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مكتب الن رش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
إعادة فتح األعمال واألنشطة بالكامل : SF 6/15 -الموضوع

يونيو 10 2021
،عزيزي القارئ
تستعد إلعادة  F ranciscoل  Sيف وقت سابق من هذا االسبوع عىل ) (OEWDيف حالة إذا غاب يف الويبينار استضافته مكتب االقتصادي والقوى العاملة
.عن إعادة فتح التفاصيل بعد ظهر أمس .قراءة يف لمزيد من المعلومات  London Breedفتح كامل ،يمكنك مشاهدته هنا  .كما أعلن عمدة
للتذك ري  ،مكتب األعمال الص غ ري ة مفتوح اآلن للمساعدة الشخصية عن طريق المواعيد فقط .لتحديد موعد للقاء أحد مديري الحاالت لدينا  ،يرىج
ًض
أو االتصال بالرقم  .6134-554-415نحن نشجع أي ا ال رش كات عىل مراجعة  sfosb@sfgov.orgمراسلتنا ع رب ال رب يد اإللك رت وين عىل
.كث ًري ا للحصول عىل الموارد oewd.org/covid19
،تضامنا مع
مكتب األعمال الص غ ري ة

:اإلعالنات
اجتماع لجنة األعمال الصغري ة  -االثنني  14يونيو  2021الساعة  4:30مساًء
يف اجتماعها الدوري للتعرف عىل ال رب امج والت رش يعات اليت تؤثر عىل األعمال التجارية الص غ ري ة ) (SBCانضم إىل لجنة األعمال الص غ ري ة يف سان فرانسيسكو
ني
:يف سان فرانسيسكو .تتضمن أجندة يوم االثن ما ييل
القانون اإلداري  -تعويض النوافذ المكسورة بسبب التخريب .الت رش يع  ،الملخص الت رش ييع  BOS 210598:رقم ملف
عىل عقود اإليجار التجارية .الت رش يع  ،الملخص الت رش ييع  COVID-19القانون اإلداري  -تأث ري  BOS 210603:رقم ملف
.الموافقة عىل قرارات وطلبات سجل األعمال القديم
المأكوالت البحرية ABS
ديزي رقيق  -بيت الزهور
النادي االجتما يع اإليطايل األمري يك يف سان فرانسيسكو
 ، Inc.بقالة قوس قزح التعاونية
سام برجرز
رش كة سو في رش كينج
.عرض تقدي يم حول اق رت اح موسييق الجاز وتنشيط القاعة
 SFGovTV : http://sfgovtv.org/ch2liveشاهد البث المبارش عىل
أو االنضمام إىل االجتماع  sbc@sfgov.org ،ل زت ويد لجنة األعمال الص غ ري ة بتعليق عام مكتوب عىل أي من األمور المذكورة أعاله  ،يرىج اإلرسال إىل
.للتعليق العام
للتعليق العام  ،اتصل بـ  0001-655-415؛ رمز الوصول . 1238 187724 :اضغط عىل  #مرت ني لالستماع إىل االجتماع ع رب مؤتمر صويت اطلب *  3عندما
ًد
.تكون مستع ا لالنضمام إىل قائمة االنتظار
سان فرانسيسكو ستعيد فتح األعمال واألنشطة بالكامل اعتباًر ا من  15يونيو
تولد وموظف الصحة سوزان فيليب أمس أعلن أنه ابتداء من الثالثاء  15يونيو ،وسان فرانسيسكو إعادة فتح بالكامل والقضاء عىل حدود  N.عمدة لندن
القدرات وتقريبا جميع القيود المحلية عىل العمليات التجارية يف المواءمة مع الدولة ما وراء مخطط للصناعة واألعمال القطاعات  -اعتباًر ا من  15يونيو .
