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مكتب النرش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
معرض توظيف الضيافة  ،ندوات عرب اإلنرت نت والمزيد : SBC Mtg ،الموضوع
أكتوبر 22 2021
،عزيزي القارئ
نتوقع طقًس ا قاسًي ا يف نهاية هذا األسبوع  ،مع توقع هطول أمطار غزيرة ورياح يف بعض األحيان .قد يؤدي ذلك إىل حدوث فيضانات محلية وتأثري ات أخرى
.عىل عملك .فيما ييل نصائح وموارد للرش كات
ًث
للمساعدة يف إعداد عملك وتقليل مخاطر الفيضانات  ،تويص المدينة بأن تكون الرش كات استباقية من خالل فحص الممتلكات الخاصة بك بح ا
.عن أي ترسيبات ومشكالت أخرى  ،ووضع خطط للطوارئ  ،وتجميع مجموعة أدوات االستعداد للطوارئ .انقر هنا لمزيد من النصائح والموارد
يف نهاية  Kansas Streetوشارع  Marin Streetعند زاوية شارع  SF Public Worksيمكن للرش كات التقاط أكياس الرمل من ساحة عمليات
.هذا األسبوع .يرىج التأكد من إحضار الهوية
إىل مستوى أعىل لدعم التنسيق عىل مستوى المدينة .سيتم تسليم الرسائل عرب الرب يدًض) (EOCسيتم تنشيط مركز عمليات الطوارئ يف المدينة
و  Twitterنظام التنبيه الرسيم للطوارئ يف المدينة .ستتم مشاركة الرسائل أي ا عىل  AlertSF ،اإللكرت وين والرسائل النصية بواسطة
 Nextdoor.و Facebook
.أو عن طريق إرسال الرمز الرب يدي الخاص بهم إىل  www.alertsf.org 777-888عىل  AlertSFيتم تشجيع الرش كات
عىل التسجيل يف
رت
رش
:بالنسبة لل كات اليت لها موقع مساحات مش كةني ،يرىج مراعاة ما ييل
تأم جميع األثاث
قم بإزالة أي حطام حول المنصة والمزراب لضمان الرصف المناسب
قم بتأمني أي أسطوانات بروبان سائلة بالخارج يف وضع عمودي إذا قمت بإحضار السخانات
أو اتصل بالرقم  sfosb@sfgov.org ، -554-415عرب الرب يد اإللكرت وين  sfosb.org ،كما هو الحال دائًم ا  ،نحن هنا للمساعدة .اتصل بنا عرب اإلنرت نت عىل
6134.
،تضامنا مع
مكتب األعمال الصغري ة
تحديث الطلب الصيح
يف حالة فاتتك  ،اقرأ النرش ة اإللكرت ونية  10/20للحصول عىل إرشادات حول األمر الصيح المنقح الذي يخفف من متطلبات القناع لألفراد الذين تم
.تطعيمهم بالكامل يف أماكن معينة  ،بما يف ذلك المكاتب والصاالت الرياضية ومراكز اللياقة البدنية
 :اإلعالنات
اجتماع لجنة األعمال الصغري ة  -االثنني  25أكتوبر  2021الساعة  4:30مساًء
يف اجتماعها الدوري للتعرف عىل الرب امج والترش يعات اليت تؤثر عىل الرش كات الصغري ة يف سان ) (SBCانضم إىل لجنة األعمال الصغري ة يف سان فرانسيسكو
:فرانسيسكو .جدول أعمال يوم االثنني يتضمن
أول تحديث مجاين للعام األول( .عنرص المناقشة) عرض تقدييم يستعرض إرشادات السياسة الرئيسية والتحديثات المتعلقة برب نامج السنة األوىل
.المجاين
قرار يحث مجلس المرش فني عىل إلغاء قانون االستخدام المعتمد( .مناقشة وبند عمل) :مسودة قرار  ،توصيات مجموعة عمل التخفيف االقتصادي
