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عید شكر سعید! الشركات الصغیرة، نحن من ك فول بالنسبة لك . لقد تشرفنا بأن نكون جزًءا من رحلتك وال یمكننا أن نكون أكثر امتنانًا لمرونتك وتفانیك في سان
.فرانسیسكو. یرجى االستمرار في التواصل معنا طوال موسم العطالت وما بعده
 
. مكتب اختتام : مكتب األعمال الصغیرة ستغلق في 2 تشرین الثاني 6 -2 7 لعطلة عید الشكر. سنستأنف العمل یوم االثنین 30 نوفمبر
 
المؤتمر الصحفي : إذا كنت أخطأت في مؤتمر صحفي أمس مع مدیر إدارة الصحة العامة غرانت كولفاكس و مكتب االقتصاد والقوى العاملة 4/20 2/11
ھیئة اإلنصاف والمصالحة ولكن یمكن أن تتغیر بسرعة جدا. إذا كان T للتنمیة مدیر خواكین توریس ، انقر ھنا لمشاھدتھ. سان فرانسیسكو ھو ال یزال في األحمر
  .تحتاج إلى دحر األعمال واألنشطة اإلضافیة SFھیئة اإلنصاف والمصالحة من قبل الدولة ، و T لنا أن یتم وضعھا في بیربل
 
في كثیر من oewd.org/covid19 ھیك C . كما ھو الحال دائًما ، نحن ھنا للمساعدة. إذا فاتتك أي من نشراتنا اإلخباریة السابقة ، یمكنك العثور علیھا ھنا
    . sfosb@sfgov.org األحیان للحصول على معلومات جدیدة وتحدیثات . لألسئلة ، یرجى االتصال بنا على

:اإلعالنات
تمدید وقف اإلخالء التجاري
ساللة قعت على إعالن مایورال تمدید وقف اإلخالء التجاري الى اي تاریخ غیر عاجال - 31 ینایر 2021 أو تاریخ نفاذ مرت مؤخرا .N الیوم ، عمدة لندن
في 17 مارس C ommercial E vic�on M oratorium 2020 التشریع من قبل مجلس المشرفین ( الملف ال . 201056 ) . رئیس بلدیة تولد أوال أصدرت
. COVID-19 وأصدرت امتدادا في 29 سبتمبر 2020 الذي یمنع الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم من طردھم بسبب إلى اآلثار االقتصادیة الناجمة عن وباء
BOS الملف رقم شأنھ 201056 توفیر حمایة مماثلة للمستأجرین التجاریة، ولكن في مرسوم لیست بعد في الواقع. سیتم تحدیث اإلعالن التكمیلي في الصفحة التالیة
. COVID-19 مثل Mayoral D eclara�ons R : قریبًا
 
مالحظة: ھذا ال یتنازل عن االلتزام بدفع اإلیجار الضائع. انظر اإلرشادات التفصیلیة حول الوقف االختیاري للمستأجرین والمالك المقدمة من مكتب تنمیة القوى
. ( OEWD ) العاملة واالقتصاد
 
ملیون دوالر من المنح للمنظمات غیر الربحیة من خالل مبادرة االستدامة غیر الربحیة 3.1
تولد 3.1 ملیون $ في المساعدة المالیة للمنظمات غیر الربحیة إلى الفضاء اكتساب، نقل أو تجدید مرافقھا، وتأمین عقود .N في 11/23/20، أعلنت عمدة لندن
مبادرة االستدامة ال تھدف للربح، والتعاون بین وكاالت SFاإلیجار طویلة األجل أو ملكیة . ودعت المنظمات غیر الربحیة لتطبیق لھذا التمویل كما جزء من و
متعددة لمواجھة التحدیات التي تواجھ القطاع غیر الربحي، بما في ذلك ارتفاع تكالیف العقارات . ستعقد الجلسات اإلعالمیة في 12/3/20 الساعة 5 مساًء و
.1/6/20 في الساعة 10 صباًحا. یجب استالم الطلبات بحلول 1/29/21 بحلول الساعة 12 ظھًرا لیتم النظر فیھا للحصول على الجوائز
 
. communityvisionca.org/ sfsustainability للحصول على تفاصیل البرنامج واألھلیة وجلسات المعلومات ، قم بزیارة
 
