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� هذا ال��اء ، مع توز�ــــع اللقاحات

ب من الزاو�ة �� � سان فرا�س�سكو ! 2021 هنا ، و��نما ي�دو األمر و�أننا نق��
ة �� نداء إ� جميع أصحاب األعمال الصغ��

� ، وحاجتك لل والدعم �ستمر
ة. فإنه س�كون ط��قا ط��ال للتعا�� �ات الصغ�� ا ، ال يزال هناك ال�ث�� من األش�اء المجهولة لل�� وتو�� إدارة جد�دة مهامها ق����

  . ل عدة أشهر قادمة
 
ة � من جامعة وال�ة سان فرا�س�سكو ع� مسح لفهم أفضل التحد�ات الخاصة (SBC) وهذا هو الس�ب ر انه جنة األعمال الصغ�� ا�ة مع االقتصادي�� و �ال��
� سان

ة �� �ات الصغ�� � 2021 . ب�ساطة ، �لما زادت الب�انات المتوفرة لدينا حول ك�ف�ة تأثر ال��
� الحت�اجاتك �� �ك ح�� يتمكنوا من أفضل المدافع��

ة �ش�ل ف��د SBC فرا�س�سكو �ال��اء ، �ان ب�م�ان �ات الصغ�� � احت�اجات ال�� � تل�� امج والس�اسات ال��  . وصناع القرار وضع عملهم �ش�ل أفضل لسن ال��
  
 
� ضمان قدرة

� الدعوة. إذا تلق�ت SBC �ستغرق االستطالع حوا�� 10 دقائق ، وستظل نتائج االستطالع مجهولة . نأمل أن �شارك ��
ع� تحد�د احت�اجاتك ��

�� ملؤە مرة واحدة فقط   .هذا االستطالع من مصادر متعددة ، ف��
 
� سان فرا�س�سكو COVID-19 ل�دء اس�ب�ان HER E انقر فوق

ة �� . لألعمال الصغ��

اير 2021   . ير�� إرسال ردود�م �حلول 22 ف��
 
� ع�

و�� �د اإلل��� � هذا الجهد� إذا �ان لد�ك أي أسئلة ، ير�� مراسلتنا ع�� ال��
ا ع� استعدادك للمشاركة �� ة ، أشكرك مقدم� ن�ا�ة عن لجنة األعمال الصغ��

sbc@sfgov.org ، 415.554.6481 أو االتصال ع�.
 
. �مكنك قراءة الم��د عن أعمال المنا�ة للمفوض�ة هنا والتعرف ع� االجتماعات القادمة هنا
 

� ع�
و�� �د اإلل��� ة هنا للمساعدة. لألسئلة ، اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو راسلنا ع�� ال�� ا ، فإن مكتب األعمال الصغ�� �ما هو الحال دائم�

sfosb@sfgov.org .

�ات ع� مراجعة ا للحصول ع� المعلومات والموارد. إ� ال�قاء ح�� موعد ع� oewd.org/covid19 نحن �شجع ال�� اإلعالنات والموارد COVID 19 غال��
ون�ة السا�قة هنا ون�ة. �مكنك مراجعة األخ�ار اإلل��� اك لدينا أن�اء اإلل���     . ذات الصلة، و االش��

،تضامنا مع

ة مكتب األعمال الصغ��
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