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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���

نت هامة و الموارد الموض�ع: ب�ل إغاثة بنك االحت�ا�� الف�درا�� ، ندوات ع�� اإلن��
 
 
مارس 2021 11
 
 
،ع��زي القارئ
 
� مكتب األعمال

� اليوم العال�� للمرأة ، وهو يوم عال�� �حتفل �اإلنجازات االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة والس�اس�ة للمرأة. �� �صادف يوم االثن��
ة، ونحن 'إعادة � سان فرا�س�سكو ، celebrat الصغ��

ا �� ا مهم� �ات المملوكة لل�ساء دور� � إنجازات ال�ساء صاح�ات األعمال وأصحاب المشار�ــــع. تلعب ال�� ��
� تقودها. نحن �شجعك ع� إظهار تقديرك لألعمال التجار�ة المحل�ة مع وجود ال�ساء ع� رأسها ، ل�س فقط � تدعمها ، والصناعات ال�� � المجتمعات ال��

��
� شهر مارس لشهر تار�ــــخ المرأة ، ول�ن �ل يوم

��.
 
�
ا ، " المرأة الشجاعة Mayor London N. Breed �دعوك :SF WOMEN'S حفل شهر تار�ــــخ المرأة �� لحضور حفل شهر تار�ــــخ المرأة لعام 2021 تق����

� الف�سبوك ، يوتيوب أو ت���� قناة. لألسئلة ،
ا . تار�ــــخ ع� عمدة تولد �� � ، 15 مارس الساعة 12:00 ظهر� للتص��ت: رفض أن يتم إس�اتها " يوم االثن��

اتصل
mayorlondonbreed@sfgov.org .
 
�
و�� �د اإلل��� ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو االستفسارات ، اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو ال�� sfosb@sfgov.org �ما هو الحال دائم�

. 
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
وقع BILL ت��ليون االتحاد�ة اإلغاثة $ 1.9
� الذكرى السن��ة األو� لل��اء .

وع قانون اإلغاثة �ق�مة 1.9 ت��ليون دوالر - قانون خطة اإلنقاذ األم��ك�ة لعام 2021 - �� اليوم ، وقع الرئ�س �ا�دن ع� م��
�ات ت�افح من خالل و�اء � وال�� � من األم��كي�� وع القانون سوف تجلب المساعدات للمالي�� �ات COVID-19 م�� و �شمل 50 $ مل�ار من المساعدات لل��
ة من خالل :الصغ��

$ 7.25 B أ��� ل برنامج حما�ة الراتب SBA ل
مل�ار دوالر لصندوق ت�ش�ط المطاعم 5 2
$ 15 B للدفعات مقدمة إضاف�ة لل SBA و إصا�ة االقتصاد�ة قرض من ال�وارث (EIDL) برنامج
$ 10 B ة الدولة �ات الصغ�� لم�ادرة االئتمان�ة لل��
$ 1.25 B أ��� لSBA الصورة أغلقت أما�ن مشغ�� منح ل أما�ن الع�ش والمؤسسات الثقاف�ة
ة المجتمع�ة 75 نامج مالح مجتم�� جد�د لمنظمات دعم األعمال الصغ�� .مليون دوالر ل��

 
 
 
�
SF BUSINES S تجد�د ال�سج�ل ��
ائب متاحة اآلن ع� العنوان التا�� � الخزانة وجام�� ال�� -s�reasurer.org/2020-2021 :بوا�ة تجد�د �سج�ل األعمال لعام 2021 الخاصة �مكتب أم��

bus i ness-registra�on- Renal .
 
