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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
تحديثات قانون العمل والم��د / OSHA الموض�ع: تح��لة الوقف ؛ �ال
 
 
يونيو 2021 18
 
 
،ع��زي القارئ
 
ة مفت�ح اآلن ة. للتذك�� ، مكتب األعمال الصغ�� �ات الصغ�� ق�ل التوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، �شارك مجموعة �املة من اإلعالنات والموارد لل��
� فقط . السالمة المهن�ة والصحة معاي�� مجلس وال�ة �ال�فورن�ا (�ال والس�اسات مدينة (OSHA للمساعدة الشخص�ة �قدرة محدودة ، عن ط��ق التعي��
� م�ان العمل �غض النظر عن لدينا حالة التلقيح. �اإلضافة إ�

الحال�ة ال تزال تتطلب موظفينا ل ارتداء أغط�ة الوجه و الحفاظ ع� الت�اعد االجتما�� ��
ة ب�نما نع�د �ات الصغ�� (مع �عض االس�ثناءات) داخل مب�� حكومة مدينة سان فرا�س�سكو . نحن هنا لمساعدة ودعم ال�� ذلك ، األقنعة مطل��ة للجميع 
� ع�

و�� �د اإلل��� أو االتصال �الرقم sfosb@sfgov.org -554-415 فتح أبوابنا ونتعا�� من هذا ال��اء. إذا كنت �حاجة إ� مساعدة ، ير�� مراسلتنا ع�� ال��
�ات ع� مراجعة ا ال�� ا للحصول ع� الموارد oewd.org/covid19 6134 لتحد�د موعد . نحن �شجع أ�ض� �      .كث��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
تمد�د وقف اإلخالء التجاري
� ا لتمد�د وقف اإلخالء التجاري ح�� 30 س�تم�� 2021. ينطبق الوقف ع� المستأج��ن التجار��� ا تنف�ذ�� � نيوسوم أمر� � ، وقع الحا�م جاف��

� األسب�ع الما��
��

� سان فرا�س�سكو ؛ لديها إجما��
� للق�ام �أعمال تجار�ة �� والمستأج��ن من ال�اطن والمستأج��ن من شهر إ� شهر أو المستأج��ن المستأج��ن المسجل��

ة الوقف ، ال �مكن للمالك المقبوضات عند أو أقل من 25 مليون دوالر ؛ وقد فاتك دفع اإل�جار من 16 مارس 2020 إ� 30 س�تم�� 2021. خالل ف��
ا وفرصة لتع��ض مدفوعاتك ا كتاب�� .طردك ق�ل إعطائك إشعار�
 
ة الوقف �س�ب اآلثار المال�ة الناتجة عن أزمة ا خالل ف�� فال �جوز للمالك ، COVID-19 إذا فات المستأجر التجاري المغ� دفع اإل�جار الذي �ان مستحق�
� � الم�افئ�� ة التحمل من خالل عدد الموظف�� ة التحمل المعمول بها. يتم تحد�د طول ف�� داد ح�ازة الوحدة �س�ب عدم السداد ح�� نها�ة ف�� محاولة اس��

� 30 س�تم�� 2021 ("FTE") �دوام �امل
ة الوقف س�نت�� �� ض الجدول أدناە أن ف�� ا من 1 نوفم�� 2020. �ف�� .الذين شملهم المستأجر التجاري اعت�ار�

 

 
. لم��د من المعلومات حول وقف اإلخالء التجاري ، قم ب��ارة هنا
 
تحد�ث الفتات جد�دة
�اؤك لحما�ة صحتك وصحة مجتمعك. وكجزء من هذە المرحلة ا �فضل �ل العمل الذي �ذلته أنت و��

�
تحتفل سان فرا�س�سكو ب�عادة افتتاح أ��� أمان

�ات لل��� اء جد�د تحم�لها ع� الجزء العلوي من لدينا التوع�ة أدوات سن��ا ز ه . أمر ص�� جد�د يتطلب ال�� الجد�دة، ومدينة لد�ه عالمات خ��
س س : واحدة ل �ات ص س نانوثان�ة واحدة ل ب�� � �ات والمؤسسات لط�اعتها �مفردها. قد . nnel عالمت�� هناك �سخة مناس�ة للط�اعة �خلف�ة ب�ضاء لل��
� ��� الفتات تتعلق ب�رشادات تغط�ة وجه الدولة. الفتات عينة يتوفر للتحم�ل انه ص ه

