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

CA الموض�ع: شهر التار�ــــخ األسود ، الجولة الثان�ة من منحة اإلغاثة

اير 2021 3 ف��
 
، R eader ع��زي
 
فاء والخطوات نحو التغي�� الجما�� ، وهو أمر مهم � ب�دا�ة شهر تار�ــــخ السود ، وهو وقت مهم لالحتفال �األحداث التار�خ�ة والقادة ال�� احتفل يوم االثن��
�ات المملوكة ة �األثر العميق الذي أحدثه رواد األعمال السود وال�� � الوال�ات المتحدة . �قر مكتب األعمال الصغ��

ة االستقطاب �� �ش�ل خاص خالل ف��
� من الصناعة � إي�� � سان فرا�س�سكو و�رفع من شأن ذلك ؛ من مدينة الثقافة و�� حي��ة ، إ� الغواص��

  . للسود ��
 
 األسود دل�ل األعمال

 �
�ات مع واجهات المحالت �� � هذا الشهر وما �عدە، ج ه�ك المدينة م و ص والدل�ل المملوكة األسود ال��

�� SF إ� الدعم ، ودل�ل ط اآلخر ن dustries
 . والخدمات

  
 حفل افتتاح

 
J oin �

� 12:00 ع� الخط ��
��
ع�� 

اير  � 5 الجمعة ف��
� . SFGovTV سان فرا�س�سكو شهر تار�ــــخ السود حفل االفتتاح ��

City Hall عادة ما �قام الحدث ��
�
�� Rotunda ا هذا العام .ول�نه س�عقد تق����

�
و�� �د اإلل��� ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو االستفسارات ، �مكنك االتصال بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو ال�� �ما هو الحال دائم�

sfosb@sfgov.org . ات ع� مراجعة� ا للحصول ع� الموارد oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��  . غال��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 

:اإلعالنات
 
اإلغاثة منحة - مفت�ح اآلن CA SMALL BUSINESS COVID 19 الجولة 2
� الساعة COVID-19 6 اليوم ، تم فتح برنامج منحة اإلغاثة

اير �� � 8 ف��
� الوال�ة لتقد�م طل�ات الجولة الثان�ة . س�نت�� هذە الجولة ��

ة �� �ات الصغ�� لل��
ة و CA مساًء. تدار من ق�ل مكتب نامج 5000 $ إ� Lendistry ، $ 25،000 المحا�� األعمال الصغ�� � التكنولوج�ا المقرض ، و �قدم ال�� مجتمع تمك��
� لم تمنح ل�ن �� مؤهلة، وسوف ينظر تلقائ�ا لل جولة � جولة ني��ورك 1 الطل�ات ال��

ة المؤهلة . مالحظة: �� �ات والمنظمات غ�� ال��ح�ة الصغ�� المنح لل��
نت ، ومقاطع ف�ديو عند الطلب (�لغات 2 . ذ أوو ال تحتاج إ� إعادة تطبيق . تتضمن الموارد المطلوب تقد�مها : نصائح حول التطبيق ، وندوات ع�� اإلن��
. متعددة) ، وأدلة للتطبيق ، وأسئلة شائعة
 
�كة محل�ة CAReliefGrant.com قم ب��ارة � التقد�م ، اتصل �منظمة ��

 . للحصول ع� التفاص�ل ال�املة. للمساعدة ��
 
ات اإلرشادات الصح�ة تحديثات / تذك��
� سان فرا�س�سكو

� ، قامت إدارة الصحة العامة ��
� األسب�ع الما��

�� (DPH) . 27 يناير �
�ات واأل�شطة �� بتحد�ث اإلرشادات الخاصة ب�عادة فتح �عض ال��

ات والتحديثات اإلضاف�ة ون�ة إذا كنت أخطأت . �عض التذك�� : تحقق من لدينا 1/ 2 7-األخ�ار اإلل���
، واألما�ن � جميع الغرف المغلقة ك� والمقا��

ة لبنان�ة لل��� الفتات �� �ات ل�� احة . و هناك حاجة ال�� مطلوب اآلن الفتات غرفة االس��
احة �أمان ملصق، داخ�� المخاطر ملصق، و الته��ة المرجع�ة � ذلك خذ اس��

، �ما �� � . المغلقة المماثلة المستخدمة من ق�ل الموظف��
� متاجر

�� �
مطلوب اآلن الفتات صناديق السائ�ة : مطلوب ملصق جد�د �استخدام صناديق السائ�ة �جوار صناديق السائ�ة لالستخدام الذا��

. ال�قالة . الفتات �مكن تحم�لها أنه ص ه
�ات ع� "الحد األق� اإلشغال" من ق�ل � العد�د من ال�� �جب أن .D epartment غضب F مالحظة ع� التمسك حدود القدرة : يتم تعي��
� اإلشغال. إذا لم يتم منح المؤسسة الحد األق� لإلشغال ، �كون العدد تراجع قدرات �كون الحد إد لل�س�ة المئ��ة المطل��ة من أق� تعي��
�ات ا . تأ�د من مراجعة و التوج�ه الص�� المناسب لتحد�د الذين ل�شمل عند حساب القدرات. لم تعد ال�� ا هو 49 شخص� � عموم�

ا�� االف��
.�حاجة إ� اح�ساب موظفيها تجاە حدود السعة ، فقط العمالء
� تم � األما�ن المغلقة الصورة �جب ��� هذە اللوحات اإلعالم�ة �شأن التداب�� الته��ة ال��

مطلوب الفتات ته��ة. �ل األعمال الذين �عملون ��
� المؤسسة. إذا �ان لد�ك أسئلة حول الته��ة متطل�ات و ز ش

. idelines تنف�ذها ��

* األسئلة الشائعة حول النظام الص�� * محدث
� 21/11/2001 ل�شمل إعادة فتح اإلرشادات

أصدرت وزارة الصحة العامة ومحا�� مدينة سان فرا�س�سكو األسئلة الشائعة المحدثة حول األمر الص�� ��
�ات مراجعة هذە اإلجا�ات ع� األسئلة المتعلقة ب�رشادات الصناعة ومتطل�ات الصحة والسالمة والم��د .واألسئلة. �جب ع� ال��
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ة * جد�د * المنطقة 10 صندوق إقراض لألعمال الصغ��
� �اي

�ات �� ا�ة مع مركز ر�ادة األعمال ع� النهضة، وش�ت صندوق قرض جد�د لخدمة سان فرا�س�سكو منطقة 10. �ال�س�ة لل�� حلول العمل ، ط ن ��
ها من األح�اء اوح من ،D10 فيو الص�ادون نقطة وغ�� ات ت�� ة من 5000 $ إ� 50،000 $ مع 5٪ معدل فائدة ثا�ت لف�� سوف �قدم الصندوق قروضا صغ��
 بواسطة لجنة تنف�ذ

�
�ات .D10 3 إ� 5 سنوات. أصبح التم��ل ممكنا س�تم قبول الطل�ات ع� أساس متجدد. انقر هنا لم��د من المعلومات. �مكن لل��

� التقد�م عن ط��ق ملء  نموذج ما ق�ل التقد�م
ة اتخاذ الخطوة األو� �� . الصغ��

 
�ات  LEGACY تمت إضافة 10 ��
� 14 د�سم�� و 25 يناير

�ات التال�ة لسجل األعمال القد�مة �� � سان فرا�س�سكو �اإلجماع ع� ال��
ة �� :وافقت لجنة األعمال الصغ��

شارع 24 لألسنان ، 2720 شارع 24
ي و 1127 شارع ماركت مؤسسة الم�ح كو��فتوار األم��ك�ة ، 415 شارع ج��
�
.نادي ب�مبو 365 ، 1025 كولومبوس ا��

Blade Runners Hair Studio ، 1792 Haight St.
كة �� Center Hardware & Supply Co.، Inc. ، 3003 3rd St.
ا ، 151 شارع �ل�منت � جورجيو بي��
Japan Video & Media، 1737 Post St.، # 305
و ا مارس�لو ، 420 شارع �اس�� � بي��
.�ا�ب در�مز ، 1376 شارع ها�ت
.Ocean Ave سط�ح د�ف�د بونك ، 1942

كة ع� أنها � .SF Legacy Businesses منذ عام 2016 ، تم اعتماد 270 ��
� تخدم المجتمع العاملة �� �ات ال�� � طال أمدها ، ال�� .SF إرث األعمال �� ال��

� الصناعة والحجم والتقال�د والتار�ــــخ والمنتجات والخدمات. انقر هنا للحصول ع� القائمة ال�املة لألعمال والخ��طة. �حتوي برنامج
اوح �� و�� ت��

Legacy Business Program ع� إعالن مث�� نتوق إ� مشاركته الشهر المق�ل. ترقب!
 
 
ة لل�قاء ع� ق�د الح�اة؟ كتك الصغ�� ما الذي تحتاجه ��

�� ملء اس�ب�ان تأث�� اء COVID-19 إذا لم تكن قد قمت �ذلك �الفعل ، ف�� � سان فرا�س�سكو مع خ��
ة �� ة. تتعاون لجنة األعمال الصغ�� لألعمال الصغ��

� من ال��اء و�عادة البناء ع�
� سان فرا�س�سكو من أجل التعا��

ة �� �ات الصغ�� � من جامعة وال�ة سان فرا�س�سكو لفهم أفضل لما تحتاجه ال�� اقتصادي��
� الدعوة. �ستغرق االستطالع 10 دقائق

� �مكنهم تحد�د احت�اجاتك �� المدى الط��ل. نأمل أن �شارك وتؤثر ع� تجار�ك للتأ�د من أن صان�� القرار المحلي��
.إل�مال االس�ب�ان. وس���� جميع الردود ��ة
 
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 .انقر هنا ل�دء المسح. اإلصدارات متوفرة أ�ض�

:حلقات ال��ب
ا اير الساعة 12 ظهر� � أوقات غ�� مؤكدة - الثالثاء 9 ف��

ات�ج�ة األعمال والب�انات المال�ة �� اس��
ة من كة صغ�� . س�تضمن الموضوعات: تقي�م Goldman Sachs �ستض�ف 10.000 �� � الما�� �ات حول ك�ف�ة التغلب ع� عدم ال�ق�� جلسة تفاعل�ة لل��
الصحة المال�ة لعملك ، وتقي�م تأث�� ب�ئة غ�� مؤكدة ، وتحل�ل خ�ارات التم��ل المختلفة والمحاور المحتملة األخرى لمرونة األعمال ، واستخدام المقاي�س
. هنا Re g ister . المال�ة لق�ادة عملك إ� فرص جد�دة وطب��� جد�د
 
نت عن حالة ا - CA COVID-19 Small Business Grant ندوات ع�� اإلن�� ا الساعة 11 ص�اح� يوم��
ة للوال�ة خالل ندوات نت SBDC احصل ع� إجا�ات ألسئلتك حول برنامج منح األعمال الصغ�� نت . وتغ�� هذە الندوات ع�� اإلن�� اليوم�ة ع�� اإلن��
�د � ذلك ك�ف�ة تطبيق، وال��

ق، ث ق�عة التم��ل �مكن أن �ستخدم ل ، المس�ندات equirement ص ligibility اليوم�ة �ل ما ن�د لتطبيق، �ما ��
. المطل��ة، وك�ف�ة االتصال للحصول ع� المساعدة. سجل هنا
 
