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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
؛ تحديثات التم��ل والم��د Y ELLOW الموض�ع: التحض�� لط�قة
 
 
أب��ل 2021 6
 
 
،ع��زي القارئ
 
� Department of Public Health و Mayor Breed �دأت

ا مؤهلون اآلن لتل�� الشهر ب�عالن أن جميع األشخاص الذين ت��د أعمارهم عن 50 عام�
� أن ز�ارة COVID-19. E ligible لقاح

� اللقاح و العثور ع� روا�ط اللتعي�نات sf.gov/ getvaccinated األفراد ي����
لمعرفة الخ�ارات المتاحة لتل��

� سان فرا�س�سكو ال�سج�ل للحصول ع� إشعار عندما �كون مؤهً�
� مواقع التطع�م المختلفة. للتذك�� ، �مكن ألي شخص �عمل أو �ع�ش ��

ال�تاب ��
�
    . لقاح /SF.gov للتطع�م ��

 
ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو االستفسارات ، اتصل بنا ع�� ة. �ما هو الحال دائم� �ات الصغ�� أدناە �� ل جولة المتا�عة من اإلعالنات والموارد لل��
�
و�� �د اإلل��� �ات ع� مراجعة . sfosb@sfgov.org الهاتف ع� (415) 554-6134 أو ال�� ا للحصول ع� oewd.org/covid19 نحن �شجع ال�� غال��

    .الموارد
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
ة - ساري المفعول �ات الصغ�� اح ح - معالجة التصار�ــــح المعجلة لل�� االق��
ا �اسم) Save Our Small Business أ�شأ مرسوم م�ادرة � نوفم�� 2020 ، عمل�ة المراجعة والموافقة ، (Prop H المعروف أ�ض�

الذي تم تم��رە ��
ا �ش�ل أ�ع ولد�ك � قدم�

ا ، أو تقوم بتغي�� عمل�ة عملك ، فقد تكون مؤهً� للم�� ا جد�د� وع� ة. إذا كنت تفتح م�� ـــح األعمال الصغ�� الم�سطة لتصار�ـ
ات الرئ�س�ة    :مرونة أ��� ف�ما �مكنك الق�ام �ه. ف�ما ��� �عض التغي��

ا ؛ � األح�اء التجار�ة تتطلب إشعار �� لمدة 30 يوم�
 لم تعد معظم االستخدامات المسم�ح بها �ش�ل أسا�� ��

وط ؛ ( لم يتم تعد�ل ضوا�ط مهمة 24 � المناطق التجار�ة المجاورة تتطلب ترخ�ص االستخدام الم��
�ات �� th St NCTلم تعد العد�د من ال��

 (SOMA NCT و Mission St NCT و
االستخدامات المؤقتة أ��� �ساهً� ؛
� واجهات المحالت التجار�ة الشاغرة ؛

ُ�سمح اآلن ب�يع التجزئة المن�ثقة (لالستخدامات �خالف تجارة التجزئة) ��
� الهواء الطلق (مثل ال�احات خلف المطاعم) مسم�ح بها ع� نطاق واسع ؛ و

مناطق ال�شاط ��
ا إ� جنب مع استخدامات المطاعم ك) جن�� .ُ�سمح اآلن �مساحات عمل البيع �التجزئة (مثل مرافق العمل المش��

 
� غضون 30 يوما . و�� تحتوي ع� صفحة و�ب خطوة �خطوة توضح

ة الخاصة �ك �� ـــح لألعمال التجار�ة الصغ�� نت للحصول ع� تصار�ـ � االن��
ز�ارة ��

.�التفص�ل األهل�ة والمس�ندات المطلوب تقد�مها والمسار إ� الموافقة
 
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��
 
(OLSE) تحديثات مكتب إنفاذ معاي�� العمل
تأج�ل تق��ر صاحب العمل السنوي
� 24 مارس 2021، ومكتب سان فرا�س�سكو العمل معاي�� إنفاذ

