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،ع��زي القارئ

� سان فرا�س�سكو
ة �� �ات الصغ�� .نقدم لك أحدث األخ�ار واإلعالنات والموارد لل��

�
ة �� �ات الصغ�� � 5-6 أ�ت��ر: هل أنت مهتم �ممارسة األعمال التجار�ة مع المدينة؟ تتم دعوة ال��

ة لمدير المدينة �� سجل لحضور قمة األعمال الصغ��
� يهدف إ� إزالة الغموض عن ممارسة األعمال التجار�ة مع مدينة

ا�� ة لمدير المدينة ، وهو حدث اف�� سان فرا�س�سكو لالنضمام إ� قمة األعمال الصغ��
ي المدينة السلع والخدمات ، وأين تجد الفرص ة ك�ف �ش�� �ات الصغ�� . سوف تتعلم ال�� � ة والموردين المحلي�� �ات الصغ�� ومقاطعة سان فرا�س�سكو لل��
� ذلك االستجا�ة �فعال�ة للطل�ات

ا ورش عمل مخصصة للمساعدة الفن�ة ، �ما �� � والموردين. وس�تضمن القمة أ�ض� القادمة ، ومتطل�ات االمتثال للمقاول��
   . www.sf.gov/2021bizsummit سجل مجانا ع� .(LBE) وك�ف�ة أن تصبح مؤسسة أعمال محل�ة معتمدة

ا ، نحن هنا للمساعدة. اتصل بنا ع� � ، sfosb.org �ما هو الحال دائم�
و�� �د اإلل��� .أو اتصل �الرقم sfosb@sfgov.org ، 6134-554-415 ع�� ال��

،تضامنا مع

ة مكتب األعمال الصغ��

OSB مركز مساعدة األعمال �
�� � � سان فرا�س�سكو ، فنحن نوظف وظ�فت��

ة والنمو �� � دعم �دء األعمال الصغ��
ا �� � ا وخب�� تقوم �التوظ�ف� إذا كنت مهتم�

ة. الوظ�فة متاحة ع�  !ير�� مساعدتنا ع� ��� ال�لمة . h�ps://smrtr.io/6K2ng الصغ��

ا من 9/7/21 ، تتوفر خدمات � ساعات العمل: اعت�ار�
ا ح�� 5 مساًء. مكت�نا OSB التغي�� �� الشخص�ة أ�ام الثالثاء واألر�عاء والخم�س من الساعة 9 ص�اح�

ا ح�� 5 � إ� الجمعة ، من الساعة 9 ص�اح� � من االثن��
و�� �د اإلل��� ا ع�� الهاتف وال�� اض�� � والجمعة. سنواصل تقد�م الخدمات اف�� مغلق للجمهور يو�� االثن��

.مساًء

إعالنات

� ، 10/4/2021 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��

��
.سان فرا�س�سكو

� يتضمن :جدول أعمال يوم االثن��

� الموقع (المناقشة و�ند العمل المحتمل ، BOS أمر
 (ملف رقم 21808 كود التخط�ط - متطل�ات المغاسل وخدمات الغس�ل ��

�ع�ة  ��� ، المراجعة ال��� �ــــع ، الملخص ال��� المس�ندات الداعمة: ال���
ملف رقم 211010 االعتمادات و�لغاء التخص�صات - مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة - األعمال التجار�ة القد�مة - ، BOS أمر
(400000 دوالر - السنة المال�ة 2021-2022 (بند المناقشة و�ند العمل
�ــــع الوث�قة الداعمة: 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 للتعليق ، sbc@sfgov.org ل��
� اطلب * 3

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� العام. للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول: 2480980 2106. اضغط ع� # مرت��
ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار .عندما تكون مستعد�

� Salesforce منحة *
ة �� �ات الصغ�� SF الجد�دة لل��

كة ة مقرها سان فرا�س�سكو. التطبيق مفت�ح اآلن Salesforce أعلنت �� كة صغ�� هذا األسب�ع عن برنامج لتقد�م منح �ق�مة 10000 دوالر لدعم 87 ��
�ات � 17 أ�ت��ر الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ. ل�� تكون مؤهً� للتقد�م ، �جب ع� ال��

:وس�غلق ��

ا داخل سان فرا�س�سكو أن �كون متواجد�
كة هادفة لل��ــح كن ��
ا � 2 إ� 50 موظف� لديها ما ب��
ا لمدة عام �امل ع� األقل (منذ س�تم�� 2020 ا تجار�� (مارس �شاط�
� 25 ألف دوالر و 2 مليون دوالر اوح ب�� لد�ك عائد سنوي ي��
وط برنامج المنحة �� �

. اس��فاء جميع متطل�ات األهل�ة األخرى �ما هو مذكور ��

. تعلم الم��د وتقدم هنا ، وراجع األسئلة الشائعة هنا

Si necesitas ayuda con tu aplicación en Español، por favor envía un correo a nustro equipo de soporte
salesforcegrants@ureeka.biz . 

لتحل محل تصار�ــــح االستالم / ال�سل�م المؤقتة SFMTA مناطق التحم�ل العامة

أ أ
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� صدرت أثناء ال��اء. أخ�ار سارة: تعمل نامج إ� برنامج SFMTA استفاد ال�ث�� من�م من تصار�ــــح منطقة االلتقاط / اإلنزال المؤقتة ال�� اآلن ع� نقل هذا ال��
نامج الدائم ا ألي شخص يتقدم �طلب للحصول ع� هذا ال�� ا من 775 دوالر� "منطقة تحم�ل عامة" جد�د ، وقد خفضت رسوم الطلب إ� 387.50 دوالر�
.الجد�د �حلول 31 د�سم�� 2021

ا إ� ون�� ا إل��� � التقدم �طلب للحصول ccp@sfmta.com إذا �ان لد�ك أحد تصار�ــــح االستالم / ال�سل�م المؤقتة ، فأرسل ب��د�
للحصول ع� المساعدة ��

. ير�� مالحظة: رسوم الطلب ، ع� الرغم نامج الجد�د ، وللحصول ع� تمد�د مؤقت ح�� 31 د�سم�� 2021 ، للحصول ع� ت��حك الحا�� ع� هذا ال��
� إ�

و�� داد . تأ�د من إرسال ب��د إل��� للحصول ع� اس�شارة مجان�ة ق�ل دفع رسوم الطلب لتقي�م ما إذا SFMTA من تخف�ضها ، ال تزال غ�� قا�لة لالس��
� جميع المناطق المؤقتة �متطل�ات األهل�ة لمناطق التحم�ل العامة

.كنت مؤهً� لمنطقة تحم�ل عامة أم ال. ال ت��

مرة أخرى ، ال تنطبق . SFMTA's General Loading Zones للحصول ع� التفاص�ل ال�املة ومعاي�� األهل�ة ، راجع صفحة و�ب

 انت� وقف اإلخالء
� 30 س�تم�� 2021. منذ مارس 2020 ، حظر الوقف عمل�ات اإلخالء التجاري �س�ب عدم السداد 

. انت� وقف اإلخالء التجاري �� � 30 س�تم��
التجاري ��

كة لم �سدد مدفوعات اإل�جار �س�ب المصاعب المال�ة أثناء ال��اء ، فراجع صفحة ال��ب الخاصة بوقف اإلخالء التجاري .COVID-19 �س�ب إذا كنت ��
.للحصول ع� الموارد واألسئلة الشائعة وروا�ط المساعدة المال�ة والقانون�ة OEWD الخاص �ـ

وأ��� من 30 مدينة ، SF Made و Bay Area Urban Manufacturing Ini�a�ve أ�ت��ر ، انضم إ� Bay Area Manufacturing ، 1-8 أسب�ع
� اإلشادة �العمل الذي �قوم �ه المصنعون �ل يوم إل�شاء منطقة خليج آمنة وق��ة خالل خليج 2021 أسب�ع تص�يع المنطقة. س�كون

�كة �� ومقاطعة ��
اض�ة وجوالت المصانع الشخص�ة واألحداث والم��د. تعلم الم��د هنا � ذلك اللوحات االف��

� جميع أنحاء المنطقة ، �ما ��
ا ��

�
  . هناك أ��� من 20 حدث

 
 أ�ت��ر Bay Area Disability Entrepreneurship Week ، 12-16 أسب�ع

� للتوع�ة �التوظ�ف لذوي اإلعاقة لالحتفال �أسب�ع SF Disability Business Alliance انضم إ�  Bay Area Disability خالل الشهر الوط��
Entrepreneurship ، ة المملوكة لذوي االحت�اجات الخاصة � / المختلط س�شمل األعمال الصغ��

ا�� من 12 إ� 16 أ�ت��ر ، 2021. الحدث االف��
ة ة لألعمال الصغ�� � لألفراد ذوي اإلعاقة ، والجوالت الشخص�ة الصغ�� حلقات نقاش ومحادثات مع قادة األعمال ، وتدر�ب رواد األعمال المستق�لي��
. الناجحة ، وفعال�ات التواصل. تعلم الم��د هنا

:حلقات ال��ب

14:00 �
 االستجا�ة ال��عة الظاهري معلومات جلسات - 5/10 ��

 
� النقا�ة، OEWD تار�ــــخ

، والخدمات المهن�ة، الموارد عضو �� � الثالثاء من الشهر للحصول ع� معلومات حول التدر�ب المه��
ش 

�اء �ل 1  والقوى العاملة ��
� ضد ال�طالة. �جب ع� العمال الذين تأثروا ب���ــــح العمال واإلجازات واإلغالق الحضور للتعرف ع� وخ�ارات الرعا�ة الصح�ة، وعمل�ة تقد�م التأم��
.الموارد المتاحة خالل هذە األوقات الصع�ة. سجل هنا

12/10 ، 11/12 ، 10/8 - �
� يوم الجمعة الثا��

 ساعات العمل المكت��ة لقانون األعمال الوقا��
 �

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

�ائه �� انضم إ� مركز قانون األعمال المجتمع�ة التابع لمجتمع سان فرا�س�سكو و��
ة وال�قاء واالزدهار بنجاح. سجل هنا .المعقد والم��ك ح�� ي�س�� لمجتمعك �مكن إطالق األعمال الصغ��

:موارد التم��ل

ة داد األعمال الصغ�� SF صندوق قرض اس��
� مقاطعة سان فرا�س�سكو التقدم �طلب للحصول ع� قروض �فائدة 0٪ تصل إ� 100000 دوالر ع�

ة �� �ات الصغ�� �مكن لل��
www.CALoanFund.org . ا�ة مع نامج من خالل صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا �ال�� والمؤسسات المال�ة لتنم�ة المجتمع المح�� KIVA ُ�دار ال��
(CDFIs).     
 
(EIDL) قرض ال�وارث االقتصاد�ة
 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. تعرف ع� الم��د ع�

 
� لالحتفاظ ���  االئتمان ال��

� يوفر  � ع� كشوف المرت�ات. �مكن ألصحاب العمل ERTC �الموظف�� داد �صل إ� 33000 دوالر ل�ل موظف كحافز إل�قاء الموظف��  لالس��
ً

ا قا��
�
ائتمان

ائب العمل الف�درال�ة من خالل األجور المؤهلة المدفوعة لموظفيهم من 13 مارس 2020 إ� 31 د�سم�� 2021. �مكن ERTC االستفادة من ائب لألسئلة. يتعلم أ���مقا�ل �� �ات المطال�ة �أثر رج�� �االئتمان مقا�ل األر�اع الماض�ة. اس��� محاسب �� .لل��

 منحة
 SF Storefront للتخ��ب المتعمد تقدم منحة Storefront Vandalism سان �

ة �� �ات الصغ�� لإلغاثة 1000 دوالر أو 2000 دوالر أم���� لل��
� تأثرت �التخ��ب الذي حدث �عد 21/7/1. �مكن استخدام األموال الس��دال األقفال ، و�وا�ة أمان جد�دة ، و�صالح نظام إنذار ، و�ضافة فرا�س�سكو ال��
ا إ� . oewd.org/VandalismRelief إضاءة جد�دة ، واس��دال النوافذ ، والنقش ع� النوافذ ، والم��د. اعرف الم��د ع� ون�� ا إل��� لألسئلة ، أرسل ب��د�
VandalismRelief@sfgov.org .

