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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
� عملك التجاري؟

�� � � لالحتفاظ �الموظف�� ��� الموض�ع: هل �مكن أن �ساعد االعتماد ال��

س�تم�� 2021 2

 

،ع��زي القارئ

��ة � من ال��اء ، فقد تكون مؤهً� للحصول ع� أموال مجان�ة من خالل ائتمان ��
� التعا��

ة ت�حث عن موارد مال�ة للمساعدة �� كة صغ�� إذا كنت صاحب ��
ا � الف�درا�� الموسع حديث� � ERTC يوفر .(ERTC) االحتفاظ �الموظف�� داد �صل إ� 33000 دوالر ل�ل موظف كحافز إل�قاء الموظف��  لالس��

ً
ا قا��

�
ائتمان

� إعالنات القسم ل معرفة ما هو
ء، و�ذا كنت ص العمل هو مؤهل ERTC ع� كشوف المرت�ات. ا�دأ القراءة �� �

 .�ل ��

SBAC ساعات عمل

� ساعات العمل - و�دءا 9/7/21، و
ة OSB تغي�� �� � (SBAC) و �قوم مركز المساعدة األعمال الصغ��

�كون الحد دينا ساعات العمل ل ��
� والجمعة. ونحن سوف � 05:00 أ�ام الثالثاء واألر�عاء والخم�س . س�تم إغالق مكت�نا للجمهور يو�� االثن�� الخدمات شخص إ�: 9:00 ح��
con�nu 05:00 � � إ� الجمعة، 9:00 ح�� � من االثن��

و�� �د اإلل��� .ه لتوف�� خدمات تق���ا عن ط��ق الهاتف وال��
ة � الموافق 7 س�تم�� 2021 �مناس�ة ع�د العمال (OSB) إغالق مكتب ع�د العمال - س�تم إغالق مكتب األعمال الصغ�� .يوم االثن��

�ة واإلس�ان�ة) ، أو (415) 6407-554 � ا ، نحن هنا للمساعدة. �مكنك االتصال بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 (اإلنجل�� �ما هو الحال دائم�
� ع�

و�� �د اإلل��� . sfosb@sfgov.org (الص�ن�ة) ، أو مراسلتنا ع�� ال��

� التضامن
�� ،

ة مكتب األعمال الصغ��

:اإلعالنات
� � لالحتفاظ �الموظف�� ��� (ERTC) االئتمان ال��

 ما هذا؟
 � � لالحتفاظ �الموظف�� ��� داد. �مكن ألصحاب العمل االستفادة من (ERTC) االئتمان ال�� � قا�ل لالس�� ��� ائب العمل الف�درال�ة ERTC هو ائتمان �� مقا�ل ��

�ات المطال�ة �أثر رج�� �االئتمان مقا�ل األر�اع من خالل األجور المؤهلة المدفوعة لموظفيهم من 13 مارس 2020 إ� 31 د�سم�� 2021. �مكن لل��
!الماض�ة

� تواجه أحد المعاي�� التال�ة أو �ليهما ائب ال�� �ات الخاصة أو المؤسسات المعفاة من ال��  :من هو المؤهل؟ ال��
 

ا �موجب أمر حكو�� ف�درا�� أو حكو�� أو مح�� .1 ا أو �ل�� كة ع� تعليق أو تقي�د العمل�ات جزئ�� تم إج�ار ال��
ا .2 � إجما�� المقبوضات خالل أي ر�ــع من عام 2020 مقارنة �ال��ــع نفسه من عام 2019 ، و / أو انخفاض�

ا ب�س�ة ٪50 �� شهدت األعمال انخفاض�
� إجما�� المقبوضات لعام 2021 مقارنة �ال��ــع نفسه من عام 2019

.ب�س�ة ٪20 ��

ة االستفادة ERTC يتوفر �ات الصغ�� � ، ع� الرغم من أنه من األسهل لل�� �ات من جميع األحجام - ال يوجد حد أق� للموظف�� . لل��

: ك�ف�ة المطال�ة �االئتمان

� فدرا�� ر�ــع سنوي لصاحب العمل ، X-للمطال�ة �االئتمان �أثر رج�� ، قم بتقد�م نموذج 941 ��� إقرار ��
� الفدرا�� لصاحب العمل ��� ا ، قم بتقد�م نموذج 941 ، اإلقرار ال�� للمطال�ة �االئتمان حال��
ا ، قم بتقد�م نموذج 7200 ، الدفع المسبق الئتمانات صاحب العمل المستحقة لـ COVID-19 للمطال�ة �االئتمان مقدم�

� .ERTC لتعظ�م ق�مة (CPA) نو�� �شدة أن تتحدث مع محاسب عام معتمد � المحلي�� � القانوني�� � سان فرا�س�سكو قائمة �المحاسب��
لدى غرفة التجارة ��

. link.oewd.org/CPA ع� الرا�ط

:Office of Economic and Workforce Development (OEWD) قم ب��ارة صفحة ال��ب الخاصة �ـ ، ERTC لمعرفة الم��د حول
oewd.org/ERTC .

 إرسال د�ك خصومات أسطول أسب�ع لدل�ل الح��ة من ق�ل 9/10
ة من 03-10 أ�ت��ر، SF 1 202 أسب�ع األسطول هو أول حدث رس��  � الف��

SF مجلس مقاطعة التجار و ، OEWD .�ما أن نخ�ج من هذا ال��اء وس�قام ��
� Liberty Guide Fleet Week Mobile أسطول أسب�ع جمع�ة ل إعداد تطبيق

�ات ال�� ل��ارة أعضاء الخدمة العسك��ة والذي س�تضمن قائمة من ال��
� الذين يرتدون الزي العسكري أو مع �طاقة ه��ة عسك��ة صالحة ا أو منتجات أو خدمات ، مثل 10-20 ٪ لألفراد العسك���� ا أو مخفض�  مجان��

ً
تقدم قبو�

وب أو وج�ة ا م��
�
    .، مجان

� دل�ل الح��ة و
ليتم تضمينها ��

الموافق 
أسطول أسب�ع م��ا�ل التطبيق� لل أسئلة، اتصل SF 2021انقر هنا لتقد�م تخف�ضات عملك من خالل 10 س�تم�� 

gwen.kaplan@acemailingsf.com أو Admin@FleetWeekSF.org .

 (الوصول إ� اللغة) SF Language Access اس�ب�ان مجتمع
� خدماتنا اللغ��ة. �جري مكتب المشاركة المدن�ة وشؤون المهاج��ن  نا ك�ف �مكن للمدينة تحس�� � سان (OCEIA) أخ��

ولجنة حقوق المهاج��ن ��
أ أل
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� االستطالع
�ة �لغة أساس�ة. شارك �� � � خدمات المدينة لألفراد الذين ال يتحدثون اإلنجل�� � تحس��

ا للوصول إ� اللغة �ـ 12 لغة للمساعدة �� فرا�س�سكو مسح�
.هنا ؛ متوفر �ـ 12 لغة

 SF LGBT / Hatch New Entrepreneur Training مركز
� سان فرا�س�سكو ل�ل مجموعة. س�غ�� 

�� � � لمدة ثمان�ة أسابيع مع 5 رواد أعمال ناشئ��
برنامج تدر�ب رواد األعمال الجدد هو برنامج تدر�ب مكثف مجا��

� والم��د . �قوم ات��� � ذلك ال�س��ق وتم��ل األعمال والتخط�ط االس��
نامج جميع جوانب إ�شاء و�دارة أعمال جد�دة ، �ما �� نامج Hatch ال�� بتوسيع ال��

�
نامج. يتم قبول الطل�ات ع� مدار العام ع� أساس دوري ، ح�ث ت�دأ المجموعة التال�ة �� وس�قدم منحة قدرها 5000 دوالر لخ��ــــج واحد مختار من ال��

. للتقد�م ، قم ب��ارة نموذج الطلب هنا . للحصول ع� معلومات ، قم ب��ارة . sfcenter.org 15 س�تم��

ق مركز الجماعة مق� لإل�جار التم����  طلب عروض - جنوب ��
� 1550 ا�فانز (SFPUC جنة المرافق العامة (ع� SF و 

ق الجماعة �� � الجد�د مرفق جنوب ��
� مق� ��

�ات مؤهلة لعقد اإل�جار والسوق وتعمل �� �س� ��
� يناير 2022. والفضاء مق� وس�تألف من 213 قدم م��ــع قدم من مساحة عداد و 109 قدم م��ــع.

