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مكتب الن رش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
ًن
 SBC Mtgالموضوع :ترتيب عودة أك رث أما ا م ًع ا ؛ القادمة

يونيو 1 4 2021
،عزيزي القارئ
تابع القراءة  Safer Return Together C19-07y.بينما تستعد سان فرانسيسكو إلعادة االفتتاح بالكامل  ،أصدرت وزارة الصحة العامة األمر الجديد
للحصول عىل مزيد من المعلومات وتفاصيل التغي ري ات اليت ستدخل ح زي التنفيذ يف  15حزيران (يونيو) .يف حالة فاتتك رسالتنا اإلخبارية األخ ري ة حول
 .للصحة العامة  ،يمكنك عرضها هنا  CAإرشادات تغطية الوجه المحدثة من إدارة
لقد كانت رحلة طويلة للوصول أخ ًري ا إىل الضوء يف نهاية النفق .جنبا إىل جنب مع سان الفرنسيسكان يف أعقاب توجيهات من أجل الصحة والتوجيهات،
لفة لقاح من وفعالية وتوافر اللقاحات لعبت أيضا دورا كب ري ا يف النقصان يج معدالت الحالة ،يف المستشفيات وانتشار المجتمع .تواصل وزارة COVIDو
الصحة العامة تشجيع جميع المؤهل ني للحصول عىل التطعيم يف أرسع وقت ممكن  ،حىت يمكن إعادة فتح سان فرانسيسكو ومنطقة الخليج بأكملها
 sf.gov/getبأمان .يمكن للجمهور تحديد موعد أو العثور عىل موقع استقبال من خالل االتصال بالرقم ( 2700-652 )628أو بالذهاب إىلvaccinated .
كما هو الحال دائ ًم ا  ،فإن مكتب األعمال الص غ ري ة موجود هنا لمساعدة ودعم ال رش كات الص غ ري ة بينما نعيد فتح أبوابنا والتعايف من هذا الوباء .إذا كنت
ًض
أو االتصال بالرقم  .6134-554-415نحن نشجع أي ا ال رش كات عىل  sfosb@sfgov.orgبحاجة إىل مساعدة  ،يرىج مراسلتنا ع رب ال رب يد اإللك رت وين عىل
.كث ًري ا للحصول عىل الموارد  oewd.org/covid19مراجعة
،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
:يف سان فرانسيسكو .جدول أعمال يوم االثن ني يتضمن
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
ًن
 C19-07yطلب عودة أكرث أما ا
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ًد
مع زيادة معدالت التطعيم  .يف اتصال مع الدولة إنهاء  COVID-19تتمتع سان فرانسيسكو ومنطقة الخليج اآلن بمعدالت إصابة منخفضة ج ا بف ري وس
واليت  C19-07yاإلرشاد ،أصدر مسؤول الصحة يف أك رث أمنا العودة معا بالدفع  COVID 19مخطط القتصاد أك رث أمانا ووضع يف مكانه الجديد ،محدود
سوف تذهب ح زي التنفيذ يف يونيو  .15جنبا إىل جنب مع إصدار هذا الطلب الجديد  ،سيقوم المسؤول الصيح بإنهاء العديد من األوامر والتوجيهات
.عىل الرغم من استمرار البعض اآلخر  COVID-19 ،المتعلقة بـ
يرفع " أمر العودة اآلمنة م ًع ا" حدود السعة المحلية المفروضة عىل قطاع األعمال والقطاعات األخرى  ،ومتطلبات التباعد المادي المحيل  ،والعديد من
قيود الصحة والسالمة السابقة األخرى  .لم تعد ال رش كات مطالبة بإعداد بروتوكوالت التباعد االجتما يع ون رش ها أو يف معظم الحاالت تقديم خطط
الصحة والسالمة إىل مسؤول الصحة .كما لم يتم حثهم بشدة عىل السماح لموظيف المكتب بمواصلة العمل عن بعد قدر اإلمكان .أيضا ،باستثناء
.المدارس ،ورعاية األطفال ،وخارج  -لم تعد برامج الوقت المدرسية والتوجيه محددة القطاع يف ظل التوجيهات الصحية المحلية تطبيق
رش
:تشمل المتطلبات العامة لل كات والجهات الحكومية عىل سبيل المثال ال الحرص ما ييل
