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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
Orange Tier & More ؛ التخط�ط لـ B iz Reg الموض�ع: تجد�د
 
مارس 2021 22
 
 
،ع��زي القارئ
 
ات الصح�ة الحال�ة ف�ما يتعلق �معاي�� الدولة، و�توقع مسؤولو الصحة � المستوى األحمر. واس�نادا إ� تحل�ل لدينا المؤ��

ا �� سان فرا�س�سكو حال��
� كتبها األر�عاء مارس 24 . تقوم وزارة الصحة العامة ب�عداد األمر الص�� مع وضع هذا � أورانج الفئة ال��

� قدما ��
� المدينة نتمكن من الم��

العامة ��
� ، استضاف

� األسب�ع الما��
� أ�ع وقت ممكن. ��

تقال�ة �� � الط�قة ال��
� االعت�ار �قصد فتح األ�شطة المسم�ح بها �مجرد تعي�ننا ��

�� � الجدول الزم��
� سان (OEWD) مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة �ات والمؤسسات �شأن ما �مكن توقعه إذا تم تعي�� نت لتقد�م المشورة لل�� ندوة ع�� اإلن��
�
� حال فاتكOrange فرا�س�سكو ��

ا. �مكنك مشاهدته هنا �� .الط�قة �موجب إرشادات الوال�ة �ما هو متوقع حال��
 
�
و�� �د اإلل��� ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو االستفسارات ، اتصل 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
� سان فرا�س�سكو Mayor Breed تقدم

ة �� �ات الصغ�� ا لدعم ال�� �ع� ���
ة خالل االستجا�ة لمدينة ل �ات الصغ�� ام رئ�س �لد�ة تولد لدعم ال�� � � استمرار ال��

��COVID-19 ، للقانون االنتعاش �
�عا األسب�ع الما�� وتولد عمدة ���

ة األعمال �ات الصغ�� � العمل�ات التجار�ة والسماح، وز�ادة المرونة لل��
وقراط�ة �� � لديها ثالث أول��ات رئ�س�ة : للحد من الب�� ة ال�� األعمال الصغ��

ح ) 2020 المق�� � (نوفم��
�ن الثا�� ��� �

� سان فرا�س�سكو . �متد هذا ��
وقراط�ة �ش�ل أ��� و�سه�ل H التجار�ة ، ودعم الفنون والثقافة �� للقضاء ع� الب��

ة و�شغ�لها ب�نما تتعا�� سان فرا�س�سكو من و�اء � هنا لم��د من المعلومات . COVID-19 فتح األعمال الصغ��
.اقرأ الب�ان الصح��

 
ك�ت سوف�س - مديرة جد�دة لمكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة
� ، عينت

� األسب�ع الما��
�� Mayor Breed ك�ت سوف�س لتعمل �مدير لمكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة (OEWD) . Kate Sofis كة �� ��

. منذ � ر�ادة األعمال واالبت�ار والتص�يع والتكنولوج�ا وتنم�ة القوى العاملة وغ�� ذلك ال�ث��
�ة العادلة �خلف�ة متنوعة �� � التنم�ة االقتصاد�ة الح��

رائدة ��
� الذين �خلقون فرص عمل ومسارات ، SFMade عام 2010 ، عملت �مؤسس مشارك ومدير تنف�ذي لـ � المحلي�� و�� منظمة غ�� ر�ح�ة تدعم المصنع��
ا ومرونة

�
.مهن�ة من أجل اقتصاد أ��� إنصاف

 
� تدخلت لتعمل �مدير �اإلنا�ة لـ Anne Taupier ص�حة خاصة لـ ا لك ع� ق�ادتك ودعمك خالل هذا االنتقال .OEWD ال�� .شكر�
 
تجد�د �سج�ل األعمال 2020-2021 - موعد ال�سل�م 4/30
� ل�سج�ل األعمال لعام 2021 من 31 مايو 2020 إ� 30 أب��ل 2021. شهادات �سج�ل األعمال الصادرة لعام 2020-2019

