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لك ، و تق���ا مع ذو�ــهم �ع�د. هذا � � م��

ة، ونأمل أن تتمكن من إ�جاد طرق لالحتفال �أمان مع تلك الموجودة �� � نواح كث��
� أن هذا الع�د هو صع�ة �� � ح��

��
ا فرصة لتع��ز قدرتنا الجماع�ة ع� الصمود - مما س�ساعدنا ع� تجاوز هذا ال��اء �صفتنا سان فرا�س�سكو أقوى. اآلن أ��� من أي وقت الموسم هو أ�ض�
ة �ات الصغ�� ، دعونا معا و دعم زمالئه لدينا �� .م��
 
ة ا للحصول ع� هدا�ا اللحظة األخ�� : طرق ال�سوق محل��

�ات ع� ال�سج�ل و SF األعمال التجار�ة القد�مة �� مؤسسات ف بها من ق�ل المدينة �أصول ثقاف�ة ق�مة. تحقق من ال�� ط��لة األمد مع��
.خ��طة للم�ان تواجدهم
. �حتوي موقع ال��ب الخاص بهم ع� ال�ث�� من الموارد المحل�ة � 49 �� حملة ع� مستوى المدينة لل�سوق المح��

�سوق وتناول الطعام ��
� للعائلة ، والم��د � والمملوك�� � المستقل�� � ، وال�قال�� .لل�سوق مثل أدلة األح�اء ، والصناع والحرفي��
� سان فرا�س�سكو ودل�ل

�ات المملوكة للسود مع واجهات المحالت �� ة السمراء : تحقق من خ��طة ودل�ل لل�� �ات المملوكة لذوي ال��� ال��
. الصناعات والخدمات األخرى
 

� 25 د�سم�� 2020 و 1 يناير 2021
ة �� .إغالق المكتب: س�تم إغالق مكتب األعمال الصغ��

 

 
 
� عام 2021 وما �عدە

ة، نتم�� ل�م آمنة وصح�ة ذ عطلة، وسنة جد�دة سع�دة. نتطلع إ� دعمك �� � مكتب األعمال الصغ��
!من �ل واحد منا ��

 
،تضامنا مع
 
ة - ر�جينا ، ر�ك ، دومي���ا ، ر�ا ، وال�� ، �ارول ، ومارثا مكتب األعمال الصغ��
 
:اإلعالنات
� حاالت الطوارئ FEDERAL COVID-19 مرت حزمة

لإلغاثة ��
وع قانون اإلنفاق 1.4 ت��ليون $ أن أموال الحكومة االتحاد�ة ح�� س�تم�� 2021 . � الجامع م��

وصل المؤتمر إ� اتفاق ع� 900 مل�ار $ اإلغاثة حزمة و ��
وع القانون و ي�تظر الرئ�س التوقيع الصورة . دعم لألعمال التجار�ة COVID 19 وسوف �شمل التداب�� ة واألفراد و العائالت. م�� �ات الصغ�� اإلغاثة إ� ال��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/legacy-business/registry
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.google.com/maps/d/viewer%3Fmid%3D1frl3u5gtCKQYycK-hgkaQ45_nlo%26ll%3D37.76309104011303%252C-122.43524819999996%26z%3D12
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://shopdine49.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://shopdine49.com/directories/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://shopdine49.com/pop-up-shop/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://shopdine49.com/pop-up-shop/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://shopdine49.com/groceries/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.google.com/maps/d/drive%3Fstate%3D%257B%2522ids%2522%253A%255B%25221ISf4ArIsDh29TVCs22Mnpqe3mysaK05Y%2522%255D%252C%2522action%2522%253A%2522open%2522%252C%2522userId%2522%253A%2522108139342435461297131%2522%257D%26usp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/black-owned-businesses-san-francisco
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/black-owned-businesses-san-francisco
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vQZO0owRzfIGcFN4uPgRAMnOJWxcXIWYo1fSyFm3bEi5o6seVuCKUS2fJoC8Lt2R5lj7yQPwDtK8i9W/pubhtml


