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،ع��زي القارئ
 
�ات سوف تكون هناك حاجة واألحداث ل تحقق دل�ل ع� التطع�م ل رعاة ق�ل السماح �دخول منازلهم تحت المحدثة �الدفع الصحة ت�دأ غدا ، �عض ال��
� الداخل ، فمن المحتمل أن

ا �� ا�� ا أو �� . إذا �ان عملك ع�ارة عن �ار أو مطعم أو ناٍد أو م�ان ترفي�� أو صالة ألعاب ر�اض�ة أو مركز ل�اقة و / أو �قدم طعام�
. ينطبق هذا المطلب الجد�د عل�ك
 
:الموارد ع� التحقق قاح جد�د
 

. www.sf.gov/vaxrequired وقم ب��ارة e-blast ملخص المتطل�ات الجد�دة : راجع موقع 8/12
T IPS ة | اإلس�ان�ة | الص�ن�ة | الفلب�ن�ة� � حول ك�ف�ة التحقق من حالة لقاح: اإلنجل��
�ات تغطيتها. قم ب��ارة � تواجه الموظف عالمات لل�� � العام و و ال�� � القطاع�� SF COVID-19 Outreach مطلوب جد�دة الفتات: مواجهة ب��
Toolkit للحصول ع� الالفتات األخرى 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 لدعم ال�� ا ، فإن مكتب األعمال الصغ�� �ما هو الحال دائم�
� ع�

و�� �د اإلل��� أو االتصال �الرقم 415-554-6134. نحن sfosb@sfgov.org ال��ارات والمواع�د. إذا كنت �حاجة إ� مساعدة ، ير�� مراسلتنا ع�� ال��
�ات ع� التحقق من ا ال��    .للحصول ع� الموارد oewd.org.covid19 �شجع أ�ض�
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
� 2 3 أغسطس 2021 الساعة 4:30 مساًء ة - االثن�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��
ة سان فرا�س�سكو ة سان (SBC) تار�ــــخ لجنة األعمال الصغ�� �ات الصغ�� � تؤثر ع� ال�� �عات ال�� امج وال��� � االجتماع الدوري للتعرف ع� ال��

ل ��
� 7 (أ) و 504 قروض

ة �� � جدول أعمال يتضمن ع� عرض من ق�ل إدارة األعمال الصغ��   . فرا�س�سكو. يوم االثن��
 
 SFGovTV: h�p://sfgovtv.org/ch2live شاهد ال�ث الم�ا�� ع�
 
أو االنضمام إ� االجتماع أثناء التعليق العام. للتعليق sbc@sfgov.org لتقد�م تعليق عام مكتوب ع� أي من األمور المذكورة أعالە ، ير�� اإلرسال إ�
� اطلب * 3 عندما تكون

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول: 146868 7193 . اضغط ع� # مرت��
ة ، تفضل ب��ارة ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار. لم��د من المعلومات حول لجنة األعمال الصغ�� -h�ps://sfosb.org/small-business مستعد�
commission .    
 
 
Sell   Black: نت - قدم طل�ك �حلول أغسطس . 20 ، 2021 الساعة 4 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادي قم ب�نم�ة تواجدك ع�� اإلن��
�ات السوداء � األسود ، وهنا برنامج مح�� واحد لدعم ال�� ا Sell   Black .أغسطس هو شهر العمل الوط�� � لل�س��ق الرق�� مدته 12 أسبوع� هو برنامج تدر���
�ات المملوكة لـ � ذلك أموال Black لدعم ال��

� الحصول ع� أموال تصل إ� 11000 دوالر ، �ما �� نت. �مكن للمشارك�� حول العمل التناف�� ع�� اإلن��
نامج ، قم ب��ارة ون�ة وتص��ر المنتجات. لم��د من المعلومات وللتقد�م لل�� . h�ps://www.en2ac�on.org/sellblack لتصم�م مواقع التجارة اإلل���
 
ائب العلل - نظرا 31 أغسطس B 2021 األعمال الشخص�ة المل��ة ال��
� �ال�فورن�ا تقد�م ممتل�اتها الشخص�ة

