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مكتب النرش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
الموضوع :اجتماع أمانة اتفاقية بازل ؛ إعالنات منطقة الخليج والمزيد

يوليو 23 2021
،عزيزي القارئ
ويواصل مسؤولو المدينة تشجيع السكان عىل التطعيم يف أقرب وقت ممكن .نظًر ا ألن متغري دلتا  COVID-19تشهد جميع مقاطعات منطقة الخليج زيادة كبري ة يف حاالت
ًال
وال يزال فعا للغاية يف  COVIDاآلن هو الساللة المهيمنة  ،فإنه ينترش بسهولة أ كرب ويشكل مخاطر وتحديات جديدة لمجتمعاتنا .التطعيم هو أفضل وسيلة دفاع لدينا ضد
الوقاية من األمراض الشديدة والوفيات .يرىج تشجيع موظفيك وأصدقائك وعائالتك وجري انك عىل التطعيم .اللقاحات متاحة لجميع السكان المؤهلني من خالل المواقع
 sf.gov/ getvaccinated .الموجودة يف األحياء ومن خالل جهود اللقاح المتنقلة .لمزيد من المعلومات  ،قم بزيارة
ىف
كما هو الحال دائًم ا  ،فإن مكتب األعمال الصغري ة موجود هنا لمساعدة ودعم الرش كات الصغري ة بينما نتعا ونعيد البناء من هذا الوباء .أعيد فتح مكتبنا بالكامل إلجراء
ًض
رت
أو االتصال بالرقم  .6134-554-415نحن نشجع أي ا  sfosb@sfgov.orgالزيارات والمواعيد .إذا كنت بحاجة إىل مساعدة  ،يرىج مراسلتنا عرب الرب يد اإللك وين عىل
.للحصول عىل الموارد  oewd.org.covid19الرش كات عىل التحقق من
،تضامنا مع
مكتب األعمال الصغري ة

:اإلعالنات
اجتماع لجنة األعمال الصغري ة  -االثنني  26يوليو  2021الساعة  4:30مساًء
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
عرض تقدييم  :حالة إعادة فتح اقتصاد سان فرانسيسكو  ،كبري االقتصاديني يف سان فرانسيسكو  ،تيد إيغان  ،لمراجعة الوضع الحايل القتصاد سان فرانسيسكو
وثيقة توضيحية  :حالة إعادة فتح اقتصاد سان فرانسيسكو :يوليو
 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
ًد
للتعليق العام  ،اتصل بـ  0001-655-415؛ رمز الوصول . 14463994657 :اضغط عىل  #مرتني لالستماع إىل االجتماع عرب مؤتمر صويت اطلب *  3عندما تكون مستع ا
.لالنضمام إىل قائمة االنتظار
إعالنات منطقة الخليج
تويص مقاطعات منطقة الخليج بإخفاء األماكن المغلقة للجميع
بأن يرتدي الجميع  ،بغض النظر عن  Bay Areaالجديدة اليومية يف سان فرانسيسكو ثمانية أضعاف .تويص مقاطعات  COVIDمن  13يونيو إىل  13يوليو  ،زادت حاالت
حالة التطعيم  ،أقنعة يف الداخل يف األماكن العامة لضمان سهولة التحقق من أن جميع األشخاص غري المطعمني ملثمني يف تلك األماكن وكإجراء احرت ازي إضايف للجميع .يتم
حث الرش كات عىل تبين متطلبات إخفاء عالمية للعمالء الذين يدخلون المناطق الداخلية ألعمالهم لتوفري حماية أفضل لموظفيهم وعمالئهم .يجب أن تمتثل أماكن العمل
ويتم تشجيع الموظفني الذين تم تطعيمهم بالكامل عىل ارتداء األقنعة يف الداخل إذا لم يؤكد صاحب العمل حالة التطعيم لمن حولهم .اقرأ البيان  Cal / OSHAلمتطلبات
 .الصحيف الكامل هنا
مقاطعات يف منطقة الخليج يحث مسؤولو الصحة العامة أرباب العمل عىل النظر يف طلب تطعيم الموظفني 3
