
ة ون�ة لمكتب األعمال الصغ�� ة اإلل��� ال���

ائب / الرسوم ، اإلعفاءات الموض�ع: عام جد�د ، تحديثات جد�دة - تأج�ل ال��

� 6 ، عام 2020
يناير �انون الثا��

 
 
،ع��زي القارئ
 
� ذلك التحديثات الصحة

ة، �ما �� � ط��قك ع� أحدث اإلعالنات التجار�ة الصغ��
ون�ة آت �� � ع� تحديثات األخ�ار اإلل���

هذا العام، ونحن سوف ت���
� الجولة األو� من التحديثات ل2021

� ل ��
�ات المالحة و�اء. قراءة �� .�الدفع، والقروض و المنح، وندوات، والموارد األخرى لل��

 
ل ترت�ب و ترت�ب السفر تتطلب و 10 يوما الحجر الص�� �ال�س�ة ألولئك الذين � � الم��

: أعلن 3 د�سم�� 1 ، و أ��� أمنا ال�قاء �� الصحة �الدفع تذك��
� ح�� تصبح منطقة غ�� خاضعة ألمر الوال�ة Bay Area �سافرون إد خارج منطقة الخليج مددت إ� أجل غ�� مس� . س�ستمر �ال األم��ن الصحي��
� 3 د�سم�� . إذا سافرت خالل العطالت ، فراجع

ون�ة األو� �� � أخ�ارنا اإلل���
ل. تم تقي�د �عض األ�شطة التجار�ة ، �ما هو مذكور �� � � الم��

اإلقل��� لإلقامة ��
. األسئلة الشائعة حول طلب السفر
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��

  
 
:اإلعالنات
BUSINESS ائب اإلعفاء ، التأج�ل * NEW * الرسوم وال��
� الرسوم .N يوم أمس، عمدة لندن

�� $ � � ( ملف رقم 201260 | . الساق دي غ�ست ) لتوف�� 5 مالي�� ف�� � مجلس الم��
�عات مرت �� ت�اثر الصورة ال���

را من � �انت وال س�ما األ��� ت�� ة ال�� �ات الصغ�� ���ة وتأج�ل لل �� �ــــع ، الذي قدمه . COVID -19 واإلعفاءات ال�� ف Mayor Breed ال��� والم��
Rafael Mandelman ، ا عن �عض الرسوم ائب ورسوم تجار�ة معينة ، �ما ي�نازل تمام� ا لدفع �� ا إضاف�� �ات وقت� . �منح ال��

� صندوق �ات المؤهلة من ق�ل أم�� ف�ه والح�اة الل�ل�ة والمطاعم . س�تم إخطار ال�� ائب ع� أما�ن ال�� SF اإلعفاءات من الرسوم وال��
� وقت الحق ،

� تحصل ع� إعفاء سداد الرسوم �� � ع� االستخدامات ب ال�� ائب ب�عفاءات الرسوم وتأج�لها أدناە . ال يتع�� ومحّصل ال��
���ة �ات مطال�ة بتقد�م جميع اإلقرارات ال�� . ستظل ال�� �

داد تلقا�� ائب والرسوم ع� اس�� وس�حصل أولئك الذين دفعوا �الفعل هذە ال��
.المعمول بها

F انه سوف مدينة �
ف�ه و�جما�� اإليرادات أقل من 20 مليون $ ، �� � لديها م�ان ت��ــــح ال�� �ات ال�� خ�ص waiv أو ال�� ه رسوم ال��

، و � كة waivالتنظ�م�ة واألعمال رسوم ال�سج�ل لمدة س�ت�� ائب النفقات لعام 2020 . سيؤثر هذا ع� حوا�� 300 �� ه الرواتب ال��
ائب � اإلعفاءات من الرسوم وال��

.، ي�لغ مجموعها 2.5 مليون دوالر ��
خ�ص التنظ��� المؤجلة �ات مع مطعم ت��ــــح و�جما�� اإليرادات أقل من $ 750،000 ، المدينة سوف واي هاء ال�� و�ال�س�ة لل��
ائب النفقات لعام 2020. و هذا سوف سا�قا واألعمال رسوم ال�سج�ل المستحقة ع� 1 مارس 2021، و أ�ضا التنازل عن الرواتب ال��
���ة � الرسوم واإلعفاءات ال��

� ي�لغ مجموعها 2.5 مليون دوالر �� .يؤثر ع� حوا�� 1500 األعمال التجار�ة ، ال��
� األصل 31 مايو 2020). ينطبق هذا التمد�د ع�

ا �� � لرسوم �سج�ل األعمال لعام 2021 ح�� 30 أب��ل 2021 (�ان مستحق�
الموعد النها��

� سان فرا�س�سكو
�ات المسجلة �� .جميع ال��

� األصل 30 مارس 2020 و 30 مارس
خ�ص الموحد لعا�� 2020 و 2021 ح�� 1 نوفم�� 2021 (مستحق �� � لرسوم ال��

تمد�د الموعد النها��
� ة من اإلدارات مدينة وال�� ). هذا و�شمل الصورة التهم إ� المطاعم و الحانات والمتاجر، و العد�د من تجار التجزئة الصغ�� 2021 ع� التوا��

طة ف�ه، إدارة اإلطفاء، و�دارة �� . �شمل: إدارة الصحة العامة، لجنة ال��
� األصل 1 مارس 2021). وهذا �شمل تقد�م ودفع

ائب األعمال السن��ة لعام 2020 ح�� 30 أب��ل 2021 (�� � ل��
تمد�د الموعد النها��

��ة د و�� ��ة اإل�صاالت اإلجمال�ة لل��� ��ة المكتب اإلداري و�� ��ة مصار�ف الرواتب و�� ��ة اإل�صاالت اإلجمال�ة و�� اإلقرارات الخاصة ���
.اإل�جارات التجار�ة

 
� صندوق �ات �اإلعفاءات وتوار�ــــخ االستحقاق الجد�دة من مكتب أم�� �مكنك التحقق من وجود تحديثات ع� صفحة استجا�ة .SF س�تم إخطار ال��
COVID-19 ة ، قم �ات الصغ�� ائب ، والموارد اإلضاف�ة لل�� (لم يتم تحديثها �عد). لم��د من المعلومات حول الرسوم المختلفة وتأج�الت ال�� الخاصة بهم 
. oewd.org/covid19 ب��ارة
 
والملصق الجد�د HCSO 2021 أسعار
ا لقانون أمن الرعا�ة الصح�ة. �موجب مرسوم ا جد�د� أعلن مكتب إنفاذ معاي�� العمل عن معدالت اإلنفاق ع� الرعا�ة الصح�ة لعام 2021 وأصدر ملصق�
ا من 1 يناير � سان فرا�س�سكو. اعت�ار�

� الرعا�ة الصح�ة ، �جب ع� أصحاب العمل إنفاق الحد األد�� من الم�لغ ع� الرعا�ة الصح�ة لموظفيهم �� تأم��
:2021 ، �انت األسعار ع� النحو التا��

� جميع أنحاء العالم 3.18
.دوالر للساعة ألصحاب العمل الذين لديهم 100 عامل أو أ��� ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-17-Surge-Related-Travel-Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/b925b8fa27/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/b925b8fa27/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/b925b8fa27/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9002323%26GUID%3D907F35BE-65A5-4352-8054-3D7203F78866
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9002322%26GUID%3D9EF5B79D-D576-4627-B25C-F7A30BA73BF2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/covid19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/covid19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/covid19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.org/olse/health-care-security-ordinance-hcso


�
.دوالر للساعة ألصحاب العمل الذين لديهم 20-99 عامل حول العالم 2.12

ا من 1 يناير 2021 � قراءته �سهولة اعت�ار� � م�ان �مكن للموظف��
� �ل موقع عمل أو م�ان عمل ��

�جب وضع ملصق قانون أمن الرعا�ة الصح�ة لعام 2021 ��
ا ون�� � الذين �عملون عن �عد ، قد يتم توف�� الملصق إل��� .، و�جب ط�اعته ع� ورق 8.5 × 14 بوصة. للموظف��
 
� - ساري المفعول 26 د�سم�� 2020 �ــــع المغر�� اإلخالء التجاري ال���
��� ) لمنع إخالء �عض المستأج��ن ��� ، وملف رقم 201260 ؛ ملخص ��� ا ( ملف رقم 201056 ؛ ملخص ��� �ع� ا ��� � مؤخر� ف�� أصدر مجلس الم��

� �انت قد أذن من خالل التوجيهات التنف�ذ�ة. و �حظر قانون جد�د المالك ، وهذا محل وقف اإلخالء التجاري العمدة، ال��
ع�� 

