المناسب وبدقة في عام 2021. راجع ھذه الصفحة الخاصة
ر مصلحة

�
ذك

ُ
، التي تحدد الخطوات التي یمكن لدافعي الضرائب اتخاذھا اآلن للقیام بھا أصبح اإلیداع الضریبي أسھل في عام 2021. باإلضافة إلى ذلك ، ت

اير 2021 لتقد�م نموذج � 1 ف��
�� �

ائب أصحاب العمل �الموعد النها�� . W-2 ال��
 
� ��� : تذك�� التم��ل / االئتمان ال��

� المنطقة 5 - مفت�ح
سداد نافذة األعمال التجار�ة ��

ف عم�د ب��ستون و � SF منطقة 5 الم��
�ات الموجودة �� � السداد لل��

لتغط�ة D5 مكتب المد�� العام لمنطقة و تقد�م ما �صل ا� 1000 $ ��
� السنة. للحصول ع�

�� � � 17/3/20 أو �عد ذلك ، �حد أق� مرت��
ت�لفة اس��دال تحط�م واجهة النافذة. �جب أن تكون الحوادث قد وقعت ��

. األهل�ة والتقد�م ، انقر هنا
 صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا - مفت�ح
� �ال�فورن�ا ب�م�ان�ة الوصول إ� رأس

ة �� �ات الصغ�� و�د ال�� � � العام والخاص ل�� � ك�انات القطاع�� ا�ة ب�� � �ال�فورن�ا هو ��
صندوق إعادة البناء ��

، � � المشارك�� � المجتمعي�� � النجاة و�عادة البناء من هذە األزمة. يتم ��� األموال من ق�ل المقرض��
مال مسؤول وم�سور الت�لفة للمساعدة ��

� عام 2019 قد تكون مؤهلة
� تقل عن 2.5 مليون دوالر أو أقل �� ا �دوام �امل و�جما�� اإليرادات ال�� � لديها ما �صل إ� 50 موظف� �ات ال�� وال��

   .www.CALoanFund.org :للتقد�م. تعلم الم��د وتقدم ع�
ة �ات الصغ�� � يوفر المؤهلة �ال�فورن�ا ال�� ��� ة توظ�ف االئتمان ال�� � - توسيع األعمال الصغ�� ��� ة االئتمان ال�� الشارع الرئ��� األعمال الصغ��
ائب المب�عات ائب ع� الدخل، أو �مكن أن تجعل االنتخا�ات ال رجعة ف�ه لتطبيق االئتمان ضد �� واالئتمان التعاقد مع ل استخدامها ضد ال��
�ات التقدم هنا إ� ح�� 1/15/21. س�تم إصدار CA Department of Tax and Fee Administra�on (CDTFA) واالستخدام. �مكن لل��
� أوً� �خدم أوً�

 .االعتمادات ع� أساس من �أ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Retail-Tips.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-31-Guidance-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-36-Guidance-Playgrounds.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-Guidance-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-Tips-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-35-Guidance-Indoor-Theaters.pdf
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 WEBINARS ت���

 مفتوحة أثناء ال��اء وك�ف�ة توف�� المال ع� فوات�� الخدمات - 10 د�سم�� ، 12 مساًء
نت حول تم��ل كفاءة الطاقة واالدخار وسالمة األعمال � �ال�فورن�ا لحضور ندوة ع�� اإلن��

اء �� تعرف ع� ك�ف .COVID-19 انضم إ� ش�كة األعمال الخ��
� تم��ل ترق�ات سالمة

ا �� Bay Area Regional و ، GoGreen Financing المتحدثون الضيوف .COVID-19 �مكن أن �ساعد تم��ل كفاءة الطاقة أ�ض�
Energy Network ، و Alliance for Energy Efficiency. سجل هنا: h�p://bit.ly/safetysavings       
 
� األوقات الصع�ة - 14 د�سم�� ، 6:00 مساًء - 9 مساًء

وعك الصغ�� ��  إعادة ه��لة م��
ة وفاق ألنها محوري خالل SF قدمها �ات الصغ�� � له ال���ينار �ساعد ال��

�شمل الموضوعات إعادة .COVID-19 مجتمع مركز القانون التجاري، ر القانو��
ون ، أو بيع �ل أو جزء من عملك ، �ون أو �ش�� � �ش�� ك�� � المش�� � الخاص �ك ، وجعل المال���

التفاوض ع� العقود الرئ�س�ة ، وتغي�� ه��ل ال��ان القانو��
  . و�عادة ه��لة ديونك . سجل هنا
 
Virtual Town Hall: لصاح�ات األعمال خالل �  د�سم�� ، 1:30 مساًء COVID-19 - 16 قضا�ا التأم��
� �ال�فورن�ا ، Vikita Poindexter انضم إ�

� (NAWBO-CA) رئ�سة الرا�طة الوطن�ة لصاح�ات األعمال �� � قاعة المدينة CA ومفوض التأم��
ر��اردو الرا ��

� لصاح�ات األعمال أثناء حالة الطوارئ المتعلقة ب��اء اض�ة �شأن قضا�ا التأم�� h�ps://�nyurl.com/womenbusine :سجل هنا .COVID-19 االف��
sowners الصورة
 
: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�� ، SBA للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��
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-direc�ves.asp :�مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع�
 
: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 .

� COVID 19 إ� ال�قاء ح�� موعد ع�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
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