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،ع��زي القارئ
 
� �ان عل�ك اتخاذها من أجل التغلب ة. نحن نتفهم القرارات الصع�ة ال�� �ات الصغ�� � مدى صع��ة هذا العام لل��

ب�نما �ستعد لتوديع عام 2020 ، نفكر ��
ة وهيئة � ، والتحول إ� الوضع الطب��� الجد�د ، وتحد�د الموارد لل�قاء واقفة ع� قدميها. ومع ذلك، فإن مكتب األعمال الصغ�� ع� حالة عدم ال�ق��
�
� سان فرا�س�سكو. ير�� االستمرار ��

ة �� �ات الصغ�� � 2021 - إ� دعم والحفاظ عليها وحما�ة ال��
ة و ع� استعداد ل إعادة إلزام لمهمتنا �� األعمال الصغ��

� عام 2021 ، وس��ذل قصارى جهدنا لخدمتك
.التواصل معنا ��

 
ل�ة . أ�ضا، أنا و أنت السفر � � ح�اتك الم��

ل ال�قاء وال�قاء آمنة ، تجنب السفر ، و االحتفال مع األفراد �� � : ل �لة رأس السنة الم�الد�ة، ير�� خطة ل م�� تذك��
ة االع�اد، تأ�د من الحجر الص�� لمدة 10 يوما . إد خالل ف��
 
ة ، نتم�� ل�م عطلة آمنة وصح�ة وعام جد�د سع�د � مكتب األعمال الصغ��

! من �ل واحد منا ��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
ة يوم الجمعة ، يناير 2021 لعطلة رأس السنة الجد�دة .إغالق المكتب: س�تم إغالق مكتب األعمال الصغ��
 
:اإلعالنات
ة �ات الصغ�� اإلغاثة الف�درال�ة لل��
وس كورونا ة من ف�� �ات الصغ�� ا إلغاثة ال��  جد�د�

ً
� 27 د�سم�� 2020 يوفر تم���

ا ��
�
�ــــع اتحادي جد�د ل�صبح قانون .تم توقيع ���

� العام والخاص - (PPP) برنامج حما�ة ش��ات الراتب � القطاع�� ا�ة ب�� ا تمت إضافة 284 مل�ار دوالر إ� برنامج قروض ال�� إعادة االفتتاح ق����
� العام والخاص �الحصول � القطاع�� ا�ة ب�� � من ال�� � ذلك توسيع األهل�ة ، و�سه�ل اإلعفاء من القروض ، والسماح للمستف�دين السا�ق��

، �ما ��
� العام والخاص � القطاع�� ا�ة ب��  ع� قرض ثان من ال��
ا ، EIDL Advance تمت إضافة 20 مل�ار دوالر مفت�ح إ� برنامج منح - (EIDL) قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة  إضاف��

ً
والذي يوفر تم���

� المجتمعات منخفضة الدخل
 . لل��انات المؤهلة ��

جد�د - Save Stages برنامج منحة
� ودور الس�نما والمتاحف ف�ه الم�ا�� والمروج�� ف�ه الح�ة. �شمل األعمال المؤهلة أما�ن ال�� س�توفر منح �ق�مة 15 مل�ار دوالر لدعم أما�ن ال��
. ومنظمات الفنون الم�ح�ة وممث�� المواهب. التطب�قات ل�ست متاحة �عد

  . هنا ح�ث يتم االنتهاء من التفاص�ل (OEWD) س�تم ��� التحديثات ع� صفحة موارد مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة
 
ة مفت�ح اآلن - CA لإلغاثة من COVID-19 برنامج منحة األعمال الصغ��
� �ال�فورن�ا

ة �� ة والمنظمات COVID-19 يوفر برنامج منحة اإلغاثة لألعمال الصغ�� �ات الصغ�� اوح من 5000 دوالر إ� 25000 دوالر لل�� ة ت�� ا صغ�� منح�
وقيود الصحة والسالمة ذات الصلة . طل�ات الحصول ع� جولة 1 افتتح اليوم ، 30 د�سم�� 2020 و سوف COVID-19 غ�� ال��ح�ة المؤهلة المتأثرة �ـ
� المستق�ل الق��ب

