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مكتب الن رش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
 Recologyالموضوع :مساحات مش رت كة دائمة؛ دفع معدل

يوليو 14 2021
،عزيزي القارئ
يف حال فاتتك الن رش ة اإلخبارية األخ ري ة لإلعالنات الجديدة  ،يمكنك عرضها هنا  .كما هو الحال دائ ًم ا  ،فإن مكتب األعمال الص غ ري ة موجود هنا لمساعدة ودعم ال رش كات
الص غ ري ة بينما نتعاىف ونعيد البناء من هذا الوباء .أعيد فتح مكتبنا بالكامل إلجراء الزيارات والمواعيد .إذا كنت بحاجة إىل مساعدة  ،يرىج مراسلتنا ع رب ال رب يد اإللك رت وين عىل
ًض
.للحصول عىل الموارد  oewd.org.covid19أو االتصال بالرقم  .6134-554-415نحن نشجع أي ا ال رش كات عىل التحقق من sfosb@sfgov.org
،تضامنا مع
مكتب األعمال الص غ ري ة

:اإلعالنات
مجلس اإلدارة يوافق عىل ت رش يع المساحات المشرت كة الدائمة
لجعل برنامج المساحات المش رت كة دائ ًم ا سان فرانسيسكو  .يمّك ن ال رب نامج  Mayor London Breedباإلجماع قانوًن ا قدمه ) (BOSباألمس  ،أقر مجلس الم رش ف ني
يف
الدائم ال رش كات من التقدم بطلب للحصول عىل ترصيح مساحات مش رت كة عىل الرصيف أو يف ممر عىل جانب الرصيف أو طريق أو ملكية خاصة أو ترفيه منبثق من خالل
بوابة تطبيق واحدة سهلة االستخدام .لجعل هذا ال رب نامج أك رث استدامة عىل المدى الطويل ولدعم الرعاة بشكل أفضل مقدًم ا بجودة التصميم وإمكانية الوصول والسالمة ،
الذي أقره الناخبون يف نوف م رب  H .2020ستطلب المدينة موافقات من وكاالت المدينة يف غضون  30يوًم ا من تقديم ال رش كات للطلب ، .بما يتوافق مع متطلبات االق رت اح
يشتمل برنامج المساحات المش رت كة الدائمة عىل بروتوكوالت مشاركة عامة أوضح  ،بحيث يكون لل رش كات المجاورة والمقيم ني رأي يف كيفية استخدام الشوارع واألرصفة
.عىل المدى الطويل .سيؤجل برنامج المساحات المش رت كة تحصيل رسوم التصاريح حىت يونيو 2022
: sf.gov/shared-spaces-future .لمزيد من التفاصيل حول برنامج المساحات المش رت كة الدائمة  ،انتقل إىل
معدل الدفع  -اتخذ اإلجراء قبل  30يوليو Recology SF
ًا
بدفع مدفوعات إىل دافيع نسب سان فرانسيسكو المؤهل ني  Recology .يف وقت سابق من هذا العام فيما يتعلق بتطبيق معدل  ، 2017تقوم  Recologyتماشي مع إعالن
 .يف سان فرانسيسكو يف أي وقت ب ني  1يوليو  2017و  31مارس  ، 2021فقد يحق لك الحصول عىل دفعة  Recologyإذا كان لديك حساب (تجاري أو سكين ) مع
لتليق الدفع يف أرسع وقت ممكن  ،يجب عىل العمالء استخدام المعرف الفريد ورقم التعريف الشخيص المقدم ني يف ال رب يد اإللك رت وين أو البطاقة ال رب يدية لتسجيل الدخول إىل
ًك
وتحديد الدفع .تشمل الخيارات شي ا مادًي ا أو دف ًع ا إلك رت ونًي ا .الموعد النهايئ لتحديد الدفع اإللك رت وين هو  30يوليو  .2021إذا لم تحدد www.SFRatePayment.com
.الخاص بك يف  6أغسطس  Recology 2021طريقة دفع بحلول الموعد النهايئ يف  30يوليو  ،فسيتم إرسال شيك وريق تلقائًي ا بال رب يد إىل العنوان المدرج يف حساب
تعتمد مبالغ الدفع عىل عدد من العوامل  ،بما يف ذلك المدة اليت كان لديك فيها الحساب  ،والمبلغ الذي دفعته خالل ف رت ة السعر  ،ونوع الخدمة اليت حصلت عليها .لعرض
وتسجيل الدخول باستخدام المعرف الفريد ورقم التعريف الشخيص  .إذا لم تتلق إشعاًر ا بال رب يد  www.SFRatePayment.comالمبلغ الخاص بك  ،يرىج االنتقال إىل
رت
