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

الموض�ع: ندوة ع�� ال��ب إلعادة فتح المستوى األحمر ، أخ�ار اإلغاثة الف�درال�ة / الوال�ة

اير 2021 2 2 ف��
 
،ع��زي القارئ
 
ة �ات الصغ�� .ن�دأ األسب�ع �أخ�ار و�عالنات مهمة عن ال��
 
�
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
اير الساعة 4 مساًء ال���ينار: أفضل الممارسات إلعادة فتح الط�قة الحمراء - األر�عاء ، 24 ف��

 
� (OEWD) �ستض�ف مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة �ات والمؤسسات �شأن ما �مكن توقعه إذا تم تعي�� نت لتقد�م المشورة لل�� ندوة ع�� اإلن��
ا. س�تناول الندوة ع�� ال��ب أفضل الممارسات إلعادة الفتح �موجب � المستوى األحمر �موجب إرشادات الوال�ة �ما هو متوقع حال��

سان فرا�س�سكو ��
� هذا الندوة ع�� ال��ب قد تكون عرضة للتغي�� بناًء ع� أحدث

ة. الحظ أن المعلومات الواردة �� اإلرشادات المتوقعة ، من خالل جلسة أسئلة وأج��ة م�ا��
 . معلومات الصحة والسالمة العامة
 
RSVP ع� link.oewd.org/red
 
ا � وقت م�كر من المدينة الشق األحمر إعالن . وفق�

ة االستماع إ� معرفة حول ك�ف�ة �دء االعداد والتخط�ط إلعادة فتح �� �ات الصغ�� �جب أن ال��
� المستوى ، SF COVID لمركز ق�ادة

ا ، سان فرا�س�سكو �� � من مارس. حال��
فإن أقرب سان فرا�س�سكو �مكن أن تتقدم إ� المستوى األحمر س�كون الثا��

� ق�ل االنتقال إ� هذا المستوى. �قوم � متتالي�� ا. �جب أن نتأهل للدرجة الحمراء لمدة أسبوع��
�
� مخطط الوال�ة من أجل اقتصاد أ��� أمان

�� �
األرجوا��

� �سمح بها الوال�ة ، وس�عاد فتح سان فرا�س�سكو اتنا الصح�ة الرئ�س�ة عن كثب من أجل تحد�د األ�شطة المؤهلة ال�� مسؤولو الصحة العامة بتحل�ل مؤ��
ون�ة �ات من خالل أخ�ارنا اإلل��� � الط�قة الحمراء. سنواصل تقد�م تحديثات إعادة الفتح لل��

  .�مجرد تعي�نها ��
 
ات ع� برنامج حما�ة الدفع تغي��
ة و � إدارة األعمال الصغ��

ات �� اير (SBA)اليوم، الرئ�س �ا�دن أعلن تغي�� �ات. من 24 ف�� برامج اإلغاثة التا�� لضمان العدالة ومساعدة تصل إ� أصغر ال��
ا أو أقل وأصحاب المل��ة الفرد�ة فقط. س�منح SBA إ� 10 مارس ، ستقدم

�
� تضم 20 موظف

�ات ال�� � العام والخاص لل�� � القطاع�� ا�ة ب�� قروض ال��
� ا�ة ب�� ة المؤهلة لل�� �ات ال�ب�� �ات لتقد�م طل�اتهم ، مع ضمان أن ال�� ا من الوقت للعمل مع أصغر ال�� � م��د� �اء المجتمعي�� � وال�� هذا المقرض��

� 31 مارس 2021. . و�شمل
نامج �� � العام والخاص ستظل لديها م�سع من الوقت للتقدم للحصول ع� الدعم وتلق�ه ق�ل انتهاء صالح�ة ال�� القطاع��

ات اإلضاف�ة ع� :ما ��� PPP التغي��
، و ع� الحصول ع� الم��د من الدعم الما�� من خالل مراجعة ص�غة تم��ل � لهذە الطل�ات PPP السماح أصحاب الوح�د، المتعاقدين المستقل��
حسابهم الخاص؛
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ة مع إدانات سا�قة �جرائم االحت�ال ، �ما � العام والخاص ألصحاب األعمال الصغ�� � القطاع�� ا�ة ب�� إلغاء القيود االس�ثنائّ�ة ع� الوصول إ� ال��
� ؛ اح ال�ونغرس من الح���� يتوافق مع اق��
ة الذين ناضلوا لجعل المدفوعات طالب القرض عن ط��ق القضاء PPP القضاء ع� القيود المفروضة ع� الوصول ع� أصحاب األعمال الصغ��
و . PPP disqualifier ع� الطالب جن�ح الديون القرض �اعت�ارە
� الوال�ات المتحدة من خالل توضيح أنه �مكنهم استخدام

�� �
� �ش�ل قانو�� � المق�م�� ة غ�� المواطن�� تأ�د من الوصول ألصحاب األعمال الصغ��

