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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
والم��د RFQ ميناء SF ؛ DBI الموض�ع: إعادة فتح قاعة المدينة ؛ تحد�ث
 
 
مايو 2021 8 2
 
 
،ع��زي القارئ
 
اب فصل الص�ف ة . مع اق�� �ات الصغ�� ق�ل التوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع الط��لة واختتام الشهر ، يوجد أدناە تق��ر موجز عن اإلعالنات والموارد لل��
.، تحث وزارة الصحة العامة الجمهور ع� االحتفال �أمان �عطلة نها�ة األسب�ع ليوم الذكرى والعطالت الص�ف�ة األخرى
 
� الحصول ع� اللقاح ول�ن لم يتم إنجاز العمل ح�� االن. نحن �شجع �ل شخص مؤهل للحصول ع�

جعلت سان فرا�س�سكو لهائال من التقدم ��
� أقرب وقت ممكن . يتم إعادة فتح األعمال التجار�ة واس�ئناف األ�شطة. �مكننا االستمتاع واالحتفال �أمان

تاي ال�قظة �ات�اع جميع S .التطع�م ��
� األما�ن العامة المغلقة أو عندما ال �مكن الحفاظ ع� الت�اعد :COVID-19 توص�ات الصحة العامة نعرفه العمل ع� وقف ان�شار

ارتداء قناع ��
وري ، وتقل�ل أو االمتناع عن السفر غ�� ال�� � األما�ن المغلقة أ���

� الهواء الطلق ��
، واخت�ار ال�شاطات �� .االجتما��

 
�
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� � oewd.org/covid19 نحن �شجع ال�� ا للحصول ع� الموارد. للتذك�� ، س�تم إغالق مكت�نا يوم االثن�� غال��
   .31 مايو �مناس�ة يوم الذكرى
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
إعادة فتح قاعة المدينة للجمهور
� ، 7 يونيو ، س�تم إعادة فتح ا من يوم االثن�� ا من 1 يونيو ، ستكون �عض City Hall اعت�ار� � األسب�ع السابق ، �دء�

للخدمات الشخص�ة والوصول العام. ��
� فقط ولن تكون مفتوحة لعامة الناس. لم��د من التفاص�ل حول City Hall خدمات ا عن ط��ق التعي�� مفتوحة للخدمات الشخص�ة المحدودة جد�
 . sf.gov/loca�on/city-hall جداول وخطط إعادة الفتح ل�ل قسم ، قم ب��ارة
 
�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���
 
خ�ارات جد�دة لتقد�م الطل�ات دون وصفة طب�ة مع طل�ات تصار�ــــح الخطط
ـــح �دون وصفة طب�ة مع خطط لديهم خ�اران جد�دان للحصول ع� � فرصة م�كرة للتقدم �طلب للحصول ع� ت��ـ

أخ�ار ج�دة� العمالء الذين يرغبون ��
. ت��حك عاجً�. تعلم الم��د هنا
 
 
� DBI قائمة انتظار جد�دة - أوً� ، تقوم

و�� �د اإلل��� امج �دون وصفة طب�ة. �مكنك ال�� � لل�� لالنضمام إ� قائمة DBI �فتح قائمة انتظار لتأه�ل المتقدم��
وع واالسم � عنوان الم�� � وقت سابق إذا �ان متوفرا . تأ�د من تضم��

� غضون ثالثة أ�ام عمل مع وقت الموعد ��
االنتظار، و أنها سوف نتصل �ك ��

� للشخص الذي س�ذهب إ� الموعد
و�� �د اإلل��� . والهاتف وال��

 
� نفس اليوم - تقدم

� قائمة االنتظار DBI قائمة انتظار جد�دة ��
� نفس اليوم انخفاض ��

ـــح دون موعد. �� ا فرصة للعمالء للدخول إ� مركز التصار�ـ أ�ض�
اك عن �عد من خالل � الساعة 8:00 ص�احا �مكنك االش��

و�ذا كنت تتل�� رسالة تأ��د أنه �مكنك ، Qless سوف تفتح �ل يوم من أ�ام األسب�ع ��
ا �عد ظهر ذلك اليوم لفحص الخطة � الساعة 12:00 ظهر�

ـــح �� االنضمام إ� طابور لذلك اليوم، وسوف تكون قادرة ع� ز�ارة سان فرا�س�سكو مركز التصار�ـ
ا .ومراجعتها شخص��
 
�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
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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��
 
� اإل�جار المح��

برنامج المساعدة ��
� اإل�جار لشهر أب��ل 2021 وما

� اإل�جار. للحصول ع� مساعدة ��
� سان فرا�س�سكو التقدم للحصول ع� المساعدة ��

�� � ابتداًء من اليوم ، �مكن للمق�م��
� سان فرا�س�سكو والذي يوفر ما �صل إ� 6 أشهر من المساعدة.

� التقدم �طلب للحصول ع� برنامج مساعدة اإل�جار المح�� �� �عدە ، �مكن للمق�م��
� أب��ل 2020 ومارس 2021 ، تقدم �طلب للحصول ع� برنامج الدولة ع� � اإل�جار ب��

الذي يوفر ما �صل Housing .ca.gov للحصول ع� مساعدة ��
� جميع معاي�� األهل�ة والتقد�م ، قم ب��ارة

ا من المساعدة. للتحقق مما إذا كنت �ستو�� � . h�ps://sf.gov/renthelp إ� 12 شهر�
نامج ل�س من �أ�� ال��

.أوً� �خدم أوً�
 
� سان فرا�س�سكو

ة �� �ات الصغ�� معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
�ات المهتمة ملء نموذج � سان فرا�س�سكو. �مكن لل��

ة �� �ات الصغ�� لدى مركز النهضة ل��ادة األعمال إمداد محدود من معدات الوقا�ة الشخص�ة لل��
ـــع الخاصة بهم. الخدمة �أس�ق�ة الوصول .الطلب هذا إلضافته إ� قائمة التوز�ـ
 
SBA تطلق برنامج Community Navigator Pilot
ة عن إطالق برنامج � وقت سابق من هذا األسب�ع ، أعلنت إدارة األعمال الصغ��

�� Community Navigator Pilot. T � نامج التج���� س ضمان ال��
� األشهر المق�لة، أصدرت

� جميع أنحاء ال�الد ��
احات من SBA الجماعة المستكشف تصل المجتمعات �� � ستكون مفتوحة الق�� فرصة منح التم��ل ال��

�اء الموارد �� SBA، ح�� 12 يوليو 2021 لتقد�م � والدول والق�ائل وحدات من الحكومات المحل�ة، والمنظمات غ�� ال��ح�ة األخرى. أمام المتقدم��
� س�تم�� 2021. لم��د من المعلومات والتقد�م ، انقر هنا

ات األداء �� . طل�اتهم ومن المتوقع أن ت�دأ ف��
 
ف�ه داد أما�ن الموس��� وال�� جوائز صندوق اس��
� ش�ل منح من Mayor London Breed أعلن

� سان فرا�س�سكو ب�جما�� 1 مليون دوالر ��
ف�ه �� ا للموس��� وال�� يوم أمس أن المدينة ستمنح 28 م�ان�

ا لمنع إغالقها الدائم .Music and Entertainment Venue Recovery Fund صندوق ا أم��ك�� س�حصل �ل موقع ع� جائزة قدرها 35720 دوالر�
ا من أما�ن الموس��� الح�ة .COVID-19 �س�ب ضغوط جائحة ا من مجموعة من 84 طل�� أرسلت المدينة أول إخطارات �منح المنح إ� 28 م�ان�
� سان فرا�س�سكو. أغلقت عمل�ة طلب المنحة منذ ثالثة أسابيع فقط ؛ تمت اآلن مراجعة جميع الطل�ات الـ 84 �ال�امل وُطلب من

فيه�ة �� وال��
� االنتهاء من طل�اتهم �حلول 30 يوليو � المت�ق�� .المتقدم��
 
ف�ه ، وتحالف سان ة ، ومكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة ، ولجنة ال�� ة ، ولجنة األعمال الصغ�� � مكتب األعمال الصغ��

�خة ضخمة لزمالئنا ��
ف�ه. يتوفر الم��د من المعلومات حول الصندوق ع� /sfosb.org فرا�س�سكو في�يو ، وتحالف الموقع المستقل لتط��ر و�دارة صندوق الموس��� وال��
venuefund .
 