�ات والمؤسسات ��       . ترغب �عض ال��
 
� حافظت ع� سالمتك أنت ومجتمعك منذ �دا�ة ال��اء واس��دالها �الفتات � هذا؟ حان الوقت اآلن إلزالة الالفتات الزرقاء والذهب�ة األ�قون�ة ال�� ماذا �ع��
ا  !جد�دة. ير�� االنضمام إلينا لالحتفال �عودتنا اآلمنة مع�
 
OSHA تحديثات �ال
ووقع الحا�م (ETS) المنقحة COVID-19 �األمس ، صوت مجلس معاي�� السالمة والصحة المهن�ة ع� اعتماد المعاي�� المؤقتة للطوارئ للوقا�ة من
� التنف�ذ ع� الفور. تتضمن التحديثات ع� س��ل المثال ال الح� ما ��� . للحصول ع� تفاص�ل ا للسماح للمراجعات �أن تدخل ح�� ا تنف�ذ�� نيوسوم أمر�
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. �املة وم��د من المعلومات ، انقر هنا
 
� 17 يونيو

���ة" المعدلة �� � "خدمات االخت�ارات ال��
ات مهمة �� :تغي��

ما COVID-19 ال �حتاج الموظفون الذين تم تطع�مهم �ال�امل �دون أعراض إ� الخض�ع لالخت�ار أو الحجر الص�� �عد االتصال الوثيق �حاالت
.لم تظهر عليهم األعراض
� تدر�ب

� المرض) ، �غض النظر عن حالة التطع�م ، ع� الرغم من أنه ي����
� الهواء الطلق (�اس�ثناء أثناء تف��

ال توجد متطل�ات لتغط�ة الوجه ��
� ألغط�ة الوجه CDPH العمال ع� توص�ات .لالستخدام الخار��
� الداخل ، ول�ن �جب عليهم توثيق حالة

� الذين تم تطع�مهم �ال�امل �عدم ارتداء أغط�ة الوجه �� �جوز ألصحاب العمل السماح للموظف��
� تتطلب � المرض ، �جب CDPH التطع�م الخاصة بهم. هناك �عض اإلعدادات ال��

� حاالت تف��
تغط�ة الوجه �غض النظر عن حالة التطع�م. ��

� الداخل والخارج عندما ال �مكن الحفاظ ع� مسافة ستة أقدام ، �غض النظر عن حالة التطع�م
� ارتداء أغط�ة للوجه �� .ع� جميع الموظف��

� الس�ارة مع
� الداخل أو ��

� �أجهزة تنفس معتمدة لالستخدام الطو�� عند العمل �� � غ�� الملقح�� �جب ع� أصحاب العمل تزو�د الموظف��
 .اآلخ��ن ، عند الطلب
� الرتدائهم أغط�ة للوجه .ال �جوز ألصحاب العمل االنتقام من الموظف��
:ال توجد متطل�ات للمسافة الجسد�ة أو الحاجز �غض النظر عن حالة تطع�م الموظف مع االس�ثناءات التال�ة

�
� المرض (3 حاالت أو أ��� ��

وري تنف�ذ الت�اعد المادي والحواجز أثناء تف�� �جب ع� أصحاب العمل تقي�م ما إذا �ان من ال��
� (مجموعة مكشوفة من الموظف��

� مجموعة مكشوفة من
� المرض (20 حالة أو أ��� ��

�جب ع� أصحاب العمل تطبيق المسافات الجسد�ة والحواجز أثناء تف��
� (الموظف��

� يوفرها صاحب العمل � لوائح اإلس�ان والنقل ال��
.ال توجد متطل�ات للمسافة الجسد�ة ع� اإلطالق ��

� يوفرها صاحب العمل ، ُ�ع�� أصحاب العمل من هذە اللوائح � السكن والمواصالت ال��
�� �  عندما يتم تطع�م جميع الموظف��

شيح ، وتقي�م استخدام أنظمة إضاف�ة لتنق�ة الهواء � وز�ادة كفاءة ال�� �جب ع� أصحاب العمل تقي�م أنظمة الته��ة لتعظ�م الهواء الخار��
 
:الت�اعد الجسدي
� الت�اعد الجسدي ومتطل�ات الحاجز �غض النظر عن حالة التطع�م. هناك عدة ETS �ش�ه