�ات �� � أو ق�ل 31 أغسطس . ُ�طلب من جميع ال��
��ة األمالك الشخص�ة دفع الصورة �� المستحقة �� األعمال ��

� عقود اإل�جار من أجل Assessor -Recorder التجار�ة إ� كي�ات وتحس�� ا لقانون الوال�ة ، والذي يتضمن عنا� مثل اآلالت والمعدات وال�� �ل عام وفق�
اء لتقي�م تقي�م الممتل�ات. لألسئلة حول سهولة االستخدام . ب�انات ملف أصحاب العقارات التجار�ة مع مكتب المق�م تحدد ت�لفة هذە األصول وسنة ال��
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� SF -701-415 أو 415-554-5531. ل أسئلة حول الفاتورة، ير�� االتصال askbpp@sfgov.org تقي�مك ، ير�� االتصال
� الصندوق �� مكتب أم��

2311.             
 
بوا�ة الغفران الم�ا�� (PPP) برنامج حما�ة ش��ات الراتب
ة � العام والخاص �ق�مة 150 ألف (SBA) أطلقت إدارة األعمال الصغ�� � القطاع�� ا�ة ب�� � ع� قروض ال�� � الحاصل�� ض�� بوا�ة تطبيق م�سطة للسماح للمق��
ة من خالل � للتقدم �طلب لل�سامح م�ا�� � المشارك�� التابع لـ PPP �اإلضافة إ� ذلك ، يتوفر ف��ق خدمة عمالء .SBA دوالر أو أقل ومن خالل المقرض��
SBA ق الوال�ات ا إ� 5 مساًء بتوق�ت �� � إ� الجمعة ، من 8 ص�اح� � طل�ات ال�سامح ع�� الهاتف من االثن��

�� � ض�� لإلجا�ة ع� األسئلة ومساعدة المق��
. المتحدة ع� (877) 2692-552
 
خ ، نحن حملة حملة توع�ة لصناعة SF Chamber و SF Travel ومجلس الفنادق و Golden Gate Restaurant أطلقت جمع�ة Vaxxed اس��
م ضمان أن العمالء و الس�اح الذين �خططون للسفر إ� � ط من SF الض�افة ل��� ال�لمة حول متطل�ات التطع�م الجد�دة . الحملة تع�� ع� ب�نة من جد�د ��
� ضوء جد�د المتطل�ات

� إ� سان فرا�س�سكو ��
�ات ، والسماح لل مساف��ن لجعل اخت�ار ما إذا �ان ل �أ�� � ال��

.أجل تخف�ف إم�انات ال�اع الصورة ��
 
� الرسائل الخاصة العمالء ق

� هذە الحملة عن ط��ق استخدام الفتات أدناە ��
�ات المشاركة �� . �مكن لل��

 

 
ة ، س�تم�� . 15-13 2021 � لألعمال الصغ��

األسب�ع الوط��
ة � (SBA) و إدارة األعمال الصغ�� � االحتفال الوط��

ة �� �ات الصغ�� اض�ة ح�ة لمدة ثالثة أ�ام من لوحات تعل�م�ة ودورات التعلم لل�� س�ستض�ف قمة اف��
ة ألنها إعادة البناء �ا وتجد�د االقتصاد األعمال الصغ�� � أم��

ة لهذا العام. سوف أحداث هذا العام الضوء ع� قدرة رجال األعمال �� أسب�ع األعمال الصغ��
ات�ج�ات األعمال الجد�دة، لقاء اآلخ��ن وأصحاب ar�cipants �مكن P .�ش�ل أفضل من األزمة االقتصاد�ة الناجمة عن و �اء معرفة الم��د عن اس��
� ولمعرفة ة الوط�� اض�ة ألسب�ع األعمال الصغ�� � القمة االف��

� وقت الحق. لل�سج�ل ��
�� � اء الصناعة. س�تم اإلعالن عن المتحدث�� األعمال، والحد�ث مع خ��

. h�p://www.sba.gov/NSBW الم��د ، ير�� ز�ارة
 
:حلقات ال��ب
�ة واإلس�ان�ة) الساعة 4:00 مساًء � اض�ة - الخم�س أغسطس . 19 (اإلنجل�� الع�ادة القانون�ة االف��
� لتقد�م االس�شارات (LSE) انضم إ� الخدمات القانون�ة لرواد األعمال 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 �ات الصغ�� القانون�ة لل��
ا إ� x217 ع� LSE 9444-543-415 �ال�سج�ل هنا للحصول ع� موعد مدته ساعة واحدة. لم��د من المعلومات ، اتصل �ـ ون�� ا إل��� أو أرسل ب��د�
lse@lccrsf.org . 
 
