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مكتب النرش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
الموضوع :هل يمكن أن يساعد االعتماد الرض ييب لالحتفاظ بالموظفني يف عملك التجاري؟
سبتمرب 2 2021
،عزيزي القارئ
إذا كنت صاحب رش كة صغري ة تبحث عن موارد مالية للمساعدة التعا من الوباء  ،فقد تكون مؤهًال للحصول عىل أموال مجانية من خالل ائتمان رض
يبة
يف
يف
ًن اًل
ًث
ائتما ا قاب لالسرت داد يصل إىل  33000دوالر لكل موظف كحافز إلبقاء الموظفني  ERTCيوفر  (ERTC).االحتفاظ بالموظفني الفيدرايل الموسع حدي ا
.كل يش ء ،وإذا كنت ص العمل هو مؤهل  ERTCعىل كشوف المرتبات .ابدأ القراءة يف إعالنات القسم ل معرفة ما هو
 SBACساعات عمل
يكون الحد دينا ساعات العمل ل يف ) (SBACو يقوم مركز المساعدة األعمال الصغري ة  OSBتغيري يف ساعات العمل  -وبدءا  ،9/7/21و
الخدمات شخص إىل 9:00 :حيت  05:00أيام الثالثاء واألربعاء والخميس  .سيتم إغالق مكتبنا للجمهور يويم االثنني والجمعة .ونحن سوف
.ه لتوفري خدمات تقريبا عن طريق الهاتف والرب يد اإللكرت وين من االثنني إىل الجمعة 9:00 ،حيت continu 05:00
.يوم االثنني الموافق  7سبتمرب  2021بمناسبة عيد العمال ) (OSBإغالق مكتب عيد العمال  -سيتم إغالق مكتب األعمال الصغري ة
كما هو الحال دائًم ا  ،نحن هنا للمساعدة .يمكنك االتصال بنا عرب الهاتف عىل (( 6134-554 )415اإلنجلزي ية واإلسبانية)  ،أو (6407-554 )415
( sfosb@sfgov.org .الصينية)  ،أو مراسلتنا عرب الرب يد اإللكرت وين عىل
 ،يف التضامن
مكتب األعمال الصغري ة
:اإلعالنات
) (ERTCاالئتمان الرض ي لالحتفاظ بالموظفني
يب
ما هذا؟
مقابل رض ائب العمل الفيدرالية  ERTCهو ائتمان رض ي قابل لالسرت داد .يمكن ألصحاب العمل االستفادة من ) (ERTCاالئتمان الرض ي لالحتفاظ بالموظفني
يب
يب
من خالل األجور المؤهلة المدفوعة لموظفيهم من  13مارس  2020إىل  31ديسمرب  .2021يمكن للرش كات المطالبة بأثر رجيع باالئتمان مقابل األرباع
!الماضية
:من هو المؤهل؟ الرش كات الخاصة أو المؤسسات المعفاة من الرض ائب اليت تواجه أحد المعايري التالية أو كليهما
تم إجبار الرش كة عىل تعليق أو تقييد العمليات جزئًي ا أو كلًي ا بموجب أمر حكويم فيدرايل أو حكويم أو محًضيل 1.
ًض
شهدت األعمال انخفا ا بنسبة  ٪50يف إجمايل المقبوضات خالل أي ربع من عام  2020مقارنة بالربع نفسه من عام  ، 2019و  /أو انخفا ا 2.