� تل�� � �ال�فورن�ا وال��
ات القواعد لعامة الناس �� المنقحة تغي��

:اس�ثناءات قد تنطبق
� ذلك استخدام

���ة" المنقحة �منع أصحاب العمل من تنف�ذ تداب�� وقائ�ة إضاف�ة أ��� مما هو مطلوب ، �ما �� � "خدمات االخت�ارات ال��
ء �� �

ال ��
.الت�اعد الجسدي والحواجز
ط مستمر لتقي�م مخاطر م�ان العمل وتنف�ذ الضوا�ط لمنع انتقال المرض. قد تكون هناك ظروف �قرر فيها أصحاب أر�اب العمل تحت ��
� م�ان عملهم

وري �� .العمل أن الت�اعد الجسدي ��
� ع� أصحاب العمل تقي�م ما إذا �انت المسافة الجسد�ة أو الحواجز � مجموعة مكشوفة) ، يتع��

� أو أ��� �� � المرض (3 موظف��
أثناء تف��

ور�ة للس�طرة ع� انتقال �� COVID-19.
� ، �غض النظر عن � مجموعة مكشوفة) لجميع الموظف��

ا أو أ��� �� � المرض (20 موظف�
� حالة تف��

�جب استخدام الت�اعد الجسدي والحواجز ��
.حالة التطع�م

 
:أغط�ة الوجه
� أما�ن داخل�ة معينة ارتداء غطاء للوجه �غض النظر عن

�� � . �جب ع� الموظف�� � � غ�� الملقح�� � المرك�ات للموظف��
� الداخل و��

أغط�ة الوجه مطل��ة ��
ا �موجب أمر ا من 15 يونيو ، �شمل تلك األما�ن الداخل�ة ح�ث يتطلب .CDPH حالة التطع�م إذا �ان ذلك مطل��� تغط�ة الوجه وسائل النقل CDPH اعت�ار�
دين أو ، K-12 العام ، والمرافق التعل�م�ة � الم�� � (مال�� والرعا�ة الصح�ة وأما�ن الرعا�ة ط��لة األجل ، والمؤسسات اإلصالح�ة واالحتجاز ، والمال��
�د   .(الطوارئ ومرا�ز الت��
 
� الهواء الطلق ، �جب ع� أصحاب العمل التواصل مع العمال الذين يو� �استخدام أغط�ة الوجه

ع� الرغم من أن أغط�ة الوجه ل�ست مطل��ة ��
� الهواء الطلق ح�ث ال �مكن الحفاظ ع� مسافة ستة أقدام من الت�اعد الجسدي. �جب ع� أصحاب العمل توف�� أغط�ة

�� � لألشخاص غ�� المحصن��
� و�تاحتها لألشخاص الذين تم تطع�مهم عند الطلب .للوجه لألشخاص غ�� المطعم��
 
تحديثات قانون العمل
� لمكتب العمل معاي�� تنف�ذ ل

و�� . عدة قانون العمل مرسوم الصورة سوف ت��د معدالت تأث�� إ�ف يوليو 1. لم��د من المعلومات، ير�� ز�ارة الموقع اإلل���
 
:قانون الحد األد�� لألجور
، � � المؤقت�� � والموظف��

� �دوام جز�� � ذلك الموظف��
� سان فرا�س�سكو ، �ما ��

�� 
ً

ا من 1 يوليو 2021 ، �جب أن �حصل الموظفون الذين يؤدون عم� اعت�ار�
� الساعة. �جب ط�اعة الملصق المطلوب ع� ورق 8.5 × 14 بوصة و�جب

ا �� � سان فرا�س�سكو ال�الغ 16.32 دوالر�
ع� ما ال �قل عن الحد األد�� لألجور ��

� �ل م�ان عمل أو موقع عمل
.عرضه ��

 
:قانون الحد األد�� للتع��ض
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ا من 1 يوليو 2021 (MCO) �غ�� قانون الحد األد�� للتع��ض . اعت�ار� � مطار سان فرا�س�سكو الدو��
معظم مقاو�� خدمات المدينة وكذلك المستأج��ن ��

تفع معدالت :ع� النحو التا�� MCO ، س��
ا للساعة MCO معدل لل��ــح = 18.55 دوالر�
ا للساعة MCO معدل غ�� ال���� = 17.34 دوالر�
ا للساعة MCO = 18.00 معدل ال��ان العام دوالر�

 
. MCO تتوفر الملصقات والنماذج المحدثة ع� صفحة و�ب
 
:قانون مساءلة الرعا�ة الصح�ة
داد معدل مرسوم محاس�ة الرعا�ة الصح�ة � ا ل�ل أسب�ع عمل. يتم (HCAO) س�� ا أم��ك�� ا للساعة �حد أق� 234.00 دوالر� ا أم��ك�� � 1 يوليو إ� 5.85 دوالر�

��
� 1 يوليو. تتوفر ملصقات ونماذج محدثة ع� صفحة و�ب

ا �� . HCAO تعد�ل هذا المعدل للتضخم سن���
 
:قانون المطار الص��
ا (HAO) ال ي��د معدل مساهمة المدينة �موجب قانون المطار الص�� ا ل�ل ساعة ، �حد أق� 380 دوالر� ا أم��ك�� � 1 يوليو 2021 و�ظل عند 9.50 دوالر�

��
� 1 يوليو 2022. لم��د من المعلومات حول

ا ل�ل أسب�ع عمل. تمت جدولة ال��ادة التال�ة �� . ع� ال��ب HAO قم ب��ارة موقع ، HAO أم��ك��
 
� 1 تموز (يوليو

��ة المب�عات واالستخدام الجد�دة - سار�ة �� (معدالت ��
ا من � مدن ومقاطعات مختلفة �دء�

��ة المب�عات واالستخدام �� � معدل ��
ات ��  س�كون هناك عدد من التغي��

��ة فقط داخل حدود المدينة أو 1 ات معدل ال�� يوليو 2021. وس�تغ�� معدل مقاطعة سان فرا�س�سكو من 8.5٪ إ� 8.625٪. يتم تطبيق تغي��
ائب االسعار المقاطعة المشار إليها. معرفة الم��د حول الم�ان معدالت سوف تتغ�� من خالل قراءة ل إشعار خاص، جد�د المب�عات و استخدام ال��
ائب، والمخت�ات، وتوار�ــــخ انتهاء الصالح�ة متاحة للعرض وتحم�ل بوصفه � ال�� ��ة الجد�دة، س�كون قوان�� المنطوق 1 يوليو 2021. معدالت ال��
ائب ornia جدول ق�ل 1 يوليو 2021، ع� أن �ا�� و ائب صفحة و�ب. العد�د من معدالت ال�� مدينة ومقاطعة المب�عات واستخدام معدالت ال��
ائب والرسوم ا. ز�ارة يرة سور�ة ه ال�� � حالة وجود أي CIAL والرسوم الخاصة تتغ�� أ�ض�

� قد تؤثر ع� عملك. �� الصفحة معدل لرؤ�ة قائمة المعدالت ال��
ائب والرسوم � (CDTFA) أسئلة ، ير�� االتصال �مركز خدمة العمالء التابع إلدارة ال��

�� CA 7115-400-800 ع�.  
 
ا
�
C19-07y طلب عودة أ��� أمان

ا اآلمن الجد�د. تتمتع سان فرا�س�سكو ومنطقة الخليج اآلن � أمر العودة مع�
ة ، وقد قدمنا   �عض النقاط ال�ارزة �� � رسالتنا اإلخ�ار�ة األخ��

ا �� شاركنا سا�ق�
وس ا �ف�� � م�انه COVID-19 �معدالت إصا�ة منخفضة جد�

� اتصال مع الدولة ت�ت�� من مخطط القتصاد أ��� أمانا ووضع ��
مع ز�ادة معدالت التطع�م . ��

� أ��� أمنا العودة معا �الدفع ،COVID-19 الجد�د، وقلة التوج�ه
� 15 يونيو ح��ران C19-07y أصدر مسؤول الصحة ��

� التنف�ذ �� .الذي ذهب ح��
 
ا" حدود السعة المحل�ة المفروضة ع� قطاع األعمال والقطاعات األخرى ، ومتطل�ات الت�اعد المادي المح�� ، والعد�د من قيود يرفع "أمر العودة اآلمنة مع�
� معظم الحاالت تقد�م خطط الصحة

ها أو �� �ات مطال�ة ب�عداد بروتوكوالت الت�اعد االجتما�� و��� الصحة والسالمة السا�قة األخرى. لم تعد ال��
� المكتب �مواصلة العمل عن �عد قدر اإلم�ان. أ�ضا، �اس�ثناء المدارس، ورعا�ة

والسالمة إ� مسؤول الصحة. �ما لم يتم حثهم �شدة ع� السماح لموظ��
� ظل التوجيهات الصح�ة المحل�ة. ير�� مراجعة أمر اإلرجاع اآلمن

-C19 األطفال، وخارج - لم تعد تطبق برامج الوقت المدرس�ة والتوج�ه محددة القطاع ��
07y أ�مله لجميع التفاص�ل�.
 
