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ائب التجار�ة المحل�ة / رسوم � تأثرت ال��اء، مثل ال�� ة ال�� �ات الصغ�� � من خالل لل��

ع� مدى األسابيع القل�لة الماض�ة، شهدنا الم��د من الدعم �أ��
� تدرسها حال�ا ق�ادة المدينة، منحة الوال�ة لإلغاثة من �ع�ة ال�� مفتوحة للتقد�م ، و�عادة فتح COVID-19 التأج�ل الصورة واإلعفاءات ، و أ��� التداب�� ال���
� االتجاە الصحيح ، فإننا نتفهم أن هناك حاجة إ� الم��د لضمان قدرتك .SBA برنامج حما�ة ش��ات الرواتب التابع لـ

� أن هذە الجهود �� خطوات �� � ح��
��

� ع� المدى الط��ل . وقال، ث
ة األخ�ار ، واإلعالنات، e're ع� إعادة بناء أعمالك والتعا�� � الموارد �ما نتعلم عنها . لقراءة األعمال الصغ�� مة إ� شار �� � مل��

.والموارد
 
�
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 ا . تأ�د من متا�عتنا ع� oewd.org/covid19 ال�� �   . Facebook و Twi�er كث��
 
،تضامنا مع
 
ة الصورة مكتب بوس�س الصغ��
 
� الموافق 18 يناير 2021 �مناس�ة يوم مارتن لوثر كينج جونيور ة يوم االثن�� .إغالق المكتب : س�تم إغالق مكتب األعمال الصغ��
 
� �ل م�ان." - مارتن لوثر كينغ جونيور"

� أي م�ان هو تهد�د للعدالة ��
    . الظلم ��

:اإلعالنات
� سان فرا�س�سكو * جد�د COVID-19 خطة إغاثة

ة �� �ات الصغ�� * لل��
� ت�افح ن��جة Mayor London N. Breed أعلن ة ال�� �ات الصغ�� الخطة 62 مليون $ ثالثة .COVID-19 اليوم عن خطة لتوف�� اإلغاثة المال�ة لل��
ة أعلنت بتار�ــــخ 1/ 5 /21. �عمل ائب التجار�ة ورسوم التنازالت األخ�� � �شمل ال�� ة، وال�� �ات الصغ�� � تقدمها المدينة لل�� أضعاف الدعم الشامل ال��
نامج من خالل ة. س�تم تم��ل هذا ال�� � �مكن استخدامها لدعم األعمال الصغ�� ان�اتها و�نفاقها لتحد�د المدخرات المحتملة ال�� � العمدة مع اإلدارات لتحل�ل م��
. الخطة الجد�دة سوف ت�مل وتوسيع بناء المحل�ة، والدولة � ف�� ا ليتم اعتمادە من ق�ل مجلس الم�� ا ت�م�ل�� وفورات نفقات اإلدارات هذە ، وس�تطلب أمر�
:القائمة، واالتحاد�ة اإلغاثة . سوف �شمل

ة من 5000 دوالر إ� 20000 دوالر ، بناًء ع� عدد :SF Relief Grant منحة �ات الصغ�� ستكون أموال المنحة 12.4 مليون دوالر متاحة لل��
� �ديرها أشخاص ملونون ، و�ساء ، ة ال�� �ات الصغ�� نامج ال�� اير 2020 . س�دعم هذا ال�� � ف��

� الذين �ان لدى �ل صاحب عمل �� الموظف��
امج � تم اس��عادها أو عدم تمكنها من الوصول إ� برامج الوال�ة وال�� ل ، وتلك ال�� � � الم��

ا �طل�ات ال�قاء �� �ات ط��لة األمد ، وتلك األ��� تأثر� و��
� سان فرا�س�سكو للعمل. س�تم توز�ــــع

� سان فرا�س�سكو و / أو رخصة عمل ��
�ات أن �كون لها موقع �� F unds الف�درال�ة. سُ�طلب من ال��

ة لمتا�عة األعمال التجار�ة الداعمة عند إعادة فتحها ات الطفرة الحال�ة ، مع الم��د من أموال القروض ال�ب�� � معالجة تأث��
��عة للمساعدة ��

.و�عادة األشخاص إ� العمل
SF 50 $ مجتمع االس�ثمار القروض: ما �صل إ�M سوف تكون متاحة من خالل منخفضة جدا ع� قروض �دون فوائد من �صل إ�
� تولد عادة أ��� من 2.5 �ات ال�� ة، وخاصة أولئك الذين تركوا من برامج اإلغاثة القائمة. وسوف �شمل ذلك ال�� �ات الصغ�� 250،000 $ لل��
� وضع

� قد ال �كون األمر خالف ذلك �� �ات ال�� ة لل�� � ع� القروض الصغ�� ك�� � ذلك المطاعم، و ل �سوتو ال��
� اإليرادات السن��ة، �ما ��

مليون $ ��
� توظف ة ال�� �ات الصغ�� �اء اإلقراض المجتمع المح�� أ�ش�ت ، وسوف �ستهدف ال�� اض. ومدينة العمل مع بها �� �مكنها من العاصمة االق��
� سوق العمل المحل�ة

� تحقيق االستقرار ��
� من االحتفاظ بها وخلق فرص عمل جد�دة لل مساعدة ��

.المجتمع أ��� من الناس، مع الهدف النها��
 

ا. يتوفر الم��د من سنقوم بتحد�ث لك ع� منح اإلغاثة جد�دة والقروض عندما تصبح المعلومات المتوفرة. تحقق هنا من التحديثات الجار�ة أ�ض�
ة ع� مدونة العمدة هنا �ات الصغ��   . المعلومات حول دعم سان فرا�س�سكو لل��
 
برنامج مفت�ح PROTECTION راتب
� (PPP) إعادة فتح إد برنامج حما�ة الراتب SBAيوم أمس، و ض�� � و�عض المق�� ض�� وتوسيع ،PPP القائمة . 284 مل�ار $ و أض�فت إ� PPP جد�دة للمق��
. لم��د PPP السابق للحصول ع� قرض PPP األهل�ة، وز�ادة المرونة، وتغ�� ت�ال�ف إضاف�ة، مما �جعل المغفرة قرض أسهل، و�سمح للمستف�دين �

الثا��
� سان فرا�س�سكو والذين �مكنهم المساعدة ، انقر هنا

. من المعلومات حول تفاص�ل القرض الجد�دة ومقد�� المساعدة الفن�ة ��
 
. sba.gov/ ppp قم ب��ارة ، PPP لم��د من المعلومات حول
 
وس كوف�د -19 * تحد�ث * منحة تخف�ف ف��

mailto:sfosb@sfgov.org
mailto:sfosb@sfgov.org
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://twitter.com/SFOSB
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.facebook.com/SFOSB
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-new-62-million-relief-plan-small-businesses
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breeds-legislation-providing-fee-waivers-and-deferrals-small-businesses-passes
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://londonbreed.medium.com/supporting-our-small-businesses-def71f4633a1
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/paycheck-protection-program


�ات مع األسئلة التقدم �طلب للحصول � من ال��
و�� �د اإلل��� اإلغاثة غرانت للدولة. نحن نمرر COVID 19 لقد تلقينا العد�د من الم�المات ورسائل ال��

� إ� �ل شخص ع� قائمة ، CA Office of Small Business Advocate األسئلة الشائعة والنقاط الرئ�س�ة من
و�� �د اإلل��� � يتم إرسالها �ال�� وال��

 .الخدمات هذا الص�اح
� و�لمة المرور. ماذا ع�� أن أفعل؟ إذا لم تكن قد تلق�ت

و�� �د اإلل��� � مع ال�� لم أستلم معلومات �سج�ل الدخول الجد�دة الخاصة ��
� إ�

و�� �� إرسال ب��د إل��� مع سطر الموض�ع "مساعدة �سج�ل الدخول osba@gobiz.ca.gov معلومات �سج�ل الدخول الخاصة �ك ، ف��
� "CA إ� منحة اإلغاثة من

�� � ا إ� . Lendistry ح�� نتمكن من توص�لك �الف��ق الف�� ون�� ا إل��� مع osba@gobiz.ca.gov إذا لم ترسل ب��د�
� أو إعادة توجيهه إ� الف��ق ، "CA سطر الموض�ع "مساعدة �سج�ل الدخول إ� منحة اإلغاثة من