� 26 د�سم�� 
�� . � التجار���

ة وقف")، ما لم تمتد � 16 مارس 2020 إ� 31 مارس 2021 ( "ف�� � تقع �س�ب ب�� من طرد المستأج��ن مغطاة التجاري الذي غاب عن دفع اإل�جار ال��
.محافظ التار�ــــخ �دل وقف أ�عد من ذلك
 
� الذين يوظفهم المستأجر ، ُ�سمح � لسداد اإل�جار المتأخر. بناًء ع� عدد الموظف��

عالوة ع� ذلك ، �سمح القانون الجد�د للمستأجر بوقت إضا��
� أو أقل � الذين لديهم 10 موظف�� � المشمول�� ة سداد �عد انتهاء صالح�ة الوقف. س�كون أمام المستأج��ن التجار��� للمستأجر التجاري المغ� �ف��
ة الوقف للتع��ض عن أي مدفوعات إ�جار فائتة ق�ل أن يتم إخالئهم لعدم الدفع. أولئك الذين ا �عد نها�ة ف�� ("المستأجرون من المستوى 1") 24 شهر�
ا ("المستأج��ن من ة الوقف. أولئك الذين لديهم 25-49 موظف� ا �عد نها�ة ف�� ا ("المستأجرون من المستوى 2") س�كون لديهم 18 شهر� لديهم 10-24 موظف�
ا أو أ��� ("مستأجرو المستوى 4") س�كون لديهم ح�� نها�ة ة الوقف. أولئك الذين لديهم 50 موظف� ا �عد نها�ة ف�� المستوى 3") س�كون لديهم ح�� 12 شهر�
ة الوقف .ف��
 
ة الوقف ، ال �مكن للمالك فرض غرامات ا من 11 يناير 2021 ، إذا اختار المستأجر من المستوى 1 إنهاء عقد اإل�جار خالل ف�� �اإلضافة إ� ذلك ، اعت�ار�
ام المستأجر �سداد اإل�جار � ا للسماح لهم �ذلك. لن يؤثر اإلنهاء ع� ال�� ." مال�ة بناًء ع� اإلنهاء ، ح�� لو �ان عقد اإل�جار مزعوم�
 
. للحصول ع� إرشادات إضاف�ة حول وقف اإلخالء التجاري ، راجع هذە الصفحة
 
HEALTH ORDER GUIDANCE UPDATES

كة الخارج�ة الجد�دة لأل�شطة التجار�ة أثناء ا الستخدام المساحات المش��
�
 COVID-19 (12/30) طرق أ��� أمان

كة الخارج�ة ، محدثة لتتوافق مع إرشادات � المساحات المش��
�� � .CA إرشادات حول إ�شاء المال��

 
برنامج �ائع الفنون
نامج نت ل�� � قبول الطل�ات ع�� اإلن��

ا من 1 يناير 2021. تتم مراجعة الطل�ات ع� Art Vendor س��دأ لجنة سان فرا�س�سكو للفنون �� مرة أخرى �دء�
. أساس ر�ــع سنوي. انقر هنا ل م��د من المعلومات
 
:حلقات ال��ب
� CA COVID 19 11:00 حالة

ة غرانت ال���ينار الصورة - 7 يناير، 8، 11، 12، 13 �� األعمال الصغ��
ا لتطب�قات الجولة ة المفت�ح حال�� �ات الصغ�� ة حول برنامج المنح الحكوم�ة لل�� نت الخاصة �مركز تط��ر األعمال الصغ�� انضم إ� الندوات ع�� اإلن��
ة من خالل وس�ط وهو مقرض مجتم�� �دعم التكنولوج�ا ، ، Lendistry ، األو�. ُ�دار برنامج المنح من ق�ل مكتب �ال�فورن�ا لمحا�� األعمال الصغ��
� االنضمام إ� واحدة ع� األقل من هذە � المهتم�� ة المؤهلة. �جب ع� المتقدم�� �ات الصغ�� ة من 5000 إ� 25000 دوالر لل�� ا صغ�� و�قدم قروض�
نامج ، ومتطل�ات األهل�ة ، واستخدام األموال ، وعمل�ة التقد�م ، ونصائح التقد�م ، والم��د. سجل هنا نت للحصول ع� ملخص لل�� الندوات ع�� اإلن��
 