�� (OLSE) التقار�ر السن��ة ألمن �
أصدر توجيهات جد�دة اإلدار�ة تأج�ل الموعد النها��

� ف�� � مجلس الم��
ا �� �عات معلق حال�� مرسوم والمعرض فرصة قانون الرعا�ة الصح�ة للسنة التق��م�ة 2020. هذا العمل �ستوعب دعامة س ق ه د ال���

ط اإل�الغ لعام 2020 فقط �س�ب أزمة الصحة العامة لـ �عات المعلقة .COVID-19 الذي من شأنه التنازل عن �� تحقق هنا للحصول ع� تحديثات لل���
.واإلرشادات المحدثة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/people-age-fifty-and-older-are-now-eligible-receive-covid-vaccine-san-francisco
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/get-vaccinated-against-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/get-notified-when-youre-eligible-covid-19-vaccine
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/get-notified-when-youre-eligible-covid-19-vaccine
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/step-by-step/get-your-small-business-permits-30-day-review
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/2020-2021-business-registration-renewal
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/business/taxes-fees/annual-business-tax-returns-2020
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/covid-19-tax-relief-businesses
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/covid19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx%3FID%3D4815881%26GUID%3DFA9FBD61-3637-4C6A-A578-E696B9D8F99C%26Options%3DID%257CText%257C%26Search%3Dhealth%2Bcare%2Bsecurity
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx%3FID%3D4815881%26GUID%3DFA9FBD61-3637-4C6A-A578-E696B9D8F99C%26Options%3DID%257CText%257C%26Search%3Dhealth%2Bcare%2Bsecurity
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx%3FID%3D4815881%26GUID%3DFA9FBD61-3637-4C6A-A578-E696B9D8F99C%26Options%3DID%257CText%257C%26Search%3Dhealth%2Bcare%2Bsecurity
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx%3FID%3D4815881%26GUID%3DFA9FBD61-3637-4C6A-A578-E696B9D8F99C%26Options%3DID%257CText%257C%26Search%3Dhealth%2Bcare%2Bsecurity
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� �ال�فورن�ا 2021

COVID-19 إجازة مرض�ة مدفوعة األجر ��
C overed القطاع العام أو القطاع الخاص الذين �حق لهم العمل ألصحاب العمل مع أ��� من 25 موظفا إ� ما �صل إ� 80 ساعة من �

�� � الموظف��
COVID 19 ط لصاحب � مارس 19، 2021، ��

إجازة مرض�ة ذات الصلة من 1 يناير 2021 ح�� 30 س�تم�� 2021. وع� الرغم من التوقيع ع� القانون ��
ط أن �قدموا COVID 19 2021 العمل لتوف�� 2021 الت�م��� إجازة مرض�ة مدفوعة األجر د اله��ة لم ي�دأ ح�� 29 مارس 2021. واعت�ارا من 29 مارس، ��
COVID 19 1 يناير � � الذين حصلوا ع� إجازة مؤهلة ب�� � المشمول�� � أن الموظف�� الت�م��� إجازة مرض�ة مدفوعة األجر �عود إ� يناير 1 ، 2021 ، مما �ع��
2021 و 28 مارس 2021 ، �مكنهم طلب الدفع عن تلك اإلجازة إذا لم �دفعها صاحب العمل �الم�لغ المطلوب �موجب هذا القانون. لم��د من
. المعلومات ، ير�� الذهاب إ� موقع مفوض العمل ��ال�فورن�ا
 
ة IRS أخ�ار �ات الصغ�� ون�ة لل�� اإلل���
� ذلك

ائب األم��ك�ة مجموعة مختارة من الموضوعات المف�دة ، �ما �� ة ، شاركت مصلحة ال�� �ات الصغ�� ون�ة لل�� � اإلصدار األخ�� من األخ�ار اإلل���
��

:�عض ما ���
� من عام IRS 2021 تقدم � األول�� � لل��ع�� إرشادات ألصحاب العمل الذين �طالبون �ائتمان االحتفاظ �الموظف��
� مايو

دة �� ائب ع� إعانات ال�طالة ؛ ت�دأ الم�الغ المس�� ائب إلعادة حساب ال�� مصلحة ال��
ها من معدات الوقا�ة الشخص�ة ائب COVID-19 لمنع ان�شار COVID-19 أقنعة الوجه وغ�� معفاة من ال��
ائب اإلضاف�ة لألفراد ح�� 17 مايو ائب األم��ك�ة المواع�د النهائ�ة لل�� تمدد مصلحة ال��
���ة والوفاء بها امات ال�� � ة ع� فهم االل�� �ساعد ورشة العمل المجان�ة أصحاب األعمال الصغ��
نت ألصحاب العمل ��ة للندوة ع�� اإلن�� أساس�ات المزا�ا اإلضاف�ة الخاضعة لل��

 
ون�ة ، قم ب��ارة IRS لم��د من أخ�ار . IRS.gov/newsroom اإلل���
 
 
:حلقات ال��ب
أفضل الممارسات إلعادة الفتح - الخم�س 8 أب��ل 2021 الساعة 4:00 مساًء - Y ELLOW التحض�� لط�قة
� القواعد واأل�شطة المسم�ح بها عندما ت�تقل سان (OEWD) �قدم مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة

ات المتوقعة �� ا �التغي�� ا مس�ق� إشعار�
ة � أسئلة وأج��ة م�ا��

نت وللمشاركة �� � هذە الندوة ع�� اإلن��
ا. انضم إلينا �� فرا�س�سكو إ� المستوى األصفر �موجب إرشادات الوال�ة �ما هو متوقع حال��

. link.oewd.org/yellow أثناء الحدث. �مكنك الرد ع� دعوة الحضور هنا ع�
 
ع�ادة قانون�ة مجان�ة - الخم�س 15 أب��ل 2021 الساعة 3:00 مساًء (LSE) الخدمات القانون�ة لرواد األعمال
�ات LSE انضم إ� � لتقد�م االس�شارات القانون�ة لل�� � 15 أب��ل من 3 إ� 5 مساًء للحصول ع� ع�ادة قانون�ة. س�كون المحامون المتفرغون متاح��

��
� محدودة. ير�� ال�سج�ل هنا

ة مع تك��ن ال��انات والمل��ة الفك��ة والمسائل القانون�ة المتعلقة �العقود. مطلوب ال�سج�ل مقدما ألن األوا�� :الصغ��
h�ps://�nyurl.com/APRIL15CLINIC
 
� �ال�فورن�ا (ورشة العمل القانون�ة) - الخم�س 22 أب��ل 2021 الساعة 6:00 مساًء

مسؤول�ات صاحب العمل األساس�ة ��
� (LIIF) مع صندوق االس�ثمار منخفض الدخل Start Small Think Big انضم إ�

لحضور ورشة عمل حول مسؤول�ات صاحب العمل األساس�ة ��
:�ال�فورن�ا. يتضمن محتوى ورشة العمل
 

التوظ�ف والفصل
دفع
أجازة مرض�ة

 
�ة واإلس�ان�ة وال�انتون�ة. سجل هنا � . ستعقد ورشة العمل هذە �اللغات اإلنجل��
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
4/15 �

� سان فرا�س�سكو - ي�ت�� ��
� للدخل المضمون لفنا�� نامج التج���� ال��

ا�ة مع مركز ي��ا �� �
� سان فرا�س�سكو. دخلت المدينة �� � الدخل المضمون الجد�د للفنان�� ، عمدة تولد أعلنت عن إطالق برنامج تج����

ع�� 
� 25 آذار 

��
نامج ، وتق�ل (YBCA) ب��نا للفنون � للدخل المضمون للفنان دفعات شه��ة YBCA إلدارة ال�� نامج التج���� . سيوفر ال�� � نامج التج���� اآلن الطل�ات لل��
ا من مايو 2021 � سان فرا�س�سكو لمدة ستة أشهر �دء�

�� 
ً

ا مؤه� تلب�ة متطل�ات األهل�ة pplicants �جب A . قدرها 1000 دوالر لحوا�� 130 فنان�
نامج ، الفنان هو شخص . �ال�س�ة لهذا ال�� �

نت من خالل 15 أب��ل 2021 الموعد النها�� � موقع ، ودعت إ� تطبيق ع�� اإلن�� نامج التج���� � ال��
المدرجة ��

� أو الم�ح أو
� أو فن األداء أو الت�ب�ت أو التص��ر الفوتوغرا��

�شارك ب�شاط مع المجتمع من خالل الموس��� أو الرقص أو ال�تا�ة اإل�داع�ة أو الفن المر��
� والصناع ع� التقد�م. لم��د من المعلومات ، ير�� ز�ارة

� المجال الثقا��
�� � � ومعل�� الفنون والعامل�� ا �شجيع تعل�م الفنان�� الف�لم. يتم أ�ض�

h�ps://ybca.org/guaranteed-income-pilot/   

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.irs.gov/newsroom/irs-provides-guidance-for-employers-claiming-the-employee-retention-credit-for-first-two-quarters-of-2021
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.irs.gov/newsroom/irs-to-recalculate-taxes-on-unemployment-benefits-refunds-to-start-in-may
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.irs.gov/newsroom/face-masks-and-other-personal-protective-equipment-to-prevent-the-spread-of-covid-19-are-tax-deductible
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.irs.gov/newsroom/irs-extends-additional-tax-deadlines-for-individuals-to-may-17
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.irsvideos.gov/Business/SBTW
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/925/40023
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.irs.gov/newsroom
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMoc-yvrDktEtDqhttCJUESH7B6jBd9b4YZ
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.tfaforms.com/4745282
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes/2021/4/22/basic-employer-responsibilities-in-california-las-responsabilidades-bsicas-del-empleador-en-california-
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/mayor-breed-announces-launch-guaranteed-income-pilot-program-san-francisco-artists
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://ybca.org/guaranteed-income-pilot/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://ybca.org/guaranteed-income-pilot/
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SBA تحديثات
� 4/8 - (SVOG) منحة مشغ�� األما�ن المغلقة

من المتوقع افتتاحها ��
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��
، المض�ف SVOG 8 أب��ل 2021. وق�ل افتتاح تطبيق نت ل�سل�ط الضوء ع� عمل�ة تقد�م الطل�ات SBA الرس�� إد و�عالم�ة وطن�ة ندوة ع�� اإلن��
� ، �مكنك مشاهدتها هنا

نت األسب�ع الما�� . لل��انات المؤهلة المحتملة. إذا فاتتك الندوة ع�� اإلن��
 
�ات المهتمة الرج�ع إ� متطل�ات أهل�ة � نظام إدارة الجوائز DUNS وال�سج�ل للحصول ع� رقم SVOG �جب ع� ال��

) ح�� تتمكن من ال�سج�ل ��
SAM.gov ). لد�ك � � المؤهل�� � واإليرادات الشه��ة ح�� تتمكن من حساب متوسط   عدد الموظف�� � توضح عدد الموظف�� ا ، اجمع المس�ندات ال�� أ�ض�
ا السا�قة. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة بوا�ة التطبيق أو موقع . SBA ع� مدار الـ 12 شهر�
 
تم تمد�دە ح�� 31 مايو 2021 - ( PPP) برنامج حما�ة ش��ات الرواتب
� ، وقع الرئ�س جو �ا�دن قانون تمد�د