تم تأج�ل الموعد النها��
�
��ة األعمال ال��ائ�ة اإلعفاء من �عض األعمال التجار�ة �� �عات لفرض �� ا ��� � والعمدة مؤخر� ف�� ا ح�� 30 أب��ل 2021. أصدر مجلس الم�� صالحة حال��

� لديها إيرادات إجمال�ة أقل من 25 مليون دوالر. لتحد�د ما إذا كنت مؤهً� أم ال ، �جب عل�ك اتخاذ إجراء من خالل تجد�د سان فرا�س�سكو ال��
ائب والرسوم المتاحة � من ال��

� �حلول 4/30 . تعلم الم��د عن هذا االرت�اح هنا . للحصول ع� إعفاء إضا�� ��� �سج�ل عملك أو تقد�م إقرار ��
�ات ، تفضل �ال��ارة هنا . لل��
 
وس كورونا - ساري المفعول بتار�ــــخ 3/22 مرسوم �دل المخاطر المتعلقة �ف��
وس � ذلك ما COVID �منح مرسوم دفع المخاطر المتعلقة �ف��

� جميع أنحاء العالم ، �ما ��
الجد�د لمحالت ال�قالة ومخازن األدو�ة 500 موظف أو أ��� ��

� الساعة ( ما �صل إ�
�� � � هذە المتاجر ، لدفع خمسة دوالرات إضاف�ة للموظف��

� سان فرا�س�سكو ، ومقاو�� النظافة واألمن ��
ا �� ال �قل عن 20 موظف�

� الساعة) خالل حالة طوارئ الصحة العامة المتعلقة �ـ
ا �� � ، 22 مارس . ل احظ الرسم�ة .COVID-19 35 دوالر� � التنف�ذ يوم االثن�� �دخل هذا المرسوم ح��

. انقر هنا لم��د من المعلومات � � �ل موقع عمل / المقدمة لجميع الموظف��
.�جب أن ت��� ��

 
ندوة ع�� ال��ب حول فهم قانون حما�ة اإلخالء التجاري
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� ، مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة ونقا�ة المحام�� �
� األسب�ع الما��

�� SF ات� عقد ال���ينار ع� وقف اإلخالء التجاري للمدينة والحما�ة لل��
ة خالل � حال فاتتك .COVID-19 الصغ��

.إل�ك الرا�ط لمشاهدة الندوة المسجلة ع� ال��ب ��
 
ائب ح�� 17 مايو ائب األم��ك�ة يوم ال�� تمدد مصلحة ال��
���ة 2020 س�تم ��ة الدخل االتحاد�ة اال�داع الموعد المقرر لألفراد للسنة ال�� ، وزارة الخزانة ودائرة اإليرادات الداخل�ة أعلن أن �� �

� األسب�ع الما��
��

ائب I .تمد�د تلقائ�ا من 15 أب��ل 2021، إ� 17 مايو 2021 ا ، ndividual داف�� ال�� ��ة العمل الحر ، �مكن أ�ض� � ذلك األفراد الذين األجر ��
�ما ��

� 15 أب��ل 2021 إ� 17 مايو 2021 ، دون غرامات وفوائد ، �غض النظر عن
���ة 2020 المستحقة �� ��ة الدخل الف�درال�ة للسنة ال�� تأج�ل مدفوعات ��

.الم�لغ المستحق
 
 
:حلقات ال��ب
SF SBDC تحتفل �شهر تار�ــــخ المرأة - الخم�س 25 مارس 2021 الساعة 1:00 مساًء
� سان فرا�س�سكو

ة �� ـــخ المرأة. لالحتفال ب�نجازات رائدات األعمال ، �عقد مركز تط��ر األعمال الصغ�� حلقة نقاش مع (SF SBDC) مارس هو شهر تار�ـ
.ثالث صاح�ات أعمال �ارزات من سان فرا�س�سكو
 
� �ان عليهم التغلب عليها للنجاح � مدتها ساعة واحدة ، س�سمع ما الذي دفعهم ل�دء أعمالهم التجار�ة والتعرف ع� التحد�ات ال�� � هذە المناقشة ال��

��
ـــخ. س�كون لد�ك فرصة لط�ح أسئلة ة التار�ـ � اآلونة األخ��

كة مواجهتها �� � �ان ع� أي �� وال�قاء واالزدهار - خاصة خالل واحدة من أصعب األوقات ال��
ة .ع� أعضاء اللجنة الثالثة واالستماع إ� قصصهم م�ا��
 
:أعضاء اللجنة المعتمدون هم

Emi Tringali ، مالك ومؤسس Sniff and Go ، SF Dog Walks
LaWanda Dickerson ، مالك ومؤسس U3Fit
Crea�ve Ideas Catering لينا م�لز ، مال�ة ومؤسسة

 
.انقر هنا لالنضمام إ� هذە الجلسة الملهمة والغن�ة �المعلومات
 
ا (SVOG) برنامج منحة مشغ�� األما�ن المغلقة نت - الثالثاء 30 مارس 2021 الساعة 11:30 ص�اح� ندوة إعالم�ة ع�� اإلن��
ندوة إعالم�ة وطن�ة ل�سل�ط الضوء ع� عمل�ة التقد�م لل��انات المؤهلة المحتملة . انضم إ� SBA الرس�� ، س�ستض�ف SVOG ق�ل افتتاح تطبيق
SBA ستحتاج إليها ال��انات المؤهلة للتقدم �طلب للحصول ع� � و�لقاء نظرة ثاق�ة ع� الش�ل الذي س��دو عل�ه ، SVOG ألنها ستغ�� الوثائق ال��
. والم��د . سجل هنا SVOG عمل�ة تطبيق
 
ا LBE التصديق ع� أعمال الخاصة �ك: تعرف ع� ما يتطل�ه األمر� - األر�عاء 7 أب��ل 2021 الساعة 10:00 ص�اح�
� سان فرا�س�سكو

�ات ع� تعلم �ل ما تحتاج لمعرفته حول التعاقد مع مدينة (CMD) �قدم قسم مراق�ة العقود �� ورش عمل مجان�ة لمساعدة ال��
� الشهر. قم �ال��ارة هنا لم��د من المعلومات والرد ع�

ومقاطعة سان فرا�س�سكو. �جب أن تؤخذ ورش العمل هذە �ال�سلسل و�تم تقد�مها مرة واحدة ��
. lbecert@sfgov.org دعوة الحضور إ�
 
نت ألمر الفرصة العادلة ألصحاب العمل - األر�عاء 21 أب��ل 2021 الساعة 1:00 مساًء ندوة ع�� اإلن��
ا ع� أحدث مرسوم الفرصة العادلة. تم تصم�م ورشة SF Goodwill س�قدم � مدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو تدر���

ومكتب إنفاذ معاي�� العمل ��
� سان فرا�س�سكو. انقر هنا لل�سج�ل. لألسئلة أو المعلومات (Zoom العمل هذە (المستضافة ع��

� تمارس األعمال التجار�ة �� �ات والمؤسسات ال�� لل��
� Troy Henry اإلضاف�ة ، ير�� االتصال �ـ

و�� �د اإلل��� . thenry@sfgoodwill.org ع� 415-489-7317 أو ال��
 
 
: تحديثات التم��ل
� 25 مارس CA منحة

لإلغاثة - ت�دأ الجولة الخامسة ��
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، أضاف

ا �� CA Small جوالت جد�دة لمنحة CA Office of Small Business Advocate و CA Go-Biz �ما تمت مشاركته سا�ق�
Business COVID-19 الجوالت 1 و 2 و �

� منحة ��
� 25 مارس ح�� 31 مارس. المتقدمون الذين لم يتم اخت�ارهم لتل��

لإلغاثة . س��دأ الجولة الخامسة ��
ا إ� الجولة 5. وس�حتاج المتقدمون الجدد إ� التقد�م .3 ال �حتاجون إ� إعادة التقد�م ح�ث س�تم نقلهم تلقائ��
 
