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أ�ت��ر 2020 9
 
،ع��زي القارئ
 
� المق�ل ، 12 أ�ت��ر ، �مناس�ة يوم الشعوب األصل�ة ح�ث تحتفل مدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو بهذا ة يوم االثن�� س�تم إغالق مكتب األعمال الصغ��
�ات يوم الثالثاء 13 أ�ت��ر ة و ال�� ـــع الصغ�� اض�ة الصورة ل أصحاب المشار�ـ .الع�د. س�ستأنف العمل�ة، وتوف�� خدمة اف��
 
�ات ع� مراجعة اختتام األسب�ع بهذە اإلعالنات والتحديثات. إذا فاتتك أي من رسائلنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، �مكنك مشاهدتها 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
� لـ

SF والتداب�� المق�لة لدعم االنتعاش االقتصادي لمدينة ERTF التق��ر النها��
، �عد أشهر من (ERTF) و فرقة العمل االنتعاش االقتصادي سان فرا�س�سكو � اجتماعه األخ��

اليوم اإلفراج عن تق��ر وتوص�ات �شأن الس�اسات ��
convenings أصحاب المصلحة. �لخص التق��ر اآلثار االقتصاد�ة الم�كرة لـ COVID-19 .ات والعمال� واالستجا�ة الفور�ة للمدينة لدعم الس�ان وال��
� تركز ع� االنتعاش االقتصادي ع� المدى الط��ل والتنم�ة، وتض�يق الفجوة للمجتمعات الضع�فة، ومن السلف 41 توص�ات �شأن الس�اسات ال��
ة و � منتصف المدة القص��

� العمل والنجاح ��
.وتوف�� الم��د من فرص األعمال والمرونة ��

 
� سلسلة من Mayor Breed ردا� ع� التق��ر ، أعلن

� سان فرا�س�سكو . هذە ل�ست سوى الخطوة األو� ��
سلسلة أول�ة من الخطوات لدعم تعا��

� سان فرا�س�سكو
� ستصدر لدعم االنتعاش االقتصادي �� .اإلجراءات ال��

 
� � ش�ل منح وخدمات تصم�م لدعم األعمال التجار�ة المجاورة ال��

ة: ستقدم المدينة 1.6 مليون دوالر �� الدعم االقتصادي إلعادة فتح األعمال الصغ��
نامج الذي �منح اء أثاث وتركي�ات و�عادة تهيئة المساحات من أجل تلب�ة المتطل�ات الصح�ة لل�شغ�ل. من خالل إعادة تم��ل المنح من ال�� تحتاج إ� ��
� الواجهة ، �مكن لصندوق �ات لتحس�� ا لل�� إلعادة الفتح أن �سدد ما �صل إ� 2000 دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو SF Shines عادًة منح�
�ات التقدم هنا . �اإلضافة إ� � أح�اء معينة الحصول ع� تع��ض �صل إ� 5000 دوالر. انقر هنا لمعرفة الم��د و�مكن لل��

�ات �� . �مكن لل�� المستق���
� التفاوض ع� عقود اإل�جار

� ومساعدة ��
� تحتاج إ� دعم قانو�� �ات ال��  .ذلك ، ستوفر المدينة 200000 دوالر لل��

 
كة الفراغات كة : بناء الخروج من النجاحات الم�كرة لل المش�� فإن مدينة العمل لجعل عنا� برنامج دائمة. ، P rogram توسيع المساحات المش��
� تظل سار�ة المفعول ، وس�تضمن الجهد الجد�د الدروس المستفادة � سان فرا�س�سكو ، وال��

نامج الحا�� طوال مدة حالة الطوارئ المحل�ة �� س�ستمر ال��
� سان فرا�س�سكو ع� المدى الط��ل وما �عدها

ة تعا�� �ات والمجتمع طوال ف�� نامج لل��  . .و�ضمن استمرار فوائد ال��
 
� � ومنظمات الفنون والعامل�� � وتعل�م الفنان�� � التم��ل للفنان��

� دوالر �� : تقوم سان فرا�س�سكو بتوج�ه ما �قرب من 6 مالي�� � دل�ل الدخل األسا�� للفنان��
� سان فرا�س�سكو. سيوفر برنامج � جد�د للدخل األسا�� الشامل لفنان�� � ذلك برنامج تج����

� ، �ما ��
� المجال الثقا��

�� UBI ا مع ما �صل إ� 130 فنان�
ا المنظمات الفن�ة �التم��ل إلعادة فتحها �أمان ود لجنة الفنون أ�ض� � ا من أوائل العام المق�ل. س�� ا لمدة ستة أشهر ع� األقل �دء� 1000 دوالر شه���
� ت�حث عن مساعدة مال�ة وش��ات مهن�ة وفرص � والمنظمات ال�� نت ، والذي س�كون �مثا�ة متجر واحد للفنان�� وستمول إ�شاء مركز الفنون ع� اإلن��
� ، والمنظمات الفن�ة ، والمرافق الثقاف�ة. سيوفر مكتب التنم�ة االقتصاد�ة � األسب�ع المق�ل ، ستفتتح لجنة الفنون أر�عة برامج منح أخرى للفنان��

عمل. ��
� األداء لتع��ز

� األعمال التجار�ة الداخل�ة و��� فنا��
� لرسم الجدار�ات مع موض�ع الصحة العامة �� والقوى العاملة 265000 دوالر أم���� لتم��ل الفنان��

� المناطق ذات االزدحام الشد�د COVID السلوك�ات اآلمنة لـ
��.  

 
� لم تتمكن من فتح أبوابها �س�ب �ات ال�� �ات المغلقة: تواصل سان فرا�س�سكو دعمها لل�� ائب لل�� وستقدم ، COVID اإلعفاءات من الرسوم وال��
ف�ه والفنون والح�اة الل�ل�ة أما�ن � ذلك ال��

� تظل مغلقة - �ما �� �ات ال�� ���ة لل�� ا إضاف�ة و�عفاءات ��    .رسوم�
 
�
ـــع التط��ر للمساعدة �� �ات ، ستؤجل المدينة تحص�ل رسوم التأث�� ع� مشار�ـ : �اإلضافة إ� تأج�ل تحص�ل الرسوم من ال�� تأج�ل تحص�ل رسوم التأث��

ا � إ�شاء الم��د من المسا�ن وجعل سان فرا�س�سكو م�ان�
� تع��ز أهداف المدينة المتمثلة ��

� سان فرا�س�سكو. س�ساعد هذا ��
تع��ز بناء المسا�ن ��

 .م�سور الت�لفة للع�ش ف�ه ، مع تع��ز خلق فرص العمل المحل�ة
 
�ع�ة � المناطق الثقاف�ة م�لغ 265000 دوالر ل�ل منطقة ثقاف�ة معتمدة من الناح�ة ال���

المنح للمناطق الثقاف�ة: س�قدم برنامج بناء وتأث�� المجتمع ��
�
� المقام األول لالحتفال �الثقافة ، ودعم مرونة المجتمع ��

ـــج لها. س�تم استخدام األموال �� و�ـ تعمل ع� الحفاظ ع� مجتمعاتها الثقاف�ة وتق��تها وال��
ة ، واستقرار ه��ة المنطقة وقدرتها ع� تول�د اقتصاد نا�ض �الح�اة ، COVID-19 ضوء  .وتوف�� الموارد الم�ا��
 
اتنا اإلخ�ار�ة. ابق ع� اتصال !مع توفر الم��د من التفاص�ل حول إجراءات الدعم المق�لة هذە ، سنحرص ع� مشاركة المعلومات من خالل ���
 
توار�ــــخ االستحقاق القادمة
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��ة األعمال الدفع - االستحقاق 10 /31/20 3  ال��ــع المقدرة ��
ائب األعمال الفصل�ة المقدرة ائب التجار�ة و�س�ب 30 أب��ل، 31 يوليو و31 أ�ت��ر من �ل عام. �س�ند حسا�ات مدفوعات �� التقدي��ة مدفوعات ال��
� سان

� السنوي لألعمال �� ��� � اإلقرار ال��
� تم إدخالها �� ائب إ� المعلومات ال�� � الخزانة ومكتب محصل ال�� � اإلشعارات المرسلة من أم��

لعام 2020 ��
���ة الحال�ة �حلول 31 أ�ت��ر . انقر هنا لم��د ا للسنة ال�� ائب األعمال لل��ــع الثالث مس�ق� ا دفع �� �ات عموم� فرا�س�سكو لعام 2019 . ُ�طلب من ال��
نت    .من المعلومات والدفع ع�� اإلن��
 
� ال��ــع الثالث - مستحق الدفع 31/10/20

� للمب�عات واالستخدام �� ��� اإل�داع ال��
� �ال�فورن�ا

ائب والرسوم �� � (CDTFA) تقوم إدارة ال��
��ة �� ��ة المب�عات الم�لغ عنها أو المب�عات المتوقعة الخاضعة لل�� � تردد لإل�داع بناًء ع� �� بتعي��

نت ��ة المب�عات واالستخدام مستحقة �حلول 31 أ�ت��ر. انقر هنا لتقد�م عودتك ع�� اإلن�� ) إقرارات �� .وقت ال�سج�ل. ال��ــع الثالث (يوليو - س�تم��
 
�املة ق تنف�ذ ع� النظام الجد�د الخدمات ع�� CDTFA ير�� مالحظة: ث متواجد اال�داع سوف الصفحة لم �عد متاحا �عد 5 نوفم�� 2020 �ما
نت. ير�� تحد�ث اإلشارة المرجع�ة الخاصة �ك إ� ًة إ� صفحة �سج�ل الدخول h�ps://onlineservices.cd�a.ca.gov اإلن�� للوصول م�ا��
نت   .الجد�دة ع�� اإلن��
 
م�ح س�نما داخ��

[ توج�ه ] [ إرشادات ] [ خطة الصحة والسالمة ]
� سان فرا�س�سكو التوجيهات

ا من 7 أ�ت��ر. أصدرت إدارة الصحة العامة �� ا ، ُ�سمح ب�عادة افتتاح الس�نما الداخل�ة �سعة 25٪ اعت�ار� علن سا�ق�
�
�ما أ

واإلرشادات وخطة الصحة والسالمة لهذە الصناعة. ينطبق هذا التوج�ه ع� جميع مال�� ومشغ�� ومديري األفالم الداخل�ة
:ر سخانات . النقاط الرئ�س�ة ��

من سعة ذلك الم�ح �حد أق� 100 فرد ، �اس�ثناء األفراد. إذا �ان i ndoor m ovie t 25٪ �جب أال يتجاوز عدد األشخاص داخل سخان
مجمع دور الس�نما �حتوي ع� عدة مسارح فرد�ة ، فإن حد السعة ال�الغ 25٪ ينطبق ع� المجمع ��ل وع� �ل م�ح ع� حدة ، و�نطبق
.الحد األق� ال�الغ 100 شخص ع� �ل مسار ع� حدة
� جميع األوقات

ا من أ�هم �� .�جب أن �حافظ الموظفون والمستف�دون ع� مسافة ستة أقدام ع� األقل من األشخاص الذين ل�سوا جزء�
� جميع األوقات

.أغط�ة الوجه إلزام�ة ��
اؤها من خارج الم�ح إ� الم�ح و�ات ح�� لو تم �� � هذا الوقت. ال ُ�سمح ب�دخال األطعمة والم��

�جب أن تظل مناطق االمت�از مغلقة ��
ب لضمان استمرار تغط�ة الوجه .وتناولها داخل الم�ح. �حظر األ�ل وال��
� ال ه التوج�ه

. حافظ ع� نظافة الفضاء مع تع��ز إجراءات التطه�� وال�ف الص�� �ما هو موضح ��
� الصفحات 2-3 من اإلرشادات

.متطل�ات الالفتات اإللزام�ة المدرجة ��
 
�ات ع� القراءة ام �قواعد الته��ة هذە و��� بروتوكول الت�اعد االجتما�� الجد�د هذا . يتم �شجيع ال�� � �ات المفتوحة االل�� �جب ع� جميع ال��
ات تطرأ ع� طلب -Stay-Safer-At ال�املة من خالل التوجيهات واإلرشادات وخطة الصحة والسالمة و�جب أن تظل ع� اطالع دائم �أي تغي��
Home عن ط��ق التحقق من موقع DPH انتظام. إضاف�ة �مكن العثور ع� معلومات حول� �

و�� � ذلك وصالت ل معدات الحما�ة ، SF.gov اإلل���
�ما ��

           .و الفتات أجل لعملك (PPE) الشخص�ة
 
� 14 أ�ت��ر - PowerUp صندوق برنامج

ي�ت�� ��
ي Mو$ Google.org 3 أعلن � العمل الخ��

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

جميع 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��
   .�مكن أن تنطبق هنا من خالل 14 أ�ت��ر usinesses 2020 الصورة مول ب La�nx ينمو عملك. تصف�ات
 
:حلقات ال��ب
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��
 
ندوة ع�� ال��ب لصندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا الجد�د - الثالثاء 13 أ�ت��ر 2020 الساعة 5:00 مساًء
ة � وادي الس�ل�كون ، الغرفة ، CAMEO ، Pacific Community Ventures ، تدعو�م أغلب�ة األعمال الصغ��

الغرفة التجار�ة الفلب�ن�ة األم��ك�ة ��
� وادي الس�ل�كون للتعرف ع� صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا ، وهو صندوق قرض تم

� وادي الس�ل�كون والغرفة التجار�ة المرك��ة ��
السوداء للتجارة ��
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� العام والخاص �س� � القطاع�� ا�ة جد�دة ب�� � �ال�فورن�ا لمساعدة أصحاب .CASE Taskforce إ�شاؤها من خالل ��
تم تصم�م صندوق إعادة البناء ��

ات � �ال�فورن�ا الذين �حتاجون إ� قرض �س�ط منخفض الت�لفة للتك�ف مع تأث��
ة �� س�تم �سه�ل القروض من خالل .COVID-19 األعمال الصغ��

� جميع أنحاء الوال�ة. مواضيع المناقشة
�� � � المجتمعي��  :المقرض��

� �ال�فورن�ا
 نظرة عامة ع� صندوق إعادة البناء ��

ما نعرفه وما ال نعرفه عن عمل�ة التقد�م
�القرب منك (CDFI) إ�جاد مؤسسة مال�ة لتنم�ة المجتمع
� مجتمعك المح��

موارد إضاف�ة ��
 
� �ال�فورن�ا ، قم ب��ارة هنا

. انقر هنا لل�سج�ل. لم��د من المعلومات حول صندوق إعادة البناء ��
 
� األوقات الصع�ة - الخم�س 15 أ�ت��ر 2020 الساعة 6:00 مساًء

وعك الصغ�� �� إعادة ه��لة م��
ة الم�دعون والمرنون Covid-19 خالل أزمة مثل جائحة ا ما �حتاج أصحاب األعمال الصغ�� أو خالل األوقات االقتصاد�ة الصع�ة مثل الركود ال�ب�� ، غال��
إ� إعادة محاذاة أعمالهم و�عادة تنظ�مها لل�قاء واالستعداد لحالة طب�ع�ة جد�دة. س�ساعدك ورشة العمل القانون�ة هذە ع� فهم �دائل تج��ب األعمال
ون أو � �ش�� � المشارك�� � الخاص �ك ، أو جعل المال���

داد ، مثل إعادة التفاوض ع� العقود الرئ�س�ة ، أو تغي�� ه��ل ال��ان القانو�� ة واالس�� الصغ��
ا وع ر�ادي جد�د ومختلف تمام� ون ، أو ي��عون �ل أو جزء من عملك ، أو إعادة ه��لة ديونك ، أو إذا لزم األمر إنهاء األعمال الحال�ة وحلها ل�دء م�� �ش��
� يوم آخر. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا

�� .
 
: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=auto&tl=ar&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/new-ca-rebuilding-fund-safe-super-low-cost-capital-for-business-owners-to-get-back-on-your-feet
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://ibank.ca.gov/small-business/california-rebuilding-fund/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.rencenter.org/event/structuring-your-business-soma-sept/
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

