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مكتب النرش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
تحديثات قانون العمل والمزيد  OSHA /الموضوع :تحويلة الوقف ؛ كال

يونيو 18 2021
،عزيزي القارئ
قبل التوجه إىل عطلة نهاية األسبوع  ،نشارك مجموعة كاملة من اإلعالنات والموارد للرش كات الصغري ة .للتذكري  ،مكتب األعمال الصغري ة مفتوح اآلن
والسياسات مدينة ) OSHAللمساعدة الشخصية بقدرة محدودة  ،عن طريق التعيني فقط  .السالمة المهنية والصحة معايري مجلس والية كاليفورنيا (كال
الحالية ال تزال تتطلب موظفينا ل ارتداء أغطية الوجه و الحفاظ عىل التباعد االجتمايع يف مكان العمل بغض النظر عن لدينا حالة التلقيح .باإلضافة إىل
ذلك  ،األقنعة مطلوبة للجميع (مع بعض االستثناءات) داخل مبىن حكومة مدينة سان فرانسيسكو  .نحن هنا لمساعدة ودعم الرش كات الصغري ة بينما نعيد
ىف
أو االتصال بالرقم  sfosb@sfgov.org -554-415فتح أبوابنا ونتعا من هذا الوباء .إذا كنت بحاجة إىل مساعدة  ،يرىج مراسلتنا عرب الرب يد اإللكرت وين عىل
ًض
.كثًري ا للحصول عىل الموارد  6134 oewd.org/covid19لتحديد موعد  .نحن نشجع أي ا الرش كات عىل مراجعة
،تضامنا مع
مكتب األعمال الصغري ة

:اإلعالنات
تمديد وقف اإلخالء التجاري
األسبوع الما  ،وقع الحاكم جافني نيوسوم أمًر ا تنفيذًي ا لتمديد وقف اإلخالء التجاري حىت  30سبتمرب  .2021ينطبق الوقف عىل المستأجرين التجاريني
يف
يض
والمستأجرين من الباطن والمستأجرين من شهر إىل شهر أو المستأجرين المستأجرين المسجلني للقيام بأعمال تجارية
سان فرانسيسكو ؛ لديها إجمايل
يف
المقبوضات عند أو أقل من  25مليون دوالر ؛ وقد فاتك دفع اإليجار من  16مارس  2020إىل  30سبتمرب  .2021خالل فرت ة الوقف  ،ال يمكن للمالك
.طردك قبل إعطائك إشعاًر ا كتابًي ا وفرصة لتعويض مدفوعاتك
ًق
فال يجوز للمالك  COVID-19 ،إذا فات المستأجر التجاري المغىط دفع اإليجار الذي كان مستح ا خالل فرت ة الوقف بسبب اآلثار المالية الناتجة عن أزمة
محاولة اسرت داد حيازة الوحدة بسبب عدم السداد حىت نهاية فرت ة التحمل المعمول بها .يتم تحديد طول فرت ة التحمل من خالل عدد الموظفني المكافئني
.الذين شملهم المستأجر التجاري اعتباًر ا من  1نوفمرب  .2020يفرت ض الجدول أدناه أن فرت ة الوقف ستنتيه يف  30سبتمرب  ("FTE") 2021بدوام كامل