ًد
استنا ا إىل مسودة المبادئ التوجيهية وإرشادات التقنيع الصادرة عن الوالية  ،قررت سان فرانسيسكو أنها ستتماىش تماًم ا مع خطة الوالية مع بعض
المطبق يوم الجمعة  F 11االستثناءات المحدودة المتعلقة باألحداث الكب ري ة للغاية واإلعدادات المؤسسية المحددة .من المتوقع أن يصدر األمر الصيح
.يونيو ليكون ساري المفعول اعتباًر ا من الساعة  12:01صباًح ا يوم الثالثاء  15يونيو
يتم تشجيع ال رش كات عىل مراجعة إطار عمل الدولة من أجل االستعداد للتغي ري ات .مع اإللغاء الوشيك لنظام إعادة الفتح المتدرج للوالية والتوجيهات
الصحية المحلية لقطاعات الصناعة  ،من المتوقع أن تعود العديد من جوانب أعمال سان فرانسيسكو إىل العمليات المعتادة للحضور والعمالء
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والضيوف .وعىل وجه الخصوص  ،تشمل تغي ري ات النظام الصيح إلغاء حدود السعة المحلية باإلضافة إىل المتطلبات المحلية للتباعد المادي  ،واإلخفاء
 ،واإلجراءات وال رب وتوكوالت التشغيلية يف جميع الحاالت تقريًب ا .باستثناء المدارس وأنشطة رعاية األطفال والشباب  ،س رت فع سان فرانسيسكو الكث ري من
القيود الخاصة بقطاع النظام الصيح الخاص بها وستليغ جميع توجيهات قطاع األعمال .من المتوقع أن تستمر الكيانات الحكومية والفيدرالية يف تقديم
والهيئات التنظيمية صناعة ) / OSHAإرشادات الصحة العامة .باإلضافة إىل ذلك ،بعض الوكاالت التنظيمية مثل شعبة السالمة والصحة المهنية (كال
يف مكان  COVID-19محددة مثل الكحول مراقبة الم رش وبات و رعاية الطفل يف والية كاليفورنيا ترخيص وبرنامج الحفاظ عىل المتطلبات المتعلقة بمنع
.العمل وغ ري ها سياقات محددة
وفعالية وتوافر اللقاحات اليت قللت بشكل كب ري من معدالت  COVIDإعادة فتح سان فرانسيسكو والتعايف منها ممكن إىل حد كب ري بسبب نجاح طرح لقاح
الحاالت واالستشفاء وانتشار المجتمع .تشجع وزارة الصحة العامة جميع المؤهل ني للحصول عىل التطعيم يف أقرب وقت ممكن  ،حىت يمكن إعادة فتح
سان فرانسيسكو ومنطقة الخليج بأكملها بأمان .يمكن للجمهور تحديد موعد أو العثور عىل موقع استقبال من خالل االتصال بالرقم (2700-652 )628
 sf.gov/get-vaccinated .أو بالذهاب إىل
تم تحديث إرشادات تغطية الوجه اعتباًر ا من  15يونيو
أصدرت وزارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا إرشادات جديدة تغيط الوجه واليت ستدخل ح زي التنفيذ يف  15يونيو  2021وستحل محل جميع إرشادات
 .أغطية الوجه السابقة

:إرشادات لألفراد
:األقنعة غري مطلوبة لألفراد الملقحني بشكل كامل  ،باستثناء األماكن التالية حيث تكون األقنعة مطلوبة للجميع  ،بغض النظر عن حالة التطعيم
يف وسائل النقل العام ويف مراكز النقل
ورعاية األطفال وأماكن الشباب األخرى .مالحظة :قد يت غ ري هذا نظًر ا ألن التوجيهات المدرسية المحدثة من مرحلة  K-12 ،يف الداخل يف مدارس
