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الموض�ع: نصائح التنص�ب و�خطارات اللقاح والم��د

 
يناير 202 1 9 1
 
،ع��زي القارئ
 
� قد تؤدي إ� الناس ز gatherin غدا، سوف سان فرا�س�سكو واألمة �أ�ها احتفال تنص�ب 46 رئ�سا للوال�ات المتحدة األم��ك�ة. هذە لحظة رائعة وال��
� م�افحة

ا لتوجيهات النظام الص�� الحا�� للحفاظ ع� نجاحنا �� � إدارة أعمالها وفق�
�ات ع� االستمرار �� خارج أوامر الصح�ة . للتذك�� ، ن��د �شجيع ال��

COVID-19 ات ع� تذك�� العمالء �ارتداء أغط�ة للوجه ، والحفاظ ع� مسافة� � إعادة فتح مدي�تنا �أمان. �ما �شجع ال��
وح�� نتمكن من االستمرار ��

ل � ا من نفس الم�� � من أ� مختلفة أو 12 شخص� .اجتماع�ة ، وتحد�د حجم التجمعات الخارج�ة �ما ال ي��د عن شخص��
 
� ذلك المظاهرات العامة المحتملة ، ال توجد أ�شطة معروفة

� الممرات التجار�ة �ما ��
� أن االفتتاح �مكن أن يؤدي إ� أ�شطة غ�� مخطط لها �� � ح��

��
مخطط لها ح�� اآلن
 
ا ، فإل�ك �عض االعت�ارات � التخط�ط مس�ق�

�ات ، إذا كنت ترغب �� :�ال�س�ة لل��
ا (توق�ت المح�ط الهادي) و�ستمر لعدة ساعات. قد �ستمر األحداث االفتتاح�ة ع� مدار � الساعة 8:30 ص�اح�

من المقرر أن ي�دأ االفتتاح ��
� واشنطن العاصمة

.اليوم ��
� المدينة

إ� مستوى أع� لدعم الت�سيق ع� مستوى المدينة. س�تم ��� المعلومات العامة (EOC) س�تم ت�ش�ط مركز عمل�ات الطوارئ ��
� والرسائل النص�ة بواسطة .EOC واإلخطارات والت�بيهات والتحذيرات من خالل

و�� �د اإلل��� نظام الت�ب�ه ، AlertSF س�تم �سل�م الرسائل ع�� ال��
ا ع� � المدينة. س�تم مشاركة الرسائل أ�ض�

. Nextdoor و Facebook و Twi� e r (@ sf_em Emergency ) الرس�� للطوارئ ��
�
�ات لل�سج�ل �� �دي إ� AlertSF 777-888 و�تم �شجيع ال�� .أو النص الخاص �ك الرمز ال��

طة SF و � لحراسة ومراق�ة الممرات التجار�ة. س�عمل الض�اط اإلضافيون وستكون لديهم الموارد لالستجا�ة (SFPD) أضافت �� � إضافي�� موظف��
.للم�المات الروت�ن�ة للخدمة �اإلضافة إ� أي أحداث عف��ة قد تحدث

.ع� 415-553-0123. لحاالت الطوارئ ، اتصل ع� SFPD 911 للم�المات / التقار�ر غ�� الطارئة ، ير�� االتصال �ـ
ا ا ، قل ش�ئ� � إذا رأ�ت ش�ئ� �ات ال�� .تحث سان فرا�س�سكو جميع ال��

 
ا يوم 20 يناير ، وطل�ت من العمالء تجنب ز�ارة مركز التصار�ــــح � الساعة 11:30 ص�اح�

� عن إغالق مركز التصار�ــــح ��
ملحوظة: أعلنت إدارة فحص الم�ا��

�� االتصال �مركز التصار�ــــح ع� ا. إذا �ان لد�ك موعد محدد ليوم األر�عاء ، ف�� إلعادة تحد�د موعدك. allowcenter@sfgov.org ص�اح غد تمام�
� الخم�س 2 يناير 1. أخرى ادارات المدينة قد �كون غدا مغلقة ل خدمات شخص�ا كذلك،

