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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
SBC Mtg & More مفت�ح اآلن ؛ NEW SF Grant & SVOG Fund :الموض�ع
 
 
أب��ل 2021 9
 
 
،ع��زي القارئ
 
�
تقال�ة ولن ي�تقل �� � الدرجة ال��

ة . سان فرا�س�سكو �� حال�ا �� �ات الصغ�� ق�ل التوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، ف�ما ��� أحدث اإلعالنات والموارد لل��
� حاالت

تقال�ة ، إال أن المدينة COVID اللشق األصفر األسب�ع المق�ل �ما �ان متوقعا نظرا ل ن ز�ادة �� � الط�قة ال��
واالس�شفاء. ع� الرغم من أننا �قينا ��

تخطط لتحد�ث نظامها الص�� ل�شمل أ�شطة إضاف�ة مسم�ح بها �موجب إرشادات إعادة فتح الوال�ة. عقد مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة
(OEWD) نت حدد فيها �عض هذە األ�شطة. �مكنك مشاهدته هنا  . يوم أمس ندوة ع�� اإلن��
 
�
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
� 12 أب��ل 2021 الساعة 4:30 مساًء ة - االثن�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو

ة �� ة (SBC) انضم إ� لجنة األعمال الصغ�� � تؤثر ع� األعمال التجار�ة الصغ�� �عات ال�� امج وال��� � اجتماعها الدوري للتعرف ع� ال��
��

� ما ��� � سان فرا�س�سكو. تتضمن أجندة يوم االثن��
��:  

BOS ، ـــع �ـ كة و�عرف أ�ضا �اسم) ال��� ملف ال 210284: [اإلدار�ة، األشغال العامة، والنقل رموز - األما�ن للشعب] (المساحات المش��
كة ��� دا�جست ، ا�س�ك مخت� - المساحات المش��  ال���
��� BOS ملف ـــع ، الملخص ال��� �ـ � شارع بولك] ال���

� ال�� التجاري ��
رقم 210287: [كود التخط�ط - اإلغالق المؤقت لمحالت بيع الخمور ��

� سان فرا�س�سكو
ف�ه �� : صندوق استعادة م�ان الموس��� وال�� عرض تقد���

ة : اللجنة الخاصة للمساواة العرق�ة التا�عة للجنة األعمال الصغ�� عرض تقد���
 
SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live شاهد ال�ث الم�ا�� ع�
 
ة بتعليق عام مكتوب ع� أي من األمور المذكورة أعالە ، ير�� اإلرسال إ� و�د لجنة األعمال الصغ�� � أو االنضمام إ� االجتماع ، sbc@sfgov.org ل��
 .للتعليق العام
� ، اطلب الرقم * 3

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول: 187665 5033. اضغط ع� # مرت��
ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار .عندما تكون مستعد�
 
��التوظ�ف - محلل س�اسات / منصب سكرت�� اللجنة OSB �قوم
� تمل�ها المجتمعات المهمشة تار�خ�ا ة ، ال س�ما تلك ال�� �ات الصغ�� ة �دعم نمو وازدهار جميع ال�� ة ولجنة األعمال الصغ�� م مكتب األعمال الصغ�� � �ل��
� سان فرا�س�سكو من خالل

ة �� � األعمال التجار�ة الصغ��
ا ل��ادة حقوق المل��ة �� ، لتع��ز مدينة سان فرا�س�سكو الشاملة والمزدهرة. إذا كنت متحمس�

ـــع ، فقد تكون هذە �� الوظ�فة المناس�ة لك �ـ .الس�اسة وال���
 
� التقد�م ق�ل يوم الجمعة 16 أب��ل 2021 �حلول الساعة 5:00 مساًء � المهتم�� � إعالن وظ�فة هنا . �جب ع� المتقدم��

.نرى ��
 
ة الداخل�ة تعلن سان فرا�س�سكو عن خطط ألحداث التذا�ر الم�ا��
� ط��قها إلصدار م�ادئ توجيه�ة من شأنها إعادة فتح

يوم أمس، عمدة لندن تولد و مدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س أعلن أن سان فرا�س�سكو ��
تقال � األما�ن المغلقة والعروض واالجتماعات وكذلك �عض التوسعات اإلضاف�ة من األ�شطة المسم�ح بها �موجب الط�قة ال��

الفعال�ات الح�ة ��
� ت�دأ الخم�س ، 15 أب��ل 2021 � الهواء الطلق العروض والفعال�ات ال��

� ذلك ��
لمعاي�� ثابتة أو تراجع القض�ة والمس�ش�� S ubject .للدولة، �ما ��

معدالت ، خطط سان فرا�س�سكو للسماح تصل إ� الحد األق� لعدد 35٪ للداخل�ة األحداث والعروض تغ��م و�جلس مع الصحة وافق وخطة
�
ب �� � �أقنعةهم إال عند تناول الطعام أو ال�� السالمة ، طالما أنه �مكن الحفاظ ع� إرشادات الت�اعد االجتما�� للوال�ة ، و�حتفظ جميع المشارك��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.facebook.com/SFOEWD/videos/788109025148805
mailto:sfosb@sfgov.org
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� تعمل �سعة 15٪ أو أقل ، مع ما ال ي��د عن COVID-19 200 المقاعد المخصصة لهم ، و�ظهار دل�ل ع� التطع�م أو اخت�ار ا. �ال�س�ة لألما�ن ال�� سلب��
. وتتوقع وزارة الصحة العامة إلصدار األمر الصحة � شخص ، لن تكون هناك حاجة إ� خطة صحة وأمان معتمدة و�ث�ات التطع�م أو االخت�ار السل��
� صفحة و�ب ق�ل نها�ة اليوم ع� األر�عاء 14 أب��ل 2021

    .المنقحة مع إرشادات مفصلة ل ��
 
توار�ــــخ االستحقاق القادمة
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 �� ا لفرض �� �ع� 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 ، قم ب��ارة هنا . لل��
 
 إ�داع ب�ان المل��ة الشخص�ة لألعمال - االستحقاق L 5/7-نموذج 571
ا (نموذج 571 � سان فرا�س�سكو �موجب قانون وال�ة �ال�فورن�ا تقد�م ب�ان المل��ة التجار�ة سن���

�ات �� � ع� ال�� والذي �حدد ت�لفة ا��ساب ، (L-يتع��
الممتل�ات الشخص�ة لألعمال التجار�ة (مثل المعدات واألثاث وأجهزة ال�مبيوتر وما إ� ذلك) والتحس�نات (مثل اإل�جار. / تحس�نات المستأجر
ون�ة ائب استخدام بوا�ة الملفات اإلل��� ا من عام 2021 ، �مكن لداف�� ال�� كي�ات التجار�ة وما إ� ذلك) ، �اس�ثناء المخزون ، لمكتب المق�م. اعت�ار� وال��
�مكن B .(سفينة) D-تأج�� قص�� األجل) ، و STR (576-شقة) ، و R (571-�شاط تجاري) ، و L (571-الجد�دة الخاصة بهم لتقد�م ب�انات: 571
� واألوع�ة أصحاب ز�ارة � ، /h�ps://online.sfassessor.org وحدات ال��

�سج�ل و�ضافة الخاصة �ك حساب / الممتل�ات �استخدام الرقم التع����
� حالة وجود أي أسئلة ، ير�� ز�ارة موقع ال��ب الخاص بهم ع� PINلل��ان و

اير 2021 . �� � ف��
� تم إرسالها من مكتب مق�م �� ع� إشعار ال��

www.sfassessor.org إليهم ع� �
و��   . askbpp@sfgov.org أو إرسال ب��د إل���

 
التنازل عن رسوم المظلة - شهر مايو
ة ، � اس��دال إضاءة المظلة أو مستوى المشاة لواجهة متجرك ، فإن فرصة إجراء هذە التحس�نات ستظهر. كجزء من شهر األعمال الصغ��

إذا كنت تفكر ��
مايو من �ل عام ، س�تم التنازل عن رسوم التصار�ــــح الس��دال المظالت والالفتات الخاصة ب�دائل المظالت و�ضاءة مستوى المشاة إلدارة اإلطفاء
� والتخط�ط. اغتنم هذە الفرصة وا�دأ التخط�ط اآلن. انقر هنا لم��د من

