
ة ون�ة لمكتب األعمال الصغ�� ة اإلل��� ال���

� التوظ�ف لعام PPP ، 2021 الموض�ع: إعادة إطالق ائب األم��ك�ة ، CA قوان�� تحديثات مصلحة ال��
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،ع��زي القارئ
 
W e're تؤثر ع� � �عات ال�� يرسل لك جولة المتا�عة من اإلعالنات ق�ل ان نتوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع. تابع القراءة للحصول ع� تحديثات �شأن ال���
ائب ، وتوار�ــــخ االستحقاق المهمة ، ات مصلحة ال�� � مقاطعة سان فرا�س�سكو ، و�عادة إطالق برنامج حما�ة ش�ك الراتب ، وتذك��

ة �� �ات الصغ�� ال��
� عام 2021

ام بها �� � � ع� عملك االل�� � قد يتع�� � �ال�فورن�ا ال�� .وقوان��
 
ة، و�ش�ل �امل �ات الصغ�� ائب و رسوم التأج�ل لل�� � ل توف�� ال�� ف�� � مجلس الم��

� يوم الثالثاء ��
�عات عمدة تولد �� � حال كنت أخطأت، مرت ال���

��
waiv ون�ة للحصول ع� التفاص�ل � (يناير) اإلل���

ف�ه و الح�اة الل�ل�ة التجار�ة، والمطاعم. راجع أخ�ار السادس من �انون الثا�� .فاق �عض الرسوم لل��
 
�
و�� �د اإلل��� ا ، نحن هنا للمساعدة. اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو راسلنا ع�� ال�� نحن �شجع . sfosb@sfgov.org �ما هو الحال دائم�

�ات ع� مراجعة   .�استمرار للحصول ع� المعلومات والموارد oewd.org/covid19 ال��
 
،تضامنا مع
 
ة الصورة مكتب بوس�س الصغ��
 
:اإلعالنات
ة �مدينة � ، 11 يناير @ 4:30 مساًء) SF اجتماع لجنة األعمال الصغ�� خاص) - االثن��
� سان

ة �� � تؤثر ع� األعمال التجار�ة الصغ�� �عات ال�� امج وال��� � سان فرا�س�سكو لحضور اجتماع خاص للتعرف ع� ال��
ة �� انضم إ� لجنة األعمال الصغ��

� يتضمن   :فرا�س�سكو. جدول أعمال يوم االثن��
 

ة �الطرق : BOS 201415 رقم ملف �ــــع دعم تأه�ل األعمال الصغ�� ح هذا ال��� خ�ص. �ق�� التنازل عن رسوم �سج�ل األعمال و�عض رسوم ال��
  :التال�ة

� 1 يوليو 2020 ؛ 
� ت�دأ �� س�تم التنازل عن رسوم �سج�ل األعمال السن��ة للسنوات المال�ة ال��

ائب �حلول 31 مارس 2020 ، دون اعت�ار � �انت مستحقة لتحص�ل ال�� خ�ص السن��ة ال�� س�تم التنازل عن جميع رسوم ال��
 للتمد�دات ؛
خ�ص .س�تم التنازل عن جميع العق��ات المتعلقة برسوم ال�سج�ل التجاري ورسوم ال��
� غضون

كة المؤهلة والمقدمة �� � من ال�� س�تم رد أي رسوم �سج�ل أعمال أو رسوم ترخ�ص مدفوعة إ� المدينة ، بناًء ع� طلب كتا��
��ة و / أو الرسوم و / أو الغرامة .عام واحد من دفع ال��

� سان فرا�س�سكو : BOS 201414 رقم ملف
ف�ه �� داد م�ان الموس��� وال��  .القانون اإلداري - صندوق اس��

ة : BOS 201420 رقم ملف �ات الصغ�� ي الف�درا�� لل�� � .قرار �حث ع� إ�شاء لجنة اس�شار�ة خاصة حول اإلنفاق التحف��
كة دائمة : BOS 201422 رقم ملف .قرار �حث اإلدارات ع� إ�شاء برنامج مساحات مش��
: تم تحد�ث إرشادات التصم�م الخاصة �ـ . Shared Spaces عرض تقد���

 
ة بتعليق عام مكتوب ع� أي من المسائل المتعلقة ، ير�� إرسال إ� و�د لجنة األعمال الصغ�� � أو االنضمام إ� االجتماع للتعليق العام. sbc@sfgov.org ل��
  h�ps://sfosb.org/mee�ng/commission-mee�ngs-january-11-2021-agenda لم��د من تفاص�ل االجتماع ، قم ب��ارة

� األسب�ع القادم PAYCHECK PROTECTION إعادة إطالق برنامج
��

ة ، �ال�شاور مع وزارة الخزانة ، أن برنامج حما�ة ش��ات الرواتب � أسب�ع 11 يناير (PPP) هذا الص�اح ، أعلنت و�الة األعمال الصغ��
س�عاد فتحه ��

� ، يناير . 11 ، س�تمكن المؤسسات المال�ة � العام والخاص . ابتداء من يوم االثن�� � القطاع�� ا�ة ب�� � من ال�� � الحالي�� ض�� � الجدد و�عض المق�� ض�� للمق��
� الجدد. هذە الجولة من األو� رسم (CDFIs) للتنم�ة المجتمع�ة ض�� � العام والخاص للمق�� � القطاع�� ا�ة ب�� القروض و تحد�د PPP من تقد�م قروض ال��
� ض�� �ات، و �عد ذلك �سمح ق �عض المق�� ة ال��  :قرض ثان . �شمل التحديثات الرئ�س�ة PPP القائمة التقدم للحصول ع� رسم PPP أول��ات صغ��

 
اوح � العام والخاص �ح�ث ت�� � القطاع�� ا�ة ب�� ة المغطاة لقرض ال�� � العام والخاص تحد�د الف�� � القطاع�� ا�ة ب�� � من خالل ال�� ض�� �مكن للمق��
ا لتلب�ة احت�اجات أعمالهم �ش�ل أفضل � 8 و 24 أسبوع� ب��
ار الممتل�ات وت�ال�ف � ذلك نفقات العمل�ات وت�ال�ف أ��

� العام والخاص النفقات اإلضاف�ة ، �ما �� � القطاع�� ا�ة ب�� ستغ�� قروض ال��
الموردين ونفقات حما�ة العمال ؛
نامج ل�شمل 501 � أنواع أخرى من المنظمات ؛ ، s (6) (c) تم توسيع أهل�ة ال�� وتعاون�ات اإلس�ان ، ومنظمات ال�س��ق الم�ا�� ، من ب��
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� ؛ PPP يوفر � الموسمي�� مرونة أ��� للموظف��
� من � الحالي�� ض�� ائ�ة ألول مرة ؛ و PPP �مكن ل�عض المق�� طلب تعد�ل م�لغ قرض تعادل القوة ال��
ائ�ة � للتقدم �طلب للحصول ع� قرض تعادل القوة ال�� � العام والخاص مؤهل�� � القطاع�� ا�ة ب�� � من ال�� � الحالي�� ض�� س�كون �عض المق��
� ابتداًء من 13 يناير

 . للسحب الثا��
 
ا إرشادات جد�دة: دل�ل ة أ�ض� � ، وال�ساء ؛ PPP أصدرت إدارة األعمال الصغ�� م�� � ، والمخ�� لشواغل األعمال التجار�ة الخاصة �األقل�ات ، والمحروم��
�
� العام والخاص �ص�غتها المعدلة �موجب قانون المساعدة االقتصاد�ة ؛ و الالئحة النهائ�ة المؤقتة �� � القطاع�� ا�ة ب�� القاعدة النهائ�ة المؤقتة �شأن ال��

.sba.gov/ppp القروض . لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة PPP الثان�ة رسم
 