ة وفاق و�شمل الصورة : الصغ��
ا * (PPP) س�تم إضافة 284 مل�ار دوالر إ� برنامج حما�ة ش��ات الرواتب * إعادة الفتح ق����
ا تحد�ث .من خالل توسيع األهل�ة وال�سامح PPP س�تم أ�ض�
* فتح * (EIDL) إ� إصا�ة االقتصاد�ة ال�وارث القروض برنامج illion ب ستضاف $ 20
* NEW * تكون متاحة من خالل حفظ لدينا مراحل برنامج المنح illionب و 15 $
، ودور الس�نما والمتاحف، وأداء المنظمات الفنون، وممث�� المواهب. التطب�قات � ف�ه والمروج�� هذا جد�د و�رنامج المنح دعم أما�ن الع�ش وال��
.ل�ست متاحة �عد
� د إ�ت ص 3.5

� والجدد elief مل�ار $ �� � ذلك 7 (أ)، 504، و�رامج القروض الصغرى . SBA اللحالي��
ة ، �ما �� �حراسة القروض التجار�ة الصغ��

امج .�ما س�تم تع��ز هذە ال��
 
ة ع� (OEWD) وسوف يتم ��� التحديثات ع� و مكتب االقتصاد والقوى العاملة الصفحة الموارد التنم�ة و هنا ح�ث يتم وضع اللمسات األخ��
.التفاص�ل
 
ة * تحد�ث * CA لإلغاثة من COVID-19 برنامج منحة األعمال الصغ��
و هذا جزء من الدولة لألعمال

�ن  ���
ة اإلغاثة ال��اء . أعلن 30 نوفم��  �ات الصغ�� تفاص�ل ومعلومات التطبيق هو متاح اآلن ع� برنامج المنح للدولة لل��

� المنح سوف تدار من ق�ل ل مكتب
ة حزمة اإلغاثة، 475 مليون $ �� ة CA التجار�ة الصغ�� و توز�عها من خالل ( CalOSBA ) المحا�� األعمال الصغ��

Lendistry ، ات� � من التم��ل لل�� � جولت��
� تصل إ� 25000 دوالر �� � مؤسسة مال�ة تنم�ة المجتمع وس�ط. س�تم إصدار المنح ال�� التكنولوج�ا تمك��

- $ 1000 � �ات مع العائدات السن��ة ب�� � 1000 دوالر إ� 2.5 مليون دوالر . ال�� � ي�لغ إجما�� إيراداتها السن��ة ما ب�� المؤهلة والمنظمات غ�� ال��ح�ة ال��
اوح � ي�� �ات ال�� � ي�لغ دخلها السنوي 100000 دوالر إ� مليون دوالر س�تل�� 15000 دوالر ؛ وال�� �ات ال�� سوف 100،000 $ الحصول ع� 5000 $. ال��
.دخلها السنوي من مليون دوالر إ� 2.5 مليون دوالر س�تل�� 25000 دوالر
 

2021 الساعة 11:59
ال 

� الساعة 8:00 ص�احا وتختتم يوم الجمعة 8 يناير 
�� 2020 ،

ث 
� األر�عاء د�سم�� 30 

س�تم .AM سوف طل�ات الجولة 1 فتح ��
� المستق�ل الق��ب

.اإلعالن عن الجولة الثان�ة ��
 
: نقاط مهمة �جب مالحظتها

ة تقد�م الطل�ات لضمان أن التطبيق الخاص �ك � أوال، �خدم أوال أساس . ير�� أن تأخذ وقتك أثناء ف��
المنح سوف ال �كون صدر ع� أن �أ��

. دق�قة و يتضمن جميع الوثائق المطل��ة
� من رجال األعمال بناًء ع� عوامل تأث�� � المؤهل�� نامج ؛ س�تم توز�ــــع المنح COVID-19 س�تم �سج�ل المتقدم�� � معاي�� أول��ة ال��

المدرجة ��
.ع� أساس النقاط
� الجولة

� لم يتم منحها منحة �� � ، لذا ير�� التقدم مرة واحدة فقط ؛ س�تم نقل الطل�ات المؤهلة ال�� سيؤهلك تطبيق واحد �امل ل�لتا الجولت��
. األو� إ� جولة التم��ل التال�ة للنظر فيها
ا  ف�درال��

ً
.هذا تم��ل من وال�ة �ال�فورن�ا ، ول�س تم���

� 13 يناير 2021
.س��دأ إشعارات الموافقة ��

 
. t.com ن iefGra للحصول ع� تفاص�ل �املة، أسئلة وأج��ة والتطبيق، ز�ارة ك�� ل
� تخدم سان فرا�س�سكو �كة ال�� .للحصول ع� مساعدة للتقد�م ، �مكنك االتصال ب�حدى المنظمات ال��
 