الجادة. المب�� الجد�د و المقرر أن يتم االنتهاء منها ��
أن �كون المق� الجد�د غ�� رس�� و�أسعار SFPUC س و مساحة التخ��ن واالستخدام غ�� الح�ي أل��� من 1 ، 500 م�� م��ــع . قدم الجلوس. يتصور
ا للمجتمع المح�� ا جذا�� .معقولة وصديق لأل�ة و�قدم طعام�

� ذلك تفاص�ل حول المؤهالت وك�ف�ة
� للتقد�م إ� 1 أ�ت��ر 2021. انقر هنا لمعرفة الم��د حول طلب تقد�م العروض هذا ، �ما ��

تم تمد�د الموعد النها��
.التقد�م

H ealth O rder R esources تواصل 
�ات  ا". ف�ما ��� الموارد ذات الصلة �ال�� � مقاطعة سان فرا�س�سكو ��� معلومات جد�دة / محدثة تتعلق �أمر "العودة اآلمنة مع�

.إدارة الصحة العامة ��

� تقدم �طاقات لقاح رقم�ة لـ �ات المعتمدة ال�� COVID-19 (8/19) ال��
� للعودة إ� العمل (8/24 (نموذج رسالة للموظف��
�
كة للعائد اآلمن �� SF (8/2 5 ) أسئلة وأج��ة حول أمر الصحة المش��

لالفتات التجار�ة المطل��ة COVID-19 مجموعة أدوات توع�ة

WEBINARS : 
�ة / اإلس�ان�ة) - الثالثاء ، 9/7 الساعة 3 مساًء  �  مفاوضات التأج�� التجاري ووقف اإلخالء (�اللغة اإلنجل��

نت  � مفاوضات اإل�جار التجاري. س�تم تقد�م الندوة ع�� اإلن��
ة �� �ات الصغ�� نت لمساعدة ال�� � ندوة ع�� اإلن��

انضم إ� الخدمات القانون�ة لرواد األعمال ��
� لقضا�ا األعمال القانون�ة. سجل هنا

� من م�اتب المحاماة المحل�ة وتقد�م دعم إضا�� � متطوع�� . من ق�ل محام��

ات�ج�ات إعادة فتح األعمال - الثالثاء 9/14 الساعة 6 مساًء  اس��
ا حول مل��ة األعمال أثناء ال��اء وأدوات المرونة المستق�ل�ة. س�نظم ورشة العمل  �استضافة مركز ر�ن�سا�س ل��ادة األعمال ، س�ت�ادل المشاركون قصص�

. هذە مجموعة من زمالئهم من رواد األعمال والمس�شار�ن للحصول ع� الدعم والمدخالت. تعلم الم��د وسجل هنا

 الخم�س ، 9/16 الساعة 6 مساًء - Google Analy�cs و Google فهم إعالنات
� نتائج �حث 

نت . Google ؟ مع إعالنات Google ك�ف �مكن أن �صل �شاطك التجاري �ش�ل موثوق إ� الصفحة األو� �� ستغ�� هذە الندوة ع�� اإلن��
� �ستض�فها مركز ا مختلفة من إعالنات ، Renaissance Entrepreneurship ، ال�� وك�ف�ة التأ�د من أنك تنفق ، Google Analy�cs و Google أنواع�
.أموالك اإلعالن�ة �فعال�ة . سجل هنا