.بنسبة  ٪20يف إجمايل المقبوضات لعام  2021مقارنة بالربع نفسه من عام 2019
 .للرش كات من جميع األحجام  -ال يوجد حد أقىص للموظفني  ،عىل الرغم من أنه من األسهل للرش كات الصغري ة االستفادة  ERTCيتوفر
 :كيفية المطالبة باالئتمان
إقرار رض ييب فدرايل ربع سنوي لصاحب العمل -X ،للمطالبة باالئتمان بأثر رجيع  ،قم بتقديم نموذج 941
للمطالبة باالئتمان حالًي ا  ،قم بتقديم نموذج  ، 941اإلقرار الرض ييب الفدرايل لصاحب العمل
 COVID-19للمطالبة باالئتمان مقدًم ا  ،قم بتقديم نموذج  ، 7200الدفع المسبق الئتمانات صاحب العمل المستحقة لـ
لدى غرفة التجارة يف سان فرانسيسكو قائمة بالمحاسبني القانونيني المحليني  ERTC.لتعظيم قيمة ) (CPAنويص بشدة أن تتحدث مع محاسب عام معتمد
 link.oewd.org/CPA .عىل الرابط
 Office of Economic and Workforce Development (OEWD):قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بـ  ERTC ،لمعرفة المزيد حول
oewd.org/ERTC .
إرسال ديك خصومات أسطول أسبوع لدليل الحرية من قبل 9/10
رت
 SFمجلس مقاطعة التجار و . OEWD ،كما أن نخرج من
هذا الوباء وسيقام يف الف ة من  10-03أكتوبر SF 1 202 ،أسبوع األسطول هو أول حدث رسيم
العسكرية والذي سيتضمن قائمة من الرش كات اليت  Liberty Guide Fleet Week Mobileأسطول أسبوع جمعية ل إعداد تطبيق
لزيارة أعضاء الخدمة
تقدم قبواًل مجانًي ا أو مخفًض ا أو منتجات أو خدمات  ،مثل  ٪ 20-10لألفراد العسكريني
هوية عسكرية صالحة
بطاقة
مع
أو
العسكري
الزي
يرتدون
الذين
ًن
 ،.مجا ا مرش وب أو وجبة
الموافق

ليتم تضمينها يف دليل الحرية و
أسطول أسبوع موبايل التطبيق! لل أسئلة ،اتصل SF 2021انقر هنا لتقديم تخفيضات عملك من خالل  10سبتمرب
 Admin@FleetWeekSF.org .أو gwen.kaplan@acemailingsf.com
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)الوصول إىل اللغة(  SF Language Accessاستبيان مجتمع
ولجنة حقوق المهاجرين يف سان ) (OCEIAأخرب نا كيف يمكن للمدينة تحسني خدماتنا اللغوية .يجري مكتب المشاركة المدنية وشؤون المهاجرين
أ
أل
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فرانسيسكو مسًح ا للوصول إىل اللغة بـ  12لغة للمساعدة يف تحسني خدمات المدينة لألفراد الذين ال يتحدثون اإلنجلزي ية كلغة أساسية .شارك يف االستطالع
.هنا ؛ متوفر بـ  12لغة
 SF LGBT / Hatch New Entrepreneur Trainingمركز
ني
برنامج تدريب رواد األعمال الجدد هو برنامج تدريب مكثف مجاين لمدة ثمانية أسابيع مع  5رواد أعمال ناشئ يف سان فرانسيسكو لكل مجموعة .سيغيط
بتوسيع الرب نامج  Hatchالرب نامج جميع جوانب إنشاء وإدارة أعمال جديدة  ،بما يف ذلك التسويق وتمويل األعمال والتخطيط االسرت اتييج والمزيد  .يقوم
وسيقدم منحة قدرها  5000دوالر لخريج واحد مختار من الرب نامج .يتم قبول الطلبات عىل مدار العام عىل أساس دوري  ،حيث تبدأ المجموعة التالية يف
 15 sfcenter.org .سبتمرب  .للتقديم  ،قم بزيارة نموذج الطلب هنا  .للحصول عىل معلومات  ،قم بزيارة
رش
طلب عروض  -جنوب ق مركز الجماعة مقىه لإليجار التموييل
يسىع رش كات مؤهلة لعقد اإليجار والسوق وتعمل يف مقىه يف الجديد مرفق جنوب رش ق الجماعة يف  1550ايفانز ) SFPUCجنة المرافق العامة (عىل  SFو
الجادة .المبىن الجديد و المقرر أن يتم االنتهاء منها يف يناير  .2022والفضاء مقىه وسيتألف من  213قدم مربع قدم من مساحة عداد و  109قدم مربع.
