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،ع��زي القارئ
 
ـــخ. إذا �انت لد�ك و�دك �معلومات عن المنح الجد�دة وملخص لموارد التم��ل. ضع عالمة ع� تقاو�مك ح�� ال تفوتك هذە التوار�ـ � نحن ن�دأ األسب�ع ل��
�� االتصال بنا ع� للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا فاتك أي من oewd.org/covid19 وتذكر التحقق من sfosb@sfgov.org أسئلة ، ف��
     . h�ps://sfosb.org/ebulle�ns إعالناتنا السا�قة ، فتفضل ب��ارة
 
:اإلعالنات
ة �ات الصغ�� � الجوار لل��

ة �� ) - افتح اآلن) SF المنح الصغ�� مح��
� 24 ن�سان، عمدة لندن تولد ومكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة

�� (OEWD) 1،000 $ مصغرة منح جد�دة من �
أعلن ما �قرب من 1000000 $ ��

� الممرات التجار�ة المحرومة
ة المملوكة للمستقل والمملوكة لل�ساء �� �ات الصغ�� �اء المجتمع A dministered . - $ 10،000 لل�� من ق�ل ��

OEWD، عثة� � � السوق المركزي، وا�سلسيور، سك��ر ، ف�لمور، ال�عثة، والخار�� � و�اي فيو، الم��
�ات �� ة ستكون متاحة لل�� و �� المنح الصغ��

�ات المتأثرة (OMI) إنجلسا�د ة �� ع� مستوى المدينة. و�ــهدف الصندوق إ� تقد�م الدعم الما�� إ�ال�� � المملوكة لل�ساء المنح الصغ�� � ح��
األح�اء ، ��

� كشوف المرت�ات أو ال �مكنهم الوصول إ� رأس المال التقل�دي ، COVID-19 �ـ
 الذين قد ال �كون لديهم موظفون ��

�
� المجتمعات المحرومة تار�خ�ا

��
�ات المملوكة لل�ساء � �ديرها المالك ، ورجال األعمال الملونون ، وال�� �ات ال�� � تديرها العائلة ، وال�� �ات ال�� . مثل ال��
 
� منطقتك برنامج منح صغ�� متاح

. لم��د من التفاص�ل ، قم ب��ارة تقدم هنا . تحقق من هذە الخ��طة لمعرفة ما إذا �ان يوجد ��
 
ة من � 27 أب��ل) Salesforce Care منح األعمال التجار�ة الصغ��

الوطن�ة) - �فتح ��
A dministered كتبها � ة وطن�ا ل�صبح المجم�ع $ Ureeka ، Salesforce 3 ال�� �ات الصغ�� � Mستقدم $ 10،000 المنح إ� 300 ��

للمساعدة ��
ا بتوق�ت .COVID19 # الحصول من خالل ة التقس�م لمدة أسب�ع واحد : 2 أب��ل 7 الساعة 8 ص�اح� � �ال�فورن�ا ، تفتح ف��

�ال�س�ة إ� األ�شطة التجار�ة ��
 :المح�ط الهادئ إ� 4 مايو الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ . ضع تقاو�مك� معاي�� األهل�ة ال�ارزة

� من 12/1/19 ح�� وقت تقد�م الطلب PT W-2 أو FT �جب أن �كون لديها 50-2 n موظف��

� ��� � أحدث ب�ان ��
� دوالر ��

اإليرادات السن��ة الم�لغ عنها من 250 ألف دوالر إ� مليو��
� ؛ المطاعم مؤهلة إذا استوفت جميع المعاي�� األخرى أصحاب االمت�از ، وسلسلة األعمال والحانات غ�� مؤهل��
 

وط برنامج المنح ال�املة ، Salesforce Care Small Business Grants التفاص�ل ال�املة ، قم ب��ارة برنامج منح .وراجع األسئلة الشائعة و��
 