 UPDATES التم��ل
 AAPISTRONG 9/10 صندوق ال �مكن وقفها و��ل فخر - تطبيق من ق�ل 

� $ UPS 5 و (ACE) و الوطن�ة جزر آس�ا / المح�ط الهادئ غرفة التجارة األم��ك�ة ور�ادة األعمال  ة المملوكة لل Kو عرض �� �ات الصغ�� .AAPIالمنح لل��
59 : 8 �

� لتقد�م الطل�ات هو 9/10/21 ��
.أو عندما تم تقد�م 1000 المقدمة . يتعلم أ��� ،pm P Tالموعد النها��

La�nx 30/09 منح فرصة - تطبيق كتبها 
 TikTok ، 30 اء أطلق صندوق منحة $ 150،000 تهدف إ� توسيع ورفع� اث اب�ض، ولقد �� � جميع أنحاء La�nx و مؤسسة ال��

ة �� �ات الصغ�� ال��
. معرفة � 30 س�تم��

الوال�ات المتحدة. س�حصل ثالثون من أصحاب األعمال الالت�ن�ة ع� منح نقد�ة �ق�مة 5000 دوالر ل�ل منهم. تغلق �اب التقد�م ��
. الم��د

GoFundMe Small Business Relief Fund 
 GoFundMe تأثرت �أزمة � ة ال�� �ات الصغ�� ا مطا�قة �ق�مة 500 دوالر لل�� عات ع� ، COVID-19 �قدم منح� ، GoFundMe و�دء حملة لجمع الت��

� رعا�ة موظف�ك أو دفع نفقات
� اآلخ��ن. �جب ع� �ل مستف�د من المنحة المطا�قة أن ينوي استخدام األموال للمساعدة �� .العمل المستمرة. يتعلم أ���وجمع 500 دوالر من الداعم��

لإلغاثة CA COVID-19 منحة
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. المنح ��

� الدورات 1 أو 2 أو 5 أو 6. ال �حتاج المتقدمون ��
ال��ح�ة المؤهلة تقد�م طلب جد�د إذا تقدمت ��

� أي الجوالت السا�قة
� لم تتلق التم��ل �� . المتوفرة لل منظمات 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 ��

ا إ� الجولة 9 وال � الجوالت 1-3 و5-7 تلقائ��
� الذين لم يتم اخت�ارهم �� والمتقدمون الجدد الذين �ستوفون معاي�� األهل�ة. س�تم نقل المتقدم��
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�
� الجدد سوف تطبق �� . CAReliefGrant.com �حتاجون إ� إعادة التقد�م. ع� المتقدم��

 
ة داد األعمال الصغ�� SF صندوق قرض اس��
ة التقدم �طلب للحصول ع� قروض �فائدة 0٪ تصل إ� 100000 دوالر ع� �ات الصغ�� نامج من خالل . www.CALoanFund.org �مكن لل�� ُ�دار ال��
ا�ة مع      .( CDFIs) والمؤسسات المال�ة لتنم�ة المجتمع المح�� KIVA صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا �ال��
 
ار االقتصاد�ة (EIDL) قرض �ارثة اإل��
�
امات المال�ة ونفقات ال�شغ�ل. �مكن (EIDL) التقدم �طلب للحصول ع� قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة S mall �مكن ألصحاب األعمال �� � للوفاء �االل��

ا. ال توجد غرامة أو رسوم للدفع المسبق � L .أن �صل م�لغ القرض إ� 500000 دوالر مع معدل فائدة ثا�ت ب�س�ة 3.75٪ لمدة 30 عام�
كسب الم��د ��

sba.gov/eidl .

�ات ع� التحقق من . للحصول ع� موارد جد�دة ومحدثة oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��
 
ون�ة ع� ، COVID-19 لل�قاء ع� اطالع دائم �اإلعالنات والموارد المتعلقة �ـ � أخ�ارنا اإلل���

ك �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small اش��
business-e-news .
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.CALoanFund.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.connect2capital.com/p/californiarebuildingfund/%3Fgclid%3DCjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHmoUkhpvnrrXG7V6cCGdI_kbzqbH_6zWbSwx-l4lRVS3AM8murTAaBoCcLMQAvD_BwE
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/covid-19-economic-injury-disaster-loan
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://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