IRS تحديثات
ا (IRS) أصدرت دائرة اإليرادات الداخل�ة :التحديثات التال�ة مؤخر�

وزارة الخزانة التوج�ه (اإليرادات ح�م 2021-02) ع� IRS المؤهلة نفقات برنامج حما�ة الراتب �� اآلن للخصم . يوم 6 يناير، ر الصادرة انه
� قانون

� أدخلت ع� القانون �� ات ال�� مدع�ا حسم النفقات المرت�طة �قروض برنامج حما�ة الراتب الذي قد غفرت. تعكس اإلرشادات التغي��
� المتعلق �ـ ��� � 27 د�سم�� COVID 2020 اإلعفاء ال��

ا ��
�
.لعام 2020 ، والذي تم توق�عه ل�صبح قانون

� ط��قها، و
� اقتصاد�ا للحصول ع� معلومات، �دال /IRS.gov تحث الناس ع� ز�ارة IRSالمدفوعات األثر االقتصادي �� �� الس�ان غ�� ال�شط��

ا التحقق من حالة مدفوعاتك ع� . IRS.gov/ GetMyPayment من الدعوة. �مكنك أ�ض�
ائب األم��ك�ة معدالت األم�ال الق�اس�ة االخت�ار�ة لعام 2021 المستخدمة لحساب معدالت األم�ال الق�اس�ة لعام 2021: أصدرت مصلحة ال��
�ة أو طب�ة أو نقل .الت�ال�ف القا�لة للخصم ل�شغ�ل س�ارة ألغراض تجار�ة أو خ��
� لتقد�م نماذج 1

� ألصحاب العمل إلصدار وتقد�م كشوفات الرواتب. عادًة ما �كون الموعد النها��
اير 2021 هو الموعد النها�� -W و W-2 ف��

اير 2021 . 3 � هو يوم العمل التا�� ، 1 ف��
ا ألنه �قع يوم الس�ت ، فإن الموعد النها�� إ� إدارة الضمان االجتما�� هو 31 يناير ، ومع ذلك ، نظر�

ا . ا�حث عن التفاص�ل والنصائح األخرى هنا ، مثل طرق التخط�ط المسبق sنموذج 1099 � أ�ض� ا مستحق للمستلم�� .أ�ض�

المواع�د المهمة القادمة القادمة
المنته�ة 31 د�سم�� THه ه نظرا لعام 2020، وال��ــع F 4 الفضالت السجائر الحد من التلوث :1/31/21
��ة المب�عات وأساس التق��ر ر�ــع السنوي مع * :31/1/21 � ، CDTFA ممتد * أساس إعداد التقار�ر السن��ة ل��

ة الفصل�ة الرا�عة المنته�ة �� الف��
.31 د�سم��

ائب تقد�م اإلقرارات CDTFA مالحظة : إن ألقل من CDTFA 1 تمنح تلقائ�ا ع� تمد�د لمدة 3 أشهر إ� أب��ل 2021 لداف�� ال��
� 1 2 /1/20 و 4/30/21. ع� س��ل المثال ، س�تم اآلن استحقاق عوائد مليون $ ع� المدفوعات والعوائد أصال �س�ب ما ب��
� هذا التمد�د

اك �� � االش�� ائب المؤهل�� � أب��ل 2021 ؛ ال ُ�طلب من داف�� ال��
�� 2020

الرابع من 
.ودفعات ال��ــع 

� �ال�فورن�ا
�ات األعمال �� � العمل وال�شغ�ل الوالئ�ة لعام 2021 ل�� قوان��

� ذلك اإلجازة المرض�ة ، وتص��ف العمال ، و�جازة
� عام 2021 تغ�� مجموعة من المجاالت ، �ما ��

� جد�دة تؤثر ع� أعمال �ال�فورن�ا �� تم تم��ر قوان��
� قائمة أدناە لتحد�د ما إذا �انت األعمال

�ات ب�عادة النظر �� � ضد ال�طالة. ال�� � ، وتع��ضات العمال ، وتطبيق لوائح السالمة ، واألجور والتأم�� الموظف��
.األشعة تحت الحمراء سوف تضطر إ� االمتثال

