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نوفم�� 2020 9
 
،ع��زي القارئ
 
T القدماء. س�ستأنف العمل ، ونقدم خدمات � � االحتفال بيوم المحار���

�� 2020 ، � األر�عاء 11 نوفم��
ة �� س�تم إغالق مكتب أنه من األعمال الصغ��

� 12 نوفم��
ة �� �ات الصغ�� اض�ة لرواد األعمال وال�� .اف��

 
�ات ع� مراجعة اتنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، ف�مكنك عرضها هنا . يتم �شجيع ال�� ف�ما ��� إعالنات وتحديثات اليوم. إذا فاتتك أي من ���
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

الصحة طلب وتوجيهات المشاركة متطل�ات تذك��
� أو مناطق أخرى احة الموظف�� � غرف اس��

ها �� �ات اآلن ��� � �طلب من جميع ال�� ير�� العثور ع� الفتات الموظف ( حجم الخطاب و 11 × 17 ) ال��
� أنه �مكنهم اإل�الغ عن انتها�ات أوامر وتوجيهات كة hالصح�ة ع�� 311. القسم COVID-19 4 إل�الغ الموظف�� من األمر الص�� يتطلب أن تقوم �ل ��
ا ، 10 نوفم�� 2020 � موعد أقصاە غد�

�� � . تعمل ب��� هذە الالفتة للموظف��
 
� سان فرا�س�سكو و�انت ن��جة

داد . إذا �ان لد�ك موظف �ع�ش �� � االس��
نامج حق المدينة �� ا أن ن�تهز هذە الفرصة للتأ�د من أنك ع� درا�ة ب�� نود أ�ض�

ا COVID-19 اخت�ارە إ�جاب�ة لـ نامج يوفر 1،285 دوالر� � ، فإن هذا ال�� ة الحجر الص�� أو العزلة لمدة أسبوع�� و�توقع مواجهة صع��ات مال�ة خالل ف��
� ذلك دعم

ة �ما �� ور�ة. �اإلضافة إ� األجور �د�ل، ومدينة توفر موارد أخرى كث�� لتع��ض أو دفع نفقات شخص�ة أو عائل�ة أو مع�ش�ة معقولة و��
ا ور�ات. موارد للعمال المهاج��ن وأفراد أ�هم وتتوفر أ�ضا . لألسئلة ، أرسل ب��د� ها من ال�� اإلس�ان ، وج�ات الطعام من خالل �سل�م األغذ�ة ، وغ��
ا إ� ون�� .أو اتصل �الرقم workforce.connec�on@sfgov.org 4817-701-415 إل���
 
: متطل�ات أخرى ل�عض األعمال

� األما�ن المغلقة، ومقد�� الخدمات الشخص�ة داخ��
� تقدم الطعام �� �ات ال�� ح�� اآلن ، صاالت ر�اض�ة داخل�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة، وال��

� ذلك جميع المداخل
� تتطلب إزالة الوجه أغط�ة العمالء �جب أن �كون واضح آخر إد هذە العالمة ، �ما �� أن �قوم بتقد�م ه الخدمات ال��

� �مكن الوصول إليها � الم�شأة: جميع النوافذ واألبواب المتاحة ال��
ات�ج�ات الته��ة التال�ة �� العامة األول�ة، �ش�� إ� أي من يتم استخدام اس��

� مفتوحة ؛ أنظمة
� �ل غرفة ؛ أو أي من HVAC من الهواء الطلق الن��

تعمل ��امل طاقتها ؛ منظفات الهواء المحمولة ذات الحجم المناسب ��
.أعالە
ا ع� مؤسسات تناول الطعام الداخل�ة ومقد�� الخدمات � أ�ض� � موعد ال يتجاوز 17 نوفم�� 2020 ، يتع��

� أقرب وقت ممكن ، ول�ن ��
��

ات�ج�ات الته��ة � تتطلب إزالة أغط�ة الوجه الخاصة �العمالء سن واحدة ع� األقل من اس�� الشخص�ة الداخل�ة الذين س�قدمون الخدمات ال��
� مفتوحة (األبواب والنوافذ المطلوب

� �مكن الوصول إليها من الهواء الطلق الن�� التال�ة: ( 1) يتم االحتفاظ �جميع النوافذ واألبواب المتاحة ال��
إ�قائها مغلقة ألغراض السالمة من الحرائق / الح�اة معفاة ؛ تأ�د من أن النوافذ المفتوحة ال �س�ب مخاطر السقوط خاصة لألطفال) ؛ (2)
ها فيها (انظر HVAC أنظمة � تم ��� � �ل غرفة �حجم مناسب للغرفة أو المنطقة ال��

تعمل ��امل طاقتها ؛ (3) منظفات الهواء المحمولة ��
اك الصحة (الصفحة ق 15 -16 ) لضمان كنت ع� استعداد Iإرشادات الته��ة لم��د من المعلومات). ير�� قراءة �عنا�ة القسم 4 لل إش��
. للتوصل إ� االمتثال

 
ات والملصقات المطبوعة هنا ا طلب الحصول ع� ال��� �ات أ�ض� ات اإلعالن�ة والملصقات �لغات متعددة وط�اعتها هنا . �مكن لل�� �ل ال��� � �مكن ت��
� خالل هذە األوقات الصع�ة � الحفاظ ع� مدي�تنا وس�اننا وموظف�ك آمن��

� العمل �جد للمساعدة ��
ا. �شكرك ع� استمرارك �� .مجان�

 
� سان فرا�س�سكو

(SF HELP) توسيع برنامج قروض الطوارئ والمعاناة ��
� برنامج Mayor London Breed أعلن

هذا . (SF HELP) وقرض الطوارئ San Francisco Hardship �األمس عن توسع قدرە 3.5 مليون دوالر ��
كز ع� الخاص، وانخفاض الدخل لل��ــح ة و س�� �ات الصغ�� نامج سوف يوفر الصفر قروض �فائدة تصل إ� 50،000 $ إ� ما �قرب من 80 �� ال��
� تقوم ة الدخل معتدلة . �مكن استخدام القرض لسداد كشوف المرت�ات واإل�جار والمخزون والمعدات وم�وفات ال�شغ�ل األخرى ال�� �ات الصغ�� لل��
� ط��ق االنتعاش االقتصادي . ال توجد رسوم قرض أو ضمانات شخص�ة أو متطل�ات ضمانات

 و�ستمر ��
�
�ات ح�ث يتم إعادة فتحها تدر�ج�ا بها ال��

ض ومدة السداد تصل إ� ست سنوات .للمق��
 
ة المهتمة �التقدم �طلب للحصول ع� �ات الصغ�� آخر موعد للتقد�م هو 25 نوفم�� الساعة . link.oewd.org/ zeroloan ز�ارة SF HELP �مكن لل��
. س�شمل ission (M EDA ) و�الة التنم�ة االقتصاد�ة M . 11:59 مساًء �ات س�تم دعوتها لتقد�م طلب رس�� و�عد ذلك عقد ال�انص�ب لتحد�د أي ال��
� جميع أنحاء المدينة

�ات ذات الدخل المنخفض إ� المتوسط   ��  .هذە ال�انص�ب األفضل�ة لل��
 
كة تذك�� بتجد�د تصار�ــــح المساحات المش��
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كة" ح�� 30 يونيو 2021. تعتمد عمل�ة التجد�د ع� ن�ع ـــح "األما�ن المش�� ة ، س�تم تمد�د تصار�ـ � رسالتنا اإلخ�ار�ة األخ��
ا �� �ما تمت مشاركته سا�ق�

ا من ا شخص�� ون�� ا إل��� � قد تلقت ب��د� � لديها تصار�ــــح ممر جان��
�ات ال�� كة" و�تم �د التفاص�ل هنا . �جب أن تكون ال�� ـــح "األما�ن المش�� تصار�ـ

SFMTA ع� را�ط مخصص لنموذج تجد�د الت��ــــح. �جب إ�مال نموذج �
و�� �د اإلل��� ە. �حتوي ال�� لتجد�د الت��ــــح الحا�� أو تمد�دە أو تغي��

.ال��ب هذا �حلول 15 نوفم�� ، لضمان تجد�د الت��ــــح �حلول 31 د�سم��
 
� االس�ب�ان القص�� أدناە

ة. إذا كنت صاحب عمل أو مشغل ، ير�� المشاركة �� �ات الصغ�� خالل هذە األوقات الصع�ة ، تعمل المدينة لمساعدة ال��
كة تديرها كة. ير�� ملء اس�ب�ان منفصل ل�ل �� � تقي�م برنامج المساحات المش��

.للمساعدة ��
�ة / اإلس�ان�ة � 中文/ الدراسة االستقصائ�ة: اإلنجل�� / Pilipino / Tieng Viet              
 
