مكتب النرش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
والمزيد  CA COVID-19 G rant R ound 9 ، SBC M tgالموضوع :فتح
سبتمرب 9 2021
،عزيزي القارئ
 .يؤكد الزت امنا بدعم الرش كات الصغري ة كما كنت مواصلة ل استعادة وإعادة بناء هذا العام  ، OSBونرحب سقوط  ummerكما نقول وداعا لل الصورة
.يوجد أدناه تقرير موجز عن اإلعالنات والموارد والتحديثات
،تضامنا مع
مكتب األعمال الصغري ة
يف شخص تتوفر خدمات يف أيام الثالثاء واألربعاء والخميس  09:00 ،حيت  .05:00مكتبنا و مغلقة أمام الجمهور ، OSBساعات العمل :اعتبارا من 9/7/21
.يو االثنني والجمعة  .سنواصل تقديم الخدمات افرت اضًي ا عرب الهاتف والرب يد اإللكرت و من االثنني إىل الجمعة  ،من الساعة  9صباًح ا حىت  5مساًء
ين
يم
رت
.أو اتصل بنا عىل  sfosb@sfgov.org 6134-554-415اتصل بنا عرب الرب يد اإللك وين
اإلعالنات
اجتماع لجنة األعمال الصغري ة  -االثنني  13سبتمرب  2021الساعة  4:30مساًء
يف اجتماعها الدوري للتعرف عىل الرب امج والترش يعات اليت تؤثر عىل األعمال التجارية الصغري ة يف ) (SBCانضم إىل لجنة األعمال الصغري ة يف سان فرانسيسكو
ني
:سان فرانسيسكو .تتضمن أجندة يوم االثن ما ييل
 .صندوق إعانة اإليجار التجاري .الترش يع  ،الملخص الترش ييع  - COVID 19الكود اإلداري  BOS 210809:رقم ملف
 .عرض تقدييم  :الخطة اإلسرت اتيجية لإلنصاف الرقيم 2024-2019
كود التخطيط  -الالفتات التجارية عىل المظالت والرسادقات .الترش يع  ،الملخص الترش ييع  ،المراجعة الترش يعية  BOS 210810:رقم ملف
كود البناء  -تحسينات الوصول اإللزامية لذوي االحتياجات الخاصة ألماكن السكن العام  -تمديد المواعيد النهائية
 : oewd.org/ERTCتحديث بشأن االئتمان الرض ي لالحتفاظ بالموظفني
يب
 SFGovTV : http://sfgovtv.org/ch2liveشاهد البث المبارش عىل
أو االنضمام إىل االجتماع  sbc@sfgov.org ،لزت ويد لجنة األعمال الصغري ة بتعليق عام مكتوب عىل أي من األمور المذكورة أعاله  ،يرىج اإلرسال إىل
ني
للتعليق العام .للتعليق العام  ،اتصل بـ  0001-655-415؛ رمز الوصول . 24938907176 :اضغط عىل  #مرت لالستماع ًدإىل االجتماع عرب مؤتمر صويت
.اطلب *  3عندما تكون مستع ا لالنضمام إىل قائمة االنتظار
اإلغاثة جرانت  -جولة  9غري مفتوح! فرت ة CA-19 COVID
فهذه يه فرصتك! يشمل المتقدمون  COVID-19 ،التقديم  9 :سبتمرب  30 -سبتمرب إذا لم تكن قد تقدمت يف الجوالت السابقة لمنحة إغاثة كاليفورنيا
ني
ني
ني
ني
ني
المؤهلون المتقدم الحالي المدرج يف قائمة االنتظار والمتقدم ًي الجدد الذين يستوفون معايري األهلية .سيتم نقل المتقدم الذيننيلم يتم اختيارهم يف
.
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يف
 .تقام ندوات عرب اإلنرت نت كل يوم تقريًب ا ويستضيفها مقدمو المساعدة يف مجال األعمال .عرض تقويم الويبينار
إثبات المسح التطعيم متطلبات لل مطاعم والبارات والمأكوالت الخدمة GGRA
تبحث عن ردود الفعل من المطاعم يف سان فرانسيسكو ،والحانات ،وأصحاب الخدمات الغذائية والمشغلني حول ) (GGRAوغولدن غيت مطعم جمعية
قياس مدى دليل سان فرانسيسكو والية التطعيم عند  GGRAكيفية إثبات جديد من والية التطعيم .و سوف البيانات اليت تم جمعها من هذا المسح يساعد
 .تناول الطعام أو رش ب يف الداخل أثرت الضيافة الصناعة .يرىج تقديم نموذج منفصل لكل موقع مطعم .جميع الردود مجهولة المصدر
 https://www.surveymonkey.com/r/ggrasurveyشارك يف االستبيان القصري بحلول يوم االثنني الموافق  9/13عىل
؟ COVID-19هل أنت مؤهل للحصول عىل ائتمان رض يبة اإلجازة العائلية المدفوعة
ًال
فقد تكون مؤه للحصول عىل ائتمان رض ييب فيدرايل  .األعمال  COVID-19 ،إذا كنت قد منحت موظفيك إجازة مدفوعة األجر بسبب ظروف مرتبطة بـ
.الصغري ة األغلبية يفرس بك الخيارات يف ل فيديو قصري عىل إينستاجرام
األسبوع الوطين لألعمال الصغري ة 15-13 ،سبتمرب 2021
هو األسبوع المقبل! ستسلط أحداث ) (NSBWقمة افرت اضية الألسبوع الوطين لالألعمال الصغري ة لمدة ثالثة أيام ) (SBAوإدارة األعمال الصغري ة الصورة

