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ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
� لجهة االتصال

و�� �د اإلل��� الموض�ع: منحة الم�ان - تصحيح عنوان ال��
 
 
أب��ل 2021 19

 
ف�ه ـــح ال�� ، ع��زي صاحب ت��ـ
 
� لجهة االتصال. �جب أن �كون

و�� �د اإلل���  .االعتذار عن و الخطأ . sbc@sfgov.org :تصحيح عنوان ال��
 
داد ( "صندوق الم�ان") س��دأ قبول الطل�ات للحصول ع� منح يوم .N تولد اليوم عمدة لندن ف�ه الم�ان االس�� أعلن صندوق للمدينة الموس��� وال��
ف�ه من أجل ة أما�ن الموس��� وال�� األر�عاء، 21 أب��ل 2021. تأسست صندوق الم�ان لتقد�م الدعم الما�� لسان فرا�س�سكو المس�ندة ع� الهواء م�ا��
ف�ه .COVID-19 منع إغالقها الدائم �س�ب ضغوط و�اء ـــح م�ان ال�� � ألنه �ان لد�ك ت��ـ

و�� �د اإلل��� اير 2020 ، (POE) أنت تتل�� هذا ال�� � 25 ف��
��

.وهو أحد المتطل�ات
 
ف Mayor Breed خصص � دوالر لصندوق Ma� Haney 3 والم�� � دوالر ، Venue Fund مالي�� وس�نفق الجولة األو� من المنح الثالثة مالي��
� التم��ل. ستكون المنح 10000 دوالر ع� األقل ل�ل م�ان ، ع� الرغم من أن هذا الم�لغ س�ختلف بناًء ع� عدد

�م�الغ م�ساو�ة ل�ل م�ان مؤهل لتل��
نامج .األما�ن المؤهلة لل��
 
متطل�ات المنحة
 
. sfosb.org/ venuefund معرفة الم��د ع� Venue Fund �مكن لألما�ن المهتمة �التقدم للحصول ع� منحة
 
� سان فرا�س�سكو ، وقد تم تط��رە �ال�شاور مع أصحاب المصلحة من مكتب التنم�ة Venue Fund ُ�دار صندوق

ة �� من ق�ل مكتب األعمال الصغ��
ة ، وتحالف سان فرا�س�سكو في�يو ، وتحالف الموقع المستقل. أ�شأ مكتب األعمال ف�ه ، ولجنة األعمال الصغ�� االقتصاد�ة والقوى العاملة ، ولجنة ال��
ة قواعد صندوق ا إ� قسم ال�ود اإلداري Venue Fund 308-10.100 الصغ��   . اس�ناد�
 
� لتقد�م الطل�ات هو األر�عاء ، 5 مايو 2021 ، الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ

.تفتح التطب�قات يوم األر�عاء ، 21 أب��ل ، والموعد النها��
 
:�شمل متطل�ات المنحة ، ع� س��ل المثال ال الح� ، ما ���

ـــح م�ان ترف�ه كتك ت��ـ ـــح (POE) �جب أن �كون ل�� ا االحتفاظ بت��ـ اير 2020. �جب أ�ض� � 25 ف��
�� POE هذا.

� أن لد�ك مساحات لألداء والجمهور ونظام صوت �جب أن تكون الوظ�فة األساس�ة لعملك �� تقد�م عروض ترفيه�ة ح�ة ، مما �ع��
.ونظام إضاءة
ا ا لمدة 16 يوم� � ا م�ا�� اير 2020 ، �جب أن �كون عملك قد قدم ترفيه� ف�ه ال�� �انتظام. ق�ل 25 ف�� �جب أن ت��ت أن عملك �ستض�ف ال��
ا للجمهور � المتوسط   أو �ل يوم كنت مفتوح�

� الشهر ��
.أو أ��� ��

 
� أو المرافق ائب الممتل�ات غ�� المضمونة أو ت�ال�ف التأم�� .�مكنك استخدام المنح لدفع اإل�جار أو الرهن العقاري أو كشوف المرت�ات أو ��
 
إعداد الموّرد
 
� عملك " �مورد" مع ، Venue Fund إذا كنت تعتقد أن عملك س�كون مؤهً� للتقدم �طلب للحصول ع� منحة صندوق فمن المستحسن أن ت���
ا ع� األرجح لدفع المنح. انقر هنا للحصول ع� إرشادات �خصوص عمل�ة إعداد المورد . ال ور�� مدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو ، والذي س�كون ��
    .توجد ت�لفة للحصول ع� اإلعداد �مورد
 
ة ع� .أو اتصل �الرقم sbc@sfgov.org 6680-554-415 لم��د من المعلومات ، اتصل �مكتب سان فرا�س�سكو لألعمال الصغ��
 
.شكرا لك
 
،�لطف
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 ر�جينا د�ك-إندر�زي
ة المدير التنف�ذي ، مكتب األعمال الصغ��
 


