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،ع��زي القارئ
 
� ستكون مف�دة لعملك. إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، فتفضل ب��ارة ق�ل أن نن�� األسب�ع ، �شارك المعلومات التال�ة ال��
h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .
 
:اإلعالنات
� 27 أب��ل 2020 الساعة 3:00 مساًء ة مع عمدة لندن ساللة �سل - اإلثن�� نت لألعمال الصغ�� ندوة ع�� اإلن��
� سان فرا�س�سكو

ة �� وسات التاج�ة. انضم إ� عمدة لندن ساللة وأعضاء مجتمع األعمال الصغ�� ة خالل جائحة ف�� ات كب�� ة تأث�� �ات الصغ�� تواجه ال��
نت لمناقشة استجا�ة المدينة لـ .COVID-19 لعقد ندوة ع�� اإلن��
 
ل ، وفرقة العمل المعن�ة � � الم��

ة ، وآخرها يتعلق بنظام الصحة العامة لل�قاء �� احصل ع� تحديثات ومعلومات حول دعم األعمال التجار�ة الصغ��
� المدينة

.�اإلنعاش االقتصادي ��
 
:�شمل المشاركون
ة س�ن��ا هوي ، مفوضة األعمال الصغ��
� فونغ ، الرئ�س والمدير التنف�ذي لغرفة تجارة سان فرا�س�سكو

رود��
� تور�س ، مدير مكتب التنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة القوى العاملة خوا���
 
هل ت��د أن �سأل عمدة الساللة وأعضاء اللجنة لدينا سؤال؟
. أرسل سؤاً� يوم الجمعة 24 أب��ل �الضغط هنا
 
ة ع� هذا الرا�ط: انضم إ� نت م�ا�� ) . Webinar س�تم �ث الندوة ع�� اإلن�� �

نت ستكون متاحة �� /sfmayor.org سوف تصل إ� مجرى ع�� اإلن��
SmallBizCOVIDWebinar 27/4 � � 02:00 - 1 ساعة ق�ل �دء الحدث ع� االثن��

��) .
 
� �ال�فورن�ا

�� � تداب�� و�رشادات لألعمال COVID-19 :إدارة التأم��
� اتخذتها وزارة � ر��اردو الرا تحديثات حول اإلجراءات ال�� � 17 أب��ل مع الوال�ة والفدرال�ة قادة األعمال ، قدم مفوض �ال�فورن�ا للتأم��

-تاون هول �� � ت���
��

� � تأثرت �ـ (DOI) التأم�� �ات ال�� . شاهد مقطع الف�ديو الموجز لمدة 3 دقائق وراجع مالحظات االجتماع .COVID-19 لدعم ال��
 
ة DOI إجراءات ة لتلب�ة احت�اجات األعمال الصغ�� :األخ��

� 10 أب��ل ، وسعت
�� DOI �

�ات األساس�ة �� � التوص�ل لل��
� الس�ارات لسائ�� لضمان استمرار تقد�م الطعام واألدو�ة والسلع CA تغط�ة تأم��

.األساس�ة
� 13 أب��ل ، أمرت

�� DOI �
�ات لشهري مارس وأب��ل ، ومايو إذا تم تمد�د المأوى �� � وال�� � إ� المستهل��� � ب�عادة أقساط التأم�� �ات التأم�� ��

� موعد أقصاە 20 أغسطس 2020
. م�انه ، �ائتمان أو تخف�ض أو إرجاع أو تعد�ل قسط آخر ��

� 14 أب��ل ، أمرت
�� DOI ل مطال�ة بتعطل األعمال �س�ب� �

� �التحقيق �� �ات التأم�� �� COVID-19 ، عد سماع العد�د من الش�اوى من�
� المطال�ات �ال�امل

�ات عن تقد�م المطال�ات أو رفض التحقيق �� � ال�� � تحاول ث�� � ال�� �ات التأم�� ��.
� 26 مارس ، وجهت

�� DOI ة مع تغط�ة انقطاع األعمال وحجم الخسائر التجار�ة المغطاة وغ�� �ات الصغ�� � لتوف�� ب�انات ال�� �ات التأم�� ��
� CA رسالة تف��ض من ال�ونجرس DOI المؤمن عليها. �اإلضافة إ� ذلك ، أرسلت لت�بيههم بنطاق المش�لة ، وحثت ع� أن حزم التحف��
� قد ال �كون لديها تغط�ة انقطاع األعمال �ات ال��   .الف�درال�ة الالحقة �ساعد ال��
 