� 23:59 . س�تم اإلعالن عن الجولة الثان�ة ��
.تختتم يوم الجمعه 8 يناير، 2021 ��

 
:نقاط مهمة �جب مالحظتها

. ل�ل � � الموقع �س�ب حجم المستخدم��
ات متقطعة �� �� ، Lendistry قد يواجه المستخدمون تأخ�� � الموقع أو مش�لة ، ف��

ا �� � إذا واجهت تأخ��
� �لمات ات الموقع ، أو إلعادة تعي�� � والمحاولة مرة أخرى. �ال�س�ة للمش�الت التقن�ة غ�� المتعلقة بتأخ�� � االنتظار لمدة يوم أو يوم��

التفك�� ��
� Lendistry المرور ، اتصل �ـ

و�� �د اإلل��� carereliefgrant@lendistry.com ع� الرقم 1-888-612-4370 أو ال��
. ير�� أخذ وقتك خالل �

� جميع الطل�ات إذا تم تقد�مها ق�ل الموعد النها��
� أوً� �خدم أوً�. س�تم النظر ��

لن يتم إصدار المنح ع� أساس من �أ��
ة التقد�م للتأ�د من أن طل�ك دقيق و�تضمن جميع المس�ندات المطل��ة   .ف��

� 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
� 13 يناير 2021

.س��دأ إشعارات الموافقة ��
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/guidance-safer-travel-during-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/news/mandatory-travel-quarantine-due-major-surge-covid-19-cases
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19%23PPP%2520Update#PPP%20Update
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loans
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


� التقد�م ، �مكنك االتصال . CARelie f Grant.com للحصول ع� التفاص�ل ال�املة واألسئلة الشائعة والتقد�م ، قم ب��ارة
للحصول ع� مساعدة ��

� تخدم سان فرا�س�سكو �كة ال��     .ب�حدى المنظمات ال��
 
� الساعة 11:00 ص�احا ل �ذهب أ��� من تفاص�ل

ة استضافة ندوات يوم�ا �� نت : �قوم مركز تط��ر األعمال الصغ�� صح�فة إخ�ار�ة ندوات ع�� اإلن��
�� التخط�ط لحضور واحدة ع� األقل من هذە ا �التقدم لهذە المنحة ، ف�� نامج ، نصائح للتطبيق، واألسئلة الشائعة، والتحديثات. إذا كنت مهتم� ال��
� للغات مختلفة       .الجلسات. انقر هنا للحصول ع� را�ط الندوة والجدول الزم��
 
النظام الص�� والتوجيهات التحديثات

(C19-12d) ترت�ب تغط�ة الوجه
�
المجهزة �ش�ل صحيح من ق�ل المجموعات المعرضة N95 لغة جد�دة �شجع ع� استخدام أجهزة التنفس C19 - 12d تتضمن التحديثات ��

� 2 إ� 9 سنوات ارتداء غطاء الوجه أو �د�ل ، �ما يتما�� مع إرشادات اوح أعمارهم ب�� ا �جب ع� األطفال الذين ت�� ا جد�د� CDP للخطر ومتطل��
H ا من 2 من متطل�ات تغط�ة الوجه � فقط األطفال األصغر سن�

� تع��  . الحال�ة ال��
(dو d 03-2020توجيهات الحجر الص�� والعزل (02-2020
، و موظف الصحة �الو�الة تحديثها رسم�ا �ال الحجر (02-2020 �

� األسب�ع الما��
��d) 03-2020) و عزلd) توجيهات. �شمل �عض النقاط

 :ال�ارزة الرئ�س�ة ع� س��ل المثال ال الح�
أن ينفصل عن اآلخ��ن لمدة COVID-19 �جب ع� أي شخص �عرف أنه �ان ع� اتصال وثيق مع شخص آخر تم �شخ�ص إصابته �ـ
ة (10) أ�ام ع� األقل من آخر اتصال وثيق مع الشخص المصاب �ـ وس. COVID-19 ع�� لتجنب تع��ضه عن غ�� قصد الجمهور للف��
ا �حذر شد�د. �جب ع� أي ا عندما �كون ذلك ممكن� يتم �شجيع هؤالء األشخاص ع� الحجر الص�� لمدة أر�عة ع�� (14) يوم�
� أو مرفق إصال�� أو مأوى أو � أو ال�الغ�� � للمسن�� � ب�ئة مع�ش�ة مجمعة (مثل مرفق تم��ض ماهر أو مرفق رعا�ة سك��

شخص �ع�ش ��
ا منذ آخر اتصال وثيق لهم الشخص المصاب �ـ �س�ب ارتفاع مخاطر COVID-19 مهجع) الحجر الص�� لمدة أر�عة ع�� (14) يوم�
ة (10) أ�ام COVID-19 انتقال العدوى ونتائج � ب�ئة مع�ش�ة جماع�ة الحجر الص�� لمدة ع��

األسوأ. �جب ع� أي شخص �عمل ��
� التوج�ه

.و�جب أن ي�تظر أر�عة (4) أ�ام إضاف�ة ق�ل العودة إ� العمل �اس�ثناء ما هو مسم�ح �ه ��
� الحجر الص�� لمدة 10 أ�ام �املة ح�� لو �انت ن��جة االخت�ار سلب�ة وح�� إذا لم تظهر

� الحجر الص�� الذا��
ُ�طلب من الشخص ��

يتم .COVID- 19 عل�ه أعراض أو ظهرت عل�ه أعراض خف�فة فقط ألن هذا الشخص معرض لخطر كب�� لإلصا�ة �المرض و���
ا ، إلجراء اخت�ار � أو �عد اليوم السادس (6) من الحجر الص�� ، أي �عد ستة أ�ام COVID-19 �شجيع الشخص ، ول�ن ل�س مطل���

��
.مطلوب حجر ص�� أطول �ما هو مذكور أعالە ف�ما يتعلق �ح�اة الجماعة .COVID-19 من آخر اتصال مع الشخص المصاب �ـ
� الصفحة 3 ، النقطة 7

.االس�ثناءات واإلعفاءات والتع��فات لهذا التوج�ه مذكورة ��
. دل�ل مخطط التدفق للعزل والعزل متاح هنا
.و األسئلة الشائعة عن العزل والحجر الص�� G uidance تحد�ث
 

HEALTH SF أسئلة وأج��ة ل أمر
� سان فرا�س�سكو واإلجا�ات ع� األسئلة المتداولة

توفر وزارة الصحة العامة ومكتب المد�� العام �المدينة إرشادات مفصلة حول األوامر الصح�ة ��
(FAQ). نت . و الالت ه الحادي التعل�مات الصورة يتم ��� معظم األسئلة الشائعة �صل إ� التار�ــــخ دائما ع� مدينة النائب الصورة ع� االن��
� الهواء الطلق

   . (12/21/20) ب�ضافة سؤال أدناە للحصول ع� األعمال التجار�ة الل�اقة ال�دن�ة ��
 
� الخارج�ة إ�

� الهواء الطلق أو فصل مساح��
� استضافة فصول ل�اقة �دن�ة متعددة ��

� الهواء الطلق. هل �مكن��
ا لل�اقة ال�دن�ة �� ا تجار�� س: أدير �شاط�

� نفس الوقت؟
مناطق صالة ر�اض�ة منفصلة تعمل ��

� تنطبق ع� وتوكوالت السالمة ال�� ا ل�� ا وفق� ة ماد�� � نعم ، ول�ن فقط إذا �ان ب�م�ان عملك �شغ�لها كصفوف خارج�ة أو مناطق صالة ألعاب ر�اض�ة متم��
وط اإلضاف�ة التال�ة :جميع فصول الل�اقة ال�دن�ة الخارج�ة أو صاالت األلعاب ال��اض�ة (حسب االقتضاء) ومع جميع ال��

� الهواء الطلق أو منطقة صالة ألعاب ر�اض�ة �حاجز مادي �فصل ب�نهما مسافة ستة أقدام ع� األقل ، أو إذا �ان
�جب فصل �ل فصل درا�� ��

ا ع� األقل الحاجز المادي غ�� ممكن ، ف�جب فصل الفصول أو صاالت األلعاب ال��اض�ة عن مسافة 12 قدم�
� ؛ � ذلك أي مدر���

ا ، �ما �� ا ع� 12 فرد� � الهواء الطلق مقصور�
�ظل �ل فصل أو صالة ر�اض�ة ��

� نفس الوقت (أي ق�ل أو أثناء أو �عد الفصول
ا �� ا أو جزئ�� � تحدث �ل�� � الفصول الدراس�ة ال��

�جب أال ي�نقل المشاركون والمعلمون أو �شاركون ��
كة � مقر ال��

.(الدراس�ة ، أثناء وجودهم ��
� مناطق صالة األلعاب ال��اض�ة المنفصلة أثناء استخدام هذە المناطق من ق�ل

ا عدم التنقل أو المشاركة �� � أ�ض� � والمدر��� �جب ع� المشارك��
ا ؛ و مجموعات منفصلة تصل إ� 12 شخص�
� �شغلها فصل درا�� آخر ا لدورة الم�اە والخروج دون مطالبتهم �السفر ع�� المساحة ال�� ا واضح� � مسار� � والمدر��� �جب أن يوفر عملك للمشارك��
.أو مساحة صالة ألعاب ر�اض�ة

 
SHARED SPACE S الم�ادئ التوجيه�ة واألسئلة الشائعة * تحد�ث *
� الهواء الطلق �أمان أثناء جائحة

�ات المحل�ة لتقد�م الخدمات �� � سان فرا�س�سكو لل��
كة �� توجد إرشادات .COVID-19 تم إ�شاء برنامج المساحات المش��

كة أو تكي�فها لالستخدام خالل أشهر الشتاء المظلمة وال�اردة واأل��� رط��ة. �ما أنه �شتمل ع� اعت�ارات تدفق الهواء والرؤ�ة. محدثة إل�شاء مساحة مش��
كة وتطب�قه ل" الحا�� ع� المساحات المش�� � � الم��

نامج حول ك�ف�ة تأث�� "طلب ال�قاء �� ا األسئلة الشائعة المحدثة الخاصة �ال�� .راجع أ�ض�
 

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://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-12-Face-Coverings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-02-Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-03-Isolation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov1.sharepoint.com/sites/ECN-OEWDTeams/Shared%2520Documents/Sr%2520Staff%2520New%2520info%2520for%2520businesses%2520re%2520COVID-19/Flow%2520Chart%2520for%2520Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Guidance-Isolation-and-Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/FAQ-Isolation-Quarantine-COVID-Providers.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcityattorney.org/wp-content/uploads/2020/12/Stay-Safe-at-Home-Health-Officer-Order-FAQs-Rev-12.21.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcityattorney.org/wp-content/uploads/2020/12/Stay-Safe-at-Home-Health-Officer-Order-FAQs-Rev-12.21.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcityattorney.org/wp-content/uploads/2020/12/Stay-Safe-at-Home-Health-Officer-Order-FAQs-Rev-12.21.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcityattorney.org/wp-content/uploads/2020/12/Stay-Safe-at-Home-Health-Officer-Order-FAQs-Rev-12.21.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/sites/default/files/2020-12/Shared_Spaces_Design_Guidelines_12.17.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/sites/default/files/2020-12/SS_SIP_FAQ_Multilingual_v20201222.pdf


�
اتنا اإلخ�ار�ة ، مطلوب تدر�ب ع� CA * 1 التدر�ب ع� المضا�قات الج�س�ة لموظ�� ��� �

ا �� � * تمت مشاركته سا�ق�
يناير 2021 الموعد النها��

�
�� � � المق�م�� � للموظف��

� CA المضا�قات الج�س�ة والسلوك التعس��
� - CA من أصحاب العمل �� . �جب تقد�م التدر�ب مرة �ل عام�� � أو أ��� مع 5 موظف��

� هذا المطلب والموارد نت تل�� � والمدي��ن. انقر هنا للحصول ع� دورات تدر���ة مجان�ة ع�� اإلن�� ف�� � للم�� � وساعت�� افي�� � غ�� اإل�� ساعة واحدة للموظف��
 . والمواد �لغات متعددة. مراجعة األسئلة الشائعة
   
 
� تتأثر �ات والموظف�� ة أنقر هنا و أو معلومات عن الموارد لل�� �ات الصغ�� واالخت�ار غال�ا ما ، COVID-19 سان فرا�س�سكو موارد قطاع األعمال لل��
 .�عود للحصول ع� التحديثات

قروض / منح
� 1/14/21 قروض �دون فوائد تصل إ� 50 ألف دوالر ، تديرها و�الة - SF La�no Small Business Fund صندوق

