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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
نت �شأن وقف اإلخالءNEW 0٪ Loan Fund :الموض�ع ؛ ندوة ع�� اإلن��
 
 
جو �� 9 ، 2021
 
 
،ع��زي القارئ
 
ا �ال�س�ة لنا ح�ب �الزوار هذا الص�ف ، ال يزال هذا مهم� � إعادة فتح اقتصادنا وال��

مع استمرارنا ��
� القتال

�جب ع� الس�ان والزوار اتخاذ جميع االحت�اطات للحفاظ ع� سالمتهم ومجتمعهم ��
ء .COVID-19 ضد �

� الحاالت مع إعادة فتحنا ، فإننا نفعل �ل ��
ب�نما من المتوقع حدوث ز�ادات ��

� لدينا ، و�� أفضل أداة لدينا للحفاظ ع� استقرار الحاالت و من الممكن تلقيح الم��د من الس�ان المؤهل��
ا للعودة اآلمنة COVID-19 حما�ة الناس من � سان فرا�س�سكو األمر الص�� مع�

اته. �األمس ، راجع مسؤول الصحة �� لتوضيح و / أو تحد�ث المتطل�ات (C19-07y) ومتغ��
� ذلك تلك الخاصة �المواقف عال�ة الخطورة واإلخفاء والعزل والحجر الص��

.�ما ��
 
� ع�

و�� �د اإلل��� ة ب�نما نع�د فتح أبوابنا ونتعا�� من هذا ال��اء. إذا كنت �حاجة إ� مساعدة ، ير�� مراسلتنا ع�� ال�� �ات الصغ�� نحن هنا لمساعدة ودعم ال��
sfosb@sfgov.org ات ع� مراجعة� ا ال�� ا للحصول ع� الموارد oewd.org/covid19 أو االتصال �الرقم 415-554-6134. نحن �شجع أ�ض� �       .كث��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
16:30 �

، جو الي 1 2 ، 2021 �� � ة - االثن�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو

ة �� � سان فرا�س�سكو. (SBC) انضم إ� لجنة األعمال الصغ��
ة �� � تؤثر ع� األعمال التجار�ة الصغ�� �عات ال�� امج وال��� � اجتماعها الدوري للتعرف ع� ال��

��
� ما ���   :تتضمن أجندة يوم االثن��

��� BOS ملف �ــــع ، الملخص ال��� ة الجد�دة. ال��� �ات الصغ�� خ�ص ورسوم �سج�ل األعمال لل��   رقم 210741: التنازل عن الت��ــــح وال��
� ب�ئة ما �عد ال��اء؟

ة �� �ات الصغ�� مناقشة اللجنة حول: ما الذي تحتاجه ال��
 
 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 للتعليق العام ، sbc@sfgov.org ل��
 
ا � واطلب * 3 عندما تكون جاهز�

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول: 146093 3562 . اضغط ع� # مرت��
.لالنضمام إ� قائمة االنتظار للعن� الذي ت��د تقد�م تعليق عام
 
� سان فرا�س�سكو - جد�د

ة �� داد األعمال الصغ�� صندوق قرض اس��
� سان فرا�س�سكو. �دعم برنامج القروض الجد�د هذا

ة �� �ات الصغ�� أعلن مايور لندن ب��د يوم أمس عن إطالق برنامج قروض جد�د مصمم لتقد�م قروض �فائدة 0٪ لل��
� الوصول إ� رأس

� تم اس��عادها من برامج اإلغاثة الحال�ة وأولئك الذين يواجهون عق�ات أ��� �� �ات ال�� �ات من خالل توف�� رأس المال العامل ، بهدف الوصول إ� ال�� ال��
 .المال
 
ة التقدم �طلب للحصول ع� ما �صل إ� 100000 دوالر SF و �ات الصغ�� داد قرض الصندوق حال�ا قبول طل�ات الحصول ع� القروض. �مكن لل�� ة اس�� األعمال الصغ��
نت ع� ا�ة مع . www.CALoanFund.org ع�� اإلن�� نامج من خالل صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا �ال�� والمؤسسات المال�ة لتنم�ة المجتمع المح�� KIVA تتم إدارة ال��
(CDFIs) ذلك �

Pacific Community و CDC Small Business Finance و Mission Economic Development Agency و Main Street Launch �ما ��
Ventures و Na�onal Asian American Coali�on.          
 