� العادي �� وس�قوم مركز ت��ــــح اس�ئناف إ� الجدول الزم��
ة لح لنا من العمل�ة agenc لذلك تأ�د للتحقق مع .الم�شأ م�ا��
 
ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو استفسارات، ج � ontact �ما هو الحال دائم�

و�� �د اإلل��� � (415) 554-6134 أو ال��
بنا عن ط��ق الهاتف ��

sfosb@sfgov.org . ات ع� مراجعة� ا oewd.org/covid19 نحن �شجع ال�� �   . كث��
 
،تضامنا مع
 
ة الصورة مكتب بوس�س الصغ��
 

 :إعالنات
S SIGN-UP و إخطار SITE PLAN التطع�م 

� 1/15 ، أعلن
�� Mayor London N. Breed عن خطة المدينة إل�شاء ش�كة من مواقع التطع�م COVI D -19 �

لتلقيح أ��� عدد ممكن من األشخاص ��
ا�ة مع �� �

�� . � الغالب�ة العظ� من جرعات اللقاح من SF أ�ع وقت ممكن عندما تصبح الجرعات متاحة �سهولة أ���
� تل�� مقد�� الرعا�ة الصح�ة، وال��

ة الحجم و المواقع المجتمع�ة .الدولة، فإن مدينة �سه�ل �سل�م ��عة وفعالة لقاحات من خالل مواقع قاح كب��
 
�
� مركز موسكون COVID 19 سوف �كون موجودا ��

� و سوما ��
� OMI / Sunnyside . مواقع لقاح ارتفاع حجم ��

�� City College of San Francisco
) ؛ و) � سوق Bayview الحرم الجام�� الرئ���

�� SF (انتظار �
� سان فرا�س�سكو). �مجرد �شغ�ل مواقع اللقاح �ش�ل �امل ، و��

سوق منتجات الجملة ��
ا. �اإلضافة إ� ذلك ، س�ستض�ف المدينة ومقدمو الرعا�ة الصح�ة مواقع اللقاحات توف�� اللقاح ، �كون للمدينة هدف �سه�ل 10000 جرعة لقاح يوم��
� ، وم�شن ، ، DPH المن�ثقة ، والع�ادات المجتمع�ة التا�عة لـ � األح�اء مثل ال�� الصي��

�� � وع�ادات ش�كة األمان األخرى لغ�� المؤمن عليهم والمحروم��
ن إضافة ، و�ا�فيو. تعمل ا مع The City وو�س��    .لتقد�م اللقاحات عند توفر الجرعات Walgreens و Safeway و One Medical أ�ض�
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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://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-plan-create-network-covid-19-vaccination-sites-san-francisco


�
� إخطارات اللقاح . أ�شأت المدينة صفحة و�ب لألشخاص الذين �ع�شون و�عملون ��

� سان فرا�س�سكو ، فقم �ال�سج�ل لتل��
إذا كنت تع�ش أو تعمل ��

� سان
� للتطع�م. ابتداًء من اليوم ، �مكن لألشخاص الذين �ع�شون و�عملون �� سان فرا�س�سكو إلدخال معلوماتهم و�خطارهم �مجرد أن �كونوا مؤهل��

� إخطار اللقاح ع�
اك �� sf.gov/ Vacineno�fy فرا�س�سكو االش��

 
� سان فرا�س�سكو ، تفضل ب��ارة COVID-19 لم��د من المعلومات حول لقاح

�� sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco .
 
� لـ

ا�� COVID-19 أداة المساعد االف��
� ل � حالة اخت�ار إ�جا��

� القض�ة و ال�حث عن ، COVIDسان فرا�س�سكو ب��� أداة جد�دة ع�� الرسائل النص�ة ل دعم�م ��
و�ساعد مع التحقيق ��

� وقت االخت�ار) رسالة نص�ة COVID-19 المفقودين االتصال. س�تل�� أي شخص �انت ن��جة اخت�ارە إ�جاب�ة لـ
� سان فرا�س�سكو (وقدم رقم هاتف ��

��
نت حول صحته واحت�اجاته لدعم المدينة وجهات اتصاله الوث�قة الذين ر�ما تعرضوا لـ ة لبنان�ة سان COVID-19 . A ت��طه �اس�ب�ان �ي ع�� اإلن�� ل��
� حالة ز�ادة عدد الحاالت الجد�دة ، س�ساعد هذە األداة المدينة ع� توج�ه مواردها

فرا�س�سكو الذين �حصلون ع� رسالة نص�ة تحث ع� االستجا�ة . ��
�ة و اإلس�ان�ة � � اللغة اإلنجل��

� أمس الحاجة إليها. �مكنك عرض الف�ديو مظاهرة من مساعد الظاهري ��
. ��عة أ��� لمن هم ��

 
إرشادات صح�ة
ا rder س ealth المعلومات و التوج�ه لل ح (DPH) إدارة الصحة العامة تصدر SFو :الصورة والتوجيهات . تم إ�شاء المس�ندات التال�ة أو تحديثها مؤخر�

(جد�د ، 1/13 ) COVID-19 األسئلة الشائعة حول لقاح
� (محدث 1/13 (إغالق اس�شارة االتصال - لل�الغ��
ل والحجر الص�� (محدثة 1/14 � (تعل�مات عزل الم��
(األسطورة مقا�ل الحق�قة (جد�د ، COVID-19: 1/15 لقاح

 
CA SMALL BUSINESS COVID 19 اإلغاثة المنح - ROUND 2 2 اير تفتتح ف��
� �ديرها مكتب ة والمنظمات غ�� ال��ح�ة المؤهلة ، وال�� �ات الصغ�� اوح من 5000 دوالر إ� 25000 دوالر متاحة لل�� � ت�� ة ال�� للمحاماة CA المنح الصغ��
اير 2021. ة من 2 إ� 8 ف�� � الف��

ة ، وهو ُمقرض مجتم�� �دعم التكنولوج�ا . ستكون الجولة الثان�ة مفتوحة لتقد�م الطل�ات �� واإلقراض لألعمال الصغ��
�
إذا تقدمت �طلب للجولة األو� ، فستكون إشعارات الموافقة ع� أساس متجدد من 15 يناير إ� 22 يناير 2021 . س�تم اعت�ار أي متقدم لم يتم منحه ��

� الجولة الثان�ة ؛ ذ أوو ال تحتاج إ� إعادة تطبيق
ا �� . الجولة األو� ، ول�نه مؤهل ، تلقائ��

 
� لغات متعددة)، أدلة التطبيق ، و األسئلة الشائعة

: نصائح تطبيق ، الف�ديو عند الطلب (�� �ات المهتمة مراجعة موارد المنح اإلغاثة التحض�� � ع� ال��
ي����

.
 
V ISIT CAReliefGrant.com التقد�م �

�كة محل�ة للمساعدة �� ا االتصال �منظمة ��  . للحصول ع� التفاص�ل �املة. �مكنك أ�ض�
 
نت الخاصة �ـ لرواد األعمال من ال�ساء SBA منصة التعلم المجان�ة ع�� اإلن��
� المجان�ة موجهة لمساعدة س�دات األعمال ع�

و�� ة األم��ك�ة أعلنت يوم 1/11/21 إطالق الصعود ، والرقم�ة منصة التعلم اإلل��� و إدارة األعمال الصغ��
� الب�ت األب�ض و A .النمو وتوسيع أعمالهم كة ب�� � وزارة الخزانة األم��ك�ة ، ود صعود ،SBAم�ادرة مش��

وزارة الخارج�ة االم��ك�ة من مكتب المرأة العمل ��
esigned حتوي� . � عمل�اتها ، و �عج المحتوى والموارد من �ل و�الة و�دعم من ال�حث األ�اد���

ع� Ascent لدعم س�دات األعمال ت�حث لت��� مرونة ��
ات�ج�ات المال�ة لألعمال . قم ب��ارة � وتط��ر اإلس�� ات��� � منها ، وال�س��ق االس��

محتوى ق�م مثل النصائح حول االستعداد لل�وارث والتعا��
Ascent.SBA.gov �

. لمعرفة الم��د وال�سج�ل للوصول المجا��
 
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 

 
ة لل�قاء ع� ق�د الح�اة؟ كتك الصغ�� ما الذي تحتاجه ��
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�ات � إجراء مسح لفهم أفضل لما تحتاجه ال��
� من جامعة وال�ة سان فرا�س�سكو �� اء اقتصادي�� � سان فرا�س�سكو مع خ��

ة �� �شارك لجنة األعمال الصغ��
ات الخاصة �ك لضمان أن � من ال��اء و�عادة البناء ع� المدى الط��ل. نأمل ل�م سوف �شارك و تؤثر ع� الخ��

� سان فرا�س�سكو من أجل التعا��
ة �� الصغ��

� مجال الدعوة
. صان�� القرار ع� المستوى المح�� �مكن �م�ا احت�اجاتك ��

 . h�ps://�nyurl.com/SFsmallbizsurvey :انقر هنا لل�دء
ا �اللغات: اإلس�ان�ة أو الص�ن�ة أو الع���ة أو ال�ور�ة أو ال�ا�ان�ة أو الروس�ة أو الفلب�ن�ة أو الفي�نام�ة .اإلصدارات متوفرة أ�ض�

:�ستغرق االستطالع 10 دقائق إل�مال االس�ب�ان. وس���� جميع الردود ��ة. حلقات ال��ب

� PPP 01:00 / 10:00 ما هو الجد�د مع
ة - الخم�س، 21 يناير �� �ات الصغ��  وخ�ارات إغاثة أخرى لل��

� وافق عليها ال�ونغرس و�� �شمل د من � الجد�دة حزمة من الحوافز ال��
اء الل���ينار لمعرفة الم��د حول ما هو �� ة االغلب�ة األعمال والخ�� تار�ــــخ الصغ��

� ذلك 284.5 مل�ار دوالر إلعادة فتح وتع��ز برنامج حما�ة الراتب
وسات ، �ما �� � أموال اإلغاثة من الف��

� للمرة األو� (PPP) 900 مل�ار $ �� ض�� للمق��
ات المهمة ، والمنح المس�قة من خالل قرض �ارثة اإلصا�ات � العام والخاص والتغي�� � القطاع�� ا�ة ب�� والثان�ة. �شمل الموضوعات: إعادة تف��ض ال��
:لتخف�ف الديون ، وموارد أعمال إضاف�ة. هناك فرصتان لالنضمام SBA و�رنامج ، (EIDL) االقتصاد�ة ، و�رنامج

ا ( بتوق�ت المح�ط الهادئ) سجل هنا 10:00   . ص�اح�
  . مساًء ( بتوق�ت المح�ط الهادئ) سجل هنا 1:00

 
ا � والتعلم - الجمعة 22 يناير الساعة 12 ظهر�

الغداء القانو��
� منطقة سان فرا�س�سكو ، ل�ن ال �مكنك تحمل ت�ال�ف محام؟ االس��الء ع� الغداء واالنضمام

ا للمجتمع المح�� �� � ا صغ�� ا تجار�� وع� هل ت�دأ أو تدير م��
� غ�� رس�� مناقشة مجموعة لمساعدتك ع� تط��ر أو

إ� سان فرا�س�سكو مجتمع األعمال مركز القانون و مركز ر�ادة األعمال النهضة حدوث انخفاض ��
ات�ج�ة والمخاطر القانون�ة الخاصة �ك أثناء هذە األوقات العص��ة من � الوضع التعل��� Covid 19 مراجعة خطة إدارة االس��

الركود الجائحة واالقتصادي. ��
اعات من أن تعرقل ط��ق � � �مكنك اتخاذها �مفردك لمنع المشا�ل القانون�ة وال�� الجما�� ، سوف �ستكشف ب��جاز العد�د من الخطوات ال�س�طة ال��
ة المناس�ة لدعمك جهود المساعدة الذات�ة. سجل هنا �ات الصغ�� .النجاح ، ونوجهك إ� الموارد العامة المجان�ة أو برامج المساعدة القانون�ة لل��
 
