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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
SBC Mtg & More الموض�ع: األمر الص�� المحدث والتوجيهات ؛
 
 
مايو 2021 7
 
 
،ع��زي القارئ
 
ب ع�د األم. إذا كنت ال تزال ت�حث عن هد�ة من أجل � ، Super-Mom اق��

ة المحل�ة ستغ�� احت�اجاتك. سواء �انت �طاقة �� فإن أعمالنا الصغ��
ة وأن ا أو حل��ات أو �طاقة هدا�ا لمتجر تجزئة مح�� أو مطعم مح�� ، فإن ال�سوق المح�� هو وس�لة رائعة لدعم أعمالنا الصغ�� ة أو زهور� اللحظة األخ��
ا . إذا كنت �حاجة إ� أي إلهام �شأن أف�ار الهدا�ا ، فراجع ة لمدة 30 يوم� ا من تحدي األعمال الصغ�� و legacybusiness.org تكون جزء�
shopdine49.com .   
 

ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو االستفسارات ، اتصل بنا ع�� ة . �ما هو الحال دائم� �ات الصغ�� يوجد أدناە تق��ر موجز عن 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
� 10 مايو 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��
��:  

��� دا�جست - BOS 210303 رقم ملف ـــع ال��� �ـ �ة: ال��� .  وث�قة تفس��     القانون اإلداري - إ�شاء سجل أعمال مرساة ��
��� دا�جست BOS ملف ـــع ال��� �ـ �ة: ال���    رقم 210381 - كود التخط�ط - ضوا�ط تقس�م مناطق مؤسسة التدل�ك. وث�قة تفس��
: آثار ة ع� طول ممر شارع م�شن. (عن� المناقشة). COVID عرض تقد��� �ات الصغ�� ـــع الب��ة التحت�ة والغرامات واالتصاالت لل�� ومشار�ـ
 (المقدم: لوس�ا أو���غون ، و�الة التنم�ة االقتصاد�ة لل�عثة (م�دا
: صفحة و�ب عرض دراسة ر�يع 2021 : �سع�� االزدحام. مس�ند توض���    عرض تقد���
وف�سور أنوشوا شودري ، رئ�س قسم االقتصاد ، جامعة وال�ة ة ومسح وال�ة سان فرا�س�سكو. المقدم : ال�� : لجنة األعمال الصغ�� عرض تقد���
سان فرا�س�سكو

 
 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 * 3 عندما

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول: 187448 2664 . اضغط ع� # مرت��
ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار .تكون جاهز�
 
تحد�ث التعل�مات واألوامر الصح�ة
� الط�قة الصفراء. إدارة الصحة العامة

� األعمال واأل�شطة (DPH) سان فرا�س�سكو اآلن ��
تحد�ث ترت�ب الصحة و التوجيهات لتعكس التوسع ��

� التحقق من موقع
�ات �� � الصفراء الط�قة. �جب أن �ستمر ال��

ع� ال��ب للحصول ع� التحديثات المتعلقة �مجال DPH اإلضاف�ة المسم�ح بها ��
(SDP) و�روتوكول الت�اعد االجتما�� ، (HSP) عملك ومراجعة التوج�ه �أ�مله. ير�� التأ�د من أن عملك لد�ه أحدث إصدار من خطة الصحة والسالمة
م �جميع المتطل�ات الصح�ة و�روتوكوالت السالمة مثل إعالنات الالفتات ومتطل�ات الته��ة �       .وأنه �ل��
 
:نحن �سلط الضوء ع� العد�د من الموارد / المس�ندات لمراجعتها

ل � � الم��
ا �� C19-07 w طلب ال�قاء األ��� أمان�

� تم إجراؤها ع� ات ال�� ات المهمة �اللون األصفر - C19-07 ملخص التغي�� � التغي��  يتم تمي��
ات الجد�دة إ� األ�شطة المسم�ح بها وحدود القدرة ع� الصفراء الط�قة  األعمال القدرات واأل�شطة الجدول - ملخص التغي��
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  (HSP) التوجيهات الصح�ة المحدثة �الموارد وخطط الصحة والسالمة
� 5/4/21 . �ظهر الخط األحمر الذي �قارن - C19-12 طلب أغط�ة الوجه

