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مكتب النرش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
؛ ندوة عرب اإلنرت نت بشأن وقف اإلخالء: NEW 0٪ Loan Fundالموضوع

جو يل 2021 ، 9
،عزيزي القارئ
مع استمرارنا يف إعادة فتح اقتصادنا والرت حيب بالزوار هذا الصيف  ،ال يزال هذا مهًم ا بالنسبة لنا
يجب عىل السكان والزوار اتخاذ جميع االحتياطات للحفاظ عىل سالمتهم ومجتمعهم يف القتال
بينما من المتوقع حدوث زيادات يف الحاالت مع إعادة فتحنا  ،فإننا نفعل كل يش ء  COVID-19.ضد
من الممكن تلقيح المزيد من السكان المؤهلني لدينا  ،ويه أفضل أداة لدينا للحفاظ عىل استقرار الحاالت و
لتوضيح و  /أو تحديث المتطلبات ) (C19-07yومتغري اته .باألمس  ،راجع مسؤول الصحة يف سان فرانسيسكو األمر الصيح مًع ا للعودة اآلمنة  COVID-19حماية الناس من
.بما يف ذلك تلك الخاصة بالمواقف عالية الخطورة واإلخفاء والعزل والحجر الصيح
ىف
نحن هنا لمساعدة ودعم الرش كات الصغري ة بينما نعيد 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  oewd.org/covid19أو االتصال بالرقم  .6134-554-415نحن نشجع أي ا الرش كات عىل مراجعة sfosb@sfgov.org
،تضامنا مع
مكتب األعمال الصغري ة

:اإلعالنات
اجتماع لجنة األعمال الصغري ة  -االثنني  ،جو الي  2021 ، 2 1يف 16:30
يف اجتماعها الدوري للتعرف عىل الرب امج والترش يعات اليت تؤثر عىل األعمال التجارية الصغري ة يف سان فرانسيسكو (SBC) .انضم إىل لجنة األعمال الصغري ة يف سان فرانسيسكو
ني
:تتضمن أجندة يوم االثن ما ييل
رقم  :210741التنازل عن الترصيح والرت خيص ورسوم تسجيل األعمال للرش كات الصغري ة الجديدة .الترش يع  ،الملخص الترش ييع  BOSملف
مناقشة اللجنة حول :ما الذي تحتاجه الرش كات الصغري ة يف بيئة ما بعد الوباء؟
 SFGovTV : http://sfgovtv.org/ch2liveشاهد البث المبارش عىل
.أو االنضمام إىل االجتماع للتعليق العام  sbc@sfgov.org ،لزت ويد لجنة األعمال الصغري ة بتعليق عام مكتوب عىل أي من األمور المذكورة أعاله  ،يرىج