.رياض األطفال وحىت التعليم الثانوي قادمة  ،يف انتظار التحديثات لإلرشادات التشغيلية من مركز السيطرة عىل األمراض
إعدادات الرعاية الصحية بما يف ذلك مرافق الرعاية طويلة األجل
المرافق اإلصالحية الحكومية والمحلية ومراكز االحتجاز
مالئج الم رش دين ومالئج الطوارئ ومراكز الت رب يد
باإلضافة إىل ذلك  ،األقنعة مطلوبة ** لألفراد غري الملقحني يف األماكن العامة الداخلية وال رش كات (أمثلة :البيع بالتجزئة والمطاعم والمسارح ومراكز
).ال رت فيه العائيل واالجتماعات والمكاتب الحكومية الحكومية والمحلية اليت تخدم الجمهور
 :إرشادات لل رش كات أو مشغيل األماكن أو المضيف ني **
:يف اإلعدادات اليت تكون فيها األقنعة مطلوبة فقط لألفراد غ ري الملقح ني  ،يمكن لل رش كات أو مشغيل األماكن أو المضيف ني اختيار
توف ري المعلومات لجميع المستفيدين والضيوف والحارض ين فيما يتعلق بمتطلبات التطعيم والسماح لألفراد الذين تم تلقيحهم بأن يشهدوا
.بأنفسهم عىل امتثالهم قبل الدخول
.تنفيذ التحقق من اللقاح لتحديد ما إذا كان يتع ني عىل األفراد ارتداء قناع
.اطلب من جميع المستفيدين ارتداء األقنعة
.ال يجوز منع أي شخص من ارتداء القناع ك رش ط للمشاركة يف نشاط أو الدخول يف عمل تجاري

:متطلبات اإلعفاء من األقنعة
ُ:ي عىف األشخاص التالية أسماؤهم من ارتداء الكمامات يف جميع األوقات
ًد
.األشخاص الذين تقل أعمارهم عن سنت ني  .يجب عىل األطفال الصغار ج ا عدم ارتداء األقنعة بسبب خطر االختناق
األشخاص الذين يعانون من حالة طبية أو حالة صحية عقلية أو إعاقة تمنع ارتداء الكمامة .وهذا يشمل األشخاص الذين يعانون من حالة
.طبية يمكن أن يعيق ارتداء الكمامة التنفس أو األشخاص الفاقدين للويع أو العاجزين أو غ ري القادرين عىل إزالة القناع بدون مساعدة
.األشخاص الذين يعانون من ضعف السمع  ،أو يتواصلون مع شخص ضعيف السمع  ،حيث تكون القدرة عىل رؤية الفم رض ورية للتواصل
األشخاص الذين يرتدون قناًع ا قد يشكل خطًر ا عىل الشخص المتعلق بعملهم  ،عىل النحو الذي تحدده الجهات التنظيمية المحلية أو الحكومية
.أو الفيدرالية أو إرشادات السالمة يف مكان العمل
 .يف اإلعالن عن مزيد من التفاصيل والمعلومات  CDPHسادسا الجلوس
اقرت اح بإلغاء وتخفيض الغرامات والرسوم
باألمس  ،اق رت ح رئيس بلدية لندن برييد وأم ني الخزانة خوسيه سيسن ري وس إلغاء أو تخفيض العديد من الغرامات والرسوم البلدية اليت لها تأث ري سليب وغ ري
متناسب عىل األشخاص ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة .تهدف هذه اإلجراءات إىل رفع العبء المايل عن السكان ذوي الدخل المنخفض
:الذين عانوا أك رث من غ ري هم خالل وباء كوفيد  19-الصيح  .تق رت ح م زي انية العمدة للسنة المالية  2022-2021إلغاء الرسوم التالية