شجع األنشطة اليت يمكن أن تحدث يف الهواء الطلق
ًن
يتم حث جميع ال رش كات والهيئات الحكومية عىل التفك ري يف نقل العمليات أو األنشطة يف الهواء الطلق  ،إذا كان ذلك ممك ا وبالحد
يف الهواء الطلق بشكل عام مقارنة  COVID-19الذي يسمح به القانون المحيل ومتطلبات الترصيح  ،نظًر ا لوجود مخاطر أقل النتقال
.بالداخل
فحص صحة الموظفني
ًث
لكن هذا المطلب ال يعين  COVID-19 ،يجب عىل ال رش كات والهيئات الحكومية تطوير وتنفيذ عملية لفحص األفراد بح ا عن أعراض
أنه يجب عليهم إجراء فحص يف الموقع للموظف ني  .يجب عىل ال رش كات والهيئات الحكومية أن تطلب من الموظف ني تقييم األعراض
وينبيغ أن تتبع العزلة الفردية والتوجيه  COVID-19،لديهم أعراض تتفق مع  ersonnelالخاصة بهم قبل الحضور إىل العمل .إذا ص
).الحجر الصيح يف هذا النظام (صفحة 7
يجب عىل ال رش كات السماح للموظفني بالبقاء يف المزن ل عند المرض
إىل البقاء يف الم زن ل حيث لديهم األعراض  ersonnelص  OSHAهناك حاجة ال رش كات لمتابعة كال  /القواعد واللوائح اليت تسمح
من خالل اختبار أو الطبيب)(  COVID-19اليت يه جديدة أم ال يفرس رش ط آخر أو إذا كان قد تم تشخيص مع  COVID-19المرتبطة
العودة إىل العمل حىت لديهم رش وط معينة راضية ،كل ذلك مزيد  ersonnelحىت إذا كان لديهم أي أعراض ،وليس لديهم تلك ص
يتوافق مع والية كاليفورنيا يف مجلس الشيوخ بيل ( 95قانون  usinessesأيضا ،ب يجب  / OSHA.المنصوص عليها يف قواعد كال
العمل ،أقسام  248.2و  ،)248.3اليت تنص عىل أن أرباب العمل مع أك رث من  25موظفا يجب أن تعيط كل موظف  80ساعة من
بأثر رجيع إجازة مرضية إىل  1يناير  2021ومن خالل  30سبت م رب ( 2021مقسمة إىل أقل من الموظف ني بدوام كامل)  COVID-،الصلة
بما يف ذلك أنه يجوز للموظف ني استخدام هذه اإلجازة المرضية مدفوعة األجر للحصول عىل التطعيم أو لمرض ما بعد التطعيم .كل
عن البقاء يف الم زن ل يف أي من الحاالت المذكورة يف هذه  ersonnelب محظور وحدات اليت من اتخاذ أي إجراء ضار ضد أي ص
.الفقرة الفرعية
الفتات
والجهات الحكومية إىل آخر بشكل واضح الفتات تذك ري األفراد من أفضل الممارسات  usinessesالفتات للرعاة  -جميع ب مطلوبة
ًض
للحد من انتقال :أخذ اللقاح .ابق يف الم زن ل إذا كنت مري ا  ،وتحدث إىل طبيبك ؛ ارتِد قناًع ا لمزيد من الحماية ؛  COVID-19الوقاية
.تعظيم الهواء النيق ونظف يديك
والجهات الحكومية لعالمات ما بعد يف غرف اس رت احة الموظف أو مناطق تشجيع  usinessesالفتات للموظف ني  -جميع ب مطلوبة
.الموظف ني عىل أخذ اللقاح واطالعهم كيفية الحصول عىل معلومات إضافية
 https://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit .عينة من الالفتات متاحة ع رب اإلن رت نت عىل
إرشادات التهوية
والجهات الحكومية مع عمليات داخلية إلعادة النظر يف المبادئ التوجيهية التهوية وتنفيذ اس رت اتيجيات  usinessesكل ب تحث
.التهوية لعمليات الداخلية بقدر اإلمكان
اإلبالغ اإللزايم من قبل ال رش كات والجهات الحكومية
تنبيه فورا  ersonnelوالجهات الحكومية يجب أن تتطلب أن جميع ص  usinessesواللوائح ،ب  / OSHAوتمشيا مع قواعد كال
وكانوا موجودين يف مكان العمل إما ( )1خالل ال  48ساعة قبل ظهور  COVID-19ب وحدات اليت أو جهة حكومية إذا ثبتت اصابتهم