أن يكون المقىه الجديد غري رسيم وبأسعار  SFPUCس و مساحة التخزين واالستخدام غري الحرصي ألكرث من  500 ، 1مرت مربع  .قدم الجلوس .يتصور
ًب
ًم
.معقولة وصديق لألرسة ويقدم طعا ا جذا ا للمجتمع المحيل
تم تمديد الموعد النهايئ للتقديم إىل  1أكتوبر  .2021انقر هنا لمعرفة المزيد حول طلب تقديم العروض هذا  ،بما يف ذلك تفاصيل حول المؤهالت وكيفية
.التقديم
تواصل H ealth O rder R esources
.إدارة الصحة العامة يف مقاطعة سان فرانسيسكو نرش معلومات جديدة  /محدثة تتعلق بأمر "العودة اآلمنة مًع ا" .فيما ييل الموارد ذات الصلة بالرش كات
) COVID-19 (8/19الرش كات المعتمدة اليت تقدم بطاقات لقاح رقمية لـ
)نموذج رسالة للموظفني للعودة إىل العمل (8/24
رت
)  SF (8/2 5أسئلة وأجوبة حول أمر الصحة المش كة للعائد اآلمن يف
لالفتات التجارية المطلوبة  COVID-19مجموعة أدوات توعية
WEBINARS :
مفاوضات التأجري التجاري ووقف اإلخالء (باللغة اإلنجلزي ية  /اإلسبانية)  -الثالثاء  9/7 ،الساعة  3مساًء
انضم إىل الخدمات القانونية لرواد األعمال يف ندوة عرب اإلنرت نت لمساعدة الرش كات الصغري ة يف مفاوضات اإليجار التجاري .سيتم تقديم الندوة عرب اإلنرت نت
 .من قبل محامني متطوعني من مكاتب المحاماة المحلية وتقديم دعم إضايف لقضايا األعمال القانونية .سجل هنا
اسرت اتيجيات إعادة فتح األعمال  -الثالثاء  9/14الساعة  6مساًء
باستضافة مركز رينيسانس لريادة األعمال  ،سيتبادل المشاركون قصًص ا حول ملكية األعمال أثناء الوباء وأدوات المرونة المستقبلية .ستنظم ورشة العمل
 .هذه مجموعة من زمالئهم من رواد األعمال والمستشارين للحصول عىل الدعم والمدخالت .تعلم المزيد وسجل هنا
الخميس  9/16 ،الساعة  6مساًء  Google Analytics -و  Googleفهم إعالنات
ستغيط هذه الندوة عرب اإلنرت نت  Google .؟ مع إعالنات  Googleكيف يمكن أن يصل نشاطك التجاري بشكل موثوق إىل الصفحة األوىل يف نتائج بحث
ًع
وكيفية التأكد من أنك تنفق  Google Analytics ،و  Googleأنوا ا مختلفة من إعالنات  ، Renaissance Entrepreneurship ،اليت يستضيفها مركز
.أموالك اإلعالنية بفعالية  .سجل هنا
 UPDATESالتمويل
صندوق ال يمكن وقفها وبكل فخر  -تطبيق من قبل AAPISTRONG 9/10
AAPI.المنح للرش كات الصغري ة المملوكة لل Kو عرض يج  UPS 5 $و ) (ACEو الوطنية جزر آسيا  /المحيط الهادئ غرفة التجارة األمريكية وريادة األعمال
.أو عندما تم تقديم  1000المقدمة  .يتعلم أكرث pm P T،الموعد النهايئ لتقديم الطلبات هو  9/10/21يف 59 : 8
منح فرصة  -تطبيق كتبها Latinx 30/09
الرش كات الصغري ة يف جميع أنحاء  Latinxو مؤسسة الرت اث ابيض ،ولقد رش كاء أطلق صندوق منحة  150،000 $تهدف إىل توسيع ورفع TikTok ، 30
