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� الهواء الطلق ؛ معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ةCA Sml Biz Relief :سطر الموض�ع
؛ إرشادات ��

 
د�سم�� 2020 2
 
،ع��زي القارئ
 
� أع� مست��ات .N يوم أمس، أرسلت عمدة لندن

ات �� � فصل الشتاء خط�� وصل �ما سان فرا�س�سكو الخ��
� رسالة صارخة إ� سان فرا�س�سكو - ��

تولد ��
COVID 19 حاالت والمس�شف�ات . C ستمر� ASES ات� � إعادة تقي�م ال��

�� � ل�سلق أنحاء وال�ة �ال�فورن�ا و�ق�ة ال�الد، و �جب علينا ال�قاء مت�قظ��
.الصحة والسالمة الخاصة �ك للحد من ان�شار من خالل ارتداء قناع، غسل ال�دين، و �عد لدينا الصحة والسالمة المحل�ة التداب��

 
�ل تقي�دا للدولة خالل عطلة نها�ة األسب�ع، ون��جة لذلك، توالت المدينة �عود معينة غ�� � معظم الط�قة ب��

� الفئة : وضعت سان فرا�س�سكو ��
األرجوا��

ون�ة 11/29 لم��د من التفاص�ل �ات و اال�شطه الصورة ( راجع موقعنا االنفجار اإلل��� ور�ة ال�� ل �الدفع ذهب T .( ال�� � � الم��
انه المحدودة ال�قاء ��

(LSHO) 10:00، 30 نوفم�� 2020 ل سان فرا�س�سكو. �حظر �
� التنف�ذ �� � LSHO ح��

� الداخل أو ��
� أعضاء األ� المختلفة من التجمع �� غ�� االساسي��

�ات غ�� األساس�ة �حلول الساعة 10 مساًء. ال يزال ب�م�ان . �اإلضافة إ� ذلك ، �جب إغالق ال��
الواحد 

� 05:00 ح�� 21 د�سم��  الهواء الطلق 22:00 ح��
� الهواء الطلق �حلول الساعة 10 مساًء

.المطاعم الذهاب والتوص�ل ، ول�ن �جب إغالق جميع المطاعم ��
 
�� االتصال بنا ع�  . sfosb@sfgov.org أثناء ق�امك ب�عادة تقي�م عمل�ات عملك ، نحن هنا لمساعدتك. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
 
�ات ع� مراجعة اتنا اإلخ�ار�ة السا�قة ، �مكنك مراجعتها هنا . يتم �شجيع ال�� للحصول ع� معلومات وموارد oewd.org/covid19 إذا فاتتك أي من ���
  . جد�دة
 
:اإلعالنات
ائب والتم��ل ل A nnounces محافظ نيوسوم � كتبها B usinesses I mpacted تخف�ف ال��

COVID-19 ال��
� تأثرت ة ال�� �ات الصغ�� ���ة والتم��ل ل دعم ال�� � 11/30/20، محافظ نيوسوم أعلن ع� حزمة من التداب�� ال��

�� COVID-19. T ��� له ما:
��ة مب�عات ؛ ع� امتداد ن ائب الذين �قدمون أقل من مليون دوالر ك�� ��ة الدخل لمدة 3 أشهر لداف�� ال�� � ل��

: تمد�د تلقا�� � ��� اإلعفاء ال��
�ات مع ما �صل ا� $ 5 ��ة الحال�ة . وخ�ارات الدفع �دون فوائد Mاالتفاقات دفع الفائدة وخال�ة من عق��ة لل�� � المب�عات الخاضعة لل��

��
ة المتأثرة �قيود �ات ال�ب�� ون�ة الموسعة لل�� . COVID-19 اإلل���
ائب � وال�ة �ال�فورن�ا أو ��

ائب الدخل �� ة المؤهلة ائتمان توظ�ف مقا�ل �� �ات الصغ�� ة لل�� � لتوظ�ف األعمال الصغ�� ��� يوفر االئتمان ال��
�ات التقدم هنا إ� � CA Department of Tax and Fee Administra�on (CDTFA) المب�عات واالستخدام. �مكن لل��

من 12/1/20 ��
� أوً� �خدم أوً�

ا إ� 15/1/21. س�تم إصدار االعتمادات ع� أساس من �أ�� .الساعة 8 ص�اح�
� COVID-19 برنامج منحة إغاثة

ة والمنظمات غ�� ال��ح�ة والمؤسسات الثقاف�ة المحرومة. �� �ات الصغ�� جد�د �صل إ� 25000 دوالر لل��
ة � و األسابيع القل�لة المق�لة. ( CalOSBA ) مكتب �ال�فورن�ا للمحا�� األعمال الصغ��

ة �� �ات الصغ�� نامج وسوف جعلها متاحة لل�� و إ�شاء ال��
 .تحديثات عند توفر الم��د من التفاص�ل OSB سيوفر
� وال�ة �ال�فورن�ا �مقدار 12.5 مليون دوالر ، ل�صل إجما�� االس�ثمار إ� 37.5 مليون دوالر. صندوق

ح إد launc توسيع صندوق إعادة البناء ��
� عانت من صع��ات اقتصاد�ة �ات ال�� ة ال�� � جميع أنحاء الدولة للمشار�ــــع الصغ��

� المجتمع المح�� �� ا�ة مع المقرض�� �� �
ع� 11/20/20 ��

ة ن��جة ل . www.caloanfund.org للحصول ع� المعلومات واألهل�ة ، قم ب��ارة .COVID-19م�ا��
 
ة ، قم ب��ارة �ات الصغ�� /h�ps://covid19.ca.gov/business-and-employers لم��د من المعلومات حول موارد الدولة لل��
 
كة CA قانون  New LLC s الجد�د ي�نازل عن رسوم 800 دوالر ل��
U nder ائب ورسوم الوال�ة ان�ة ( �� � كة ذات مسؤول�ة محدودة Gavin Newsom ، bu sinesses الموقعة من ق�ل ( AB-85 فاتورة الم�� �� � الذي ي���
(LLC) ، ا�ة محدودة �� (LP) ، 800 ة االمت�از السن��ة ال�الغة�� � �ال�فورن�ا إ� دفع الحد األد�� لرسوم ��

ا�ة ذات المسؤول�ة المحدودة �� و لن تضطر ال��
� عامها األول

� �ال�فورن�ا ��
� �ش�لت من خالل T 2021 . دوالر أم���� المفروضة ع� ك�انات األعمال �� انه رسوم التنازل ينطبق تلك ال��انات التجار�ة ال��

� السنة األو�
ة �ال�فورن�ا �� �ات الصغ�� .2023. والهدف هو مساعدة وخفض الت�ال�ف لل��

 
(PPE) معدات الحما�ة الشخص�ة المجان�ة
� من معدات الحما�ة الشخص�ة

�ات �المخزون المت��� �ات االتصال �أقرب منظمة أو �� لها (PPE) تزود المدينة ال�� اب العطالت. �مكن لل�� مع اق��
ا. لم��د من المعلومات ، انتقل إ� . oewd.org/PPE للحصول ع� إمدادات مجان�ة لمدة 30 يوم�
 
:حلقات ال��ب
ة ا COVID-19 تحديثات (SBDC) مركز تط��ر األعمال الصغ�� ة - أ�ام األر�عاء الساعة 10:30 ص�اح� وأسئلة وأج��ة م�ا��
� ، COVID-19 الما�� الذي �ستض�ف لجنة من المس�شار�ن لإلجا�ة ع� األسئلة حول خ�ارات التم��ل خالل Northern CA SBDC انضم إ� مركز

�ما ��
� من SBA ذلك قروض �ات. س�كون تحالف المحام�� ا لإلجا�ة ع� أسئلة األعمال CASEFORCE وأي خ�ارات قروض جد�دة متاحة لل�� ع� استعداد أ�ض�
� . COVID المتعلقة �ـ

sbdc.events / asksbdc سجل ��
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ندوة ع�� ال��ب عن االستجا�ة ال��عة - الثالثاء األول والثالث من الشهر ، من 2:00 إ� 3:15 مساًء
نت نصف أسبوع�ة ألصحاب العمل المتأث��ن �ـ (OEWD) �ستض�ف مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة � COVID-19 ندوات ع�� اإلن��

و�فكرون ��
� �ال�فورن�ا

ة من ق�ل إدارة تط��ر التوظ�ف �� Covered ، (EDD) التوقف عن العمل أو ���ــــح العمال أو اإلجازات. احصل ع� إجا�ة ع� أسئلتك م�ا��
California ضد ال�طالة والمزا�ا الصح�ة وموارد مركز العمل المح�� والم��د � اء آخ��ن. تعرف ع� معلومات حول التأم�� .وخ��
�
workforce.oewd.org/ rr سجل ��

 
أفضل الممارسات لمتطل�ات الته��ة - عند الطلب
ف�ه OEWD استضافت ، قسم SF، SF ال���ينار ع� 11/19/20 مع قادة الورك من لجنة ال�� الصحة العامة ع� الته��ة متطل�ات ، SF مدينة المد��
نت عند الطلب � ترت�ب الصحة. �مكن الوصول إ� هذە الندوة التعل�م�ة ع�� اإلن��

ة �� ات األخ�� ها من التغي�� . التوج�ه ، و غ��
 
: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�� ، SBA للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��
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-direc�ves.asp :�مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع�
 
:ع� COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� 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 .

� COVID 19 إ� ال�قاء ح�� موعد ع�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

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