 .لمزيد من المعلومات حول وقف اإلخالء التجاري  ،قم بزيارة هنا
تحديث الفتات جديدة
ًن
تحتفل سان فرانسيسكو بإعادة افتتاح أكرث أما ا بفضل كل العمل الذي بذلته أنت ورش كاؤك لحماية صحتك وصحة مجتمعك .وكجزء من هذه المرحلة
الجديدة ،ومدينة لديه عالمات خرض اء جديد تحميلها عىل الجزء العلوي من لدينا التوعية أدوات سنويا ز ه  .أمر ص جديد يتطلب الرش كات للنرش
يح
هناك نسخة مناسبة للطباعة بخلفية بيضاء للرش كات والمؤسسات لطباعتها بمفردها .قد  nnel .عالمتني  :واحدة ل بات ص س نانوثانية واحدة ل بري س س
 .ترغب بعض الرش كات والمؤسسات يف نرش الفتات تتعلق بإرشادات تغطية وجه الدولة .الفتات عينة يتوفر للتحميل انه ص ه
ماذا يعين هذا؟ حان الوقت اآلن إلزالة الالفتات الزرقاء والذهبية األيقونية اليت حافظت عىل سالمتك أنت ومجتمعك منذ بداية الوباء واستبدالها بالفتات
!جديدة .يرىج االنضمام إلينا لالحتفال بعودتنا اآلمنة مًع ا
 OSHAتحديثات كال
ووقع الحاكم ) (ETSالمنقحة  COVID-19باألمس  ،صوت مجلس معايري السالمة والصحة المهنية عىل اعتماد المعايري المؤقتة للطوارئ للوقاية من
نيوسوم أمًر ا تنفيذًي ا للسماح للمراجعات بأن تدخل حزي التنفيذ عىل الفور .تتضمن التحديثات عىل سبيل المثال ال الحرص ما ييل  .للحصول عىل تفاصيل
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 .كاملة ومزيد من المعلومات  ،انقر هنا

:تغيري ات مهمة يف "خدمات االختبارات الرت بوية" المعدلة يف  17يونيو
ما  COVID-19ال يحتاج الموظفون الذين تم تطعيمهم بالكامل بدون أعراض إىل الخضوع لالختبار أو الحجر الصيح بعد االتصال الوثيق بحاالت
.لم تظهر عليهم األعراض
ال توجد متطلبات لتغطية الوجه يف الهواء الطلق (باستثناء أثناء تفيش المرض)  ،بغض النظر عن حالة التطعيم  ،عىل الرغم من أنه ينبيغ تدريب
.لالستخدام الخاريج ألغطية الوجه  CDPHالعمال عىل توصيات
يجوز ألصحاب العمل السماح للموظفني الذين تم تطعيمهم بالكامل بعدم ارتداء أغطية الوجه يف الداخل  ،ولكن يجب عليهم توثيق حالة
تغطية الوجه بغض النظر عن حالة التطعيم .يف حاالت تفيش المرض  ،يجب  CDPHالتطعيم الخاصة بهم .هناك بعض اإلعدادات اليت تتطلب
.عىل جميع الموظفني ارتداء أغطية للوجه يف الداخل والخارج عندما ال يمكن الحفاظ عىل مسافة ستة أقدام  ،بغض النظر عن حالة التطعيم
يجب عىل أصحاب العمل تزويد الموظفني غري الملقحني بأجهزة تنفس معتمدة لالستخدام الطويع عند العمل يف الداخل أو يف السيارة مع
.اآلخرين  ،عند الطلب
.ال يجوز ألصحاب العمل االنتقام من الموظفني الرتدائهم أغطية للوجه
:ال توجد متطلبات للمسافة الجسدية أو الحاجز بغض النظر عن حالة تطعيم الموظف مع االستثناءات التالية
رث
رض
يجب عىل أصحاب العمل تقييم ما إذا كان من ال وري تنفيذ التباعد المادي والحواجز أثناء تفيش المرض ( 3حاالت أو أك يف
)مجموعة مكشوفة من الموظفني
يجب عىل أصحاب العمل تطبيق المسافات الجسدية والحواجز أثناء تفيش المرض ( 20حالة أو أكرث يف مجموعة مكشوفة من
)الموظفني
.ال توجد متطلبات للمسافة الجسدية عىل اإلطالق يف لوائح اإلسكان والنقل اليت يوفرها صاحب العمل
عندما يتم تطعيم جميع الموظفني يف السكن والمواصالت اليت يوفرها صاحب العمل ُ ،ي عىف أصحاب العمل من هذه اللوائح
يجب عىل أصحاب العمل تقييم أنظمة التهوية لتعظيم الهواء الخاريج وزيادة كفاءة الرت شيح  ،وتقييم استخدام أنظمة إضافية لتنقية الهواء
:التباعد الجسدي
المنقحة تغيري ات القواعد لعامة الناس يف كاليفورنيا واليت تليغ التباعد الجسدي ومتطلبات الحاجز بغض النظر عن حالة التطعيم .هناك عدة  ETSتشبه
:استثناءات قد تنطبق
ال يش ء يف "خدمات االختبارات الرت بوية" المنقحة يمنع أصحاب العمل من تنفيذ تدابري وقائية إضافية أكرث مما هو مطلوب  ،بما يف ذلك استخدام
.التباعد الجسدي والحواجز
أرباب العمل تحت رش ط مستمر لتقييم مخاطر مكان العمل وتنفيذ الضوابط لمنع انتقال المرض .قد تكون هناك ظروف يقرر فيها أصحاب
.العمل أن التباعد الجسدي رض وري يف مكان عملهم
أثناء تفيش المرض ( 3موظفني أو أكرث يف مجموعة مكشوفة)  ،يتعني عىل أصحاب العمل تقييم ما إذا كانت المسافة الجسدية أو الحواجز
 COVID-19.رض ورية للسيطرة عىل انتقال
ًف
يجب استخدام التباعد الجسدي والحواجز يف حالة تفيش المرض ( 20موظ ا أو أكرث يف مجموعة مكشوفة) لجميع الموظفني  ،بغض النظر عن
.حالة التطعيم
:أغطية الوجه
أغطية الوجه مطلوبة يف الداخل ويف المركبات للموظفني غري الملقحني  .يجب عىل الموظفني يف أماكن داخلية معينة ارتداء غطاء للوجه بغض النظر عن
تغطية الوجه وسائل النقل  CDPHاعتباًر ا من  15يونيو  ،تشمل تلك األماكن الداخلية حيث يتطلب  CDPH.حالة التطعيم إذا كان ذلك مطلوًب ا بموجب أمر
والرعاية الصحية وأماكن الرعاية طويلة األجل  ،والمؤسسات اإلصالحية واالحتجاز  ،والمالئج (مالئج المرش دين أو  K-12 ،العام  ،والمرافق التعليمية
).الطوارئ ومراكز الترب يد
عىل الرغم من أن أغطية الوجه ليست مطلوبة يف الهواء الطلق  ،يجب عىل أصحاب العمل التواصل مع العمال الذين يوىص باستخدام أغطية الوجه
لألشخاص غري المحصنني يف الهواء الطلق حيث ال يمكن الحفاظ عىل مسافة ستة أقدام من التباعد الجسدي .يجب عىل أصحاب العمل توفري أغطية
.للوجه لألشخاص غري المطعمني وإتاحتها لألشخاص الذين تم تطعيمهم عند الطلب
 .عدة قانون العمل مرسوم الصورة سوف تزيد معدالت تأثري إيف يوليو  .1لمزيد من المعلومات ،يرىج