� الرعا�ة الصح�ة - الثالثاء 12 يناير الساعة 1:00 مساًء ا: تعل�مات حساب أمر تأم�� � الممولة ذات�� خطط التأم��
نت مخصصة ألصحاب العمل وممث�� أصحاب العمل الذين �حتاجون إ� تقي�م ما إذا �انت خطط �ستض�ف مكتب إنفاذ معاي�� العمل ندوة ع�� اإلن��
� سان فرا�س�سكو لعام 2020. �ما سيوجه

� �متطل�ات إنفاق قانون الرعا�ة الصح�ة ألمن الرعا�ة الصح�ة ��
ا ت�� ا أو المؤمنة ذات�� � الص�� الممولة ذات�� التأم��

. أصحاب العمل حول ك�ف�ة حساب و�سد�د مدفوعات أع� إذا لزم األمر. سجل هنا
 
 
ة موارد األعمال الصغ��
 
 المنح والقروض
CA Small Business CAVID-19 Relief Grants - افتح 
� �ديرها مكتب ة والمنظمات غ�� ال��ح�ة المؤهلة ، ال�� �ات الصغ�� اوح من 5000 دوالر إ� 25000 دوالر لل�� ة ت�� ا صغ�� ة CA منح� لألعمال الصغ��
ا) . س�تم (تم تمد�دها مؤخر� والمحاماة واإلقراض ، وهو ُمقرض مجتم�� �دعم التكنولوج�ا. الجولة األو� مفتوحة لتقد�م الطل�ات ح�� 13 و 20 و 21 
� المستق�ل الق��ب. للتقد�م ، قم ب��ارة

� التقد�م . CAReliefGrant.com اإلعالن عن الجولة الثان�ة ��
�كة محل�ة للمساعدة ��    .اتصل �منظمة ��

ة للحصول ع� التفاص�ل ال�املة والنصائح للتقد�م � �ستض�فها مركز تط��ر األعمال الصغ�� ا ال�� � الساعة 11 ص�اح�
. تابع ندوات ال��ب اليوم�ة ��

� المحاولة ، Lendistry ل�ل
� ع� الموقع الذي �عملون ع� حله. استمر �� � الموقع �س�ب حجم المستخدم��

ات �� قد يواجه المستخدمون تأخ��
ة التطبيق .طوال ف��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.org/olse/sites/default/files/Document/HCSO%2520Files/2021%2520HCSO%2520Poster%2520Final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D8948165%26GUID%3D918507F0-77D9-4B70-ABEA-7713F77C893D
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D8907761%26GUID%3D1AB40B81-95D6-4F48-A80E-03CA3D65C407
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx%3FID%3D4686743%26GUID%3D443F0F5D-B870-494C-8EC3-0C0C41D0DE87%26Options%3DID%257CText%257C%26Search%3D201260
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9002322%26GUID%3D9EF5B79D-D576-4627-B25C-F7A30BA73BF2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/check-if-your-business-qualifies-eviction-moratorium
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Guidance-Shared-Outdoor-Spaces.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfartscommission.org/find-opportunities/art-vendor/apply
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://fullerton.zoom.us/webinar/register/WN_DNMLHwM5SSehzRxAKkSFZA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://ccsf.webex.com/mw3300/mywebex/default.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dccsf%26service%3D6%26rnd%3D0.1199531480348619%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fccsf.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b000000043fa1eeef37990f9d77cb8bbb25c8f0e35b75c05b461479e5794253ddb25218a2%2526siteurl%253Dccsf%2526confViewID%253D181994398378114456%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAQCPSsRocP_f8ixZwCYjqN8CFjDFUU6sGeZSYItEHBkjw2%2526
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/partner/san-francisco/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://fullerton.zoom.us/webinar/register/WN_DNMLHwM5SSehzRxAKkSFZA


� ، فس�تم النظر ف�ه
� أوً� �خدم أوً� ؛ طالما يتم تقد�م طل�ك ق�ل الموعد النها��

.ال يتم إصدار المنح ع� أساس من �أ��
 
� كجهد ع� مستوى الوال�ة من ال��انات العامة OPEN صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا - يتم تقد�م قروض � المشارك�� � المجتمعي�� من ق�ل المقرض��
�
ة �� �ات الصغ�� و�د ال�� � � لديها ما �صل إ� CA 50 والخاصة ل�� �ات ال�� ب�م�ان�ة الوصول إ� رأس مال مسؤول وم�سور الت�لفة أثناء ال��اء. قد تكون ال��

� عام 2019 مؤهلة للتقد�م. تعلم الم��د ع�
ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل من 2.5 مليون دوالر أو أقل ��  .www.CALoanFund.org موظف�

 
 
SF La�no Small Business Fund - OPEN ، 1/14/21 قروض �دون فوائد تصل إ� 50 ألف دوالر ، تديرها و�الة التنم�ة االقتصاد�ة �

الموعد النها��
� س�تم .(MEDA) لل�عثة �ات ال�� � ال�انص�ب لتحد�د ال��

�ات المهتمة إ�مال نموذج االستفسار عن القرض ق�ل 21/14/1 ليتم النظر ف�ه �� �جب ع� ال��
أو اتصل ع� FondoLa�noSF@medasf.org لألسئلة ، اتصل �ـ . medasf.org/fondola�nosf دعوتها للتقدم. لم��د من التفاص�ل ، قم ب��ارة
2014-612-415. 
      
 
SF Shines الدفع مقا�ل تداب�� السالمة الخاصة بواجهة �

�ات المفتوحة الحصول ع� مساعدة �� مثل الحواجز ، COVID-19 إلعادة الفتح - �مكن لل��
� أح�اء معينة.

نامج أن �سدد ما �صل إ� 2 ألف دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستق��� ، وما �صل إ� 5 آالف دوالر �� الخارج�ة واألثاث. �مكن لل��
 . تعلم الم��د هنا
  
 
�ات كة. ُتع� األول��ة لل�� �ات مقا�ل الت�ال�ف المرت�طة ب�ناء و�شغ�ل مواقع المساحات المش�� كة - السداد المفت�ح لل�� منحة مل��ة المساحات المش��
�ات المملوكة لل�ساء ، والمملوكة للمهاج��ن ، � ذلك ال��

� المدينة ، �ما ��
� تعمل ع� تحقيق أهداف اإلنصاف �� ا والمملوكة لألقل�ات وال�� المملوكة محل��

. تعلم الم��د هنا � تخدم عمالء أقل�ة إ� حد كب�� � المناطق الثقاف�ة القائمة أو ال��
 . واألعمال التجار�ة القد�مة ، واألعمال التجار�ة ��

 
 
� المنطقة 5 - افتح

 تع��ض نافذة األعمال ��
�
�ات الواقعة �� � 17/3/20 أو �عد D5 ما �صل إ� 1000 دوالر كتع��ض لل��

� حدثت �� لتغط�ة ت�لفة اس��دال نافذة واجهة محل محطمة للحوادث ال��
   . ذلك. تعلم الم��د هنا
 
 
إضافة الموارد
 
�ات والمؤسسات غ�� ال��ح�ة معدات الوقا�ة الشخص�ة المجان�ة لل��
ق آس�ا ع� �م�ة محدودة من أقنعة الوجه ودروع الوجه ومعقم ال�دين. ج ـ جميع 415-885-2743 لتحد�د موعد �حتوي مركز مجتمع جنوب ��
عن ط��ق ملء ع�� هو نموذج COVID-19 دروع لحما�ة الوجه والمطهر ال�د من خالل المدينة مركز الق�ادة equest لالستالم فقط. �مكنك أ�ضا ص
. اتصل �ـ ة ، وعادة ما تكون ع� منصة نقالة أو أ��� لط�ح covidppe@sfgov.org جوجل . ير�� مالحظة أن ال�سل�م يتم تقد�مه فقط للطل�ات ال�ب��
     .األسئلة
 
 الحسم 500 دوالر متاح - SF Green برنامج

� �ال�فورن�ا خصومات ع� العنا� المؤهلة ، مثل 
� �ال�فورن�ا و�رنامج الحسم �ق�مة 500 دوالر لو�الة حما�ة الب�ئة ��

اء �� تقدم ش�كة األعمال الخ��
ا ، وأجهزة ، LED مصابيح

�
. �جب ، Energy Star واألدوات القا�لة لل�سم�د أو القا�لة إلعادة االستخدام ، ومنتجات التنظ�ف والتطه�� األ��� أمان و أ���

� طور التصديق أو متقدما
اء ، أو �� �� �ات الذين مؤخرا تل�� ع� شهادة األعمال الخ�� � 1 مايو 2020، و30 يونيو 2021 ، و �ال�س�ة لل��         .تك�دها ب��

    
 