ـــح إدارة فحص الم�ا�� واألشغال العامة �اإلضافة إ� رسوم مراجعة تصار�ـ
  .المعلومات
 
 
:حلقات ال��ب
ا - How to G et T hem and W here to F ind T hem :منح حكومة �ال�فورن�ا األر�عاء 14 أب��ل 2021 الساعة 1:00 ظهر�
� واحد. تعرف ع� ك�ف�ة االستفادة ال�املة من بوا�ة CalNonProfits انضم إ�

� هذە الندوة المجان�ة ع� ال��ب ثنائ�ة ��
�� California Grants

Portal وال�ة �ال�فورن�ا ع� موقع و�ب واحد. يناير �
� تقدمها 50 و�الة �� وع من ق�ل مكت�ة وال�ة �ال�فورن�ا لعرض المنح ال�� الجد�دة ، وهو م��

Masaoka ، CalNonProfits قم . كة "لعمل�ة الخطوات ع� االرض لتأخذ ع� ط��قك إ� الحصول ع� التم��ل الحكو�� س�نضم الرئ�س التنف�ذي ل��
.ب��ارة هنا لم��د من المعلومات ولل�سج�ل
 
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
 
ا Facebook جلسة معلومات حول الروا�ط المهن�ة ع� �ات سان فرا�س�سكو - األر�عاء 21 أب��ل 2021 الساعة 11:00 ص�اح� ل��
� سان فرا�س�سكو لتدر�ب JobsNOW ! ) 50 مع و�الة الخدمات اإل�سان�ة ( برنامج Facebook يتعاون

ومكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة ��
� ع� � رقمي�� ا ل�ص�حوا مسوق�� ا محل�� �ات المحل�ة وس�تم دعم أجورهم ألول 6 شهور العمل. هذا ل�س Facebook مرشح� والذين س�تم تعي�نهم مع ال��
� ا ول�نه ط��ق إ� وظائف �دوام �امل مف�دة ومف�دة للطرف�� ا مؤقت�    .تدر���

 
:تعال وتعلم ك�ف �مكن لعملك

� مجال ال�س��ق الرق�� ووسائل التواصل االجتما�� Facebook االتصال ب�احث عن عمل تم فحصه وتدر��ه من ق�ل
��

� ع� 500
Facebook / Instagram دوالر رص�د إعال��

تدر�ب ح�ي وموارد + دعم
 
. /h�ps://careerconnec�onsinfo.splashthat.com لم��د من المعلومات وللرد ع� دعوة الحضور ، تفضل ب��ارة
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: تحديثات موارد التم��ل
مفت�ح اآلن - SF منح اإلغاثة
� ت�افح ن��جة لـ Mayor London Breed وقع ة ال�� �ات الصغ�� �عات لتم��ل منح وقروض إضاف�ة لتوف�� اإلغاثة المال�ة الفور�ة لل�� -COVID اليوم ���
� لم تتلق سوى القل�ل من . 19 �ات ذات واجهة المحالت التجار�ة ال�� كز برنامج المنح الذي ت�لغ ق�مته 10.9 مليون دوالر أم���� ع� مساعدة ال�� س��
�ات القائمة منذ ت ع� اإلغالق لمدة ستة أشهر أو أ��� �س�ب اللوائح الحكوم�ة والمحل�ة ، وال�� ج��

�
� أ �ات ال�� التم��ل الف�درا�� أو تم��ل المدينة ، وال��

� تحتاج �شدة أح�اء. تطب�قات �ات ال�� ة ط��لة ، وال�� نت ع� G rant ف�� �ات التجار�ة التقدم ع�� اإلن�� -sf.gov/sf-relief مفتوحة اآلن و�مكن لل��
grants . 
 
