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مكتب النرش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
الموضوع - 1/7 :الحد األدىن الجديد لألجور ؛ رض يبة المبيعات االسعار و أكرث

يونيو 25 2021
،عزيزي القارئ
تواصل إدارة الصحة العامة تشجيع جميع المؤهلني للتطعيم يف أرسع وقت ممكن  .ابتداًء من اليوم  ،سيحصل األشخاص الذين يتم تطعيمهم يف أحد مواقع
التلقيح المخصصة يف سان فرانسيسكو عىل تذكرتني مجانيتني للعبة العمالقة بني شهري يوليو وسبتمرب  ،من يأيت أوًال ُ ،ي قدم أوًال  ،بينما تستمر اإلمدادات.
.اقرأ هنا لمزيد من التفاصيل
وللتذكري  ،فإن مكتب األعمال الصغري ة مفتوحة اآلن ليف شخص المساعدة عن طريق التعيني الصورة فقط  .نحن هنا لمساعدة ودعم الرش كات الصغري ة بينما
ىف
أو االتصال بالرقم  sfosb@sfgov.org -415نعيد فتح أبوابنا ونتعا من هذا الوباء .إذا كنت بحاجة إىل مساعدة  ،يرىج مراسلتنا عرب الرب يد اإللكرت وين عىل
ًض
.كثًري ا للحصول عىل الموارد  6134-554 oewd.org/covid19لتحديد موعد  .نحن نشجع أي ا الرش كات عىل مراجعة
،تضامنا مع
مكتب األعمال الصغري ة

.يرىج

:اإلعالنات
اجتماع لجنة األعمال الصغري ة  -اإلثنني  28يونيو  - 2021تم اإللغاء
مالحظة أنه سيتم إلغاء اجتماع لجنة األعمال الصغري ة المنتظم القادم  .االجتماع المقبل سيكون يوم االثنني  12يوليو  2021الساعة  4:30مساًء

القانون المرسوم الصورة سوف تزيد معدالت تأثري إيف يوليو  .1لمزيد من المعلومات ،يرىج

تحديثات قانون العمل  -اعتباًر ا من  1يوليو 2021
زيارة  everalكما يشارك يف آخر نرش تنا اإلخبارية ،ق العمل
 .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
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
عىل المقاولني والمستأجرين بالمدينة (بما يف ذلك مطار سان فرانسيسكو الدويل وميناء سان  HCAOتعديل هذا المعدل للتضخم سنوًي ا يف  1يوليو  .ينطبق
 HCAO .فرانسيسكو) .تتوفر الملصقات والنماذج المحدثة 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
ًي
 .عىل الويب  HAOقم بزيارة موقع  HAO ،أمريك ا لكل أسبوع عمل .تمت جدولة الزيادة التالية يف  1يوليو  .2022لمزيد من المعلومات حول
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تمديد وقف اإلخالء التجاري
وقع الحاكم جافني نيوسوم عىل األمر التنفيذي لتمديد وقف اإلخالء التجاري حىت  30سبتمرب  .2021ينطبق الوقف عىل المستأجرين التجاريني
ني
سان فرانسيسكو ؛ لديها إجمايل
والمستأجرين من الباطن والمستأجرين من شهر إىل شهر أو المستأجرين المستأجرين المسجل للقيام بأعمال تجارية يف
رت
المقبوضات عند أو أقل من  25مليون دوالر ؛ وقد فاتك دفع اإليجار من  16مارس  2020إىل  30سبتمرب  .2021خالل ف ة الوقف  ،ال يمكن للمالك
 .طردك قبل إعطائك إشعاًر ا كتابًي ا وفرصة لتعويض مدفوعاتك .لمزيد من المعلومات حول وقف اإلخالء التجاري  ،قم بزيارة هنا
تحديث الفتات جديدة
ًن
كجزء من مرحلة إعادة الفتح األكرث أما ا  ،تحتوي المدينة عىل الفتات خرض اء جديدة تم تحميلها أعىل صفحة مجموعة أدوات التوعية الخاصة بنا  .يتطلب
األمر الصيح الجديد من الرش كات وضع عالمتني  :واحدة للمستفيدين واألخرى لألفراد  .هناك نسخة مناسبة للطباعة بخلفية بيضاء للرش كات والمؤسسات
لطباعتها بمفردها .قد ترغب بعض الرش كات والمؤسسات يف نرش الفتات تتعلق بإرشادات تغطية وجه الدولة .عينة من الالفتات متاحة للتحميل هنا .
.يمكنك اآلن إزالة الالفتات الزرقاء والذهبية األيقونية اليت حافظت عىل سالمتك أنت ومجتمعك منذ بداية الوباء واستبدالها بالفتات جديدة
)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 واستخدام الرض ائب االسعار
المنطوق  1يوليو  .2021معدالت الرض يبة الجديدة ،سيكون قوانني الرض ائب ،والمخترصات ،وتواريخ انتهاء الصالحية متاحة للعرض وتحميل بوصفه
جدول قبل  1يوليو  ،2021عىل أن والية كاليفورنيا مدينة ومقاطعة المبيعات واستخدام معدالت الرض ائب صفحة ويب .العديد من معدالت الرض ائب
ًض
والرسوم الخاصة تتغري أي ا .قم بزيارة صفحة معدالت الرض ائب والرسوم الخاصة لالطالع عىل قائمة األسعار اليت قد تؤثر عىل عملك .يف حالة وجود أي
.عىل  CA 7115-400-800يف ) (CDTFAأسئلة  ،يرىج االتصال بمركز خدمة العمالء التابع إلدارة الرض ائب والرسوم
طفايات الجيب المجانية
ما يصل إىل  500منفضة سجائر الجيب المجانية لمساعدة عملك عىل التمزي والحفاظ عىل اليح الذي تعيش فيه خالًي ا من أعقاب  Surfrider SFيقدم
السجائر .منفضة سجائر الجيب عبارة عن كيس قابل إلعادة االستخدام ومحمول ومقاوم للحريق يحبس الروائح ويصطدم بأعقاب السجائر يف الشوارع
وخارج المحيط والخليج .يقوم المدخنون بإطفاء أعقاب السجائر وتخزينها يف منفضة سجائر الجيب حىت يتمكنوا من التخلص منها بأمان .انقر هنا لمزيد
ًد
.إذا كان هناك أي أسئلة  butts@sf.surfrider.orgمن المعلومات أو أرسل بري ا إلكرت ونًي ا إىل

