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ة ون�ة لمكتب األعمال الصغ�� ة اإلل��� ال���
 
إلعادة الفتح ؛ رفع الحجر الص�� للسفر SF الموض�ع: خطط
 
اير 2021 6 2 ف��
 
، R eader ع��زي
 
� وقت سابق من هذا األسب�ع ، وقع الحا�م

ة. �� �ات الصغ�� ق�ل التوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، �شارك مجموعة �املة من اإلعالنات والموارد لل��
ون�ة، ث ه قدمت لمحة عامة عن اإلغاثة لألعمال � أن�اء اإلل��� �ع�ة توفر اإلغاثة العاجلة لس�ان �ال�فورن�ا. ع� موقعنا االثن�� نيوسوم ع� حزمة ���
� الحزمة

ة المدرجة �� � حال كنت أخطأت Y .التجار�ة الصغ��
.أوو �مكن قراءتها هنا ��

 
�
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
� الط�قة الحمراء SF خطط

إلعادة الفتح عند تعي�نها ��
� سان فرا�س�سكو ف�ما يتعلق �معاي�� الوال�ة لتخص�ص المدينة للط�قة الحمراء ، يتوقع مسؤولو الصحة

ات الصح�ة الحال�ة �� بناًء ع� تحل�ل المؤ��
العامة �المدينة أنه �مكننا التقدم إ� المستوى األحمر �حلول يوم األر�عاء 3 مارس . تقوم وزارة الصحة العامة ب�عداد األمر الص�� مع وضع هذا الجدول
� أ�ع وقت ممكن

� المستوى األحمر ��
� االعت�ار �قصد فتح األ�شطة المسم�ح بها �مجرد تعي�ننا ��

�� � .الزم��
 
�ما تم ��� ل ال���ينار الذي عقد من ق�ل مكتب امس تنم�ة القوى العاملة االقتصادي و ، ومدينة معاي�تها أنه �مجرد أن يتم تعي�نه إ� الدرجة الحمراء
� ذلك

� األحمر الط�قة �ما ��
� ومعظم األ�شطة المسم�ح بها ��

:انها تخطط لفتح ما ت��� من األ�شطة المسم�ح بها ضمن الط�قة األرجوا��
� الهواء الطلق للسماح لـ 3 أ� �ما �صل إ� 6 أشخاص

توسيع تناول الطعام ��
� ذلك ال�ارات مع خدمة الوج�ات ال�املة ، وصاالت الطعام ، والمطاعم ، وما إ� ذلك) �سعة 25٪ ، ول�ن

� الداخل (�ما ��
فتح تناول الطعام ��

�قت� ع� ما �صل إ� 4 أشخاص من أ�ة واحدة ، و�تطلب انتهاء خدمة العشاء الداخ�� �حلول الساعة 10 مساًء ، ومتطل�ات السالمة
األخرى
� الداخل ، مع وجود إجراءات محددة للصحة والسالمة

� الهواء الطلق و��
� تتطلب إزالة أقنعة الوجه �� السماح �الخدمات الشخص�ة ال��

٪افتتاح صاالت ر�اض�ة داخل�ة ومرا�ز ل�اقة �دن�ة �سعة 10
افتتاح دور الس�نما الداخل�ة �سعة 25٪ �دون تنازالت
٪افتتاح المتاحف وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة �سعة 25
وركوب القطار carousels و Ferris افتتاح جوالت المال�� الخارج�ة المستقلة مثل عجالت
- 

�
ة مساًء والخامسة ص�احا � الساعة العا�� ور�ة ب�� رفع القيود الل�ل�ة عن التجمعات وأ�شطة األعمال غ�� ال��

السماح �استخدامات محدودة للمسابح الداخل�ة
 
ير�� مالحظة أن خطة إعادة فتح المدينة �ستج�ب ل�ل من س�اق الصحة العامة الدينام��� للغا�ة وتوجيهات الدولة. إنه عرضة للتغي�� . ال �مكننا
�ات � ع� ال��

� الط�قة الحمراء و�صدار أمر ص�� مح�� محدث. ي����
ا �� � إعادة الفتح �ما هو مخطط له ح�� يتم تعي�ننا رسم��

ا �� � قدم�
ضمان الم��

� مراجعة إدارة الموقع الصحة العامة للحصول ع� التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة عملك مع استمرار المعلومات ليتم
االستمرار ��

      .تحديثه
 
10-DAY SF TRAVEL الحجر الص�� رفع اسم
� سفر

�� Quar وري خارج منطقة � السفر غ�� ال��
اير . 23 . لن ُ�طلب من سان فر�س�س�ان الذين �شاركون �� Bay و يتم ترت�ب طينة ألغت اعت�ارا من ف��

Area �
� حاالت من السفر الشكر. �أ��

� 17 د�سم�� ردا ع� ز�ادة ��
ل . ل أجل الصحة تم تنف�ذە �� � الحجر الص�� لمدة 10 أ�ام عند وصولهم إ� الم��

ا ا ، وهو ما �مثل انخفاض� وس. �سجل المدينة متوسط   س�عة أ�ام ي�لغ 89 حالة يوم�� � إدارة الف��
ا �� ا مستمر� � وقت أظهرت ف�ه المدينة تقدم�

المصعد ��
� ذروة أحدث ز�ادة

ا �� � T .ب�س�ة 76 ٪ من متوسط   س�عة أ�ام ي�لغ 374 حالة يوم�� تواصل هو مدينة لنو�� �شدة أن ي�بع الناس تحذير السفر الدولة ال��
ل ، وتحث أن الناس �صلون أو العائدين من الدول أو ال�لدان أن � وري للدولة أو 120 م�ال �ع�دا عن الم�� تقدم المشورة ضد خارج أي م�ان السفر غ�� ال��
City's Stay Safer at Home ذات�ا أخرى الحجر الص�� لمدة 10 أ�ام �عد الوصول. للحصول ع� تع��ف للسفر األسا�� ، ير�� الرج�ع إ� نظام
Order .
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$ 2.5M أض�ف ا� AFRICAN AMERICAN اير، عمدة لندن ب��د ومكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة � 22 ف��
الدائر قرض صندوق ��

(OEWD)، الشارع الرئ��� إطالق، و SF صندوق القرض �
ة الثالث من 2.5 مليون $ �� غرفة التجارة األم��ك�ة األف��ق�ة للتجارة أعلن اس�ثمارات كب��

ة �ات األف��ق�ة األم��ك�ة الصغ�� � من ق�ل (AARLF) المتجدد لل��
� المدينة. تم إ�شاء الصندوق التار���

�� Mayor Breed لمعالجة الوضع المحفوف
� إجما��

� سان فرا�س�سكو الناتجة عن اآلثار غ�� المتناس�ة لل��اء. يرفع االس�ثمار اإلضا��
�ات المملوكة للسود والسود �� �المخاطر للعد�د من ال��

�ات المؤهلة عن ط��ق كة. س�ستمر �ف التم��ل لل�� التم��ل المضمون إ� 6.3 مليون دوالر ، وس�مكن الصندوق من دعم ما �قدر بنحو 150 ��
Main Street Launch . 

 
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 ��
COVID-19 (2/23/21) توسيع المرحلة 1 ب األهل�ة للقاح :SF اس�شارة صح�ة لمقد�� التطع�م
ث 2/23/21 امج الدوام خارج المدرسة (محدَّ (إرشادات مؤقتة ل��
امج رعا�ة األطفال (محدث 2/24/21 (إرشادات مؤقتة ل��
2/23/21 �

(األسئلة الشائعة حول وحدة العزل أثناء السفر (تم التحد�ث ��
 
التنازل عن رسوم الحالقة وتراخ�ص التجم�ل واألسئلة الشائعة
� تأثرت بها �ات ال�� � مجلس الحالقة COVID 19 ،كجزء من محافظ نيوسوم الصورة حزمة اإلغاثة االقتصاد�ة لل�� �اء ، �ال�فورن�ا قسم شؤون المستهل���
� �� (BBC) والتجم�ل �� � � 2021 و 2022 لجميع تراخ�ص ��

اخ�ص ل . س�تم التنازل عن رسوم التجد�د المستحقة �� و التنازل عن رسوم تجد�د ال��
� دورة التجد�د

ا �دون ت�لفة �� � عام 2021 ق�ل اإلعفاء من الرسوم ترخ�ص�
� تم تجد�دها �� اخ�ص ال�� الشخص�ة وتراخ�ص التأس�س. س�تم إصدار ال��

.التال�ة
 
ا ولد�ك أسئلة ، barbercosmo.ca.go v / covid19 راجع األسئلة الشائعة حول تخف�ف الرسوم وقم ب��ارة للحصول ع� التفاص�ل . إذا كنت مرخص�
ا إ� مجلس الحالقة والتجم�ل ع� ون�� ا إل���  . barbercosmo@dca.ca.gov فأرسل ب��د�
 
 
BAY AREA األعمال المستدامة CHALLENGE 
اء ش�كة األعمال و CA و � منطقة خليج التحدي األعمال المستدامة خالل شهر مارس . انضم إ� SFالخ��

اء برامج األعمال �دأت �� منطقة خليج الخ��
نت حول برنامج ة ع�� اإلن�� ة ال�الغة 500 دوالر المتاحة وك�ف�ة ، Green Business التحدي من خالل ض�ط جلسة إعالم�ة قص�� والمنح الصغ��
� شهر مارس فقط ، وأموال

كة صد�قة للب�ئة. أنت فقط �حاجة إ� جهاز �مبيوتر �ه ف�ديو وصوت للمشاركة. يتم تقد�م الجلسات �� ال�سج�ل لتصبح ��
� المرت�ة األو� للحصول ع� حسومات �ق�مة 500

� أوً� �خدم أوً�. المتحدون الذين ��ملون 12 إجراء س�كونون ��
الخصم متاحة ع� أساس من �أ��

� رحلة االستدامة الخاص �ك� سجل اليوم
. دوالر وموارد مجان�ة تدعم تحديهم. تأخذ ع� التحدي وال�دء ��

:حلقات ال��ب
�
اء �� األر�عاء ، 3/3 الساعة 5 مساًء - SF Green ندوة ع�� ال��ب للمعلومات حول األعمال الخ��

نت حول برنامج En2ac�on و Renaissance انضم إ� وفر المال وجذب العمالء .SF Green Business للحصول ع� ندوة إعالم�ة ع�� اإلن��
اء. سجل هنا ق�ات الخ�� اء أو ال��  . وحافظ ع� الموارد. يتوفر تم��ل �صل إ� 1 ألف دوالر لعمل�ات ال��
 
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 ��
� سان فرا�س�سكو

� الحوامل أو أص�حوا والدين (OLSE) ومكتب إنفاذ معاي�� العمل �� � الجد�دة المتعلقة �اإلجازة والمزا�ا للموظف�� للتعرف ع� القوان��
ا ، أو الذين لديهم أو �عتنون �أحد أفراد األ�ة الذين �عانون من مرض خط�� مثل  . سجل هنا .COVID-19 جدد�
 
ا SBDC ندوات نت - أ�ام الثالثاء الساعة 1 مساًء واألر�عاء الساعة 10:30 ص�اح� األسبوع�ة ع�� اإلن��
� الثالثاء

ة - سان فرا�س�سكو و �ال�فورن�ا الشمال�ة مرا�ز - المض�ف المتكررة ندوات �� � مركز تنم�ة األعمال الصغ��
و األر�عاء (منتد�ات (SF) زمالئنا ��

ة ع� �ات الصغ�� ها من اإلغاثة المنح ، مثل PPP / EIDL مثل ، SBAاإلغاثة المتاحة من خالل و COVID 19 صقر) لل�� �ل .CA Relief Grant وغ��
.جلسة التال�ة لل عرض Q & A ال���ينار إعالنات أغط�ة و العروض واسعة

جلساتهم األسبوع�ة أ�ام الثالثاء الساعة 1 مساًء .SF SBDC انقر هنا للحصول ع� تق��م
ول ا مع مركز تط��ر الب��ة التحت�ة للب�� (NorCal ) سجل هنا ليوم األر�عاء الساعة 10:30 ص�اح�

ة : المنح والقروض التجار�ة الصغ��
COVID-19 للحصول ع� التحديثات المستمرة. اقرأ مدونة العمدة هنا حول جهود إغاثة COVID-19 الخاصة �ـ OEWD تحقق من صفحة موارد
� مقاطعة سان فرا�س�سكو

ة �� �ات الصغ��   . لل��
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(برنامج حما�ة ش�ك الراتب (اتحادي
� (PPP) فتح برنامج حما�ة الراتب SBAو ض�� � و�عض المق�� ض�� PPP المستف�دين P . الحال�ة ، مع توسيع إد األهل�ة و المرونة PPP جد�دة للمق��
revious مكن الحصول ع� قرض� PPP إذا �ان �عض معاي�� األهل�ة �� م وآخرون . للحصول ع� التفاص�ل ومقد�� المساعدة الفن�ة المس�ندة �

الثا��
 . sba.gov/ ppp قم ب��ارة ، PPP والذين �مكنهم المساعدة ، انقر هنا . لم��د من المعلومات حول SF إ�

ة وس كورونا إلدارة األعمال الصغ�� � برامج اإلغاثة من ف��
ات �� � وقت سابق من هذا األسب�ع ، أعلن الرئ�س �ا�دن عن تغي��

�� (SBA) لضمان المساواة
اير إ� مارس . 10 ، ستقدم �ات. من 24 ف�� � الوصول إ� أصغر ال��

� �عمل SBA والمساعدة ��
�ات ال�� � العام والخاص لل�� � القطاع�� ا�ة ب�� قروض ال��

�ات لتقد�م ا من الوقت للعمل مع أصغر ال�� � م��د� �اء المجتمعي�� � وال�� ا أو أقل وأصحاب المل��ة الفرد�ة فقط. س�منح هذا المقرض��
�
بها 20 موظف

� العام والخاص ستظل لديها م�سع من الوقت للتقدم للحصول ع� الدعم وتلق�ه � القطاع�� ا�ة ب�� ة المؤهلة لل�� �ات ال�ب�� طل�اتهم ، مع ضمان أن ال��
� 31 مارس 2021

نامج ��     . ق�ل انتهاء صالح�ة ال��
 
ار االقتصاد�ة (اتحادي (قرض �ارثة اإل��
نامج � حال�ا فقدان مؤقت للدخل �س�ب EIDL تم تصم�م هذا ال��

� تعا�� �ات ال�� التم��ل �مكن استخدامها .COVID- 19 لتوف�� اإلغاثة االقتصاد�ة لل��
لرأس المال العامل و نفقات ال�شغ�ل العاد�ة مع سعر الفائدة من 3.75٪ ثابتة ومدة القرض من 30 سنه. تم تأج�ل المدفوعات لمدة عام واحد ول�ن
  . الفائدة ستظل مستحقة. لم��د من المعلومات وللتقد�م ، قم ب��ارة هنا
 
� �قدمها المقرضون المجتمعيون المشاركون كجهد ع� مستوى الوال�ة من ال��انات العامة قروض صندوق �ال�فورن�ا إلعادة البناء (الوال�ة) ال��
ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل � لديها ما �صل إ� 50 موظف� �ات ال�� � �ال�فورن�ا أثناء ال��اء. قد تكون ال��

ة �� والخاصة لتوف�� األعمال التجار�ة الصغ��
� عام 2019 مؤهلة للتقد�م. تعرف ع� الم��د ع�

 .www.CALoanFund.org من 2.5 مليون دوالر أو أقل ��
 
 
SF Shines إلعادة فتح ( SF) 
� الدفع مقا�ل تداب�� السالمة الخاصة بواجهة

�ات الحصول ع� مساعدة �� نامج أن ، COVID-19 �مكن لل�� مثل الحواجز الخارج�ة واألثاث. �مكن لل��
� أح�اء معينة. تعلم الم��د هنا

  . �سدد ما �صل إ� 2 ألف دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستق��� ، وما �صل إ� 5 آالف دوالر ��
 
ة D10 (SF) 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 و�ال�س�ة لل�� القروض الصغ��
. 5٪ ل 3 إ� 5 عاما المصطلحات. يتم قبول الطل�ات ع� أساس متجدد. تعلم الم��د هنا
 
ا * (سان فرا�س�سكو SF منح اإلغاثة (�م�لغ 5 آالف دوالر - 20 ألف دوالر * االفتتاح ق����
�ات نامج ال�� ة. س�دعم هذا ال�� � عمل�ات األعمال التجار�ة الصغ��

� 5 آالف و 20 ألف دوالر أم���� لتحقيق االستقرار �� تمنح سان فرا�س�سكو ما ب��
� تم اس��عادها أو غ�� قادرة ل ، وتلك ال�� � � الم��

ا �طل�ات ال�قاء �� �ات ط��لة األمد ، وتلك األ��� تأثر� � �ديرها أشخاص ملونون ، و�ساء ، و�� ة ال�� الصغ��
ا . تحقق هنا من أجل التحديثات نامج ق�د التط��ر ومن المتوقع إطالقه ق���� امج الف�درال�ة. هذا ال�� .ع� الوصول إ� برامج الوال�ة وال��

: موارد إضاف�ة
Up & Running ال�فورن�ا (وال�ة�)
T انه CA من شأنها أن توفر ما �صل إ� 300 الجري � ة و�اي تطلق ألع� و�رنامج �ال�فورن�ا ال�� ة مع CA مكتب المحا�� األعمال الصغ�� �ات الصغ�� ال��
ة التقد�م �ات المهتمة التقدم خالل ف�� نت. �جب ع� ال�� ون�ة ع� مدار 6 أسابيع برنامج لمساعدتهم ع� النمو وع� االن�� التدر�ب التجارة اإلل���
� 11 مارس. التفاص�ل ال�املة متاحة ع� موقع

. ebay.com/California المنته�ة ��
 
�ات والمؤسسات غ�� ال��ح�ة (SF) 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 الحما�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 (SF) ت��ــــح
ـــح إذا � مساحة خارج�ة أثناء ال��اء. مالحظة: ال تحتاج إ� هذا الت��ـ

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

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

 
� انضم إ� برنامج (SF) خصم �ق�مة 500 دوالر - SF Green Business برنامج San Francisco Green Business وفر المال ب�نما تصبح أخ��
� الخصومات لعنا� مثل مصابيح

واألدوات القا�لة لل�سم�د أو القا�لة إلعادة ®ENERGY STAR وأجهزة LED وا�سب ما �صل إ� 500 دوالر ��
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��
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 (SF) تمد�د برنامج فاتورة إغاثة المرافق
ة �ات الصغ�� � سان فرا�س�سكو برنامج إعفاء الفوات�� الخاص بها لمدة 6 أشهر أخرى ، ح�� 30 يونيو 2021 ، لمساعدة ال��

مددت لجنة المرافق العامة ��
. قدم هنا � فاتورة الم�اە وال�ف الص��

� ع� توف�� ما �صل إ� ٪20 �� . والعمالء غ�� ال��حي��

: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�� ، SBA ال��
وس كورونا هنا ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . انقر 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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