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أ�ت��ر 2020 13
 
،ع��زي القارئ
 
� سان فرا�س�سكو ، �مكنك مشاهدته هنا . مع

� ع� سلسلة من الخطوات لدعم االنتعاش ��
إذا غاب رئ�س �لد�ة تولد الصورة تعلن منة األسب�ع الما��

اتنا اإلخ�ار�ة .توفر الم��د من التفاص�ل حول إجراءات الدعم القادمة هذە ، سنحرص ع� مشاركة المعلومات من خالل ���
 
�ات ع� مراجعة ا ، نحن oewd.org/covid19 ف�ما ��� إعالنات وتحديثات اليوم. يتم �شجيع ال�� للحصول ع� معلومات جد�دة. �ما هو الحال دائم�
�� االتصال بنا ع�    . sfosb@sfgov.org هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
 
:اإلعالنات
SF ء إلعادة فتح الصندوق �

���
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، أن

ا �� اء City أعلن سا�ق� � تحتاج إ� �� � ش�ل منح وخدمات تصم�م لدعم األعمال التجار�ة المجاورة ال��
ستقدم 1.6 مليون دوالر ��

ا نامج الذي �منح عادًة منح� 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��
� الواجهة ، �مكن لصندوق �ات لتحس�� . �مكن SF Shines لل�� إلعادة الفتح أن �سدد ما �صل إ� 2000 دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستق���
�ات التقدم هنا � أح�اء معينة الحصول ع� تع��ض �صل إ� 5000 دوالر. انقر هنا لمعرفة الم��د و�مكن لل��

�ات �� . لل��
 
كة و�رشادات التصم�م مسح برنامج المساحات المش��
ة �ش�ل أفضل. ير�� قضاء �عض الوقت إل�مال هذا االس�ب�ان القص�� الذي �ات الصغ�� ت��د مدينة سان فرا�س�سكو معرفة ك�ف �مكننا مساعدة ال��
�ة / � كة تديرها. االستطالع متاح �لغات مختلفة : اإلنجل�� كة. ير�� ملء اس�ب�ان منفصل ل�ل �� � تقي�م برنامج المساحات المش��

س�ساعد المدينة ��
 中文/ Pilipino / Tiếng Việt/ اإلس�ان�ة
 
كة المحدثة لل موجهات التصم�م لمساعدة عل�ك التأ�د من اله��ل الخاص هو الوصول إليها، و�رى سالمة ADA أ�ضا، و تمت مساحات برنامج المش��
� � موقف ل��

كة ع� الرص�ف أو �� . الشارع، و�نص ع� وصول حاالت الطوارئ. انقر هنا ل عرض الم�ادئ التوجيه�ة لتصم�م المساحات المش��
 
� العام والخاص ع� القروض � القطاع�� ا�ة ب�� ت�س�ط ال��
ة من 50،000 $ أو أقل. �عمل PPP مع وزارة الخزانة، اإلفراج عن د أ�سط قرض تطبيق الصفح عن القروض (SBA) آخر األسب�ع، و�دارة األعمال الصغ��
�ات األم��ك�ة مع ضمان � العام والخاص لتوف�� اإلغاثة المال�ة واإلدار�ة ألصغر ال�� � القطاع�� ا�ة ب�� هذا اإلجراء ع� ت�س�ط عمل�ة التنازل عن ال��
ائب . انقر هنا لعرض أ�سط طلب إعفاء من القرض. تعل�مات است�مال الطلب والقاعدة النهائ�ة المؤقتة متاحة اف السل�م ع� أموال داف�� ال�� اإل��
نت .ع� اإلن��
 
ة: اإلرضاع ، إجازة الوالدين ، وتار�ــــخ الراتب �ات الصغ�� � ال�� قوان��
ة ، ندوة � العمل وأغلب�ة األعمال الصغ��

اك مع المساعدة القانون�ة �� � سان فرا�س�سكو ، �االش��
� وقت سابق اليوم ، عقد مكتب إنفاذ معاي�� العمل ��

��
� وما � تؤثر ع� عملك . هذا ال���ينار غطاء إد ما تتطلب هذە القوان�� ة ال�� نت حول مراس�م مدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو األخ�� إعالم�ة ع�� اإلن��
نت هنا واعرض الندوة ع�� ال��ب عند الطلب هنا ائح العرض التقد��� للندوة ع�� اإلن�� . تعن�ه لعملك والقوى العاملة . قم �الوصول إ� ��
 
 
توار�ــــخ االستحقاق القادمة
��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��
 
� للمب�عات واالستخدام لل��ــع الثالث - مستحق الدفع 31/10/20 ��� 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��
 
ات مهمة تذك��
���ة عند إغالق العمل اإلجراءات ال��
ا �غض النظر عن الظروف ا صع�� ا قرار� ل إغالق صفحة األعمال إ� مساعدة أصحاب األعمال تنقل IRS أع�د تصم�مه انه T .�عد إغالق العمل دائم�
ائب االتحاد�ة عند إغالق األعمال التجار�ة .الخطوات ال��
 
