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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
� للسنة األو� والم��د SF :الموض�ع

�خفف من طلب القناع الداخ�� ، مجا��

أ�ت��ر 2021 8

 

،ع��زي القارئ

وطا ع� 15 أ�ت��ر للم�اتب وصاالت ر�اض�ة، و�عض .N يوم أمس، عمدة لندن ساللة أعلنت أن سان فرا�س�سكو س�خفف اخفاء ��
� التنف�ذ. اقرأ COVID-19 اإلعدادات األخرى مع التطع�م ال�امل 100٪، ح�ث تنح� �ات تدخل ح�� � ال��

�� � حالة ومتطل�ات التطع�م للعامل��
� سان فرا�س�سكو أدناە

ة �� �ات الصغ�� ا إ� جنب مع موجز األخ�ار والموارد لل�� .الم��د حول هذا التحد�ث ، جن��

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

6134-554-415.

،تضامنا مع

ة مكتب األعمال الصغ��

 توار�ــــخ االستحقاق القادمة
� سان فرا�س�سكو 

�ات �� .ير�� مالحظة المواع�د النهائ�ة المهمة أدناە لل��

� صندوق سان فرا�س�سكو - 31/10 � سان فرا�س�سكو: استحقاق ال��ــع الثالث ( أم��
( رسوم الحد من فضالت السجائر ��

� �ال�فورن�ا: استحقاق العائد ر�ــع السنوي الثالث - 31/10
��ة المب�عات واالستخدام �� �� ( CDTFA )

11/1 - �
��ة األعمال �� �� SF: صندوق � ��ة األعمال التقدي��ة ر�ــع السن��ة المستحقة ( أم�� ( SF دفع ��

11/1 - �
خ�ص التنظ��� �� � لتجد�د ال��

� صندوق SF ، 2020-2021 الموعد النها�� ( SF و 2021-22 ( أم��

� صندوق سان فرا�س�سكو - 11/1 � سان فرا�س�سكو ، 2021-2022 ( أم��
� لتجد�د �سج�ل األعمال ��

( الموعد النها��

: إعالنات

� أ�ت��ر. 15
 تخف�ف متطل�ات القناع الداخ�� ��

أعلن امس ان اخفاء متطل�ات س�تم تخف�ف ع� 15 أ�ت��ر للم�اتب وصاالت ر�اض�ة (DPH) الصحة العامة SF تولد وزارة .N عمدة لندن 
� COVID-19 و�عض اإلعدادات األخرى مع التطع�م ال�امل 100٪، ح�ث تنح� �ات تدخل ح�� � ال��

حالة ومتطل�ات التطع�م لموظ��
ا لألفراد الذين تم تطع�مهم �ال�امل إلزالة األقنعة. تم

�
التنف�ذ. تعت�� هذە اإلعدادات مع األفراد الذين يتفاعلون �انتظام إعدادات داخل�ة أ��� أمان

� منطقة
ا إ� جنب مع معاي�� رفع تف��ض القناع الشامل الداخ�� ، Bay إصدار هذا اإلعالن �الت�سيق مع ثمان�ة سلطات قضائ�ة أخرى �� جن��

� معظم األما�ن األخرى
��.

� ذلك متاجر البيع �التجزئة
� �مكن للجمهور الوصول إليها ع� نطاق أوسع ، �ما �� س�ظل اإلخفاء الداخ�� ساري المفعول لجميع األما�ن ال��

كة مثل المصاعد والردهات والمراح�ض ، ح�ث �مكن لألشخاص من إعدادات م�ان العمل المختلفة التفاعل. �ستمر والمناطق الداخل�ة المش��
ب ب�شاط ، مع مراعاة متطل�ات التطع�م � الحانات والمطاعم �اس�ثناء ال��ائن أثناء األ�ل أو ال��

ا �� .تطبيق القناع الداخ�� أ�ض�

س�توفر التفاص�ل ال�املة حول متطل�ات السماح ب�زالة القناع من ق�ل األفراد الذين تم تطع�مهم �ال�امل األسب�ع المق�ل عند إصدار األمر
.الص�� الجد�د

