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،عزیزي القارئ
 
في وقت سابق من ھذا األسبوع بشأن خطة إعادة فتح سان فرانسیسكو ، یمكنك مشاھدتھ ھنا . ستؤدي إعادة فتح المزید من Mayor Breed في حال فاتك إعالن
األعمال واألنشطة إلى زیادة السفر والتفاعل في جمیع أنحاء المدینة. یجب على جمیع سكان سان فرنسیسكان االستمرار في القیام بدورھم للحد من انتشار الفیروس
.، بما في ذلك إخفاء الوجھ ، والتباعد االجتماعي وغسل الیدین. دعونا ال نھدر جھودنا وتضحیاتنا وتقدمنا   حتى اآلن للتخفیف اآلن
 
اختتام األسبوع بھذه اإلعالنات والتحدیثات. إذا فاتتك أي من نشراتنا اإلخباریة السابقة ، فیمكنك عرضھا ھنا . یتم تشجیع الشركات على مراجعة
oewd.org/covid19 للحصول على معلومات جدیدة. كما ھو الحال دائًما ، نحن ھنا للمساعدة. إذا كانت لدیك أسئلة ، فیرجى االتصال بنا على
sfosb@sfgov.org .  
 
:اإلعالنات
C19-07k تم تحدیث األمر الصحي الخاص بالمأوى في المكان رقم
قامت وزارة الصحة العامة بتحدیث أمر المأوى في المكان الصحي مع انتقال سان فرانسیسكو إلى المستوى األدنى (األصفر) بناًء على مقیاس العدالة الصحیة
:الجدید للوالیة. تتضمن بعض النقاط البارزة الرئیسیة في ھذا الترتیب ما یلي

(.الفتات لألنشطة الداخلیة (الصفحة 14 ، القسم ز
یجب على جمیع الشركات التي یُسمح لھا بإعادة فتح أبوابھا أن تقوم بشكل واضح بوضع الفتات ، بما في ذلك جمیع المداخل العامة األولیة ، لتذكیر
الناس بااللتزام بالمسافة الجسدیة ، والنظافة ، ومتطلبات تغطیة الوجھ والبقاء في المنزل عندما یشعرون بالمرض. یجب على الشركات أیًضا نشر عالمة
ینتقل عن طریق الھواء ، والمخاطر أعلى بشكل عام في الداخل ، و (2) یجب على كبار السن COVID-19 قائمة بذاتھا تحمل رسالة مفادھا: (1) أن
وأولئك الذین یعانون من مخاطر صحیة تجنب األماكن المغلقة مع الحشود . تُعد المقاطعة قوالب لالفتات متاحة عبر اإلنترنت على
h�ps://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19 . قد یتم تحدیث القوالب من وقت آلخر ، وحث الشركات بشدة على البقاء على
.اطالع بھذه التغییرات وتحدیث الالفتات وفقًا لذلك
الصفحات 14-15 ، القسم ح) - متطلب جدید) COVID-19 الفتات للموظفین لإلبالغ عن الظروف غیر اآلمنة المتعلقة بـ
اعتباًرا من 27 أكتوبر 2020 ، یتعین على جمیع الشركات نشر الفتات في غرف استراحة الموظفین أو مناطق إلبالغ الموظفین أنھ یمكنھم اإلبالغ عن
انتھاك النظام . یجب أن -www.sf.gov/report-health الصحیة عن طریق االتصال بالرقم 311 أو زیارة COVID-19 انتھاكات أوامر وتوجیھات
تنص الالفتات أیًضا على أنھ لن یتم الكشف عن ھویة الموظف لصاحب العمل. عینة من الالفتات متاحة عبر اإلنترنت على
h�ps://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19 .
متطلبات التھویة (الصفحة 15 ، القسم األول) - المتطلبات المحدثة
، "COVID-19 بشأن "التھویة للمنظمات غیر الصحیة أثناء وباء SFDPH یجب على جمیع الشركات المسموح بفتحھا في الداخل مراجعة إرشادات
إرشادات التھویة). اعتباًرا من 27 أكتوبر 2020 ، یجب على) h�ps://www.sfcdcp.org/COVID-Ven�la�on والمتوفر عبر اإلنترنت على
الشركات (1) تنفیذ أكبر عدد ممكن من التحسینات في وثیقة إرشادات التھویة قدر اإلمكان و (2) االحتفاظ بنسخة مشروحة یدویًا من إرشادات التھویة
.توضح التحسینات التي تم النظر فیھا وتنفیذھا
المرفق أ -1: نموذج فحص الموظفین - جدید - 19 أكتوبر 2020
R EVISED - (الصفحة 5 ، القسم 4-ب) C-2 التجمعات الخارجیة: الملحق
[ توجیھات التجمعات الخارجیة ] [ الشكل التوضیحي أ - أفضل الممارسات ] [ خطة الصحة والسالمة ]
ı أن یشاركوا ndividuals في تجمعات صغیرة في الھواء الطلق - بما في ذلك لالحتفاالت والخدمات الدینیة، وغیرھا من أغراض خاصة - وفقا
:للشروط التالیة

