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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
كة دائمة؛ دفع معدل Recology الموض�ع: مساحات مش��
 
 
يوليو 2021 14
 
 
،ع��زي القارئ
 
�ات ة موجود هنا لمساعدة ودعم ال�� ا ، فإن مكتب األعمال الصغ�� ة لإلعالنات الجد�دة ، �مكنك عرضها هنا . �ما هو الحال دائم� ة اإلخ�ار�ة األخ�� � حال فاتتك ال���

��
� ع�

و�� �د اإلل��� ة ب�نما نتعا�� ونع�د البناء من هذا ال��اء. أع�د فتح مكت�نا �ال�امل إلجراء ال��ارات والمواع�د. إذا كنت �حاجة إ� مساعدة ، ير�� مراسلتنا ع�� ال�� الصغ��
sfosb@sfgov.org ات ع� التحقق من� ا ال��    .للحصول ع� الموارد oewd.org.covid19 أو االتصال �الرقم 415-554-6134. نحن �شجع أ�ض�
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
كة الدائمة �ــــع المساحات المش�� مجلس اإلدارة يوافق ع� ���
� ف�� ا قدمه (BOS) �األمس ، أقر مجلس الم�� نامج Mayor London Breed �اإلجماع قانون� ن ال��

�
� سان فرا�س�سكو . �مك

ا �� كة دائم� لجعل برنامج المساحات المش��
� ممر ع� جانب الرص�ف أو ط��ق أو مل��ة خاصة أو ترف�ه من�ثق من خالل

كة ع� الرص�ف أو �� ـــح مساحات مش�� �ات من التقدم �طلب للحصول ع� ت��ـ الدائم ال��
ا �جودة التصم�م و�م�ان�ة الوصول والسالمة ، نامج أ��� استدامة ع� المدى الط��ل ولدعم الرعاة �ش�ل أفضل مقدم� بوا�ة تطبيق واحدة سهلة االستخدام. لجعل هذا ال��
اح �ات للطلب. ، �ما يتوافق مع متطل�ات االق�� ا من تقد�م ال�� � غضون 30 يوم�

� نوفم�� H .2020 ستطلب المدينة موافقات من و�االت المدينة ��
الذي أقرە الناخبون ��

� ك�ف�ة استخدام الشوارع واألرصفة
� رأي �� �ات المجاورة والمق�م�� كة الدائمة ع� بروتوكوالت مشاركة عامة أوضح ، �ح�ث �كون لل�� �شتمل برنامج المساحات المش��

كة تحص�ل رسوم التصار�ــــح ح�� يونيو 2022 .ع� المدى الط��ل. سيؤجل برنامج المساحات المش��
 
كة الدائمة ، انتقل إ�  . sf.gov/shared-spaces-future :لم��د من التفاص�ل حول برنامج المساحات المش��
 
Recology SF معدل الدفع - اتخذ اإلجراء ق�ل 30 يوليو
 مع إعالن

�
� وقت سابق من هذا العام ف�ما يتعلق بتطبيق معدل 2017 ، تقوم Recology تماش�ا

�� Recology . � �دفع مدفوعات إ� داف�� �سب سان فرا�س�سكو المؤهل��
) مع � (تجاري أو سك�� � 1 يوليو 2017 و 31 مارس 2021 ، فقد �حق لك الحصول ع� دفعة Recology إذا �ان لد�ك حساب  � أي وقت ب��

� سان فرا�س�سكو ��
�� .

 
�د�ة ل�سج�ل الدخول إ� � أو ال�طاقة ال��

و�� �د اإلل��� � ال��
�� � � أ�ع وقت ممكن ، �جب ع� العمالء استخدام المعرف الف��د ورقم التع��ف الشخ�� المقدم��

� الدفع ��
لتل��

www.SFRatePayment.com هو 30 يوليو 2021. إذا لم تحدد �
و�� � لتحد�د الدفع اإلل���

ا. الموعد النها�� ون�� ا إل��� ا أو دفع� ا ماد��
�
وتحد�د الدفع. �شمل الخ�ارات ش��

� حساب
�د إ� العنوان المدرج �� ا �ال�� � تلقائ��

� 30 يوليو ، فس�تم إرسال ش�ك ور��
�� �

� 6 أغسطس Recology 2021 ط��قة دفع �حلول الموعد النها��
 .الخاص �ك ��

 
� حصلت عليها. لعرض ة السعر ، ون�ع الخدمة ال�� � �ان لد�ك فيها الحساب ، والم�لغ الذي دفعته خالل ف�� � ذلك المدة ال��

تعتمد م�الغ الدفع ع� عدد من العوامل ، �ما ��
�د www.SFRatePayment.com الم�لغ الخاص �ك ، ير�� االنتقال إ� ا �ال�� . إذا لم تتلق إشعار� و�سج�ل الدخول �استخدام المعرف الف��د ورقم التع��ف الشخ��
�
� أو �طاقة ب��د�ة تحتوي ع� المعرف الف��د ورقم التع��ف الشخ�� ، ف�مكنك االتصال �مسؤول الدفع ��

و�� ع� الرقم 855-654-0939 . �مكنهم Recology اإلل���
� قاعدة الب�انات

� تحد�د موقع السجل الخاص �ك ��
  .المساعدة ��

 
� سان فرا�س�سكو - جد�د

ة �� داد األعمال الصغ�� صندوق قرض اس��
�ات ، Mayor London Breed أعلن ة ، عن إطالق برنامج قروض جد�د مصمم لتوف�� قروض �فائدة 0٪ لل�� � رسالتنا اإلخ�ار�ة األخ��

ا �� الذي تمت مشاركته سا�ق�
� تم اس��عادها من برامج �ات ال�� �ات من خالل توف�� رأس المال العامل ، بهدف الوصول إ� ال�� � سان فرا�س�سكو. �دعم برنامج القروض الجد�د هذا ال��

ة �� الصغ��
� الوصول إ� رأس المال

 اإلغاثة الحال�ة وأولئك الذين يواجهون عق�ات أ��� ��
 
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.          
 
The Entrepreneurial Spirit Fund by SIA Scotch - NEW
� التقدم إ� ة المؤهل�� ا من 13 يوليو 2021 ، �مكن ألصحاب األعمال الصغ�� ون .SIA Scotch من The Entrepreneurial Spirit Fund اعت�ار� س�حصل خمسة وع��
ا ع� منحة قدرها 10000 دوالر ل�ل منهم ، �اإلضافة إ� اإلرشاد مع �ار�ن لونا- أوستاس�� ، مؤسسة ورائدة أعمال أم��ك�ة ك���ة من SIA Scotch Whisky مستلم�
� 10 أغسطس 2021 الساعة 6:00 مساًء �التوق�ت

� مجال ر�ادة األعمال . س�تم إغالق �اب التقد�م ��
الج�ل األول تغل�ت ع� عدد ال �ح� من التحد�ات خالل رحلتها ��

�ات المؤهلة . �جب ع� ال�� �
�� :ال��
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أن تكون مملوكة ب�س�ة 51٪ + من ق�ل شخص (أشخاص) ُ�عرف �أنه متعدد الثقافات و / أو شخص (أشخاص) ملون
كة ر�ح�ة ت�تج أقل من مليون دوالر من إجما�� اإليرادات السن��ة كن ��
� واحدة ع� األقل من الوال�ات التال�ة: �ال�فورن�ا و / أو فلور�دا و / أو إلينوي ون�فادا وني��ورك و / أو تكساس

�شغ�ل و / أو إجراء األعمال التجار�ة ��
 
. اعتمد أ��� وتقدم هنا
 
�
�� 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�� عن مشغل��
Evans Avenue ، يناير من عام 2022. س�تألف مساحة المق� غ�� المخصصة للط�� �

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 ا من مساحة المنضدة أ�ض� ا م��ع� � �القرب من مدخل المب�� ، من 213 قدم�
� الطابق األر��

� ستقع �� وال��
ا SFPUC أل��� من 1500 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 � والزوار ، فمن المحتمل أن �كون هناك سوق كب�� للم�� لعدد شاغ�� المب�� والعمال الق��ب��
� الموقع

.مشغل المق� بتوف�� الطعام لألحداث واالجتماعات ��
 
. انقر هنا ، RFP لمعرفة الم��د حول طلب العروض هذا والوصول إ� مس�ندات ومرفقات
 
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
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 � تح�م المالك التجار��� � ال�� � Newsom N-08-21 فرا�س�سكو وجميع الحكومات المحل�ة ف�ما يتعلق �القوان�� اإلطار الزم��
� ، فنحن