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ا LBE التصديق ع� أعمال الخاصة �ك: تعرف ع� ما يتطل�ه األمر� - األر�عاء 2 يونيو 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�
 
ون�ة - األر�عاء 2 يونيو 2021 الساعة 6:00 مساًء الحما�ة القانون�ة للتجارة اإلل���
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� عمالئك وتح�� � تكون �مثا�ة عقد ب�نك و��� وط االستخدام ال�� ون�ة ، ال �كتمل موقع ال��ب الخاص �ك ح�� �شتمل ع� �� � عالم التجارة اإلل���
��

موقعك ع� ال��ب وعالمتك التجار�ة و��داعاتك المحم�ة �حقوق الطبع وال��� من إساءة االستخدام. �جب تخص�ص هذە االتفاق�ات الرقم�ة �عنا�ة
� المتعلقة �اإلعالن امات قانون�ة لحما�ة معلومات العمالء الخاصة وحما�ة معالجة مدفوعات العمالء واالمتثال للقوان�� � ا ال�� لتناسب عملك. لد�ك أ�ض�
ون�ة. سجل � أ�شطة التجارة اإلل���

� لحما�ة عملك ��
و�ج�ة وشهادات الهدا�ا ومرتجعات المب�عات. انضم إلينا للتعرف ع� الجانب القانو�� والعروض ال��

. هنا
 

ة برو تلميح: تأج�� � C ompassion - 18:00 و C onfidence مع W orkforce لدينا B ACK Y التجار�ة الصغ��
األر�عاء 2 يونيو، 2021 ��

Start Small Think Big for the و Small Business Majority و California Independent Booksellers Alliance (CALIBA) انضم إ�
Small Biz Pro Tip ، �

ة الحال�ة أو �طورونها. �� � أعمالهم التجار�ة الصغ��
ة الذين يتوسعون �� نت ألصحاب األعمال الصغ�� وهو ع�ارة عن ندوة ع�� اإلن��

� القوى العاملة لد�ك ، وتوظ�ف "ما �جب فعله وما ال
� �ش�ل خاص ع� التن�ع �� ك�� هذا األسب�ع ، �قومون بتغط�ة أفضل ممارسات التوظ�ف مع ال��

� عن منافس�ك. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط � �مكن أن �ساعدك ع� التم�� �جب فعله" ومزا�ا م�ان العمل المجان�ة أو منخفضة الت�لفة ال��
. هنا
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
منحة المطبخ الصفري - جد�د
� سان فرا�س�سكو - ما �صل إ� . usinesses ص معج�ا ب ervice و العود الصورة SF داع�ا جميع

استفد من منح المطبخ الصفري التابع لوزارة الب�ئة ��
اء والتخلص اإلضاف�ة �استخدام � مع تقل�ل ت�ال�ف ال�� 14500 دوالر - لدعم إنقاذ الطعام الصالح لأل�ل إلطعام س�ان سان فرا�س�سكو المحتاج��
� ، م�سق

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

Commercial Zero Waste Assistant ع� kelly.gaherty@sfgov.org 3768-355-415 أو.  
 
SBA تحديثات
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.svograntporta l .sba.gov / s الطل�ات. لم��د من المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة
 
ا - (EIDL) قرض ال�وارث االقتصاد�ة ال يزال متاح�
 لـ

ً
ة التقدم �طلب للحصول ع� قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة ، COVID-19 استجا�ة امات (EIDL) �مكن ألصحاب األعمال الصغ�� � للوفاء �االل��
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