األوامر والتوجيهات الصح�ة المحدثة والملغاة
.أوامر الصحة والتوجيهات COVID 19 أو إنهاء د العد�د من (DPH) جن�ا إ� جنب مع إصدار النظام الجد�د، وقد است�ملت إدارة الصحة العامة
 
برامج لألطفال والش�اب التوج�ه - تحد�ث 11 يونيو 2021
برامج توجيه�ة لألطفال والش�اب | إرشادات لرعا�ة األطفال والوقت خارج المدرسة والمخ�مات النهار�ة
امج الوقت خارج المدرسة � برامج األطفال والش�اب (OST) مالحظة: تم دمج المتطل�ات وأفضل الممارسات ل��

��.
 
� تم إنهاؤها أو إلغاؤها �شأن COVID-19 األوامر والتوجيهات الصح�ة ال��
� تم إلغاؤها ا من 15 يونيو 2021 ، أصدر مسؤول الصحة قائمة �األوامر والتوجيهات ال��  .اعت�ار�
 
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
� الصغار - الثالثاء 22 يونيو 2021 الساعة 6:00 مساًء عقد سلسلة التور�د للمصنع��
� التعبئة والتغل�ف والتخ��ن، و�دارة المخزون، والثالث - اللوجس��ة

اء المواد الخام والتص�يع العقد، وشارك �� � تتحرك ��عة من العقود ل�� العالم التق��
نامج سوف �عرض مختلف عقد سلسلة التور�د � استقرار االقتصاد. ث ط ق ال��

كطرف، �مكن أن �كون تحد�ا للتنقل لمصنع جد�د ع� نطاق ضيق ح�� ��
وط العقد محفوفة �المخاطر، ت�ادل النصائح حول ك�ف�ة التفاوض و�دارة العالقات عقد المورد الخاص �ك عندما الط�اع وفاق، ومناقشة ك�ف�ة إدارة ��
� � ع� الحلول الممكنة والعالجات للت�ال�ف غ�� المتوقعة لسلسلة التور�د وحاالت الفشل ال�� ك�� � نظام سلسلة التور�د التجار�ة، وال��

ة �� كنت سمكة صغ��
. تحدث �ش�ل متكرر خالل هذە األوقات العص��ة. لمعرفة الم��د وال�سج�ل ، انقر هنا
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ة - الخم�س 24 يونيو 2021 الساعة SBA 1:00 و IRS مع Small Business جلسة أسئلة وأج��ة حول ورشة عمل ومكتب محا�� األعمال الصغ��
مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ
ة إ� ائب األم��ك�ة �شأن ائتمان االحتفاظ �الموظف ، واعتماد .Small Business Advocate Office و SBA و IRS استمع م�ا�� س�ناقش مصلحة ال��
نظرة عامة ع� المساعدة المتعلقة �ال��اء. احصل ع� إجا�ات ألسئلتك S BA اإلجازة العائل�ة المدفوعة ، واعتماد اإلجازة المرض�ة المدفوعة ، ب�نما ستقدم
ة. ال�سج�ل غ�� مطلوب. انقر هنا لالنضمام إ� االجتماع COVID-19 حول خ�ارات اإلغاثة من .ألصحاب األعمال الصغ��
 
�ة - الخم�س 24 يونيو 2021 الساعة 6:00 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ أساس�ات الموارد ال���
�ة (خاصة بوال�ة Start Small Think Big and Low Income Investment Fund (LIIF) انضم إ� لحضور ورشة عمل حول أساس�ات الموارد ال���
�ة واإلس�ان�ة وال�انتون�ة. � � الص�� المزا�ا األخرى المطل��ة. ستعقد ورشة العمل �اللغات اإلنجل�� �ال�فورن�ا). محتوى ورشة العمل يتضمن: الرواتب والتأم��
. انقر هنا للرد ع� دعوة الحضور
 
