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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
PPP الموض�ع: جوالت منح اإلغاثة الجد�دة من �ال�فورن�ا ؛ بوا�ة ال�سامح
 
 
أغسطس 2021 5
 
 
،ع��زي القارئ
 
ا
�
ا األ��� أمان � سان فرا�س�سكو بتحد�ث أمر العودة مع�

ة حول متطل�ات القناع الداخ�� ، �مكنك قراءتها هنا . قام المسؤول الص�� �� � حال فاتتك رسالتنا اإلخ�ار�ة األخ��
��

(C19-07y) مدينة سان فرا�س�سكو ��� هذە �
�ات �� إلضافة متطل�ات إخفاء شامل داخ�� لألفراد ، �غض النظر عن حالة التطع�م الخاصة بهم. ُ�طلب من جميع ال��

للحصول ع� الالفتات والموارد اإلضاف�ة SF COVID-19 Outreach Toolkit الالفتة الجد�دة ، المتوفرة �مقاس 8.5 × 11 و 11 × 17 عند المداخل العامة. قم ب��ارة
   .المطل��ة
 
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
� 9 أغسطس 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��

  
ة ، رؤ�تها وأول��اتها �صفتها المديرة الجد�دة لمكتب تنم�ة االقتصاد والقوى العاملة : س�ناقش ك�ت سوف�س ، مديرة مكتب األعمال الصغ�� عرض تقد���
(OEWD) ، ة مسؤول�ة  . لق�ادة تنف�ذ خطة اإلنعاش االقتصادي للمدينة OEWD وتناقش مع لجنة األعمال الصغ��
تحد�ث وتق��ر صندوق اإليرادات
ة حول متطل�ات الوصول تحد�ث حول األ�شطة األخ��

 
 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: 144643 4166. اضغط ع� # مرت��
 .لالنضمام إ� قائمة االنتظار
 
"برنامج جد�د " فأس لك
� منازلهم وأما�ن عملهم عن ط��ق ounced الصحة العامة آن SF يوم الثالثاء، عمدة لندن تولد وزارة

ة من 5-12 الناس �� � تطع�م مجموعات صغ�� وحدة لقاح م��ا�ل سي��
� إ�

و�� . �مكن للناس االتصال �المدينة عن ط��ق االتصال �الرقم 628-652-2700 ، إرسال ب��د إل��� � � عندما تنظ�م مجموعات من األفراد المهتم�� التعي��
sfvaxnow@sfdph.org ؛ أو �الذهاب إ� sf.gov/ vaxtoyou ستكون متاحة من الثالثاء إ� الس�ت. جميع العالمات � لطلب هذە الخدمة الموسعة الجد�دة ، وال��
� الموقع لإلجا�ة

� مطلوب ، وستكون الممرضات �� التجار�ة الثالث من لقاح - جو�سون آند جو�سون، مودرن ، وفايزر - سوف تكون متاحة. اللقاحات مجان�ة ، وال يوجد تأم��
   .ع� األسئلة
 
منحة �ال�فورن�ا لإلغاثة - جوالت التم��ل الجد�دة
� �ال�فورن�ا

� ، س�تم إضافة ثالث جوالت إضاف�ة من تم��ل المنح إ� منحة اإلغاثة ��
علن األسب�ع الما��

�
.أ

 
� قائمة االنتظار من جوالت سا�قة معينة

الجولة السا�عة : المتقدمون المدرجون ��
نافذة االخت�ار: الثالثاء 3 أغسطس ح�� الخم�س 16 س�تم��

� قائمة
� الموجودين �� � قائمة االنتظار من جوالت سا�قة معينة - س�تم اخت�ار المتقدم��

� الذين تم إدراجهم �� هذە جولة مغلقة ومتاحة فقط لمقد�� الطل�ات المؤهل��
� قائمة االنتظار ، فلن تحتاج إ� إعادة تقد�م الطلب. لن يتم قبول الطل�ات

� عمل�ة مراجعة التحقق من الصحة والتحقق. إذا تم إدراجك ��
ا �� � قدم�

االنتظار فقط للم��
� هذە الجولة

.الجد�دة ��
 
الجولة الثامنة: المؤسسات الثقاف�ة غ�� ال��ح�ة فقط
االر�عاء 8 س�تم�� hrough نافذة التطبيق: الجمعة 27 أغسطس ر
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�
� �معاي�� األهل�ة الموجودة ��

� لديها أي حجم عائدات ت�� �جب ع� المؤسسات الثقاف�ة غ�� . CAReliefGrant.com المؤسسات الثقاف�ة غ�� الهادفة لل��ــح فقط ال��
�
� تقدمت �� � الدورات 1 ، 2 ، 5 ، أو 6 . ومع ذلك ، ال تحتاج المؤسسات الثقاف�ة غ�� ال��ح�ة ال��

ال��ح�ة المؤهلة إ�مال طلب جد�د ح�� إذا �انت قد تقدمت �الفعل ��
� أي جوالت سا�قة G rants الجولة الرا�عة إ� إعادة التقد�م . لن تكون عروض