نت - و نامج Sصح�فة إخ�ار�ة ندوات ع�� اإلن�� �ات حول ال�� � الساعة 11:00 ص�احا إ� تثق�ف ال��

مول مركز تط��ر األعمال �ستض�ف ندوات يوم�ة ��
�� التخط�ط updatتفاص�ل ، و�ذهب أ��� من عمل�ة التطبيق، ونصائح للتطبيق، واألسئلة الشائعة، و ا �التقدم لهذە المنحة ، ف�� وفاق. إذا كنت مهتم�
� للغات مختلفة h e re لحضور إحدى هذە الجلسات. انقر فوق .للحصول ع� ارت�اط ال���ينار والجدول الزم��
 
ة - را�ط للمشاهدة 12/22 جلسة استماع خاصة حول األعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو. �انت

ة �� �ات الصغ�� ل�ة وال��اء العام ع� ال�� � � جلسة استماع خاصة أمس حول تأث�� النظام اإلقل��� لإلقامة الم�� ف�� عقد مجلس الم��
ة مدير ر�جينا د�ك �� ،Endrizzi-العروض المقدمة من ق�ل ل مكتب األعمال الصغ�� ة �� و لل مكتب االقتصادي ، Laguana رئ�س لجنة األعمال الصغ��
��� محلل، المراقب مكتب الصورة ، و�دارة الصحة العامة. إذا فاتتك ، �مكنك مشاهدة جلسة االستماع هنا . الجلسة ان�ة وال��� � وتنم�ة القوى العاملة ، الم��
� حوا�� 02:28

.هو البند غندا رقم 6 و ي�دأ ��
 
� هذا المنتدى المهم

ة اتصلت وأ�دت آرائها �� كة صغ�� .ن��د أن نعرب عن تقديرنا أل��� من 100 ��
 
� عطلة الشتاء COVID-19 اخت�ار

��
� عدد الحاالت اإل�جاب�ة لـ

ا �� � ع� الخض�ع COVID-19 �شهد سان فرا�س�سكو ارتفاع� وزاد الطلب ع� االخت�ار. �شجع المدينة الس�ان الذين لديهم تأم��
ا إلجراء اخت�ار � ص�� ، فحدد موعد� � ، وذلك لتخف�ف الضغط عن مواقع االخت�ار المجان�ة الخاصة بنا. إذا �ان لد�ك تأم�� لالخت�ار من خالل مزودهم الط��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://covid19relief.sba.gov/%23/#/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19%23Federal%2520Relief%2520section#Federal%20Relief%20section
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/partner/san-francisco/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://fullerton.zoom.us/webinar/register/WN_DNMLHwM5SSehzRxAKkSFZA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://fullerton.zoom.us/webinar/register/WN_DNMLHwM5SSehzRxAKkSFZA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://fullerton.zoom.us/webinar/register/WN_DNMLHwM5SSehzRxAKkSFZA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sanfrancisco.granicus.com/MediaPlayer.php%3Fview_id%3D10%26clip_id%3D37389


i t مع طب��ك. إذا �انت لد�ك أعراض أو تعرض معروف ، فإن مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك ملزم �موجب القانون ب�جراء اخت�ار لك. ير�� ز�ارة
sf.gov/ ge�estedsf لم��د من المعلومات .
 
ء � مطلوب تدر�ب ع� الوقا�ة من التحرش الج��� والسلوك الم��

� �ال�فورن�ا - 1 يناير 2021 الموعد النها��
التدر�ب ع� المضا�قات الج�س�ة لموظ��

� غ�� � - ساعة واحدة للموظف�� . �جب تقد�م التدر�ب مرة �ل عام�� � أو أ��� � �ال�فورن�ا ولديهم 5 موظف��
� �ال�فورن�ا �أر�اب عمل ��

�� � � العامل�� للموظف��
� بهذا المطلب والموارد والمواد �لغات متعددة.

