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،ع��زي القارئ

ة �ما كنت مواصلة ل استعادة و�عادة بناء هذا العام OSB ، ونرحب سقوط ummer �ما نقول وداعا لل الصورة �ات الصغ�� امنا �دعم ال�� � . يؤكد ال��

.يوجد أدناە تق��ر موجز عن اإلعالنات والموارد والتحديثات

،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��

� 05:00. مكت�نا و مغلقة أمام الجمهور OSB ،ساعات العمل: اعت�ارا من 9/7/21 � أ�ام الثالثاء واألر�عاء والخم�س ، 09:00 ح��
� شخص تتوفر خدمات ��

��
ا ح�� 5 مساًء � إ� الجمعة ، من الساعة 9 ص�اح� � من االثن��

و�� �د اإلل��� ا ع�� الهاتف وال�� اض�� � والجمعة . سنواصل تقد�م الخدمات اف�� .يو�� االثن��
 
�
و�� �د اإلل���    .أو اتصل بنا ع� sfosb@sfgov.org 6134-554-415 اتصل بنا ع�� ال��

 اإلعالنات
� 13 س�تم�� 2021 الساعة 4:30 مساًء  ة - االثن�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��

� سان فرا�س�سكو
ة �� � (SBC) انضم إ� لجنة األعمال الصغ��

ة �� � تؤثر ع� األعمال التجار�ة الصغ�� �عات ال�� امج وال��� � اجتماعها الدوري للتعرف ع� ال��
��

� ما ���   :سان فرا�س�سكو. تتضمن أجندة يوم االثن��

��� COVID 19 - ال�ود اإلداري :BOS 210809 رقم ملف �ــــع ، الملخص ال���    . صندوق إعانة اإل�جار التجاري. ال���

ات�ج�ة لإلنصاف الرق�� 2024-2019 : الخطة اإلس��  . عرض تقد���

�ع�ة :BOS 210810 رقم ملف ��� ، المراجعة ال��� �ــــع ، الملخص ال���    كود التخط�ط - الالفتات التجار�ة ع� المظالت وال�ادقات. ال���

كود البناء - تحس�نات الوصول اإللزام�ة لذوي االحت�اجات الخاصة ألما�ن السكن العام - تمد�د المواع�د النهائ�ة
� � لالحتفاظ �الموظف�� ��� oewd.org/ERTC : تحد�ث �شأن االئتمان ال��

 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 ، sbc@sfgov.org ل��
�
� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� للتعليق العام. للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول: 24938907176 . اضغط ع� # مرت��

ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار    .اطلب * 3 عندما تكون مستعد�

CA-19 COVID ة  اإلغاثة جرانت - جولة 9 غ�� مفت�ح� ف��
� الجوالت السا�قة لمنحة إغاثة �ال�فورن�ا 

فهذە �� فرصتك� �شمل المتقدمون ، COVID-19 التقد�م : 9 س�تم�� - 30 س�تم�� إذا لم تكن قد تقدمت ��
�
� الذين لم يتم اخت�ارهم �� � الجدد الذين �ستوفون معاي�� األهل�ة. س�تم نقل المتقدم�� � قائمة االنتظار والمتقدم��

�� � � المدرج�� � الحالي�� المؤهلون المتقدم��
�
� الجدد التقد�م �� ا إ� الجولة 9 وال �حتاجون إ� إعادة التقد�م. �جب ع� المتقدم�� .CAReliefGrant.com الجوالت 1-3 و5-7 تلقائ��

 
� مجال األعمال. عرض تق��م ال���ينار

ا و�ستض�فها مقدمو المساعدة �� نت �ل يوم تق���� . تقام ندوات ع�� اإلن��

GGRA إث�ات المسح التطع�م متطل�ات لل مطاعم وال�ارات والمأ�والت الخدمة 
� حول (GGRA) وغولدن غ�ت مطعم جمع�ة  � سان فرا�س�سكو، والحانات، وأصحاب الخدمات الغذائ�ة والمشغل��

ت�حث عن ردود الفعل من المطاعم ��
� تم جمعها من هذا المسح �ساعد ق�اس مدى دل�ل سان فرا�س�سكو وال�ة التطع�م عند GGRA ك�ف�ة إث�ات جد�د من وال�ة التطع�م. و سوف الب�انات ال��
� الداخل أثرت الض�افة الصناعة. ير�� تقد�م نموذج منفصل ل�ل موقع مطعم. جميع الردود مجهولة المصدر

ب �� . تناول الطعام أو ��

� الموافق 9/13 ع� � االس�ب�ان القص�� �حلول يوم االثن��
h�ps://www.surveymonkey.com/r/ggrasurvey شارك ��

��ة اإلجازة العائل�ة المدفوعة ؟COVID-19 هل أنت مؤهل للحصول ع� ائتمان ��
� ف�درا�� . األعمال ، COVID-19 إذا كنت قد منحت موظف�ك إجازة مدفوعة األجر �س�ب ظروف مرت�طة �ـ ��� فقد تكون مؤهً� للحصول ع� ائتمان ��
� ل ف�ديو قص�� ع� إي�ستاجرام

ة األغلب�ة �ف� �ك الخ�ارات �� .الصغ��
 
ة، 13-15 س�تم�� 2021 � لألعمال الصغ��

 األسب�ع الوط��
ة الصورة  ة لمدة ثالثة أ�ام (SBA) و�دارة األعمال الصغ�� � لالألعمال الصغ�� اض�ة الألسب�ع الوط�� هو األسب�ع المق�ل� س�سلط أحداث (NSBW) قمة اف��

mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/meetings/10
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9619948%26GUID%3D02D9D0D2-4142-495C-8184-018DF6DB3583
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9619947%26GUID%3D8ED141E3-1D96-4EF3-B28D-5F3DD2138997
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmohcd.org/sites/default/files/SF_Digital_Equity_Strategic_Plan_2019.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9619968%26GUID%3DF455F671-FEB6-42A3-B997-8AE638440553
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9619969%26GUID%3D16A2D373-EE63-4A4C-9ABF-877277619F43
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/sites/default/files/documents/SBC/210810%2520-%2520Business%2520Signs%2520on%2520Awnings%2520and%2520Marquees.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/sites/default/files/documents/SBC/210810%2520-%2520Business%2520Signs%2520on%2520Awnings%2520and%2520Marquees.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://avanan.url-protection.com/v1/url%3Fo%3Dhttps%253A//cts.vresp.com/c/%253FSanFranciscoOfficeof/0e2cb38371/2ed778aad0/ebf0b25522%26g%3DNTczZmU5NjY5MDRhMmU1Yg%3D%3D%26h%3DNWEwM2Y0MjFmNjYxY2VmMDdkMDc0OGU0NjM1MzJlNGM4NzcwMDg5MWM5NTFmNWFlMjZhYTAxZTUyYTkzNDBhNQ%3D%3D%26p%3DYXAzOnNmZHQyOmF2YW5hbjpvOmFmODBmNjRlOWU3NTI0NGM5NzU2ZjBiMmZlODI5NDM5OnYx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://t.co/Kxg420zKzw%3Famp%3D1
mailto:sbc@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://careliefgrant.com/webinars/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.surveymonkey.com/r/ggrasurvey
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.irs.gov/newsroom/covid-19-related-tax-credits-for-paid-leave-provided-by-small-and-midsize-businesses-faqs
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.instagram.com/tv/CR4a6coizle/


� س�بها ة ب�نما �ستع�دون البناء �ش�ل أفضل من األزمة االقتصاد�ة ال�� � وتجد�د اقتصاد األعمال الصغ�� هذا العام الضوء ع� مرونة رواد األعمال األم��كي��
�
اء الصناعة. لل�سج�ل �� ات�ج�ات األعمال الجد�دة ، ومقا�لة أصحاب األعمال اآلخ��ن ، والتحدث مع خ�� � معرفة الم��د عن اس�� ال��اء. �مكن للمشارك��

NSBW ، قم ب��ارة h�p://www.sba.gov/NSBW .
 