�� 
ً

� لم تتلق تم��� . متاحة إال للمؤسسات الثقاف�ة غ�� ال��ح�ة ال��
 
� قائمة االنتظار

الجولة 9: المتقدمون الجدد والمتقدمون المدرجون ��
الخم�س 30 س�تم�� hrough ر THنافذة التطبيق: الخم�س س�تم�� 9
� الجوالت السا�قة. س�كون المتقدمون المؤهلون لهذە الجولة CA Relief Grant ال تفوت هذە الفرصة للتقدم �طلب للحصول ع� منحة

إذا لم تكن قد تقدمت �طلب ��
� لم يتم تحد�د � الجدد الذين �ستوفون معاي�� األهل�ة الموجودة ع� موقع ال��ب. المتقدم�� � قائمة االنتظار من جوالت سا�قة معينة والمتقدم��

�� � � الحالي�� من المتقدم��
�
� جولة 9. الجد�دة سوف تحتاج إ� تطبيق �� � جوالت 1-3 و5-7 ال تحتاج إ� إعادة تطبيق وس�تم نقلها إ� المتقدم��

� هذا عمل�ة االستعراض ��
� قدما ��

للم��
CAReliefGrant.com .
 
بوا�ة الغفران الم�ا�� (PPP) برنامج حما�ة ش��ات الراتب
ة األم��ك�ة ، و�دارة األعمال الصغ�� �

� األسب�ع الما��
�� (SBA) announ مع برنامج حما�ة الراتب � ض�� (PPP) دائرة الهندسة المدن�ة إطالق بوا�ة تطبيق م�سطة للسماح للمق��

ة من خالل � SBA. 4 القروض من 150،000 $ أو أقل من خالل البنوك المشاركة لتطبيق الصفح م�ا��
�� � ض�� � قبول الطل�ات من المق��

س��دأ منصة ال�سامح الجد�دة ��
نامج من خالل � هذا ال��

اك �� � االش�� � ، تقوم . h�ps: // direc�o rgiveness.sba.gov أغسطس 2021 . ُ�طلب من المقرض�� �اإلضافة إ� النظام األسا�� التكنولو��
SBA ب�شك�ل ف��ق خدمة عمالء PPP الذين �حتاجون إ� � ض�� � طل�ات ال�سامح الخاصة بهم. �جب ع� المق��

� �ش�ل م�ا�� �� ض�� لإلجا�ة ع� األسئلة ومساعدة المق��
ق الوال�ات المتحدة ا إ� 8 مساًء بتوق�ت �� � إ� الجمعة ، من 8 ص�اح�     .مساعدة أو لديهم أسئلة االتصال �الرقم (877) 552-2692 ، من االثن��
 
ر

�
ذك

ُ
ات EIN حام�� IRS ت بتحد�ث المعلومات والتغي��

، ودائرة اإليرادات الداخل�ة �
� المعلومات (EIN) مع أرقام تع��ف صاحب العمل i�es حث األنف والحنجرة (IRS) يوم الجمعة الما��

لتحد�ث تطب�قاتها إذا �ان هناك تغي�� ��
ائب األم��ك�ة من حام�� ا من أي تغي�� عن ط��ق تقد�م طلب للحصول EIN حزب أو االتصال المسؤولة. تتطلب لوائح مصلحة ال�� � غضون 60 يوم�

تحد�ث المعلومات ��
ائب األم��ك�ة ال تمتلك سجالت . m 8822-B ع� � أن مصلحة ال�� ا ما تكون الب�انات حول "األطراف المسؤولة" لل��انات التجار�ة قد�مة أو غ�� صح�حة ، مما �ع�� غال��
. دق�قة لمن �جب االتصال �ه
 
� إرسال رسائل إ� ما �قرب من 100000 من حام��

ائب األم��ك�ة �� ا من أغسطس ، س��دأ مصلحة ال�� ح�ث ي�دو أن الطرف المسؤول قد عفا عل�ه الزمن. ما لم EIN �دء�
ا. �جب استخدام أرقام

�
ا ول�س ك�ان ا ، �جب أن �كون الطرف المسؤول فرد� ا حكوم��

�
� EIN �كن مقدم الطلب ك�ان ���ة. �جب ع� ال��انات ال�� �ش�ل صارم ألغراض اإلدارة ال��

��ة (EIN) لديها أرقام تع��ف شخص�ة � لم تعد ق�د االستخدام إغالق حسا�ات �� � IRS ال��
  . إغالق حسا�ك - Can celing EIN الخاصة بها وات�اع الخطوات الموضحة ��

 
نت بيع األسود: قم بتط��ر برنامج تواجدك ع�� اإلن��
Sell   Black: Grow Your Online Presence .نت � العمل �ش�ل تناف�� ع�� اإلن��

�ات المملوكة لألسود �� ا لدعم ال�� � لل�س��ق الرق�� مدته 12 أسبوع� هو برنامج تدر���
ون�ة والتص��ر � ذلك األموال لدعم تصم�م مواقع التجارة اإلل���

� التم��ل ، �ما ��
� ما �صل إ� 11000 دوالر ��

نامج مؤهلة لتل�� � �معالم ال��
� ت�� �ات المشاركة ال�� ال��

� للمنتج
.الفوتوغرا��

 
� ثالثة مجموعات مدتها Sell Black 45 س�خدم

�ات المختارة �� ة من أغسطس 2021 إ� مارس 2022. وس�تم وضع ال�� � الف��
� ال�دا�ة ، ومن المقرر أن ي�دأ العمل ��

كة �� ��
نامج ، قم ب��ارة ا. لم��د من المعلومات وللتقد�م لل�� نامج �حلول يوم الجمعة h�ps: //www.en2ac�on.o rg / sellblack . 20 12 أسبوع� موعد التقد�م ع� ال��
.أغسطس 2021 الساعة 4:00 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادي
 
ف�ه / الح�اة الل�ل�ة - ي�ت�� 8/9 مسح ألعمال ال��
ف�ه فرا�س�سكو ت�حث عن ردود الفعل الخاصة �ك � سان فرا�س�سكو؟ ل سان اللجنة 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��

ENG LISH   |  ESP أنول   |  中文   
 
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ا SBA تحديثات من ة - الثالثاء 10 أغسطس 2021 الساعة 11:00 ص�اح� ة لألعمال الصغ�� �شأن القروض الصغ��
� من جائحة

رة �شدة الحصول ع� قروض م�سورة لمساعدتها ع� التك�ف والنمو. انضم إ� ، COVID-19 مع تقدم ال�الد ع� ط��ق التعا�� ة المت�� �ات الصغ�� تتطلب ال��
SBA الوال�ات المتحدة ، للحصول ع� �

ة �� � ، كب�� مس�شاري مكتب الوصول إ� رأس المال التابع إلدارة األعمال الصغ�� ون��ا بوج�� � حدث خاص مع المتحدث الض�ف ف��
��

ة لقرض ال�وارث االقتصاد�ة نت حول القروض الصغ�� ة من الركود SBA الخاص �ـ EIDL تم تصم�م برنامج .(EIDL) ندوة مجان�ة ع�� اإلن�� �ات الصغ�� � ال��
لدعم تعا��

. �سج�ل هو إعادة لمعرفة الم��د حول ك�ف�ة التقدم �طلب للحصول COVID-19 االقتصادي � ض�� ة �سهل الوصول إليها وصد�قة للمق�� من خالل توف�� قروض تجار�ة صغ��
.هذە الفرصة القرض
 
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� �سج�ل ح �حرث
ا�� � يتمتع بها أصحاب العمل والعمالء وما إ� ذلك " اجتماع التق��ب االف�� . وما �� الحقوق ال��

 
�ة واإلس�ان�ة) الساعة 4:00 مساًء � � اإلنجل�� اض�ة - الخم�س 19 أغسطس 2021 (�اللغت�� الع�ادة القانون�ة االف��
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�ات (LSE) انضم إ� الخدمات القانون�ة لرواد األعمال � لتقد�م االس�شارات القانون�ة لل�� اض�ة مجان�ة . س�كون المحامون المتفرغون متاح�� للحصول ع� ع�ادة قانون�ة اف��
ة. سواء كنت �حاجة إ� مساعدة لمراجعة عقد إ�جار أو عقد أو مناقشة �شك�ل ك�ان تجاري أو أسئلة قانون�ة أخرى ، فقم �ال�سج�ل هنا للحصول ع� موعد مدته الصغ��
ا إ� x217 ع� LSE 9444-543-415 ساعة واحدة. لم��د من المعلومات ، اتصل �ـ ون�� ا إل���  . lse@lccrsf.org أو أرسل ب��د�
 
SFDBI - Bluebeam 14:00 �

ون�ة مراجعة الخطة التدر���ة - األر�عاء، 24 أغسطس، 2021 ��  االل���
ون�ة � االستفادة من خطة المراجعة االل��� نت B uilding I nspec�on من D epartment ،لمساعدة داخل الب�ت مراجعة المتقدم�� �ستض�ف ل تدر�ب العمالء ع� االن��
� والرد عليها. EPR برنامج) Bluebeam حول ك�ف�ة استخدام � السماح ومراجعة تعل�قات الموظف��

الخاص �سان فرا�س�سكو) إلرسال المشار�ــــع وت�بع التقدم المحرز ��
. سجل إ�ه هنا
 
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 ��
. h e re و�ل�امز. تعرف ع� خدمات: تط��ر األعمال. نجاح العقد المساعدة التقن�ة؛ مراجعة وث�قة العطاء ؛ مراق�ة العقود و���ــــع الدفع. سجل
 
 
: 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 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.          
 
� 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 ��
 
. تعلم الم��د وتقدم هنا
 
منحة �ال�فورن�ا لإلغاثة - جوالت التم��ل الجد�دة
� قسم اإلعالنات

.انظر التفاص�ل أعالە ��
 
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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