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

والم��د CDTFA إطالق موقع اللقاح ، تحديثات ، SBC Mtg :الموض�ع

اير 2021 9 1 ف��
 
، R eader ع��زي
 
ة �ات الصغ�� . ق�ل أن نتوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، �شارك مجموعة من اإلعالنات والموارد لل��
 
�
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
ة اير الساعة 4:30 مساًء M - اجتماع لجنة األعمال الصغ�� يوم 22 ف��
� سان فرا�س�سكو

ة �� � (SBC) انضم إ� لجنة األعمال الصغ��
ة �� � تؤثر ع� األعمال التجار�ة الصغ�� �عات ال�� امج وال��� � اجتماعها الدوري للتعرف ع� ال��

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

ف ب��ستون : BOS 210078 رقم ملف � سان فرا�س�سكو (البنك العام) ( الم��
 (القانون اإلداري - مجموعة عمل إعادة االس�ثمار ��

إرث األعمال رشح لقلم المح�مة التجار�ة تراث
AJC ه��ل الس�ارة
Mazzei & Son Hardware .ج

ة ، محلل الس�اسات / سكرت�� اللجنة اف �دومي���ا دونوفان ، لجنة األعمال الصغ�� االع��
W atch م�ا�� ع� SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live
للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول 146278 9246
 
� مكتوب ع� أي من أبو لقد األمور، ير�� إرسالها إ� ة مع تعليق عل�� أو االنضمام إ� اجتماع للتعليق ، sbc@sfgov.org تزو�د اللجنة األعمال الصغ��
 .العام

ة لل�قاء؟ كتك الصغ�� ة أن تعرف : ما الذي تحتاجه �� ت��د هيئة األعمال الصغ��
ة لتقي�م تجار�ك أثناء ال��اء. س�ساعد COVID-19 إذا لم تكن قد قمت �ذلك �الفعل ، فالرجاء تخص�ص 10 دقائق إل�مال اس�ب�ان تأث�� �ات الصغ�� لل��

ة أثناء �ات الصغ�� � دعوتهم إلغاثة ال��
� ع� تحد�د احت�اجاتك �� � ضمان قدرة صان�� القرار المحلي��

. COVID-19 مشاركتك ��
  

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. وجميع انقر هنا ل�دء المسح. اإلصدارات متوفرة أ�ض�
.الردود تكون ��ة

.SF S تحد�ث لقاح
� السوق

اير الموجود �� د ارتفاع حجم الموقع التطع�م أطلقت ع� 15 ف�� � �� �اي فيو الص�ادون نقطة. SF (901 المدينة ر ه��
�� ( � سانت رانك��

� SF �ما هو الحال مع ل مركز موسكون و مدينة �ل�ة
�� � مواقع التطع�م ، هذا الموقع عرض الصورة اللقاحات للناس 65 وك�ار السن والعامل��

�
� مواقع التطع�م ذات الحجم ال�ب�� ��

City و Moscone الرعا�ة الصح�ة. �س�ب نقص اإلمدادات ، اضطرت المدينة إ� إ�قاف العمل�ات ��
College سوق �

لم يتم إلغاء المواع�د الحال�ة ؛ يتم تح��ر ال�قع فقط للحجز �مجرد تأ��د إمدادات اللقاح. و ج .SF والحد من المواع�د ��
�
� لتوف�� التحديثات لقاح العاد�ة ��   . SF.gov/ covidvaccine :س�ستمر إي��

SF تقدم مجانا COVID 19 ،اي فيو، الرسالة� �
� 65 و ك�ار السن الذين �ع�شون �� اوح أعمارهم ب�� اللقاحات ل جميع الس�ان الذين ت��

�د�ة التال�ة: 94124 94134 و 94110 و 94112 و . OMIا�سلسيور، بورتوال و � الرموز ال��
ا فأ��� وتق�م �� إذا كنت ت�لغ من العمر 65 عام�

� (Keith St 9410 7 ، �مكنك ز�ارة مركز ساوث إ�ست الص�� (2401
�� Bayview أو Zuckerberg SF General ، 1001 ) 30 المب��

Potrero Ave) لن يتم رفض أي شخص . � ا ح�� 3 مساًء. ال �لزم تحد�د موعد وال توجد متطل�ات تأم�� � ال�عثة �ل يوم من الساعة 9 ص�اح�
��

 .لعدم وجود دل�ل ع� اإلقامة أو السن
T �

/SF.gov �مكن ال�سج�ل للحصول ع� إشعار عندما كنت مؤهال للحصول ع� التطع�م و ر SF خرطوم الذين �عملون أو �ع�شون ��
vaccineno�fy . ا �أنك مؤهل للحصول ع� التطع�م ، فقد ال تكون هناك جرعة مالحظة: إمدادات اللقاح محدودة للغا�ة. ب�نما قد تتل�� إشعار�
   . متاحة لك ع� الفور

 
تحد�ث اإلرشادات الصح�ة
� سان فرا�س�سكو

. بتحد�ث اإلرشادات الصح�ة التال�ة أدناە. قائمة الموارد الجد�دة والمحدثة متاحة هنا (DPH) قامت إدارة الصحة العامة ��
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ا �ـ � م�ان العمل مصا��
�ات والمؤسسات المجتمع�ة غ�� الصح�ة: ماذا تفعل إذا �ان شخص ما �� (تم التحد�ث 2/16) COVID-19 لل��

 
CDTFA تحديثات / موارد
:الشركات بمواعید االستحقاق والموارد (CDTFA) تُذكر إدارة الضرائب والرسوم في كالیفورنیا

:تواریخ استحقاق تقدیم ضریبة المبیعات واالستخدام
فبرایر: الدفع المسبق في ینایر 24
(آذار (مارس): اإلقرار الضریبي لشھر كانون الثاني (ینایر) (للحسابات التي تعد تقاریر شھریة 1

ائب الذين ي�لغون أقل من مليون دوالر ع� اإلقرار ، � 12/15/20 و 4/30/21 ، �ال�س�ة لداف�� ال�� تمد�د 3 أشهر : المرتجعات المستحقة ب��
. إذا لم يتم تمد�د تار�ــــخ استحقاق عودة تلقائ�ا، وأنها تحت $ 1 ا لمدة ثالثة أشهر من تار�ــــخ االستحقاق األص�� � M س�تم تمد�دها تلقائ��

��
ائب، ير�� ز�ارة نت ل إرسال طلب اإلغاثة من الفوائد وعق��ة CDTFA ال�� .من الخدمات ع�� اإلن��
: �قدم �

ا�� � االف�� ��� ��ة االستخدام ، وك�ف�ة CDTFA التعل�م ال�� نت لمساعدتك ع� فهم المب�عات األساس�ة و�� ندوات تفاعل�ة ع�� اإلن��
� ، وحفظ السجالت ، والموضوعات الخاصة �الصناعة مثل القنب ، وصناعة األغذ�ة ، والمنظمات غ�� ��� تقد�م مب�عاتك واستخدام اإلقرار ال��

ا �اللغة اإلس�ان�ة  .ال��ح�ة ، والم��د. ز�ارة ل ال���ينار تق��م لل �سج�ل . الندوات متاحة أ�ض�
ا من 2/1/21 ، تكون العدادات العامة لـ مفتوحة لجدولة المواع�د الشخص�ة أو الف�ديو أو CDTFA العدادات العامة مفتوحة للمواع�د: �دء�
� لتحد�د المواع�د. �ال�س�ة لمكتب أو�الند ( 1515

� إ� أقرب مكتب م�دا��
و�� ائب االتصال أو إرسال ب��د إل��� الهاتف. �جب ع� داف�� ال��

Clay Street، Suite 303 ) ، ا إ� ون�� ا إل��� مالحظة ، تم . OaklandInquiry@cd�a.ca.gov اتصل �الرقم 1-510-622-4100 أو أرسل ب��د�
� سان فرا�س�سكو �ش�ل دائم

�� �
. إغالق المكتب الم�دا��

 
UP & RUNNING CALIFORNIA
نامج ح�� �ال�فورن�ا من شأنها أن توفر ما �صل إ� 300 � وو�شغ�ل ال�� �د خليج هو إطالق �� ة وال�� ا�ة مع مكتب �ال�فورن�ا للمحا�� األعمال الصغ�� �ال��
ون�ة التفاعل�ة ة مع و 6 تدر�ب التجارة اإلل��� �ات الصغ�� نت. �جب week- �ال�فورن�ا ال�� برنامج مصمم لمساعدتهم ع� الحصول ع� وتنمو ع� االن��
نامج وتفاص�ل األهل�ة ورا�ط التطبيق ع� موقع اير إ� 11 مارس . �مكن العثور ع� مزا�ا ال�� ة التقد�م ، من 18 ف�� �ات المهتمة التقدم خالل ف�� ع� ال��
ebay.com/California .