مفت�ح ، الموعد النها��
� ال�انص�ب .(MEDA) التنم�ة االقتصاد�ة لل�عثة

�ات المهتمة إ�مال نموذج االستفسار عن القرض ق�ل 21/14/1 ليتم النظر ف�ه �� �جب ع� ال��
� س�تم دعوتها للتقدم. لم��د من التفاص�ل ، قم ب��ارة �ات ال�� لألسئلة ، اتصل �ـ . medasf.org/fondola�nosf لتحد�د ال��
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 الم��د هنا � تخدم عمالء أقل�ة إ� حد كب�� � المناطق الثقاف�ة القائمة أو ال��
�ات �� �ات القد�مة وال��  . والمملوكة للمهاج��ن وال��

 
� المنطقة 5 - افتح

 �سد�د نافذة األعمال ��
�
�ات الواقعة �� � D5 ما �صل إ� 1000 دوالر كتع��ض لل��

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

Add'l الموارد
�ات والمؤسسات غ�� ال��ح�ة معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
ق آس�ا ع� �م�ة محدودة من أقنعة الوجه ودروع الوجه ومعقمات ال�د المتاحة. ير�� االتصال �الرقم 885-415- �حتوي مركز مجتمع جنوب ��
 .2743 لتحد�د موعد لالستالم فقط
� سان فرا�س�سكو equest �مكنك أ�ضا ص

عن ط��ق ملء ع�� COVID-19 دروع لحما�ة الوجه والمطهر ال�د من خالل مدينة مركز الق�ادة ��
. اتصل �ـ ة ، وعادة ما تكون ع� منصة نقالة أو أ��� هو نموذج جوجل . ير�� مالحظة أن ال�سل�م يتم تقد�مه فقط للطل�ات ال�ب��
covidppe@sfgov.org لط�ح األسئلة.    
 
SF نامج األخ�� - $ 500 الخصم المتاحة  ال��
ق�ات اء ش�كة األعمال و�ال�فورن�ا �ال�فورن�ا و�الة حما�ة الب�ئة 500 $ برنامج الخصم هو هنا لمساعدة عملك� الخصم مخصص لل�� الخ��
ف بها . �شمل األمثلة ع� العنا� المؤهلة مصابيح كة صد�قة للب�ئة مع�� واألدوات القا�لة لل�سم�د أو القا�لة إلعادة ، LED المطل��ة لتصبح ��
ا ، وأجهزة

�
� Energy Star ، 1 االستخدام ، ومنتجات التنظ�ف والتطه�� األ��� أمان ة ما ب�� � الف��

. �جب أن يتم تك�د الم�وفات �� ها ال�ث�� وغ��
� طور التصديق أو إعادة االعتماد. تتوفر األموال ع�

�� �� � ا ع� شهادتها أو تلك ال�� � حصلت مؤخر� �ات ال�� مايو 2020 و 30 يونيو 2021 لل��
� أوال �خدم أوال- أساس

                      . من �أ��
 
 تمد�د برنامج فاتورة إغاثة
� سان فرا�س�سكو بتمد�د برنامج اإلغاثة الخاص �الفاتورة لمدة 6 أشهر أخرى ، ح�� 30 يونيو 2021

المرافق العامة قامت لجنة المرافق العامة ��
� لـ � من صع��ات مال�ة مستمرة �س�ب ال��اء. يوفر برنامج مساعدة العمالء التجار���

� تعا�� ة والمنظمات غ�� ال��ح�ة ال�� �ات الصغ�� ، لمساعدة ال��
COVID-19 Relief قدم هنا . � فاتورة الم�اە وم�اە ال�ف الص��

� وفورات تصل إ� ٪20 �� ة المؤهلة والعمالء غ�� ال��حي�� �ات الصغ�� . لل��
 
ة �ات الصغ�� موارد �ال�فورن�ا لل��
��ة المب�عات التلقائ�ة ، والوصول إ� ائب التوظ�ف ، وملحقات �� � �ال�فورن�ا من خالل المنح ، وائتمانات ��

ة �� زادت �ال�فورن�ا من دعمها لألعمال الصغ��
.رأس المال
 

ة" �ات الصغ�� ��ة التوظ�ف لل�� �ت" ائتمان �� � س�� م��
ا �ـ � تأثرت سل�� ة المؤهلة ال�� �ات الصغ�� � �دوام �امل. هناك عدد محدود من Covid-19 �مكن لل�� ���ة لتوظ�ف موظف�� حجز ائتمانات ��
� أ�ع وقت ممكن. لم��د من المعلومات أو لحجز رص�دك ، انقر هنا