ال یجوز ألكثر من ثالث أسر مختلفة بحد أقصى ستة أفراد بین جمیع األسر المشاركة في تجمع یتضمن األكل أو الشرب في مكان آخر غیر .1
مطعم الطعام ، ما لم یكن جمیعھم أفراًدا في نفس األسرة ؛

ال یجوز ألكثر من ثالث أسر مختلفة بحد أقصى 25 فرًدا بین جمیع األسر المشاركة في أي تجمع آخر في الھواء الطلق بموجب ھذا القسم ، .2
.ما لم یكن جمیعھم أعضاء في نفس األسرة

 
المنقح ویجب أن تظل على اطالع دائم بأي تغییرات عن طریق التحقق من Stay-Safer-At-Home یتم تشجیع الشركات على القراءة الكاملة من خالل طلب
و الفتات أجل (PPE) بما في ذلك وصالت ل معدات الحمایة الشخصیة ، SF.gov اإللكتروني بانتظام. إضافیة یمكن العثور على معلومات حول DPH موقع
         .لعملك
 
: تذكیر
 الربع الثالث دفع ضريبة العمل المقدرة - مستحقة 10/31/20
مدفوعات ضریبة األعمال المقدرة مستحقة في 30 أبریل و 31 یولیو و 31 أكتوبر من كل عام. تستند حسابات مدفوعات ضرائب األعمال الفصلیة المقدرة لعام

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-continues-reopening-expanded-business-operations-and-activities
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/ebulletins
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.sf.gov/report-health-order-violation
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcdcp.org/COVID-Ventilation
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Personnel-Screening-Attachment-A-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C2-Additional-Activities.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-19-Outdoor-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-19-BP-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-19-HSP-Gatherings.pdf
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=https://sf.gov/operate-your-business-during-coronavirus-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment%3Ffbclid%3DIwAR2bfipobjQYdB3oYCfM6unl_rPtAyVlbqKIJBDG2xc3IXJx14BPOS3Iq8U
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19


2020 في اإلشعارات المرسلة من أمین الخزانة ومكتب محصل الضرائب إلى المعلومات الُمدخلة في اإلقرار الضریبي السنوي لألعمال في سان فرانسیسكو لعام
   .2019. السنة الضریبیة الحالیة بحلول 31 أكتوبر. انقر ھنا لمزید من المعلومات والدفع عبر اإلنترنت
 
اإليداع الضريبي للمبیعات واالستخدام للربع الثالث - مستحق الدفع 31/10/20
بتعیین تردد لإلیداع بناًء على ضریبة المبیعات المبلغ عنھا أو المبیعات المتوقعة الخاضعة للضریبة في (CDTFA) تقوم إدارة الضرائب والرسوم في كالیفورنیا
.وقت التسجیل. الربع الثالث (یولیو - سبتمبر) إقرارات ضریبة المبیعات واالستخدام مستحقة بحلول 31 أكتوبر. انقر ھنا لتقدیم عودتك عبر اإلنترنت
 