 SFGovTV: http://sfgovtv.org/ch2live .شاهد البث المبارش عىل
أو االنضمام إىل االجتماع للتعليق  sbc@sfgov.org ،لزت ويد لجنة األعمال الصغري ة بتعليق عام مكتوب عىل أي من األمور المذكورة أعاله  ،يرىج اإلرسال إىل
االجتماع عرب مؤتمر صويت اطلب *
العام .للتعليق العام  ،اتصل بـ  0001-655-415؛ رمز الوصول . 2839 2480419 :اضغط عىل  #مرتني لالستماع إىل
ًد
 3.عندما تكون مستع ا لالنضمام إىل قائمة االنتظار
الثالثة

يف العبارة بناء
الضيافة توظيف عادلة  3 -نوفمرب
يف  3نوفمرب من  10:30حيت  .02:00ستتاح ألصحاب العمل فرصة للتعامل مع أكرث من  SF 300يستضيف الضيافة توظيف عادلة يف فري ي بناء OEWD
مرشح يسعون للعودة إىل صناعة الضيافة يف سان فرانسيسكو .للتسجيل كصاحب عمل وحجز مكانك يف معرض الوظائف  ،اتصل بأندرو أبو جودة  ،مدير
.أو ( andrew.aboujaoude@sfgov.org 5177-518 )415مبادرة الضيافة عىل
.الذي يربط الباحثني عن عمل المحليني وأصحاب العمل عرب مجموعة واسعة من الصناعات  OEWDمورد  WorkforceLinkSF ،تحقق من
Shop
هو دليل عىل اإلنرت نت حيث يمكنك العثور عىل األعمال التجارية الصغري ة يف منطقة الخليج والتسوق  Shop the Bayدليل األعمال الصغري ة the Bay
وستجد منتجات مستوحاة من  SF Economic Development Alliance (SFEDA) ،منها .تم إطالقه يف الوقت المناسب لقضاء العطالت بواسطة
جميع أنحاء العالم  ،وسلع حرفية  ،ومنتجات نمط الحياة  ،والمزيد  ،من أكرث من  40مملوكة للسيدات  ،ومملوكة للسود  ،ومملوكة للالتينكس  ،و الرش كات
.تتم جميع عمليات الرش اء مبارش ة مع الرش كات الصغري ة ويتم تنفيذها من قبلهم ٪100 .من العائدات تذهب لرواد األعمال  AAPI.المملوكة لـ
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ترش ين

يف SFO 10:00
التسويق الظاهري التوعية الحدث  26 -أكتوبر
لخدمات التسويق واالتصاالت .سيقوم أعضاء فريق ) (RFQيستضيف جلسة حوار المجتمع افرت اضية لمساعدة إعالم عىل طلب المقبل للمؤهالت SFOو
وتقديم عطاءات للحصول عىل خدمات  SFOباإلجابة عىل األسئلة المتعلقة باحتياجات التسويق الخاصة بـ SFO
واإلجابة عىل األسئلة حول كيفية التسجيل ًض
احرت افية مع المدينة .ستتاح للحارض ين أي ا فرصة للتواصل مع رش كات أخرى من أجل التعاون المحتمل وسيتلقون دعوة عرب الرب يد اإللكرت وين لحضور
.سجل هنا  RFQ.مؤتمر ما قبل االقرت اح  ،والذي سيكون البداية الرسمية لعملية
خدمات مسك الدفاتر منخفضة التكلفة للرش كات الصغري ة
مع  JVSهل أنت صاحب رش كة صغري ة وتحتاج إىل دعم مسك الدفاتر بدوام جزيئ أو المساعدة يف ترتيب كتبك  ،لكنك مرت دد بسبب ارتفاع الرسوم؟ تشارك
يف برنامج يدعم الرش كات الصغري ة باحتياجات محاسبة منخفضة التكلفة ومسك الدفاتر  ،مع توفري  Turning Basin Labsو Small Business Majority
