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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
إعادة فتح األعمال واأل�شطة �ال�امل - SF 6/15 :الموض�ع
 
 
يونيو 2021 10
 
 
،ع��زي القارئ
 
� ال���ينار استضافته مكتب االقتصادي والقوى العاملة

� حالة إذا غاب ��
�� (OEWD) وقت سابق من هذا االسب�ع ع� �

�� S ل F rancisco ستعد إلعادة�
� لم��د من المعلومات London Breed فتح �امل، �مكنك مشاهدته هنا . �ما أعلن عمدة

.عن إعادة فتح التفاص�ل �عد ظهر أمس. قراءة ��
 

ة مفت�ح اآلن للمساعدة الشخص�ة عن ط��ق المواع�د فقط. لتحد�د موعد للقاء أحد مديري الحاالت لدينا ، ير�� للتذك�� ، مكتب األعمال الصغ��
� ع�

و�� �د اإلل��� �ات ع� مراجعة sfosb@sfgov.org مراسلتنا ع�� ال�� ا ال�� أو االتصال �الرقم 415-554-6134. نحن �شجع أ�ض�
oewd.org/covid19 ا للحصول ع� الموارد �       .كث��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
� 14 يونيو 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��
��:  

��� :BOS 210598 رقم ملف ـــع ، الملخص ال��� �ـ القانون اإلداري - تع��ض النوافذ المكسورة �س�ب التخ��ب. ال���
��� COVID-19 القانون اإلداري - تأث�� :BOS 210603 رقم ملف ـــع ، الملخص ال��� �ـ ع� عقود اإل�جار التجار�ة. ال���
.الموافقة ع� قرارات وطل�ات سجل األعمال القد�م

ABS المأ�والت ال�ح��ة
ديزي رقيق - ب�ت الزهور
� سان فرا�س�سكو

النادي االجتما�� اإل�طا�� األم���� ��
.Inc ، �قالة قوس ق�ح التعاون�ة
سام برجرز
كة سو ف��� كينج ��

� الجاز وت�ش�ط القاعة
اح موس��� .عرض تقد��� حول اق��

 
 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: 187724 1238 . اضغط ع� # مرت��
ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار .تكون مستعد�
ا من 15 يونيو سان فرا�س�سكو ستع�د فتح األعمال واأل�شطة �ال�امل اعت�ار�
تولد وموظف الصحة سوزان ف�ل�ب أمس أعلن أنه ابتداء من الثالثاء 15 يونيو، وسان فرا�س�سكو إعادة فتح �ال�امل والقضاء ع� حدود .N عمدة لندن
ا من 15 يونيو . � المواءمة مع الدولة ما وراء مخطط للصناعة واألعمال القطاعات - اعت�ار�

القدرات وتق���ا جميع القيود المحل�ة ع� العمل�ات التجار�ة ��
ا مع خطة الوال�ة مع �عض ا إ� مسودة الم�ادئ التوجيه�ة و�رشادات التقنيع الصادرة عن الوال�ة ، قررت سان فرا�س�سكو أنها س�تما�� تمام� اس�ناد�
ة للغا�ة واإلعدادات المؤسس�ة المحددة. من المتوقع أن �صدر األمر الص�� المطبق يوم الجمعة F 11 االس�ثناءات المحدودة المتعلقة �األحداث ال�ب��

ا يوم الثالثاء 15 يونيو ا من الساعة 12:01 ص�اح�   .يونيو ل�كون ساري المفعول اعت�ار�
 
ات. مع اإللغاء الوش�ك لنظام إعادة الفتح المتدرج للوال�ة والتوجيهات �ات ع� مراجعة إطار عمل الدولة من أجل االستعداد للتغي�� يتم �شجيع ال��
الصح�ة المحل�ة لقطاعات الصناعة ، من المتوقع أن تعود العد�د من جوانب أعمال سان فرا�س�سكو إ� العمل�ات المعتادة للحضور والعمالء
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ات النظام الص�� إلغاء حدود السعة المحل�ة �اإلضافة إ� المتطل�ات المحل�ة للت�اعد المادي ، واإلخفاء والضيوف. وع� وجه الخصوص ، �شمل تغي��
فع سان فرا�س�سكو ال�ث�� من ا. �اس�ثناء المدارس وأ�شطة رعا�ة األطفال والش�اب ، س�� � جميع الحاالت تق����

وتوكوالت ال�شغ�ل�ة �� ، واإلجراءات وال��
� تقد�م

� جميع توجيهات قطاع األعمال. من المتوقع أن �ستمر ال��انات الحكوم�ة والف�درال�ة ��
القيود الخاصة �قطاع النظام الص�� الخاص بها وستل��

والهيئات التنظ�م�ة صناعة (OSHA / إرشادات الصحة العامة. �اإلضافة إ� ذلك، �عض الو�االت التنظ�م�ة مثل شع�ة السالمة والصحة المهن�ة (�ال
� وال�ة �ال�فورن�ا ترخ�ص و�رنامج الحفاظ ع� المتطل�ات المتعلقة �منع

و�ات و رعا�ة الطفل �� � م�ان COVID-19 محددة مثل ال�حول مراق�ة الم��
��

ها س�اقات محددة   .العمل وغ��
 
� منها ممكن إ� حد كب�� �س�ب نجاح ط�ح لقاح

� قللت �ش�ل كب�� من معدالت COVID إعادة فتح سان فرا�س�سكو والتعا�� وفعال�ة وتوافر اللقاحات ال��
� أقرب وقت ممكن ، ح�� �مكن إعادة فتح

� للحصول ع� التطع�م �� الحاالت واالس�شفاء وان�شار المجتمع. �شجع وزارة الصحة العامة جميع المؤهل��
سان فرا�س�سكو ومنطقة الخليج �أ�ملها �أمان. �مكن للجمهور تحد�د موعد أو العثور ع� موقع استق�ال من خالل االتصال �الرقم (628) 2700-652
 . sf.gov/get-vaccinated أو �الذهاب إ�
 
ا من 15 يونيو تم تحد�ث إرشادات تغط�ة الوجه اعت�ار�
� 15 يونيو 2021 وستحل محل جميع إرشادات

� التنف�ذ �� � ستدخل ح�� أصدرت وزارة الصحة العامة بوال�ة �ال�فورن�ا إرشادات جد�دة تغ�� الوجه وال��
. أغط�ة الوجه السا�قة
 
:إرشادات لألفراد
� �ش�ل �امل ، �اس�ثناء األما�ن التال�ة ح�ث تكون األقنعة مطل��ة للجميع ، �غض النظر عن حالة التطع�م :األقنعة غ�� مطل��ة لألفراد الملقح��

� مرا�ز النقل
� وسائل النقل العام و��

��
� مدارس

� الداخل ��
�� K-12 ، ا ألن التوجيهات المدرس�ة المحدثة من مرحلة ورعا�ة األطفال وأما�ن الش�اب األخرى. مالحظة: قد يتغ�� هذا نظر�

� انتظار التحديثات لإلرشادات ال�شغ�ل�ة من مركز الس�طرة ع� األمراض
.ر�اض األطفال وح�� التعل�م الثانوي قادمة ، ��

� ذلك مرافق الرعا�ة ط��لة األجل
إعدادات الرعا�ة الصح�ة �ما ��

المرافق اإلصالح�ة الحكوم�ة والمحل�ة ومرا�ز االحتجاز
�د � الطوارئ ومرا�ز الت�� دين ومال�� � الم�� مال��

 
�ات (أمثلة: البيع �التجزئة والمطاعم والمسارح ومرا�ز � األما�ن العامة الداخل�ة وال��

�� � �اإلضافة إ� ذلك ، األقنعة مطل��ة ** لألفراد غ�� الملقح��
� تخدم الجمهور ف�ه العائ�� واالجتماعات والم�اتب الحكوم�ة الحكوم�ة والمحل�ة ال�� .(ال��
 