نت ت�� � والمدي��ن. انقر هنا للحصول ع� دورات تدر���ة مجان�ة ع�� اإلن�� ف�� � للم�� � وساعت�� افي�� اإل��
 . مراجعة األسئلة الشائعة
   
 
� ��� ات التم��ل / االئتمان ال�� :تذك��

SF La�no Small Business Fund - 1/14/21 قروض �دون فوائد تصل إ� 50 ألف دوالر ، تديرها و�الة التنم�ة �
مفت�ح ، الموعد النها��

�ات المهتمة إ�مال نموذج االستعالم (MEDA) االقتصاد�ة التا�عة لل�عثة � سان فرا�س�سكو. �جب ع� ال��
ة الالت�ن�ة �� لألعمال التجار�ة الصغ��

� س�تم دعوتها للتقد�م. لم��د من التفاص�ل ، قم ب��ارة �ات ال�� � ال�انص�ب لتحد�د ال��
عن القرض ق�ل 21/1/14 ليتم النظر ف�ه ��

medasf.org/fondola�nosf . لألسئلة ، اتصل �ـ FondoLa�noSF@medasf.org 2014-612-415 أو اتصل ع�. 
        

SF Shines الدفع مقا�ل تداب�� السالمة الخاصة بواجهة �
�ات المفتوحة الحصول ع� مساعدة �� مثل ، COVID-19 إلعادة الفتح - �مكن لل��

نامج أن �سدد ما �صل إ� 2 ألف دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستق��� ، وما �صل إ� 5 آالف الحواجز الخارج�ة واألثاث. �مكن لل��
� أح�اء معينة. تعلم الم��د هنا

 . دوالر ��
   

كة. ُتع� األول��ة �ات عن الت�ال�ف المرت�طة ب�ناء و�شغ�ل مواقع المساحات المش�� كة - تع��ض مفت�ح لل�� منحة مل��ة المساحات المش��
�ات المملوكة لل�ساء ، � ذلك ال��

� المدينة ، �ما ��
� تعمل ع� تحقيق أهداف اإلنصاف �� ا والمملوكة لألقل�ات وال�� �ات المملوكة محل�� لل��

. تعلم � تخدم عمالء أقل�ة إ� حد كب�� � المناطق الثقاف�ة القائمة أو ال��
والمملوكة للمهاج��ن ، واألعمال التجار�ة القد�مة ، واألعمال التجار�ة ��

 . الم��د هنا
  

� المنطقة 5 افتح
 �سد�د نافذة األعمال ��

 
�
�ات الواقعة �� � D5 ما �صل إ� 1000 دوالر كتع��ض عن ال��

� حدثت �� لتغط�ة ت�لفة اس��دال نافذة واجهة المحل المحطمة للحوادث ال��
   . 17/3/20 أو �عد ذلك. تعلم الم��د هنا
� كجهد ع� مستوى الوال�ة من � المشارك�� � المجتمعي�� � �ال�فورن�ا - يتم تقد�م القروض المفتوحة من ق�ل المقرض��

صندوق إعادة البناء ��
� �ال�فورن�ا ب�م�ان�ة الوصول إ� رأس مال مسؤول وم�سور الت�لفة أثناء ال��اء. قد تكون

ة �� �ات الصغ�� و�د ال�� � ال��انات العامة والخاصة ل��
� عام 2019 مؤهلة للتقد�م. تعلم

ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل من 2.5 مليون دوالر أو أقل �� � لديها ما �صل إ� 50 موظف� �ات ال�� ال��
 .www.CALoanFund.org :الم��د ع�

  

كة  � ل�� ��� � - Main Street Small Business االئتمان ال��
ة المؤهلة �� �ات الصغ�� ة لل�� ا لتوظ�ف األعمال الصغ�� ���� ا ��

�
CA افتح ائتمان

�ات ائب المب�عات واالستخدام. �مكن لل�� ائب الدخل ، أو إلجراء انتخا�ات غ�� قا�لة لإللغاء لتطبيق االئتمان مقا�ل �� الستخدامه مقا�ل ��
ح�� 1/15/21. س�تم إصدار االعتمادات ع� أساس من CA Department of Tax and Fee Administra�on (CDTFA) التقدم هنا إ�
� أوً� �خدم أوً�

   .�أ��

:الموارد الجار�ة
� تأثرت

�ات ال�� � كث�� من األح�ان ، COVID-19 لل موارد والمعلومات لل��
:ج ه�ك مكتب االقتصادي وموقع القوى العاملة التنم�ة والموارد ��

oewd.org/covid19 .
 