األعراض أو يف غضون  10أيام بعد ظهور األعراض إذا كانت األعراض ؛ أو ( )2يف غضون  48ساعة قبل التاريخ الذي تم اختبارهم
فيه أو يف غضون  10أيام بعد تاريخ اختبارهم إذا كانوا بدون أعراض .إذا كان ب وحدات اليت أو يتعلم كيان الحكومية أن ثالثة أو
وزار مكان العمل خالل ف رت ة التعرض لمخاطر عالية يف أي وقت  COVID-19،تأكدت حاالت إيجابية من  ersonnelأك رث من ه ص
عىل الرقم  DPH 6100-217-628خالل ف رت ة  14يوما (أي ثالث حاالت يف الموقع خالل ف رت ة  14يوًم ا)  ،يجب عىل الكيان االتصال بـ
فوًر ا لإلبالغ عن الحاالت ويف موعد ال يتجاوز يوم العمل التايل بعد معرفة تلك الحاالت اإليجابية .يجب أن ال رش كات والجهات
بما يف ذلك تقديم أي المعلومات المطلوبة  DPHالحكومية أيضا االمتثال لجميع التحقيق يف القضية والتداب ري االتصال تتبع إخراج
لمتابعة العزل والحجر الصيح ال رب وتوكوالت اليت  ersonnelتعليمات ص  DPH،ضمن اإلطار الزمين المنصوص عليه من قبل
وباستثناء الحاالت اإليجابية وعىل مقربة غ ري المطعم ني االتصاالت من مكان العمل خالل ف رت ات العزل والحجر  DPH،يحددها
.الصيح
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مدارس وبرامج لألطفال والشباب
ًد
المنخفضة للغاية يف جميع أنحاء المنطقة  ،والمخاطر المنخفضة النتقال العدوى  COVID-19المدارس  -استنا ا إىل معدالت حالة
يف المدارس  ،يعتقد المسؤول الصيح بشدة أنه يمكن وينبيغ إعادة فتح المدارس بالكامل للصفوف الشخصية لجميع الصفوف يف
يف هذا الوقت  ،يجب عىل  COVID-19البداية للعام الدرايس  .2021/2022إىل حد كب ري ألنه ليس كل األطفال مؤهل ني للتطعيم ضد
المدارس اتباع متطلبات الصحة والسالمة المنصوص عليها يف توجيه مسؤول الصحة رقم  ، 33-2020بما يف ذلك ما قد يتم تعديله
.يف موقع المدرسة  ersonnelيف المستقبل  ،لضمان سالمة جميع الطالب و ص
يف هذا الوقت  ،يجب أن تعمل  COVID-19برامج األطفال والشباب  -إىل حد كب ري ألنه ليس كل األطفال مؤهل ني للتطعيم ضد
ًق
ال رب امج التالية لألطفال والشباب وف ا لمتطلبات الصحة والسالمة المنصوص عليها يف توجيه مسؤول الصحة رقم  ، 14- 2020بما يف
ذلك ما قد يتم تعديله يف المستقبل ( )1مرافق رعاية جماعية لألطفال الذين لم يلتحقوا بعد بالمدرسة االبتدائية  -بما يف ذلك  ،عىل
سبيل المثال  ،مراكز رعاية األطفال المرخصة  ،ودور الرعاية النهارية  ،ودور الحضانة العائلية  ،ودور الحضانة (بما يف ذلك
الحضانات التعاونية) ؛ و ( )2باستثناء المدارس اليت تم تناولها يف القسم الفريع أ أعاله  ،المؤسسات التعليمية أو ال رت فيهية أو ال رب امج
رش
اليت توفر الرعاية أو اإل اف لألطفال والشباب يف سن المدرسة  -بما يف ذلك عىل سبيل المثال  ،مراكز التعلم وال رب امج األخرى اليت
تدعم وتكمل التعلم عن بعد يف المدارس  ،وبرامج رعاية األطفال يف سن المدرسة  ،وال رب امج الرياضية للشباب  ،والمعسكرات
.الصيفية  ،وبرامج ما بعد المدرسة
.بأكمله لجميع التفاصيل  C19-07yيرىج مراجعة أمر اإلرجاع اآلمن
األوامر والتوجيهات الصحية المحدثة والملغاة
.و  /أو و إنهاء أوامر الصحية التالية والتوجيهات ) (DPHجنبا إىل جنب مع إصدار النظام الجديد ،وقد استكملت إدارة الصحة العامة