تدريب عميل لُم حاسبني جدد من المجتمعات المحرومة .يقدم الرب نامج رسوًم ا متدرجة منخفضة تصل إىل  100دوالر لكل مشاركة .لمزيد من التفاصيل ،
 jvs.org/bookkeeping .راجع النرش ة اإلعالنية وقم بزيارة
.ألي من الخدمات المقدمة  SFأو مدينة ومقاطعة  OSBمالحظة :هذا المصدر مشرت ك ألغراض إعالمية .هذا ال يشكل موافقة من
.تواريخ االستحقاق القادمة برجاء تسجيل مواعيد االستحقاق التالية للرش كات الصغري ة
) رسوم الحد من فضالت السجائر يف سان فرانسيسكو :استحقاق الربع الثالث ( أمني صندوق سان فرانسيسكو 31/10 -
)  ( CDTFAرض يبة المبيعات واالستخدام يف كاليفورنيا :استحقاق العائد ربع السنوي الثالث 31/10 -
)  SFدفع رض يبة األعمال التقديرية ربع السنوية المستحقة ( أمني صندوق  SF:رض يبة األعمال يف 11/1 -
)  SFو  ( 22-2021أمني صندوق  SF ، 2020-2021الموعد النهايئ لتجديد الرت خيص التنظييم يف 11/1 -
) الموعد النهايئ لتجديد تسجيل األعمال يف سان فرانسيسكو  ( 2022-2021 ،أمني صندوق سان فرانسيسكو 11/1 -

حلقات الويب
هل PMمقدمة إىل مجموعات العروض التقديمية 3 @ 10/26 -
للحصول عىل مقدمة رسيعة وقذرة عن منصات العروض  SF-SBDCتبحث عن أموال من العائلة واألصدقاء أو المستثمرين أو المقرضني ؟ انضم إىل
التقديمية  ،ويه أداة مهمة الستخدامها يف رحلتك نحو النجاح  ،واكتشف كيفية إعداد أفضل عرض تقدييم ألهداف عملك .تعلم ما يجب فعله وما ال
.يجب فعله  ،أهم الرش ائح اليت يجب أن تتوفر يف كل عرض تقدييم  ،ونصائح واسرت اتيجيات أخرى .سجل هنا
ًق
ًح
إدارة مخاطر الساعات واألجور :ادفع اآلن أو ادفع (أكرث من ذلك بكثري ) الح ا  10 @ 10/27 -صبا ا
لحضور ندوة مجانية لمناقشة المناطق الساخنة  ، Duggan McHugh Law Corporationانضم إىل الرش يك القانوين لجمعية أرباب العمل يف كاليفورنيا
لألجور وااللزت ام بالساعات الخاطئة  ،وكيفية تحديد مجاالت المخاطر الخاصة بك ومعالجتها  ،واستكشاف تكلفة فهمها بشكل خائط كحافز لمحاولة
.تصحيحها .سجل هنا
ًح
صندوق محفز ملكية الموظفني  9 @ 11/4 -صبا ا
رش
ستعرض هذه الندوة الطرق اليت يمكن للمالكني االستفادة بها من االنتقال إىل ملكية الموظفني  .سواء أكان ذلك  Project Equityباستضافة من
وال كاء ً ،ك
يساعد مال ا يرغب يف التقاعد أو رائد أعمال يرغب يف التحرك يف اتجاه جديد  ،يمكن أن تساعد ملكية الموظف المالكني يف تأمني سعر عادل ألعمالهم
تمويل رأس المال العامل واالنتقال  /المعامالت  Employee Ownership Catalyst Fundوالحفاظ عىل وظائف جيدة يف المجتمع .يوفر صندوق
.للرش كات اليت تضم أكرث من  100-25موظف .سجل هنا
 :موارد التمويل
منحة ملكية المساحات المشرت كة  -التقديم بحلول  :30/11/21يف يوليو  ،أصدر مجلس المرش فني ترش يًع ا لجعل برنامج المساحات المشرت كة دائًم ا خالل