:حلقات ال��ب
� ال�س��ق الرق�� إلدارة أعمالك - الثالثاء ، 2/23 الساعة 5 مساًء

 االتجاهات الحال�ة ��
� من ق�ل

ا�� " االف�� � ع� ال�س��ق الرق�� من Renaissance Entrepreneurship Center و Working Solu�ons يتم استضافة حدث "ساعة التمك��
� الصناعة ولد�ه القدرة ع� ط�ح األسئلة

�ا. سجل هنا D-10 برنامج القروض SF تفقد المعلومات حول الجد�د ı . خب�� �� . وأ�ضا أن �كون مش��

�
اء �� و SF Green - 2/24 3/3 ندوة ع�� ال��ب معلومات�ة عن األعمال الخ��

نت حول برنامج En2ac�on و Renaissance انضم إ� وفر المال وجذب العمالء وحافظ .SF Green Business للحصول ع� ندوة إعالم�ة ع�� اإلن��
اء أو ترق�ات K $ ع� الموارد. تم��ل تصل إ� 1 اء خ�� � T 5 .هو متاح ل��

� 12:00 و األر�عاء، 3/3 ��
� لالنضمام : األر�عاء، 2/ 24 ساعة �� هنا هم فرصت��

PM . ال�سج�ل r h e re.

ا 2021  ورشة عمل إجازة األ�ة وتقد�م الرعا�ة - الخم�س ، 3/11 الساعة 9 ص�اح�
� �ال�فورن�ا 

� �ال�فورن�ا ، (DFEH) انضم إ� إدارة التوظ�ف العادل واإلس�ان ��
� �ال�فورن�ا ، ، (EDD) و�دارة تط��ر التوظ�ف ��

ومكتب مفوض العمل ��
� الحوامل أو الذين (OLSE) ومكتب مقاطعة سان فرا�س�سكو إلنفاذ معاي�� العمل � الجد�دة المتعلقة �اإلجازات والمزا�ا للموظف�� للتعرف ع� القوان��
. h e re سجل .COVID-19 أص�حوا آ�اء جدد ، أو الذين لديهم أو �عتنون �أحد أفراد األ�ة الذين �عانون من مرض خط�� مثل

تق��م توار�ــــخ االستحقاق للسنة المال�ة 21-20
ة خالل ائب والرسوم األخ�� ائب والرسوم المهمة للسنة المال�ة 20-21 ل�عكس تأج�الت و�عفاءات ال�� لقد قمنا بتحد�ث تق��م توار�ــــخ استحقاق ال��
COVID-19. مالحظة ، قد تتغ�� توار�ــــخ االستحقاق إذا تم تم��ر تداب�� اإلغاثة اإلضاف�ة. قم ب��ارة موقع و�ب SF Treasurer's للحصول ع� التحديثات.

SMALL BUSINESS موارد المنح والقروض
�ات COVID-19 للحصول ع� التحديثات المستمرة. اقرأ مدونة العمدة هنا حول جهود إغاثة COVID-19 الخاصة �ـ OEWD تحقق من صفحة موارد لل��
� سان فرا�س�سكو

ة ��   . الصغ��
 
OPEN - برنامج حما�ة ش�ك الراتب
� (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 �� �ات الصغ�� ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل من 2.5 مليون دوالر أو أقل CA لتوف�� ال�� � لديها ما �صل إ� 50 موظف� �ات ال�� أثناء ال��اء. قد تكون ال��
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� 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
  
 
D10 ة صندوق القرض المتجدد لألعمال الصغ��
ها من األح�اء � الص�ادون �اي فيو ب���ت وغ��

�ات �� ة من $ 5 ك ل$ 50 ك المتوفرة مع و �سعر فائدة ثا�ت ب�س�ة D10، ٪5 و�ال�س�ة لل�� القروض الصغ��
. لمدة 3 - 5 مدة. يتم قبول الطل�ات ع� أساس متجدد. 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 ، وتلك األ��� تأثر� �ديرها أشخاص ملونون ، و�ساء ، و��
ا . تحقق هنا من أجل التحديثات نامج ق�د التط��ر ومن المتوقع إطالقه ق���� امج الف�درال�ة. هذا ال�� .برامج الوال�ة وال��

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.   
 
JAM ت��ــــح
� مساحة خارج�ة أثناء ال��اء. مالحظة: ال تحتاج إ� هذا الت��ــــح إذا �ان

ف�ه أو تضخ�م الصوت �� � جد�د لتوف�� ال��
تقدم �طلب للحصول ع� ت��ــــح مجا��

ف�ه � م�ان مسم�ح �ه لل��
�� �  . sf.gov/jam اعرف الم��د .(LLP) أو موقع محدود لألداء الم�ا�� (POE) لد�ك �الفعل موافقة الستضافة ترف�ه خار��

 
� 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��

: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�
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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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