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،عزیزي القارئ
 
.یرجى االطالع على تحدیثات الیوم أدناه
                
 دوالر أمریكي لألعمال الصغیرة 10.000
البدء في تقدیم اإلغاثة الحاسمة ودعم بناء المرونة للشركات الصغیرة التي تواجھ LISC یجعل من الممكن لـ Verizon إن استثمار 2.5 ملیون دوالر من شركة
سیذھب التمویل لتقدیم منح تصل إلى 10000 دوالر أمریكي ، خاصةً لرواد األعمال الملونین والشركات المملوكة .COVID-19 تھدیًدا مالیًا فوریًا بسبب جائحة
Verizon للنساء والمؤسسات األخرى في األماكن التي تفتقر إلى الخدمات تاریخیاً والذین ال یستطیعون الوصول إلى رأس المال المرن والمیسور التكلفة. ستسلط
    . المعلومات والتسجیل ھنا ."Pay It Forward Live" الضوء على ھذه الجھود وتعززھا من خالل سلسلة الحفالت االفتتاحیة على اإلنترنت
 
تحدیث العبور
. ھنا SFMTA ابتداًء من یوم االثنین 30 مارس ، سیتم استبدال جمیع خطوط مترو موني والسكك الحدیدیة الخفیفة بالحافالت. رابط لتحدیث
 
دلیل إجازة المرض المدفوعة
إرشادات محدثة بشأن استخدام إجازة مرضیة مدفوعة األجر في سان فرانسیسكو خالل حالة الطوارئ (OLSE) أصدر مكتب سان فرانسیسكو لتطبیق معاییر العمل
.الصحیة المحلیة الحالیة
 
.یوضح دلیل 24 مارس 2020 أھلیة اإلجازات المرضیة مدفوعة األجر وانتھاء الخدمة
 
. h�ps://sfgov.org/olse/san-francisco-paid-sick-leave-coronavirus یتوفر التوجیھ على
 
. h�ps://sfgov.org/olse :إرشادات وموارد إضافیة على صفحة الویب الرئیسیة الخاصة بھا OLSE باإلضافة إلى ذلك ، نشرت
 
العمال والعائالت أول برنامج إجازة مرضیة مدفوعة األجر
لتوفیر وقت مرضي إضافي مدفوع لھؤالء الموظفین. یأتي التمویل أوالً ، یخدم SF تقدم المدینة 10 مالیین دوالر لتعویض الشركات مع الموظفین الموجودین في
.أوالً. تم تخصیص جزء من التمویل للشركات التي یعمل بھا أقل من 50 موظفًا ، وذلك لمساعدة أعمالنا الصغیرة
 
مقابل الوقت المرضي اإلضافي ، فسنعوض لك 15.59 دوالًرا في الساعة مقابل اإلجازة المرضیة اإلضافیة ، حتى 40 ساعة. سوف نرد لك SF إذا دفعت لموظفي
.(ما یصل إلى 311،176 دوالًرا (ما یعادل تغطیة 499 موظفًا بدوام كامل
 
.انقر ھنا لمراجعة األسئلة الشائعة
 
تم إلغاؤه - FCO و HCSO التقریر السنوي لموظفي
FCO و HCSO بالتوافق مع إعالن رئیس البلدیة الطارئ في 25 فبرایر 2020 ، تلغي المدینة متطلبات صاحب العمل لتقدیم نموذج اإلبالغ السنوي لعام 2019 لـ
.
 
.ال تزال ساریة المفعول ألرباب العمل المشمولین بھذه القوانین FCO و HCSO جمیع المتطلبات األخرى لـ
 
.COVID-19 لمزید من المعلومات حول قوانین العمل في سان فرانسیسكو خالل طوارئ www.sfgov.org/olse قم بزیارة موقعنا على اإلنترنت على
 