SF يضيء إلعادة فتح الصندوق
ملیون دوالر في شكل منح وخدمات تصمیم لدعم األعمال التجاریة المجاورة التي تحتاج إلى شراء أثاث City 1.6 تم اإلعالن مسبقًا في رسالتنا اإلخباریة ، ستقدم
وتركیبات وإعادة تھیئة المساحات من أجل تلبیة المتطلبات الصحیة للتشغیل. من خالل إعادة تمویل المنح من البرنامج الذي یمنح عادةً منًحا للشركات لتحسین
إلعادة الفتح أن یسدد ما یصل إلى 2000 دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستقبلي. یمكن للشركات في أحیاء معینة SF Shines الواجھة ، یمكن لصندوق
. الحصول على تعویض یصل إلى 5000 دوالر. انقر ھنا لمعرفة المزید ویمكن للشركات التقدم ھنا
 
قروًضا صغیرة بدون فوائد تصل إلى 2500 دوالر للترقیات الموفرة للطاقة BayREN Business تقدم
في الوصول إلى ترقیات Bay Area غیر الربحي لمساعدة شركات Mission Mission (MAF) وصندوق أصول ، BayREN ، تعاونت منظمة حكومیة محلیة
قروًضا بفائدة 0٪ ، تتراوح من 500 دوالر إلى 2500 دوالر ، لتغطیة تكلفة تحسینات توفیر الطاقة المعتمدة. ابدأ عملیة Microloan موفرة للطاقة. یقدم برنامج
لمعرفة Missionasse�und.org/bayren التقدیم البسیطة للقرض الصغیر الیوم ویمكن أن تحصل على الموافقة في أقل من یوم أو یومي عمل! قم بزیارة
.المزید
 
:البرامج التعلیمیة على الویب
 
أفضل الممارسات إلعادة الفتح وتناول الطعام في الداخل والمساحات المكتبیة والخدمات الشخصیة والمزید - الثالثاء 27 أكتوبر 2020 الساعة 4:00 مساًء
 
ستتناول قیادة المدینة .COVID-19 انضم إلى ندوة عبر اإلنترنت تفاعلیة وإعالمیة للتعرف على أفضل الممارسات إلعادة فتح عملك في سان فرانسیسكو خالل
: مجموعة من الموارد واإلرشادات واألسئلة الشائعة حول كیفیة إعادة الفتح بأمان من أجل حمایتك وموظفیك وعمالئك. یشمل المقدمون

خواكین توریس ، مدیر مكتب التنمیة االقتصادیة والقوى العاملة
ماجي ویالند ، مدیر لجنة الترفیھ في سان فرانسیسكو
روبن أباد ، مدیر برنامج المساحات المشتركة
Workplace Hub ، جاك ماكرایت
ممثلون من محامي مدینة سان فرانسیسكو وإدارة الصحة العامة في سان فرانسیسكو

 
. ال تنتظر، سجل لھذا بالمعلومات الویبینار ح ه إعادة
 
إدارة التدفق النقدي - الخمیس 29 أكتوبر 2020 الساعة 12:00 ظھًرا
كان عام 2020 عاًما صعبًا ، وتضررت الشركات الصغیرة بشكل خاص عندما یتعلق األمر بالتدفق النقدي. تمثل اإلیرادات غیر المتكافئة من أسبوع آلخر تحدیًا
.صعبًا ، ولكن مع بعض العمل الجاد والقلیل من التوجیھ ، یمكنك إدارة أموال عملك بنجاح واالستعداد للتدفقات الجدیدة في موسم العطالت ھذا
 
یوجھ الیكم من أكسیون ، صندوق الفرص ، وتبدأ صغیرة فكر كبیر ، علیك أن تعلم الخطوات األساسیة لإلشراف فعال اإلیرادات والنفقات من خبیر مالي الذي ھو
. ھنا للمساعدة في ھذا الویبینار ساعة واحدة- . ال تنتظر ، احجز مكانك الیوم
 
تجاري لإلیجار التمویلي التفاوض ندوات عبر اإلنترنت باللغة اإلسبانیة - الخمیس ، 2 اكتوبر تشرین االول 9 ، عام 2020 على 2 : 12:00
انضم إلى لجنة المحامین للحقوق المدنیة في ندوات عبر اإلنترنت مدتھا ساعة واحدة لمساعدة الشركات الصغیرة في التفاوض على عقود اإلیجار. ستركز الندوات
عبر اإلنترنت ، التي یقدمھا محامون متطوعون من شركات محاماة محلیة ، على أوكالند بسبب منح التمویل ، ولكن یمكن أن تغطي القوانین المحلیة في سان
فرانسیسكو وسان خوسیھ إذا كان أصحاب األعمال من تلك المدن یحضرون. سیتم أیًضا مشاركة طرق إضافیة للحصول على دعم لقضایا اإلیجار التجاري. تعلم
. المزید وقم بالتسجیل ھنا
 