عىل الرقم  . 0939-654-855يمكنهم  Recologyاإللك وين أو بطاقة بريدية تحتوي عىل المعرف الفريد ورقم التعريف الشخيص  ،فيمكنك االتصال بمسؤول الدفع يف
.المساعدة يف تحديد موقع السجل الخاص بك يف قاعدة البيانات
صندوق قرض اسرت داد األعمال الصغري ة يف سان فرانسيسكو  -جديد
ًق
الذي تمت مشاركته ساب ا يف رسالتنا اإلخبارية األخ ري ة  ،عن إطالق برنامج قروض جديد مصمم لتوف ري قروض بفائدة  ٪0لل رش كات  Mayor London Breed ،أعلن
رش
رش
الص غ ري ة يف سان فرانسيسكو .يدعم برنامج القروض الجديد هذا ال كات من خالل توف ري رأس المال العامل  ،بهدف الوصول إىل ال كات اليت تم استبعادها من برامج
اإلغاثة الحالية وأولئك الذين يواجهون عقبات أ ك رب يف الوصول إىل رأس المال
األعمال الص غ ري ة اس رت داد قرض الصندوق حاليا قبول طلبات الحصول عىل القروض .يمكن لل رش كات الص غ ري ة التقدم بطلب للحصول عىل ما يصل إىل  100000دوالر  SFو
والمؤسسات المالية لتنمية المجتمع المحيل  KIVAتتم إدارة ال رب نامج من خالل صندوق إعادة بناء كاليفورنيا بال رش اكة مع  www.CALoanFund.org .ع رب اإلن رت نت عىل
 Pacific Communityو  CDC Small Business Financeو  Mission Economic Development Agencyو  Main Street Launchبما يف ذلك )(CDFIs
 National Asian American Coalition.و Ventures
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سيحصل خمسة وع رش ون  SIA Scotch.من  The Entrepreneurial Spirit Fundاعتباًر ا من  13يوليو  ، 2021يمكن ألصحاب األعمال الص غ ري ة المؤهل ني التقدم إىل
ورائدة أعمال أمريكية كوبية من  SIA Scotch Whiskyمستل ًم ا عىل منحة قدرها  10000دوالر لكل منهم  ،باإلضافة إىل اإلرشاد مع كارين لونا -أوستاس يك  ،مؤسسة
الجيل األول تغلبت عىل عدد ال يحىص من التحديات خالل رحلتها يف مجال ريادة األعمال  .سيتم إغالق باب التقديم يف  10أغسطس  2021الساعة  6:00مسا ًء بالتوقيت
:ال رش يق  .يجب عىل ال رش كات المؤهلة
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أن تكون مملوكة بنسبة  + ٪51من قبل شخص (أشخاص) ُي عرف بأنه متعدد الثقافات و  /أو شخص (أشخاص) ملون
كن رش كة ربحية تنتج أقل من مليون دوالر من إجمايل اإليرادات السنوية
تشغيل و  /أو إجراء األعمال التجارية يف واحدة عىل األقل من الواليات التالية :كاليفورنيا و  /أو فلوريدا و  /أو إلينوي ونيفادا ونيويورك و  /أو تكساس
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 .اعتمد أك رث وتقدم هنا
رش
طلب عروض  -تأ جري مقىه مركز المجتمع الجنوب ال يق
عن مشغل ني مؤهل ني لتأج ري المقىه وتسويقه وتشغيله يف مرفق المجتمع الجنويب ال رش 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 غ ري المخصصة للطيه Evans Avenue ،
ًض
واليت ستقع يف الطابق األريض بالقرب من مدخل المبىن  ،من  213قدًم ا مرب ًع ا من مساحة المنضدة أي ا 109 .قدم مربع من مساحة التخزين واالستخدام غ ري الحرصي
رث
ًر
أن يكون المقىه الجديد غ ري رس يم وبأسعار معقولة وصديق لألرسة ويقدم طعاًم ا جذاًب ا للمجتمع المحيل  .نظ ا  SFPUCألك من  1500قدم مربع من المقاعد .يتصور
لعدد شاغيل المبىن والعمال القريب ني والزوار  ،فمن المحتمل أن يكون هناك سوق كب ري للم رش وبات والوجبات الرسيعة والوجبات الرسيعة .باإلضافة إىل ذلك  ،قد يقوم
.مشغل المقىه بتوف ري الطعام لألحداث واالجتماعات يف الموقع
 .انقر هنا  RFP ،لمعرفة المزيد حول طلب العروض هذا والوصول إىل مستندات ومرفقات