� ضد انقطاع األعمال DOI توجيهات  :لتقد�م مطال�ات التأم��
� ضد توقف العمل ، وهو تغط�ة اخت�ار�ة ، تحقق من البول�صة الخاصة �ك � تجار�ة مختلفة ، وتختلف التغط�ة. إذا �ان لد�ك تأم�� �ل وث�قة تأم��
� عل�ك تقد�م وسات ، إال أنه ال يزال يتع�� للحصول ع� قائمة �األس�اب أو المخاطر المغطاة. ع� الرغم من أنه قد ال �غ�� االنقطاع الناجم عن الف��
� التواصل كتا�ة مع �د جميع األس�اب القانون�ة والوقائع�ة �ات التأم�� � حالة الرفض ، �طلب من ��

� الخاصة بهم. �� كة التأم�� مطال�ة رسم�ة إ� ��
:�الخطوات التال�ة DOI للرفض. تو��

� ذلك اس�ثناءات الوث�قة وحدود .1
� الخاصة �ك والس�اسة ال�املة لتحد�د ما يتم تغطيته - �ما �� � بول�صة التأم��

راجع صفحة اإلعالنات ��
� للحصول ع� المساعدة كة التأم�� .التغط�ة والخصومات. اتصل �الوك�ل أو الوس�ط أو ��

� أقرب وقت ممكن .2
� الخاصة �ك �� كة التأم�� .قدم مطال�ة رسم�ة ل��

كة .DOI إذا تم رفض مطالبتك ، �جب عل�ك تقد�م "طلب المساعدة" إ� .3 � وقائع المطال�ة ، وأح�ام الوث�قة ، وتتصل ���
س�نظر الو�الة ��

� تحد�دها
� إذا �انت هناك مش�لة �� .التأم��

� ، ع� الرغم من معالجة الش�اوى ع��
نت . يتوفر نموذج ور�� لتقد�م طلب للمساعدة ، اتصل �الرقم 1-800-927-4357 ، أو قدم شكوى ع�� اإلن��

نت �ش�ل أ�ع. لم��د من موارد . h�ps://bit.ly/3cLZYWr راجع األسئلة الشائعة وقم ب��ارة ، DOI اإلن��
 
CDTFA ة��� مب�عات واستخدام خطة الدفع �دون فوائد ��
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ـــع مب�عات ا؟ CA هل أنت مهتم ب�عداد خطة دفع لتوز�ـ ���ة ع� مدار 12 شهر� امات ال�� � واستخدام االل��
 
���ة �أقل من مليون دوالر س�كون أمامها ثالثة � تقدم مب�عات و�ستخدم المسؤول�ة ال�� ة ال�� �ات الصغ�� � 30 مارس ، أعلن الحا�م نيوسوم أن جميع ال��

��
� �ال�فورن�ا

ائب والرسوم �� � لل��ــع األول 2020 .(CDTFA) أشهر إضاف�ة لتقد�مها إ� إدارة ال�� ��� إذا كنت مؤهً� لهذا التمد�د ، فس�كون اإلقرار ال��
اك لالستفادة � ؛ ال تحتاج إ� التقدم �طلب أو االش��

� تلقا��
� 31 يوليو 2020. وهو موعد نها��

�� 
�
.مستحقا

 
� دوالر من المب�عات ة ، مع أقل من 5 مالي�� �ات الصغ�� ائب لل�� � 2 أب��ل ، أعلن الحا�م نيوسوم عن جهود إغاثة تمنح داف�� ال��

عالوة ع� ذلك ، ��
���ة. ا �دون فوائد لما �صل إ� 50000 دوالر من المب�عات واستخدام المسؤول�ة ال�� ��ة ، فرصة إلعداد خطة دفع لمدة 12 شهر� السن��ة الخاضعة لل��
�ات المهتمة مراجعة صفحة ال��ب الخاصة �ـ وملء النموذج المرت�ط CDTFA لن تكون الدفعة األو� مستحقة ح�� 31 يوليو 2020. �جب ع� ال��
نت �فتح ��ة االستخدام" ليتم إخطارە عند بوا�ة طلب خطة الدفع ع�� اإلن�� ة للمب�عات و�� �ات الصغ��  .تحت قسم "خطط دفع إغاثة ال��
 
ا إ� ون�� ا إل��� . SanFranciscoInquiry@cd�a.ca.gov لألسئلة ، اتصل برقم 415-356-6600 أو أرسل ب��د�
 
ات�ج�ات تخف�ف اإل�جار وقف اإلخالء التجاري واس��
� األمر التنف�ذي ع� تمد�د وقف اإلخالء التجاري لمدة 30 يوما إضاف�ة خالل شهر ماي 17، 2020. و قفا �منع أي