� 27 أب��ل

صناديق إغاثة عمال منطقة الخليج (محل�ة) - �فتح ��
و الفنون صناديق منطقة خليج عامل إغاثة سوف تقررها تعاون�ة المنظمات الفنون المحل�ة توف�� األموال للعمال الفنون الذين يواجهون فقدان الدخل
� الفنون المرئ�ة COVID 19 �س�ب

�� � � الفنون الم�ح�ة والموس�ق�ة واآلخر للعامل��
�� � األزمة المستمرة. س�كون هناك مصدران للدعم: أحدهما للعامل��

ا ع� ن�ع ، Independent Arts & Media أو Theatre Bay Area واألدب�ة واإلعالم�ة والس�نمائ�ة وفنون الف�ديو. س�تم منح المنح من ق�ل اعتماد�
ا بتوق�ت المح�ط � الفنون ال���ة واألدب�ة واإلعالم�ة والس�نمائ�ة والف�ديو يوم 27 أب��ل الساعة 9 ص�اح�

�� � العمل الذي تقوم �ه. �فتح التطبيق للعامل��
     .الهادئ
. التفاص�ل ال�املة ، قم ب��ارة صناديق إغاثة عمال منطقة الخليج
 
� لحسابهم الخاص - 28 أب��ل � ال�طالة للعامل�� تأم��
 
نامج الجد�د للمساعدة ضد ال�طالة ال��ائ�ة CARES كجزء من قانون � �ال�فورن�ا (PUA) الف�درا�� ، س�كون ال��

(CA) من خالل إدارة تنم�ة التوظ�ف ��
� ، ولديهم تار�ــــخ عمل محدود ، و أما � المستقل�� � لحسابهم الخاص ، والمقاول�� � �ال�فورن�ا من أصحاب األعمال ، والعامل��

� عن العمل �� ا للعاطل�� متاح�
� عادًة للحصول ع� مزا�ا واجهة المستخدم العاد�ة للوال�ة ممن هم خارج نطاق العمل أو الخدمات ، فقد تم تقل�لهم �ش�ل كب�� اآلخرون غ�� المؤهل��
نامج ما ��� ة لل��اء. �شمل أح�ام ال��   :كن��جة م�ا��

 
ًة �ال��اء ا ع� الوقت الذي تأثرت ف�ه م�ا�� ا ت�دأ من أسابيع ال�طالة من 2/2/20 إ� 12/26/20 ، اعتماد� .إعانات تصل إ� 39 أسبوع�
ا إ� االستفادة األسبوع�ة من ا إضاف�� � 29 مارس و 25 يوليو CARES للفرد من أموال قانون PUA س�تم إضافة 600 دوالر� . الف�درا�� ب��
 

� 28 أب��ل PUA إطالق بوا�ة تطبيق
.ع� ال��ب ��

 
�ات ز�ارة صفحة ال��ب الخاصة �ـ ق�ل 28 أب��ل للتعرف ع� األهل�ة وقراءة ك�ف�ة التصديق ع� مدفوعات المزا�ا EDD الخاصة �ـ PUA �جب ع� ال��
. الخاصة �ك. للحصول ع� م��د من اإلرشادات ، قم �مراجعة األسئلة الشائعة الخاصة بو�الة تط��ر القوى العاملة
 
ة من �ات الصغ�� � 28 أب��ل - Verizon-LISC منحة إغاثة ال��

ت�ت�� ��
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، عن اس�ثمار �ق�مة 2.5 مليون دوالر من

ا �� كة Verizon تم اإلعالن سا�ق� � تقد�م اإلغاثة الحي��ة ودعم بناء LISC مما أتاح ل��
ال�دء ��

ا �س�ب جائحة ا فور�� ا مال�� � تواجه تهد�د� ة ال�� �ات الصغ�� � وقت سابق من هذا الشهر .COVID-19 المرونة لل��
أغلقت الجولة األو� من طل�ات المنح ��
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ق الوال�ات المتحدة . س�تم تقد�م ، والجولة الثان�ة مفتوحة اآلن� �جب تقد�م الطل�ات ق�ل يوم الثالثاء 28 أب��ل الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت ��
. ير�� قراءة نظرة عامة ع� المنحة واألسئلة الشائعة والتقدم هنا     . المنح �م�لغ 5000 دوالر أم���� و 7500 دوالر أم���� و 10000 دوالر أم����
 
