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،عزيزي القارئ
 
تأتي األعياد علينا ، ومن أجل الحفاظ على سالمة سان فرانسيسكو ، دعونا نخطط مسبًقا ونفكر في طرق أكثر أمانًا لالحتفال . تتضمن
بعض األفكار: تناول عشاء افتراضي ومشاركة الوصفات وطلب الوجبات السريعة من شركتك الصغيرة المفضلة لالستمتاع بها مع
من تعيش معهم وشراء الهدايا محلًيا إلرسالها بالبريد إلى أحبائهم. باإلضافة إلى ذلك ، تشهد الدولة بأكملها ارتفاًعا كبيرًا في حاالت
COVID-19 .واالستشفاء ، لذا يجب أن نأخذ في االعتبار المخاطر قبل السفر لحضور تجمعات العطالت الشخصية هو الخيار الصحيح
. بالنسبة ألولئك الذين يخططون للسفر ، تأكد من مراجعة إرشادات المدينة بشأن السفر اآلمن
 
للحصول على oewd.org/covid19 إذا فاتتك أي من رسائلنا اإلخبارية السابقة ، انقر هنا للمراجعة . يتم تشجيع الشركات على مراجعة
   . sfosb@sfgov.org معلومات جديدة. كما هو الحال دائًما ، نحن هنا للمساعدة. إذا كانت لديك أسئلة ، فيرجى االتصال بنا على
 
:اإلعالنات
* اجتماع لجنة األعمال الصغيرة - االثنين 23 نوفمبر 2020 الساعة 4:30 مساًء
:يتكون جدول أعمال لجنة األعمال الصغيرة من

      العرض التقديمي إلدارة التخطيط حول تنفيذ االقتراح ح ، والذي يبسط عملية إصدار التصاريح للشركات ●
عرض األشغال العامة في مقاطعة سان فرانسيسكو التي تتمحور حول برامج تنظيف أرصفة الشوارع والممرات التجارية ●

      المجاورة
رقم 201261   - رمز التخطيط الستخدامات القنب. المرسوم المعدل لقانون التخطيط ليمتد من 1/1/21 إلى BOS 1/1/22 ملف ●

، وهو تاريخ الغروب للبند الذي يسمح بتحويل مستوصفات القنب الطبية بموافقة لجنة التخطيط الستخدام القنب
      بالتجزئة

 
.يُرجى مالحظة وقت البدء المبكر لهذا االجتماع في الساعة 4:30 مساًء *
 
. يتوفر المزيد من المعلومات حول مشاهدة االجتماع وتقديم التعليقات العامة هنا
 
 ، في غضون 30 يوًما (Prop H) أمر تنفيذي لتنفيذ حفظ أعمالنا الصغيرة
، H في غضون 30 يوًما. االقتراح H أمرًا تنفيذيًا في 11/19/20 إلدارات المدينة لتنفيذ االقتراح London N. Breed أصدر رئيس البلدية
وتم تمريره بأكثر من 60٪ من األصوات ، يبسط عملية السماح للشركات ، Mayor Breed الذي تم وضعه على بطاقة االقتراع من قبل
ويخلق المزيد من المرونة في تقسيم المناطق وكيف يمكن للشركات أن تعمل. يتطلب ذلك من المدينة تقصير عملية الترخيص
لالستخدامات المسموح بها إلى 30 يوًما ، وتخفيف بعض قيود تقسيم المناطق ، والسماح لمزيد من الشركات بتقديم مزيج من
المنتجات والخدمات ، والسماح للمنظمات الفنية غير الربحية باستخدام بعض الممرات التجارية حيث لم تكن قادرة في السابق على
القيام بذلك وبالتالي. سيقوم مكتب العمدة بدعوة مجموعة عمل من اإلدارات ذات الصلة لتنفيذ إصالحات العملية المنصوص عليها
.انقر هنا لقراءة البيان الصحفي .H في االقتراح
 
سوف نستعيد إطالق الحملة
في موسم األعياد هذا ، اختياراتنا مهمة. أطلقت المدينة حملة على مستوى المدينة ، سوف نستعيد عافيتها ، للتركيز على ثالث طرق
يمكن للناس من خاللها أداء دورهم في موسم األعياد هذا: اإلجازات في المنزل ، والتسوق وتناول الطعام في 49 ، ومساعدة جيرانك
المحتاجين. نحن نشجعك على استكشاف ومشاركة وتعزيز الحملة للتعرف على اإلجراءات التي يمكن لألفراد والشركات اتخاذها لدعم
.COVID-19 تعافي سان فرانسيسكو من