و جدت هنا . التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة �مكن و جدت هنا . ملخص الجدول من تعليق أو قيود DPH أوامر الصحة من (COVID-19) التا��
12/21/20 �

.(س واأل�شطة ن األعمال وجدت هنا . األسئلة الشائعة حول النظام الص�� متوفرة هنا (تم التحد�ث ��
 
�ات ( PPE ) احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة . �جب ع� المزودين الذين ي��عون معدات الوقا�ة الشخص�ة ل�� � SF من مقد�� الخدمة المحلي��
� إ�

و�� �د اإلل��� . sfosb@sfgov.org إرسال طلب �ال��
 
� االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال واالحت�ال امج التحف�� � حالة تأهب �شأن مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��

�ات �� �جب أن تكون ال��
نامج وس كورونا هنا ، SBA المتعلقة ب�� ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . انقر هنا . قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
:ع� COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/find-out-about-your-covid-19-testing-options
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� التحديثات النص�ة الرسم�ة للمدينة ، أرسل
.إ� 888-777 . اتصل �الرقم 3-1-1 لألسئلة واالستفسارات COVID19SF لتل��

� ، OSB إعالنات ذات الصلة والموارد من COVID-19 إ� ال�قاء ح�� موعد ع�
ون�ة �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small �سجل لل أن�اء اإلل���

business-e-news .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ات ز�ارة صفحة التوجيهات SFDPH التوجيهات الصح�ة والتوجيهات قضا�ا وتحد�ث توجيهات / توجيهات الصناعة ع� أساس مستمر. �جب ع� ال��
ام �جميع متطل�ات الصحة والسالمة المطل��ة. � ا إ� جنب مع الطل�ات الصح�ة وجدول األ�شطة التجار�ة هنا ، واالل�� � كث�� من األح�ان ، جن��

الصح�ة ��
ون�ة .سنواصل إعالن التوجيهات الجد�دة والمحدثة من خالل أخ�ارنا اإلل���
 
 
تقدم �طلب للحصول ع� خصومات ع� فاتورة م�اە ال�ف الص�� والم�اە العادمة
� سان فرا�س�سكو

ة (SFPUC) قامت لجنة المرافق العامة �� �ات الصغ�� بتمد�د برنامج تخف�ف الفوات�� الخاص بها لمدة 6 أشهر أخرى لمساعدة ال��
� لـ � من صع��ات مال�ة مستمرة �س�ب ال��اء. يوفر برنامج مساعدة العمالء التجار���

� تعا�� �ات COVID-19 Relief والمؤسسات غ�� ال��ح�ة ال�� لل��
� فاتورة الم�اە وم�اە ال�ف الص��

� وفورات تصل إ� ٪20 �� ة المؤهلة والعمالء غ�� ال��حي�� .الصغ��
h�ps://sfwater.org/commercialcovid :اليوم pply تعرف ع� الم��د و
 
طلب العروض # 215
حات BID ع� فرصة (OEWD) أمس ، أصدر مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة رقم 215 لدعم مجموعة متنوعة من (RFP) من خالل طلب ل مق��
� طلب تقد�م العروض OEWD األ�شطة من االس�ثمار

� األح�اء السكن�ة واالنقسامات تط��ر األعمال. �ستج�ب التم��ل ال�الغ 3 .85 مليون دوالر ��
��

�
� العد�د من أصحاب المصلحة �� كة ب�� � المش��

� OEWD الحت�اجات التعا�� ة واألح�اء والمنظمات غ�� ال��ح�ة والقادة المنتخب�� �ات الصغ�� � ذلك ال��
�ما ��

اح COVID-19 وتوص�ات ف��ق العمل االقتصادي � لتقد�م اق��
� سان فرا�س�سكو. الموعد النها��

�� RFP هو 12 يناير 2021 الساعة 5:00 مساًء
 
 oewd.org/bid-opportuni�es/RFP-215 :ومواد التطبيق واإلرشادات ال�املة ع� RFP تتوفر
� 18 د�سم�� 2020 الساعة 3:30 مساًء. سجل هنا