� العام الما��
ام �دفع اإل�جار الفائت. 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 مس�ق� � 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
 
�ة واإلس�ان�ة � � اإلنجل�� (مفاوضات التأج�� التجاري - الثالثاء 20 يوليو 2021 الساعة 3:00 مساًء (�اللغت��

� مفاوضات اإل�جار التجاري. س�تم تقد�م الندوة ع��
ة �� �ات الصغ�� نت مدتها ساعة واحدة لمساعدة ال�� � ندوة ع�� اإلن��

انضم إ� الخدمات القانون�ة لرواد األعمال ��
� لقضا�ا األعمال القانون�ة. لل�سج�ل اضغط هنا . لم��د من المعلومات ،

ا مشاركة دعم إضا�� � من م�اتب المحاماة المحل�ة. س�تم أ�ض� � متطوع�� نت من ق�ل محام�� اإلن��
� إ�

و�� . avargaslau@lccrsf.org ير�� إرسال ب��د إل���
 
�ة واإلس�ان�ة � � اإلنجل�� اض�ة للتأج�� التجاري - الخم�س 22 يوليو 2021 الساعة 5:00 مساًء (�اللغت�� (الع�ادة القانون�ة االف��

من L 7-5 تار�ــــخ
الثان�ة 

�ات pmالخدمات عقال لرجال األعمال يوم 22 يوليو  � لتقد�م االس�شارات القانون�ة لل�� للع�ادة القانون�ة. س�كون المحامون المتفرغون متاح��
ة. مطلوب ال�سج�ل مقدما ألن األما�ن محدودة. الرجاء ال�سج�ل هنا . لم��د من المعلومات ، اتصل �ـ ا إ� x217 ع� LSE 9444-543-415 الصغ�� ون�� ا إل��� أو أرسل ب��د�
lse@lccrsf.org .
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
� سان فرا�س�سكو - جد�د 0٪

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

.انظر التفاص�ل أعالە ��
 
The Entrepreneurial Spirit Fund by SIA Scotch - NEW
� قسم اإلعالنات

.انظر التفاص�ل أعالە ��
 
منحة المطبخ صفر - فتح
ا إلطعام 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��
ـــع فائض الطعام الصالح لأل�ل ع� المجتمعات المحتاجة ، خاصة أثناء جائحة �ات إلعادة توز�ـ 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� �اء منع هدر الطعام الذين �مكن أن تعمل معهم �� داد الطعام الثالثة / �� لم��د من المعلومات ولالطالع ع� خدمات اس��
.أساس 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
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مفتوحة اآلن لمشغ�� األما�ن الح�ة ومنظمات الفنون الم�ح�ة الح�ة والمتاحف ودور الس�نما ، Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) بوا�ة تطبيق
� الم�ح وممث�� المواهب للتقدم �طلب للحصول ع� اإلغاثة االقتصاد�ة الحرجة. تم تخص�ص برنامج � األما�ن الح�ة ومنت�� �أ��� من SVOG 16.2 �اإلضافة إ� مرو��
� هذە األموال ، تم حجز ما ال �قل عن 2 مل�ار دوالر لتطب�قات ا �دوام �امل. قد يتأهل المتقدمون SVOG مل�ار دوالر للمنح. من ب�� المؤهلة مع ما �صل إ� 50 موظف�
� دوالر لمنحة واحدة. تق�ل ع� أساس الوارد أوً� SVOG طل�ات SBA المؤهلون للحصول ع� منح �ساوي 45٪ من إجما�� إيراداتهم المك�س�ة �حد أق� قدرە 10 مالي��
� الطل�ات. لم��د من المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة

ات األول��ة ذات الصلة عند تل�� � لف�� ��ف أوً� وتخص�ص المتقدم��
h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s/ .  
 
ار االقتصاد�ة فتح - (EIDL) قرض �ارثة اإل��
 لـ

ً
ة التقدم �طلب للحصول ع� قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة ، COVID-19 استجا�ة امات المال�ة ونفقات (EIDL) �مكن ألصحاب األعمال الصغ�� � للوفاء �االل��

ا. ال توجد غرامة أو رسوم للدفع المسبق. لمعرفة الم��د ال�شغ�ل. �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 والتقد�م ، قم 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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