منح مرساة المجتمع
�
ف�ه أو الس�نما، أو �� . و �جب أن �كون العمل أ��� من 15 عاما، وهو �ع�ش م�ان ال�� � �ات الدعم مع 2 أو أ��� من الموظف�� و مرساة مجتمع �منح ال��

� األح�اء فرصة الجوار. لم��د من المعلومات وللتقد�م ، انقر هنا
. المنطقة الثقاف�ة أو االس�ثمار ��

 
منح األسهم
امج األخرى. �جب أن � ش�ل قروض من ال��

� ش�ل منح أو 20000 $ ��
�ات الذين لم �حصلوا ع� أ��� من 5000 $ �� و سوف منح أسهم مساعدة ال��

� المنطقة . للحصول ع� تفاص�ل إضاف�ة حول األهل�ة
تكون أ�ة صاحب العمل مؤهلة كدخل منخفض للغا�ة إ� متوسط   ، بناًء ع� متوسط   الدخل ��

  . والتقد�م ، انقر هنا
 
4/15 �

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

� سان فرا�س�سكو. دخلت � الدخل المضمون الجد�د للفنان�� ، عمدة تولد أعلنت عن إطالق برنامج تج����
ع�� 

� 25 آذار 
�� The City ا�ة مع مركز �� �

��
Yerba Buena للفنون (YBCA) نامج ، وتق�ل � للدخل المضمون للفنان دفعات 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 pplicants �جب A . شه��ة قدرها 1000 دوالر إ� ما �قرب من 130 فنان�
نامج ، . �ال�س�ة لهذا ال�� �

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

� أو فن األداء أو الت�ب�ت أو التص��ر
الفنان هو شخص �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
� المجال الثقا��

�� � � ومعل�� الفنون والعامل�� ا �شجيع تعل�م الفنان�� � أو الم�ح أو الف�لم. يتم أ�ض�
الفوتوغرا��
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SBA تحديثات
N OW OPEN - (SVOG) منحة مشغ�� الم�ان المغلق
� من أما�ن الع�ش، و�ع�ش منظمات الفنون األدائ�ة والمتاحف ودور (SVOG) ل تطبيق البوا�ة المغلقة الم�ان مشغ�� غرانت �� اآلن مفتوحة للمشغل��
� المواهب لتقد�م طلب للحصول اإلغاثة االقتصاد�ة الحرجة . تم تخص�ص برنامج � الم��� وممثل�� � م�ان الع�ش والمنتج�� الس�نما، وكذلك المروج��
SVOG هذە األموال ، تم حجز ما ال �قل عن 2 مل�ار دوالر لتطب�قات � المؤهلة مع ما �صل إ� SVOG 50 �أ��� من 16.2 مل�ار دوالر للمنح. من ب��
� دوالر ا �دوام �امل. قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول ع� منح �ساوي 45٪ من إجما�� إيراداتهم المك�س�ة �حد أق� قدرە 10 مالي�� موظف�
ات األول��ة ذات الصلة أثناء تلقيها الطل�ات. لم��د SVOG طل�ات SBA لمنحة واحدة. تق�ل � لف�� ع� أساس الوارد أوً� صادر أوً� وتخص�ص المتقدم��
. /h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s من المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة
 
تم تمد�دە ح�� 31 مايو 2021 - ( PPP) برنامج حما�ة ش��ات الرواتب
ا برنامج حما�ة ش�ك ا ، مدد� � العام والخاص لعام 2021 ل�صبح قانون� � القطاع�� ا�ة ب�� � ، وقع الرئ�س جو �ا�دن ع� قانون تمد�د ال��

� الشهر الما��
��

ا إضاف�ة لـ ة 30 يوم� � ح�� 31 مايو 2021 ، ومن ثم توف�� ف�� � ال تزال قائمة. معلقة . إذا لم تكن قد SBA الراتب لمدة شه��ن إضافي�� لمعالجة الطل�ات ال��
ا قرض First Draw PPP من ق�ل ، فإن قروض PPP تلق�ت قرض �ات مؤهلة للحصول ع� ، PPP متاحة لك. إذا كنت قد تلق�ت سا�ق� فإن �عض ال��
. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة PPP قرض من �

� السحب الثا��
�� SBA.org/PPP . 

 
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 حد القرض � 6 أب��ل 2021 ، ترفع و�الة األعمال الصغ��

ا من األسب�ع الذي ي�دأ �� اعت�ار�
نامج ا من اإلصا�ة االقتصاد�ة �حد COVID-19 EIDL ل�� من 6 أشهر من اإلصا�ة االقتصاد�ة �حد أق� لم�لغ قرض قدرە 150،000 دوالر إ� 24 شهر�
.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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-signs-legislation-launch-109-million-grant-program-small-businesses
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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
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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 والحانات 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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