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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
توسع أ�شطتها ؛ & أ��� SF الموض�ع: إعادة افتتاح قاعة المدينة ؛
 
 
مايو 2021 20
 
 
،ع��زي القارئ
 

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
� 24 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��
��

ة بتعليق عام مكتوب ع� أي من بنود جدول األعمال ، و�د لجنة األعمال الصغ�� � ا. ل�� نت غد� � ع� اإلن�� � سان فرا�س�سكو. س�تم ��� أجندة يوم االثن��
��

     .أو االنضمام إ� االجتماع للتعليق العام ، sbc@sfgov.org ير�� اإلرسال إ�
 
إعادة فتح قاعة المدينة للجمهور
ا منذ أن تم إغالق � ر�د ومدير . Shelter in Place أمام عامة الناس �س�ب City Hall لقد مر أ��� من 14 شهر� � ، أعلن عمدة لندن ��

� األسب�ع الما��
��

� إلعادة فتح قاعة المدينة للجمهور لتقد�م الخدمات الشخص�ة .المدينة �ارمن �شو عن الجدول الزم��
 
� ، 7 يونيو ، س�تم إعادة فتح ا من يوم االثن�� للخدمات الشخص�ة والوصول العام. وهذا �شمل الخدمات الشخص�ة مثل التقدم �طلب City Hall اعت�ار�
ائب للحصول ع� تراخ�ص الزواج ، والحصول ع� شهادات الم�الد والوفاة ، و�سج�ل المس�ندات ، و�سج�ل األعمال التجار�ة �اإلضافة إ� دفع ��
ا من 1 يونيو ، ستكون �عض خدمات � األسب�ع السابق ، �دء�

ا عن City Hall ورسوم الممتل�ات واألعمال. �� مفتوحة للخدمات الشخص�ة المحدودة جد�
� فقط ولن تكون مفتوحة لعامة الناس. لم��د من التفاص�ل حول جداول وخطط إعادة الفتح ل�ل قسم ، قم ب��ارة -sf.gov/loca�on/city ط��ق التعي��
hall . 
 
�د ة ، سنقدم خدمات شخص�ة عن ط��ق المواع�د فقط. لتحد�د موعد للقاء أحد مديري الحاالت لدينا ، ير�� مراسلتنا ع�� ال�� � مكتب األعمال الصغ��

��
� ع�

و�� .أو االتصال �الرقم sfosb@sfgov.org 6134-554-415 اإلل���
 
�م��د من المرونة لأل�شطة المفتوحة SF �سمح
ا من اليوم 20 مايو ، ستقوم سان فرا�س�سكو أعلن مدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س والمسؤول الص�� الدكتورة سوزان ف�ل�ب اليوم أنه اعت�ار�
ات � ذلك التغي��

بتحد�ث األمر الص�� لتخف�ف القيود المفروضة ع� األ�شطة المفتوحة الحال�ة والتوافق �ش�ل �امل مع ما �سمح �ه الدولة ، �ما ��
� أجرتها الدولة ع� توجيهاتها ة ال�� .األخ��
 
�ات التحقق من موقع ع� ال��ب DPH قد تتوسع األ�شطة التال�ة ، وستصبح سار�ة المفعول اآلن ح�ث تم تحد�ث األمر الص�� . �جب ع� ال��
.للحصول ع� التحديثات المتعلقة �مجال عملك ومراجعة التوج�ه �أ�مله
 
ها من األحداث الح�ة � وغ�� � الهواء الطلق والمقاعد ، ور�اضات المتفرج��

 عروض التذا�ر ��
� لديها �دالت سعة أ��� وال تتطلب مسافات جسد�ة ، لم �عد المستف�دون �حاجة إ� إظهار � تم تلق�حها �ال�امل ، وال�� �اس�ثناء األقسام ال��
 .دل�ل ع� االخت�ار أو التطع�م
ا ل�ل مجموعة تحمل تذكرة من ستة أفراد (تزداد من أ�ة واحدة  .(�مكن أن تجلس ما �صل إ� ثالث أ� مع�

� وداخ��  تناول الطعام - خار��
ها من و�ات. ُ�سمح �طاوالت ال�ار �دون مقاعد وغ�� لم �عد ُ�طلب من المستف�دين الجلوس ع� الطاوالت لتقد�مها وتناول األطعمة والم��
� المجموعات   .التك��نات غ�� المجهزة لمجموعات تصل إ� ثمان�ة أشخاص �مسافة ستة أقدام ع� األقل ب��

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
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/location/city-hall
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5/20/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/5

�
� حانات السو��

� يتم إجراؤها �� � الحانات والطاوالت (مثل تلك ال��
� ، Benihana ، ُ�سمح ب�عداد الطعام �� ـــح ب�� إلخ) مع ت�اعد م��ـ

ا � ، ح�ث ال �كون الت�اعد ممكن�  .المستف�دين والموظف��
   �ارات داخل�ة �دون وج�ات

� عدادات ال�ار ، �ما يتما�� مع متطل�ات الجلوس لتناول الطعام
 .تم تخف�ف متطل�ات الت�اعد ��

� مجموعات
ف�ه الثابتة مثل طاوالت ال�ل�اردو ، أو ألعاب األرك�د ، �� � وسائل ال��

و�ات أثناء وجودهم �� قد �قف المستف�دون و�ستهل�ون الم��
� األما�ن المغلقة

� المجموعات ، �ما يتوافق مع إرشادات تناول الطعام ��  .تصل إ� ثمان�ة أشخاص �مسافة ستة أقدام ع� األقل ب��
 خدمات العنا�ة الشخص�ة - خارج�ة وداخل�ة

� �شمل الوشم أو ثقب الفم أو الرق�ة أو الوجه .�مكن للمستف�دين إزالة أغط�ة الوجه للخدمات ال��
 برامج خارج المدرسة لألطفال والش�اب - خارج�ة وداخل�ة

اخ�ص الحكوم�ة امج أ��� عدد ممكن من األطفال والش�اب حسب ما �سمح �ه ال��    .يتم رفع قيود حجم الف�ج ، وقد تخدم ال��
 .تم رفع الحد األد�� لمتطل�ات الثالثة أسابيع ، ع� الرغم من أنه ال يزال �شجع
ول � ) لعمل�ات االلتقاء / ال�� �  .قد �دخل الزوار ال�الغون إ� م�شأة (ملثم��
� الذين تم تطع�مهم �ال�امل التط�ع مع إث�ات التطع�م   .�مكن لل�الغ��

  المعامالت العقار�ة
ة ا إلرشادات التجمعات الداخل�ة الصغ��  .ُ�سمح �البيوت العقار�ة المفتوحة وفق�

� األما�ن الخاصة
� ذلك التجمعات االجتماع�ة ��

ة �ما ��   التجمعات الداخل�ة الصغ��
� األما�ن المغلقة

ا إلرشادات تناول الطعام �� � تضم أ��� من أ�ة واحدة وفق� � التجمعات ال��
اب �� �مكن إزالة أغط�ة الوجه لأل�ل أو ال��

� الهواء الطلق و / أو إزالة
ة. ال يزال يو� �التجمعات �� �اإلضافة إ� أي سعة إضاف�ة ومتطل�ات السالمة الخاصة �التجمعات الداخل�ة الصغ��

 .أقنعة الوجه فقط مع أفراد آخ��ن تم تطع�مهم �ال�امل
 ال��اضات الخارج�ة لل��ار والش�اب

 .لم �عد المشاركون �حاجة إ� إظهار دل�ل ع� االخت�ار أو التطع�م ، ح�� عند إزالة األقنعة
ط ارتداء األقنعة أثناء ال��اضات الخارج�ة ذات االحت�اك العا�� وال��اضات ذات االحت�اك المعتدل لتتما�� مع متطل�ات الوال�ة تم تخف�ف ��
 �أن يرتدي المشاركون أقنعة أثناء التدر�ب والمنافسة �ما هو مسم�ح �ه

 ر�اضات ال��ار والش�اب - خارج�ة وداخل�ة
� إرشادات مؤسسات

ا إذا ات�عت جميع الفرق متطل�ات ال��اضات الجماع�ة �� � تتضمن أ��� من لع�ة واحدة ل�ل ف��ق يوم�� ُ�سمح �ال�طوالت ال��
.التعل�م العا�� �الوال�ة