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إلغاء رسوم ترخيص فنان الشارع ( 849دوالًر ا)  ،واليت دفعها تاريخًي ا فنان ني من ذوي الدخل المنخفض والمهاجرين و  /أو المسن ني  .تسمح رسوم
ال رت خيص لهؤالء البائع ني ببيع أعمالهم الفنية يف أماكن مخصصة إلعالة أنفسهم وعائالتهم .سيضمن إلغاء هذه الرسوم مشاركة أقوى يف برنامج
لجنة سان فرانسيسكو للفنون  ،ويساعد عىل توسيع األسواق المتنوعة والنابضة بالحياة والمدّر ة للدخل للفنان ني  ،وجذب الدوالرات المحلية
.والسياحية لإلبداعات اليدوية
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ًة
ُت
إلغاء رسوم الفاحص الطيب اليت فرض بشكل أسايس عىل عائلة وأصدقاء المتوىف  ،وعاد للمتوف ني الذين كانوا يعانون من الت رش د أو ضحايا
الجرائم من ذوي الدخل المنخفض .تشمل هذه الرسوم إثبات خطاب الوفاة ( 10دوالرات)  ،وبيان عدم العدوى ( 10دوالرات)  ،وحقيبة
).الكوارث ( 67دوالًر ا)  ،وإزالة الرفات ( 632دوالًر ا)  ،وحرق الجثة ( 1196دوالًر ا
إلغاء الرسوم المرتبطة ببطاقات هوية المدينة ( 6دوالرات للشباب و  18دوالًر ا للكبار) .يتم دفع هذه الرسوم بشكل أسايس من قبل األفراد غ ري
.الموثق ني وذوي الدخل المنخفض ويمكن أن تكون عوائق أمام الحصول عىل هذا الشكل من الهوية
إلغاء رسم ني لرعاية الحيوان ومراقبته :استسالم المالك للحيوان ( 33دوالًر ا) ورسوم التأخر يف ترخيص الكلب ( 32دوالًر ا) .هذه الرسوم صعبة
.لدفعها للمقيم ني ذوي الدخل المنخفض
خالل العام المقبل  ،ستقوم األقسام التالية بتطوير أو تحس ني التخفيضات عىل الغرامات والرسوم لألشخاص ذوي الدخل المنخفض بنا ًء عىل قدرتهم عىل
:الدفع
ستتعاون وزارة الصحة العامة مع اإلدارات األخرى إلنشاء فئة "طالب اإلنصاف" للرسوم اليت من المحتمل أن تؤثر عىل األشخاص ذوي الدخل
ًال
المنخفض  ،مثل الرسوم المرتبطة بمرافق الطعام المتنقلة والمؤقتة  ،فض عن صاالت التدليك والوشم .سيؤدي هذا إىل تخفيض رسوم
.التصاريح لألفراد المؤهل ني
.ستبحث إدارة اإلطفاء يف توسيع عملية المصاعب المالية الحالية لرسوم سيارة اإلسعاف للمقيم ني ذوي الدخل المنخفض
سيقوم قسم ال رت فيه والمت زن هات بتوسيع نطاق انتشاره لزيادة المشاركة يف برنامج المنح الدراسية القوي  ،مما يسهل عىل العائالت التقدم وإزالة
الحواجز اليت تحول دون المشاركة يف المعسكرات الصيفية وبرامج ما بعد المدرسة ودروس السباحة والفنون والصحة والعافية والرياضة
.وغ ري ها .األنشطة ال رت فيهية
 .لمزيد من المعلومات  ،اقرأ البيان الصحيف هنا
عن رش كاء لمبادرة تنشيط الحدائق المنبثقة  SF Portتبحث
إىل تفعيل ) (RFQيف وقت سابق من هذا الشهر ،وميناء سان فرانسيسكو صدر طلب للمؤهالت
حدائق عىل الواجهة البحرية ومساحات مفتوحة مع أحداث وأنشطة مث ري ة ومؤقتة .سيؤسس طلب عرض األسعار مجموعة من ال رش كاء المتنوع ني وذوي