الواليات المتحدة .سيحصل ثالثون من أصحاب األعمال الالتينية عىل منح نقدية بقيمة  5000دوالر لكل منهم .تغلق باب التقديم يف  30سبتمرب  .معرفة
 .المزيد
GoFundMe Small Business Relief Fund
 GoFundMe ،وبدء حملة لجمع الترب عات عىل  COVID-19 ،يقدم منًح ا مطابقة بقيمة  500دوالر للرش كات الصغري ة اليت تأثرت بأزمة GoFundMe
وجمع  500دوالر من الداعمني اآلخرين .يجب عىل كل مستفيد من المنحة المطابقة أن ينوي استخدام األموال للمساعدة يف رعاية موظفيك أو دفع نفقات
.العمل المستمرة .يتعلم أكرث
لإلغاثة  CA COVID-19منحة
الجولة الثامنة :المؤسسات الثقافية غري الربحية فقط
نافذة التقديم 27 :أغسطس  8 -سبتمرب
يجب عىل المؤسسات الثقافية غري  CAReliefGrant.com .فقط المؤسسات الثقافية غري الهادفة للربح اليت تيف بمعايري األهلية الموجودة يف
الربحية المؤهلة تقديم طلب جديد إذا تقدمت يف الدورات  1أو  2أو  5أو  .6ال يحتاج المتقدمون يف الجولة الرابعة إىل إعادة التقديم .المنح يه
 .المتوفرة لل منظمات اليت لم تتلق التمويل يف أي الجوالت السابقة
الجولة  :9نافذة التقديم للمتقدمني الجدد والمقدمني المدرجني يف قائمة االنتظار
سبتمرب  30 -سبتمرب : 9
إذا لم تكن قد تقدمت يف الجوالت السابقة  ،فهذه يه فرصتك! المتقدمون المؤهلون لهذه الجولة :المتقدمون الحاليون يف قائمة االنتظار
والمتقدمون الجدد الذين يستوفون معايري األهلية .سيتم نقل المتقدمني الذين لم يتم اختيارهم يف الجوالت  3-1و 7-5تلقائًي ا إىل الجولة  9وال
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 CAReliefGrant.com .يحتاجون إىل إعادة التقديم .عىل المتقدمني

الجدد سوف تطبق يف

 SFصندوق قرض اسرت داد األعمال الصغري ة
ُي دار الرب نامج من خالل  www.CALoanFund.org .يمكن للرش كات الصغري ة التقدم بطلب للحصول عىل قروض بفائدة  ٪0تصل إىل  100000دوالر عىل
 (CDFIs ).والمؤسسات المالية لتنمية المجتمع المحيل  KIVAصندوق إعادة بناء كاليفورنيا بالرش اكة مع
) (EIDLقرض كارثة اإلرض ار االقتصادية
زت
للوفاء باالل امات المالية ونفقات التشغيل .يمكن ) (EIDLالتقدم بطلب للحصول عىل قرض كارثة اإلصابات االقتصادية  S mallيمكن ألصحاب األعمال يف
ًم
كسب المزيد يف . Lأن يصل مبلغ القرض إىل  500000دوالر مع معدل فائدة ثابت بنسبة  ٪3.75لمدة  30عا ا .ال توجد غرامة أو رسوم للدفع المسبق
sba.gov/eidl .
 .للحصول عىل موارد جديدة ومحدثة  oewd.org/covid19نحن نشجع الرش كات عىل التحقق من
 https://sfosb.org/subscribe-smallاشرت ك يف أخبارنا اإللكرت ونية عىل  COVID-19 ،للبقاء عىل اطالع دائم باإلعالنات والموارد المتعلقة بـbusiness-e-news .
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