● Holidays at Home تقدم إرشادات حول التجمع وأنشطة العطالت األخرى ، باإلضافة إلى الخيارات اآلمنة لسان الفرنسيسكان
      .للمشاركة في أيام العطالت

تسوق وتناول الطعام في 49 يقدم معلومات حول كيفية دعم المطاعم والشركات المحلية خالل موسم التسوق في ●
      .العطالت
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● Help Your Neighbours in Need (مساعدة جيرانك المحتاجين) يوفر معلومات وإمكانية الوصول إلى األنشطة التطوعية
      .واألنشطة الخيرية في سان فرانسيسكو خالل العطالت وما بعدها

 
sf.gov/wewillrecover انتقل إلى ، We Will Recover لمزيد من المعلومات حول
 
لدعم الفنانين وتعزيز الصحة العامة من خالل الفن San Francisco Crea�ve Corps برنامج
التجريبي لتوفير فرص اقتصادية لـ 30 فنانًا San Francisco Crea�ve Corps في 11/19/20 عن برنامج Mayor London N. Breed أعلن
بصريًا لتجميل واجهات المحالت بجداريات ذات طابع الصحة العامة و 30 سفيرًا لصحة المجتمع سيتم تفعيلهم خالل العطالت
بمبلغ 250.000 دوالر من مكتب تنمية SF Crea�ve Corps على مستوى المدينة. تمول المدينة فريق COVID-Safe للترويج اإلبداعي
المرئيون SF إلدارة البرنامج. فنانو Paint the Void و (YBCA) للفنون Yerba Buena وتعمل مع مركز ، (OEWD) القوى العاملة واالقتصاد
ليتم أخذها في االعتبار لهذا النموذج التجريبي من خالل ملء هذا النموذج القصير . Paint the Void مدعوون لتقديم أعمالهم إلى
يرجى االتصال بـ ، San Francisco Crea�ve Corps لمزيد من المعلومات حول سفراء الصحة المجتمعية في فريق
aescobedo@ybca.org. اقرأ البيان الصحفي هنا .
 
 خيار التمويل الجديد - صندوق إعادة بناء كاليفورنيا الذي
تم إطالقه اليوم ، صندوق إعادة بناء كاليفورنيا هو برنامج قروض لدعم األعمال التجارية الصغيرة في كاليفورنيا بالشراكة مع مقرضي
(FTE) المجتمع المحلي في جميع أنحاء الوالية. للتأهل ، يجب أن تكون الشركات الصغيرة قد وظفت 50 موظًفا أو أقل بدوام كامل
قبل مارس 2020 وكان إجمالي اإليرادات أقل من 2.5 مليون دوالر في عام 2019 ، ويجب أن تكون قد عانت من صعوبات اقتصادية
. www.caloanfund.org لمزيد من المعلومات واألهلية ، قم بزيارة . COVID-19 مباشرة نتيجة
 
لملء طلب مسبق ومطابقته مع مقرض مجتمعي مشارك ، انقر هنا . في حالة التطابق ، ستكون متصالً بمؤسسة مالية محلية
سيعمل المقرض المجتمعي معك على طلب القرض الكامل. في حالة الموافقة ، سيتم تقديم القرض من .(CDFI) لتنمية المجتمع
.خالل هذا المقرض المجتمعي وستستمر في العمل معهم طوال فترة القرض الخاص بك
 
:تذكيرات تمويل إضافية

PST تنتهي في 11/25/20 في الساعة 11:59 مساًء ، تشارك - Salesforce San Francisco Small Business Grant منحة ●
Salesforce و Ureeka في تقديم منح للشركات الصغيرة المؤهلة في سان فرانسيسكو بقيمة 10،000 دوالر أمريكي
       . للتقديم ، انقر هنا .COVID-19 لمساعدة

SF Help Loan يوفر قرض PST يغلق 11/25/20 @ 11:59 مساًء - (SF HELP) وقرض الطوارئ SF Hardship برنامج قروض ●
قروًضا بدون فوائد تصل إلى 50000 دوالر أمريكي للشركات الصغيرة وسيركز على الدخل المنخفض الخاص الربحي
يانصيًبا لتحديد (MEDA) للشركات الصغيرة ذات الدخل المتوسط. بعد الموعد النهائي ، ستعقد وكالة التنمية االقتصادية
       . الشركات التي ستتم دعوتها لتقديم طلب رسمي. للتقديم ، انقر هنا

