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س�تم�� 2020 8 1
 
،ع��زي القارئ
 
� جميع أنحاء

ة . ستؤدي إعادة فتح الم��د من األعمال واأل�شطة إ� ز�ادة السفر والتفاعل �� اختتم األسب�ع بهذە اإلعالنات والتحديثات الجد�دة المث��
� ذلك إخفاء الوجه والت�اعد االجتما��

وس ، �ما �� � الق�ام �دورهم للحد من ان�شار الف��
المدينة. �جب ع� جميع س�ان سان الفر�س�س�ان االستمرار ��

 . وغسل ال�دين. دعونا ال نهدر جهودنا وتضح�اتنا وتقدمنا   ح�� اآلن للتخف�ف اآلن
 
�ات ع� مراجعة للحصول ع� معلومات oewd.org/covid19 إذا فاتتك أي من رسائلنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، �مكنك مشاهدتها هنا . يتم �شجيع ال��
�� االتصال بنا ع� ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��    . sfosb@sfgov.org جد�دة. �ما هو الحال دائم�
 
:اإلعالنات
� 21 س�تم�� 2020 - 5:30 مساًء ة "الخاص" - االثن�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
� ش

� سان فرا�س�سكو ل تل��
وتق��ر عن خطة سان pdate وتقوم اللجنة �عقد لقاء خاص مع الدكتور توماس أراغون، مسؤول الصحة العامة ��

ات الصحة العامة المحل�ة. انقر هنا للحصول ع� جدول أعمال االجتماع ات�ج�ة، ومؤ��  .فرا�س�سكو إعادة فتح واالس��
 

� االجتماع �التعليق العام ، قم ب�سج�ل الدخول ع��
؟WebEx: h�ps://ccsf.webex.com/ccsf/onstage/g.php للمشاركة ��

MTID=e11731eb2d0e1f1b2246fee2b62e7be9e    
. اطلب * CALL-IN: 415-655-0001 / 3 التعليق العام �

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� رمز الدخول : 146609 3005 / اضغط ع� # مرت��
ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار  . عندما تكون جاهز�
 
   . القناة 78 أو 26 ، ال�ث الم�ا�� وعند الطلب :SFGovTV شاهد اجتماع اللجنة ع� راحتك من خالل
 
� واإلطار إلعادة فتح غرفة الطعام

الجدول الزم��
أعلن مايور لندن ب���د ، والدكتور جرانت كولفا�س ، مدير الصحة ، والمساعد المسجل �ارمن �شو ، الرئ�س المشارك لف��ق عمل اإلنعاش االقتصادي
� األما�ن المغلقة

� تناول الطعام ��
ا �� � سان فرا�س�سكو قدم�

� األما�ن المغلقة . ستم��
� المدينة ، اليوم عن خطة سان فرا�س�سكو إلعادة فتح الطعام ��

��
� نظام الوال�ة المتدرج . أقرب موعد للوصول إ� هذا المستوى س�كون نها�ة

�سعة 25٪ ، ح�� 100 شخص ، �مجرد تص��فها ع� أنها "برتقال�ة" ��
� المستوى األحمر . إذا لم تظل حاالت

ا �� � سان فرا�س�سكو �معاي�� COVID-19 س�تم�� ح�ث تم تعي�ننا حال��
المحل�ة واالس�شفاء مستقرة ، فقد ال ت��

� المستوى األحمر. تعمل إدارة الصحة العامة ع� تط��ر إرشادات الصحة والسالمة �الت�سيق مع صناعة المطاعم المحل�ة
تقا�� وستظل �� المستوى ال��

. من أجل إعداد المطاعم إلعادة فتحها �أمان
 

تم تمد�د وقف اإلخالء التجاري ح�� 30 س�تم��
� وقت سابق من هذا األسب�ع ، أصدر

�� Mayor London Breed ا دعا ف�ه إ� تمد�د حما�ة اإلخالء. ع� الرغم من أن عمدة ساللة وقع األمر ب�ان�
التنف�ذي ع� تمد�د وقف اإلخالء التجاري إلضاف�ة 16 أ�ام ح�� س�تم�� 30 ، عام 2020 ، وسان فرا�س�سكو لم �عد لديها القدرة ع� منع عمل�ات اإلخالء
) لم يتم تمد�دە. ال تتمتع الحكومات المحل�ة عادة �الس�طرة ع� � نها�ة س�تم��

� (مجموعة حال�ا لت�ت�� ��
التجار�ة إذا األمر التنف�ذي محافظ نيوسوم ��

� مارس ، والذي سمح للحكومات المحل�ة �فرض
ا �� ا تنف�ذ�� عقود اإل�جار التجار�ة ألن هذە القواعد �ح�مها قانون الوال�ة ، ل�ن الحا�م نيوسوم أصدر أمر�

ة ومتوسطة الحجم من الطرد �س�ب خسارة الدخل المتعلقة �فقدان اإليرادات أو اآلثار االقتصاد�ة كة صغ�� حظر ع� اإلخالء التجاري . هذا �ح�� أي ��
   .إذا لم يتم تمد�د أوامر، تلك الصالح�ات للحكومات المحل�ة سوف تذهب العوا ذ .COVID-19 األخرى الناجمة عن و�اء
 
ا إ� جنب مع اإلرشادات واألسئلة الشائعة. قام مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة تحقق هنا لمعرفة ما إذا �ان عملك مؤهً� لوقف اإلخالء جن��
(OEWD) بتحد�ث الوقف المؤقت للوائح اإلخالء التجاري للمستأج��ن والمالك.    
 