    . االعتمادات المتاحة - تقدم ��
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ائب (أصحاب العمل :(للتأهل للحصول ع� االئتمان ، �جب ع� داف�� ال��

�
� ذلك الموظفون �دوام جز��

� ، �ما �� � 31 د�سم�� 2019 (جميع الموظف��
.(أن �كون لد�ك 100 موظف أو أقل ��

� أب��ل إ� يونيو 2019
� إجما�� المقبوضات من أب��ل إ� يونيو 2020 ، مقارنة ب�جما�� المتحصالت ��

ا ب�س�ة ٪50 �� .شهدنا انخفاض�
� مؤقت من

� 1 د�سم�� 2020 ح�� 15 يناير CDTFA 2021 تقدم �طلب حجز ائتما�� .ب��
 
��ة المب�عات إعفاء ��
��ة المب�عات ، وهو امتداد التفاق�ات �� �

ائب الذين �قدمون أقل من مليون دوالر �� � لمدة ثالثة أشهر لداف�� ال��
� تلقا�� ��� ا تمد�د �� هناك أ�ض�

� دوالر ، وخ�ارات دفع موسعة �دون فوائد ��ة إ� 5 مالي�� � تصل مب�عاتها الخاضعة لل�� �ات ال�� الدفع الحال�ة والفائدة المعفاة من الغرامات لل��
ة ع� العمل�ات القائمة ع� عمل�ات نقل � تتأثر �ش�ل خاص �القيود ال�ب�� �ات األ��� ال��     . لم��د من المعلومات ، انقر هنا .Covid-19 لل��
 
الوصول إ� رأس المال والمساعدة الفن�ة
� المناطق المحرومة

� �ال�فورن�ا - خاصة تلك الموجودة ��
ة �� �ات الصغ�� يتل�� صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا اآلن طل�ات قروض لدعم ال��

� عام 2019
ا أو أقل وعائدات أقل من 2.5 مليون دوالر أو أقل �� � لديها 50 موظف� �ات ال�� ا. ال�� � من نقص البنوك تار�خ��

� تعا�� ا وال�� اقتصاد��
   . مؤهلة للتقد�م. لم��د من المعلومات أو للتقد�م ، انقر هنا
 
� ألصحاب األعمال

دعم إضا��
ة. هذا �شمل �ات الصغ��  :خالل هذا الوقت االقتصادي غ�� المسبوق ، اتخذت �ال�فورن�ا إجراءات متعددة لدعم ال��

ة � �ال�فورن�ا ألصحاب األعمال الحرة وأصحاب األعمال الصغ��
��ة الدخل المك�سب ��  .توسيع األهل�ة للحصول ع� ائتمان ��

ة والمتوسطة الحجم خالل السنة األو� من إ�شاء األعمال �ات الصغ�� ��ة االمت�از لل��  .تم التنازل عن 800 دوالر كحد أد�� من ��
� �ال�فورن�ا �موجب قانون (PPP) إعفاء قروض برنامج حما�ة ش��ات الرواتب

ة �� �ات الصغ�� .CARES المقدمة إ� ال��
 
� �ال�فورن�ا ، انقر هنا

امج لدعم األعمال التجار�ة ��   . للحصول ع� قائمة �املة �ال��
 
: حلقات ال��ب
اح وة العائل�ة : فهم فوائد وآثار اق�� ا - CA 19 ورشة عمل ال�� الثالثاء 5 يناير 2021 الساعة 12:00 ظهر�
��ة األمالك للعائالت وك�ار السن واألشخاص ات ع� مزا�ا �� اح رقم 19 ، الذي ُ�جري تغي�� � ، أقر ناخبو وال�ة �ال�فورن�ا اق��

) الما�� � (نوفم��
�ن الثا�� ��� �

��
وة األ�ة واألحداث � تنظ�م سلسلة من المنتد�ات الرقم�ة ال��

� مكتب مق�م ��
� والي�نا. وردا ع� ذلك ��

ذوي اإلعاقة الشد�دة وضحا�ا ال�وارث الطب�ع�ة ��
. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل ، قم ب��ارة و�د األ� �األدوات الالزمة لفهم هذا القانون الجد�د و�ستمر التخط�ط الما�� � نت مصممة ل�� ع� االن��
h�ps://sfassessor.org/familywealthforum .
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