ا وع قانون الجمع�ة لعام 2017: رعا�ة األقارب مع هذا القانون الجد�د ، يتمتع الموظفون اآلن �سلطة استخدام إجازتهم المرض�ة وفق� م��
ا لإلجازة المرض�ة ور��   .لتقديرهم الخاص ألي س�ب يرونه ��

اض تع��ض العمال  وع قانون مجلس الشي�خ رقم 1159: اف�� م��
� أو أ��� والذين  � الذين لديهم 5 موظف�� يوفر هذا القانون ق��نة قا�لة للدحض لمرض متعلق �العمل و�وسع تغط�ة تع��ض العمال للموظف��

� 1 يناير COVID-19 2023 يتعاقدون مع
� م�انهم. توظ�ف. ي�ت�� هذا القانون ��

ا �عد العمل �� � غضون 14 يوم�
��.

� �ال�فورن�ا
وع قانون مجلس الشي�خ 1383: توسيع قانون حقوق إجازة األ�ة �� (CFRA) م��

ا) مطالبون اآلن بتقد�م إجازة عائل�ة محم�ة غ�� مدفوعة األجر لمدة تصل إ� 12 ا سا�ق� � أو أ��� (50 موظف� أر�اب العمل الذين لديهم 5 موظف��
�ك ، �ما هو محدد � لرعا�ة أنفسهم أو طفل أو أحد الوالدين أو الجد أو األشقاء أو الزوج أو ال�� ا للموظف�� .أسبوع�
� ضد ال�طالة وحصة العمل وع قانون الجمع�ة 1731: التأم�� م��

� �طالة جزئ�ة مع تقل�ل ساعات العمل وخفض  � مقا�ل تجنب ���ــــح العمال ، ي�يح هذا القانون ألصحاب العمل خ�ار تقد�م مدفوعات تأم��
��

نامج مشاركة العمل (EDD) الت�ال�ف أثناء االن�ماش االقتصادي. �جب تقد�م خطة التقد�م إ� إدارة تط��ر التوظ�ف . ل��
وع قانون الجمع�ة 1947: اإل�الغ عن الش�اوى م��

ة الزمن�ة من 6 أشهر إ� سنة لألفراد لتقد�م ش�اوى انتهاك إ� قسم إنفاذ معاي�� العمل  .(DLSE) �ضاعف هذا القانون الف��
وع قانون الجمع�ة رقم 2992: حما�ة ضحا�ا الجرائم م��

� إصا�ة جسد�ة أو 
�� أو االعتداء الج��� أو المطاردة ل�شمل إجازة لضح�ة أي ج��مة �س��ت ��

� يوسع هذا القانون اإلجازة لضحا�ا العنف الم��
� 230 و 230.1 من قانون العمل . إصا�ة عقل�ة مع التهد�د ب�صا�ة جسد�ة. تعد�ل المادت��
وع قانون مجلس الشي�خ رقم 973 - تق��ر الراتب السنوي م��

� ع� صاحب العمل الخاص الذي لد�ه 100 موظف أو أ��� تقد�م تق��ر معلومات صاحب العمل السنوي إ�  ابتداًء من 31 مارس 2021 ، يتع��
� �ال�فورن�ا

� تحد�د (DFEH) إدارة التوظ�ف العادل واإلس�ان ��
الذي �حتوي ع� معلومات حول العرق والج�س واألجور. س�ساعد هذا القانون ��

� األجور
�� � .ما إذا �انت األقل�ات تتعرض للتمي��
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ات راحة ضا�ط األمن وع قانون الجمع�ة 1512: ف�� م��
ة الراحة ، �جب ات الراحة. �اإلضافة إ� ذلك ، إذا توقفت ف�� � المب�� وعند الطلب أثناء ف��

�� � يتطلب هذا القانون �قاء �عض ض�اط األمن الخاص��
ا � أقرب وقت ممكن عمل��

ة الراحة �� .ع� صاحب العمل السماح لضا�ط األمن ب�عادة ف��
وع قانون الجمع�ة 1963: اإل�الغ اإللزا�� عن إساءة معاملة األطفال م��
�سري هذا القانون على الشر�ات التي توظف القصر ( أي شخص دون سن 18 ) ، ولديها خمسة موظفين أو أ�ثر. �ال�س�ة لهذە الشر�ات ،
نوعين من الموظفين "المراسلين المفوضين" �موجب قانون اإل�الغ عن إساءة معاملة األطفال و�همالهم: (1) �جب على AB 1963 تصنع
موظفي الموارد ال�شر�ة اإل�الغ عن أي إساءة معاملة لألطفال أو إهمالهم ؛ (2) �جب على الموظفين ال�الغين الذين �شرفون و�تواصلون
�ش�ل م�اشر مع الموظفين القصر اإل�الغ عن االعتداء الج�سي المش��ه �ه. �جب على الشر�ات تدر�ب هؤالء الموظفين على واج�اتهم
.�مراسلين مفوضين

. PDF أنقر ك هنا لعرض هذە القائمة ع� هيئة
 
 
:حلقات ال��ب
نت عن حالة ا CA COVID-19 Small Business Grant - 11 ندوات ع�� اإلن�� و 12 و 13 يناير الساعة 11:00 ص�اح�
ة ، المفتوحة حال�ا لجولة 1 التطب�قات . �ات الصغ�� ة ع� منحة الدولة ق من 5،000-25،000 $ لل�� االستماع إ� ندوات مركز تنم�ة األعمال الصغ��
نامج ، ومتطل�ات األهل�ة ، نت للحصول ع� ملخص لل�� � االنضمام إ� واحدة ع� األقل من هذە الندوات ع�� اإلن�� � المهتم�� �جب ع� المتقدم��
  . واستخدام األموال ، وعمل�ة التقد�م ، ونصائح التقد�م ، والم��د. سجل هنا

امج التعل�م�ة ع� ال��ب الخاصة �المنح CA Relief Grant تفضل ب��ارة تق��م الندوة ع�� ال��ب الخاص �ـ . للحصول ع� قائمة �جميع ال��
 
� الرعا�ة الصح�ة - الثالثاء 12 يناير الساعة 1:00 مساًء ا: تعل�مات حساب أمر تأم�� � الممولة ذات��  خطط التأم��
نت مخصصة ألصحاب العمل وممث�� أصحاب العمل الذين �حتاجون إ� تقي�م ما إذا �انت خطط �ستض�ف مكتب إنفاذ معاي�� العمل ندوة ع�� اإلن��
� سان فرا�س�سكو لعام 2020. �ما سيوجه أصحاب العمل

� �متطل�ات اإلنفاق لقانون أمن الرعا�ة الصح�ة ��
ا ت�� ا أو المؤمنة ذات�� � الص�� الممولة ذات�� التأم��

  . حول ك�ف�ة حساب و�سد�د مدفوعات أع� إذا لزم األمر. سجل هنا
 
ا نامج حما�ة ش�ك الراتب - يناير . 13 الساعة 9 ص�اح� أفضل الممارسات للتقدم ل��
نت حول إعادة إطالق برنامج حما�ة ش��ات الرواتب (PPP) �استضافة من مكتب مطوري القوى العاملة واالقتصاد ، �مكنك االستماع إ� ندوة ع�� اإلن��
� مقاطعة سان فرا�س�سكو. سجل هنا

ة �� �ات الصغ�� . الذي س�غ�� النصائح والتحديثات لل��
 
 
ة موارد األعمال الصغ��
 
 المنح والقروض
CA Small Business CAVID-19 Relief Grants - افتح 
� �ديرها مكتب ة والمنظمات غ�� ال��ح�ة المؤهلة ، ال�� �ات الصغ�� اوح من 5000 دوالر إ� 25000 دوالر لل�� ة ت�� ا صغ�� ة CA منح� لألعمال الصغ��
(تم تمد�دها). س�تم اإلعالن والمحاماة واإلقراض ، وهو ُمقرض مجتم�� �دعم التكنولوج�ا. الجولة األو� مفتوحة لتقد�م الطل�ات ح�� 13 يناير 2021 
� المستق�ل الق��ب. للتقد�م ، قم ب��ارة