:الرب امج التعليمية عىل الويب
برنامج تطوير مقاو األعمال الصغري ة مطار سان فرانسيسكو الدو  -الثالثاء  29يونيو  2021الساعة  2:00مساًء
يل
يف
يل
رت
 Merriwetherمتحمس لتقديم ندوة عرب اإلن نت تقدم الخدمات يف برنامج تطوير المقاول الذي يستضيفه  SFOفريق التنمية االقتصادية والمجتمعية يف
.تعرف عىل خدمات :تطوير األعمال .نجاح العقد المساعدة التقنية؛ مراجعة وثيقة العطاء ؛ مراقبة العقد وترسيع الدفع and Williams.
انضم عىل جهاز الكمبيوتر أو تطبيق األجهزة المحمولة  Microsoft Teams -اجتماع
انقر هنا لالنضمام إىل االجتماع
)أو اتصل (صويت فقط
+1 650-466-0290 ،، 604418620 # United States، San Jose
 #معرف المؤتمر الهاتيف 604418620 :
ندوة عرب الويب بشأن عقد اإليجار التجاري ووقف عمليات اإلخالء يف سان فرانسيسكو  -الثالثاء  29يونيو  2021الساعة  3:00مساًء (اإلنجلزي ية /
)اإلسبانية
انضم إىل الخدمات القانونية لرواد األعمال يف ندوات عرب اإلنرت نت مدتها ساعة واحدة لمساعدة الرش كات الصغري ة يف التفاوض بشأن عقود اإليجار التجاري
ًض
ووقف عمليات اإلخالء .سيتم تقديم الندوات عرب اإلنرت نت من قبل محامني متطوعني من مكاتب المحاماة المحلية .سيتم أي ا مشاركة دعم إضايف لقضايا
.األعمال القانونية .انقر هنا للتسجيل
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
ممارسة األعمال يف مطار سان فرانسيسكو الدويل  -الخميس  1يوليو  2021الساعة  12:00ظهًر ا
انضم إلينا يف  1يوليو  2021الساعة  12ظهًر ا  FAA-AIP.يف ندوة عرب الويب حول مرش وعات  SFOبتقديم "ممارسة األعمال التجارية" يف  SFOيقوم مكتب
 FAA-AIP.لتتعلم كيفية المشاركة يف التعاقد يف المطار عىل المشاريع الممولة من
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انضم عىل جهاز الكمبيوتر أو تطبيق األجهزة المحمولة  Microsoft Teams -اجتماع
انقر هنا لالنضمام إىل االجتماع
)أو اتصل (صويت فقط
الواليات المتحدة  ،سان خوسيه +1 650-466- 0290 ،، 837879288 #
 #رقم المؤتمر الهاتيف 837879288 :
 :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
 https://sfosb.org/subscribe-smallاشرت ك يف أخبارنا اإللكرت ونية عىل  COVID-19 ،للبقاء عىل اطالع دائم باإلعالنات والموارد المتعلقة بـbusiness-e-news .
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