ا ائب و�شاطك التجاري - الثالثاء 24 أغسطس الساعة 10:00 ص�اح� ال��
ة ة ال�ب�� � ذلك أنواع مختلفة من ،SBA ،تار�ــــخ �دء التفك�� الصغ��

� عملك ، �ما ��
ائب الخاصة �ك �� ة االغلب�ة األعمال ورشة عمل حول فهم ال�� والصغ��

ائب . سجل هنا ة وفاق وأفضل الس�ل للتنقل المشهد ال�� �ات الصغ�� ائب لل�� . ال��
 
� المراجعة الداخل�ة ع� SFDBI Bluebeam دورات

�� � ا لمساعدة المتقدم�� ون�ة لمراجعة الخطة - األر�عاء ، أغسطس . 24 الساعة 2:00 ظهر� اإلل���
ون�ة � ، (EPR) االستفادة من مراجعة الخطة اإلل���

نت حول ك�ف�ة استخدام (DBI) �ستض�ف إدارة فحص الم�ا�� ا للعمالء ع�� اإلن�� Bluebeam تدر���
� والرد عليها. سجل هنا EPR برنامج)  . الخاص �سان فرا�س�سكو) إلرسال المشار�ــــع ، ت�بع التقدم �السماح ، ومراجعة تعل�قات الموظف��
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 االس�شاري العام - األر�عاء. 25 أغسطس الساعة 3:30 مساًء SFDBI منتدى
� DBI الجمهور مدعو لالنضمام إ�

ا�ة �� � اجتماعات المنتدى ، SF Planning وو�االت تصار�ــــح ال��
� ، واألشغال العامة والو�االت األخرى �� و�دارة المطا��

� عمل�ات و�جراءات التصار�ــــح. مراجعة ع� جدول أعمال و االس�شاري العام الفصل�ة. يوفر هذا االجتماع الفص�� للعمالء فرصة لتقد�م توص�ات لتحس��
. سجل هنا
 
األر�عاء ، أغسطس . 25 الساعة 12:00 مساًء - I-9 مراجعة نموذج
نت حول ك�ف�ة إ�مال نماذج CA Employers Associa�on �ستض�ف جمع�ة واألخطاء الشائعة وك�ف�ة تصح�حها ، �ق�ادة I-9 ندوة مجان�ة ع�� اإلن��
ات الرئ�س�ة لـ � � الم�� نامج ، ، E-Verify خدمات المواطنة والهجرة األم��ك�ة. س�تم تضم�� ات ال�� � وك�ف�ة ال�سج�ل ، ومسؤول�ات صاحب العمل ، وم��
. والعرض التوض��� . سجل هنا
 
ا�ط والمساعدة المال�ة - األر�عاء ، س�تم�� . 1 الساعة 2:00 مساًء ال��
� �قدمها مكتب سان ( SFO ) �ستض�ف ف��ق التنم�ة االقتصاد�ة والمجتمع�ة �مطار سان فرا�س�سكو الدو�� نت تحدد المساعدة ال�� ندوة ع�� اإلن��

� تعمل �موجب عقود البناء من خالل برنامج تط��ر المقاول . تعرف ع� خدمات: تط��ر األعمال. نجاح العقد ة ال�� �ات الصغ�� فرا�س�سكو الدو�� لل��
. المساعدة التقن�ة؛ مراجعة وث�قة العطاء ؛ مراق�ة العقد و���ــــع الدفع. سجل هنا
 
 
: تحديثات موارد التم��ل
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 ��
� قائمة االنتظار من نافذة اخت�ار جوالت سا�قة معينة : 3 أغسطس - 16 س�تم�� ال يتم قبول الطل�ات