 فائدة ب�ل اإلغاثة برنامج تمد�د

ة وغ��  �ات الصغ�� وع قانون لمدة 6 أشهر أخرى، من خالل 30 يونيو 2021، لمساعدة ال�� تمد�د سان فرا�س�سكو جنة المرافق العامة برنامج اإلغاثة م��
. ر�ح�ة العمالء مع وفورات تصل إ� 20٪ ع� فاتورة الم�اە وال�ف الص�� الخاصة بهم. قدم هنا
 
� الشارع الرئ���

ة �� � الس�ئجار األعمال الصغ�� ��� االئتمان ال��
ا �ـ � تأثرت سل�� ة المؤهلة ال�� �ات الصغ�� � �دوام �امل. هناك عدد محدود من االعتمادات Covid-19 �مكن لل�� ���ة لتوظ�ف موظف�� حجز ائتمانات ��
� أ�ع وقت ممكن. لم��د من المعلومات أو لحجز رص�دك ، انقر هنا

    . المتاحة - تقدم ��
 
��ة المب�عات إعفاء ��
� ل

ائب لمدة ثالثة أشهر التلقا�� ��ة المب�عات، وامتدادا التفاق�ات دفع الفائدة CA هناك هو تمد�د ال�� �� �
ائب تقد�م أقل من 1 مليون $ �� داف�� ال��

�ات . انقر هنا للحصول ��ة، القائمة وخ�ارات الدفع موسعة أل��� ال�� � المب�عات الخاضعة لل��
�ات مع ما �صل ا� 5000000 $ �� وخال�ة من عق��ة لل��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.caloanfund.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://link.oewd.org/latinofund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://medasf.org/fondolatinosf/
mailto:FondoLatinoSF@medasf.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/de771ddc28/229bf08986/505178a88e
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/get-help-paying-your-shared-space-improvements
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfdistrictattorney.org/victim-services/district-5-business-broken-window-reimbursement/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5YmqmsmxlsXFlLt3bzUQ1ia0vL-0cEznGLfwkjw_k4jPIw/viewform
mailto:covidppe@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://greenbusinessca.org/business-rebates/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfwater.org/index.aspx%3Fpage%3D1331
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.ftb.ca.gov/file/business/credits/small-business-hiring-credit.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.gov.ca.gov/2020/11/30/governor-newsom-announces-immediate-assistance-for-businesses-impacted-by-covid-19-including-temporary-tax-relief-and-500-million-in-grants/


.ع� معلومات
 
� المتأث��ن �ـ �ات والموظف�� امج لدعم األعمال OEWD ير�� ز�ارة موقع ، COVID-19 لم��د من المعلومات حول الموارد لل�� هنا . للحصول ع� قائمة ال��
� �ال�فورن�ا ، انقر هنا

  . التجار�ة ��
 
:الموارد الجار�ة
�ات كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة ل�� . �مكن ألي �� � � إضافتها إ� SF احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة من مزودي الخدمة المحلي��

وترغب ��
  . sfosb@sfgov.org هذە القائمة االتصال بنا ع�
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال واالحت�ال المتعلقة ب�� امج التحف�� ، SBA للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��
وس كورونا هنا ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . انقر هنا . قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
وس كورونا (كوف�د -19) من إدارة الصحة العامة هنا . �مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات �مكن العثور ع� األوامر الصح�ة الخاصة �ف��
. City A�orney's website التجار�ة هنا . األسئلة الشائعة حول النظام الص�� متوفرة ع� موقع
 
. هنا والب�انات الصحف�ة لمايورال هنا COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
 
� خدمة الت�ب�ه �المدينة: أرسل

ك �� ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، اش�� إ� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
777-888.

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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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://avanan.url-protection.com/v1/url%3Fo%3Dhttps%253A//www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/09/Small-Business-Fact-Sheet-9.9.20.pdf%26g%3DYmQzNDU2OWIwODg1N2JhOA%3D%3D%26h%3DYWU4NWFmZTMwODgxMTk5MGFlMjg0NTJiZmRlNTZmNWViNTM4NTVlNjJhODk3NmVkOWYwZWIyMzAyNzlmZjRiYw%3D%3D%26p%3DYXAzOnNmZHQyOmF2YW5hbjpvZmZpY2UzNjVfZW1haWxzX2VtYWlsOjI3YzFlMmQ4MzFkYjJlODI4ZTRiNGZjZWU5NDE2ZGMwOnYx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/news
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