برنامج اإلغاثة الفنیة - التطبیق متاح
 
في وقت سابق من ھذا األسبوع ، أعلن العمدة لندن ن.برید عن برنامج اإلغاثة الفنیة لالستثمار مباشرة في الفنانین العاملین والمنظمات الفنیة والثقافیة المتأثرة مالیًا
سیتم تمویل برنامج اإلغاثة الفنیة بمبلغ أولي قدره 2.5 ملیون دوالر من المدینة. سیتم تخصیص 1.5 ملیون دوالر أمریكي لتقدیم منح للفنانین .COVID-19 بـ
.األفراد ، والفنانین المدرسین ، والمنظمات الصغیرة والمتوسطة الحجم للفنون والمنظمات الثقافیة التي یدیرھا مركز االبتكار الثقافي
 
سیعطي الصندوق األولویة الحتیاجات أولئك الذین یخدمون المجموعات الثقافیة األكثر ضعفا - السود ، والشعوب األصلیة ، والمھاجرین ، والمتحولین ،
والمعوقین. یمكن لألفراد التقدم بطلب حتى 2000 دوالر. ستتراوح جوائز المؤسسة من 5000 دوالر إلى 25000 دوالر وسیتم قیاسھا بناًء على حجم المیزانیة.
.یمكن استخدام منح التشغیل العامة لدفع اإلیجار والمرتبات واالحتفاظ بالموظفین والمساعدة في إبقاء الفنانین والمنظمات في سان فرانسیسكو
 
سوف تذھب نحو القروض منخفضة الفائدة للمشاریع الصغیرة وحتى منتصف المیزانیة الحجم الفنون والمنظمات الثقافیة من قبل صندوق القروض $ 1000000
ھو برنامج قرض دوار ، یقدم بالفعل قروض منخفضة الفائدة لدعم الفنون والمنظمات Grantmakers . ALF الفنون (مؤسسة آنا لیند) من شمال كالیفورنیا تدار
.الثقافیة
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 . SF مزید من المعلومات ھنا من لجنة الفنون
نوافل
:الجمعة 27 مارس - 2:00 مساًء
ندوة عبر اإلنترنت للتجارة اإللكترونیة حول "كیفیة اتخاذ عملك التجاري عبر اإلنترنت" والتي تغطي أفضل ممارسات التجارة اإللكترونیة Square تستضیف
وكیفیة تخصیص شكل وأسلوب موقع الویب الخاص بك. التسجیل في الندوة عبر ، Square Online Store لبناء موقع على شبكة اإلنترنت باستخدام متجر
. اإلنترنت
 
:االثنین 30 مارس
   . مع مشرف المنطقة 8 رافائیل ماندلمان . مزید من المعلومات ھنا Townhall تجار منطقة كاسترو االفتراضیة
الخدمات والموارد الجاریة
.لجمیع الموارد وجھات االتصال والتحدیثات للشركات الصغیرة www.oewd.org/covid19 تابع زیارة
 
یرجى إكمال ھذا النموذج إذا كنت ترغب في تعلیق خدمة التحصیل التجاري مؤقتًا حتى COVID-19 ، 7 في محاولة إلدارة حجم المكالمات المرتفع بسبب تأثیرات
. مزید من المعلومات ھنا .San Francisco Shelter in Place أبریل ، وفقًا لتوجیھات
 
. COVID19 و جمعیة أرباب العمل كالیفورنیا عقد الویبینار مناقشة تسریح العمال، اإلجازات، وأكثر من ذلك. الوصول إلى الویبینار والموارد األخرى المتعلقة بـ
 
SFMTA ، بارت ، و العبارات كلھا تعمل على خفض جداول بسبب انخفاض أعداد الركاب خالل مأوى في مكان النظام.
 
. البقاء حتى اآلن على إنفاذ وقوف السیارات
 
h�ps://sfpublicworks.org/covid-19 :حالة خدمات وبرامج األشغال العامة الرئیسیة أثناء طلب المأوى
 
إلى COVID19SF -888 لمزید من المعلومات ، یمكنك أیًضا االتصال بالرقم 311 ، وللحصول على تحدیثات رسمیة ، قم بالتسجیل في خدمة تنبیھ المدینة: أرسل
777 .
________________________________________
. h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news ال تفوت األحداث واإلعالنات الخاصة بنا. قم بالتسجیل في أخبارنا اإللكترونیة على
 
 
،تضامنا مع
 
مكتب موظفي األعمال الصغیرة
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