� COVID-19 برنامج منحة اإلغاثة

ة �� �ات الصغ�� توار�ــــخ متعددة - CA الجولة الثان�ة و�رامج اإلغاثة لل��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.workingsolutions.org/loan-program
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.tfaforms.com/4770370
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/legacy-business/registry
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://bit.ly/2Ke9F7e
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://bit.ly/2Ke9F7e
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://bit.ly/2Ke9F7e
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://fullerton.zoom.us/webinar/register/WN_E8N-i4X9T4-xVM57dq1fDA


� �ال�فورن�ا
ة �� ة للحصول ع� نظرة عامة حول برنامج منحة اإلغاثة لألعمال الصغ�� �ات الصغ�� وتحديثات األعمال COVID-19 انضم إ� أغلب�ة ال��

اير الساعة 1 مساًء اير الساعة 1 مساًء | 8 ف�� اير الساعة 1 مساًء | 5 ف�� الف�درال�ة والوال�ة. 4 ف��
 
ة موارد األعمال الصغ��
� OEWD تحقق

�� COVID 19 الموارد: ه الصفحة للحصول ع� التحديثات الجار�ة. اقرأ مدونة العمدة هنا حول جهود إغاثة COVID-19 ات� لل��
� سان فرا�س�سكو

ة ��   . الصغ��
 
المنح والقروض
 
مفت�ح - PAYCHECK برنامج حما�ة
� (PPP) فتح برنامج حما�ة الراتب SBAو ض�� � و�عض المق�� ض�� PPP revious المستف�دين P . الحال�ة ، مع توسيع إد األهل�ة و المرونة PPP جد�دة للمق��
� PPP �مكن الحصول ع� قرض

� إذا �ان �عض معاي�� األهل�ة �� م وآخرون . للحصول ع� التفاص�ل ومقد�� المساعدة الفن�ة ��
الذين �مكنهم SF الثا��

. sba.gov/ ppp قم ب��ارة ، PPP المساعدة ، انقر هنا . لم��د من المعلومات حول
 
� �قدمها المقرضون المجتمعيون المشاركون كجهد ع� مستوى الوال�ة من ال��انات العامة والخاصة OPEN صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا - قروض ال��
�
ة �� ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل من 2.5 مليون دوالر أو أقل CA لتوف�� األعمال الصغ�� � لديها ما �صل إ� 50 موظف� �ات ال�� أثناء ال��اء. قد تكون ال��

� عام 2019 مؤهلة للتقد�م. تعلم الم��د ع�
�� 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
  
 
ا SF منح اإلغاثة * �م�لغ 5 آالف دوالر - 20 ألف دوالر * االفتتاح ق����
� ة ال�� �ات الصغ�� نامج ال�� ة. س�دعم هذا ال�� � عمل�ات األعمال الصغ��

تمنح سان فرا�س�سكو من 5 آالف دوالر إ� 20 ألف دوالر لتحقيق االستقرار ��
� تم اس��عادها أو غ�� قادرة ع� الوصول إ� ل ، وتلك ال�� � � الم��

ا �طل�ات ال�قاء �� �ات ط��لة األمد ، واأل��� تأثر� �ديرها أشخاص ملونون ، وال�ساء ، وال��
اير. تحقق هنا من أجل التحديثات � ف��

نامج ق�د التط��ر ومن المتوقع إطالقه �� امج الحكوم�ة والف�درال�ة. هذا ال�� .ال��
 
 
إضافة الموارد
 
�ات والمؤسسات غ�� ال��ح�ة معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
�ات المحل�ة. انقر هنا للحصول ع� قائمة ال تزال �عض المنظمات المجتمع�ة لديها إمدادات محدودة من معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
ة من واق�ات الوجه ومعقم ال�دين من خالل مركز ق�ادة المنظمات لمعرفة ما إذا �انت معدات الوقا�ة الشخص�ة متاحة. للحصول ع� طل�ات كب��
COVID-19 اتصل �ـ . ة ، وعادة ما تكون منصة نقالة أو أ��� � المدينة ، أ�مل هذا النموذج . يتم تقد�م ال�سل�م فقط للطل�ات ال�ب��

��
covidppe@sfgov.org لط�ح األسئلة.   
 