باألمس  ،أصدرت  3مقاطعات منطقة الخليج (سان فرانسيسكو وسانتا كالرا وكونرت ا كوستا) بياًن ا مشرت ًك ا يحث أصحاب العمل عىل النظر طلب تطعيم الموظفني
يف
يف
يمكن أن يتعرض األفراد غري المحصنني لخطر اإلصابة بأمراض خطري ة والموت COVID-19 ، .للرت ويج ألماكن العمل اآلمنة لفري وس كورونا .مع الزيادة الرسيعة يف حاالت
يمكن ألصحاب العمل أن يلعبوا دوًر ا مهًم ا يف ضمان بيئة عمل آمنة وتعزيز معدالت التطعيم بني األفراد يف سن العمل من خالل طلب التطعيم كرش ط للتوظيف  ،مع
ُت
استثناءات محدودة للغاية لإلعفاءات الطبية أو المعتقدات الدينية الراسخة .ظهر البيانات المحلية والوطنية أن األشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل أقل عرضة لإلصابة بـ
ًال
ىف
بد من الشهادة الذاتية كأفضل ممارسة ألصحاب  COVID-19أو يحتاجون إىل دخول المستش مقارنة باألشخاص غري المحصنني يوىص بطلب توثيق لقاح COVID-19
.العمل لضمان الزت ام العمال بإجراءات الحماية المناسبة يف مكان العمل
األمر الصيح والتوجيهات المنقحة
 C19-07yاألمر الصيح
رث
ًن ًع
عودة أك أما ا م ا لتوضيح و  /أو تحديث متطلبات واليات التطعيم يف  C19-07y -يف  20يوليو  ، 2021قام مسؤول الصحة يف سان فرانسيسكو بمراجعة األمر الصيح
األماكن عالية الخطورة  ،مما يخلق واجًب ا عىل الكيانات الخاضعة لتفويض التطعيم للتعاون مع الصحة العامة طلبات ،ويحث جميع الناس بغض النظر عن التطعيم ستا ر لنا
 C19-07y .الرتداء قناع جيدا المناسب عندما الداخل .يرىج االطالع عىل األسئلة الشائعة للحصول عىل مزيد من المعلومات حول
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eتوجيه الحجر الصيح 02-2020
للتميزي بني األفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين لديهم اتصاالت وثيقة وأولئك الذين لم يتم eباألمس  ،قام مسؤول الصحة بمراجعة توجيه الحجر الصيح 02-2020
الذي يتعرض  accinatedالخامس  ullyانتشار واألفراد الضعفاء الحماية ،فمن الرض وري أن أي شخص ال الط  COVID-19تطعيمهم بشكل كامل .للمساعدة يف ابطاء
الذين كانوا عىل  accinatedضد الشعب  ullyالحجر الصيح الذايت تخضع لقواعد الواردة يف هذا التوجيه  .وحىت الط  COVID 19لشخص مصاب أو من المحتمل أن يكون
يحيم الجميع يف المدينة ،بما يف ذلك الناس  equirementيجب النفس رصد و ثم عزل إذا ما ظهرت أعراض .هذا الحجر الذايت ص  COVID-19اتصال وثيق مع شخص
 COVID 19ويه مخاطر عالية للمرض خطري  .التحديث إىل هذا يشمل التوجيه استثناء عام بالنسبة لبعض الناس الذين أكملوا  accinatedالخامس  ullyالذين ال الط
.معها يكون استشارة لمزيد من التفاصيل  houldالتطعيم ،ولكن القواعد المدرجة ق
إىل أفضل مساعدة الرش كات عىل اجتياز االختالفات يف متطلبات األفراد تطعيم تماما وليس تطعيم تماما  ،موظف الصحة أيضا وضع معا هذا المخطط  .باإلضافة إىل ذلك ،
 COVID-19.تم تحديث تعليمات العزل المزن يل والحجر الصيح وإرشادات حول ما يجب فعله عندما يتعني عليك البقاء يف المزن ل لمنع انتشار
معدل الدفع  -اتخذ اإلجراء قبل  30يوليو Recology SF
ًا