� التقد�م . CAReliefGrant.com عن الجولة الثان�ة ��
�كة محل�ة للحصول ع� المساعدة ��    .اتصل �منظمة ��

ة للحصول ع� التفاص�ل ال�املة والنصائح للتقد�م � �ستض�فها مركز تط��ر األعمال الصغ�� ا ال�� � الساعة 11 ص�اح�
. تابع ندوات ال��ب اليوم�ة ��

� المحاولة ، Lendistry ل�ل
� ع� الموقع الذي �عملون ع� حله. استمر �� � الموقع �س�ب حجم المستخدم��

ات �� قد يواجه المستخدمون تأخ��
ة التطبيق .طوال ف��
� ، فس�تم النظر ف�ه

� أوً� �خدم أوً� ؛ طالما يتم تقد�م طل�ك ق�ل الموعد النها��
.ال يتم إصدار المنح ع� أساس من �أ��

 
� كجهد ع� مستوى الوال�ة من ال��انات العامة OPEN صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا - يتم تقد�م قروض � المشارك�� � المجتمعي�� من ق�ل المقرض��
�
ة �� �ات الصغ�� و�د ال�� � � لديها ما �صل إ� CA 50 والخاصة ل�� �ات ال�� ب�م�ان�ة الوصول إ� رأس مال مسؤول وم�سور الت�لفة أثناء ال��اء. قد تكون ال��

� عام 2019 مؤهلة للتقد�م. تعلم الم��د ع�
ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل من 2.5 مليون دوالر أو أقل ��  .www.CALoanFund.org موظف�

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

الموعد النها��
� س�تم .(MEDA) لل�عثة �ات ال�� � ال�انص�ب لتحد�د ال��

�ات المهتمة إ�مال نموذج االستفسار عن القرض ق�ل 21/14/1 ليتم النظر ف�ه �� �جب ع� ال��
أو اتصل ع� FondoLa�noSF@medasf.org لألسئلة ، اتصل �ـ . medasf.org/fondola�nosf دعوتها للتقدم. لم��د من التفاص�ل ، قم ب��ارة
2014-612-415. 
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SF Shines الدفع مقا�ل تداب�� السالمة الخاصة بواجهة �
�ات المفتوحة الحصول ع� مساعدة �� مثل الحواجز ، COVID-19 إلعادة الفتح - �مكن لل��

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

 . تعلم الم��د هنا
  
 
�ات كة. ُتع� األول��ة لل�� �ات مقا�ل الت�ال�ف المرت�طة ب�ناء و�شغ�ل مواقع المساحات المش�� كة - السداد المفت�ح لل�� منحة مل��ة المساحات المش��
�ات المملوكة لل�ساء ، والمملوكة للمهاج��ن ، � ذلك ال��

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

. تعلم الم��د هنا � تخدم عمالء أقل�ة إ� حد كب�� � المناطق الثقاف�ة القائمة أو ال��
 . واألعمال التجار�ة القد�مة ، واألعمال التجار�ة ��

 
 
� المنطقة 5 - افتح

 تع��ض نافذة األعمال ��
�
�ات الواقعة �� � 17/3/20 أو �عد D5 ما �صل إ� 1000 دوالر كتع��ض لل��

� حدثت �� لتغط�ة ت�لفة اس��دال نافذة واجهة المحل المحطمة للحوادث ال��
   . ذلك. تعلم الم��د هنا
 
 
إضافة 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 ومعقم ال�دين. ج ـ جميع 415-885-2743 لتحد�د موعد �حتوي مركز مجتمع جنوب ��
عن ط��ق ملء ع�� هو نموذج COVID-19 دروع لحما�ة الوجه والمطهر ال�د من خالل المدينة مركز الق�ادة equest لالستالم فقط. �مكنك أ�ضا ص
. اتصل �ـ ة ، وعادة ما تكون ع� منصة نقالة أو أ��� لط�ح covidppe@sfgov.org جوجل . ير�� مالحظة أن ال�سل�م يتم تقد�مه فقط للطل�ات ال�ب��
     .األسئلة
 