� شهادات ال�سج�ل B .ير�� مالحظة، ر وقد �ان 2021 آخر موعد لل�سج�ل األعمال المؤجلة من 31 مايو 2020 ح�� 30 أب��ل 2021 وحدات ال��
.ل2019-2020 صالحة ح�� 30 أب��ل 2021 حال�ا
 
� ورقم التع��ف الشخ�� الف��د المكون من 8 أحرف ��� للتجد�د ، ستحتاج إ� رقم حسا�ك التجاري المكون من 7 أرقام وآخر 4 أرقام من رقم المعرف ال��
� عل�ك طلب رقم تع��ف شخ�� جد�د � م�انه ، فس�تع��

ائب. إذا فقدت رقم التع��ف الشخ�� أو أخطأت �� �د من مكتب ال�� والذي يتم إرساله إل�ك �ال��
�د. إذا � رقم التع��ف الشخ�� من 3-5 أ�ام ؛ س�تم إصدار رقم التع��ف الشخ�� الجد�د عن ط��ق ال�� نت . �ستغرق معالجة طل�ات إعادة تعي�� ع�� اإلن��
داد ب��دك ألس�اب تتعلق �ـ نت ، COVID-19 لم تتمكن من اس�� � الطلب ع�� اإلن��

ستطالب أوو إ� تقد�م معلومات عن آخر Y .ف�مكنك اإلشارة إ� ذلك ��
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ائب، فضال عن معلومات االتصال الخاصة �ك. �مجرد مراجعة المعلومات المقدمة والتحقق منها ، س�تصل �ك موظفو مكتب دفعة إ� مكتب ال��
ائب و�قدمون رقم التع��ف الشخ��   .ال��

 
CA COVID 19 6-3 اإلغاثة منحة : جوالت
� �ال�فورن�ا

ة �� � . COVID-19 تختتم اليوم الجولة الثالثة من برنامج منحة اإلغاثة لألعمال الصغ�� � المتقدم��
�انت هذە جولة مغلقة ، ح�ث يتم النظر ��

� 1 و 2. س�تم إصدار إخطارات التحد�د لهذە الجولة ع� أساس متجدد ح�� نها�ة اليوم � قائمة االنتظار للجولت��
�� � . المدرج��

الجولة 4 للمؤسسات الثقاف�ة غ�� ال��ح�ة �فتح 16 مارس - 23 . �جب ع� المؤسسات الثقاف�ة غ�� ال��ح�ة المؤهلة إ�مال طلب جد�د ح�� لو كنت قد
� الجوالت السا�قة

.تقدمت �الفعل ��
�
� مفتوحة ق 25-31 مارس . المتقدمون الجدد �حاجة إ� التقد�م . المتقدمون الذين لم يتم اخت�ارهم لتل�� الجولة 5 للجميع مؤهلة والجدد المتقدم��

ا إ� الجولة الخامسة .المنحة س�تم نقل الجوالت السا�قة تلقائ��
� والجدد من ق�ل الدولة � المؤهل�� . س�تم اإلعالن عن مواع�د التقد�م للجولة 6 لجميع المتقدم��
  .للحصول ع� التفاص�ل ال�املة حول األهل�ة والمعاي�� والتحديثات www.CAReliefGrant.com قم ب��ارة
 
COVID 19 VACCINE و اخت�ار التحديثات

� COVID-19 لقاحات SF تحد�ث اللقاح : ح�� 15 مارس ، تقدم
� الذين �ع�شون �� � المؤهل�� ا لجميع المق�م��

�
و Mission و Bayview مجان

Excelsior و Portola و OMI و Visitacion Valley و Tenderloin و Treasure Island (، 94110 د�ة 94124 94134 و� الرموز ال��
Potrero المب�� 30 (Zuckerberg SF General ، 1001 94112 و 94107 و 94102 و 94103 و 94130 ) . إذا كنت مؤهً� ، �مكنك ز�ارة
Ave) ا ح�� 3 مساًء . ال حاجة إ� موعد. مركز ا من الساعة 9 ص�اح� � ال�عثة يوم��

�� Southeast Health Centre (2401 Keith St) مفت�ح
�د�ة ، ل�ن الموقع األصغر ال �مكنه اس��عاب نفس سعة للحصول .Zuckerberg SF General للتوص�ل إ� 94134 و 94124 من الرموز ال��
. /h�ps://s�ealthnetwork.org/covid-19-vaccine ع� التفاص�ل ، قم ب��ارة

� األنواع التال�ة من الوظائف: الرعا�ة الصح�ة E �شمل مؤهل
ا فما فوق أو أولئك الذين �عملون �� أولئك الذين ي�لغون من العمر 65 عام�

� تلك
ا �� ورعا�ة األطفال والتعل�م والمطاعم والخدمات الغذائ�ة األخرى والنقل وخدمات الطوارئ. لل�سج�ل ، �مكنك أن تكون متطوع�

� تلك المجاالت. لن يتم رفض أي شخص لعدم وجود دل�ل ع� اإلقامة أو
المجاالت أو عاطً� عن العمل ول�نك ت�حث عن عمل ��

.العمر أو الوظ�فة ول�ن قد ُ�طلب منك اإلقرار بنفسك
CityTestSF : A الصورة ل تذك�� ، اخت�ار ال يزال جزءا هاما من منع ان�شار COVID-19. الخطوط األمام�ة �

�� 
ً

ا أو عام� إذا كنت عامً� أساس��
� أي وقت. م�� ظهرت عل�ك أي أعراض لـ

أو �لما كنت ع� اتصال وثيق COVID-19 �خدم مجتمع سان فرا�س�سكو ، ف�مكنك اخت�ارك ��
� إجراء الفحوصات �ش�ل دوري ح�� لو لم تكن ، COVID-19 �شخص مصاب �ـ

قم ب�جراء االخت�ار. إذا كنت ع� اتصال دائم �الجمهور ، ففكر ��
� �ـ .لم��د من المعلومات CityTestSF ل�س لديهم أعراض. تحقق من COVID-19 لد�ك أعراض. أ��� من 40٪ من المصاب��

 
األسئلة الشائعة حول النظام الص�� : هل لد�ك أسئلة حول االمتثال لألوامر والتوجيهات الصح�ة المحل�ة؟ راجع األسئلة الشائعة حول النظام الص��

�ات � ذلك لل��
� 5 مارس لتعكس إعادة فتح المستوى األحمر. يتم تص��ف األسئلة الشائعة حسب القسم ، �ما ��

الشامل للمدينة ، والذي تم تحديثه ��
ها. المرجع�ة � التعل�مات الصورة DPH �ش�ل عام ، وحسب الصناعة ، مثل الخدمات الشخص�ة ، وتجارة التجزئة ، والل�اقة ال�دن�ة ، ومتاجر ال�قالة ، وغ��

��
.الصفحة وتحقق غال�ا ما �عود للحصول ع� التحديثات
 
� :DBI اس�ب�ان

ون�ة ق�ل 10 أشهر ، وهم ي�حثون عن التعل�قات لتحس�نها. إذا كنت قد استخدمت (DBI) أطلقت إدارة فحص الم�ا�� مراجعة الخطة اإلل���
ون�ة مع ض أن �ستغرق األمر حوا�� 5 دقائق. انقر هنا ل�دء المسح ، DBI مراجعة الخطة اإلل��� � االس�ب�ان . من المف��

�� المشاركة �� . ف��

:حلقات ال��ب
ا فهم قانون حما�ة اإلخالء التجاري - األر�عاء ، 17/3 الساعة 11 ص�اح�
نت حول وقف اإلخالء التجاري � سان فرا�س�سكو لحضور ندوة ع�� اإلن��

�� � انضم إ� مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة ورا�طة نقا�ة المحام��
ة خالل �ات الصغ�� � ق ثالثا هنا .COVID-19 للمدينة والحما�ة لل�� . ر��� . ستكون هناك فرصة لألسئلة واألج��ة �عد العرض التقد���
 
中文) م Moratoriu التجاري اإلخالء SF التم���� تجاري المفاوضات و ) - 03:00 �

األر�عاء، 3/17 ��
� ال�انتون�ة

ا�ة مع الخدمات القانون�ة لرجال األعمال، و�الة التنم�ة االقتصاد�ة �عثة ومركز ر�ادة األعمال النهضة لالل���ينار �� �� �
ة �� مكتب األعمال الصغ��

ة سان فرا�س�سكو فهم المفاوضات اإل�جار التجار�ة خالل �ات الصغ�� و تقد�م معلومات عن إخالء المدينة COVID-19 / الماندر�ن ل مساعدة ال��
ا �أسئلة محددة لد�ك. �سج�ل . هنا r التجاري الوقف. س�كون هناك سؤال وجواب �عد العرض التقد��� ، لذا كن مستعد�
 
� ، 22/3 @ 1:30 مساًء وظائف مطعم اآلن ! التوجه - اإلثن��
� سان فرا�س�سكو (OEWD) تعاون مكتب سان فرا�س�سكو للتنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة

لمشاركة خدمة �مكن (HSA) مع و�الة الخدمات اإل�سان�ة ��
� أعمالك . وظائف

� والجدد �� � السا�ق�� نامج هو أداة لتقد�م اإلعانات و / أو �سد�د األجور ، ح�� HSA أن تدعم إعادة توظ�ف وتوظ�ف الموظف�� اآلن ! ال��
�ات من توف�� الموارد خالل هذا الوقت الصعب. أنت مدعو لمعرفة الم��د عن � عل�ك ! JobsNOW تتمكن ال�� � يتع�� نامج ، والخطوات التال�ة ال�� ال��
ا ح�� 3:00 مساًء . سجل هنا ق�ل 3/21 � 22 مارس من الساعة 1:30 ظهر� � يوم االثن��

ا�� � التوجه االف��
اك ��   . اتخاذها لالش��

 
� مارس COVID-19 تم العثور ع� منحة إغاثة

ة األخرى - توار�ــــخ متعددة �� و�غاثة األعمال الصغ��
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ة Small Business Majority (SBM) انضم إ� � الوال�ة �ق�مة 2 مل�ار COVID-19 للتعرف ع� برنامج المنح الغوث�ة لألعمال الصغ��
الذي تم توس�عه ��

� �ال�فورن�ا سجل هنا: 3/15 الساعة 1 مساًء | 3/17 الساعة 1 مساًء | | 3/19 الساعة 1
دوالر وموارد رأس المال األخرى المتاحة ألصحاب المشار�ــــع ��

     .للتعرف ع� موضوعات أخرى SBM ع�� ال��ب الخاص �ـ CA مساًء | 3/22 الساعة 1 مساًء | 3/24 الساعة 1 مساًء . تحقق من تق��م ندوة
 
ا SBDC ندوات نت - أ�ام الثالثاء الساعة 1 مساًء واألر�عاء الساعة 10:30 ص�اح� األسبوع�ة ع�� اإلن��
نت يو�� الثالثاء ة - سان فرا�س�سكو ونور �ال - ندوات متكررة ع�� اإلن�� � مركز تط��ر األعمال الصغ��

�ات (NorCal) واألر�عاء (SF) �ستض�ف زمالؤنا �� لل��
� برامج اإلغاثة

ة �� Q & A �ل جلسة العروض واسعة .CA Relief Grant ومنح اإلغاثة األخرى ، مثل PPP / EIDL مثل ، SBA من COVID-19 الصغ��
� العرض

.التال�ة ��
� الساعة 1 مساًء .SF SBDC انقر هنا للحصول ع� تق��م

. ُتعقد جلسات األسئلة واألج��ة األسبوع�ة �ل ثالثاء ��
ا NorCal SBDC سجل هنا لحضور الجلسات األسبوع�ة لـ . يوم األر�عاء الساعة 10:30 ص�اح�

ة :منح وقروض 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��
� مقاطعة سان فرا�س�سكو

ة ��  .الصغ��
 
31/3/21 �

برنامج حما�ة ش�ك الراتب (اتحادي) - �غلق ��
ات تم إجراؤها ع� ة تغي�� �ات ، مع توسيع إد األهل�ة و المرونة PPP األخ�� P . من ق�ل إدارة �ا�دن لضمان العدالة ومساعدة تصل إ� أصغر ال��
� PPP �مكن الحصول ع� قرض PPP revious المستف�دين � سان فرا�س�سكو وال��

� إذا تم اس��فاء �عض معاي�� األهل�ة . �ال�س�ة للمنظمات القائمة ��
الثا��

 .sba.gov/ppp قم ب��ارة ، PPP �مكنها المساعدة ، انقر هنا . للحصول ع� معلومات حول
 
ار االقتصاد�ة (اتحادي (قرض �ارثة اإل��
� اإليرادات �س�ب EIDL تم تصم�م برنامج

� من خسارة مؤقتة ��
� تعا�� �ات ال�� �مكن استخدام التم��ل لرأس .COVID-19 لتوف�� اإلغاثة االقتصاد�ة لل��

ا. سن��ا يتم تأج�ل لمدة 1 سنة ول�ن سوف الفائدة ال تزال yments المال العامل ونفقات ال�شغ�ل العاد�ة �معدل فائدة ثا�ت 3.75٪ ومدة قرض 30 عام�
ا�م. لم��د من المعلومات وللتقد�م ، قم ب��ارة هنا   . ت��
 

� �قدمها المقرضون المجتمعيون المشاركون كجهد ع� مستوى الوال�ة من ال��انات العامة والخاصة قروض صندوق �ال�فورن�ا إلعادة البناء (الوال�ة) ال��
ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل من 2.5 � لديها ما �صل إ� 50 موظف� �ات ال�� � �ال�فورن�ا أثناء ال��اء. قد تكون ال��

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

 .www.CALoanFund.org مليون دوالر أو أقل ��
 
ة D10 (SF) صندوق القرض المتجدد لألعمال الصغ��
�
�ات �� � Bayview Hunters Point �ال�س�ة لل��

ة من 5 آالف دوالر إ� 50 ألف دوالر مع معدل فائدة ثا�ت ، D10 واألح�اء األخرى �� تتوفر قروض صغ��
اوح من 3 إ� 5 سنوات. وتق�ل الطل�ات ع� أساس متجدد. تعلم الم��د هنا   . ب�س�ة 5 ٪ لمدة ت��
 
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 ��
:موارد إضاف�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
� مساحة خارج�ة أثناء ال��اء. ال دا�� للتقدم �طلب للحصول ع�

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

ف�ه JAM ت��ــــح � م�ان مسم�ح �ه لل��
� الهواء الطلق ��

ف�ه �� .(LLP) أو موقع محدود لألداء الم�ا�� (POE) إذا �ان لد�ك �الفعل موافقة الستضافة ال��
  . sf.gov/jam اعرف الم��د
 
 (SF) خصم �ق�مة 500 دوالر - SF Green Business برنامج
� انضم إ� برنامج � الخصومات لعنا� مثل مصابيح San Francisco Green Business وفر المال ب�نما تصبح أخ��

وا�سب ما �صل إ� 500 دوالر ��
LED وأجهزة ENERGY STAR® ا والم��د. للتأهل ، �جب ع�

�
واألدوات القا�لة لل�سم�د أو القا�لة إلعادة االستخدام ومنتجات التنظ�ف والتعق�م األ��� أمان

� أوً� �خدم أوً� ح�� نفاد
ك اليوم - الحسومات متاحة ع� أساس من �أ�� اء. اش�� � برنامج األعمال الخ��

اف �� �ات إ�مال المستوى األول من االع�� ال��
ا إ� ون�� ا إل���  . kevin.kumataka@sfgov.org األموال. لم��د من المعلومات ، أرسل ب��د�
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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
� ، انقر فوق: سان فرا�س�سكو | �ال�فورن�ا

للحصول ع� معلومات حول اللقاح المح�� والوال��
� 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��
 
وس كورونا (كوف�د -19) هنا . �مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة هنا . يتم ��� األسئلة توجد األوامر الصح�ة المحل�ة الخاصة �ف��
. City A�orney's website الشائعة حول النظام الص�� ع� موقع
 
. هنا ، وتم العثور ع� الب�انات الصحف�ة لمايورال هنا COVID-19 تم العثور ع� ت��حات رئاسة ال�لد�ة المتعلقة �ـ
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال واالحت�ال المتعلقة ب�� امج التحف�� ا �شأن مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب�� انقر ، SBA كن مت�قظ�
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" تحديثات الرسائل النص�ة الرسم�ة للمدينة ، أرسل

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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