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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
الموض�ع: اجتماع أمانة اتفاق�ة �ازل ؛ إعالنات منطقة الخليج والم��د
 
 
يوليو 2021 23
 
 
،ع��زي القارئ
 
� حاالت

ة �� ا ألن متغ�� دلتا COVID-19 �شهد جميع مقاطعات منطقة الخليج ز�ادة كب�� � أقرب وقت ممكن. نظر�
و�واصل مسؤولو المدينة �شجيع الس�ان ع� التطع�م ��

� COVID اآلن هو الساللة المه�منة ، فإنه ين��� �سهولة أ��� و�ش�ل مخاطر وتحد�ات جد�دة لمجتمعاتنا. التطع�م هو أفضل وس�لة دفاع لدينا ضد
وال يزال فعاً� للغا�ة ��

� من خالل المواقع انك ع� التطع�م. اللقاحات متاحة لجميع الس�ان المؤهل�� الوقا�ة من األمراض الشد�دة والوف�ات. ير�� �شجيع موظف�ك وأصدقائك وعائالتك وج��
� األح�اء ومن خالل جهود اللقاح المتنقلة. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة

. sf.gov/ getvaccinated الموجودة ��
 
ة ب�نما نتعا�� ونع�د البناء من هذا ال��اء. أع�د فتح مكت�نا �ال�امل إلجراء �ات الصغ�� ة موجود هنا لمساعدة ودعم ال�� ا ، فإن مكتب األعمال الصغ�� �ما هو الحال دائم�
� ع�

و�� �د اإلل��� ا sfosb@sfgov.org ال��ارات والمواع�د. إذا كنت �حاجة إ� مساعدة ، ير�� مراسلتنا ع�� ال�� أو االتصال �الرقم 415-554-6134. نحن �شجع أ�ض�
�ات ع� التحقق من    .للحصول ع� الموارد oewd.org.covid19 ال��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
� 26 يوليو 2021 الساعة 4:30 مساًء 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��

  
� سان فرا�س�سكو ، ت�د إ�غان ، لمراجعة الوضع الحا�� القتصاد سان فرا�س�سكو

�� � : حالة إعادة فتح اقتصاد سان فرا�س�سكو ، كب�� االقتصادي��  عرض تقد���
وث�قة توض�ح�ة : حالة إعادة فتح اقتصاد سان فرا�س�سكو: يوليو

 
 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 � اطلب * 3 عندما تكون مستعد�

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول: 14463994657 . اضغط ع� # مرت��
 .لالنضمام إ� قائمة االنتظار
 
إعالنات منطقة الخليج
تو�� مقاطعات منطقة الخليج ب�خفاء األما�ن المغلقة للجميع
� سان فرا�س�سكو ثمان�ة أضعاف. تو�� مقاطعات COVID من 13 يونيو إ� 13 يوليو ، زادت حاالت

�أن يرتدي الجميع ، �غض النظر عن Bay Area الجد�دة اليوم�ة ��
� للجميع. يتم

ازي إضا�� � تلك األما�ن و�إجراء اح��
�� � � ملثم�� � األما�ن العامة لضمان سهولة التحقق من أن جميع األشخاص غ�� المطعم��

� الداخل ��
حالة التطع�م ، أقنعة ��

� متطل�ات إخفاء عالم�ة للعمالء الذين �دخلون المناطق الداخل�ة ألعمالهم لتوف�� حما�ة أفضل لموظفيهم وعمالئهم. �جب أن تمتثل أما�ن العمل �ات ع� تب�� حث ال��
� الداخل إذا لم يؤكد صاحب العمل حالة التطع�م لمن حولهم. اقرأ الب�ان Cal / OSHA لمتطل�ات

� الذين تم تطع�مهم �ال�امل ع� ارتداء األقنعة �� و�تم �شجيع الموظف��
� ال�امل هنا

. الصح��
 
3 � � طلب تطع�م الموظف��

� منطقة الخليج �حث مسؤولو الصحة العامة أر�اب العمل ع� النظر ��
مقاطعات ��

� � طلب تطع�م الموظف��
ا �حث أصحاب العمل ع� النظر ��

�
� ا مش��

�
ا كوستا) ب�ان � منطقة الخليج (سان فرا�س�سكو وسانتا �الرا وكون��

�األمس ، أصدرت 3 مقاطعات ��
� حاالت

وس كورونا. مع ال��ادة ال��عة �� و�ــــج ألما�ن العمل اآلمنة لف�� ة والموت. ، COVID-19 لل�� � لخطر اإلصا�ة �أمراض خط�� �مكن أن يتعرض األفراد غ�� المحصن��
ط للتوظ�ف ، مع � سن العمل من خالل طلب التطع�م ك��

� األفراد �� � ضمان ب�ئة عمل آمنة وتع��ز معدالت التطع�م ب��
ا �� ا مهم� �مكن ألصحاب العمل أن �لعبوا دور�

اس�ثناءات محدودة للغا�ة لإلعفاءات الطب�ة أو المعتقدات الدي��ة الراسخة. ُتظهر الب�انات المحل�ة والوطن�ة أن األشخاص الذين تم تلق�حهم �ال�امل أقل عرضة لإلصا�ة �ـ
COVID-19 يو� �طلب توثيق لقاح � �دً� من الشهادة الذات�ة �أفضل ممارسة ألصحاب COVID-19 أو �حتاجون إ� دخول المس�ش�� مقارنة �األشخاص غ�� المحصن��
� م�ان العمل

ام العمال ب�جراءات الحما�ة المناس�ة �� � .العمل لضمان ال��
 
األمر الص�� والتوجيهات المنقحة
C19-07y األمر الص��
� سان فرا�س�سكو �مراجعة األمر الص��

� 20 يوليو 2021 ، قام مسؤول الصحة ��
�� C19-07y - �

ا لتوضيح و / أو تحد�ث متطل�ات وال�ات التطع�م �� ا مع�
�
عودة أ��� أمان

ا ع� ال��انات الخاضعة لتف��ض التطع�م للتعاون مع الصحة العامة طل�ات، و�حث جميع الناس �غض النظر عن التطع�م ستا ر لنا األما�ن عال�ة الخطورة ، مما �خلق واج��
. C19-07y الرتداء قناع ج�دا المناسب عندما الداخل. ير�� االطالع ع� األسئلة الشائعة للحصول ع� م��د من المعلومات حول

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/get-vaccinated-against-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/get-vaccinated-against-covid-19
mailto:sfosb@sfgov.org
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfosb.org/meetings/10
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfcontroller.org/sites/default/files/Documents/Economic%2520Analysis/Status%2520of%2520the%2520Re-opening%2520of%2520the%2520San%2520Francisco%2520economy%2520July%25202021.pdf
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eتوج�ه الحجر الص�� 02-2020
� األفراد الذين تم تطع�مهم �ال�امل والذين لديهم اتصاالت وث�قة وأولئك الذين لم يتم �eاألمس ، قام مسؤول الصحة �مراجعة توج�ه الحجر الص�� 02-2020 � ب�� للتمي��
� ا�طاء

وري أن أي شخص ال الط COVID-19 تطع�مهم �ش�ل �امل. للمساعدة �� الذي يتعرض accinated الخامس ully ان�شار واألفراد الضعفاء الحما�ة، فمن ال��
� هذا التوج�ه . وح�� الط COVID 19 لشخص مصاب أو من المحتمل أن �كون

� تخضع لقواعد الواردة ��
الذين �انوا ع� accinated ضد الشعب ully الحجر الص�� الذا��

� ص COVID-19 اتصال وثيق مع شخص
� ذلك الناس equirement �جب النفس رصد و ثم عزل إذا ما ظهرت أعراض. هذا الحجر الذا��

� المدينة، �ما ��
�ح�� الجميع ��

. التحد�ث إ� هذا �شمل التوج�ه اس�ثناء عام �ال�س�ة ل�عض الناس الذين أ�ملوا accinated الخامس ully الذين ال الط COVID 19 و�� مخاطر عال�ة للمرض خط��
.معها �كون اس�شارة لم��د من التفاص�ل hould التطع�م، ول�ن القواعد المدرجة ق
 
� متطل�ات األفراد تطع�م تماما ول�س تطع�م تماما ، موظف الصحة أ�ضا وضع معا هذا المخطط . �اإلضافة إ� ذلك ،

�ات ع� اجت�از االختالفات �� إ� أفضل مساعدة ال��
ل لمنع ان�شار � � الم��

� عل�ك ال�قاء �� �� والحجر الص�� و�رشادات حول ما �جب فعله عندما يتع��
�   .COVID-19 تم تحد�ث تعل�مات العزل الم��

 
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�� � الخت�ار 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 ��

 
ف�ه / الح�اة الل�ل�ة مسح ألعمال ال��
ف�ه سان فرا�س�سكو ت�حث عن ردود الفعل الخاصة �ك � سان فرا�س�سكو؟ ل جنة ال��

ف�ه أو الح�اة الل�ل�ة �� ا لل�� ا تجار�� !هل تدير �شاط�
 
ف�ه والح�اة الل�ل�ة مع خروجنا من أزمة � صناعة ال��

�� � ف�ه اس�ب�ان متا�عة للعامل�� ف�ه .COVID-19 أ�شأت لجنة ال�� ات�ج�ات لجنة ال�� الغرض من هذا االستطالع هو إ�الغ إس��
� الصناعة. ير�� ملء االس�ب�ان �حلول 9 أغسطس وستكون إجا�ات االس�ب�ان مجهولة