ات C19-12e �ـ C19-12f تم التحد�ث ��   . التغي��
� إدارة الصحة العامة

  انقر هنا للحصول ع� قائمة �جميع إرشادات / أوراق النصائح الجد�دة والمحدثة ��
 
ات �ال�امل للحصول ع� �افة التفاص�ل ات الهامة. ير�� مراجعة ملخص التغي�� .ف�ما ��� �سل�ط الضوء ع� �عض التغي��
 
:COVID-19 متطل�ات السالمة العامة لـ

ة (أي أ��� من � حشود كب��
� الهواء الطلق ، إال عندما �كونون ��

ا إ� ارتداء أغط�ة الوجه عندما �كونون �� أغط�ة الوجه : ال �حتاج األفراد عموم�
� ، عندما ال �ستط�عون الحفاظ ع� مسافات جسد�ة مع أ� أخرى (مو� �ه) ستة ) ، أو لألفراد غ�� الملقح�� � 300 من الرعاة أو المشارك��
� حما�ة األفراد

� حالة الحاجة إليها. للمساعدة ��
� حمل أغط�ة الوجه معهم �� � وغ�� الملقح�� أقدام ع� األقل). �جب ع� جميع األفراد الملقح��

� األما�ن الخارج�ة
� ذلك ��

.، �جب ع� األفراد الذين يتفاعلون مع الجمهور �ش�ل عام ارتداء أغط�ة الوجه ، �ما ��
الت�اعد الجسدي : �جب ع� األفراد من أ� مختلفة الذين لم يتم تلق�حهم أو ح�ث تكون حالة التطع�م لآلخ��ن غ�� معروفة الحفاظ ع�
� العد�د

ا �أن تكون مسافة ستة أقدام ع� األقل �� � الداخل. و�و� عموم�
مسافة جسد�ة. هذا مطلوب �ش�ل عام ل�كون ستة أقدام ع� األقل ��

� أ�شطة
� الهواء الطلق أثناء ق�ام الناس �الغناء أو ال�اخ أو المشاركة ��

� الهواء الطلق. ول�ن �لزم وجود ستة أقدام ع� األقل ��
من األما�ن ��

� ذلك إعدادات
ا ، هناك �عض االس�ثناءات ، �ما �� ة. أ�ض� � حشود كب��

� تمار�ن القلب أو التمار�ن الهوائ�ة ، أو التجمع ��
مماثلة ، أو االنخراط ��

.داخل�ة وخارج�ة محددة مع أفراد تم تطع�مهم �ال�امل
� أن القواعد الصح�ة لـ � ح��

تطبق �ال�ساوي ع� األشخاص الذين تم تطع�مهم وكذلك ع� أولئك الذين لم يتم COVID-19 التطع�م : ��
ا�دة ح�ث �خضع األشخاص الذين تم تطع�مهم �ال�امل لقيود أقل. ع� س��ل المثال ، األشخاص الذين تم � تطع�مهم ، إال أن هناك حاالت م��
� أما�ن خاصة

� منازلهم أو ��
� �عض التجمعات الداخل�ة ��

ا �� � التجمعات الخارج�ة وأ�ض�
تطع�مهم �ال�امل لديهم قيود أقل ع� المشاركة ��

ة للجمهور ال�� ؛ و�� �ش�ل عام خال�ة من � أقسام محصنة �ال�امل مع قيود أقل لحضور �عض التجمعات ال�ب��
أخرى ؛ �مكنهم الجلوس ��

. (انظر تفاص�ل متطل�ات الحجر الص�� ع� مخاطر .( www.sfcdcp.org/quaran�nea�ervaccina�on متطل�ات الحجر الص��
� الهواء الطلق ،

ة �� ل مع أ� أخرى والتجمعات ال�ب�� � � ذلك داخل الم��
� األ�شطة المسم�ح بها �موجب األوامر الصح�ة ، �ما ��

االنخراط ��
� أ�ع وقت ممكن

.منخفضة للغا�ة �ال�س�ة لألفراد الذين تم تطع�مهم �ال�امل. يتم حث األفراد �شدة ع� الحصول ع� التطع�م ال�امل ��
 
:فئات األعمال
:ال�قالة ومحالت البيع �التجزئة

� األما�ن المغلقة. ُ�سمح �الخدمة الذات�ة لألطعمة أو
وتوكوالت السالمة لتناول الطعام �� ا ل�� � المتاجر وفق�

ب �� ُ�سمح ب�ناول الطعام أو ال��
� األما�ن المغلقة

ا لقواعد تناول الطعام �� � الموقع وفق�
و�ات الستهالك الوج�ات الجاهزة أو االستهالك �� .الم��

� ذلك الموالت المغلقة
: ( مرا�ز ال�سوق ( �ما ��

� األ� المختلفة. قد تفتح ا لمتطل�ات تغط�ة الوجه والحد األد�� للمسافة ستة أقدام ب�� كة الداخل�ة وفق� قد يتم إعادة فتح المناطق المش��
ساحات الطعام الداخل�ة �سعة تصل إ� 50٪ (يتم رفع سقف 200 مستف�د) ، ول�ن �جب عليهم تنف�ذ أحد تداب�� الته��ة المعتمدة من إدارة
.الصحة العامة ونظام لمراق�ة دخول المستف�دين إ� منطقة قاعة الطعام

:تناول الطعام
� الهواء الطلق

�� :
� �أمراض مزمنة أو � المصاب�� هم من األشخاص غ�� المحصن�� � وغ�� � ذلك ك�ار السن غ�� الملقح��

يتم حث جميع المستف�دين ، �ما ��
� جهاز المناعة - وأولئك الذين �ع�شون معهم - للحصول ع� التطع�م

.ضعف ��
� ارتداء أغط�ة

� اآلخ��ن االستمرار �� � الهواء الطلق. �جب ع� الخوادم والموظف��
�مكن للمستف�دين إزالة أغط�ة الوجه عند الجلوس ��

� استخدام المرافق الداخل�ة ألي س�ب من األس�اب ، �جب ع� المستف�دين ارتداء أغط�ة وجوههم ق�ل
الوجه. إذا رغب المستف�دون ��

.دخولهم
� � المستخدم�� � المنازل والتنظ�ف ب�� .ُ�سمح �استخدامات الطعام ذات الخدمة الذات�ة والبوفيهات مع نظام لرصد المسافة ب��

:داخ��
� الداخل ب�س�ة إشغال تصل إ� 50٪ بناًء ع� المستف�دين (يتم رفع سقف 200 شخص

. (مفت�ح ��
.(تم ز�ادة الجداول إ� ثمان�ة أشخاص (ز�ادة من ستة أشخاص) و�دون حد األ�ة (يتم رفع حد ثالثة أ� ل�ل طاولة
ا (يتم رفع التوص�ة �استخدام ل (الذين يتفاعلون مع المستف�دين) ارتداء قناع ُمجهز ج�د� � � الم��

� الموجودين �� .(N95 ُ�طلب من الموظف��
� الهواء الطلق) وضع الفتات تصف المخاطر ال�س��ة المرت�طة ب�ناول

� الداخل أو ��
�جب ع� جميع المطاعم المفتوحة للجمهور (��

هم من األشخاص غ�� � وغ�� � ذلك ك�ار السن غ�� المطعم��
الطعام. �جب أن تو�� الالفتات �أن يتم تطع�م جميع المستف�دين �ما ��

� �أمراض مزمنة أو أجهزة مناع�ة ضع�فة (هذا تخف�ف لمتطل�ات الالفتات الحال�ة � المصاب�� .(المحصن��
� � المستخدم�� � المنازل والتنظ�ف ب�� .ُ�سمح �استخدامات الطعام ذات الخدمة الذات�ة والبوفيهات مع نظام لرصد المسافة ب��

:الحانات
Ou t اب�:

� الهواء الطلق
� تنطبق ع� تناول الطعام �� ا لنفس القواعد ال�� .�مكن للمستف�دين إزالة أغط�ة الوجه الخاصة بهم عند الجلوس وفق�

:داخ��
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination
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� الداخل. مصانع
� تنطبق ع� تناول الطعام �� �فتح ب�س�ة 25٪ من سعة تصل إ� 100 شخص و�خضع �خالف ذلك لنفس القيود ال��

.الن��ذ والجعة والتقط�� مفتوحة بنفس السعة وقواعد السالمة
:ال�ارات تقدم الطعام

� األما�ن المغلقة ب�س�ة إشغال تصل إ� 50٪ بناًء ع� العمالء (يتم رفع الغطاء
� الهواء الطلق وتناول الطعام ��

مفت�ح لتناول الطعام ��
.(الذي ي�سع لـ 200 شخص

��ة ال�دن�ة :صفوف ال��
� الخارج

��:
� ذلك الت�اعد (ومع رفع متطل�ات تغط�ة الوجه طالما تم الحفاظ ع� المسافة ، �جب أن تكون ستة أقدام