� و���ستون ملف االستعجا�� ف �سك�� � 15 س�تم�� 2020، أدخلت الم��

رقم BOS وردا ع� من الدولة التجاري اإلخالء وقف القادم انتهاء موعد ، ��
م��د من .COVID-19 201057 - أن سوف تحد من المالك مؤقتا من طرد المستأج��ن التجار�ة لعدم دفع اإل�جار الذي �ان لم تدفع �س�ب و�اء
ا إ� ون�� ا إل��� ـــع ، أرسل ب��د� �ـ � غضون ذلك ، لم��د من األسئلة أو التفاص�ل حول ال���

� أ�الست القادم. ��
�عات ستكون �� التفاص�ل حول ال���

sfosb@sfgov.org .
 
المنح الجد�دة
�ات الناشئة منحة النهضة السوداء لل��
�ات نامج� م. تم تصم�م # النهضة السوداء لدعم رواد األعمال السود وال�� � إ�شاء ال��

نهضة ر�ادة األعمال مركز �ا�فيو �علن د األسود النهضة لل�دء ��
�
� التم��ل األو�� ، والتدر�ب ع� األعمال التجار�ة ، وخطة ، Bayview Hunters Point Community الناشئة ��

مع م�لغ 1500 دوالر أم���� ��
� ، ومجموعة من ة ، واألعمال التجار�ة المدر��� � ذوي الخ�� لمساعدة رواد األعمال ع� تحد�د أهداف وغا�ات قا�لة للق�اس وتحق�قها �دعم من المهني��
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ا إ� ش�كة واسعة من ع� النهضة ، نامج ، س�نضم المتقدمون أ�ض� رواد األعمال اآلخ��ن الذين �سعون لتحقيق نفس الهدف. من خالل التقدم لهذا ال��
� 24 س�تم�� 2020

.و�ك�سبون اتصاالت ق�مة ، و�عالنات ، وفرص تعاقد�ة. تطبيق وث�قة ق ��
 
PowerUp صندوق برنامج
K 3 $ اث، وهو وقت لالحتفال الثقافة الالت�ن�ة ، جوجل دوت كوم أعلن � ق�الة اب�ض شهر ال�� ي Mإك �� � العمل الخ��

�� � PowerUp منحة ل الالت�ني��
� جميع أنحاء وال�ة �ال�فورن�ا وني��ورك وتكساس مع إم�ان�ة الوصول إ� رأس

ة �� �ات الصغ�� ة مئات الالت�ن�ة س مملوكة من ال�� صندوق لدعم م�ا��
� النمو. و

ستدعم برنامج PowerUp المال والتدر�ب الذي �حتاجون إل�ه لالستفادة من رأس المال بنجاح للتغلب ع� االن�ماش االقتصادي واالستمرار ��
ة �منحة تحطم $ 5000 و�قران كنت مع مدرب لمساعدتك ينمو عملك. س�حصل المشاركون ع� إم�ان�ة الوصول إ� La�nx المؤهلة �ات الصغ�� ال��
ات�ج�ة األعمال وال�س��ق والتم��ل . تصف�ات ة ع�� اس��    .�مكن أن تنطبق هنا من خالل 14 أ�ت��ر usinesses 2020 الصورة مول ب La�nx الخ��
 

ة - 22-24 س�تم�� � لألعمال الصغ��
األسب�ع الوط��

ة ة ، س�ستض�ف إدارة األعمال الصغ�� � لألعمال الصغ�� ة من 22 إ� (SBA) كجزء من األسب�ع الوط�� � الف��
اض�ة �� والجهات الراع�ة جميع األحداث االف��

�ات � وممارسات مبتكرة لرواد األعمال ح�ث تتطلع ال�� � توفر إعادة تجه�� 24 س�تم�� 2020. وس�شمل أ�شطة هذا العام العد�د من اللوحات التعل�م�ة ال��
� اقتصاد أقوى. س�تم ��� التفاص�ل ومعلومات ال�سج�ل ع�

� ، والمساهمة ��
ة إ� التمحور والتعا��  . h�ps://www.sba.gov/NSBW الصغ��

 
�

ا�� :جدول المؤتمر االف��
ة ق الوال�ات المتحدة - " الفخر �المؤسسات األم��ك�ة الصغ�� ا بتوق�ت �� ) ، الساعة 1 ظهر�  " الثالثاء ، 22 أ�لول (س�تم��
ة - مديرة � لألعمال الصغ�� ا �األسب�ع الوط�� جوفيتا �ارانزا SBA مرح��
الخطاب الرئ���
� ة الوط�� عروض جوائز أسب�ع األعمال الصغ��

 
� والتك�ف واالبت�ار

ق الوال�ات المتحدة - " االستعداد لغد أقوى: التعا�� ا بتوق�ت ��  " األر�عاء والخم�س ، 23-24 س�تم�� ، 9 ص�اح�
سلسلة حلقات النقاش - قوة أم���ا ، وتعلم التمحور واالبت�ار
م SBA جلسات منتصف اليوم - مقاطع ف�ديو لمصادر 9/23 مة وقصص نجاح المخ�� المخ��
ة �ات الصغ�� � ال��   جلسات منتصف اليوم 9/24 - مشهد األعمال اليوم والموارد الف�درال�ة والمحل�ة لتمك��
 
:حلقات ال��ب
ا � صندوق وال�ة �ال�فورن�ا فيونا ما - الثالثاء 22 س�تم�� 2020 الساعة 12 ظهر� ة مع أم�� حد�ث األعمال الصغ��
� الصندوق اطور�ة الداخل�ة التجارة �التعاون مع مكتب الدولة أم�� ة االغلب�ة األعمال و 1 - ال���ينار ساعة ل CA االنضمام إ� غرفة اإلقل��� اإلم�� والصغ��
� صندوق وال�ة �ال�فورن�ا فيونا ما ومنظمة أغلب�ة األعمال ة من أم�� ة م�ا�� ة. س�سمع ال�ص�� �ات الصغ�� امج المتاحة لمساعدة ال�� معرفة الم��د عن ال��
ة . الصغ��
 
�ن توقع معرفة الم��د عن :�مكن للحا��

ة �ات الصغ�� برامج ع� مستوى الدولة لل��
إعادة فتح الم�ادئ التوجيه�ة
� ذلك ع� س��ل المثال ال الح�: الوصول إ� برنامج القروض المدعومة من الدولة ، وفرص المنح اإلقل�م�ة ،

الوصول إ� رأس المال ، �ما ��
و�رنامج القروض الف�درال�ة

 
.انقر هنا لل�سج�ل
 
ة - الثالثاء 22 س�تم�� 2020 الساعة 6:00 مساًء Small Biz Pro: AB 5 نص�حة وتص��ف العمال ألصحاب األعمال الصغ��
ة القانون�ة المجان�ة !Start Small Think Big انضم إ� برنامج ة ح�ث أنها توفر الخ�� � برو تلميح سلسلة الصغ�� � ب�� ة أغلب�ة األعمال ال�� والصغ��
� وال�ة �ال�فورن�ا. سهلت محام، أنهم سوف مناقشة تداع�ات

و ك�ف قد تكون أو ال تؤثر ع� األعمال التجار�ة AB 5 ألصحاب األعمال المتنام�ة ��
� وأهم�ة تص��ف قوة العمل الخاصة �ك أثناء � والمتعاقدين المستقل�� � الموظف�� ة الخاصة �ك. هم أ�ضا مناقشة الفرق ب�� مع إ�الء COVID-19 الصغ��
.اهتمام خاص لمقد�� الرعا�ة لألطفال وأصحاب العمل المحل�ة
 
:�شمل موضوعات المناقشة ما ���

 
اح 22 تحد�ث س�اسة الدولة �شأن االق��
لتحد�د ك�ف�ة تص��ف العامل "ABC" ك�ف�ة استخدام اخت�ار
� ذلك لعملك ك�ف يتم تص��ف موظف�ك وماذا �ع��
فوائد لتقد�م القوى العاملة لد�ك دون التأث�� ع� أر�احك النهائ�ة

 
A 30 - ة دق�قة مع محام متا�عة المناقشة. سجل هنا . والسؤال والجواب ف��
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ة أثناء طوارئ � وموارد األعمال الصغ�� اض�ة للتأم�� الجمعة 25 س�تم�� 2020 الساعة 1:30 مساًء - COVID-19 قاعة المدينة االف��
� قاعة

� تور�س �� � �ال�فورن�ا ر��اردو الرا ومدير مكتب سان فرا�س�سكو للتنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة جوا���
�� � ير�� االنضمام إ� مفوض التأم��

ة أثناء و�اء � ع� األعمال الصغ�� اض�ة حول قضا�ا التأم�� ا للتحد�ات غ�� .COVID-19 �لد�ة اف�� ا من �ل عمل ، ونظر� � ع� األعمال جزء� �عد التأم��
�ات اليوم ، فمن األهم�ة �م�ان أن تكون ع� اطالع دائم �أحدث التطورات والموارد المتاحة � تواجه ال�� .المسبوقة ال��
 
� الحدث و�رسال أسئلتك إ�

� موعد أقصاە . Marianne.Thompson@sfgov.org ير�� ال�سج�ل ��
ا و�� � مس�ق�

و�� �د اإلل��� ُير�� إرسال أسئلتك �ال��
� 21 س�تم�� ا يوم االثن��   .10:00 ص�اح�

 
: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
 
ة مكتب األعمال الصغ��
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