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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
نت والم��د ، SBC Mtg :الموض�ع معرض توظ�ف الض�افة ، ندوات ع�� اإلن��

أ�ت��ر 2021 22

 

،ع��زي القارئ

ات أخرى � �عض األح�ان. قد يؤدي ذلك إ� حدوث ف�ضانات محل�ة وتأث��
� نها�ة هذا األسب�ع ، مع توقع هطول أمطار غ��رة ور�اح ��

ا �� ا قاس�� نتوقع طقس�
�ات .ع� عملك. ف�ما ��� نصائح وموارد لل��

ا �ات اس��اق�ة من خالل فحص الممتل�ات الخاصة �ك �حث� � إعداد عملك وتقل�ل مخاطر الف�ضانات ، تو�� المدينة �أن تكون ال��
للمساعدة ��

.عن أي ����ات ومش�الت أخرى ، ووضع خطط للطوارئ ، وتجميع مجموعة أدوات االستعداد للطوارئ. انقر هنا لم��د من النصائح والموارد
�ات التقاط أ��اس الرمل من ساحة عمل�ات � نها�ة Kansas Street وشارع Marin Street عند زاو�ة شارع SF Public Works �مكن لل��

��
.هذا األسب�ع. ير�� التأ�د من إحضار اله��ة
� المدينة

�د (EOC) س�تم ت�ش�ط مركز عمل�ات الطوارئ �� إ� مستوى أع� لدعم الت�سيق ع� مستوى المدينة. س�تم �سل�م الرسائل ع�� ال��
� والرسائل النص�ة بواسطة

و�� ا ع� ، AlertSF اإلل��� � المدينة. س�تم مشاركة الرسائل أ�ض�
و Twi�er نظام الت�ب�ه الرس�� للطوارئ ��

Facebook و Nextdoor.
�
�ات ع� ال�سج�ل �� �دي الخاص بهم إ� www.alertsf.org 777-888 ع� AlertSF يتم �شجيع ال�� .أو عن ط��ق إرسال الرمز ال��

كة ، ير�� مراعاة ما ��� � لها موقع مساحات مش�� �ات ال�� :�ال�س�ة لل��
� جميع األثاث تأم��
قم ب�زالة أي حطام حول المنصة والمزراب لضمان ال�ف المناسب
� وضع عمودي إذا قمت ب�حضار السخانات

� أي أسطوانات برو�ان سائلة �الخارج �� قم بتأم��

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 ، -554-415 ع�� ال��

6134.

،تضامنا مع

ة مكتب األعمال الصغ��

 تحد�ث الطلب الص��
ون�ة 10/20 للحصول ع� إرشادات حول األمر الص�� المنقح الذي �خفف من متطل�ات القناع لألفراد الذين تم ة اإلل��� � حالة فاتتك ، اقرأ ال���

��
� ذلك الم�اتب والصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة

� أما�ن معينة ، �ما ��
.تطع�مهم �ال�امل ��

 : اإلعالنات
� 25 أ�ت��ر 2021 الساعة 4:30 مساًء ة - االثن��  اجتماع لجنة األعمال الصغ��

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

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

� يتضمن :فرا�س�سكو. جدول أعمال يوم االثن��

نامج السنة األو� � للعام األول. (عن� المناقشة) عرض تقد��� �ستعرض إرشادات الس�اسة الرئ�س�ة والتحديثات المتعلقة ب��
أول تحد�ث مجا��

�
.المجا��

� ع� إلغاء قانون االستخدام المعتمد. (مناقشة و�ند عمل): مسودة قرار ، توص�ات مجموعة عمل التخف�ف االقتصادي ف�� قرار �حث مجلس الم��

 . 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 *

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� العام. للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول: 2480419 2839 . اضغط ع� # مرت��
ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار    .3 عندما تكون مستعد�

� الع�ارة بناء
��
الثالثة 

 الض�افة توظ�ف عادلة - 3 نوفم�� 
 OEWD ي بناء � ف��

� 02:00. س�تاح ألصحاب العمل فرصة للتعامل مع أ��� من SF 300 �ستض�ف الض�افة توظ�ف عادلة �� � 3 نوفم�� من 10:30 ح��
��

� معرض الوظائف ، اتصل �أندرو أبو جودة ، مدير
� سان فرا�س�سكو. لل�سج�ل كصاحب عمل وحجز م�انك ��

مرشح �سعون للعودة إ� صناعة الض�افة ��
    .أو andrew.aboujaoude@sfgov.org 5177-518 (415) م�ادرة الض�افة ع�

� وأصحاب العمل ع�� مجموعة واسعة من الصناعات OEWD مورد ، WorkforceLinkSF تحقق من � عن عمل المحلي�� .الذي ي��ط ال�احث��

Shop 
 the Bay ة � منطقة الخليج وال�سوق Shop the Bay دل�ل األعمال الصغ��

ة �� نت ح�ث �مكنك العثور ع� األعمال التجار�ة الصغ�� هو دل�ل ع� اإلن��
� الوقت المناسب لقضاء العطالت بواسطة

وستجد منتجات مستوحاة من ، SF Economic Development Alliance (SFEDA) منها. تم إطالقه ��
�ات جميع أنحاء العالم ، وسلع حرف�ة ، ومنتجات نمط الح�اة ، والم��د ، من أ��� من 40 مملوكة للس�دات ، ومملوكة للسود ، ومملوكة للالت�نكس ، و ال��
ة و�تم تنف�ذها من ق�لهم. 100٪ من العائدات تذهب لرواد األعمال .AAPI المملوكة لـ �ات الصغ�� ة مع ال�� اء م�ا�� .تتم جميع عمل�ات ال��
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SFO 10:00 �
��
�ن  ���

 ال�س��ق الظاهري التوع�ة الحدث - 26 أ�ت��ر 
اض�ة لمساعدة إعالم ع� طلب المق�ل للمؤهالت SFOو لخدمات ال�س��ق واالتصاالت. س�قوم أعضاء ف��ق (RFQ) �ستض�ف جلسة حوار المجتمع اف��
SFO اإلجا�ة ع� األسئلة المتعلقة �احت�اجات ال�س��ق الخاصة �ـ� SFO واإلجا�ة ع� األسئلة حول ك�ف�ة ال�سج�ل وتقد�م عطاءات للحصول ع� خدمات
� لحضور

و�� �د اإلل��� �ات أخرى من أجل التعاون المحتمل وس�تلقون دعوة ع�� ال�� ا فرصة للتواصل مع �� �ن أ�ض� اف�ة مع المدينة. س�تاح للحا�� اح��
اح ، والذي س�كون ال�دا�ة الرسم�ة لعمل�ة .سجل هنا .RFQ مؤتمر ما ق�ل االق��

ة �ات الصغ��  خدمات مسك الدفاتر منخفضة الت�لفة لل��
دد �س�ب ارتفاع الرسوم؟ �شارك  � ترت�ب كت�ك ، ل�نك م��

� أو المساعدة ��
ة وتحتاج إ� دعم مسك الدفاتر �دوام جز�� كة صغ�� مع JVS هل أنت صاحب ��

Small Business Majority و Turning Basin Labs ة �احت�اجات محاس�ة منخفضة الت�لفة ومسك الدفاتر ، مع توف�� �ات الصغ�� � برنامج �دعم ال��
��

ا متدرجة منخفضة تصل إ� 100 دوالر ل�ل مشاركة. لم��د من التفاص�ل ، نامج رسوم� � جدد من المجتمعات المحرومة. �قدم ال�� تدر�ب عم�� لُمحاسب��
ة اإلعالن�ة وقم ب��ارة . jvs.org/bookkeeping راجع ال���
 
ك ألغراض إعالم�ة. هذا ال �ش�ل موافقة من .ألي من الخدمات المقدمة SF أو مدينة ومقاطعة OSB مالحظة: هذا المصدر مش��
 
ة �ات الصغ��  .توار�ــــخ االستحقاق القادمة برجاء �سج�ل مواع�د االستحقاق التال�ة 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��

 

حلقات ال��ب

 هل PMمقدمة إ� مجموعات العروض التقد�م�ة - 10/26 @ 3
؟ انضم إ�  � للحصول ع� مقدمة ��عة وقذرة عن منصات العروض SF-SBDC ت�حث عن أموال من العائلة واألصدقاء أو المس�ثم��ن أو المقرض��

� رحلتك نحو النجاح ، وا��شف ك�ف�ة إعداد أفضل عرض تقد��� ألهداف عملك. تعلم ما �جب فعله وما ال
التقد�م�ة ، و�� أداة مهمة الستخدامها ��

ات�ج�ات أخرى. سجل هنا � �ل عرض تقد��� ، ونصائح واس��
� �جب أن تتوفر �� ائح ال�� .�جب فعله ، أهم ال��

ا ا - 10/27 @ 10 ص�اح�
�
) الحق  إدارة مخاطر الساعات واألجور: ادفع اآلن أو ادفع (أ��� من ذلك �كث��

� �ال�فورن�ا 
� لجمع�ة أر�اب العمل ��

�ك القانو�� لحضور ندوة مجان�ة لمناقشة المناطق الساخنة Duggan McHugh Law Corpora�on ، انضم إ� ال��
ام �الساعات الخاطئة ، وك�ف�ة تحد�د مجاالت المخاطر الخاصة �ك ومعالجتها ، واستكشاف ت�لفة فهمها �ش�ل خا�� كحافز لمحاولة � لألجور واالل��
.تصح�حها. سجل هنا

ا � - 11/4 @ 9 ص�اح�  صندوق محفز مل��ة الموظف��
. سواء أ�ان ذلك Project Equity �استضافة من  � � االستفادة بها من االنتقال إ� مل��ة الموظف�� � �مكن للمال��� �اء ، ستعرض هذە الندوة الطرق ال�� وال��

� سعر عادل ألعمالهم � تأم��
�� � � اتجاە جد�د ، �مكن أن �ساعد مل��ة الموظف المال���

� التحرك ��
� التقاعد أو رائد أعمال يرغب ��

ا يرغب ��
�
�ساعد مال�

� المجتمع. يوفر صندوق
تم��ل رأس المال العامل واالنتقال / المعامالت Employee Ownership Catalyst Fund والحفاظ ع� وظائف ج�دة ��

� تضم أ��� من 25-100 موظف. سجل هنا �ات ال�� .لل��

: موارد التم��ل

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

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

� Storefront Vandalism للتخ��ب: تقدم منحة SF Storefront منحة � سان فرا�س�سكو ال��
ة �� �ات الصغ�� لإلغاثة 1000 دوالر أو 2000 دوالر 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 إضاءة جد�دة ،
ا إ� ون�� ا إل��� . لألسئلة ، أرسل ب��د� . VandalismRelief@sfgov.org واس��دال النوافذ ، والنقش ع� النوافذ ، والم��د. يتعلم أ���

�
ة �� داد األعمال الصغ�� � :SF صندوق قرض اس��

ة �� �ات الصغ�� أن تتقدم �طلب للحصول ع� قروض �فائدة 0٪ تصل إ� 100،000 دوالر SF �مكن لل��
ا�ة مع . www.CALoanFund.org ع� نامج من خالل صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا �ال�� والمؤسسات المال�ة لتنم�ة المجتمع المح�� KIVA ُ�دار ال��
(CDFIs).     

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

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 (EIDL) االقتصاد�ة � ا. ال توجد غرامة أو رسوم للدفع المسبق. يتعلم أ���للوفاء �االل�� .30 عام�

: يوفر � � لالحتفاظ �الموظف�� ��� � ع� كشوف ERTC االئتمان ال�� 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 المرت�ات. �مكن 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�� ، 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��

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

� 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 . ون�ة السا�قة .انقر هنا لقراءة الرسائل اإلل���

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.gofundme.com/f/smallbusinessrelieffund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://covid19.helloalice.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/ebulletins