فتح مع تعد�الت السالمة �ما ��
.(ع� األقل لفصول الل�اقة ال�دن�ة الهوائ�ة والل�اقة القلب�ة و�و� �أن تكون ستة أقدام ع� األقل للفصول األخرى

:داخ��
مفت�ح للصفوف الجماع�ة للقلب أو األيرو��ك (مثل المعسكرات ال��اض�ة والتمار�ن ال��اض�ة وال��ك بوكس�نغ) ، �اإلضافة إ� اليوجا
الساخنة أو فصول جماع�ة مماثلة ، �سعة تصل إ� 50٪ (ز�ادة من 25٪ من السعة) ول�س أ��� من 200 مشارك إجماً� (ز�ادة من 100
ا ع� � جميع األوقات و�حافظون ع� مسافة 12 قدم�

� يرتدون أغط�ة للوجه �� � والمشارك�� � الفضاء ، طالما أن جميع المدر���
مشارك) ��

� األ�. إذا تم تنف�ذ واحد ع� األقل من إجراءات الته��ة المعتمدة من إدارة الصحة العامة ، ف�مكن تقل�ل المسافة إ� ستة أقدام األقل ب��
ط أن �كون التم��ن ع� قطعة ثابتة من المعدات .(ألي فئة ل�اقة �دن�ة القلب أو التمار�ن الهوائ�ة (تم رفع ��

:النوادي ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة
� الخارج

��:
� ذلك المسافة ، (يتم رفع متطل�ات تغط�ة الوجه إذا تم الحفاظ ع� المسافة ، �جب أن تكون ع� األقل

فتح مع تعد�الت السالمة �ما ��
.ستة أقدام للتمار�ن الهوائ�ة وتمار�ن القلب و�و� �أن تكون ستة أقدام ع� األقل للتمار�ن األخرى) ، مع عدم وجود حد خاص للسعة

:داخ��
.فتح ب�س�ة تصل إ� 50٪ من السعة (ز�ادة من 25٪) بناًء ع� المستف�دين فقط
ا لقواعد تفتح غرف الساونا وال�خار �سعة 25٪ ل�ل قواعد سالمة الصالة ال��اض�ة الداخل�ة وأحواض االستحمام الساخنة الداخل�ة وفق�
� المسابح الداخل�ة. إذا تم تنف�ذ واحد ع� األقل من تداب�� الته��ة المعتمدة من إدارة الصحة العامة ، ف�مكن للمستف�دين

السالمة ��
ط أن �كون التم��ن ع� قطعة ثابتة من المعدات). إذا لم يتم تنف�ذ � الل�اقة القلب�ة أو الهوائ�ة ع� األقل ستة أقدام (تم رفع ��

المشاركة ��
� الل�اقة ال�دن�ة الهوائ�ة أو

� غرفة أو م�ان ، ف�جب أن �كون المستف�دون المشاركون ��
أي تدب�� ته��ة معتمد من إدارة الصحة العامة ��

ا .الهوائ�ة ع� مسافة 12 قدم�
� السكن�ة والعمارات والفنادق

� الم�ا��
ا صاالت األلعاب ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة الداخل�ة �سعة تصل إ� ٪50 �� قد تفتح أ�ض�

ها من األما�ن .وغ��
� الهواء الطلق

:(الخدمات الشخص�ة (��
� الهواء الطلق من ق�ل المستف�دين الذين تم تطع�مهم �ال�امل

.ُ�سمح ب�زالة أغط�ة الوجه ��
:الم�اتب غ�� األساس�ة

� الق�ام �ذلك.
مفت�ح ب�س�ة تصل إ� 50٪ من السعة (ز�ادة من 25٪) ول�ن �جب ع� جميع العمال القادر�ن ع� العمل عن ُ�عد االستمرار ��

� �ال�امل ضمن حد السعة هذا .ال يتم اح�ساب العمال الملقح��
:عروض العقارات

ا إلرشادات الوال�ة. إ� أق� حد � ؛ البيوت المفتوحة ال تزال غ�� مسم�ح بها وفق� ا أو عن ط��ق التعي�� اض�� �جب أن تتم مشاهدة العقارات اف��
.ممكن ، �جب فتح النوافذ لتوف�� الته��ة للمشاهد الشخص�ة