 دور الع�ادة الداخل�ة والمظاهرات الس�اس�ة
� �ال�امل الذين ال �حتاجون إ� مسافات جسد�ة. �ش�ل عام ، ال تزال متطل�ات � الملقح�� ا للتجمعات / المشارك�� � المنظمات أقسام� قد ت���
.٪السعة وتغط�ة الوجه 50

 
: س�تم رفع المتطل�ات التال�ة
�  فحص صحة المستف�د والموظف��

� تتطلبها إرشادات الدولة (مثل األحداث ال��اض�ة المجتمع�ة الخارج�ة � الموقع للمستف�دين ، �اس�ثناء الحاالت ال��
ط الفحص �� يتم إلغاء ��

  .(وخدمات الرعا�ة الشخص�ة
� تطلبها الو�االت التنظ�م�ة الحكوم�ة مثل إدارة السالمة والصحة المهن�ة � ، �اس�ثناء الحاالت ال�� � الموقع للموظف��

ط الفحص �� يتم إلغاء ��
(OSHA). ا عن أعراض � �حث� � ع� أصحاب العمل تط��ر وتنف�ذ عمل�ة لفحص الموظف�� �ات ، COVID-19 ال يزال يتع�� ول�ن يتم �شجيع ال��
� ق�ل الوصول إ� الموقع

� �الفحص الذا��   .ع� مطال�ة الموظف��
�
� االستمرار ��

� ترغب �� � سان فرا�س�سكو (المرفقة كجزء من الملحق أ �الطلب) لألعمال ال��
س�ستمر تحد�ث نماذج فحص وزارة الصحة ��

  .استخدامها
  أقسام محصنة �ال�امل / خطط الصحة والسالمة

ط أن تحصل األما�ن ع� الموافقة ع� خطة الصحة والسالمة لتنف�ذ قسم تم تطع�مه �ال�امل. ال تزال متطل�ات خطة الصحة تم إلغاء ��
.والسالمة المتعلقة �حجم الحدث مطل��ة

 
� �جب مراجعتها ع� س��ل المثال ال الح� : �شمل الموارد / الوثائق األخرى ال��

ا- أمر t-Home C19-07 x ابق أ��� أمان�
ات C19-07w إ� C19-07x تقش�� co m �ظهر الخط األحمر .التغي��
ات الجد�دة T ر الم�شأ Ac�viاألعمال القدرات و  قادرة - ملخص التغي��
  (HSP) مع الموارد وخطط الصحة والسالمة D irec�ves تحد�ث الصحة
�د للحصول ع� قائمة من �افة   التوج�ه / ورقة معلومات جد�دة ومحدثة DPH انقر لها ال��

 
�اء لم�ادرة ت�ش�ط الحدائق المن�ثقة SF Port ت�حث عن ��
� وقت سابق من هذا الشهر، وميناء سان فرا�س�سكو صدر طلب للمؤهالت

�� (RFQ) إ� تفع�ل

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
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� وذوي �اء المتنوع�� ة ومؤقتة. سيؤسس طلب عرض األسعار مجموعة من ال�� حدائق ع� الواجهة ال�ح��ة ومساحات مفتوحة مع أحداث وأ�شطة مث��
ـــج لها و�طالقها �أمان و�ـ ة للميناء للعمل معهم لتط��ر الفعال�ات واأل�شطة ع� طول الواجهة ال�ح��ة وال�� .الخ��
 
:قد �شمل األ�شطة واألحداث المؤقتة ، ع� س��ل المثال ال الح�

فتحات E الثقافة
المعارض ال��اض�ة
الم�ش�ت الفن�ة والمعارض والعروض
و�ات امت�ازات المأ�والت والم��
أسواق التجزئة
ە ومسارح الس�ارات � � المن��

أفالم ��
 
من المتوقع أن تختلف األ�شطة من ح�ث الحجم والنطاق لمدة أقصاها سنة واحدة. هدف الميناء هو
ا ة. �طلب طلب عرض األسعار تحد�د� � تقدم للجمهور مجموعة متنوعة من الخ�ارات المث�� لد�ك مجموعة واسعة من الفرص ع�� جميع المواقع ال��
ة ة والمتوسطة وال�ب�� حة لألحداث واأل�شطة الصغ�� .الت�ش�طات المق��
�
ـــح هذا الص�ف ، مع توقع أو� األ�شطة �� اخ�ص والتصار�ـ ا. و��تظر الميناء تنف�ذ ال�� � 17 يونيو 2021 الساعة 2:00 ظهر�

من المقرر تقد�م العروض ��
�ل ع� موقع المنفذ ع� ال��ب ع� � . www.sfport.com/PopUpRFQ :أغسطس. طلب عرض األسعار متاح للت��
 
� سن 12 فما فوق

لقاح لمن هم ��
� ، أعلنت

� األسب�ع الما��
�� Mayor Breed لقاح �

� سان فرا�س�سكو مؤهلون اآلن لتل��
ا فأ��� �� -Pfizer COVID أن األفراد الذين ت�لغ أعمارهم 12 عام�

� ح�ث أظهرت الدراسات أنه �منع ما �صل إ� 100٪ من ، Pfizer لقاح . 19 � المراهق��
وهو اللقاح الوح�د المعتمد لهذە الفئة العم��ة ، فعال للغا�ة ��

� للحصول ع� لقاحات COVID-19 عدوى
ا مضادة واق�ة. �ش�ل عام ، �لزم الحصول ع� موافقة الوالد أو الو�� القانو�� COVID-19 و��تج أجسام�

ا ، تو�� المدينة بتحد�د موعد لضمان � ع� النحو المحدد من ق�ل الدولة. عندما �كون ذلك ممكن�
للق� ، ما لم �ستوفوا معاي�� التحرر أو اال�تفاء الذا��

   .Pfizer لتحد�د موقع موقع �ستخدم لقاح sf.gov/ getvaccinate م�ان. قم ب��ارة
 
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

ة والمطاعم المحل�ة فقط . إذا كنت ترغب �� �ات الصغ�� �ال�س�ة لشهر مايو ، �شجع س�ان سان فرا�س�سكو ع� محاولة رعا�ة ال��
.للحصول ع� م��د من المعلومات smallbiz30.com إ�
 
التنازل عن رسوم المظلة - شهر مايو
ة ، مايو من �ل عام ، س�تم التنازل عن رسوم التصار�ــــح الس��دال المظالت والالفتات الخاصة ب��د�ل 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
وك�ف �ستف�د - الثالثاء 25 مايو 2021 الساعة 4:30 مساًء SFO الخاص �ـ DBE خطة برنامج
J oin عرض تقد��� ومناقشة للتعرف ع� ك�ف�ة ق�ام SFO ذلك �

ة المعتمدة ، �ما �� �ات الصغ�� ها. aو SBEs 8 و DBEs ب�تاحة فرص التعاقد لل�� وغ��
� ذلك الدفع الفوري وال�دائل والم��د DBE لمتطل�ات برنامج SFO تعرف ع� ك�ف�ة تنف�ذ

.الف�درا�� ، �ما ��
 
Microso� Teams - انضم إ� جهاز ال�مبيوتر أو تطبيق األجهزة المحمولة
انقر هنا لالنضمام إ� االجتماع
� فقط

(أو اتصل (صو��
+1 650-466-0290 ،، 651680292 # United States، San Jose 
651680292 : �

# معرف المؤتمر الهات��
 
ا � �ال�فورن�ا - األر�عاء 26 مايو 2021 الساعة 12:00 ظهر�

تحد�ث �شأن صندوق إعادة البناء ��
ة ح�� اآلن مع صندوق إعادة بناء � من المنظمات التال�ة حول الخ�� :CA استمع إ� ممثل��

ـــع مجتمع المح�ط الهادئ مشار�ـ
صندوق الفرص
ة CA جمع�ة ـــع الصغ�� (CAMEO) لفرص المشار�ـ