� انضم إ� برنامج - SF Green Business Program برنامج San Francisco Green Business خصم �ق�مة 500 دوالر وفر المال ب�نما تصبح أخ��
� الخصومات لعنا� مثل مصابيح

واألدوات القا�لة لل�سم�د أو القا�لة إلعادة االستخدام ®ENERGY STAR وأجهزة LED وا�سب ما �صل إ� 500 دوالر ��
ك اليوم - اء. اش�� � برنامج األعمال الخ��

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

ا إ� ون�� ا إل��� � أوً� �خدم أوً� ح�� نفاد األموال. لم��د من المعلومات ، أرسل ب��د�
  . kevin.kumataka@sfgov.org الحسومات متاحة ع� أساس من �أ��

  
 
 تمد�د برنامج فاتورة إغاثة

� سان فرا�س�سكو بتمد�د برنامج تخف�ف الفوات�� لمدة 6 أشهر أخرى ، ح�� 30 يونيو 2021 ، لمساعدة 
المرافق العامة قامت لجنة المرافق العامة ��

. قدم هنا � فاتورة الم�اە وم�اە ال�ف الص��
� ع� توف�� ما �صل إ� ٪20 �� ة والعمالء غ�� ال��حي�� �ات الصغ�� . ال��

 
��ة المب�عات إعفاء ��
��ة المب�عات ، وهو امتداد التفاق�ات �� �

� �ال�فورن�ا الذين �قدمون أقل من مليون دوالر ��
ائب �� ��ة لمدة ثالثة أشهر لداف�� ال�� � لل��

يوجد تمد�د تلقا��
�ات األ��� . انقر � دوالر ، وخ�ارات دفع موسعة لل�� ��ة إ� 5 مالي�� � تصل مب�عاتها الخاضعة لل�� �ات ال�� الدفع الحال�ة والفائدة المعفاة من الغرامات لل��
.هنا للحصول ع� معلومات

  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/r2-3
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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
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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.connect2capital.com/p/californiarebuildingfund/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/step-by-step/get-help-paying-your-storefronts-covid-19-safety-measures
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://oewd.org/free-ppe-available
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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.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/


:الموارد الجار�ة
ط تفقد المعلومات ، انقر فوق : سان فرا�س�سكو | �ال�فورن�ا accine لل المحل�ة والخارج�ة ضد

� سان فرا�س�سكو؟ قم �ال�سج�ل للحصول ع� إشعار عندما تكون مؤهً� للحصول ع� لقاح
.الع�ش أو العمل ��

 
ا إ� ون�� ا إل��� . لإلضافة إ� القائمة ، أرسل ب��د� � . sfosb@sfgov.org احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة من مزودي الخدمة المحلي��
 
وسة الم�للة أوامر الصحة و جدت هنا . الصحة توجيهات للعمل�ات التجار�ة �مكن أن يتم وجدت هنا . يتم ��� األسئلة (COVID-19) المحل�ة الف��
. City A�orney's website الشائعة حول النظام الص�� ع� موقع
 
. و جدت هنا ، و ال�لد�ة الب�انات الصحف�ة وجدت هنا COVID-19 ال�لد�ة اإلعالنات المتعلقة
 
B نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال واالحت�ال المتعلقة ب�� امج التحف�� �د ت�ب�ه حول المحتملة مخططات االحت�ال المتعلقة ب�� انقر ، SBA ال��
وس كورونا هنا ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . هنا . قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
311 �

� .SF هو مركز خدمة العمالء األسا�� ��
��) 1-1-3 �

نت أو االتصال الهات�� أو 415-701-2311 . للحصول ع� (SF تقد�م االستفسار ع� االن��
.إ� COVID19SF " 777-888 " التحديثات النص المدينة الرسم�ة، النص

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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