.ال خ رب ة للميناء للعمل معهم لتطوير الفعاليات واألنشطة عىل طول الواجهة البحرية وال رت ويج لها وإطالقها بأمان
:قد تشمل األنشطة واألحداث المؤقتة  ،عىل سبيل المثال ال الحرص
فتحات  Eالثقافة
المعارض الرياضية
المنشآت الفنية والمعارض والعروض
امتيازات المأكوالت والم رش وبات
أسواق التجزئة
أفالم يف المن زت ه ومسارح السيارات
من المتوقع أن تختلف األنشطة من حيث الحجم والنطاق لمدة أقصاها سنة واحدة .هدف الميناء هو
ًد
لديك مجموعة واسعة من الفرص ع رب جميع المواقع اليت تقدم للجمهور مجموعة متنوعة من الخيارات المث ري ة .يطلب طلب عرض األسعار تحدي ا
.التنشيطات المق رت حة لألحداث واألنشطة الص غ ري ة والمتوسطة والكب ري ة
رت
ًر
من المقرر تقديم العروض يف  17يونيو  2021الساعة  2:00ظه ا .وينتظر الميناء تنفيذ ال اخيص والتصاريح هذا الصيف  ،مع توقع أوىل األنشطة يف
: www.sfport.com/PopUpRFQ .أغسطس .طلب عرض األسعار متاح للت زن يل عىل موقع المنفذ عىل الويب عىل

:الرب امج التعليمية عىل الويب
ًح
فرصة امتياز المطعم القادمة يف مطار سان فرانسيسكو الدويل  -الثالثاء  15يونيو  2021الساعة  9:30صبا ا بتوقيت المحيط الهادئ الصييف
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ًق
رش
ستكون هذه الفرصة لل كات الصغري ة اليت لم تقم مطل ا بتشغيل امتياز  SFO.يرىج االنضمام إىل مناقشة بخصوص فرصة امتياز مطعم قادمة يف
.المطار
خالل هذه المناقشة  ،ستتعلم االختالفات الرئيسية ب ني تشغيل مطعم يف مطار مقابل تشغيل مطعم عىل جانب شارع أو يف مركز تجاري .سوف تتعرف
ًض
ىن
زي
ًر
نظ ا ألن هذه مناقشة  ،سيكون لديك فرصة كب ري ة  SFO.أي ا عىل الحد األد من المؤهالت القياسية والنفقات المطلوبة (الم انية الشكلية) للتشغيل يف
.لمشاركة أفكارك حول المؤهالت ومتطلبات التشغيل وربما التأث ري عىل المحتوى يف طلب تقديم العروض القادم
رش
رعاة وموظيف المطار المأكوالت والم وبات وخدمات البيع بالتجزئة والركاب مثل الخدمات ) (SFOتوفر امتيازات مطار سان فرانسيسكو الدويل
الستئجار مطعم قادم (امتياز لألطعمة والم رش وبات) يف مبىن ) (RFPالمرصفية وعربات األمتعة .ستساعد هذه المناقشة يف تشكيل طلب تقديم العروض
 F.الركاب  ، 3منطقة الصعود
انضم عىل جهاز الكمبيوتر أو تطبيق األجهزة المحمولة  Microsoft Teams -اجتماع
انقر هنا لالنضمام إىل االجتماع
)أو اتصل (صويت فقط
+1 650-466-0290 ،، 677620492 # United States، San Jose
 #معرف المؤتمر الهاتيف 677620492 :
نصائح رض يبية لل رش كات الصغري ة  -األربعاء  16يونيو  2012الساعة  4مساًء
إن تقديم ال رض ائب ودفعها بشكل صحيح سيوفر لك ووقت عملك وأموالك يف المستقبل! انضم إىل مركز النهضة لمعرفة ما تحتاج إىل تقديمه لالمتثال
عىل  COVID-19لقوان ني ال رض ائب الفيدرالية  ،وطرق بسيطة لحساب المدفوعات المقدرة  ،وتسجيل أفضل الممارسات  ،وكيف يمكن أن تؤثر ت رش يعات