ة ع� مفت�ح اآلن - Facebook برنامج منح األعمال التجار�ة الصغ��
كة Facebook 100 �قدم ة الصع�ة. س�تمكن ما �صل إ� 30،000 �� مليون دوالر من المنح النقد�ة واالئتمانات اإلعالن�ة للمساعدة خالل هذە الف��
� أ��� من 30 دولة ح�ث �عمل

ة مؤهلة �� �ات منطقة Facebook صغ�� ا ل�� من الحصول ع� المنحة. تم تخص�ص 15 مليون دوالر أم���� خص�ص�
الخليج. لمعرفة الم��د من المعلومات حول برنامج المنحة واألهل�ة والتقد�م ، ير�� ز�ارة
h�ps://www.facebook.com/business/boost/grants . �

تمنح المنح ما �صل إ� 4000 دوالر (2500 دوالر منحة نقد�ة و 1500 دوالر ��
� Facebook). 4/20/20 أرصدة اإلعالنات ع�

� منطقة خليج سان فرا�س�سكو التقدم �طلب للحصول ع� المنحة ��
�ات ��       . قد ت�دأ ال��

 
�ات � الف�درال�ة اإلضاف�ة لل�� EIDL و PPP - تمت الموافقة ع� صناديق التحف��
 
� 24 أب��ل ، وقع الرئ�س ع� برنامج حما�ة الراتب

�� (PPP) ات� � وال�� ا للعمال األم��كي�� ا مهم�  إضاف��
ً

وقانون تع��ز الرعا�ة الصح�ة ، والذي يوفر تم���
�
ة �� وسات التاج�ة. انها خصصت 321000000000 $ ل إدارة األعمال الصغ�� رة من ف�� ة المت�� ، ، PPP الصغ�� مع 60 مل�ار $ المخصصة للصغ��

� المجتمع . �اإلضافة إ� ذلك، أضاف أن 50 مل�ار $ ل و إصا�ة االقتصاد�ة قرض من ال�وارث و10000000000 $ ( EIDL ) متوسطة الحجم والمقرض��
� PPP 30 : 7 اس�ئناف قبول طل�ات القروض SBA االقتصادي إصا�ة ال�وارث القرض تقدم المنح. سوف

� 27 أب��ل �� � AM PTيوم االثن�� من المقرض��
ض مؤهل . وافقت ن�ا�ة عن أي مق��
 
� ذلك / SBA �اإلضافة إ� ذلك ، أصدرت

� 24 أب��ل ، �ما ��
:الخزانة الم��د من وثائق التوج�ه ��

ك�ف�ة حساب م�الغ القرض القصوى - حسب ن�ع العمل
PPP األسئلة المتداولة حول
 
:الندوات
� 28 أب��ل SBA 2020 س�ستض�ف مكتب منطقة

نت ت�دأ �� � سان فرا�س�سكو سلسلة ندوات ع�� اإلن��
��: 

 
(الثالثاء الساعة 3:00 مساًء (بتوق�ت المح�ط الهادي
ا (بتوق�ت المح�ط الهادي (الخم�س الساعة 11:00 ص�اح�

 
:SBA سيوفر هذا الحدث نظرة عامة ع� برامج قروض

تخف�ف عبء الديون
 قرض ال�وارث االقتصاد�ة
 برنامج حما�ة الراتب

 
ات � من تأث��

.COVID-19 هذە فرصة رائعة للحصول ع� أي أسئلة قد تكون أج�ت عنها وا��شف الموارد المتعددة المتاحة لمساعدة عملك ع� التعا��
 . انقر هنا لل�سج�ل
 
: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
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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