اف�ة مع الجماه�� الح�ة ف�ه لألحداث وال��اضات االح�� :أما�ن ال��
� الخارج

��:
� أي قسم ُملقح �ال�امل

ا لقواعد الت�اعد المادي ، و�تم اح�ساب الرعاة �� ح�� 67٪ من السعة (المستف�دون فقط ، وزادت من 50٪) وفق�
� أي جناح مقا�ل الحد اإلجما�� للسعة

.و��
� ذلك األجنحة ، �سعة تصل إ� 100٪ وتقع

� تم تلق�حها �ال�امل ، �ما �� �جوز لمشغل الم�ان رفع قواعد المسافة لألقسام المعينة ال��
� قواعد الوال�ة) من أي أقسام أخرى

ا ل�ل تغي�� �� . ع� �عد ستة أقدام ع� األقل (انخفضت من 12 قدم�
ب � ذلك األقسام الملقحة �ال�امل) الخاضعة لقواعد األ�ل أو ال��

.أغط�ة الوجه مطل��ة ألي حدث مع أ��� من 300 مستف�د (�ما ��
� لـ � تضم (1) أقل من 4000 شخص من الجمهور إذا �انوا يرتدون COVID-19 ال �لزم إث�ات وجود اخت�ار أو تطع�م سل�� لألحداث ال��
� الجمهور (زاد من 100) ح�ث تقدم تلك

و�ات) أو (2) أقل من 300 شخص �� � جميع األوقات (ال يتم تقد�م طعام أو م��
أغط�ة الوجه ��

و�ات .األحداث خدمة الطعام أو الم��

:داخ��
ما �صل إ� 50٪ من السعة بناًء ع� المستف�دين فقط (تمت ز�ادة السعة من 35٪) وتخضع لقواعد الت�اعد المادي ، و�تم اح�ساب
� أي جناح مقا�ل الحد اإلجما�� للسعة

� أي قسم ُملقح �ال�امل و��
.المستف�دين ��

� ذلك األجنحة ، �سعة تصل إ� 100٪ وتقع
� تم تلق�حها �ال�امل ، �ما �� �جوز لمشغل الموقع رفع قواعد المسافة لألقسام المعينة ال��

� قواعد الوال�ة) من أي أقسام أخرى
ا ، ل�ل تغي�� �� .ع� �عد ستة أقدام ع� األقل (مخفضة من 12 قدم�
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� ال ي��د عدد أفرادها عن 300 شخص أو ما �صل إ� 25٪ من السعة (ز�ادة من خطة الصحة والسالمة المعتمدة غ�� مطل��ة لألحداث ال��
200 شخص أو ما �صل إ� 15٪ من السعة) ، أيهما أقل ، وهذا ال �حتوي ع� سعة �املة. قسم التطع�م ، ول�ن تلك األحداث تحتاج إ�
.االمتثال لجميع قواعد السالمة األخرى
� لـ � فيها عن 300 شخص أو تصل إ� 25٪ من COVID-19 ال �لزم إث�ات وجود اخت�ار أو تطع�م سل�� � ال ي��د عدد المشارك�� لألحداث ال��
� جميع األوقات (ال يتم تقد�م

السعة (ز�ادة من 200 شخص أو ما �صل إ� 15٪ من السعة) ، أيهما أقل ، إذا �انوا يرتدون أغط�ة للوجه ��
و�ات ا) ح�ث تقدم هذە األحداث خدمة الطعام أو الم�� � الجمهور (زاد من 50 شخص�

و�ات) أو (2) أقل من 200 شخص �� .طعام أو م��
:مهرجانات الفنون والموس��� والم�ح الخارج�ة

ا). ال توجد مقاعد مخصصة مطل��ة. مع مراعاة القواعد اف مع ما �صل إ� 100 مستف�د (ز�ادة من 50 مستف�د� مفت�ح لألحداث المنظمة واإل��
.العامة ألغط�ة الوجه واالبتعاد عن التطع�مات ال�املة وغ�� الملقحة

 
 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��
) 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 سفينة). �مكن لمال��
وال�سج�ل ، و�ضافة حسا�ك / مل�يتك �استخدام معرف ال��ان ورقم التع��ف الشخ�� ، /h�ps://online.sfassessor.org األعمال والسفن ز�ارة
اير 2021. إذا �ان هناك أي أسئلة ، ير�� ز�ارة موقع ال��ب الخاص بهم ع� � ف��

� اإلشعار الذي تم إرساله من مكتب المق�م ��
�� www.sfassessor.org

� ع�
و�� �د اإلل���   . askbpp@sfgov.org أو مراسلتهم ع�� ال��

 
� الف�درا�� - تار�ــــخ االستحقاق 5/17 ��� تذك�� اإل�داع ال��
���ة 2020 من 15 أب��ل 2021 ��ة الدخل الف�درال�ة للسنة ال�� ـــخ استحقاق إ�داع �� ا تار�ـ �انت وزارة الخزانة ودائرة اإليرادات الداخل�ة قد مددت مس�ق�
ـــخ المؤجل ، ف�مكنك طلب امتداد لملف . �منحك هذا التمد�د ح�� 15 إ� 17 مايو 2021. إذا كنت �حاجة إ� م��د من الوقت لتقد�م ملف �عد التار�ـ
ائب �حلول 17 مايو لتجنب الغرامات والفوائد ع� ا للدفع. �جب دفع ال�� . ير�� مالحظة أن امتداد الملف ل�س امتداد� � ��� أ�ت��ر لتقد�م إقرارك ال��
ـــخ .الم�لغ المستحق �عد ذلك التار�ـ
 
ة �سلط الضوء ع� شهر األعمال الصغ��
ا ة لمدة 30 يوم� تحدي األعمال الصغ��
ة ، Mayor Breed انضم إ� � سان فرا�س�سكو ومالك Sharky Laguana ورئ�س لجنة األعمال الصغ��

ومدير مجلس إدارة و�الة النقل ال�لد�ة ��
ة � تحدي Manny Yeku�el األعمال الصغ��

ا إ� جنب مع العد�د منا �� ة المحل�ة. Small Business جن�� ا لدعم أعمالنا التجار�ة الصغ�� لمدة 30 يوم�
� االنضمام ، فانتقل إ� SF لشهر مايو، ونحن �شجع س�ان

ة المحل�ة فقط . إذا كنت ترغب �� �ات والمطاعم الصغ�� � محاولة إلرضاء ال��
��

smallbiz30.com للحصول ع� م��د من المعلومات.
 
ة أسب�ع سان فرا�س�سكو السنوي السابع ع�� لألعمال الصغ��
مجة كز ال�� � سان فرا�س�سكو. س��

ة القوي والحيوي �� � سان فرا�س�سكو 2021 لالحتفال �مجتمع األعمال الصغ��
ة �� � أسب�ع األعمال الصغ��

انضم إلينا ��
ء �فرص التواصل ، وورش عمل بناء األعمال ، ة. م�� � رحلة أعمالهم الصغ��

� �ل نقطة ��
ة �� ع� الموارد والمعلومات المف�دة ألصحاب األعمال الصغ��

� سان
� رواد األعمال الذين �دأوا ، ونمو األعمال التجار�ة ، وال�قاء �� والمحتوى الملهم ، �عمل الحدث الذي �ستمر لمدة أسب�ع ع� تثق�ف وتمك��

.فرا�س�سكو. انقر هنا لعرض �ل األحداث
 
التنازل عن رسوم المظلة - شهر مايو
ة ، مايو من �ل عام ، س�تم التنازل عن رسوم التصار�ــــح الس��دال المظالت والالفتات الخاصة ب�دائل المظالت و�ضاءة كجزء من شهر األعمال الصغ��
� والتخط�ط. تأ�د من االستفادة من هذە الفرصة

ـــح إدارة فحص الم�ا�� مستوى المشاة إلدارة اإلطفاء واألشغال العامة �اإلضافة إ� رسوم مراجعة تصار�ـ
� لعملك والالفتات واإلضاءة لجزء �س�ط من الت�لفة العاد�ة. انقر هنا لم��د من المعلومات � المظهر الخار��   .اآلن لتحس��
 
 
:حلقات ال��ب
حما�ة اسمك الط�ب - األر�عاء 12 مايو 2021 الساعة 6:00 مساًء
�ات و و��داعات األسماء الوهم�ة المحل�ة - العد�د من العوالم المختلفة لحقوق اسم ال�شاط DBAs العالمات التجار�ة وأسماء المجاالت وأسماء ال��
نامج ع� فهم م�ان وك�ف�ة ال�حث �عنا�ة عن �شاط تجاري أو اسم عالمة تجار�ة للتأ�د من أنك ال ت�تهك التجاري معقدة وم��كة. س�ساعدك هذا ال��
� حقوق االسم الخاص �ك.