ائب الفردي .PPP للتقدم �طلب للحصول ع� (ITIN) رقم تع��ف دافع ال��
 
.للحصول ع� تفاص�ل القرض PPP إعالن و صفحة و�ب SBA :لم��د من التفاص�ل، مراجعة
 
ة � ينظمها مركز تط��ر األعمال الصغ�� نت ال�� حول إغاثة (SBDC) للحصول ع� معلومات إضاف�ة ، �مكنك االستماع إ� إحدى الندوات األسبوع�ة ع�� اإلن��
� تغ�� تحديثات ة ع� مستوى الوال�ة والف�درال�ة ، وال�� �ات الصغ�� � تم اإلعالن عنها اليوم. سجل لحضور جلسات هذا األسب�ع:  ، PPP ال�� مثل تلك ال��
نت ، قم ب��ارة تق��م األحداث ا . للحصول ع� قائمة �املة �الندوات ع�� اإلن�� . الثالثاء ، 2/23 الساعة 1 مساًء | األر�عاء ، 2/24 الساعة 10:30 ص�اح�

ة * جد�د �ات الصغ��  * تم اإلعالن عن إغاثة الدولة لل��
اير . 17، محافظ نيوسوم و الثان�ة و  � ف��

��CA من شأنها ���ــــع الالزمة اإلغاثة � �ع�ة �علن د أنها توصلت إ� اتفاق ل ل حزمة من اإلجراءات الفور�ة ال�� ال���
� ت�افح من �ات ال�� ة من خالل .COVID-19 لألفراد والعائالت وال�� ان�ة الوال�ة للحا�م وتتضمن إعانة لألعمال الصغ�� � اح م�� :�س�ند الحزمة إ� اق��

� التم��ل إ� أن برنامج المنح
� تأثرت CA أ��� من 2000000000 $ �� ة ال�� �ات الصغ�� � تمنح ما �صل إ� 25،000 $ لل�� اإلغاثة ، العروض ال��

.و�اء ، و�خصص 50 مليون $ للمؤسسات الثقاف�ة
� العام والخاص �ق�مة 150 ألف دوالر أو أقل � القطاع�� ا�ة ب�� � حصلت ع� قروض ال�� �ات ال�� ���ة للسماح لل�� تم تحد�ث المعاملة ال��
. �مضاعفة خصوماتها ألغراض الدولة
� من � مجلس F عام�� و�ات و قسم شؤون المستهل��� C و B arbering ه ه اإلغاثة ل �عض الجهات المرخص لها من ال�حول تح�م الم��
osmetology . (مالحظة: ستقوم ABC و DCA ب�خطار المرخص لهم ب�عفاءات الرسوم هذە.)

ات اإلخ�ار�ة من مكتب محافظ � ال���
ك �� ون�ة. للحصول ع� تحديثات األعمال الخاصة �الوال�ة ، اش�� سنقوم �مشاركة التحديثات من خالل أخ�ارنا اإلل���

CA لألعمال والتنم�ة االقتصاد�ة (GO-Biz) ، ة اإلخ�ار�ة لمكتب . CA Office of Small Business Advocate ( CalSOBA ) وال���

.SF S تحد�ث لقاح

ا ، �غض
�
� من و�� موعدە مجان

� التطع�م من ركوب مو��
اير ، س�تمكن أي شخص �سافر لتل�� ا من 23 ف�� � لمواع�د التطع�م: اعت�ار�

� مجا��
مو��

� المدينة ، ومواقع األح�اء ، وع�ادات
والص�دل�ات ، ، DPH النظر عن الموقع الذي �ذهب إل�ه. وهذا �شمل مواقع التطع�م ذات الحجم ال�ب�� ��

� أو صورة .SF وكذلك المواقع خارج
و�� � إ� إظهار تأ��د موعدهم أو �طاقة اللقاح "كدل�ل ع� الدفع" مثل ب��د إل���

� مو��
س�حتاج المسافرون ��

نامج الذي �ساعد ق ك�ار (ETC) ز�ادة �م�ة الخدمة متاحة ل األساس�ة �طاقة رحلة SFMTA للتأ��د. أ�ضا، سوف مشار�ا من 60 $ ، وهو ال��
ومراجعة sfmta.com/COVID للحصول ع� معلومات، ير�� ز�ارة .COVID-19 السن واألشخاص ذوي اإلعاقة تجعل الرحالت األساس�ة خالل
اير إعالن � 19 ف��

   . عمدة تولد ��
� قطا�� التعل�م ورعا�ة األطفال وخدمات الطوارئ

اير ، س�كون األشخاص الذين �عملون �� ا من 24 ف�� المرحلة 1 ب ، المستوى 1: اعت�ار�
� الوقت الحا�� ، إمدادات اللقاح

� اللقاح . ��
� لتل�� � �ال�فورن�ا ، مؤهل��

� خطة تحد�د أول��ات الس�ان ��
واألغذ�ة والزراعة ، ع� النحو المحدد ��

ا مراجعة مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك لمعرفة ما إذا محدودة ول�ننا �شجعك أنت وطاقمك ع� التحقق من المواع�د المتاحة . �مكنك أ�ض�
       .�ان لديهم مواع�د
� T :لقاح إعالم

� SF خرطوم الذين �عملون أو �ع�شون ��
�مكن ال�سج�ل للحصول ع� إشعار عندما كنت مؤهال للحصول ع� التطع�م ��

SF.gov/ vaccineno�fy . تم العثور ع� معلومات �املة عن لقاح SFG �
�� SF.gov/ Vaccineno�fy .     

ة موارد األعمال الصغ��
�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��
 
اير ضمن منح وقروض األعمال � 19 ف��

ون�ة �� ة ، راجع أخ�ارنا اإلل��� �ات الصغ�� للحصول ع� تق��ر موجز عن الموارد المتاحة والمنح والقروض لل��
ة . الصغ��

: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
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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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