و�� فال �مكننا ضمان استالم ب��دك اإلل���
�
�� �      . Lendistry الف��

ا �طلب منك تقد�م رسوم للتقد�م ، ون�� ا إل��� هل هناك ت�لفة لتقد�م طلب للحصول ع� المنحة؟ ال توجد رسوم للتطبيق. إذا صادفت موقع�
  /#/h�ps://repor�raud.�c.gov فالرجاء حما�ة مجتمعك عن ط��ق اإل�الغ عن االحت�ال واالحت�ال والممارسات التجار�ة الس�ئة إ�
� ذلك المس�ندات من خالل

أو CAReliefGrant.com ال أستطيع معرفة ك�ف�ة التقد�م. إ� أين أذهب؟ �جب تقد�م جميع الطل�ات �ما ��
�ك معتمد ع� موقع �� CAReliefGrant.com . نحن ال NOT هذا �

و�� �د اإلل���        .قبول وثائق من خالل عنوان ال��
� للحصول ع� منحة . �مكنك العثور ع� متطل�ات األهل�ة ع� الصفحة الرئ�س�ة لموقع ال��ب

.careliefgrant.com لدي أسئلة حول أهلي��
� تعقد من شدونك ، Lendistry إذا �ان لد�ك الم��د من األسئلة حول أهليتك ، فننصحك �حضور إحدى ندوات ال��ب اليوم�ة ال�� ح�ث س��
  .خالل عمل�ة التقد�م
ا مما إذا كنت قد أ�ملت عمل�ة تقد�م الطلب. راجع دل�ل التقد�م ع� الصفحة الرئ�س�ة لموقع للحصول CAReliefGrant.com لست متأ�د�
نامج والتطبيق تفاص�ل عمل�ة التقد�م �أ�ملها ، خطوة �خطوة ، و�قدم نصائح حول ع� نظرة ��عة ع� عمل�ة التقد�م �أ�ملها. يوضح دل�ل ال��
ا لقطات شاشة للتطبيق والبوا�ة لمساعدتك ع� التعرف ع� العمل�ة � تج��ة التطبيق. يتضمن أ�ض�   .ك�ف�ة تحس��
ا مشاهدة مقاطع �ات هنا . راجع دل�ل التقد�م للمنظمات غ�� ال��ح�ة هنا . �مكنك أ�ض� إرشادات التطبيق: قم �مراجعة دل�ل التطبيق لجميع ال��
�استمرار ع� تحد�ث هذە Lendistry ف�ديو حول عمل�ة التقد�م لتوجيهك خالل �ل خطوة. لمشاهدة مقاطع الف�ديو هذە ، انقر هنا . ستعمل
      .الصفحة �م��د من مقاطع الف�ديو �لغات متعددة
نت ا إلرشادك خالل عمل�ة التقد�م. �مكنك العثور ع� ندوة ع�� اإلن�� نت يوم�� عقد ندوات ع�� اإلن��

ُ
ك�ف أتقدم �طلب للحصول ع� منحة؟ ت

هنا . �مكنك التقد�م ح�� يوم غد ، األر�عاء ، 13 يناير ، الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ. CAReliefGrant.com من خالل موقع
نامج" من دل�ل الطلب لمراجعة قائمة �جميع المس�ندات المطل��ة للتقدم �طلب للحصول ع� تأ�د من مراجعة القسم 8 "نظرة عامة ع� ال��
ا �ش�ل ا لتحم�لها. راجع النص�حة رقم 3: امسح مس�نداتك ضوئ�� � مسح مس�نداتك ضوئ��

ا تلم�حات وموارد لمساعدتك �� منحة. يوفر الدل�ل أ�ض�
�ك حسب اللغة أو حسب �ك. �مكنك العثور ع� �� ا إ� التقدم للحصول ع� منحة من خالل �� صحيح ضمن "نصائح للتقد�م". ستحتاج أ�ض�
�
�ك واحد فقط . CAReliefGrant.com المقاطعة ��       .ير�� التقد�م مرة واحدة ومن خالل ��
� � المؤهل�� � جميع المتقدم��

� أوً� ، �خدم أوً� أو عمل�ة موافقة متجددة - س�تم النظر ��
للتذك�� ، هذە ل�ست عمل�ة تقد�م طلب لمن �أ��

� 13 يناير 2021 الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادي ول�س ق�ل
� ختام الجولة األو� ��

.للحصول ع� المنحة ��
 
إرشادات صح�ة محدثة
ا :تصدر إدارة الصحة العامة المعلومات واإلرشادات الخاصة �األوامر الصح�ة هنا . تم تحد�ث ما ��� مؤخر�

� ذلك ب Ven�la�o :أسئلة وأج��ة
عامة نانوثان�ة ( محدث، 08/01 / 21 ): أسئلة وأج��ة حول الته��ة للمنظمات غ�� الصح�ة، �ما ��

usinesses والم�اتب والمدارس والدي��ة المنظمات.
 