:الرب امج التعليمية عىل الويب
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  30سبت م رب  2021يف والية كاليفورنيا .يتحكم قانون الوالية يف ما يمكن أن تفعله سان
اإلطار الزمين  Newsom N-08-21فرانسيسكو وجميع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالقوان ني اليت تحكم المالك التجاري ني والمستأجرين  ،ومدد األمر التنفيذي للحاكم
للحماية المنصوص عليها يف األوامر التنفيذية السابقة .ال يتنازل الوقف عن االل زت ام بدفع اإليجار الفائت .إذا كان لديك نشاط تجاري فاتك اإليجار يف العام المايض  ،فنحن
.نريد التأكد من أن لديك الوقت إلعداد خطة السداد
ندوة ع رب اإلن رت نت مع نقابة المحام ني يف سان فرانسيسكو يف  15يوليو  OEWDلإلجابة عىل أسئلتك والتأكد من حصولك عىل جميع الموارد اليت تحتاجها  ،ستستضيف
ًق
ًض
الساعة  12:00ظهًر ا .ستكون هناك أسئلة وأجوبة مبارش ة مع خ رب اء قانوني ني خالل هذه الندوة ع رب الويب .سجل هنا  .يمكنك أي ا إرسال سؤال مسب ا عند التسجيل .قراءة
.األسئلة الشائعة و إرشادات مفصلة حول وقف لمعرفة المزيد
)مفاوضات التأ جري التجاري  -الثالثاء  20يوليو  2021الساعة  3:00مساًء (باللغتني اإلنجلزي ية واإلسبانية
انضم إىل الخدمات القانونية لرواد األعمال يف ندوة ع رب اإلن رت نت مدتها ساعة واحدة لمساعدة ال رش كات الص غ ري ة يف مفاوضات اإليجار التجاري .سيتم تقديم الندوة ع رب
ًض
اإلن رت نت من قبل محام ني متطوع ني من مكاتب المحاماة المحلية .سيتم أي ا مشاركة دعم إضايف لقضايا األعمال القانونية .للتسجيل اضغط هنا  .لمزيد من المعلومات ،
رت
 avargaslau@lccrsf.org .يرىج إرسال بريد إلك وين إىل
)العيادة القانونية االفرت اضية للتأ جري التجاري  -الخميس  22يوليو  2021الساعة  5:00مساًء (باللغتني اإلنجلزي ية واإلسبانية
الثانية
من  L 7-5تاريخ
للعيادة القانونية .سيكون المحامون المتفرغون متاح ني لتقديم االستشارات القانونية لل رش كات pmالخدمات عقال لرجال األعمال يوم  22يوليو
ًد
أو أرسل بري ا إلك رت ونًي ا إىل  x217عىل  LSE 9444-543-415الص غ ري ة .مطلوب التسجيل مقدما ألن األماكن محدودة .الرجاء التسجيل هنا  .لمزيد من المعلومات  ،اتصل بـ
lse@lccrsf.org .

 :تحديثات موارد التمويل
صندوق قرض اس رت داد األعمال الص غ ري ة يف سان فرانسيسكو  -جديد 0٪
.انظر التفاصيل أعاله يف قسم اإلعالنات
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.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 سان
فرانسيسكو المحتاج ني مع تقليل تكاليف التخلص اإلضافية من خالل برامج تتبع نفايات الطعام وتنسيق الت رب ع باألغذية الصالحة لألكل .الهدف من المنحة هو العمل مع
سيذهب مبلغ  14،250دوالًر ا أمريكًي ا لعملك إىل التقاط  COVID-19.ال رش كات إلعادة توزيع فائض الطعام الصالح لألكل عىل المجتمعات المحتاجة  ،خاصة أثناء جائحة
الت رب عات المجانية وتسليم فائض الطعام الصالح لألكل إىل منظمة (منظمات) غ ري ربحية باإلضافة إىل الوصول إىل أدوات تتبع برامج نفايات الطعام .راجع صحيفة حقائق
لمزيد من المعلومات ولالطالع عىل خدمات اس رت داد الطعام الثالثة  /رش كاء منع هدر الطعام الذين يمكن أن تعمل معهم رش كتك .المنح متاحة عىل Kitchen Zero SF
.أساس أسبقية الحضور حىت سبت م رب  - 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
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مفتوحة اآلن لمشغيل األماكن الحية ومنظمات الفنون المرسحية الحية والمتاحف ودور السينما  Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) ،بوابة تطبيق
بأك رث من  SVOG 16.2باإلضافة 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 بدوام كامل .قد يتأهل المتقدمون  SVOGمليار دوالر للمنح .من ب ني هذه األموال  ،تم حجز ما ال يقل عن  2مليار دوالر لتطبيقات
ًال
عىل أساس الوارد أو  SVOGطلبات  SBAالمؤهلون للحصول عىل منح تساوي  ٪45من إجمايل إيراداتهم المكتسبة بحد أقىص قدره  10مالي ني دوالر لمنحة واحدة .تقبل
ًال
رت
يرصف أو وتخصيص المتقدم ني لف ات األولوية ذات الصلة عند تليق الطلبات .لمزيد من المعلومات والتقديم  ،قم بزيارة
https://www.svograntportal.sba.gov/s/ .

فتح  (EIDL) -قرض كارثة اإلرض ار االقتصادية
ًة
للوفاء باالل زت امات المالية ونفقات ) (EIDLيمكن ألصحاب األعمال الص غ ري ة التقدم بطلب للحصول عىل قرض كارثة اإلصابات االقتصادية  COVID-19 ،استجاب لـ
التشغيل .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
 sba.gov/ eidl .والتقديم  ،قم بزيارة
 https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .اش رت ك يف أخبارنا اإللك رت ونية عىل  COVID-19 ،للبقاء عىل اطالع دائم باإلعالنات والموارد المتعلقة بـ
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