بدفع مدفوعات إىل دافيع نسب سان فرانسيسكو المؤهلني  Recology .يف وقت سابق من هذا العام فيما يتعلق بتطبيق معدل  ، 2017تقوم  Recologyتماشي مع إعالن
 .يف سان فرانسيسكو يف أي وقت بني  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 المقدمني يف الرب يد اإللكرت وين أو البطاقة الرب يدية لتسجيل الدخول إىل
ًك
وتحديد الدفع .تشمل الخيارات شي ا مادًي ا أو دفًع ا إلكرت ونًي ا .الموعد النهايئ الختيار الدفع اإللكرت 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 بالرب 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 فرت ة السعر  ،ونوع الخدمة اليت حصلت عليها .لعرض
وتسجيل الدخول باستخدام المعرف الفريد ورقم التعريف الشخيص  .إذا لم تتلق إشعاًر ا بالرب 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
مسح ألعمال الرت فيه  /الحياة الليلية
ًط
ًي
تجار ا للرت فيه أو الحياة الليلية يف سان فرانسيسكو؟ ل جنة الرت فيه سان فرانسيسكو تبحث عن ردود الفعل الخاصة بك
!هل تدير نشا ا
الغرض من هذا االستطالع هو إبالغ إسرت اتيجيات لجنة الرت فيه  COVID-19.أنشأت لجنة الرت فيه استبيان متابعة للعاملني يف صناعة الرت فيه والحياة الليلية مع خروجنا من أزمة
.والمدينة لدعم جهود التعايف يف الصناعة .يرىج ملء االستبيان بحلول  9أغسطس وستكون إجابات االستبيان مجهولة
 | 中 文اإلنجلزي ية | اسبارول
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

:الرب امج التعليمية عىل الويب
األساسيات القانونية المتالك رش كة  -الثالثاء  27يوليو  2021الساعة  1:00ظهًر ا
نظرة عامة عىل االعتبارات القانونية األساسية أثناء تشغيل رش كة صغري ة  ،بما يف  Start Small Think Big ،و  SF LGBTستوفر ورشة العمل هذه  ،اليت يستضيفها مركز
ذلك مزايا الكيانات ذات المسؤولية المحدودة  ،والمرونة وفوائد العقود  /االتفاقيات المكتوبة  ،والمسائل القانونية اليت تنشأ عندما ممارسة األعمال التجارية عرب اإلنرت نت
 .هنا . RSVPوأساسيات الملكية الفكرية والمزيد
الوصول إىل رأس المال  -الثالثاء  27يوليو  2021الساعة  6:30مساًء
انه الشمالية مقاطعة األعمال مركز الموارد يمكن أن تعطيك الدعم الذي تحتاجه . Tيتمثل الشاغل األ كرب لمعظم رواد األعمال يف كيفية الحصول عىل المال للبدء أو النمو
للحصول عىل رأس المال .يف ورشة العمل هذه  ،ستكون لجنة من الممولني حارض ين لمناقشة من يمولون وكيفية اإلعداد  ،واألعمال التجارية اليت يمولونها  ،ومقدار التمويل ،
 .وكيفية التواصل معهم  ،وما الذي يلفت انتباههم  ،واألهم من ذلك  ،كيف هم فريدون وممزي ة عن بعضها البعض .تعلم المزيد وسجل هنا
ًح
)أيام الثالثاء  11:00 ،صبا ا  1:00 -مساًء (يبدأ يف  3أغسطس  : Dream Keeper Start Smart - 2021درجة رجال األعمال االفرت اضية لمدة  4أسابيع
 Startموجود هنا لمساعدتك عىل القيام بذلك بشكل صحيح .يف برنامج  Renaissance Entrepreneurship Centerإذا كنت ترغب يف بناء أو تنمية عملك الخاص  ،فإن
 .هذا ومدته  4أسابيع  ،يقدمون التدريب عىل األعمال الصغري ة الذي ستحتاجه لبدء عمل تجاري مستدام .لمزيد من المعلومات وللتسجيل اضغط هنا Smart