حلقات ال��ب
COVID-19 - 9/10 ، 9/17 ، 9/24 ، 10/1 تحديثات منحة اإلغاثة
� �ال�فورن�ا ، ف�مكن للمركز الما�� التابع لـ

� االستعداد للجولة التاسعة . NorCal SBDC إذا لم يتقدم عملك �عد للحصول ع� منحة اإلغاثة ��
مساعدتك ��

� �جب االتصال بها للحصول تعرف ع� برنامج المنح ، ومتطل�ات األهل�ة ، وما الذي �مكن استخدام التم��ل من أجله ، والمس�ندات المطل��ة ، والجهة ال��
.ع� المساعدة ، والم��د. سجل هنا
 
� يوم الجمعة الثان�ة - 9/10 ، 10/8 ، 11/12 ، 12/10

ساعات عمل مكتب قانون األعمال الوقا��
� المعقد والم��ك SF Community Business Law Center انضم إ�

� من �ل شهر لتتعلم ك�ف�ة التنقل ع�� النظام القانو��
� يوم الجمعة الثا��

�اء �� وال��
وعك التجاري الصغ�� وال�قاء عل�ه وازدهارە بنجاح. سجل هنا .ح�� يتمكن مجتمعك من إطالق م��
 
تحديثات التم��ل
� قسم اإلعالنات أعالە CA COVID-19 منحة

.يتعلم أ��� .لإلغاثة - فتح راجع التحد�ث ��

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��

 الالت�ن�ة س منح فرصة - تطبيق كتبها 30/09
 TikTok ، 30 اء قد أطلقت صندوق منحة $ 150،000 تهدف إ� توسيع ورفع� اث اب�ض، وال�� � 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

� سان فرا�س�سكو
ة �� داد األعمال الصغ�� OPEN - صندوق قرض اس��

SF �
�ات تطبق ل 0٪ قروضا �دون فوائد ل مدة تصل إ� 100،000 $ �� ة �مكن لل�� نامج من خالل صندوق . www.CALoanFund.org صغ�� ُ�دار ال��

ا�ة مع      .( CDFIs) والمؤسسات المال�ة لتنم�ة المجتمع المح�� KIVA إعادة بناء �ال�فورن�ا �ال��
 
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 �� وجمع 500 دوالر من الداعم��
.العمل المستمرة. يتعلم أ���

 
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 (EIDL) �مكن ألصحاب األعمال الصغ�� � للوفاء �االل��

ا. ال توجد غرامة أو رسوم للدفع ونفقات ال�شغ�ل. �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 المسبق. اعرف الم��د ع�
 
� ���  الموظف االحتفاظ ال��

� ع� الرواتب. �مكن ألصحاب العمل االستفادة من ERTC و  داد ما �صل ا� 33000 $ ل�ل موظف كحافز إل�قاء الموظف�� مقا�ل ERTC يوفر االئتمان اس��
�ات المطال�ة �أثر رج�� ائب العمل الف�درال�ة من خالل األجور المؤهلة المدفوعة لموظفيهم من 13 مارس 2020 إ� 31 د�سم�� 2021. �مكن لل�� .�االئتمان مقا�ل األر�اع الماض�ة . يتعلم أ�����

 

�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=auto&tl=ar&u=http://www.sba.gov/NSBW
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.connect2capital.com/p/californiarebuildingfund/%3Fgclid%3DCjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHmoUkhpvnrrXG7V6cCGdI_kbzqbH_6zWbSwx-l4lRVS3AM8murTAaBoCcLMQAvD_BwE
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