 الحسم 500 دوالر متاح - SF Green برنامج

� �ال�فورن�ا خصومات ع� العنا� المؤهلة ، مثل 
� �ال�فورن�ا و�رنامج الحسم �ق�مة 500 دوالر لو�الة حما�ة الب�ئة ��

اء �� تقدم ش�كة األعمال الخ��
ا ، وأجهزة ، LED مصابيح

�
. �جب ، Energy Star واألدوات القا�لة لل�سم�د أو القا�لة إلعادة االستخدام ، ومنتجات التنظ�ف والتطه�� األ��� أمان و أ���

� طور التصديق أو متقدما
اء ، أو �� �� �ات الذين مؤخرا تل�� ع� شهادة األعمال الخ�� � 1 مايو 2020، و30 يونيو 2021 ، و �ال�س�ة لل��    .تك�دها ب��

        
 
 فائدة ب�ل اإلغاثة برنامج تمد�د

ة وغ��  �ات الصغ�� وع قانون لمدة 6 أشهر أخرى، من خالل 30 يونيو 2021، لمساعدة ال�� تمد�د سان فرا�س�سكو جنة المرافق العامة برنامج اإلغاثة م��
. ر�ح�ة العمالء مع وفورات تصل إ� 20٪ ع� فاتورة الم�اە وال�ف الص�� الخاصة بهم. قدم هنا
 
� الشارع الرئ���

ة �� � الس�ئجار األعمال الصغ�� ��� االئتمان ال��
ا �ـ � تأثرت سل�� ة المؤهلة ال�� �ات الصغ�� � �دوام �امل. هناك عدد محدود من االعتمادات Covid-19 �مكن لل�� ���ة لتوظ�ف موظف�� حجز ائتمانات ��
� أ�ع وقت ممكن. لم��د من المعلومات أو لحجز رص�دك ، انقر هنا

    . المتاحة - تقدم ��
 
��ة المب�عات إعفاء ��
� ل

ائب لمدة ثالثة أشهر التلقا�� ��ة المب�عات، وامتدادا التفاق�ات دفع الفائدة CA هناك هو تمد�د ال�� �� �
ائب تقد�م أقل من 1 مليون $ �� داف�� ال��

�ات . انقر هنا للحصول ��ة، القائمة وخ�ارات الدفع موسعة أل��� ال�� � المب�عات الخاضعة لل��
�ات مع ما �صل ا� 5000000 $ �� وخال�ة من عق��ة لل��

.ع� معلومات
  

� المتأث��ن �ـ �ات والموظف�� . هنا OEWD ير�� ز�ارة موقع ، COVID-19 لم��د من المعلومات حول الموارد لل��
 
: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 (كوف�د -19) من إدارة الصحة العامة هنا . �مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات �مكن العثور ع� األوامر الصح�ة الخاصة �ف��
. City A�orney's website التجار�ة هنا . األسئلة الشائعة حول النظام الص�� متوفرة ع� موقع
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/de771ddc28/229bf08986/505178a88e
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/get-help-paying-your-shared-space-improvements
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5YmqmsmxlsXFlLt3bzUQ1ia0vL-0cEznGLfwkjw_k4jPIw/viewform
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.ftb.ca.gov/file/business/credits/small-business-hiring-credit.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.gov.ca.gov/2020/11/30/governor-newsom-announces-immediate-assistance-for-businesses-impacted-by-covid-19-including-temporary-tax-relief-and-500-million-in-grants/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
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. هنا والب�انات الصحف�ة لمايورال هنا COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
 
� 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.

ون�ة ع� ، COVID-19 لل�قاء ع� اطالع دائم �اإلعالنات والموارد المتعلقة �ـ � أخ�ارنا اإلل���
ك �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small اش��

business-e-news .
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
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