سوق شارع ك��ر
� ع� اإلطالق لشارع SF LGBT �ستض�ف مركز

ا�� � 12 د�سم�� من الساعة 1 مساًء ح�� 5 مساًء لدعم Queer Street أول سوق اف��
�� LGBTQIA

ة .الذين �ديرون األعمال الصغ��
 
� مركز

�ات LGBTQIA أن المعارض المحل�ة LGBT SF اللو�� شارع السوق هو الحدث نصف السنوي الذي أصبح تقل�دا �� المملوكة لل أو �شغلها ال��
ـــج و�ـ � مجتمعنا بيع منتجاتهم وال��

ة �� � يوم الحدث ، �مكن ألصحاب األعمال الصغ��
� ب�ئة المدفوعة �اعت�ارات المجتمعات المحل�ة. ��

ة �� الصغ��
  !لخدماتهم . س�كون هناك أ�ضا عروض ح�ة
 
� وقت م�كر ، تفضل ب��ارة

ا �� -h�ps://my.boothcentral.com/v/events/queer-street لم��د من المعلومات ولتقد�م طلب لتصبح �ائع�
marketplace .
 
ة �ات الصغ�� دعم مسك الدفاتر لل��
� مسك الدفاتر والمحاس�ة ، مع توف�� فرص التعلم العم�� ( JVS ) طورت الخدمة المهن�ة اليهود�ة

ة �احت�اجاتها �� �ات الصغ�� ا لدعم ال�� ا مبتكر� برنامج�
ة نعمل �ات الصغ�� � مساعدة ال��

ة متخصص �� � ع� النموذج، سوف محاسب خ��
ا من المجتمعات المحرومة. �� � حديث� ألصحاب الحسا�ات المدر���

� من طالب المحاس�ة الظل المحاسب و�ناء التدر�ب العم�� ع� المهارات الالزمة من أجل مستق�لهم � ح��
.مع�م لفهم وتلب�ة احت�اجات عملك، ��

 
� ترت�ب كت�ك ول�نك

؟ هل تحتاج إ� �عض المساعدة �� �
وع أو �دوام جز�� ة وتحتاج إ� دعم مسك الدفاتر قائم ع� الم�� كة صغ�� هل أنت صاحب ��

  . /h�ps://www.jvs.org/bookkeeping المساعدة ! لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة JVS ال ت��د دفع رسوم ضخمة؟ �مكن لـ
 
� برنامج

� لل�سج�ل ��
EIP اليوم الوط��

� برنامج ( IRS ) حددت دائرة اإليرادات الداخل�ة
� لل�سج�ل �� ) �اعت�ارە "اليوم الوط�� � (نوفم��

�ن الثا�� ة ل�شجيع �ل ، " EIP يوم 10 ��� إلطالق دفعة أخ��
� مدفوعات األثر االقتصادي

ا لل�سج�ل لتل�� ���� ا �� . من ال �قدم عادًة إقرار�
 
� برنامج

� لل�سج�ل �� ا من مجموعات EIP س�قام اليوم الوط�� . س�شمل هذا الحدث الخاص دعم� � 21 نوفم��
� لل�سج�ل ��

ق�ل أ�ام قل�لة من الموعد النها��
� تعمل مع المجتمعات منخفضة الدخل والمحرومة. س�ساعد هذە � ذلك تلك ال��

� ، �ما �� ��� ائب داخل وخارج المجتمع ال�� �اء مصلحة ال�� ��
ا لألشخاص الذين ال يزالون �حاجة إ� ا خاص� � �عض الحاالت ، ستوفر دعم�

� 21 نوفم�� ، و��
� الجد�د ��

� ��� ال�لمة حول الموعد النها��
المجموعات ��

.ال�سج�ل للحصول ع� المدفوعات
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
�شك�ل برامج القوى العاملة لدينا
م قسم تنم�ة القوى العاملة التابع لمكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة � �ضمان حصول جميع س�ان سان فرا�س�س�ان ع� فرص (OEWD) �ل��
� نقدمها. من المهم للغا�ة أن �س�ند جهودنا إ� تعل�قاتك .التدر�ب والتوظ�ف ال��
 
ا من المناقشة والقرارات والحلول .كن جزء�
 
OEWD عن عمل �ما أنها تخطط اى � � االستماع �ال�س�ة لك لمشاركة أف�ارك حول برامج القوى العاملة لدينا وحول احت�اجات ال�احث�� و استضافة دورت��
.خدمة لعرض للسنوات األر�ــع المق�لة
 
