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أ�ت��ر 2020 6
 
،ع��زي القارئ
 
�
ا وتحد�د طرق جد�دة وآمنة لالحتفال هذا العام. أصدرت إدارة الصحة العامة �� اب ع�د الهال��ن ��عة ، تذكر المدينة الس�ان �التخط�ط م�كر� مع اق��
� ا ح�ث ال يتم �شجيع الحفالت التنك��ة من ال�اب إ� ال�اب وال�� سان فرا�س�سكو توجيهات لمساعدة الس�ان ع� االحتفال �ع�د الهال��ن األ��� أمان�

ا ا إ� جنب مع أف�ار لع�د الهال��ن أ��� أمان� و�ات االحتفال�ة. تحقق هنا من ما �جب فعله وما ال �جب فعله جن�� .تتقاسم األطعمة والم��
 
�ات ير�� االطالع أدناە للحصول ع� إعالنات اليوم والتحديثات. إذا فاتتك أي من رسائلنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، �مكنك مشاهدتها هنا . يتم �شجيع ال��
�� االتصال oewd.org/covid19 ع� مراجعة ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� للحصول ع� معلومات جد�دة. �ما هو الحال دائم�
    . sfosb@sfgov.org بنا ع�
 
:اإلعالنات
نت يتوفر الم��د من ملصقات الطعام الداخل�ة ع�� اإلن��
� هذە وس كورونا. تل�� �ات ب��� الفتات معينة أثناء جائحة ف�� � األما�ن المغلقة ، يتطلب األمر الص�� أن تقوم ال��

مع اس�ئناف عمل�ة تناول الطعام ��
. الملصقات متطل�ات اإل�الغ عن المخاطر الداخل�ة. اعرضها واط�عها هنا
 
ائب تذك�� مصلحة ال��
���ة عند إغالق العمل اإلجراءات ال��
ا �غض النظر عن الظروف ا صع�� ا قرار� إ� مساعدة أصحاب األعمال IRS.gov إعادة تصم�م إغالق الصفحة عمل من IRS انه T .�عد إغالق العمل دائم�
ائب االتحاد�ة عند إغالق األعمال التجار�ة .تنقل الخطوات ال��
 
� لدفع األثر االقتصادي

تم تمد�د الموعد النها��
� الدفع األثر االقتصادي IRS و

� لل�سج�ل ��
� (EIP) أعلن أن الموعد النها��

هو اآلن 21 نوفم�� 2020 ، وهو إضاف�ة خمسة أسابيع �عد الموعد النها��
� أ�ع وقت ممكن �استخدام غ�� فالتر: أدخل P eople .األص��

� لم تل�� األثر االقتصادي الدفع - �جب أن �سجل �� � - وال�� ��� الذين ال عادة ملف ��
.لن تكون األداة متاحة �عد 21 نوفم�� .IRS.gov المعلومات هنا األداة ع�
 
� ح�� 15 أ�ت��ر IRS يتوفر ملف

المجا��
كة � ، Free File سجلت �� � �س�ة المستخدم��

ائب مجان�ة ، ز�ادة ق�اس�ة �� ائب والقطاع الخاص تقدم منتجات إعداد �� � مصلحة ال�� ا�ة ب�� و�� ��
ائب ا ح�� 15 أ�ت��ر لهؤالء داف�� ال�� � متاح�

� عام 2020. �ظل الملف المجا��
ائب إ� موفري عالمات تجار�ة مجان�ة �� الجدد ح�ث تحول دافعو ال��

.الذين ما زالوا �حاجة إ� ملف عودتهم 2019
 
نت تجد�د �سج�ل األعمال - الرا�ط متاح ع�� اإلن��
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. أي

الموعد النها��
ا اآلن. إذا لم �كن لد�ك رقم التع��ف الشخ�� ع� نت متاح� كة �مكنها دفع رسوم ال�سج�ل اآلن مدعوة إ� قم �ذلك وأصبح را�ط التجد�د ع�� اإلن�� ��
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. لن تتمكن من اإلن��
نت �دون رقم التع��ف الشخ��  .التجد�د ع�� اإلن��

 
التدر�ب ع� التحرش الج���

� أو أ��� توف�� تدر�ب لمدة ساعة واحدة من التحرش الج��� والسلوك يتطلب قانون وال�ة �ال�فورن�ا من جميع أر�اب العمل الذين لديهم 5 موظف��
. الموعد � � والمدي��ن مرة �ل عام�� ف�� ء للم�� � من التدر�ب ع� التحرش الج��� والسلوك الم�� اف وساعت�� � لإل�� � غ�� الخاضع�� ء للموظف�� الم��
� األول للتدر�ب هو 1 يناير 2021

  . النها��
 
� م�ان العمل الذي (DFEH) تقدم وزارة التوظ�ف العادل واإلس�ان

ء �� نت حول منع التحرش الج��� والسلوك الم�� اآلن دورات تدر���ة مجان�ة ع�� اإلن��
ا لقانون الحكومة 12950.1. انقر هنا لم��د من المعلومات وللوصول إ� الدورات التدر���ة ، � وال�ة �ال�فورن�ا وفق�

�� �
� �متطل�ات التدر�ب القانو��

���
ا �لغات متعددة   . المتوفرة أ�ض�
 
� نفس

� أي م�ان ، ح�� لو لم �عملوا ��
� أو أ��� �� � �ال�فورن�ا طالما أنه يوظف 5 موظف��

�� � مالحظة: ُ�طلب من صاحب العمل تدر�ب موظف�ه المق�م��
� �ال�فورن�ا. �مكن االطالع ع� الم��د من األسئلة الشائعة ع�

الموقع وح�� لو لم �كن جم�عهم �عملون أو �ق�مون ��
h�ps://www.dfeh.ca.gov/shp�aq/ .  
 
�
تحد�ث التعداد - تم تمد�د الموعد النها��
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� المح�مة الف�درال�ة مكتب اإلحصاء �مواصلة العد ح�� 31 أ�ت��ر 2020 . ع� الرغم من أن ال ه قرار و ناشد من ق�ل
� ، أمر قاض ��

� األسب�ع الما��
��

ـــخ انتهاء التعداد ح�� هذە اللحظة هو 31 أ�ت��ر . نحن �شجع جميع س�ان سان فرا�س�سكو ب�شاط THاإلدارة ، قضت الدائرة 9 ضد الطعن ح�� تار�ـ
�
� لم ت�مل تعداد 2020. ساعد سان فرا�س�سكو �� � أقرب وقت ممكن ح�ث ال يزال هناك عدد كب�� من األ� ال��

ع� إ�مال استطالعات التعداد ��
ء نفسه. �ل شخص يتم عدە �جلب �

الحصول ع� تمث�ل ومزا�ا أفضل من خالل التأ�د من اح�سا�ك أنت وعائلتك و�شجيع موظف�ك ع� فعل ال��
امج والخدمات األساس�ة ع� مدار السنوات الع�� القادمة. �ضمن اح�سابنا تمث�لنا الس�ا�� العادل واألهم من 20000 دوالر من الموارد الف�درال�ة لل��
� عن ج�س�تك أو حالتك الوظ�ف�ة ، أو عن دخل أ�تك. قم ب��ارة

ذلك ، يؤكد أنك هنا وجزء من أم���ا. لن �سألك التعداد الس�ا��
my2020census.gov 2020-330-844 أو اتصل �الرقم.
 
المنح وموارد التم��ل
� منطقة الخليج

ة �� �ات الصغ�� ق�ات الموفرة للطاقة لل�� ة �دون فوائد لل�� قروض صغ��
ا�ة مع منظمة ، BayREN دخلت �� �

ة �فائدة Mission Asset Fund (MAF) ٪0 و�� منظمة حكوم�ة محل�ة ، �� غ�� ال��ح�ة لتقد�م قروض صغ��
ا من التحد�ث إ� إضاءة وع ، �دء� � منطقة الخليج. �غض النظر عن الم��

ة القائمة �� �ات الصغ�� ق�ات توف�� الطاقة لل�� LED تصل إ� 2500 دوالر ل��
� اخت�ار المعدات الموفرة للت�لفة والعثور ع� المقاول المناسب و�رشادك خالل MAF �مكن أن �ساعدك ، ENERGY STAR وح�� الت�د�ل إ� أجهزة

��
.عمل�ة طلب القرض ال�س�طة
 
نامج :مزا�ا ال��

         قروض من 500 دوالر - 2500 دوالر -

وط مرنة 0٪ -          فائدة و��

         ENERGY STAR تم��ل جميع المنتجات المعتمدة من -

نت -          عمل�ة تقد�م ��عة ع�� اإلن��

ا ع� المرافق -          فرصة لتوف�� ما �صل إ� 100 دوالر شه���

 
ق�ات كفاءة الطاقة تم��ل أو جدولة وقت للحد�ث مع ممثل . برنامج القروض الصغرى األعمال BayREN ومعرفة الم��د عن MAF تطبيق اليوم لل��
 
� المنطقة 5

سداد نافذة األعمال التجار�ة ��
ة ، ال س�ما أثناء و�اء ة المتع�� �ات الصغ�� ف المنطقة 5 دين ، COVID-19 النوافذ المحطمة ل�ست خطأ صاحب العمل. من أجل دعم ال�� �طلق م��
� المنطقة 5. �مكن

رة من النوافذ المكسورة �� ة المت�� �ات الصغ�� ا لمساعدة الضحا�ا لل�� � سان فرا�س�سكو برنامج�
ب��ستون ومكتب المد�� العام ��

� السنة. التع��ضات عن النوافذ
�� � �ات المؤهلة ما �صل إ� 1000 دوالر أم���� من ت�لفة اس��دال نافذة واجهة محل �حد أق� مرت�� تع��ض ال��

� أو �عد 17 مارس 202 0. انقر هنا لعرض األهل�ة والتقد�م
� حدثت �� .المكسورة مؤهلة للحوادث ال��

 
PowerUp صندوق برنامج
ي Mجوجل �اف�ه أعلن $ 3 � العمل الخ��

�� � � جميع PowerUp منحة ل الالت�ني��
ة �� �ات الصغ�� ة مئات الالت�ن�ة س مملوكة من ال�� صندوق لدعم م�ا��

أنحاء وال�ة �ال�فورن�ا وني��ورك وتكساس مع الحصول ع� رأس المال والتدر�ب الذي �حتاجون إل�ه لالستفادة بنجاح عاصمة للتغلب االقتصاد�ة
� النمو. و

ة �منحة تحطم $ 5000 و�قران كنت مع مدرب لمساعدتك La�nx ستدعم برنامج المؤهلة PowerUp االن�ماش واالستمرار �� �ات الصغ�� ال��
ات�ج�ة األعمال وال�س��ق والتم��ل . تصف�ات ة ع�� اس�� الصورة مول ب La�nx ينمو عملك. س�حصل المشاركون ع� إم�ان�ة الوصول إ� الخ��
usinesses 2020 مكن أن تنطبق هنا من خالل 14 أ�ت��ر�.   
 
(EIDL) قرض ال�وارث االقتصاد�ة
ة � ، تقدم إدارة األعمال الصغ�� ا من خالل 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 � قبول تطب�قات SBA لم �عد متاح�

�ات EIDL س�ستمر �� لل��
ة المؤهلة   .الصغ��
 
:حلقات ال��ب
ا � أعمال التص�يع - الخم�س 8 أ�ت��ر 2020 الساعة 11 ص�اح�

بناء المرونة ��
� السلطة الفلسطي��ة

للمحادثة الثاق�ة حول SFMade ث إ�ث rtnership ير�� االنضمام مكتب سان فرا�س�سكو االقتصاد والقوى العاملة التنم�ة ��
ا ما �قال إنه ل�س األقوى أو األ��� أو األقوى ع� ق�د الح�اة - �ل المحوالت !مرونة �اعت�ارها عن�ا حاسما لصحة األعمال وال�قاء ع� ق�د الح�اة. غال��

نها ،COVID-19 لقد رأينا أوال - ال�د أثناء و�اء
�
�ات ع� أساس �مك �ات الذين هم ذك�ا ومرنا مع القدرة ع� محور، �ان أداء أفضل. تعتمد هذە ال�� أن ال��

� من النكسات والبناء للمستق�ل
.من "الحجم المناسب" لعمل�اتها وتحد�د أول��ات أعمالها ��عة وكفاءة ح�� تتمكن من التعا��

 
ـــع قنوات البيع ، إ� الوصول إ� رأس المال ، إ� إعادة تك��ن القوى العاملة ومساحة العمل ، تتحد �ل هذە العوامل لخلق من إ�شاء منتج جد�د ، إ� تن��ـ
كة. و تتضمن لوحة :مرونة ع� مستوى ال��

كة ر ، الرئ�س التنف�ذي ل�� �  Timbuk2 ديبورا ك��
 Andytown Coffee Roasters لور�ن كراب ، مال�ة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://my2020census.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://missionassetfund.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.energystar.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://missionassetfund.org/bayren/%23prequal#prequal
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://missionassetfund.simplybook.me/v2/%23book/service/3/count/1/#book/service/3/count/1/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://missionassetfund.org/bayren/
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.andytownsf.com/
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كة  Swope Design Solu�ons ب��ت سوب ، الرئ�س التنف�ذي ل��
 
Bay Area بت�س�� من سوزان ما ، مكتب مدينة سان فرا�س�سكو للتنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة . انقر هنا لل�سج�ل اآلن.  ا��شف الم��د من أحداث
Manufacturing Week هنا ! 
 
ة: اإلرضاع ، و�جازة الوالدين ، وسجل الرواتب - الثالثاء 13 أ�ت��ر 2020 الساعة 1:00 مساًء �ات الصغ�� مراس�م ال��
� سان فرا�س�سكو ،

� تؤثر ع� عملك. س�قدم مكتب إنفاذ معاي�� العمل �� ة ال�� تعرف ع� الم��د حول مراس�م مدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو األخ��
نت حول ة ، ندوة إعالم�ة مجان�ة ع�� اإلن�� �ات الصغ�� � العمل وأغلب�ة ال��

ا إ� جنب مع المساعدة القانون�ة �� :جن��
� م�ان العمل

، قانون اإلرضاع ��
قانون اإلجازة الوالد�ة المدفوعة ، و
ـــخ المرت�ات مرسوم تار�ـ

 
� وما تعن�ه لعملك والقوى العاملة لد�ك. سجل هنا اليوم أمام هذا �مأل ما �صل . ستغ�� هذە الندوة ع�� ال��ب ما تتطل�ه هذە القوان��
 
: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��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://swopedesignsolutions.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.eventbrite.com/e/building-resiliency-into-a-manufacturing-business-tickets-121656859943
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://bayareamfg.org/mfgweek/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://bayareamfg.org/mfgweek/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/2294132021636838
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&tl=ar&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