برامج لألطفال والشباب التوجيه  -تحديث  11يونيو 2021
برامج توجيهية لألطفال والشباب | إرشادات لرعاية األطفال والوقت خارج المدرسة والمخيمات النهارية
.يف برامج األطفال والشباب ) (OSTمالحظة :تم دمج المتطلبات وأفضل الممارسات ل رب امج الوقت خارج المدرسة
يوجد أدناه ملخص للتغي ري ات منذ  20/5/21عندما تم تحديثه آخر مرة .يتم تمي زي التحديثات الرئيسية باللون األزرق يف التوجيه .يرىج مراجعة
.التوجيهات واإلرشادات بأكملها لجميع التفاصيل
.إىل قسم الرسائل الرئيسية  COVID-19تمت إضافة أسباب لرفع بعض احتياطات
ًق
الخاصة بأغطية الوجه الصادرة يف  .6/9/2021يش ري القسم الخاص بأقنعة الوجه  CDPHاألقنعة غ ري مطلوبة يف الهواء الطلق  ،وف ا إلرشادات
 CDPH.اآلن إىل إرشادات
.والتعرض يف الم زن ل .ال تحتاج ال رب امج إىل التحقق من قيام الموظف ني بذلك كل يوم  COVID-19يمكن للموظف ني التحقق الذايت من أعراض
:المطلوبة وتقليلها إىل عالمت ني مختلفت ني فقط .يجب عىل ال رب امج ن رش العالمات المطلوبة التالية  COVID-19تم تحديث عالمات
.ان رش بشكل بارز يف جميع المداخل العامة  COVID -19 -أفضل ممارسات الوقاية من
.للموظف ني  -ضع يف غرف اس رت احة الموظف ني ومناطق الموظف ني األخرى  COVID-19معلومات التطعيم ضد
موجودة عىل اإلن رت نت عىل  SFDPHاألخرى .الالفتات المعتمدة من  COVID-19لم تعد هناك حاجة لعالمات
https://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit
ي
لما
القيود
:تمت إزالة
يل
عدد األشخاص المسموح لهم بحضور العروض والمناسبات العائلية والجوالت والمنازل المفتوحة .للمهرجانات والعروض
والمناسبات األخرى اليت تشارك فيها العائالت ؛ جوالت؛ والمنازل المفتوحة  ،احتفظ بسجل لجميع األشخاص الذين يح رض ون.
ًق
ًد
 COVID-19 .سيكون هذا مفي ا إذا أظهر شخص ما يف حدث أو جولة أو م زن ل مفتوح الح ا نتائج إيجابية لـ
 COVID-19 ،لم يعد التجميع الجما يع مطلوًب ا يف برامج األطفال والشباب .إذا كانت نتيجة اختبار شخص ما يف برنامجك إيجابية لـ
بعد اآلن أن كل شخص يف الفصل أو الفريق أو المجموعة كان عىل اتصال وثيق  .فقط األشخاص الذين كانوا  SFDPHفلن يف رت ض
لمدة  15دقيقة عىل األقل  ،عىل مدار  24ساعة  ،سيتم اعتبارهم عىل اتصال  COVID-19عىل بعد  6أقدام من الشخص المصاب بـ
.وثيق
القيود المحلية المفروضة عىل  SFDPHاألنشطة عالية الخطورة :الرياضة والرقص والتمارين الرياضية وآالت النفخ والغناء .رفعت
.بشأن الرياضة اليت تظل سارية بعد  15يونيو  CDPHالرياضة والرقص والتمارين الرياضية .استمر يف اتباع أي إرشادات
رحالت ميدانية .تمت إزالة جميع القيود المفروضة عىل الرحالت الميدانية .يمكنك الذهاب يف رحالت ميدانية إىل وجهات خارجية أو
.داخلية  .يمكنك استخدام المركبات المش رت كة أو وسائل النقل العام
.وجبات عائلية ُ .ي سمح بالوجبات العائلية .ال تحتاج وجبات الطعام إىل أن تكون مطلية أو معبأة بشكل فردي
.يمكن ألفراد األرسة االنضمام إىل حافالت مدرسة الميش
.صحة وسالمة إضافية لهذه الفئة العمرية  SFDPHتمت إزالة القسم الخاص برعاية الرضع واألطفال الصغار .ال يتطلب
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:األوامر الصحية اليت تم إلغاؤها بسبب فري وس كوفيد  19-اعتباًر ا من  15يونيو