تحديثات قانون العمل
زيارة الموقع اإللكرت وين لمكتب العمل معايري تنفيذ ل

:قانون الحد األدىن لألجور
اًل
اعتباًر ا من  1يوليو  ، 2021يجب أن يحصل الموظفون الذين يؤدون عم يف سان فرانسيسكو  ،بما يف ذلك الموظفني بدوام جزيئ والموظفني المؤقتني ،
عىل ما ال يقل عن الحد األدىن لألجور يف سان فرانسيسكو البالغ  16.32دوالًر ا يف الساعة .يجب طباعة الملصق المطلوب عىل ورق  14 × 8.5بوصة ويجب
.عرضه يف كل مكان عمل أو موقع عمل
:قانون الحد األدىن للتعويض
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معظم مقاويل خدمات المدينة وكذلك المستأجرين يف مطار سان فرانسيسكو الدويل  .اعتباًر ا من  1يوليو  (MCO) 2021يغيط قانون الحد األدىن للتعويض
:عىل النحو التايل  ، MCOسرت تفع معدالت
للربح =  18.55دوالًر ا للساعة  MCOمعدل
غري الربيح =  17.34دوالًر ا للساعة  MCOمعدل
دوالًر ا للساعة  MCO = 18.00معدل الكيان العام
 MCO .تتوفر الملصقات والنماذج المحدثة عىل صفحة ويب