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.sfport.com/PopUpRFQ
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/people-12-and-older-are-now-eligible-receive-covid-19-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-vaccinated-against-covid-19
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://sfdbi.org/awning-fees-waived
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_NzA5Nzg5NmMtYjBhZC00M2RhLWE2NWUtZDFiYzdjOTZkOTdi%2540thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252222d5c2cf-ce3e-443d-9a7f-dfcc0231f73f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bbf160c3-626f-4a75-8462-f0cbf6d1abc6%2522%257d
tel:+16504660290,,651680292#%20
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ة غالب�ة األعمال الصغ��
ك�فا
ت ام�ا�ت �اب�تال �الف��
صندوق إعادة االس�ثمار المجتم��

 
، انقر هنا . ل �سج�ل والحصول ع� را�ط التكب��
 
عقد إ�جار تجاري وتأج�ل سادس - األر�عاء 26 مايو 2021 الساعة 3:00 مساًء
� التفاوض �شأن عقود اإل�جار التجاري

� سان فرا�س�سكو ��
ة �� �ات الصغ�� نت لمساعدة ال�� � ندوة ع�� اإلن��

انضم إ� الخدمات القانون�ة لرواد األعمال ��
� لقضا�ا

ا مشاركة دعم إضا�� � من م�اتب المحاماة المحل�ة. س�تم أ�ض� � متطوع�� نت من ق�ل محام�� ووقف عمل�ات اإلخالء. س�تم تقد�م الندوة ع�� اإلن��
جمة االس�ان�ة ستكون متاحة  .األعمال القانون�ة. ال��
 
� أو�الند: الثالثاء 5/25 الساعة 3 مساًء - سجل هنا

. األعمال ��
. أعمال سان فرا�س�سكو: األر�عاء 5/26 الساعة 3 مساًء - سجل هنا
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
منحة المطبخ الصفري - جد�د
� سان فرا�س�سكو للمطبخ الصفري - . usinesses ص معج�ا ب ervice و العود الصورة SF داع�ا جميع

� تقدمها وزارة الب�ئة �� استفد من المنح ال��
اء والتخلص اإلضاف�ة � مع تقل�ل ت�ال�ف ال�� تصل إ� 14500 دوالر - لدعم إنقاذ الطعام الصالح لأل�ل إلطعام س�ان سان فرا�س�س�ان المحتاج��
، �

�� ك اليوم عن ط��ق االتصال �ك��� غاه�� � أوً� �خدم أوً� ح�� س�تم�� 2021. اش��
�استخدام برنامج ت�بع نفا�ات الطعام. تتوفر المنح ع� أساس من �أ��

  .أو kelly.gaherty@sfgov.org 3768-355-415 ع� Commercial Zero Waste Assistant م�سق
 
SBA تحديثات
5/24 �

صندوق ت�ش�ط المطاعم - الموعد النها��
� 24 مايو، 20:00 ة مدير إيزاب�ال �اس�اس جوزمان أعلن أن المؤسسات األ�ل المؤهلة لها ح�� االثن�� لتقد�م طل�ات ،ET يوم أمس، األعمال الصغ��
ـــع العادل ام �التوز�ـ � ة ع� اإلغاثة الالزمة ، وتواصل المخصصات االل�� لصندوق ت�ش�ط مطعم. تم تصم�مها لضمان حصول أصغر مؤسسات األ�ل الصغ��
ا ألن رة �شدة. نظر� ال يزال لديها تم��ل محتمل محتمل متاح للمؤسسات المؤهلة ب�يرادات سن��ة 2019 ال ت��د عن SBA لألموال ع� المجتمعات المت��
� أن جميع المطاعم المؤهلة قد � ح��

�� . �
�� � ، 24 مايو ، الساعة 8 مساًء �التوق�ت ال�� � بوا�ة التطبيق مفتوحة ح�� يوم االثن��

50000 دوالر ، فإنها س����
� صندوق ت�ش�ط المطاعم

�� 
�
يتم �شجيع المؤسسات .(RRF) تقدم الطل�ات ، إال أن أ��� من 220 مليون دوالر من 500 مليون دوالر تم وضعها جان�ا

ف بهم من ق�ل � �مع�ار اإليرادات هذا ع� التقد�م من خالل �ائ�� نقاط البيع المع��
� ت�� ة ع�� بوا�ة تطبيق SBA المؤهلة ال�� نت SBA أو م�ا�� . ع�� اإلن��

 
� من برنامج � األول�� � األسبوع��

�� RRF ، تلقت SBA من المجموعات ذات األول��ة:
ة ما ق�ل الجائحة تطلب 290 مليون دوالر من األموال 12،898 � ف��

� ال ت��د عائداتها عن 50000 دوالر أم���� �� �ات ال�� ا من ال��  طل��
73،671 �

ة ما ق�ل الجائحة تطلب 6.1 مل�ار دوالر أم���� �� � ف��
� ال ت��د إيراداتها السن��ة عن 500000 دوالر أم���� �� �ات ال�� ا من ال�� طل��

  ش�ل أموال
ة ما ق�ل الجائحة تطلب 8.4 مل�ار 34،010 � ف��

� 500.000 و 1.500.000 دوالر أم���� �� اوح إيراداتها السن��ة ب�� � ت�� �ات ال�� ا من ال�� طل��
� ش�ل أموال

  دوالر أم���� ��
 
� $ 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 ة ، وغرف التذوق ، والحجرات ؛ 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 والتقط�� ، من ب��
h�ps://restaurants.sba.gov/ .  
 
دعم التقدم �طلب للحصول ع� صندوق ت�ش�ط المطاعم
والعد�د من المنظمات المجتمع�ة لمساعدة مطاعم سان (MEDA) للتنم�ة االقتصاد�ة Mission أن المدينة �شارك مع و�الة Mayor Breed أعلن
� التقدم �طلب للحصول ع� الصندوق الف�درا�� الجد�د لت�ش�ط المطاعم . طلب

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

 : 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��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcoVGLzO78X6sIaoawyuTMbnXNRaau1LOC6O1ynUmr60O5Qg/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://zoom.us/webinar/register/WN_cuG-NzfPSnyZe-y_s7Fh5g
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://zoom.us/webinar/register/WN_CpSXwzxXR9u_9rqcQg0w7A
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://drive.google.com/file/d/15SxoNfjy5Fa9XF4CnvJ1jTQZz614tZWF/view
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://drive.google.com/file/d/15SxoNfjy5Fa9XF4CnvJ1jTQZz614tZWF/view
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fsfgov.org%252F%253Ffbclid%253DIwAR3wwOZSX6mmW5STN9liTW3Nkn9DnghifJsDvE_a0TMf0DT9hV_wzwa9Dmk%26h%3DAT01GlRFwV8vcfWyE9Tc0-SbOu6G_jjbfhT8sxTFKI5QmIsrrN782cy_0kM0QlgfjpnwVdnePa8S-Oz3W1bEsTqHucvTA9LkXH0bcxctYnwpEvKHDiteXVEV3BJZAqQwXA%26__tn__%3D-UK-R%26c%255b0%255d%3DAT3L7W-F2Ahtz31hzkNVQQ4pljOkFgoOJM27aJuHiqe1FmaSzbDtvBZtc2XKpOSDNrHeTx7VLzqMI1GEgD7goRKhpu5e5m_qtzd_yS2WLOkwshTHR_-2SVhmAnFX_rvj_WOG-holqd-MjWufzpEQAm1bOC6YUkrOueg
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sba.gov/article/2021/may/18/last-call-administrator-guzman-announces-final-push-restaurant-revitalization-fund-applications
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://restaurants.sba.gov/requests/borrower/login/%3Fnext%3D/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://restaurants.sba.gov/requests/borrower/login/%3Fnext%3D/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.sba.gov/restaurants
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://restaurants.sba.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/city-launches-effort-help-san-francisco-restaurants-apply-federal-relief
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/restaurant-revitalization-fund
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/restaurant-revitalization-fund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://medasf.org/programs/fondo-adelante-community-loan-fund/programa-de-fondos-de-revitalizacion-de-restaurantes/
mailto:restaurant@medasf.org
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� (�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 . 
 
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 � SVOG طل�ات SBA مالي��

ات األول��ة ذات الصلة عند تل�� � لف�� ع� أساس الوارد أوً� ��ف أوً� وتخص�ص المتقدم��
  . /h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s الطل�ات. لم��د من المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة
 
� 31 مايو 2021 - ( PPP) برنامج حما�ة الراتب

ي�ت�� ��
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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