منًح ا بقيمة  2500دوالر لمشغيل المساحات المشرت كة الذين يخططون للتقدم بطلب للحصول عىل ترصيح مساحات  The Cityالجائحة وبعدها .تقدم
.مشرت كة دائمة وسوف ينفذون مشاريع لجعل مساحتهم المشرت كة متوافقة مع اإلرشادات الجديدة .يتعلم أكرث
لإلغاثة  1000دوالر أو  2000دوالر للرش كات الصغري ة يف سان فرانسيسكو اليت  Storefront Vandalismللتخريب :تقدم منحة  SF Storefrontمنحة
تأثرت بالتخريب الذي حدث بعد  .21/7/1يمكن استخدام األموال الستبدال األقفال  ،وبوابة أمان جديدة  ،وإصالح نظام إنذار  ،وإضافة ًدإضاءة جديدة ،
 VandalismRelief@sfgov.org .واستبدال النوافذ  ،والنقش عىل النوافذ  ،والمزيد .يتعلم أكرث  .لألسئلة  ،أرسل بري ا إلكرت ونًي ا إىل
رت
رش
أن تتقدم بطلب للحصول عىل قروض بفائدة  ٪0تصل ُيإىل  100،000دوالر  SFيمكن لل كات الصغري ة يف SF:رش صندوق قرض اس داد األعمال الصغري ة يف
والمؤسسات المالية لتنمية المجتمع المحيل  KIVAدار الرب نامج من خالل صندوق إعادة بناء كاليفورنيا بال اكة مع  www.CALoanFund.org .عىل
(CDFIs).
ًة
يمكن ألصحاب األعمال الصغري ة التقدم بطلب للحصول عىل قرض كارثة اإلصابات  COVID-19 ،استجاب لـ  (EIDL):قرض كارثة اإلصابات االقتصادية
للوفاء بااللزت امات المالية ونفقات التشغيل .يمكن أن يصل مبلغ القرض إىل  500000دوالر مع معدل فائدة ثابت بنسبة  ٪3.75لمدة ) (EIDLاالقتصادية
 30.عاًم ا .ال توجد غرامة أو رسوم للدفع المسبق .يتعلم أكرث
ًن اًل
ائتما ا قاب لالسرت داد يصل إىل  33ألف دوالر لكل موظف كحافز إلبقاء الموظفني عىل كشوف  ERTCاالئتمان الرض ييب لالحتفاظ بالموظفني  :يوفر
مقابل رض ائب التوظيف الفيدرالية من خالل األجور المؤهلة المدفوعة لموظفيهم من  3/13/20إىل  ERTCالمرتبات .يمكن ألصحاب العمل االستفادة من
 .12/31/21.استرش محاسب رض ائب لألسئلة .يتعلم أكرث
 COVID-19 ،منًح ا مطابقة بقيمة  500دوالر للرش كات الصغري ة اليت تأثرت بأزمة  GoFundMeتقدم GoFundMe Small Business Relief Fund :
وجمع  500دوالر من الداعمني اآلخرين .يجب عىل كل مستفيد من المنحة المطابقة أن ينوي استخدام  GoFundMe ،وبدء حملة لجمع الترب عات عىل
أ
أ
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.األموال للمساعدة رعاية موظفيك أو دفع نفقات العمل المستمرة .يتعلم أكرث
يف
رت
الذي يساعدك عىل التنقل يف الوضع الطبييع الجديد من خالل الوصول إىل التمويل وأدلة التعلم اإللك وين  COVID-19مركز موارد  Hello Aliceتقدم
واإلرشاد .يمكن للرش كات االختيار حسب الصناعة أو نوع األعمال المتنوعة  ،لعرض التمويل والموارد واألدوات المخصصة
.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 بـ.انقر هنا لقراءة الرسائل اإللكرت ونية السابقة business-e-news .
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