● SF Shines إلعادة فتح الصندوق - مستمر من خالل SF Shines إلعادة الفتح ، يمكن للشركات الحصول على مساعدة في
مثل الحواجز الخارجية واألثاث. يمكن للبرنامج سداد ما ، COVID-19 دفع تكاليف إجراءات السالمة الخاصة بواجهة محلك
يصل إلى 2000 دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستقبلي. يمكن للشركات في أحياء معينة الحصول على تعويض
       . يصل إلى 5000 دوالر. انقر هنا لمعرفة المزيد ويمكن للشركات التقدم هنا

 
(PPE) معدات الحماية الشخصية المجانية
مع اقتراب العطالت. يمكن للشركات االتصال بأقرب (PPE) تزود المدينة الشركات بالمخزون المتبقي من معدات الحماية الشخصية
oewd.org/PPE منظمة أو حي لها للحصول على إمدادات مجانية لمدة 30 يوًما. لمزيد من المعلومات ، انتقل إلى
 
الموعد النهائي لمصلحة الضرائب لطلب دفعة األثر االقتصادي - 21/11/20 @ 12:00 مساًء بتوقيت المحيط الهادي
أصدرت دائرة اإليرادات الداخلية تذكيرًا ألولئك الذين ال يقدمون عادًة اإلقرارات الضريبية بأن لديهم حتى 21 نوفمبر في الساعة 12
مساًء بتوقيت المحيط الهادئ للتسجيل في مدفوعات األثر االقتصادي. قد تكون مؤهالً أيًضا للحصول على دفعة قدرها 1200 دوالر
، Non-Filers للزوج و 500 دوالر لكل طفل مؤهل. يمكن إجراء التسجيل للحصول على مدفوعات األثر االقتصادي باستخدام أداة
المصممة لألشخاص الذين يقل دخلهم عادًة عن 24400 دوالر لألزواج و 12200 دوالر لألفراد الذين ال يمكن أن يدعي شخص آخر أنهم
.معالون. وهذا يشمل األزواج واألفراد الذين يعانون من التشرد واألسر المؤهلة ذات الدخل المنخفض. انقر هنا لمزيد من المعلومات
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:حلقات الويب
للشركات الصغيرة ، تستضيفها أمين صندوق الوالية فيونا ما - اإلثنين ، 23/11/20 @ 11 صباًحا CA موارد
انضم إلى مكتب أمين خزانة والية كاليفورنيا فيونا ما وأغلبية األعمال الصغيرة في ندوة مجانية عبر اإلنترنت يستضيفها مركز تطوير
ستركز الندوة عبر الويب على البرامج والموارد المتاحة للشركات الصغيرة .(SBDC) األعمال الصغيرة في سان دييغو وإمبريال فالي
وخدمات ، (CalOSBA) لألعمال الصغيرة ، ومكتب كاليفورنيا لمحامي األعمال الصغيرة CalCap :على مستوى الوالية ، بما في ذلك
.CalSavers واي ، برنامج ادخار التقاعد United و ، IBank وصندوق إعادة بناء كاليفورنيا ، و ، (CalBIS) استثمار األعمال في كاليفورنيا
 
. سجل هنا
 
:الموارد الجارية
وترغب SF احصل على معدات الحماية الشخصية من مزودي الخدمة المحليين. أي شركة تبيع معدات الوقاية الشخصية لشركات
  . sfosb@sfgov.org في إضافتها إلى هذه القائمة يمكنها االتصال بنا على
 
للتذكير ، يرجى االنتباه إلى مخططات االحتيال المحتملة المتعلقة ببرامج التحفيز االقتصادي. لإلبالغ عن عمليات االحتيال واالحتيال
. انقر هنا . قدم مكتب المدعي العام أيًضا معلومات وموارد متعلقة بحيل فيروس كورونا هنا ، SBA المتعلقة ببرنامج
 
:من إدارة الصحة العامة على (COVID-19) يمكن العثور على األوامر الصحية الخاصة بفيروس كورونا
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  يمكن العثور على التوجيهات الصحية للعمليات التجارية على:
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp
 
:على COVID-19 يمكن االطالع على جميع تصريحات البلدية بخصوص
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
لمزيد من المعلومات ، يمكنك أيًضا االتصال بالرقم 311 ، وللحصول على تحديثات رسمية ، اشترك في خدمة التنبيه بالمدينة :
. إلى COVID19SF 777-888 أرسل

اإلعالنات والموارد ذات الصلة، تسجل في أخبارنا اإللكترونية في COVID 19 إلى البقاء حتى موعد على
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
مكتب األعمال الصغيرة
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