:قانون مساءلة الرعاية الصحية
يف  1يوليو إىل  5.85دوالًر ا أمريكًي ا للساعة بحد أقىص  234.00دوالًر ا أمريكًي ا لكل أسبوع عمل .يتم ) (HCAOسزي داد معدل مرسوم محاسبة الرعاية الصحية
 HCAO .تعديل هذا المعدل للتضخم سنوًي ا يف  1يوليو .تتوفر ملصقات ونماذج محدثة عىل صفحة ويب
:قانون المطار الصيح
ًر
ًر
ًي
يف  1يوليو  2021ويظل عند  9.50دوال ا أمريك ا لكل ساعة  ،بحد أقىص  380دوال ا ) (HAOال يزيد معدل مساهمة المدينة بموجب قانون المطار الصيح
 .عىل الويب  HAOقم بزيارة موقع  HAO ،أمريكًي ا لكل أسبوع عمل .تمت جدولة الزيادة التالية يف  1يوليو  .2022لمزيد من المعلومات حول
)معدالت رض يبة المبيعات واالستخدام الجديدة  -سارية يف  1تموز (يوليو
سيكون هناك عدد من التغيري ات يف معدل رض يبة المبيعات واالستخدام يف مدن ومقاطعات مختلفة بدًء ا من
يوليو  .2021وسيتغري معدل مقاطعة سان فرانسيسكو من  ٪8.5إىل  .٪8.625يتم تطبيق تغيري ات معدل الرض يبة فقط داخل حدود المدينة أو 1
المقاطعة المشار إليها .معرفة المزيد حول المكان معدالت سوف تتغري من خالل قراءة ل إشعار خاص ،جديد المبيعات و استخدام الرض ائب االسعار
المنطوق  1يوليو  .2021معدالت الرض يبة الجديدة ،سيكون قوانني الرض ائب ،والمخترصات ،وتواريخ انتهاء الصالحية متاحة للعرض وتحميل بوصفه
مدينة ومقاطعة المبيعات واستخدام معدالت الرض ائب صفحة ويب .العديد من معدالت الرض ائب  orniaجدول قبل  1يوليو  ،2021عىل أن كايل و
ًض
الصفحة معدل لرؤية قائمة المعدالت اليت قد تؤثر عىل عملك .يف حالة وجود أي  CIALوالرسوم الخاصة تتغري أي ا .زيارة يرة سورية ه الرض ائب والرسوم
.عىل  CA 7115-400-800يف ) (CDTFAأسئلة  ،يرىج االتصال بمركز خدمة العمالء التابع إلدارة الرض ائب والرسوم
ًن
 C19-07yطلب عودة أكرث أما ا
ًق
شاركنا ساب ا يف رسالتنا اإلخبارية األخري ة  ،وقد قدمنابعض النقاط البارزة يف أمر العودة مًع ا اآلمن الجديد .تتمتع سان فرانسيسكو ومنطقة الخليج اآلن
ًد
مع زيادة معدالت التطعيم  .يف اتصال مع الدولة تنتيه من مخطط القتصاد أكرث أمانا ووضع يف مكانه  COVID-19بمعدالت إصابة منخفضة ج ا بفري وس
.الذي ذهب حزي التنفيذ يف  15يونيو حزيران  C19-07yأصدر مسؤول الصحة يف أكرث أمنا العودة معا بالدفع  COVID-19،الجديد ،وقلة التوجيه
يرفع "أمر العودة اآلمنة مًع ا" حدود السعة المحلية المفروضة عىل قطاع األعمال والقطاعات األخرى  ،ومتطلبات التباعد المادي المحيل  ،والعديد من قيود
الصحة والسالمة السابقة األخرى .لم تعد الرش كات مطالبة بإعداد بروتوكوالت التباعد االجتمايع ونرش 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
 C19األطفال ،وخارج  -لم تعد تطبق برامج الوقت المدرسية والتوجيه محددة القطاع يف ظل التوجيهات الصحية المحلية .يرىج مراجعة أمر اإلرجاع اآلمن.بأكمله لجميع التفاصيل 07y
األوامر والتوجيهات الصحية المحدثة والملغاة
.أوامر الصحة والتوجيهات  COVID 19أو إنهاء د العديد من ) (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 لرب امج الوقت خارج المدرسة