� 15 أب��ل ، وقعت �لد�ة تولد ��
��

ة والمتوسطة الحجم من طردهم �س�ب فقدان الدخل المتعلقة العائدات المفقودة أو اآلثار االقتصاد�ة األخرى الناجمة عن جائحة �ات الصغ�� ال��
COVID-19. ا إ� جنب مع اإلرشادات واألسئلة الشائعة      .تحقق هنا لمعرفة ما إذا �ان �شاطك التجاري مؤهً� إل�قاف اإلخالء جن��
 
� التواصل مع مالك العقار لمناقشة إعفاء اإل�جار التجاري خالل

LCCR واألستاذ �ارمن �شو وت���اس دام لوهر ، إسق. من ، COVID-19 إذا كنت تفكر ��

ال���ينار
الثالثة 

� 23 أب��ل 
ات�ج�ات تخف�ف اإل�جار للمستأج��ن التجاري ومال�� العقارات �� كة �عض اس�� .المش��

.تأج�ل مدفوعات اإل�جار للمستأجر ح�� تار�ــــخ الحق
٪X تخف�ض اإل�جار المستحق لمدة شهر واحد أو أ��� ب�س�ة
.وافق ع� خطة السداد
� اإليرادات �دال من اإل�جار الشهري

.المستأجر �ع�� �س�ة المالك من صا��
.توافق ع� تمد�د مدة اإل�جار
� الدفاع عن صان�� الس�اسات من أجل اإلغاثة المال�ة

.�مكن للمالك والمستأج��ن أن �ساعدوا �عضهم ال�عض ��
 

إرشادات ورسالة نموذج�ة للتواصل مع مالك العقار �موجب الوقف المؤقت للوائح اإلخالء التجاري (MEDA) أ�شأت و�الة التنم�ة االقتصاد�ة لل�عثة
.للمستأج��ن والمالك

� اس�شارة محام لمناقشة خ�اراتك. للحصول ع� خدمات قانون�ة مجان�ة أو منخفضة الت�لفة ، اتصل �ـ
:ق�ل االتصال �مالك العقار ، فكر أوً� ��

� المنفردين الذين �قدمون خدمات منخفضة الت�لفة  .حاضنة منطقة الخليج القانون�ة ، مجتمع المحام��

ا SF Bar Associa�on خدمة اإلحالة والمعلومات لمحا�� .للحصول ع� اس�شارة لمدة 30 دق�قة مقا�ل 35 دوالر�
.تقدم الخدمات القانون�ة لرواد األعمال اس�شارة هاتف�ة مجان�ة لمدة ساعة مع محام متط�ع

 
:الندوات
PPP وEIDL U pdates مع SBA - الساعة 11:00 ص�احا �

 ( PT) الثالثاء، 28 أب��ل، 2020 ��
امج، وك�ف�ة التقدم �طلب للحصول ة األم��ك�ة الل���ينار مجانا لمعرفة الم��د عن هذە ال�� ة االغلب�ة األعمال و إدارة األعمال الصغ�� ـــخ الصغ�� EIDL تار�ـ
� هذە الندوة

ة االستفادة منها اآلن. سجل اليوم �� � �مكن ألصحاب األعمال الصغ�� � العام والخاص والموارد األخرى ال�� � القطاع�� ا�ة ب�� و قروض ال��
نت     .الوطن�ة ع�� اإلن��
 
ة سالمة األعمال وسط � COVID 19 - 11:00 سان فرا�س�سكو الصغ��

األر�عاء ، أب��ل ا�ل 29، 2020 ��
ة نت مع قائد ، ( ly ) كجزء من سلسلة ال���ينار ألسب�ع األعمال الصغ�� � سان فرا�س�سكو ندوة ع�� اإلن��

دار�ل فونغ SFPD س�ستض�ف غرفة التجارة ��
ات�ج�ات وتوص�ات ة خالل هذا الوقت. ير�� االنضمام لط�ح األسئلة ومعرفة الم��د حول اس�� �ات الصغ�� �مكن .SFPD مع ظهور مخاوف أمن�ة لل��
� ال���ينار. سجل هنا

� وج�م �� ة س�� �   . إرسال األسئلة مع �سج�لك أو �استخدام م��
 
:الموارد الجار�ة
� المتأث��ن �ـ �ات والموظف�� � ز�ارة موقع ال��ب الخاص �المدينة لل��

� ذلك الموارد ، COVID-19 ، www.oewd.org/covid19 ير�� االستمرار ��
�ما ��

ة �ات الصغ�� .وجهات االتصال والتحديثات لل��
 
sfdph.org/ dph /alerts/coronavirus.asp :ع� العنوان التا�� DPH �مكن االطالع ع� الطل�ات الصح�ة والتوص�ات الصادرة عن
 
:ع� COVID-19 المتعلقة �ـ Mayoral �مكن العثور ع� جميع إعالنات
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sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة ت�ب�ه المدينة: أرسل

ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
. إ� 777-888

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��
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