SF مسح مالك / مشغل / شیف في - (GGRA) جمعیة مطعم البوابة الذھبیة
تأجیر نتوقف لحظة لملء و مسح لكل من مواقعك . مالحظة: سیتم اإلعالن عن P . ومسح المھنیین مطعم ل مساعدة دلیل عملھم لدعم و الصناعة GGRAو
.GGRA البیانات التي تم جمعھا من ھذا االستطالع ، على الرغم من أن اسم مطعمك (وھو اختیاري ) لن یستخدم إال لألغراض الداخلیة لـ
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مفتوح اآلن حتى eBay Up and Running Grants - 12/11/20 :التمویل الجدید
في عطلة ھذا الموسم، باي یعطي إلى الشركات الصغیرة وستمنح أكثر من 500،000 $ في شكل منح والتعلیم آل الموارد. سیتلقى 50 من بائعي األعمال في
eBay حزم منح بقیمة 10000 دوالر ، بما في ذلك النقد وائتمانات eBay والتدریب من خالل مدرسة eBay Seller والمزید. ستساعد ھذه الفرصة الشركات
.الصغیرة على البقاء والعمل على اإلنترنت حتى عام 2021 وما بعده
 
. ebay.helloalice.com تعرف على المزید وتقدم بحلول 11 دیسمبر على موقع
 
COV ID -19 معلومات آل صفحة ویب ل SF األعمال
. www.sfcdcp.org/businesses : الصحة العامة فرع اإلعالم والتوجیھ أطلقت صفحة ویب إعالمیة جدیدة للشركات وأصحاب العمل والموظفین SF و زارة
تنظم الصفحة الجدیدة المعلومات حسب الصناعة / القطاع وستتضمن قسًما عن تحدیثات األوامر والتوجیھات الصحیة. ونحن نوصي أن الشركات مراجعة
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.المعلومات والموارد ل مساعدة حمایة صحة وسالمة العاملین والزبائن
 
حمالت على مستوى المدینة
  .على مستوى المدینة Mayor Breed انضم إلینا حیث ندعم الشركات المحلیة واألحیاء بأمان من خالل حمالت

متجر والدین في 49   و تعزیز قطاع األعمال ' وجبات الطعام عطلة، عطلة ساعات، الرصیف الخیارات البیك اب، والھدایا الترویجیة والخدمات.
Twi�er و Instagram و Facebook على shopdine49 @ انضم إلى حملتنا! شارك وعلق وأعجب بمنشوراتنا على وسائل التواصل االجتماعي
  .shopdine49 # وشارك باستخدام الھاشتاج
خالل عطالت في المنزل، الجیران مساعدة COVID وسوف نقوم بإعادة ج خالل یعطي سان فرانسیسكو الفرصة لدعم االنتعاش في المدینة من
.المحتاجین، جنبا إلى جنب مع متجر والدین في 49
# BuyBlack : أعد تعریف الجمعة السوداء لدعم األعمال التجاریة السوداء . ساعدنا في إعادة تعریف الجمعة السوداء باستخدام عالمة التصنیف #
buyblack لرفع مستوى األعمال التجاریة المحلیة السوداء.

! دعم وراثي األعمال ل األعمال الصغیرة السبت

ھي األعمال الصغیرة السبت ! سواء كنت تشتري بطاقة ھدایا للحصول على خدمات أو تشتري منتجات
تشرین 

وأخیرا، وبالتأكید لیس آخرا، ھذا السبت، 28 نوفمبر 
استخدام دعمنا في موسم العطالت ھذا. إرث األعمال و الطویلة األمد سان فرانسیسكو Legacy Businesses في المتجر أو عبر اإلنترنت للشحن ، یمكن لشركة
الشركات التي تم اعتمادھا ضمن األصول الثقافیة لل مدینة . ھناك 260 شركة قدیمة في السجل تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتناسب جمیع
-h�ps://sfosb.org/legacy احتیاجات تقدیم الھدایا في موسم األعیاد ھذا . للحصول على قائمة باألنشطة التجاریة القدیمة ، تفضل بزیارة
business/registry .
 
: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
 
إلى COVID19SF لمزید من المعلومات ، یمكنك أیًضا االتصال بالرقم 311 ، وللحصول على تحدیثات رسمیة ، قم بالتسجیل في خدمة التنبیھ بالمدینة : أرسل
777-888 .

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