 COVID-19األوامر والتوجيهات الصحية اليت تم إنهاؤها أو إلغاؤها بشأن
.اعتباًر ا من  15يونيو  ، 2021أصدر مسؤول الصحة قائمة باألوامر والتوجيهات اليت تم إلغاؤها
:الرب امج التعليمية عىل الويب
عقد سلسلة التوريد للمصنعني الصغار  -الثالثاء  22يونيو  2021الساعة  6:00مساًء
العالم التقين تتحرك برسعة من العقود لرش اء المواد الخام والتصنيع العقد ،وشارك يف التعبئة والتغليف والتخزين ،وإدارة المخزون ،والثالث  -اللوجستية
كطرف ،يمكن أن يكون تحديا للتنقل لمصنع جديد عىل نطاق ضيق حىت يف استقرار االقتصاد .ث ط ق الرب نامج سوف يعرض مختلف عقد سلسلة التوريد
الطباع وفاق ،ومناقشة كيفية إدارة رش وط العقد محفوفة بالمخاطر ،تبادل النصائح حول كيفية التفاوض وإدارة العالقات عقد المورد الخاص بك عندما
رت زي
كنت سمكة صغري ة يف نظام سلسلة التوريد التجارية ،وال ك عىل الحلول الممكنة والعالجات للتكاليف غري المتوقعة لسلسلة التوريد وحاالت الفشل اليت
 .تحدث بشكل متكرر خالل هذه األوقات العصيبة .لمعرفة المزيد والتسجيل  ،انقر هنا
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ومكتب محايم األعمال الصغري ة  -الخميس  24يونيو  2021الساعة  SBA 1:00و  IRSمع  Small Businessجلسة أسئلة وأجوبة حول ورشة عمل
مساًء بتوقيت المحيط الهادئ
ستناقش مصلحة الرض ائب األمريكية بشأن ائتمان االحتفاظ بالموظف  ،واعتماد  Small Business Advocate Office.و  SBAو  IRSاستمع مبارش ة إىل
نظرة عامة عىل المساعدة المتعلقة بالوباء .احصل عىل إجابات ألسئلتك  S BAاإلجازة العائلية المدفوعة  ،واعتماد اإلجازة المرضية المدفوعة  ،بينما ستقدم
.ألصحاب األعمال الصغري ة .التسجيل غري مطلوب .انقر هنا لالنضمام إىل االجتماع  COVID-19حول خيارات اإلغاثة من
أساسيات الموارد البرش ية  -الخميس  24يونيو  2021الساعة  6:00مساًء بتوقيت المحيط الهادئ
لحضور ورشة عمل حول أساسيات الموارد البرش ية (خاصة بوالية ) Start Small Think Big and Low Income Investment Fund (LIIFانضم إىل
كاليفورنيا) .محتوى ورشة العمل يتضمن :الرواتب والتأمني الصيح المزايا األخرى المطلوبة .ستعقد ورشة العمل باللغات اإلنجلزي ية واإلسبانية والكانتونية.
 .انقر هنا للرد عىل دعوة الحضور
األربعاء  30يونيو  2021الساعة  2:00مساًء  BayREN Business -تعرف عىل كيفية تقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إىل  ٪25مع
وهو برنامج جديد لكفاءة الطاقة متاح للرش كات الصغري ة والمتوسطة يف منطقة الخليج  ،خالل ندوة عرب اإلنرت نت يف  BayREN Business ، 30تعرف عىل
ًال
لمساعدة الرش كات عىل توفري الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل .سجل اليوم  AssetCareيونيو يف الساعة  2مساًء  .يقدم الرب نامج ح متعدد اإلمكانات يسىم
 .لمعرفة المزيد