** � �ات أو مشغ�� األما�ن أو المض�ف�� : إرشادات لل��
� اخت�ار �ات أو مشغ�� األما�ن أو المض�ف�� � ، �مكن لل�� � تكون فيها األقنعة مطل��ة فقط لألفراد غ�� الملقح�� � اإلعدادات ال��

��:
�ن ف�ما يتعلق �متطل�ات التطع�م والسماح لألفراد الذين تم تلق�حهم �أن �شهدوا توف�� المعلومات لجميع المستف�دين والضيوف والحا��
.�أنفسهم ع� امتثالهم ق�ل الدخول
� ع� األفراد ارتداء قناع .تنف�ذ التحقق من اللقاح لتحد�د ما إذا �ان يتع��
.اطلب من جميع المستف�دين ارتداء األقنعة

 
� عمل تجاري

� �شاط أو الدخول ��
ط للمشاركة �� .ال �جوز منع أي شخص من ارتداء القناع ك��

 
:متطل�ات اإلعفاء من األقنعة
� جميع األوقات

:ُ�ع�� األشخاص التال�ة أسماؤهم من ارتداء ال�مامات ��
ا عدم ارتداء األقنعة �س�ب خطر االختناق . �جب ع� األطفال الصغار جد� � .األشخاص الذين تقل أعمارهم عن س�ت��
األشخاص الذين �عانون من حالة طب�ة أو حالة صح�ة عقل�ة أو إعاقة تمنع ارتداء ال�مامة. وهذا �شمل األشخاص الذين �عانون من حالة
.طب�ة �مكن أن �عيق ارتداء ال�مامة التنفس أو األشخاص الفاقدين للو�� أو العاج��ن أو غ�� القادر�ن ع� إزالة القناع �دون مساعدة
ور�ة للتواصل .األشخاص الذين �عانون من ضعف السمع ، أو يتواصلون مع شخص ضع�ف السمع ، ح�ث تكون القدرة ع� رؤ�ة الفم ��
ا ع� الشخص المتعلق �عملهم ، ع� النحو الذي تحددە الجهات التنظ�م�ة المحل�ة أو الحكوم�ة ا قد �ش�ل خطر� األشخاص الذين يرتدون قناع�
� م�ان العمل

.أو الف�درال�ة أو إرشادات السالمة ��
 
� اإلعالن عن م��د من التفاص�ل والمعلومات CDPH سادسا الجلوس

�� .
 
اح ب�لغاء وتخف�ض الغرامات والرسوم اق��

� وغ�� � لها تأث�� سل�� وس إلغاء أو تخف�ض العد�د من الغرامات والرسوم ال�لد�ة ال�� � الخزانة خوس�ه س�سن�� ح رئ�س �لد�ة لندن ب���د وأم�� �األمس ، اق��
متناسب ع� األشخاص ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة. تهدف هذە اإلجراءات إ� رفع العبء الما�� عن الس�ان ذوي الدخل المنخفض
ان�ة العمدة للسنة المال�ة 2021-2022 إلغاء الرسوم التال�ة � ح م�� هم خالل و�اء كوف�د -19 الص�� . تق��  :الذين عانوا أ��� من غ��
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. �سمح رسوم � � من ذوي الدخل المنخفض والمهاج��ن و / أو المسن�� ا فنان�� � دفعها تار�خ�� ا) ، وال�� إلغاء رسوم ترخ�ص فنان الشارع (849 دوالر�
� برنامج

� أما�ن مخصصة إلعالة أنفسهم وعائالتهم. س�ضمن إلغاء هذە الرسوم مشاركة أقوى ��
� ب�يع أعمالهم الفن�ة �� خ�ص لهؤالء ال�ائع�� ال��

� ، وجذب الدوالرات المحل�ة لجنة سان فرا�س�سكو للفنون ، و�ساعد ع� توسيع األسواق المتنوعة والنا�ضة �الح�اة والمدّرة للدخل للفنان��
.والس�اح�ة لإل�داعات ال�دو�ة