 * السنة األو� مجان�ة * جد�د
 �

�� � ف�� خ�ص األول�ة وت��ــــح  SF السنة األو� المجان�ة �� برنامج جد�د أقرە مجلس الم�� للتنازل عن ت�لفة رسوم ال�سج�ل األول�ة ورسوم ال��
�ات الجد�دة والمواقع الجد�دة األعمال القائمة  .السنة األو� والرسوم األخرى المط�قة لتأه�ل ال��

�ات المؤهلة؟  ما �� ال��
� 1 نوفم�� 2021 و 31 أ�ت��ر  ا ل�شاط تجاري ي�دأ ب�� ا جد�د� ا أو موقع� ا جد�د� ا تجار�� ا ، �جب أن تكون �شاط�

�
للتأهل للسنة األو� مجان

:2022 و
� سان فرا�س�سكو ؛ و

� إجما�� اإليرادات التقدي��ة (أو الم�لغ عنها) ��
 لد�ك 2،000،000 دوالر أو أقل ��

� ؛ و
� الطابق األر��

ا �� ا تجار��  أن �كون لد�ك موقع مسجل �مثل استخدام�
.ل�س ص�غة البيع �التجزئة

� يتم التنازل عنها للمواقع المؤهلة؟
ما �� الرسوم ال��

�ات الجد�دة فقط (رسوم �سج�ل ال�شاط التجاري للعام األو�� (لل��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-ease-indoor-mask-requirements-certain-indoor-settings-where-stable-groups
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/contact-usintake-form
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/business/taxes-fees/cigarette-litter-abatement-fee-cig
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sales-use-tax-returns-filing-dates.htm%23:~:text%3DReporting%2520Periods%2520and%2520Due%2520Dates%2520grouped%2520by%2520quarters,%2520July%252031%2520%25201%2520more%2520rows%2520#:~:text=Reporting%20Periods%20and%20Due%20Dates%20grouped%20by%20quarters,%20July%2031%20%201%20more%20rows%20
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/estimated-business-tax-payments-quarterly
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/business/taxes-fees/licenses-and-permits
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/business/renew-business-registration
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sftreasurer.org/business/renew-business-registration
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.org/olse/fair-chance-ordinance-fco
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/news/bay-area-health-officers-issue-criteria-lifting-covid-19-indoor-masking-requirements
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9783982%26GUID%3DD8E6F76F-A06D-4035-A202-552E9CF34B61
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9783982%26GUID%3DD8E6F76F-A06D-4035-A202-552E9CF34B61


10/8/21, 2:31 PM https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/3

رسوم التقد�م والتفت�ش والت��ــــح لمرة واحدة
خ�ص األول�ة رسوم ال��

 ك�ف يتم �سج�ل األعمال؟
ائب ، ستطلب � الخزانة وجامع ال�� ا مع مكتب أم�� ا جد�د� كة جد�دة أو تض�ف موقع� ا من 1 نوفم�� 2021 ، عندما �سجل �� اعت�ار�
ا ون�� ا إل��� �ات المؤهلة فرصة ال�سج�ل وس�تل�� ب��د� . س�تاح لل�� �

نامج السنة األو� المجا�� هذە النماذج معلومات وتحدد األهل�ة ل��
كة أي رسوم يتم التنازل ا يؤكدان �سج�لهما. ستؤكد الو�االت المشاركة أهل�ة ال�شاط التجاري أو الموقع ولن تفرض ع� �� وخطا��
نامج .عنها كجزء من ال��

. h�ps://s�reasurer.org/first-year-free للحصول ع� معلومات �املة ، قم ب��ارة

 SF LABOR تحديثات قانون
.ف�ما ��� تحديثات من مكتب إنفاذ معاي�� العمل 

 األمن الرعا�ة الصح�ة الجد�د مرسوم االسعار
 � تحت سان فرا�س�سكو قانون األمن الرعا�ة الصح�ة ، �جب ع� أصحاب العمل تنفق م�لغ الحد األد�� ع� الرعا�ة الصح�ة للعامل��

ا من 1 يناير 2022 ، �انت األسعار ع� النحو التا�� :سان فرا�س�سكو بهم. اعت�ار�
ا للساعة ألصحاب العمل الذين لديهم 100 عامل أو أ��� حول العالم 3.30 ا أم��ك�� .دوالر�
 .دوالر للساعة ألصحاب العمل الذين لديهم 20-99 عامل حول العالم 2.20

فوائد المسافر
� سان فرا�س�سكو

� سان فرا�س�سكو الذين لديهم موقع ��
� سان فرا�س�سكو من أر�اب العمل ��

يتطلب قانون مزا�ا المسافر ��
� جميع أنحاء ال�الد توف�� برنامج مزا�ا للر�اب �دعم و�شجع موظفيهم ع� ركوب الدراجات ، وركوب

ا أو أ��� �� و 20 موظف�
� الس�ارات للعمل. اعرف الم��د

ان��ت ، ومراف��  . ال��
�
� Bay Area ُ�طلب من أر�اب العمل ��

ا أو أ��� �دوام �امل �� ال�سج�ل وتقد�م مزا�ا Bay Area الذين لديهم 50 موظف�
. اعرف الم��د .Bay Area Commuter Benefits Program للر�اب لموظفيهم �موجب برنامج

جدول نموذج التق��ر السنوي لصاحب العمل
تنازل فرا�س�سكو عن متطل�ات إعداد التقار�ر السن��ة لصاحب العمل لعا�� 2019 و 2020 �موجب مرسوم ، COVID-19 �س�ب
الحظ أن أر�اب العمل مطالبون �االمتثال لجميع الجوانب األخرى من .(FCO) ومراس�م الفرصة العادلة (HCSO) أمن الرعا�ة الصح�ة
HCSO و FCO.

� 30 أب��ل
ا للسنة التق��م�ة 2021. وستكون االستمارة مستحقة �� س�كون نموذج اإل�الغ السنوي لصاحب العمل مطل���

ها ع� صفحات ال��ب .�حلول 1 أب��ل FCO 2022 و HCSO 2022 ، وس�تم ���

:حلقات ال��ب

 تحقق AMالتخط�ط لعملك - 10/7 @ 10
� احت�اجاتك ع�  ا أ��� �ست مرات من األعمال التجار�ة �دون خطة. هل تعرف أي ن�ع من خطة العمل �ل�� � لديها خطة نجاح� �ات ال�� ال��

ة � �ستض�فها مركز تط��ر األعمال الصغ�� � إ�شاء واحدة؟ ستوجهك هذە الندوة ع�� ال��ب ال��
خالل خ�اراتك (SBDC) أفضل وجه وك�ف ت�دأ ��

� إ�شاء خطة عمل. سجل هنا
.و�ساعدك أثناء العمل من خالل أداة �س�طة ستجعلك ت�دأ ��

 نصائح وح�ل لوسائل التواصل االجتما�� - 10/18 @ 4
ة الوسائط االجتماع�ة Norcal SBDC مساًء �دعوك برنامج مطعم  نة الطعام / خب�� ة مع ك��س�ينا مي�شل مدو� ة ما �عد الظه�� لقضاء ف��

ون ك�ف�ة الحفاظ ع� الم�شورات القادمة والعمالء �ات األغذ�ة. س�تعلم الحا�� والحصول ع� نصائح وح�ل لوسائل التواصل االجتما�� ل��
ات�ج�ة وسائل التواصل االجتما�� الخاصة �ك. سجل هنا � ل�ص�حوا عمالء ، وك�ف�ة تط��ر اس�� .، وك�ف�ة دعوة المتا�ع��

Plan de Negocios - 10/19 @ 
 6PM Inscribase en la clase de Preparación para Negocios de Renaissance para aprender conceptos básicos de

Negocios and desarrollar redes. Esta clase se llevará a cabo durante 2 horas cada martes por 8 semanas،
comenzando el 19 de octubre de 6:00 مساًء a 8:00 مساًء. En esta clase se les brindara una descripción general del
análisis del mercado obje�vo، las operaciones comerciales basices and los Principios básicos de finanzas
empresariales. Regístrese aquí.