SBA تحديثات
(SVOG) منحة مشغ�� األما�ن المغلقة
ة صفحة ال�دا�ة لألغلقت الم�ان مشغ�� غرانت نامج يوم الخم�س، (SVOG) أطلقت إدارة األعمال الصغ�� المدخل تطبيق تحس�ا لتطبيق االفتتاح�ة لل��
نت ل�سل�ط الضوء ع� عمل�ة التقد�م لل��انات SBAالرسم�ة، و SVOG 8 أب��ل 2021. وق�ل افتتاح تطبيق س�ستض�ف إعالم�ة وطن�ة ندوة ع�� اإلن��
ا � �المشاركة ال�سج�ل هنا . �اإلضافة إ� ذلك ، عدل قانون خطة اإلنقاذ األم��ك�ة أ�ض� المؤهلة المحتملة يوم الثالثاء ، 30 مارس 2021. �مكن للمهتم��
� العام والخاص �عد 27 د�سم�� 2020 التقدم �طلب للحصول SVOG برنامج � القطاع�� ا�ة ب�� � تتقدم للحصول ع� قرض ال�� �ح�ث �مكن لل��انات ال��
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�
� SVOG مع تخف�ض ، SVOG ع� � القطاع�� ا�ة ب�� � العام والخاص. تم تحد�ث طل�ات قروض ال�� � القطاع�� ا�ة ب�� لل��ان المؤهل �مقدار قرض ال��
�ات المهتمة �ـ نامج. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة موقع SVOG العام والخاص لتعكس ذلك. �مكن لل�� . SBA اتخاذ خطوات اآلن للتحض�� لل��
 
(PPP) برنامج حما�ة ش�ك الراتب
� تحصل SBA �ما ذكرنا أعالە ، أصدرت �ات ال�� نت وال�� ا�دة للمنظمات غ�� ال��ح�ة والمؤسسات اإلخ�ار�ة ع�� اإلن�� � قاعدة جد�دة ل�شمل األهل�ة الم��
� ظل ظروف معينة. ير�� Shu�ered Venue Operator (SVO) �عد 27 د�سم�� 2020 ، و�� اآلن مؤهلة للحصول ع� منحة PPP ع� قرض

��
ا قروض SBA مالحظة أن � الحصول ع� قرض PPP تقدم حال��

�� � نامج. PPP ح�� 31 مارس 2021. �جب ع� الراغب�� التقدم ق�ل انتهاء صالح�ة ال��
. قم ب��ارة هنا ، PPP لم��د من المعلومات حول
 
ار االقتصاد�ة (EIDL) قرض �ارثة اإل��
� ، أعلنت

� األسب�ع الما��
�� SBA ذلك برنامج �

ات تأج�ل ممتدة لجميع قروض ال�وارث ، �ما �� ح�� عام 2022. جميع ، COVID-19 EIDL عن ف��
ا من تار�ــــخ SBA قروض ا إ� 24 شهر� ـــخ استحقاق الدفعة األو� من 12 شهر� � السنة التق��م�ة 2020 س�تم تمد�د تار�ـ

� تم تقد�مها �� الخاصة �ال�وارث ال��
�
ا إ� SBA 18 المذكرة. جميع قروض ال�وارث �� ـــخ استحقاق الدفعة األو� الممتد من 12 شهر� � السنة التق��م�ة 2021 س�كون لها تار�ـ

� تم تقد�مها �� ال��
نامج ـــخ السند. �مكن لألعمال المهتمة �التقدم ل�� ا من تار�ـ . ز�ارة هنا EIDL شهر�
 
 
: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 ��� توجد األوامر الصح�ة المحل�ة الخاصة �ف��
. City A�orney's website األسئلة 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�� ، SBA كن مت�قظ�
وس كورونا هنا ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . انقر هنا . قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
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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 .
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sba.gov/document/support-shuttered-venue-operators-grant-preliminary-application-checklist%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/paycheck-protection-program
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sba.gov/article/2021/mar/16/sba-extends-deferment-period-all-covid-19-eidl-other-disaster-loans-until-2022
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sba.gov/article/2021/mar/16/sba-extends-deferment-period-all-covid-19-eidl-other-disaster-loans-until-2022
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/covid-19-economic-injury-disaster-loan
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/vaccinenotify
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfmayor.org/news
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf311.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