اف والق�مة �� � بناء االع��
حقوق أسماء اآلخ��ن ، وأين وك�ف يتم �سج�ل أسماء األعمال والعالمات التجار�ة لتأس�س وال�دء ��

.سجل هنا لمعرفة الم��د
 
ا SBA سؤال وجواب مع مسؤول ة - الخم�س 13 مايو 2021 الساعة 9:30 ص�اح� امج الف�درال�ة إلغاثة األعمال الصغ�� �شأن ال��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://online.sfassessor.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.sfassessor.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.sfassessor.org
mailto:askbpp@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.irs.gov/forms-pubs/extension-of-time-to-file-your-tax-return
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://smallbiz30.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfsmallbusinessweek.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfsmallbusinessweek.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfsmallbusinessweek.com/get-involved
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfdbi.org/awning-fees-waived
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.rencenter.org/event/protecting-your-good-name-soma-may-21-copy/
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ة األم��ك�ة ة إلجراء مناقشة مف�دة حول برامج اإلغاثة الف�درال�ة ، (SBA) انضم إ� إيزاب�ل جوزمان ، مدير إدارة األعمال الصغ�� �ات الصغ�� وأغلب�ة ال��
اء من م�اتب الوصول إ� رأس المال والمقاوالت الحكوم�ة وتنم�ة ر�ادة ة المتأثرة �ال��اء. س�كون المدير جوزمان ، �اإلضافة إ� خ�� �ات الصغ�� لل��
� تتخذها إدارة األعمال � ذلك صندوق ت�ش�ط المطاعم والخطوات اإلضاف�ة ال��

� لإلجا�ة ع� أسئلتك حول مساعدات اإلغاثة ، �ما �� األعمال ، متاح��
. انقر هنا لل�سج�ل �

ة ع� ط��قهم للتعا�� �ات الصغ�� ة لمساعدة ال�� .الصغ��
 
اخت�ار ال��ان المناسب لعملك - الثالثاء 18 مايو 2021 الساعة 5:00 مساًء
ة Start Small Think Big انضم إ� ا إ� جنب مع إدارة األعمال الصغ�� ة (SBA) جن�� لحضور ورشة عمل حول اخت�ار (SBM) وأغلب�ة األعمال الصغ��
ال��ان المناسب لعملك. تم تصم�م ورشة العمل هذە لتعط�ك نظرة عامة ع� اله�ا�ل القانون�ة المختلفة المتاحة لك إذا قررت �دء عملك الخاص (ع�
���ة ل�ل منها. ستكون هذە ، LLC ، C-Corp ، S-Corp ، س��ل المثال المل��ة الفرد�ة ، التعاون�ات ، إلخ.) ، �اإلضافة إ� �عض العواقب القانون�ة وال��
� األفضل �ال�س�ة لك. لم��د من المعلومات وللرد ع� دعوة الحضور ، انقر هنا

� اخت�ار اله��ل القانو��
. خطوة أو� مهمة ��

 
 
: تحديثات موارد التم��ل
ي�ت�� SF - 5/7 منح اإلغاثة
� ت�افح ن��جة لـ Mayor London Breed وقع ة ال�� �ات الصغ�� ا لتم��ل المنح والقروض اإلضاف�ة لتوف�� اإلغاثة المال�ة الفور�ة لل�� �ع� ��� COVID-19
� لم تتلق سوى القل�ل من . �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��

� أمس الحاجة إليها. أح�اء. ستغلق طل�ات المنح اليوم 5/7. إ�
�� �� � �ات ال�� ة ط��لة ، وال�� نت ، انتقل إ� pply ف�� -sf.gov/sf-relief ع�� اإلن��

grants .
 
SBA تحديثات
صندوق ت�ش�ط المطاعم - مفت�ح اآلن
� $ ل�ل األعمال ول�س ـــع) سيوفر المطاعم بتم��ل �ساوي خسارته اإليرادات ال��اء ذات الصلة تصل إ� 10 مالي�� و صندوق ت�ش�ط مطعم (قوة الرد ال��ـ
� موعد أقصاە 11 مارس

� سداد التم��ل طالما تم استخدام األموال لالستخدامات المؤهلة �� . ال ُ�طلب من المستلم�� � الموقع الفع��
�� $ � أ��� من 5 مالي��

2023. �شمل ال��انات المؤهلة المطاعم ؛ أ�شاك الطعام وشاحنات الطعام وع��ات الطعام ؛ متعهدو الطعام. الحانات والصالونات والصاالت
ة. ومصانع الن��ذ والتقط�� ة ، وغرف تذوق ، والمق�الت ؛ مصانع الجعة ومصانع الجعة الصغ�� والحانات ؛ حانات الوج�ات الخف�فة مخابز. حانات الب��

� أمور أخرى. لم��د من المعلومات حول برنامج للتقد�م ، اذهب إ� . www.sba.gov/restaurants قم ب��ارة ، RRF ، من ب��
h�ps://restaurants.sba.gov/ .  
 