المواع�د المهمة القادمة القادمة

� 31 د�سم�� :21/1/31
.رسوم تخف�ف فضالت السجائر المستحقة لعام 2020 ، ال��ــع الرابع المنت�� ��

��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 

2021 STATE وال�ة �ال�فورن�ا قطاع األعمال * إعادة المشاركة � � تؤثر �ال�فورن�ا أر�اب N * العمل والتوظ�ف قوان�� � ال�� م��ات الدولة صدرت قوان��
� ، وتع��ضات العمال ، � ذلك اإلجازة المرض�ة ، وتص��ف العمال ، و�جازة الموظف��

� الجد�دة مجموعة من المجاالت ، �ما �� � 2021 . تغ�� القوان��
العمل ��

� ضد ال�طالة. مراجعة ل ائحة لتحد�د ما إذا �ان لد�ك األعمال سوف تضطر إ� االمتثال  .وتطبيق لوائح السالمة ، واألجور والتأم��
 
:حلقات ال��ب
ا نامج حما�ة ش�ك الراتب - األر�عاء ، يناير . 13 الساعة 9 ص�اح� أفضل الممارسات للتقدم ل��
نت حول إعادة إطالق برنامج حما�ة ش��ات الرواتب ، (OEWD) �ستض�فه مكتب مطوري القوى العاملة واالقتصاد �مكنك االستماع إ� ندوة ع�� اإلن��
(PPP) سان فرا�س�سكو. سجل هنا �

ة �� �ات الصغ�� . الذي س�غ�� النصائح والتحديثات لل��
 
نت عن حالة ا CA COVID-19 Small Business Grant - 13 ندوات ع�� اإلن�� يناير الساعة 11:00 ص�اح�
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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��
 
SBA: منحة مشغ�� الم�ان المغلق - الخم�س 14 يناير الساعة 12 مساًء
ا أو مؤسسة فنون أداء ح�ة أو دار أفالم أو مؤسسة ثقاف�ة وتأثرت �ـ � ا م�ا��

�
� برنامج أغلقت الم�ان مشغ�� غرانت SBA؟ وCOVID-19 هل تدير م�ان

��
� المعونة االقتصاد�ة إ�

ة واأل�شطة غ�� ال��ح�ة، وقانون أما�ن العروض-Hard المدرجة �� مع و فرصة الحصول ligible المنظمات ê ه�ت األعمال الصغ��
� $ منح هذا ال���ينار سوف تقدم معلومات تع��ف�ة عن المنح، الذي �مكن التقد�م ، وك�ف �مكن للمؤسسات االستعداد ، ع� ما �صل إ� 10 مالي��
   . واألهل�ة . سجل هنا
 
 
ة موارد األعمال الصغ��
 
 المنح والقروض
CA Small Business CAVID-19 ات� اوح من 5000 دوالر إ� 25000 دوالر لل�� ة ت�� منح اإلغاثة - الجولة األو� من إغالق 1/13/21 منح صغ��
� �ديرها مكتب ة والمنظمات غ�� ال��ح�ة المؤهلة ، ال�� . الجولة األو� مفتوحة CA الصغ�� � المقرض المجتم�� ة واإلقراض ، و�� تقن�ة تمك�� لألعمال الصغ��
� المستق�ل الق��ب. للتقد�م ، قم ب��ارة

(تم تمد�دها). س�تم اإلعالن عن الجولة الثان�ة �� . CAReliefGrant.com لتقد�م الطل�ات ح�� 13 يناير 2021 
� التقد�م

�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. 
      
 
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��
�ات �� �ات القد�مة وال��  . وال��

 
 
� 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��

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://careliefgrant.com/webinars/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.eventbrite.com/e/shuttered-venue-operators-grant-webinar-registration-136050549857%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery
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=http://www.caloanfund.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://link.oewd.org/latinofund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://medasf.org/fondolatinosf/
mailto:FondoLatinoSF@medasf.org
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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfdistrictattorney.org/victim-services/district-5-business-broken-window-reimbursement/


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
 
. 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 .
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