.رض ائبك  ،والمزيد! انقر هنا للتسجيل
الخميس  17يونيو  2021الساعة  12مساًء بتوقيت المحيط الهادئ الصييف  Juneteenth -جلسة االستماع
ب ني أصحاب األعمال السود وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة يف اجتماع مجتمع اف رت ايض يف  Pacific Community Ventures (PCV) 17تجمع
يونيو يف تمام الساعة  12مسا ًء بتوقيت المحيط الهادئ  ،لالحتفال بالتجارب والعمل الجاد ألصحاب األعمال السود عىل مدار العام المايض  ،وتكريم
وسماع قصصك .يرىج االنضمام لمشاركة قصتك  ،وكيف يمكنهم حشد المزيد من الدعم لتقديمه إىل مجتمعك .تعلم المزيد وسجل Juneteenth ،
 .هنا
أموال الناس األخرى  -االثنني  21يونيو  2021الساعة  6:00مساًء
ًق
سواء كنت تستخدم حقوق الملكية  ،أو القروض  ،أو االئتمان التجاري  ،أو اإليرادات المدفوعة مسب ا  ،أو الت رب عات  ،أو مزي ًج ا من مصادر التمويل  ،فإن
استخدام أموال اآلخرين إلطالق عملك أو تنميته ينطوي عىل مخاطر عالية للغاية من حدوث مفاجآت غ ري سارة ونزاعات قانونية .ستقوم ورشة العمل
هذه بمسح المخاطر والفرص الخاصة بأنواع تمويل األعمال الص غ ري ة المختلفة  ،وتساعدك عىل فهم كيفية تحديد حقوقك وال زت اماتك القانونية بوضوح
.مقدًم ا كتابًي ا لحماية نفسك .انقر هنا للتسجيل
ًح
العودة إىل المسار الصحيح  -الخميس 24
يونيو  2021الساعة  11:00صبا ا بتوقيت المحيط الهادئ الصييف
:العديد من الفرص التعليمية من أجل ) (PPSIومعهد االس رت اتيجيات العامة الخاصة ) (SBAتوفر لك إدارة األعمال الص غ ري ة
 SBAتعرف عىل الخطوات اليت يمكنك اتخاذها اآلن للتعلم واالستفادة من ال رب امج الجديدة والحالية المتوفرة يف
احصل عىل تحديث بشأن ال رب امج وإعالنات السياسة األخ ري ة الصادرة عن إدارة بايدن هاريس
 SBAاحصل عىل إجابات ألسئلتك من قبل خ رب اء القيادة واألعمال الص غ ري ة يف
تعلم كيف يمكنك أن تصبح قائد لقاح يف مجتمعك
اكتشف األدوات والموارد اليت يمكنك استخدامها لتحويل عملك إىل عالم رق يم
رت
 .سجل هنا  SBA - AZ ، CA ، GU ، HI ، NV .س كز هذه الندوة ع رب الويب عىل خدمة المنطقة  9يف
 :تحديثات موارد التمويل
لألعمال الص غري ة لتخفيف عبء الديون  -جديد  SF New Dealبرنامج منحة
.برنامج منح ص غ ري ة لتوزيع  1،000،000دوالر لتخفيف الديون عىل ال رش كات الص غ ري ة يف سان فرانسيسكو  SF New Dealأطلقت
سيتم تقديم منح بقيمة  2500دوالر أمري يك إىل  400رش كة ص غ ري ة .برنامج المنح هذا مفتوح لجميع ال رش كات الص غ ري ة  ،بما يف ذلك ال رش كات اليت تم
ًق
ًث
ال يجب أن يكون العمل مطع ًم ا لتقديمه  -عىل سبيل المثال  ،يتم تشجيع  SF New Deal.افتتاحها حدي ا  ،واليت لم تشارك ساب ا يف أي من برامج
.المكتبات أو متاجر البيع بالتجزئة أو صالونات العناية باألظافر أو أي نوع من ال رش كات الص غ ري ة المتأثرة عىل التقديم