�� �
.والمدينة لدعم جهود التعا��

�ة   |  اس�ارول � 中文  |   اإلنجل��   
 
�
�� 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
 
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ا كة - الثالثاء 27 يوليو 2021 الساعة 1:00 ظهر� األساس�ات القانون�ة المتالك ��
� �ستض�فها مركز � ، Start Small Think Big و SF LGBT ستوفر ورشة العمل هذە ، ال��

ة ، �ما �� كة صغ�� نظرة عامة ع� االعت�ارات القانون�ة األساس�ة أثناء �شغ�ل ��
نت � ت�شأ عندما ممارسة األعمال التجار�ة ع�� اإلن�� ذلك مزا�ا ال��انات ذات المسؤول�ة المحدودة ، والمرونة وفوائد العقود / االتفاق�ات المكت��ة ، والمسائل القانون�ة ال��
. هنا RSVP .وأساس�ات المل��ة الفك��ة والم��د
 
الوصول إ� رأس المال - الثالثاء 27 يوليو 2021 الساعة 6:30 مساًء
� ك�ف�ة الحصول ع� المال لل�دء أو النمو

انه الشمال�ة مقاطعة األعمال مركز الموارد �مكن أن تعط�ك الدعم الذي تحتاجه T .يتمثل الشاغل األ��� لمعظم رواد األعمال ��
� �مولونها ، ومقدار التم��ل ، �ن لمناقشة من �مولون وك�ف�ة اإلعداد ، واألعمال التجار�ة ال�� � حا�� � ورشة العمل هذە ، ستكون لجنة من الممول��

للحصول ع� رأس المال. ��
ة عن �عضها ال�عض. تعلم الم��د وسجل هنا � . وك�ف�ة التواصل معهم ، وما الذي �لفت ان��اههم ، واألهم من ذلك ، ك�ف هم ف��دون ومم��
 
اض�ة لمدة 4 أسابيع � 3 أغسطس Dream Keeper Start Smart - 2021 : درجة رجال األعمال االف��

ا - 1:00 مساًء (ي�دأ �� (أ�ام الثالثاء ، 11:00 ص�اح�
� بناء أو تنم�ة عملك الخاص ، فإن

� برنامج Renaissance Entrepreneurship Center إذا كنت ترغب ��
Start موجود هنا لمساعدتك ع� الق�ام �ذلك �ش�ل صحيح. ��

Smart ة الذي ستحتاجه ل�دء عمل تجاري مستدام. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل اضغط هنا . هذا ومدته 4 أسابيع ، �قدمون التدر�ب ع� األعمال الصغ��
 
: L ist األول��ة
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. ستكون مؤهً� للحصول Dream Keeper يتم تم��ل م�ادرة �
� من أصل أف���� من ق�ل مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة و�� مصممة لدعم رواد األعمال األم��كي��

� من س�ان سان فرا�س�سكو ، مع إعطاء األول��ة لس�ان نامج. �جب أن �كون جميع المشارك�� � انتظار االنتهاء من ال��
.Fillmore و Bayview ع� راتب �ق�مة 3،000 دوالر ��

 
ا�ط والمساعدة المال�ة ؛ األر�عاء 1 س�تم�� 2021 الساعة 2:00 مساًء - Merriwether and Williams W orkshop ال��
� تعمل ( SFO ) �دعوك مطار سان فرا�س�سكو الدو�� ة ال�� �ات الصغ�� � �قدمها مطار سان فرا�س�سكو الدو�� لل�� نت توضح المساعدة ال�� � ندوة ع�� اإلن��

للمشاركة ��
ي و�ذر SFO �موجب عقود البناء. هو متحمس ف��ق االقتصادي وتنم�ة المجتمع � كتبها م�� � المقاول استضاف برنامج التنم�ة ال��

ل وضع معا ال���ينار تقد�م الخدمات ��
. و�ل�امز. تعرف ع� خدمات: تط��ر األعمال. نجاح العقد المساعدة التقن�ة؛ مراجعة وث�قة العطاء ؛ مراق�ة العقد و���ــــع الدفع. سجل هنا
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
� سان فرا�س�سكو - جد�د

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

ة �� �ات الصغ�� 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 عوائق 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.          
 
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 الج�ل SIA Scotch Whisky مستلم�
. �جب �

�� � 10 أغسطس 2021 الساعة 6:00 مساًء �التوق�ت ال��
األول تغل�ت ع� عدد ال �ح� من التحد�ات خالل رحلتها ل��ادة األعمال . س�تم إغالق �اب التقد�م ��

�ات المؤهلة :ع� ال��
 

ا ب�س�ة 51٪ + من ِق�ل شخص (أشخاص) ُ�عرف �أنه متعدد الثقافات و / أو شخص (أشخاص) ملون
�
أن تكون مملو�

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 ��
 
. تعلم الم��د وتقدم هنا
 
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 الحرجة. 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��
 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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