 :تحديثات موارد التمويل
 - OPENلألعمال الصغري ة لتخفيف عبء الديون  SF New Dealبرنامج منحة
.برنامج منح صغري ة لتوزيع  1،000،000دوالر لتخفيف الديون عىل الرش كات الصغري ة يف سان فرانسيسكو  SF New Dealأطلقت
ًث
سيتم تقديم منح بقيمة  2500دوالر إىل  400رش كة صغري ة .برنامج المنح هذا مفتوح لجميع الرش كات الصغري ة  ،بما يف ذلك الرش كات اليت تم افتتاحها حدي ا ،
ًق
ال يجب أن يكون العمل مطعًم ا لتقديمه  -عىل سبيل المثال  ،يتم تشجيع المكتبات أو متاجر البيع  SF New Deal.واليت لم تشارك ساب ا يف أي من برامج
.بالتجزئة أو صالونات العناية باألظافر أو أي نوع من الرش كات الصغري ة المتأثرة عىل التقديم
يمكن لألفراد التقدم للحصول عىل أعمالهم الخاصة للحصول عىل منحة أو يمكنهم ترشيح أعمالهم الصغري ة المفضلة للحصول عىل منح .تفاصيل التقديم
الصغري ة لتخفيف عبء الديون  .تمتد فرت ة تقديم الطلب من  1يونيو إىل  SF New Deal Small Business 30والرت شيح مدرجة يف صفحة برنامج منحة
.يونيو  .2021وسيتم اإلعالن عن منح المنحة يف أو قبل  31يوليو 2021

منحة المطبخ صفر  -فتح
ًن
استفد من منح المطبخ الصفري التابع لوزارة البيئة يف سان فرانسيسكو  -ما يصل إىل  14،250دوالًر ا أمريكًي ا لدعم إنقاذ الطعام الصالح لألكل مجا ا إلطعام
سكان سان فرانسيسكو المحتاجني مع تقليل تكاليف التخلص اإلضافية من خالل برامج تتبع نفايات الطعام وتنسيق الترب ع باألغذية الصالحة لألكل .الهدف
سيذهب مبلغ  COVID-19.من المنحة هو العمل مع الرش كات إلعادة توزيع فائض الطعام الصالح لألكل عىل المجتمعات المحتاجة  ،خاصة أثناء جائحة
 14،250دوالًر ا أمريكًي ا لعملك إىل التقاط الترب عات المجانية وتسليم فائض الطعام الصالح لألكل إىل منظمة (منظمات) غري ربحية باإلضافة إىل الوصول إىل
لمزيد من المعلومات ولالطالع عىل خدمات اسرت داد الطعام الثالثة  /رش كاء منع  Kitchen Zero SFأدوات تتبع برامج نفايات الطعام .راجع صحيفة حقائق
.هدر الطعام الذين يمكن أن تعمل معهم رش كتك .المنح متاحة عىل أساس أسبقية الحضور حىت سبتمرب  - 2021ال حاجة للتقدم
أو  kelly.gaherty@sfgov.org -355-415التجاري عىل  Zero Wasteمنسق مساعد  Kelly Gaherty ،قم بالتسجيل اليوم عن طريق االتصال بـ
3768.
 SBAتحديثات
فتح  (SVOG) -منحة مشغيل األماكن المغلقة
مفتوحة اآلن لمشغيل األماكن الحية ومنظمات الفنون المرسحية الحية والمتاحف ودور ) Shuttered Venue Operators Grant (SVOGبوابة تطبيق
السينما  ،باإلضافة إىل مرويج األماكن الحية ومنتيج المرسح وممثيل المواهب للتقدم بطلب للحصول عىل اإلغاثة االقتصادية الحرجة .تم تخصيص برنامج
ًف
المؤهلة مع ما يصل إىل  50موظ ا  SVOGبأكرث من  16.2مليار دوالر للمنح .من بني هذه األموال  ،تم حجز ما ال يقل عن  2مليار دوالر لتطبيقات SVOG
بدوام كامل .قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول عىل منح تساوي  ٪45من إجمايل إيراداتهم المكتسبة بحد أقىص قدره  10ماليني دوالر لمنحة
ًال
ًال
عىل أساس الوارد أو صادر أو وتخصيص المتقدمني لفرت ات األولوية ذات الصلة أثناء تلقيها الطلبات .لمزيد من  SVOGطلبات  SBAواحدة .تقبل
 https://www.svograntportal.sba.gov/s/ .المعلومات والتقديم  ،قم بزيارة

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