:موارد التم��ل

� موعد أقصاە Salesforce 17/10/21 منحة
� سان فرا�س�سكو - تقدم ��

ة �� �ات الصغ��  لل��
� 17 أ�ت��ر الساعة Salesforce تقدم 

� سان فرا�س�سكو. التطبيق مفت�ح اآلن وس�غلق ��
ة �� كة صغ�� ا �ق�مة 10000 دوالر لدعم 87 �� منح�

كة هادفة لل��ــح ، 11:59 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ. �جب أن تكون األ�شطة التجار�ة المؤهلة موجودة داخل سان فرا�س�سكو ، و�� ��
اوح من 25 ألف دوالر إ� ا ، وتعمل لمدة عام �امل ع� األقل (منذ س�تم�� 2020) ، و�يرادات سن��ة ت�� � 2 إ� 50 موظف� و�عمل بها ما ب��
� دوالر ، وتلب�ة جميع متطل�ات األهل�ة . معرفة الم��د و مراجعة األسئلة الشائعة

. مليو��

كة - التقد�م �حلول 30/11/21  منحة مل��ة المساحات المش��
ا خالل الجائحة و�عدها. تقدم  كة دائم� ا لجعل برنامج المساحات المش�� �ع� ��� � ف�� � يوليو ، أصدر مجلس الم��

�� The City 2500 ا �ق�مة منح�
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كة دائمة وسوف ينفذون مشار�ــــع كة الذين �خططون للتقدم �طلب للحصول ع� ت��ــــح مساحات مش�� كة متوافقة مع اإلرشادات الجد�دة. يتعلم أ���دوالر لمشغ�� المساحات المش��  .لجعل مساحتهم المش��

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

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 سان فرا�س�سكو ال��
ا إ� ون�� ا إل��� . لألسئلة ، أرسل ب��د� نظام إنذار ، و�ضافة إضاءة جد�دة ، واس��دال النوافذ ، والنقش ع� النوافذ ، والم��د. يتعلم أ���
VandalismRelief@sfgov.org .

 صندوق
 SF �

ة �� �ات الصغ�� ة �مكن لل�� داد األعمال الصغ�� أن تتقدم �طلب للحصول ع� قروض �فائدة ب�س�ة 0٪ تصل إ� 100000 دوالر SF الس��
ا�ة مع . www.CALoanFund.org ع� نامج من خالل صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا �ال�� والمؤسسات المال�ة لتنم�ة KIVA ُ�دار ال��
     .(CDFIs) المجتمع المح��

 (EIDL) قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة
 لـ 

ً
ة التقدم �طلب للحصول ع� قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة ، COVID-19 استجا�ة للوفاء (EIDL) �مكن ألصحاب األعمال الصغ��

ا. ال امات المال�ة 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� � .توجد غرامة أو رسوم للدفع المسبق. يتعلم أ����االل��

� لالحتفاظ ���  االئتمان ال��
� يوفر  � ع� كشوف المرت�ات. �مكن ERTC �الموظف�� داد �صل إ� 33 ألف دوالر ل�ل موظف كحافز إل�قاء الموظف��  لالس��

ً
ا قا��

�
ائتمان

ائب التوظ�ف الف�درال�ة من خالل األجور المؤهلة المدفوعة لموظفيهم من 3/13/20 إ� ERTC ألصحاب العمل االستفادة من ائب لألسئلة. يتعلم أ���مقا�ل �� .12/31/21. اس��� محاسب ��

GoFundMe Small Business Relief Fund: تقدم GoFundMe تأثرت �أزمة � ة ال�� �ات الصغ�� ا مطا�قة �ق�مة 500 دوالر لل�� منح�
COVID-19 ، عات ع� � اآلخ��ن. �جب ع� �ل مستف�د من المنحة ، GoFundMe و�دء حملة لجمع الت�� � رعا�ة موظف�ك أو دفع نفقات العمل المستمرة. يتعلم أ���وجمع 500 دوالر من الداعم��

.المطا�قة أن ينوي استخدام األموال للمساعدة ��

� الوضع الطب��� الجد�د من خالل الوصول إ� التم��ل وأدلة التعلم COVID-19 مركز موارد Hello Alice تقدم
الذي �ساعدك ع� التنقل ��

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

�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 اش��

small-business-e-news .
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