� األسب�ع الما��
�� PPP 31 ح�� � ا برنامج حما�ة ش�ك الراتب لمدة شه��ن إضافي�� ا ، مدد� لعام 2021 ل�صبح قانون�

ا إضاف�ة لـ ة 30 يوم� � ال تزال قائمة. معلقة . إذا لم تكن قد تلق�ت قرض SBA مايو 2021 ، ومن ثم توف�� ف�� من ق�ل ، فإن PPP لمعالجة الطل�ات ال��
ا قرض First Draw PPP قروض �ات مؤهلة للحصول ع� قرض من ، PPP متاحة لك. إذا كنت قد تلق�ت سا�ق� . PPP فإن �عض ال�� �

� السحب الثا��
��

 . SBA.org/PPP لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة
 
ز�ادة الحد األق� لم�لغ القرض - (EIDL) قرض �ارثة اقتصاد�ة

ع��
� 24 آذار 

��
 
، SBA أعلنت ل ال��ادە من e ض من خالل اإلصا�ات ة �حد أق� م�لغ والمنظمات غ�� الهادفة لل��ــح �مكن أن تق�� �ات الصغ�� ال��

� 19 (EIDL) االقتصاد�ة قرض من ال�وارث برنامج
�� COVID. ة الحد األق� � 6 أب��ل 2021 ، ترفع و�الة األعمال الصغ��

ابتداًء من األسب�ع الذي ي�دأ ��
نامج ا من اإلصا�ة االقتصاد�ة COVID-19 EIDL للقرض ل�� من 6 أشهر من اإلصا�ة االقتصاد�ة �حد أق� لم�لغ القرض من 150،000 دوالر إ� 24 شهر�
.�حد أق� للقرض م�لغ 500000 دوالر
 
. س�تواصل � الوقت الحا��

ا للحدود الحال�ة إ� تقد�م طلب للحصول ع� ز�ادة �� ا وفق� � تتل�� قرض� �ات ال�� � SBA ال تحتاج ال��
و�� �د اإلل��� ًة ع�� ال�� م�ا��

� 6 أب��ل. أي طل�ات قروض جد�دة وأي قروض ق�د المعالجة عند
ـــخ التنف�ذ �� �ات ز�ادة أقرب إ� تار�ـ ا من التفاص�ل حول ك�ف�ة طلب ال�� وتقدم م��د�

ر االقتصادي �حد أق� 500000 دوالر. لم��د من المعلومات ا من ال�� � تغ�� 24 شهر� ا للقروض ال�� تنف�ذ حدود القرض الجد�دة س�تم النظر فيها تلقائ��
. SBA.gov/EIDL أو للتقد�م ، قم ب��ارة EIDL حول برنامج
 
 - (RRF) صندوق ت�ش�ط المطاعم

�
ق���ا

رة من جائحة (RRF) من المقرر أن يوفر برنامج منح جد�د �س� صندوق ت�ش�ط المطاعم س�قدم .COVID-19 تم��ل إغاثة للمطاعم وال�ارات المت��
ة المحتاجة. �ات الصغ�� ا �ق�مة 28.6 مل�ار دوالر لل�� ا ، منح� � تم إقرارها حديث� ـــع ، الذي تم إ�شاؤە �موجب خطة اإلنقاذ األم��ك�ة ال�� صندوق الرد ال��ـ
اب مثل ،RRF إدارة برنامج المنح SBA و سوف ول�ن موعد اطالق ما زال معلقا . �شمل األ�شطة التجار�ة المؤهلة مؤسسات تقد�م الطعام وال��
ا من مجموعة مطاعم تا�عة لها أ��� من 20 � ل�ست جزء� المطاعم والحانات ومتعهدي تقد�م الطعام ومصانع الجعة وغرف التا�لت وغرف التذوق ال��
ة األغلب�ة ا. لم��د من المعلومات، ير�� ز�ارة األعمال الصغ�� � الموقع Venturize / موقع�

�� . 
 
 
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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