 L ist :األولوية
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ًال
من قبل مكتب التنمية االقتصادية والقوى العاملة ويه مصممة لدعم رواد األعمال األمريكيني من أصل أفرييق  .ستكون مؤه للحصول  Dream Keeperيتم تمويل مبادرة
 Fillmore.و  Bayviewعىل راتب بقيمة  3،000دوالر يف انتظار االنتهاء من الرب نامج .يجب أن يكون جميع المشاركني من سكان سان فرانسيسكو  ،مع إعطاء األولوية لسكان
األربعاء  1سبتمرب  2021الساعة  2:00مساًء  Merriwether and Williams W orkshop -الرت ابط والمساعدة المالية ؛
رت
رش
للمشاركة يف ندوة عرب اإلن نت توضح المساعدة اليت يقدمها مطار سان فرانسيسكو الدويل لل كات الصغري ة اليت تعمل )  ( SFOيدعوك مطار سان فرانسيسكو الدويل
ل وضع معا الويبينار تقديم الخدمات يف المقاول استضاف برنامج التنمية اليت كتبها مري ي ويذر  SFOبموجب عقود البناء .هو متحمس فريق االقتصادي وتنمية المجتمع
 .ويليامز .تعرف عىل خدمات :تطوير األعمال .نجاح العقد المساعدة التقنية؛ مراجعة وثيقة العطاء ؛ مراقبة العقد وترسيع الدفع .سجل هنا

 :تحديثات موارد التمويل
صندوق قرض اسرت داد األعمال الصغري ة يف سان فرانسيسكو  -جديد
عن إطالق برنامج قروض جديد مصمم لتقديم قروض بفائدة  ٪0للرش كات الصغري ة يف سان فرانسيسكو .يدعم برنامج القروض الجديد هذا  Mayor London Breedأعلن
الرش كات من خالل توفري رأس المال العامل  ،بهدف الوصول إىل الرش كات اليت تم استبعادها من برامج اإلغاثة الحالية وأولئك الذين يواجهون عوائق 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
The Entrepreneurial Spirit Fund by SIA Scotch - NEW
سيحصل خمسة وعرش ون  SIA Scotch.من  The Entrepreneurial Spirit Fundاعتباًر ا من  13يوليو  ، 2021يمكن ألصحاب األعمال الصغري ة المؤهلني التقدم إىل
ورائدة أعمال أمريكية كوبية من الجيل  SIA Scotch Whiskyمستلًم ا عىل منحة قدرها  10000دوالر لكل منهم  ،باإلضافة إىل اإلرشاد مع كارين لونا -أوستاسيك  ،مؤسسة
األول تغلبت عىل عدد ال يحىص من التحديات خالل رحلتها لريادة األعمال  .سيتم إغالق باب التقديم يف  10أغسطس  2021الساعة  6:00مساًء بالتوقيت الرش يق  .يجب
:عىل الرش كات المؤهلة
ًك
أن تكون مملو ا بنسبة  + ٪51من ِق بل 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
 .تعلم المزيد وتقدم هنا

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 الحرجة .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
عىل أساس الوارد أو صادر أو  SVOGطلبات  SBAللحصول عىل منح تساوي  ٪45من إجمايل إيراداتهم المكتسبة بحد أقىص قدره  10ماليني دوالر لمنحة واحدة .تقبل
رت
 https://www.svograntportal.sba.gov/s/ .وتخصيص المتقدمني لف ات األولوية ذات الصلة أثناء تلقيها الطلبات .لمزيد من المعلومات والتقديم  ،قم بزيارة

فتح  (EIDL) -قرض كارثة اإلرض ار االقتصادية
ً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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