متطلبات االختبار للمنشآت الصحية ومقديم الخدمات C19-15c
 C19-14اختبار ت رش يح الجثة
 C19-12fطلب أغطية وجه
 C19-10متطلبات إعداد التقارير الم خ رب ية
االختبار وإعداد التقارير يف منشآت التمريض الماهرة ج13-19
:قواعد الزائر العامة
 C19-09cمرافق الرعاية السكنية
 (SNFs) C1-03cمرافق التمريض الماهرة
 LHH C19-01dو ZSFGH
 SROs C19-04متطلبات
 SFDPH Health Order .لمزيد من التفاصيل  ،قم بزيارة موقع

:اعتباًر ا من  15يونيو  COVID-19التوجيهات الصحية الملغاة لـ
تناول الطعام
البيع بالتجزئة يف المتجر
)الخدمات الشخصية (داخيل وخاريج
)صاالت رياضية ومراكز لياقة بدنية (داخلية وخارجية
مكاتب
تصنيع
التخزين
بناء
برامج التعليم العايل
خدمات الدعم المتخصصة
دور السينما الداخلية
مرافق السكن
المتاحف وحدائق الحيوان ومدينة أكوار
الرياضات ال رت فيهية  -الشباب والكبار
حمامات السباحة
مهرجانات الفنون والموسيىق يف الهواء الطلق
العبادة الداخلية
القيادة يف التجمعات
التجمعات يف الهواء الطلق
مراكز الت رب يد
 SFDPH .للحصول عىل التفاصيل  ،قم بزيارة موقع التوجيه الصيح
: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
ًق
رش
هذه الفرصة ستكون فقط لل كات الصغري ة اليت لم تقم مطل ا بتشغيل  SFO.يرىج االنضمام إىل مناقشة بخصوص فرصة امتياز مطعم قادمة يف
.امتياز 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
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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
 COVIDلقوان ني ال رض ائب الفيدرالية  ،وطرق بسيطة لحساب المدفوعات المقدرة  ،وتسجيل أفضل ممارسات الحفظ  ،وكيف يمكن أن تؤثر ت رش يعات.عىل رض ائبك  ،والمزيد! انقر هنا للتسجيل 19
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 خالل 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 لبدء 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
 - OPENلألعمال الص غري ة لتخفيف عبء الديون  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 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 افتتاحها
ًق
ًث
ال يجب أن يكون العمل مطع ًم ا لتقديمه  -عىل سبيل المثال  ،يتم تشجيع المكتبات أو  SF New Deal.حدي ا  ،واليت لم تشارك ساب ا يف أي من برامج
.متاجر البيع بالتجزئة أو صالونات العناية باألظافر أو أي نوع من ال رش كات الص غ ري ة المتأثرة عىل التقديم
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 المنح اليت تقدمها وزارة البيئة يف سان فرانسيسكو للمطبخ الصفري  usinesses . -ص معجبا ب  erviceو العود الصورة  SFداعيا جميع
تصل إىل  14500دوالر  -لدعم إنقاذ الطعام الصالح لألكل إلطعام سكان سان الفرنسيسكان المحتاج ني مع تقليل تكاليف ال رش اء والتخلص اإلضافية
ًال
ًال
باستخدام 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 ،
.أو  kelly.gaherty@sfgov.org 3768-355-415عىل  Commercial Zero Waste Assistantمنسق
 SBAتحديثات
فتح  (SVOG) -منحة مشغيل األماكن المغلقة
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يل
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 .
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