GoFundMe Small Business Relief Fund: تقدم GoFundMe تأثرت �أزمة � ة ال�� �ات الصغ�� ا مطا�قة �ق�مة 500 دوالر لل�� ، COVID-19 منح�
عات ع� � اآلخ��ن. �جب ع� �ل مستف�د من المنحة المطا�قة أن ينوي استخدام ، GoFundMe و�دء حملة لجمع الت�� وجمع 500 دوالر من الداعم��

� رعا�ة موظف�ك أو دفع نفقات العمل المستمرة. يتعلم أ���
.األموال للمساعدة ��

 

mailto:ccp@sfmta.com
mailto:ccp@sfmta.com
mailto:ccp@sfmta.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfmta.com/getting-around/drive-park/color-curbs/general-loading-zones%3Fmc_cid%3Dcf2f8cdd40%26mc_eid%3De6ebfc7525
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfmta.com/getting-around/drive-park/color-curbs/general-loading-zones%3Fmc_cid%3Dcf2f8cdd40%26mc_eid%3De6ebfc7525
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/commercial-evictions-moratorium%23:~:text%3DSan%2520Francisco%25E2%2580%2599s%2520Commercial%2520Eviction%2520Protections%2520Ordinance%2520Since%2520March,to%2520September%252030%252C%25202021%252C%2520and%2520may%2520be%2520extended.#:~:text=San%20Francisco%E2%80%99s%20Commercial%20Eviction%20Protections%20Ordinance%20Since%20March,to%20September%2030%2C%202021%2C%20and%20may%20be%20extended.
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/commercial-evictions-moratorium%23:~:text%3DSan%2520Francisco%25E2%2580%2599s%2520Commercial%2520Eviction%2520Protections%2520Ordinance%2520Since%2520March,to%2520September%252030%252C%25202021%252C%2520and%2520may%2520be%2520extended.#:~:text=San%20Francisco%E2%80%99s%20Commercial%20Eviction%20Protections%20Ordinance%20Since%20March,to%20September%2030%2C%202021%2C%20and%20may%20be%20extended.
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://bayareamfg.org/manufacturing-week-2021/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/MTIzMzk2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://workforce.oewd.org/rr
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.rencenter.org/event/second-fridays-preventive-business-law-office-hours-for-entrepreneurs-wbc/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.CALoanFund.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.CALoanFund.org
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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&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=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/employee-retention-tax-credit
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/storefront-vandalism-relief-grant
mailto:VandalismRelief@sfgov.org
mailto:VandalismRelief@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.gofundme.com/f/smallbusinessrelieffund


ا�ة مع ، Alibaba.com تقدم � الوال�ات المتحدة ع� ، Hello Alice �ال��
نت �� ا نقد�ة �ق�مة 10000 دوالر أم���� لمساعدة رواد األعمال ع�� اإلن�� منح�

� الوال�ات
�ات المسجلة �� � السوق. تقدم �طل�ك اآلن ق�ل 21 أ�ت��ر� ل�� تكون مؤهً� ، �جب أن �كون لدى ال��

إح�اء منتجاتهم المبتكرة أو أف�ارهم ��
� حصلت ع� مصادر من Alibaba.com المتحدة حساب ة ال�� �ات الصغ�� ق�ل 21 أ�ت��ر Alibaba.com جد�د أو موجود . ستع� األفضل�ة لل��
 .2021. م��د من المعلومات
 
� COVID-19 مركز موارد Hello Alice تقدم

و�� � الوضع الطب��� الجد�د من خالل الوصول إ� التم��ل وأدلة التعلم اإلل���
الذي �ساعدك ع� التنقل ��

�ات االخت�ار حسب الصناعة أو ن�ع األعمال المتنوعة ، لعرض التم��ل والموارد واألدوات المخصصة واإلرشاد. �مكن لل��

�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 .
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