الجولة 7 : المتقدمون المدرجون ��
�
ا �� � قائمة االنتظار من جوالت سا�قة معينة . إذا كنت مدرج�

� الذين تم �سج�لهم �� الجد�دة خالل هذە الجولة. هذە جولة مغلقة للمتقدم��
 .قائمة االنتظار ، فال دا�� إلعادة تقد�م الطلب

  
الجولة الثامنة: المؤسسات الثقاف�ة غ�� ال��ح�ة فقط

 نافذة التقد�م: 27 أغسطس - 8 س�تم��
 �

� �معاي�� األهل�ة الموجودة ��
� ت�� �جب ع� المؤسسات الثقاف�ة غ�� . CAReliefGrant.com فقط المؤسسات الثقاف�ة غ�� الهادفة لل��ــح ال��

� الجولة الرا�عة إ� إعادة التقد�م. لن تتاح
� الدورات 1 أو 2 أو 5 أو 6 . ال �حتاج المتقدمون ��

ال��ح�ة المؤهلة إ�مال طلب جد�د إذا تقدمت ��
� أي جوالت سا�قة G rants عروض

�� 
ً

� لم تتلق تم��� . إال للمنظمات ال��
� قائمة االنتظار

�� � � المدرج�� � الجدد والمقدم��  الجولة 9: نافذة التقد�م للمتقدم��
س�تم�� - 30 س�تم�� 9 : 

� قائمة االنتظار
� الجوالت السا�قة ، فهذە �� فرصتك� المتقدمون المؤهلون لهذە الجولة: المتقدمون الحاليون ��

إذا لم تكن قد تقدمت ��
� جوالت 1-3 و5-7 س�تم تلقائ�ا انتقل إ� جولة 9 و ال تحتاج إ�

� لم يتم تحد�د �� والمتقدمون الجدد الذين �ستوفون معاي�� األهل�ة. المتقدم��
�
� الجدد التقد�م �� . CAReliefGrant.com إعادة تطبيق . �جب ع� المتقدم��

 
� سان فرا�س�سكو

ة �� داد األعمال الصغ�� OPEN - صندوق قرض اس��
� سان فرا�س�سكو ، بهدف الوصول Mayor London Breed أعلن

ة �� �ات الصغ�� عن إطالق برنامج قروض جد�د مصمم لتقد�م قروض �فائدة 0٪ لل��
نت ع� ة التقدم اآلن مقا�ل ما �صل إ� 100،000 دوالر ع�� اإلن�� �ات الصغ�� � تم اس��عادها من برامج اإلغاثة الحال�ة . �مكن لل�� �ات ال�� إ� ال��
www.CALoanFund.org . ا�ة مع نامج من خالل صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا �ال�� CDFIs) والمؤسسات المال�ة لتنم�ة المجتمع المح�� KIVA ُ�دار ال��
).      
 
SBA تحديثات تم��ل
� 20 أغسطس - (SVOG) منحة مشغ�� األما�ن المغلقة

مفتوحة ح�� الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ ��
� من أما�ن الع�ش، و�ع�ش منظمات الفنون األدائ�ة والمتاحف ودور (SVOG) تطبيق البوا�ة المغلقة الم�ان مشغ�� غرانت �� اآلن مفتوحة للمشغل��
� وممث�� المواهب لتقد�م طلب للحصول اإلغاثة االقتصاد�ة. مستحقيها قد مؤهلة للحصول ع� المنح �ساوي � م�ان الع�ش والمنتج�� الس�نما، و المروج��
� وقت الحق من هذا الشهر ، سوف M $ 45٪ من إيراداتها اإلجمال�ة المحققة ح�� 10

ت�م�ل�ة SVOGs فتح برنامج SBA للحصول ع� منحة واحدة. ��
� ما مجموعه 10

، ت�ج �� � وقت الحق. لم��د من) M $ ل50٪ من م�لغ الجائزة األص��
األول�ة والت�م�ل�ة مجتمعة). س�تم اإلعالن عن التفاص�ل ��

  . /h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة
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