�
�� طلب عروض - تأج�� مق� مركز المجتمع الجنوب ال��

� سان فرا�س�سكو
� 1550 (SFPUC) ت�حث لجنة المرافق العامة ��

� الجد�د ��
�� � ال�� � مرفق المجتمع الجنو��

� لتأج�� المق� و�س��قه و�شغ�له �� � مؤهل�� Evans عن مشغل��
Avenue ستقع � � يناير من عام 2022. س�تألف مساحة المق� غ�� المخصصة للط�� ، وال��

ا ومن المقرر االنتهاء منه �� � سان فرا�س�سكو. المب�� الجد�د ق�د اإل�شاء حال��
��

ا. 109 قدم م��ــع من مساحة التخ��ن واالستخدام غ�� الح�ي أل��� من 1500 ا من مساحة المنضدة أ�ض� ا م��ع� � �القرب من مدخل المب�� ، من 213 قدم�
� الطابق األر��

��
ا لعدد شاغ�� المب�� SFPUC قدم م��ــع من المقاعد. يتصور . نظر� ا للمجتمع المح�� ا جذا�� أن �كون المق� الجد�د غ�� رس�� و�أسعار معقولة وصديق لأل�ة و�قدم طعام�

و�ات والوج�ات ال��عة والوج�ات ال��عة. �اإلضافة إ� ذلك ، قد �قوم مشغل المق� بتوف�� � والزوار ، فمن المحتمل أن �كون هناك سوق كب�� للم�� والعمال الق��ب��
� الموقع

.الطعام لألحداث واالجتماعات ��
 
. انقر هنا ، RFP لمعرفة الم��د حول طلب العروض هذا والوصول إ� مس�ندات ومرفقات
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وتحد�ث ساعات العمل DBI خدمات
� مركز

ا �� � اليوم أنها ستعود إ� أعمالها العاد�ة وترحب مرة أخرى �العمالء لالجتماع شخص��
جنوب فان ن�س) مع السماح SF Permit Centre (49 أعلنت إدارة فحص الم�ا��

� ، 19 يوليو. س�تم اس�ئناف جميع خدمات � ابتداًء من يوم االثن�� � الخطة والمف�ش��
� ومدق�� ال ُ�طلب من أفراد الجمهور الذين تم تلق�حهم . COVID ق�ل DBI للموظف��

� الرابع والخامس �ال�امل دخول المب�� �قناع ، ولن تكون متطل�ات الت�اعد االجتما�� ، ولن تكون حدود السعة سار�ة �عد اآلن. س�تمكن العمالء من الوصول إ� الطا�ق��
. لساعات خدمة �

� الطابق األر��
ورة ؛ �جب ع� جميع الزوار �سج�ل الوصول أوً� �أمان �� � و�جراء عمل�ات إعادة الفحص حسب ال�� خالل ساعات العمل للقاء الموظف��

� SF Permit Center العمالء الشخص�ة ، ير�� ز�ارة موقع
و��  . اإلل���

 
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ا وطك - الثالثاء 13 يوليو 2021 الساعة 12:00 ظهر� ا ل��

�
مل��ة الموظف: حافظ ع� إرثك واخ�ج وفق

نت الستكشاف فوائد Project Equity و (OEWD) ير�� االنضمام إ� مكتب تنم�ة القوى العاملة واالقتصاد �مدينة سان فرا�س�سكو للحصول ع� ندوة تفاعل�ة ع�� اإلن��
اء � االنتقال إ� مل��ة العمال كخ�ار تعاقب . �سمح االنتقال إ� مل��ة العامل عن ط��ق ��

ة النظر �� نموذج األعمال المملوكة للعمال ولماذا �جب ع� مال�� األعمال الصغ��
    :الموظف ألصحاب األعمال �ما ���

� الفوائد المال�ة الس�ثمارك وعملك الجاد تأم��
� �االحتفاظ بوظائف عال�ة الجودة للموظف��

كة لالستمرار والعمل محل�ا الحفاظ ع� إرث ال��
 
� 13 يوليو و

ا لعملك. انضم إلينا �� اء الموظف مناس�� � ، وك�ف�ة معرفة ما إذا �ان �� اء الموظف�� � هذە الورشة ، س�ناقش ه�ا�ل مل��ة العمال ، وك�ف يتم تم��ل عمل�ات ��
��

ا ح�� 1 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادي. سجل هنا  . 10 أغسطس 2021 من الساعة 12 ظهر�
 