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يمكن لألفراد التقدم للحصول عىل أعمالهم الخاصة للحصول عىل منحة أو يمكنهم ترشيح أعمالهم الص غ ري ة المفضلة للحصول عىل منح .تفاصيل التقديم
الص غ ري ة لتخفيف عبء الديون  .تمتد ف رت ة تقديم الطلب من  1يونيو إىل  SF New Deal Small Business 30وال رت شيح مدرجة يف صفحة برنامج منحة
.يونيو  .2021وسيتم اإلعالن عن منح المنحة يف أو قبل  31يوليو 2021

منحة المطبخ صفر  -فتح
استفد من منح المطبخ الصفري التابع لوزارة البيئة يف سان فرانسيسكو  -ما يصل إىل  usinesses .ص معجبا ب  erviceو العود الصورة  SFداعيا جميع
 14500دوالر  -لدعم إنقاذ الطعام الصالح لألكل إلطعام سكان سان فرانسيسكو المحتاج ني مع تقليل تكاليف ال رش اء والتخلص اإلضافية باستخدام
ًال
ًال
برنامج تتبع نفايات الطعام .تتوفر المنح عىل أساس من يأيت أو يخدم أو حىت سبت م رب  .2021اش رت ك اليوم عن طريق االتصال بكييل غا ه ري يت  ،منسق
.أو  kelly.gaherty@sfgov.org 3768-355-415عىل Commercial Zero Waste Assistant
 SBAتحديثات
فتح  (SVOG) -منحة مشغيل األماكن المغلقة
مفتوحة اآلن لمشغيل األماكن الحية ومنظمات الفنون المرسحية الحية والمتاحف ) Shuttered Venue Operators Grant (SVOGبوابة تطبيق
ودور السينما  ،باإلضافة إىل مرويج األماكن الحية ومنتيج المرسح وممثيل المواهب للتقدم بطلب للحصول عىل اإلغاثة االقتصادية الحرجة .تم
المؤهلة مع ما  SVOGبأك رث من  16.2مليار دوالر للمنح .من ب ني هذه األموال  ،تم حجز ما ال يقل عن  2مليار دوالر لتطبيقات  SVOGتخصيص برنامج
ًف
يصل إىل  50موظ ا بدوام كامل .قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول عىل منح تساوي  ٪45من إجمايل إيراداتهم المكتسبة بحد أقىص قدره 10
ًال
ًال
عىل أساس الوارد أو صادر أو وتخصيص المتقدم ني لف رت ات األولوية ذات الصلة أثناء تلقيها  SVOGطلبات  SBAمالي ني دوالر لمنحة واحدة .تقبل
 https://www.svograntportal.sba.gov/s/ .الطلبات .لمزيد من المعلومات والتقديم  ،قم بزيارة

فتح  (EIDL) -قرض كارثة اإلرض ار االقتصادية
ًة
للوفاء باالل زت امات ) (EIDLيمكن ألصحاب األعمال الص غ ري ة التقدم بطلب للحصول عىل قرض كارثة اإلصابات االقتصادية  COVID-19 ،استجاب لـ
المالية ونفقات التشغيل .يمكن أن يصل مبلغ القرض إىل  500000دوالر مع معدل فائدة ثابت بنسبة  ٪3.75لمدة  30عاًم ا .ال توجد غرامة أو رسوم
 sba.gov/ eidl .للدفع المسبق .لمعرفة المزيد والتقديم  ،قم بزيارة
 https://sfosb.org/subscribe-smallاش رت ك يف أخبارنا اإللك رت ونية عىل  COVID-19 ،للبقاء عىل اطالع دائم باإلعالنات والموارد المتعلقة بـbusiness-e-news .

5/5

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