اإلرسال إىل

للتعليق العام  ،اتصل بـ  0001-655-415؛ رمز الوصول . 3562 146093 :اضغط عىل  #مرتني لالستماع إىل االجتماع عرب مؤتمر صويت واطلب *  3عندما تكون جاهًز ا
.لالنضمام إىل قائمة االنتظار للعنرص الذي تريد تقديم تعليق عام
صندوق قرض اسرت داد األعمال الصغري ة يف سان فرانسيسكو  -جديد
أعلن مايور لندن بريد يوم أمس عن إطالق برنامج قروض جديد مصمم لتقديم قروض بفائدة  ٪0للرش كات الصغري ة يف سان فرانسيسكو .يدعم برنامج القروض الجديد هذا
الرش كات من خالل توفري رأس المال العامل  ،بهدف الوصول إىل الرش كات اليت تم استبعادها من برامج اإلغاثة الحالية وأولئك الذين يواجهون عقبات أ كرب يف الوصول إىل رأس
.المال
األعمال الصغري ة اسرت داد قرض الصندوق حاليا قبول طلبات الحصول عىل القروض .يمكن للرش كات الصغري ة التقدم بطلب للحصول عىل ما يصل إىل  100000دوالر  SFو
والمؤسسات المالية لتنمية المجتمع المحيل  KIVAتتم إدارة الرب نامج من خالل صندوق إعادة بناء كاليفورنيا بالرش اكة مع  www.CALoanFund.org .عرب اإلنرت نت عىل
 Pacific Communityو  CDC Small Business Financeو  Mission Economic Development Agencyو  Main Street Launchبما يف ذلك )(CDFIs
 National Asian American Coalition.و Ventures
رش
طلب عروض  -تأجري مقىه مركز المجتمع الجنوب ال يق
 Evansعن مشغلني مؤهلني لتأجري المقىه وتسويقه وتشغيله يف مرفق المجتمع الجنويب الرش يق الجديد يف  (SFPUC) 1550تبحث لجنة المرافق العامة يف سان فرانسيسكو
يف سان فرانسيسكو .المبىن الجديد قيد اإلنشاء حالًي ا ومن المقرر االنتهاء منه يف يناير من عام  .2022ستتألف مساحة المقىه غري المخصصة للطيه  ،واليت ستقع Avenue
ًض
يف الطابق األريض بالقرب من مدخل المبىن  ،من  213قدًم ا مربًع ا من مساحة المنضدة أي ا 109 .قدم مربع من مساحة التخزين واالستخدام غري الحرصي ألكرث من 1500
أن يكون المقىه الجديد غري رسيم وبأسعار معقولة وصديق لألرسة ويقدم طعاًم ا جذاًب ا للمجتمع المحيل  .نظًر ا لعدد شاغيل المبىن  SFPUCقدم مربع من المقاعد .يتصور
والعمال القريبني والزوار  ،فمن المحتمل أن يكون هناك سوق كبري للمرش وبات والوجبات الرسيعة والوجبات الرسيعة .باإلضافة إىل ذلك  ،قد يقوم مشغل المقىه بتوفري
.الطعام لألحداث واالجتماعات يف الموقع
 .انقر هنا  RFP ،لمعرفة المزيد حول طلب العروض هذا والوصول إىل مستندات ومرفقات
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وتحديث ساعات العمل  DBIخدمات
جنوب فان نيس) مع السماح  SF Permit Centre (49أعلنت إدارة فحص المباين اليوم أنها ستعود إىل أعمالها العادية وترحب مرة أخرى بالعمالء لالجتماع شخصًي ا يف مركز
ال ُي طلب من أفراد الجمهور الذين تم تلقيحهم  COVID .قبل  DBIللموظفني ومدقيق الخطة والمفتشني ابتداًء من يوم االثنني  19 ،يوليو .سيتم استئناف جميع خدمات
بالكامل دخول المبىن بقناع  ،ولن تكون متطلبات التباعد االجتمايع  ،ولن تكون حدود السعة سارية بعد اآلن .سيتمكن العمالء من الوصول إىل الطابقني الرابع والخامس
ًال
خالل ساعات العمل للقاء الموظفني وإجراء عمليات إعادة الفحص حسب الرض ورة ؛ يجب عىل جميع الزوار تسجيل الوصول أو بأمان يف الطابق األريض  .لساعات خدمة
 .اإللكرت وين  SF Permit Centerالعمالء الشخصية  ،يرىج زيارة موقع
:الرب امج التعليمية عىل الويب
ًق
ملكية الموظف :حافظ عىل إرثك واخرج وف ا لرش وطك  -الثالثاء  13يوليو  2021الساعة  12:00ظهًر ا
للحصول عىل ندوة تفاعلية عرب اإلنرت نت الستكشاف فوائد  Project Equityو ) (OEWDيرىج االنضمام إىل مكتب تنمية القوى العاملة واالقتصاد بمدينة سان فرانسيسكو
نموذج األعمال المملوكة للعمال ولماذا يجب عىل ماليك األعمال الصغري ة النظر يف االنتقال إىل ملكية العمال كخيار تعاقب  .يسمح االنتقال إىل ملكية العامل عن طريق رش اء
:الموظف ألصحاب األعمال بما ييل
تأمني الفوائد المالية الستثمارك وعملك الجاد
االحتفاظ بوظائف عالية الجودة للموظفني
ًا
الحفاظ عىل إرث الرش كة لالستمرار والعمل محلي
يف هذه الورشة  ،سنناقش هياكل ملكية العمال  ،وكيف يتم تمويل عمليات رش اء الموظفني  ،وكيفية معرفة ما إذا كان رش اء الموظف مناسًب ا لعملك .انضم إلينا يف  13يوليو و
 10 .أغسطس  2021من الساعة  12ظهًر ا حىت  1مساًء بتوقيت المحيط الهادي .سجل هنا
أساسيات التسويق لألعمال الصغري ة  -األربعاء  14يوليو  2021الساعة  1:00مساًء
يف ورشة عمل إعالمية .إذا كنت قد بدأت عملك بالفعل أو كنت تفكر يف الخطوات التالية يف إطالقك  ،فإن التسويق  Phase2Carrersو  Renaissanceتعال وانضم إىل
رض وري لكسب العمالء وزيادة إيراداتك .يف هذه الورشة  ،سيتبادل فريق من أصحاب األعمال الصغري ة والمتخصصني يف التسويق النصائح والنصائح حول تطوير وتنفيذ خطة
.تسويقية لعملك .انقر هنا للتسجيل
ندوة عرب اإلنرت نت بشأن وقف اإلخالء التجاري  -الخميس  15يوليو  2021الساعة  12:00ظهًر ا
كما تعلم بالفعل  ،فقد تم تمديد الوقف االختياري لعمليات اإلخالء التجارية حىت  30سبتمرب  2021يف والية كاليفورنيا .يتحكم قانون الوالية يف ما يمكن أن تفعله سان
اإلطار الزمين  N-08-21فرانسيسكو وجميع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالقوانني اليت تحكم المالك التجاريني والمستأجرين  ،ومدد األمر التنفيذي للحاكم نيوسوم
للحماية المنصوص عليها يف األوامر التنفيذية السابقة .ال يتنازل الوقف عن االلزت ام بدفع اإليجار الضائع .إذا كان لديك نشاط تجاري فاتك اإليجار يف العام المايض  ،فنحن
.نريد التأكد من أن لديك الوقت إلعداد خطة السداد
ندوة عرب اإلنرت نت مع نقابة المحامني يف سان فرانسيسكو يف  15يوليو  OEWDلإلجابة عىل أسئلتك والتأكد من حصولك عىل جميع الموارد اليت تحتاجها  ،ستستضيف
ًض
الساعة  12:00ظهًر ا .ستكون هناك أسئلة وأجوبة مبارش ة مع خرب اء قانونيني خالل هذه الندوة عرب الويب .سجل هنا  .يمكنك أي ا إرسال سؤال مقدًم ا عند التسجيل .قراءة
.األسئلة الشائعة و إرشادات مفصلة حول وقف لمعرفة المزيد

 :تحديثات موارد التمويل
صندوق قرض اسرت داد األعمال الصغري ة يف سان فرانسيسكو  -جديد 0٪
.انظر التفاصيل أعاله يف قسم اإلعالنات

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

فتح  (EIDL) -قرض كارثة اإلرض ار االقتصادية
2/3

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

7/9/2021

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