  . س�تم عقد مؤتمر اخت�اري لمقد�� العطاءات عن �عد ��
 
� ��� ات التم��ل / االئتمان ال�� :تذك��

 
القروض / المنح

SF La�no Small Business Fund - 1/14/21 قروض �دون فوائد تصل إ� 50 ألف دوالر ، تديرها و�الة التنم�ة �
مفت�ح ، الموعد النها��

�ات المهتمة إ�مال نموذج االستعالم (MEDA) االقتصاد�ة التا�عة لل�عثة � سان فرا�س�سكو. �جب ع� ال��
ة الالت�ن�ة �� لألعمال التجار�ة الصغ��

� س�تم دعوتها للتقد�م. لم��د من التفاص�ل ، قم ب��ارة �ات ال�� � ال�انص�ب لتحد�د ال��
عن القرض ق�ل 21/1/14 ليتم النظر ف�ه ��

h�ps://medasf.org/fondola�nosf/ . لألسئلة ، اتصل �ـ FondoLa�noSF@medasf.org 2014-612-415 أو اتصل ع�. 
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SF Shines الدفع مقا�ل تداب�� السالمة الخاصة بواجهة �
�ات المفتوحة الحصول ع� مساعدة �� مثل ، COVID-19 إلعادة الفتح - �مكن لل��

نامج أن �سدد ما �صل إ� 2 ألف دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستق��� ، وما �صل إ� 5 آالف الحواجز الخارج�ة واألثاث. �مكن لل��
� أح�اء معينة. تعلم الم��د هنا

 . دوالر ��
  

كة. ُتع� األول��ة �ات عن الت�ال�ف المرت�طة ب�ناء و�شغ�ل مواقع المساحات المش�� كة - تع��ض مفت�ح لل�� منحة مل��ة المساحات المش��
�ات المملوكة لل�ساء ، � ذلك ال��

� المدينة ، �ما ��
� تعمل ع� تحقيق أهداف اإلنصاف �� ا والمملوكة لألقل�ات وال�� �ات المملوكة محل�� لل��

. تعلم � تخدم عمالء أقل�ة إ� حد كب�� � المناطق الثقاف�ة القائمة أو ال��
والمملوكة للمهاج��ن ، واألعمال التجار�ة القد�مة ، واألعمال التجار�ة ��

 . الم��د هنا
  

� المنطقة 5 افتح
 �سد�د نافذة األعمال ��

 
�
�ات الواقعة �� � D5 ما �صل إ� 1000 دوالر كتع��ض عن ال��

� حدثت �� لتغط�ة ت�لفة اس��دال نافذة واجهة المحل المحطمة للحوادث ال��
   . 17/3/20 أو �عد ذلك. تعلم الم��د هنا

� كجهد ع� مستوى الوال�ة من � المشارك�� � المجتمعي�� � �ال�فورن�ا - يتم تقد�م القروض المفتوحة من ق�ل المقرض��
صندوق إعادة البناء ��

� �ال�فورن�ا ب�م�ان�ة الوصول إ� رأس مال مسؤول وم�سور الت�لفة أثناء ال��اء. قد تكون
ة �� �ات الصغ�� و�د ال�� � ال��انات العامة والخاصة ل��

� عام 2019 مؤهلة للتقد�م. تعلم
ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل من 2.5 مليون دوالر أو أقل �� � لديها ما �صل إ� 50 موظف� �ات ال�� ال��

 .www.CALoanFund.org :الم��د ع�
  

كة  � ل�� ��� � - Main Street Small Business االئتمان ال��
ة المؤهلة �� �ات الصغ�� ة لل�� ا لتوظ�ف األعمال الصغ�� ���� ا ��

�
CA افتح ائتمان

�ات ائب المب�عات واالستخدام. �مكن لل�� ائب الدخل ، أو إلجراء انتخا�ات غ�� قا�لة لإللغاء لتطبيق االئتمان مقا�ل �� الستخدامه مقا�ل ��
ح�� 1/15/21. س�تم إصدار االعتمادات ع� أساس من CA Department of Tax and Fee Administra�on (CDTFA) التقدم هنا إ�
� أوً� �خدم أوً�

   .�أ��

 

:حلقات ال��ب
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب لالستجا�ة ال��عة - الثالثاء األول والثالث من الشهر الساعة 2:00 - 3:15 مساًء   ال��
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. سجل �� اء آخ��ن. تعرف ع� معلومات حول التأم�� وخ��
workforce.oewd.org/ rr 
 
: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 .
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