األر�عاء 30 يونيو 2021 الساعة 2:00 مساًء - BayREN Business تعرف ع� ك�ف�ة تقل�ل ت�ال�ف ال�شغ�ل ب�س�ة تصل إ� 25٪ مع
� BayREN Business ، 30 تعرف ع�

نت �� � منطقة الخليج ، خالل ندوة ع�� اإلن��
ة والمتوسطة �� �ات الصغ�� وهو برنامج جد�د ل�فاءة الطاقة متاح لل��

نامج حً� متعدد اإلم�انات �س� � الساعة 2 مساًء. �قدم ال��
�ات ع� توف�� الطاقة وتقل�ل ت�ال�ف ال�شغ�ل. سجل اليوم AssetCare يونيو �� لمساعدة ال��

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

ة �� �ات الصغ�� ة لتوز�ــــع 1،000،000 دوالر لتخف�ف الديون ع� ال�� .برنامج منح صغ��
 
ا ، � تم افتتاحها حديث� �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 إ� 400 ��
� أي من برامج

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

�
ا لدعم إنقاذ الطعام الصالح لأل�ل مجان ا أم��ك�� � سان فرا�س�سكو - ما �صل إ� 14،250 دوالر�

استفد من منح المطبخ الصفري التابع لوزارة الب�ئة ��
ع �األغذ�ة الصالحة لأل�ل. الهدف � مع تقل�ل ت�ال�ف التخلص اإلضاف�ة من خالل برامج ت�بع نفا�ات الطعام وت�سيق الت�� س�ان سان فرا�س�سكو المحتاج��
�ات إلعادة توز�ــــع فائض الطعام الصالح لأل�ل ع� المجتمعات المحتاجة ، خاصة أثناء جائحة س�ذهب م�لغ .COVID-19 من المنحة هو العمل مع ال��
عات المجان�ة و�سل�م فائض الطعام الصالح لأل�ل إ� منظمة (منظمات) غ�� ر�ح�ة �اإلضافة إ� الوصول إ� ا لعملك إ� التقاط الت�� ا أم��ك�� 14،250 دوالر�
�اء منع Kitchen Zero SF أدوات ت�بع برامج نفا�ات الطعام. راجع صح�فة حقائق داد الطعام الثالثة / �� لم��د من المعلومات ولالطالع ع� خدمات اس��
كتك. المنح متاحة ع� أساس أس�ق�ة الحضور ح�� س�تم�� 2021 - ال حاجة للتقدم .هدر الطعام الذين �مكن أن تعمل معهم ��

أو kelly.gaherty@sfgov.org -355-415 التجاري ع� Zero Waste م�سق مساعد ، Kelly Gaherty قم �ال�سج�ل اليوم عن ط��ق االتصال �ـ
3768.  
 
SBA تحديثات
فتح - (SVOG) منحة مشغ�� األما�ن المغلقة
مفتوحة اآلن لمشغ�� األما�ن الح�ة ومنظمات الفنون الم�ح�ة الح�ة والمتاحف ودور Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) بوا�ة تطبيق
� الم�ح وممث�� المواهب للتقدم �طلب للحصول ع� اإلغاثة االقتصاد�ة الحرجة. تم تخص�ص برنامج � األما�ن الح�ة ومنت�� الس�نما ، �اإلضافة إ� مرو��
SVOG هذە األموال ، تم حجز ما ال �قل عن 2 مل�ار دوالر لتطب�قات � ا SVOG �أ��� من 16.2 مل�ار دوالر للمنح. من ب�� المؤهلة مع ما �صل إ� 50 موظف�
� دوالر لمنحة �دوام �امل. قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول ع� منح �ساوي 45٪ من إجما�� إيراداتهم المك�س�ة �حد أق� قدرە 10 مالي��
ات األول��ة ذات الصلة أثناء تلقيها الطل�ات. لم��د من SVOG طل�ات SBA واحدة. تق�ل � لف�� ع� أساس الوارد أوً� صادر أوً� وتخص�ص المتقدم��
  . /h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s 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 المال�ة (EIDL) �مكن ألصحاب األعمال الصغ�� � للوفاء �االل��

ا. ال توجد غرامة أو رسوم للدفع 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 المسبق. لمعرفة الم��د والتقد�م ، قم ب��ارة
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.svograntportal.sba.gov/s/
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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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