الوصول إلى رأس المال : ورشة عمل جاھزیة القرض - الخمیس 19 نوفمبر 2020 الساعة 2:00 مساًء
Main Street Launch بالنسبة للعدید من أصحاب األعمال الصغیرة ، فإن فھم الدور الذي یلعبھ الدین في عملیة االستعداد لألعمال لیس واضًحا تماًما. ستعمل
مع رواد األعمال للتقییم الذاتي الستعداد عملك للحصول على التمویل ، ومقدار رأس المال الذي تحتاجھ ، ومن بین أمور أخرى ، التنقل في مصادر التمویل.
.ستساعد ھذه الندوة رواد األعمال وأصحاب األعمال الصغیرة على التركیز على التمویل لتحقیق النجاح على المدى الطویل
 
:ستغطي ورشة عمل الوصول إلى رأس المال ما یلي

كیف یقیّم المقرضون تمویل الدیون
ما ھي حزمة التمویل

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/business/taxes-fees/annual-business-tax-returns-2019
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/business/taxes-fees/annual-business-tax-returns-2019
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/estimated-business-tax-payments-quarterly
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sales-use-tax-returns-filing-dates.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://onlineservices.cdtfa.ca.gov/directory/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/step-by-step/get-help-paying-your-storefronts-covid-19-safety-measures
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/sf-shines-reopening-form
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://missionassetfund.org/bayren/%23prequal#prequal
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://missionassetfund.org/bayren/%23prequal#prequal
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.missionassetfund.org/bayren
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtf-mhpjMoE9Ry7Z49CRd9wLldoUjqndfo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://accion.zoom.us/webinar/register/7216010680832/WN_F8M_qX4DRZeDT4NmAV-u_A
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://zoom.us/webinar/register/WN_MllihzRjQK6uBol_wGgOcQ


المستندات الشخصیة والتجاریة المطلوبة في حزمة تمویل الدیون
فھم كیفیة قیاس استعداد الفرد لتمویل الدیون
تقدیم الضمانات واألمان
كیف تجمع طلب القرض الخاص بك

 
. لمزید من المعلومات وللتسجیل اضغط ھنا
 
:الموارد الجاریة
وترغب في إضافتھا إلى ھذه القائمة SF احصل على معدات الحمایة الشخصیة من مزودي الخدمة المحلیین. أي شركة تبیع معدات الوقایة الشخصیة لشركات
   . sfosb@sfgov.org یمكنھا االتصال بنا على
 
انقر ، SBA للتذكیر ، یرجى االنتباه إلى مخططات االحتیال المحتملة المتعلقة ببرامج التحفیز االقتصادي. لإلبالغ عن عملیات االحتیال واالحتیال المتعلقة ببرنامج
. ھنا . قدم مكتب المدعي العام أیًضا معلومات وموارد متعلقة بحیل فیروس كورونا ھنا
 
 . sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp :من إدارة الصحة العامة على (COVID-19) یمكن العثور على األوامر الصحیة الخاصة بفیروس كورونا
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp :یمكن العثور على التوجیھات الصحیة للعملیات التجاریة على
 
:على COVID-19 یمكن االطالع على جمیع تصریحات البلدیة بخصوص
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
COVID19SF لمزید من المعلومات ، یمكنك أیًضا االتصال بالرقم 311 ، وللحصول على تحدیثات رسمیة ، اشترك في خدمة التنبیھ في سان فرانسیسكو : أرسل
. إلى 777-888

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small اإلعالنات والموارد -19 ذات الصلة، واالشتراك في أخبارنا اإللكترونیة في COVI D إلى البقاء حتى موعد على
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
مكتب األعمال الصغیرة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F3K-AGm1TEGpXFJHGw7OpA
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