ة - األر�عاء 14 يوليو 2021 الساعة 1:00 مساًء أساس�ات ال�س��ق لألعمال الصغ��
� إطالقك ، فإن ال�س��ق Phase2Carrers و Renaissance تعال وانضم إ�

� الخطوات التال�ة ��
� ورشة عمل إعالم�ة. إذا كنت قد �دأت عملك �الفعل أو كنت تفكر ��

��
� ال�س��ق النصائح والنصائح حول تط��ر وتنف�ذ خطة

�� � ة والمتخصص�� � هذە الورشة ، س�ت�ادل ف��ق من أصحاب األعمال الصغ��
وري ل�سب العمالء وز�ادة إيراداتك. �� ��

.�س��ق�ة لعملك. انقر هنا لل�سج�ل
 
ا نت �شأن وقف اإلخالء التجاري - الخم�س 15 يوليو 2021 الساعة 12:00 ظهر� ندوة ع�� اإلن��
� ما �مكن أن تفعله سان

� وال�ة �ال�فورن�ا. يتح�م قانون الوال�ة ��
�ما تعلم �الفعل ، فقد تم تمد�د الوقف االخت�اري لعمل�ات اإلخالء التجار�ة ح�� 30 س�تم�� 2021 ��

� والمستأج��ن ، ومدد األمر التنف�ذي للحا�م نيوسوم � تح�م المالك التجار��� � ال�� � N-08-21 فرا�س�سكو وجميع الحكومات المحل�ة ف�ما يتعلق �القوان�� اإلطار الزم��
� ، فنحن

� العام الما��
ام �دفع اإل�جار الضائع. إذا �ان لد�ك �شاط تجاري فاتك اإل�جار �� � � األوامر التنف�ذ�ة السا�قة. ال ي�نازل الوقف عن االل��

للحما�ة المنصوص عليها ��
.ن��د التأ�د من أن لد�ك الوقت إلعداد خطة السداد
 
� تحتاجها ، س�ستض�ف � 15 يوليو OEWD لإلجا�ة ع� أسئلتك والتأ�د من حصولك ع� جميع الموارد ال��

� سان فرا�س�سكو ��
�� � نت مع نقا�ة المحام�� ندوة ع�� اإلن��

ا عند ال�سج�ل. قراءة ا إرسال سؤال مقدم� � خالل هذە الندوة ع�� ال��ب. سجل هنا . �مكنك أ�ض� اء قانوني�� ة مع خ�� ا. ستكون هناك أسئلة وأج��ة م�ا�� الساعة 12:00 ظهر�
.األسئلة الشائعة و إرشادات مفصلة حول وقف لمعرفة الم��د
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
� سان فرا�س�سكو - جد�د 0٪

ة �� داد األعمال الصغ�� صندوق قرض اس��
� قسم اإلعالنات

.انظر التفاص�ل أعالە ��
 
منحة المطبخ صفر - فتح
ا إلطعام س�ان سان

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

  .أو kelly.gaherty@sfgov.org 3768-355-415 التجاري ع� Zero Waste م�سق مساعد ، Kelly Gaherty قم �ال�سج�ل اليوم عن ط��ق االتصال �ـ
 
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 الس�نما ، �اإلضافة Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) بوا�ة تطبيق
� الم�ح وممث�� المواهب للتقدم �طلب للحصول ع� اإلغاثة االقتصاد�ة الهامة تم تخص�ص برنامج � األما�ن الح�ة ومنت�� �أ��� من 16.2 مل�ار دوالر SVOG إ� مرو��
� هذە األموال ، تم حجز ما ال �قل عن 2 مل�ار دوالر لتطب�قات ا �دوام �امل. قد يتأهل المتقدمون المؤهلون SVOG للمنح. من ب�� المؤهلة مع ما �صل إ� 50 موظف�
� دوالر لمنحة واحدة. تق�ل ع� أساس الوارد أوً� صادر أوً� SVOG طل�ات SBA 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 المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة � لف��   . /h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s وتخص�ص المتقدم��
 
ار االقتصاد�ة فتح - (EIDL) قرض �ارثة اإل��
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 لـ
ً
ة التقدم �طلب للحصول ع� قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة ، COVID-19 استجا�ة امات المال�ة ونفقات ال�شغ�ل. (EIDL) �مكن ألصحاب األعمال الصغ�� � للوفاء �االل��

ا. ال توجد غرامة أو رسوم للدفع المسبق. لمعرفة الم��د والتقد�م ، قم �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 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-business-e-news اش��
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