� إحدى الجلسات المذكورة

إن إعادة فتح أعمالنا وخلق الوظائف والتدر�ب أمر حيوي لالنتعاش االقتصادي للمدينة. نأمل أن تتمكن من االنضمام إلينا ��
:أدناە
 
جلسات االستماع المجتمع�ة
الثالثاء ، 10 نوفم�� - 12:30 مساًء ح�� 2:00 مساًء
األر�عاء 18 نوفم�� - 4:30 م ح�� 6:00 م
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� إحدى الجلسات المذكورة أعالە
. جلسات االستماع ع� ع� صفحة الف�سبوك livestreaming �ما س�تم OEWD .للمشاركة ، قم �ال�سج�ل ��

 
ة - الثالثاء 10 نوفم�� 2020 الساعة 1:00 مساًء صندوق �ال�فورن�ا إلعادة البناء ألصحاب األعمال الصغ��
� �ال�فورن�ا ، لم �كن برنامج حما�ة ش�ك الراتب و

ة �� األخرى متاحة أو �اف�ة SBA و�رامج قروض EIDL �ال�س�ة للعد�د من أصحاب األعمال الصغ��
� �قدمها المقرضون � العد�د من أصحاب األعمال من ضائقة مال�ة وال �مكنهم تحمل القروض الق�اس�ة ال��

.إلنقاذ أعمالهم. اليوم ، �عا��
 
ة للتعرف ع� صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا الجد�د. � �ال�فورن�ا وأغلب�ة األعمال التجار�ة الصغ��

ير�� االنضمام إ� غرف التجارة األم��ك�ة األف��ق�ة ��
� العام والخاص �س� � القطاع�� ا�ة جد�دة ب�� تم تصم�م صندوق �ال�فورن�ا .CASE Taskforce صندوق القرض هذا هو فرصة تم إ�شاؤها من خالل ��
ات � �ال�فورن�ا الذين �حتاجون إ� قرض �س�ط ومنخفض الت�لفة للتك�ف مع تأث��

ة �� س�تم .COVID-19 إلعادة البناء لمساعدة أصحاب األعمال الصغ��
� جميع أنحاء الوال�ة. انقر هنا لم��د من المعلومات ولل�سج�ل

�� � � المجتمعي�� .�سه�ل القروض من خالل المقرض��
 
� لعام 2020 - 12-13 نوفم�� 2020

ا�� � االف��
قمة التن�ع التأمي��

. 2020 هو عام محوري س�ش�ل المستق�ل. ة من 12 إ� 13 نوفم�� � الف��
� لعام 2020 ��

ا�� � االف�� � �ال�فورن�ا مؤتمر تن�ع التأم��
�� � س�ستض�ف وزارة التأم��

� تدمر مجتمعات األعمال المتنوعة لدينا COVID-19 كشفت حركة العدالة العرق�ة و .عن أوجه عدم المساواة ال��
 

� الندوات ع��
ا من نوعه يتضمن: الموائد المستديرة للتوافق ، ومعرض الموارد ، والمشاركة �� ا ف��د�

�
� لعام 2020 حدث

ا�� � االف�� تعد قمة التن�ع التأمي��
، � كة التأم�� �ات �� � مسارات مش��

� مجلس اإلدارة ، والتنقل ��
� ، والتن�ع �� � صناعة التأم��

اء حول موضوعات العرق والتن�ع �� � �قودها خ�� نت ال�� اإلن��
ات�ج�ات األعمال ، وغ�� ذلك ال�ث�� . تحقق من جدول القمة وقم �ال�سج�ل اليوم � اس��

.و�ناء المرونة ��
 
:الموارد الجار�ة
�ات كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة ل�� . �مكن ألي �� � � إضافتها إ� SF احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة من مزودي الخدمة المحلي��

وترغب ��
   . sfosb@sfgov.org هذە القائمة 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 ت�ب�ه سان فرا�س�سكو : أرسل

ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
COVID19SF 777-888 إ� .

� COVI D إ� ال�قاء ح�� موعد ع�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

اك �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small اإلعالنات والموارد -19 ذات الصلة، واالش��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.facebook.com/SFOEWD/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/ca-rebuilding-fund-for-micro-business-owners-connect-with-the-california-black-chamber-of-commerce
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://whova.com/web/aids_201907/Agenda
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://whova.com/portal/registration/aids_201907
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

