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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
Ent ertainment Biz موض�ع: قناع داخ�� جد�د مطلوب ؛ مسح ل
 
 
أغسطس 2021 2
 
 
،ع��زي القارئ
 
�
ة �� ا من شهر أغسطس بهذە اإلعالنات والتحديثات الجد�دة. ونحن ال نزال نرى ع� ز�ادة كب�� � COVID-19 �دء� حالة و زارة الصحة العامة الرغ�ة الصورة غ�� المطعم��

� سان فرا�س�سكو ، و�� واحدة من أع� المعدالت
� �ال�امل �� � ُملقح�� � المائة من س�انها المؤهل��

� أن 77 �� � ح��
� أقرب وقت ممكن . ح�� ��

� ألخذ اللقاح �� � المق�م�� المؤهل��
� � مدي�تنا غ�� محصن��

� ال�الد ، ال يزال لدينا آالف األشخاص ��
��.

 
� األشخاص الذين تم تلق�حهم ، COVID التطع�م هو أفضل وس�لة دفاع لدينا ضد

اق �� � الوقا�ة من األمراض الشد�دة والوف�ات. ب�نما لدينا حاالت اخ��
وال يزال فعاً� للغا�ة ��

. ير�� COVID �ش�� الب�انات اآلن إ� أن األشخاص الذين تم تطع�مهم ال �صابون �ـ ا و�قل احتمال دخولهم إ� المس�ش�� � تق���� بنفس معدل األشخاص غ�� المحصن��
� األح�اء ومن خالل جهود اللقاح

� من خالل المواقع الموجودة �� انك ع� التطع�م. اللقاحات متاحة لجميع الس�ان المؤهل�� �شجيع موظف�ك وأصدقائك وعائالتك وج��
. sf.gov/ getvaccinated المتنقلة. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة
 
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
األمر الص�� المنقح - إضافة متطل�ات القناع الداخ��

� حاالت
� ضوء ال��ادة ��

�� COVID ، توص�ات �
ة �� ات األخ�� � سان فرا�س�سكو CDPH و CDC وز�ادة حاالت االس�شفاء والتغي��

حول اإلخفاء ، قام المسؤول الص�� ��
ا
�
ا األ��� أمان إلضافة متطل�ات إخفاء شامل داخ�� لألفراد ، �غض النظر عن ذلك. من حالة التطع�م الخاصة بهم. ينطبق المتطلب (C19-07y) بتحد�ث أمر العودة مع�
�
� والزوار ، وكذلك األفراد (الموظفون والمقاولون) . هناك عدد من االس�ثناءات المحدودة للمتطل�ات �� � ذلك الرعاة والمشارك��

� المقاطعة ، �ما ��
الجد�د ع� �ل شخص ��

� ذلك �عض ما ���
� أ�شطة معينة ، �ما ��

ا أثناء المشاركة �� :اإلعدادات المعينة ح�ث �مكن لألفراد إزالة األقنعة مؤقت�
 

�ون ب�شاط ، مثل عندما �جلس رواد المطعم ع� � جميع األوقات األخرى عندما ال �أ�لون أو ���
ب ب�شاط (�جب ع� األفراد ارتداء المال�س �� أثناء األ�ل أو ال��

� انتظار تقد�مهم أو مغادرة الطاولة الستخدام الحمام
.(طاولة ��

� خدمات العنا�ة الشخص�ة ح�ث �لزم إزالة القناع (ع� س��ل المثال ، عالجات للوجه ، وتقل�م اللح�ة ، وثقب الوجه أو الوشم ، وتدل�ك الوجه).
أثناء تل��

� أو الجرا�� N95 مالحظة: أثناء أداء هذە الخدمات ، �جب ع� المزود ارتداء
.أو جهاز التنفس الصنا�� أو القناع اإلجرا��

 
�ات واألفراد ع� فرض تداب�� ته��ة لإلعدادات الداخل�ة المتوافقة مع إرشادات إدارة الصحة العامة ، ال س�ما عندما ال ُ�طلب من ا حث ال�� يواصل المسؤول الص�� أ�ض�
� الداخل (�موجب أي من االس�ثناءات من تف��ض القناع

�ع أقنعةهم �� �ات ومشغ�� المرافق العامة والخاصة األخرى ح�ث ُ�سمح لألفراد ب�� األشخاص ارتداء األقنعة. ال��
ات�ج�ات الته��ة التال�ة: (1) جميع النوافذ ) قد �سمح لألفراد فقط �عدم ارتداء األقنعة إذا �انوا �ستخدمون ع� األقل إحدى اس�� � النظام الص��

الداخ�� العام الملخص ��
ا � �مكن الوصول إليها حديث� واألبواب المتاحة ال��
ا ؛ (2) نظام � مفتوح� � �ل غرفة HVAC يتم إ�قاء الهواء الخار��

.�عمل ��امل طاقته ؛ و (3) أجهزة تنق�ة الهواء المحمولة �حجم مناسب ��
 
� مقاطعة سان فرا�س�سكو

�ات �� � مجملها عن �ل التفاص�ل. �جب ع� جميع ال��
� النظام الص�� المحدثة و ملخص التحديثات ��

�ات ع� إعادة النظر �� و�تم �شجيع ال��
ا يوم الثالثاء 3 أغسطس 2021 � الساعة 12:01 ص�اح�

.��� �سخة من هذا الم�شور عند المداخل العامة. س�تم �شغ�ل مطلب التقنيع الداخ�� الجد�د ��
 
ون�ة متاحة اآلن لجميع مشار�ــــع المراجعة الداخل�ة مراجعة الخطة اإلل���
�
ون�ة (DBI) قامت إدارة فحص الم�ا�� � شامل للتصار�ــــح (EPR) بتوسيع مراجعة الخطة اإلل���

و�� ل�شمل جميع مشار�ــــع المراجعة الداخل�ة. سيؤدي ذلك إ� إ�شاء متجر إل���
نت � مشار�عهم . يتوفر الم��د من المعلومات ع� موقعهم ع� اإلن��

. الداخل�ة ، مما يوفر الوقت والمال لمقد�� الطل�ات ��
مراجعة داخل�ة دل�ل خطوة �خطوة
ون�ة (EPR) صفحة موارد مراجعة الخطة اإلل���

 
�
�� � ون�ة ، �ستض�ف In-House Review لمساعدة المتقدم�� نت حول ك�ف�ة استخدام DBI ع� االستفادة من مراجعة الخطة اإلل��� � للعمالء ع�� اإلن�� � تدر��يت�� دورت��

Bluebeam (برنامج EPR والرد عليها. انظر التفاص�ل أدناە ، تحت � � التصار�ــــح ، ومراجعة تعل�قات الموظف��
الخاص �سان فرا�س�سكو) إلرسال المشار�ــــع ، وت�بع التقدم ��

.قسم ال���ينار
 

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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Safer-Return-Together-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Safer-Return-Together-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Summary.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/sites/default/files/2021-08/MaskOnSF-080221-8.5x11%2520v2_0.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/step-by-step/get-building-permit-house-review
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/resource/2021/electronic-plan-review-epr-resources
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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��   
 
 
:حلقات ال��ب
SFDBI - خطة Bluebeam ون�ة مراجعة التدر�ب - 3 أغسطس و24 أغسطس  االل���

ون�ة  � االستفادة من خطة المراجعة االل��� � من التدر��ات العمالء ع�� B uilding I nspec�on من D epartment ،لمساعدة داخل الب�ت مراجعة المتقدم�� �ستض�ف اثن��
نامج نت حول ك�ف�ة استخدام ال�� � والرد عليها) EPR Bluebeam اإلن�� � السماح ومراجعة تعل�قات الموظف��

.سان فرا�س�سكو ) لتقد�م المشار�ــــع وت�بع التقدم المحرز ��
  

ا - 12 مساًء ، الثالثاء 3 أغسطس: سجل هنا 10 ص�اح�
مساًء - 4 مساًء ، األر�عاء 24 أغسطس: سّجل هنا 2

 
� سان

ا �قدم مكتب تنم�ة القوى العاملة واالقتصاد �� �ات - الثالثاء 3 أغسطس 2021 الساعة 2:00 ظهر� اض�ة ��عة االستجا�ة للعمال وال�� جلسات معلومات اف��
�اء القوة العاملة �مكن أن توفر لك معلومات حول ي اوب ر تمطر، ج � أول ثالثاء من �ل شهر. ��

نت لالستجا�ة ال��عة �� اض�ة ع�� اإلن�� areer فرا�س�سكو ندوات اف��
 .انقر هنا لل�سج�ل . rocess ص iling و nsurance ط nemployment س �ارات و ش ealthcare ح ،esources م جذوة ص nion ش ،ervices الصورة

  
 ا�دأ عملك وانموە ووسعه - الخم�س 5 أغسطس 2021 الساعة 3:00 مساًء

� هذە الجلسة التدر���ة المجان�ة والمف�دة إلعدادك لما �جب فعله وما ال SBA هل تم رفضك للحصول ع� قرض تقل�دي وت�حث عن خ�ارات قرض أخرى؟ انضم إ� 
��

� عمل�ة قرض
 لوجه. انقر هنا لمعرفة الم��د وال�سج�ل SBA �جب فعله ��

�
� وجها � المحلي�� .؛ ومقا�لة المقرض��

 
ا � م�ان العمل - الخم�س 12 أغسطس 2021 الساعة 10:00 ص�اح�

ة: الجوانب القانون�ة للتطع�مات وارتداء األقنعة �� مكتب مساعدة األعمال الصغ��
� محاولة لتثق�ف دينا

�� SF ة �شأن الجوانب القانون�ة من ة، �ستض�ف مكت�ا للمساعدة األعمال الصغ�� غرفة األعضاء، سوم�ا هاندي، من جد�د ادارة االعمال الصغ��
� يتمتع بها الموظفون ، � مؤسستك؟ ك�ف نو�� �التطع�مات؟ ما �� الحقوق ال��

� م�ان العمل. هل أنت صاحب عمل وت�ساءل "ك�ف تفرض ارتداء القناع ��
التطع�مات ��

� هذا هو فرصتك للعثور ع� اإلجا�ات� سجل هنا
ا�� � يتمتع بها أصحاب العمل والعمالء وما إ� ذلك " اجتماع التق��ب االف�� . وما �� الحقوق ال��

 
 
: تحديثات موارد التم��ل
� سان فرا�س�سكو

ة �� داد األعمال الصغ�� OPEN - 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 حواجز 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.          
 
� SIA Scotch - 8/10 صندوق روح ر�ادة األعمال من

�غلق ��
� 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�
. �

�� � 10 أغسطس 2021 الساعة 6:00 مساًء �التوق�ت ال��
� مجال ر�ادة األعمال . س�تم إغالق �اب التقد�م ��

األول تغل�ت ع� عدد ال �ح� من التحد�ات خالل رحلتها ��
�ات المؤهلة :�جب 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 ��
 
. اعتمد أ��� 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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/departments/city-administrator/entertainment-commission
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHa9JRzj3o4SDdmUhPvAzdP2PtToLR62ykKSKG-yZO1EfAQg/viewform
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4p3H6cjwr1TcRwP05UCA9fsNFLh_H6_a9ptbGkq9gjw8ghg/viewform
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.eventbrite.com/e/electronic-plan-review-training-for-applicants-tickets-162615042971
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctce6qrTsuEtbWpF9l8L4OEWp8CZWOG43Y
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  .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 تم��ل
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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