 
ة موارد األعمال الصغ��
 
المنح والقروض
مفت�ح - PAYCHECK برنامج حما�ة
� (PPP) فتح برنامج حما�ة الراتب SBA و ض�� � و�عض المق�� ض�� وتوسيع األهل�ة، وز�ادة ،PPP القائمة. 284 مل�ار $ و أض�فت إ� PPP جد�دة للمق��
. لم��د من المعلومات PPP السابق للحصول ع� قرض PPP 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 . لم��د من المعلومات حول

قم ، PPP حول تفاص�ل القرض الجد�دة ومقد�� المساعدة الفن�ة ��
. sba.gov/ ppp ب��ارة

CA ة اير ROUND 2 - منح اإلغاثة COVID-19 األعمال الصغ�� تفتتح 2 ف��
اير ة من 2 إ� 8 ف�� � الف��

ة والمؤسسات غ�� ال��ح�ة المؤهلة . ستفتح الجولة الثان�ة �� �ات الصغ�� اوح من 5000 دوالر إ� 25000 دوالر لل�� ة ت�� منح صغ��
2021. إذا تقدمت �طلب للجولة األو� ، فستكون إشعارات الموافقة ع� أساس دوري من 15 يناير إ� 22 يناير 2021 . س�تم اعت�ار أي متقدم لم يتم
� الجولة الثان�ة ؛ ذ أوو ال تحتاج إ� إعادة تطبيق . للتقد�م ، قم ب��ارة

ا �� � الجولة األو� ، ول�نه مؤهل ، تلقائ��
اتصل . CAReliefGrant.com منحه ��

� التقد�م
�كة محل�ة للحصول ع� المساعدة ��   .�منظمة ��

 
� 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�

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://tinyurl.com/SFsmallbizsurvey
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://readytalk.webcasts.com/starthere.jsp%3Fei%3D1420427%26tp_key%3Dd5b4558a45
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/icic-ppp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.rencenter.org/event/legal-lunch-learn-1-22-jan-wbc/
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
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
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
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=http://www.caloanfund.org/


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��

 
 
� سان OEWD تحقق من صفحة ال��ب الخاصة �ـ

ة �� �ات الصغ�� هنا للحصول ع� التحديثات المستمرة. يتوفر م��د من المعلومات حول دعم ال��
  . فرا�س�سكو ع� مدونة العمدة هنا
 
 
 
إضافة الموارد
 
�ات والمؤسسات غ�� ال��ح�ة معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
�ات سان فرا�س�سكو �مكن ص عن ط��ق ملء ع�� هو نموذج COVID-19 دروع لحما�ة الوجه والمطهر ال�د من خالل المدينة مركز الق�ادة equest ال��
. اتصل �ـ D elivery جوجل . يتم تقد�م ة ، وعادة ما تكون منصة نقالة أو أ���     .لط�ح األسئلة covidppe@sfgov.org فقط للطل�ات ال�ب��
 
� انضم إ� برنامج - SF Green Business Program برنامج San Francisco Green Business خصم �ق�مة 500 دوالر وفر المال ب�نما تصبح أخ��
واألدوات القا�لة لل�سم�د أو القا�لة إلعادة ®ENERGY STAR وأجهزة LED وا�سب ما �صل إ� 500 دوالر ع� ش�ل خصومات لعنا� مثل مصابيح
اء. � برنامج األعمال الخ��

اف �� �ات إ�مال المستوى األول من االع�� ا والم��د. للتأهل ، �جب ع� ال��
�
االستخدام ومنتجات التنظ�ف والتعق�م األ��� أمان

ا إ� ون�� ا إل��� � أوً� �خدم أوً� ح�� نفاد األموال. لم��د من المعلومات ، أرسل ب��د�
ك اليوم - الحسومات متاحة ع� أساس من �أ�� اش��

kevin.kumataka@sfgov.org .  
  

 
 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

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://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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5YmqmsmxlsXFlLt3bzUQ1ia0vL-0cEznGLfwkjw_k4jPIw/viewform
mailto:covidppe@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://greenbusinessca.org/
mailto:kevin.kumataka@sfgov.org
mailto:kevin.kumataka@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfwater.org/index.aspx%3Fpage%3D1331
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
mailto:sfosb@sfgov.org
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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
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=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/news


 
� 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=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