نت تتوفر ملصقات الطعام الداخ�� ع�� اإلن��
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�
� 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
 
نت تجد�د �سج�ل األعمال - الرا�ط متاح ع�� اإلن��
ا ألزمة � ل�سج�ل األعمال لعام 2021 إ� 1 مارس 2021. وستظل شهادات �سج�ل األعمال الصادرة لعام ، COVID-19 نظر�

تم تأج�ل الموعد النها��
نت . 2019-2020 سار�ة ح�� 1 مارس 2021. وأي �شاط تجاري �مكنه التجد�د ودفع رسوم ال�سج�ل اآلن هو شجعوا ع� الق�ام �ذلك ع�� اإلن��
 
التدر�ب ع� التحرش الج���

� األول
� أو أ��� لتوف�� التحرش الج��� و�ساءة التدر�ب منع السلوك . الموعد النها�� يتطلب قانون وال�ة �ال�فورن�ا جميع أر�اب العمل من 5 موظف��

� (DFEH) للتدر�ب هو 1 يناير 2021 . تقدم وزارة التوظ�ف العادل واإلس�ان
� �متطل�ات التدر�ب القانون�ة ��

نت ت�� اآلن دورات تدر���ة مجان�ة ع�� اإلن��
    .�ال�فورن�ا. انقر هنا لم��د من المعلومات وللوصول إ� الدورات التدر���ة
 
تعداد 2020
� أقرب وقت ممكن ح�ث ال يزال هناك عدد كب�� من

� الخاصة بهم ��
�شجع سان فرا�س�سكو جميع الس�ان ب�شاط ع� إ�مال اس�ب�انات التعداد الس�ا��

� لم ت�مل تعداد 2020. مساعدة سان فرا�س�سكو الحصول ع� تمث�ل وفوائد أفضل من خالل التأ�د من لك ولعائلتك الحصول ع� حساب األ� ال��
ء نفسه. قم ب��ارة encouragو �

.أو اتصل �الرقم my2020census.gov 2020-330-844 ه موظف�ك أن تفعل ال��
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ا العقل المدبر لألعمال: التمحور حول ال��ــح - الخم�س 15 أ�ت��ر 2020 الساعة 11:00 ص�اح�
�
تد األف�ار وتول�د حلول جد�دة. هل �ستمر �� ة هو أننا نفتقر إ� ف��ق ل�� � العمل. �مكن أن �كون التحدي �أصحاب األعمال الصغ��

�لنا "عالقون" ��
� عملك ، ول�نك ت�افح من أجل اإل�طاء والعثور ع� حل؟ هل �مكنك استخدام دعم الف��ق لحل التحدي األ��� الذي تواجهه

مواجهة نفس المشا�ل ��
� حل مش�لتهم�)؟

(ومساعدة اآلخ��ن ��
 
� برا�انت ، لحضور ورشة عمل ة التفاعل�ة للغا�ة. ورشة Business Mastermind انض�� إ� مدر�ة رواد األعمال ، ك��ست�� ذات المجموعة الصغ��
ا ، �ستف�د � Business Mastermind 15 العمل األ��� طل��

� العمل ��
� حل مش�لتك األ��� صع��ة ��

من ع�ق��ة المجموعة اإل�داع�ة لمساعدتك ��
ا . انقر هنا لل�سج�ل � حل أ��� تحد�اتهم أ�ض�

.دق�قة أو أقل . ستخ�ج �خطة عمل واضحة وس�تم إعادة ت�ش�طك ، �عد أن ساعدت اآلخ��ن ��
 
نت حول مفاوضات التأج�� التجاري - 15 أ�ت��ر و 21 أ�ت��ر 2020 الساعة 5:00 مساًء ندوات ع�� اإلن��
� التفاوض ع� عقود اإل�جار

ة �� �ات الصغ�� نت مدتها ساعة واحدة لمساعدة ال�� � ندوات ع�� اإلن��
� للحقوق المدن�ة �� اس��اء P .انضم إ� لجنة المحام��

كز ع� أو�الند �س�ب منح التم��ل، ول�ن �مكن أن � انه حلقات النقاش ع�� ال��ب س��
� من م�اتب المحاماة المحل�ة ، �� � المتطوع�� من ق�ل المحام��

ا مشاركة طرق إضاف�ة للحصول . س�تم أ�ض� � سان فرا�س�سكو وسان خوس�ه إذا �ان أصحاب األعمال من تلك المدن و�ح��
� المحل�ة �� تغ�� القوان��

� 15 أ�ت��ر أو 21 أ�ت��ر
ك �� . ع� دعم لقضا�ا اإل�جار التجاري. اعرف الم��د واش��

 
� 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 تج��ب األعمال
�ون � �ش�� � المشارك�� � الخاص �ك ، أو جعل المال���

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

ا �� . تمام�
 
: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
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� 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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