هذا العام الضوء عىل مرونة رواد األعمال األمريكيني وتجديد اقتصاد األعمال الصغري ة بينما يستعيدون البناء بشكل أفضل من األزمة االقتصادية اليت سببها
رت
ني
الوباء .يمكن للمشارك معرفة المزيد عن اس اتيجيات األعمال الجديدة  ،ومقابلة أصحاب األعمال اآلخرين  ،والتحدث مع خرب اء الصناعة .للتسجيل يف
 http://www.sba.gov/NSBW .قم بزيارة NSBW ،
حلقات الويب
 COVID-19 - 9/10 ، 9/17 ، 9/24 ، 10/1تحديثات منحة اإلغاثة
مساعدتك يف االستعداد للجولة التاسعة  NorCal SBDC .إذا لم يتقدم عملك بعد للحصول عىل منحة اإلغاثة يف كاليفورنيا  ،فيمكن للمركز المايل التابع لـ
تعرف عىل برنامج المنح  ،ومتطلبات األهلية  ،وما الذي يمكن استخدام التمويل من أجله  ،والمستندات المطلوبة  ،والجهة اليت يجب االتصال بها للحصول
.عىل المساعدة  ،والمزيد .سجل هنا
ساعات عمل مكتب قانون األعمال الوقايئ يوم الجمعة الثانية 12/10 ، 11/12 ، 10/8 ، 9/10 -
والرش كاء يف يوم الجمعة الثاين من كل شهر لتتعلم كيفية التنقل عرب النظام القانوين المعقد والمربك  SF Community Business Law Centerانضم إىل
.حىت يتمكن مجتمعك من إطالق مرش وعك التجاري الصغري والبقاء عليه وازدهاره بنجاح .سجل هنا
تحديثات التمويل
.لإلغاثة  -فتح راجع التحديث يف قسم اإلعالنات أعاله  CA COVID-19منحة
.يتعلم أكرث
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
الالتينية س منح فرصة  -تطبيق كتبها 30/09
الرش كات الصغري ة يف جميع أنحاء  Latinxو مؤسسة الرت اث ابيض ،والرش كاء قد أطلقت 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
 - OPENصندوق قرض اسرت داد األعمال الصغري ة يف سان فرانسيسكو
ُي دار الرب نامج من خالل صندوق  www.CALoanFund.org .صغري ة يمكن للرش كات تطبق ل  ٪0قروضا بدون فوائد ل مدة تصل إىل  $ 100،000يف SF
 (CDFIs ).والمؤسسات المالية لتنمية المجتمع المحيل  KIVAإعادة بناء كاليفورنيا بالرش اكة مع
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

فتح  (EIDL) -قرض كارثة اإلرض ار االقتصادية
ًة
للوفاء بااللزت امات المالية ) (EIDLيمكن ألصحاب األعمال الصغري ة التقدم بطلب للحصول عىل قرض كارثة اإلصابات االقتصادية  COVID-19 ،استجاب لـ
ونفقات التشغيل .يمكن أن يصل مبلغ القرض إىل  500000دوالر مع معدل فائدة ثابت بنسبة  ٪3.75لمدة  30عاًم ا .ال توجد غرامة أو رسوم للدفع
 sba.gov/ eidl .المسبق .اعرف المزيد عىل
رض
الموظف االحتفاظ ال ييب
مقابل  ERTCيوفر االئتمان اسرت داد ما يصل اىل  $ 33000لكل موظف كحافز إلبقاء الموظفني عىل الرواتب .يمكن ألصحاب العمل االستفادة من  ERTCو
رض
رش
ائب العمل الفيدرالية من خالل األجور المؤهلة المدفوعة لموظفيهم من  13مارس  2020إىل  31ديسمرب  .2021يمكن لل كات المطالبة بأثر رج رثيع
.باالئتمان مقابل األرباع الماضية  .يتعلم أك

.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 .