 
د أو ضحا�ا � الذين �انوا �عانون من ال��� � ُتفرض �ش�ل أسا�� ع� عائلة وأصدقاء المتو�� ، وعادًة للمتوف�� � ال�� إلغاء رسوم الفاحص الط��
الجرائم من ذوي الدخل المنخفض. �شمل هذە الرسوم إث�ات خطاب الوفاة (10 دوالرات) ، و��ان عدم العدوى (10 دوالرات) ، وحقي�ة
ا ا) ، وحرق الجثة (1196 دوالر� ا) ، و�زالة الرفات (632 دوالر� .(ال�وارث (67 دوالر�

 
ا لل��ار). يتم دفع هذە الرسوم �ش�ل أسا�� من ق�ل األفراد غ�� إلغاء الرسوم المرت�طة ب�طاقات ه��ة المدينة (6 دوالرات للش�اب و 18 دوالر�

� وذوي الدخل المنخفض و�مكن أن تكون عوائق أمام الحصول ع� هذا الش�ل من اله��ة .الموثق��
 

ا). هذە الرسوم صع�ة � ترخ�ص ال�لب (32 دوالر�
ا) ورسوم التأخر �� � لرعا�ة الحيوان ومراقبته: اس�سالم المالك للحيوان (33 دوالر� إلغاء رسم��

� ذوي الدخل المنخفض  .لدفعها للمق�م��
 
� التخف�ضات ع� الغرامات والرسوم لألشخاص ذوي الدخل المنخفض بناًء ع� قدرتهم ع� خالل العام المق�ل ، ستقوم األقسام التال�ة بتط��ر أو تحس��
 :الدفع
 

� من المحتمل أن تؤثر ع� األشخاص ذوي الدخل س�تعاون وزارة الصحة العامة مع اإلدارات األخرى إل�شاء فئة "طالب اإلنصاف" للرسوم ال��
المنخفض ، مثل الرسوم المرت�طة �مرافق الطعام المتنقلة والمؤقتة ، فضً� عن صاالت التدل�ك والوشم. سيؤدي هذا إ� تخف�ض رسوم
� ـــح لألفراد المؤهل�� .التصار�ـ

 
� ذوي الدخل المنخفض � توسيع عمل�ة المصاعب المال�ة الحال�ة لرسوم س�ارة اإلسعاف للمق�م��

.س��حث إدارة اإلطفاء ��
 

� برنامج المنح الدراس�ة القوي ، مما �سهل ع� العائالت التقدم و�زالة
هات بتوسيع نطاق ان�شارە ل��ادة المشاركة �� � ف�ه والمت�� س�قوم قسم ال��

� المعسكرات الص�ف�ة و�رامج ما �عد المدرسة ودروس الس�احة والفنون والصحة والعاف�ة وال��اضة
� تحول دون المشاركة �� الحواجز ال��

فيه�ة ها. األ�شطة ال�� .وغ��
 
� هنا

. لم��د من المعلومات ، اقرأ الب�ان الصح��
 
�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
� 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��
 
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
�
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ الص��� � مطار سان فرا�س�سكو الدو�� - الثالثاء 15 يونيو 2021 الساعة 9:30 ص�اح�

فرصة امت�از المطعم القادمة ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-n-breed-and-treasurer-jos%25C3%25A9-cisneros-propose-elimination-and-reduction-fines-and
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfport.com/sites/default/files/05.07.21%2520Parks%2520and%2520Open%2520Space%2520RFQ%2520.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.sfport.com/PopUpRFQ
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�
ا ب�شغ�ل امت�از .SFO ير�� االنضمام إ� مناقشة �خصوص فرصة امت�از مطعم قادمة ��

�
� لم تقم مطلق

ة ال�� �ات الصغ�� ستكون هذە الفرصة لل��
.المطار
 
� مركز تجاري. سوف تتعرف

� مطار مقا�ل �شغ�ل مطعم ع� جانب شارع أو ��
� �شغ�ل مطعم �� خالل هذە المناقشة ، س�تعلم االختالفات الرئ�س�ة ب��

�
ان�ة الش�ل�ة) لل�شغ�ل �� � ا ع� الحد األد�� من المؤهالت الق�اس�ة والنفقات المطل��ة (الم�� ة .SFO أ�ض� ا ألن هذە مناقشة ، س�كون لد�ك فرصة كب�� نظر�

� طلب تقد�م العروض القادم
.لمشاركة أف�ارك حول المؤهالت ومتطل�ات ال�شغ�ل ور�ما التأث�� ع� المحتوى ��

 
و�ات وخدمات البيع �التجزئة والر�اب مثل الخدمات (SFO) توفر امت�ازات مطار سان فرا�س�سكو الدو�� � المطار المأ�والت والم��

رعاة وموظ��
� �شك�ل طلب تقد�م العروض

� مب�� (RFP) الم�ف�ة وع��ات األمتعة. س�ساعد هذە المناقشة ��
و�ات) �� الس�ئجار مطعم قادم (امت�از لألطعمة والم��

.F الر�اب 3 ، منطقة الصعود
 
انضم ع� جهاز ال�مبيوتر أو تطبيق األجهزة المحمولة - Microso� Teams اجتماع
انقر هنا لالنضمام إ� االجتماع
� فقط

(أو اتصل (صو��
+1 650-466-0290 ،، 677620492 # United States، San Jose  
677620492 : �

# معرف المؤتمر الهات��
 
ة - األر�عاء 16 يونيو 2012 الساعة 4 مساًء �ات الصغ�� ���ة لل�� نصائح ��
� المستق�ل� انضم إ� مركز النهضة لمعرفة ما تحتاج إ� تقد�مه لالمتثال

ائب ودفعها �ش�ل صحيح سيوفر لك ووقت عملك وأموالك �� إن تقد�م ال��
�عات ائب الف�درال�ة ، وطرق �س�طة لحساب المدفوعات المقدرة ، و�سج�ل أفضل الممارسات ، وك�ف �مكن أن تؤثر ��� � ال�� ع� COVID-19 لقوان��
ائ�ك ، والم��د� انقر هنا لل�سج�ل ��.
 
� - Juneteenth جلسة االستماع

الخم�س 17 يونيو 2021 الساعة 12 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ الص���
� Pacific Community Ventures (PCV) 17 تجمع

�� �
ا�� � اجتماع مجتمع اف��

� أصحاب األعمال السود وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة �� ب��
� ، وتك��م

� تمام الساعة 12 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ ، لالحتفال �التجارب والعمل الجاد ألصحاب األعمال السود ع� مدار العام الما��
يونيو ��

Juneteenth ، وسماع قصصك. ير�� االنضمام لمشاركة قصتك ، وك�ف �مكنهم حشد الم��د من الدعم لتقد�مه إ� مجتمعك. تعلم الم��د وسجل
. هنا
 
� 21 يونيو 2021 الساعة 6:00 مساًء أموال الناس األخرى - االثن��
ا من مصادر التم��ل ، فإن عات ، أو م��ج� ا ، أو الت�� سواء كنت �ستخدم حقوق المل��ة ، أو القروض ، أو االئتمان التجاري ، أو اإليرادات المدفوعة مس�ق�
استخدام أموال اآلخ��ن إلطالق عملك أو تنميته ينطوي ع� مخاطر عال�ة للغا�ة من حدوث مفاج�ت غ�� سارة ونزاعات قانون�ة. ستقوم ورشة العمل
اماتك القانون�ة بوض�ح � ة المختلفة ، و�ساعدك ع� فهم ك�ف�ة تحد�د حقوقك وال�� هذە �مسح المخاطر والفرص الخاصة �أنواع تم��ل األعمال الصغ��
ا لحما�ة نفسك. انقر هنا لل�سج�ل ا كتاب�� .مقدم�
 
�
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ الص��� العودة إ� المسار الصحيح - الخم�س 24 يونيو 2021 الساعة 11:00 ص�اح�

ة ات�ج�ات العامة الخاصة (SBA) توفر لك إدارة األعمال الصغ�� :العد�د من الفرص التعل�م�ة من أجل (PPSI) ومعهد االس��
�
امج الجد�دة والحال�ة المتوفرة �� � �مكنك اتخاذها اآلن للتعلم واالستفادة من ال�� SBA تعرف ع� الخطوات ال��

ة الصادرة عن إدارة �ا�دن هار�س امج و�عالنات الس�اسة األخ�� احصل ع� تحد�ث �شأن ال��
�
ة �� اء الق�ادة واألعمال الصغ�� SBA احصل ع� إجا�ات ألسئلتك من ق�ل خ��

� مجتمعك
تعلم ك�ف �مكنك أن تصبح قائد لقاح ��

� �مكنك استخدامها لتح��ل عملك إ� عالم رق�� ا��شف األدوات والموارد ال��
 
�
كز هذە الندوة ع�� ال��ب ع� خدمة المنطقة 9 �� . سجل هنا . SBA - AZ ، CA ، GU ، HI ، NV س��

 
 
: تحديثات موارد التم��ل
ة لتخف�ف عبء الديون - جد�د SF New Deal برنامج منحة لألعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو SF New Deal أطلقت

ة �� �ات الصغ�� ـــع 1،000،000 دوالر لتخف�ف الديون ع� ال�� ة لتوز�ـ .برنامج منح صغ��
 
� تم �ات ال�� � ذلك ال��

ة ، �ما �� �ات الصغ�� ة. برنامج المنح هذا مفت�ح لجميع ال�� كة صغ�� س�تم تقد�م منح �ق�مة 2500 دوالر أم���� إ� 400 ��
� أي من برامج

ا �� � لم �شارك سا�ق� ا ، وال�� ا لتقد�مه - ع� س��ل المثال ، يتم �شجيع .SF New Deal افتتاحها حديث� ال �جب أن �كون العمل مطعم�
ة المتأثرة ع� التقد�م �ات الصغ�� .المكت�ات أو متاجر البيع �التجزئة أو صالونات العنا�ة �األظافر أو أي ن�ع من ال��
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MTY0MjJkNTgtNTJlYy00OTBhLTkyMDUtZGFmYjg3MWIxMWMw%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,,677620492#%20
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg%3Foeidk%3Da07ei09fa4i35e50c89%26oseq%3D%26c%3D%26ch%3D
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lc-2vrTsiHtYYHk-qD8niIRWcorPZOXC6
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg%3Foeidk%3Da07ei0gzecq1c87791b%26oseq%3D%26c%3D%26ch%3D
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kWBd-5_cToaN3_2Hd_JdfA%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfnewdeal.org/debt-relief
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ة المفضلة للحصول ع� منح. تفاص�ل التقد�م �مكن لألفراد التقدم للحصول ع� أعمالهم الخاصة للحصول ع� منحة أو �مكنهم ترشيح أعمالهم الصغ��
� صفحة برنامج منحة

شيح مدرجة �� ة تقد�م الطلب من 1 يونيو إ� SF New Deal Small Business 30 وال�� ة لتخف�ف عبء الديون . تمتد ف�� الصغ��
� أو ق�ل 31 يوليو 2021

.يونيو 2021. وس�تم اإلعالن عن منح المنحة ��
 
منحة المطبخ صفر - فتح
� 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
فتح - (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
 
ار االقتصاد�ة فتح - (EIDL) قرض �ارثة اإل��
 لـ

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

ا. ال توجد غرامة أو رسوم المال�ة ونفقات ال�شغ�ل. �مكن أن �صل م�لغ القرض إ� 500000 دوالر مع معدل فائدة ثا�ت ب�س�ة 3.75٪ لمدة 30 عام�
. sba.gov/ eidl للدفع المسبق. لمعرفة الم��د والتقد�م ، قم ب��ارة
 
 
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 .

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfnewdeal.org/debt-relief
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://drive.google.com/file/d/15SxoNfjy5Fa9XF4CnvJ1jTQZz614tZWF/view
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&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=auto&tl=ar&u=https://www.svograntportal.sba.gov/s/
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