� 5 مايو ، شاركت مديرة

�� SBA Isabella Casillas Guzman نامج � من نافذة التطبيق .RRF النتائج األول�ة ل�� � األول�� � اليوم��
�� RRF ، تلقت SBA

� ، واشنطن العاصمة ، وخمسة أقال�م أم��ك�ة. ستظل نافذة 186200 � جميع الوال�ات الخمس��
�ات األخرى المؤهلة �� ا من المطاعم والحانات وال�� طل��

 . �ال�امل RRF التطبيق مفتوحة ح�� يتم اس�نفاد أموال
 
دعم التقدم �طلب للحصول ع� صندوق ت�ش�ط المطاعم
والعد�د من المنظمات المجتمع�ة لمساعدة Mission Economic Development Agency (MEDA) �شارك مع City أن Mayor Breed أعلن
� التقدم �طلب للحصول ع� الصندوق الف�درا�� الجد�د لت�ش�ط المطاعم

� تحتاج إ� مساعدة �� �ات المؤهلة ال�� ها من ال�� مطاعم سان فرا�س�سكو وغ��
� تطبيق ل و اوند �مكن االتصال

 : . طلب للحصول ع� صندوق مفت�ح اآلن و سان فرا�س�سكو أصحاب األعمال الذين �حتاجون إ� المساعدة ��
و�الة التنم�ة االقتصاد�ة �ال�عثة

 /medasf.org/restaurant :الموقع
�
و��  restaurant@medasf.org :ب��د إل���

2492-249-415 : �
 الخط الساخن األس�ا��

� (�الص�ن�ة
�� � الف�درا�� للمجتمع الشما�� ال��

(االتحاد االئتما��
 /necfcu.weebly.com :الموقع
 رقم الهاتف: 0738-434-415

ر�ن�سا�س ر�ادة األعمال مركز �ا�فيو
ـــع /rencenter.org/event :موقع  / المعلومات الدورة-program- قوة الرد ال��ـ
 رقم الهاتف: 6223-348-415

SF Small Business Development Centre (اإلس�ان�ة والص�ن�ة والفي�نام�ة)
   .انقر هنا ل�سج�ل عم�ل جد�د وأ�مل النموذج التا�� وس�تم االتصال �ك لتحد�د موعد . sfsbdc.org :الموقع
 رقم الهاتف: 7232-937-415

 
نت ع� � طل�ات صندوق ت�ش�ط المطاعم ، ع�� اإلن��

�اء اإلضافيون الذين �ساعدون �� � ذلك ال��
تتوفر قائمة شاملة �موارد األعمال ، �ما ��

oewd.org/covid19 . 
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مفت�ح اآلن - (SVOG) منحة مشغ�� األما�ن المغلقة
مفتوحة اآلن لمشغ�� األما�ن الح�ة ومنظمات الفنون الم�ح�ة الح�ة والمتاحف Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) بوا�ة تطبيق
� الم�ح وممث�� المواهب للتقدم �طلب للحصول ع� اإلغاثة االقتصاد�ة الحرجة. تم � األما�ن الح�ة ومنت�� ودور الس�نما ، �اإلضافة إ� مرو��
� هذە األموال ، تم حجز ما ال �قل عن 2 مل�ار دوالر لتطب�قات SVOG تخص�ص برنامج المؤهلة مع ما SVOG �أ��� من 16.2 مل�ار دوالر للمنح. من ب��
ا �دوام �امل. قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول ع� منح �ساوي 45٪ من إجما�� إيراداتهم المك�س�ة �حد أق� قدرە 10 �صل إ� 50 موظف�
� دوالر لمنحة واحدة. تق�ل ات األول��ة ذات الصلة أثناء تلقيها SVOG طل�ات SBA مالي�� � لف�� ع� أساس الوارد أوً� صادر أوً� وتخص�ص المتقدم��
  . /h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s الطل�ات. لم��د 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 . 

 
 
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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